Rok 1975
Počasí
Na Nový rok byl sníh, ale po dvou dnech se rozpustil. V lednu bylo bez sněhu, tráva se
zelenala. Po 25. lednu se opět nametlo trochu sněhu. Únor byl chladnější, ale bez sněhu.
19. února napadl znovu sníh, ale brzy se rozpustil. Potom bylo pěkné počasí, jak na jaře do
24. března. Koncem března sněžilo a byly mrazy. Do 19. dubna deště a přeháňky. Potom
bylo pěkné počasí do 3. května. 8. května byly první jarní bouřky. 15. května znovu
bouřka. Po 25. květnu deště do 10. června. Po 15. červnu pěkně. Pak následovaly deště a
bouřky. 26. a 27. června jasno a teplo. Koncem června deštivé přeháňky. V červenci byly
bouřky. 7. července liják. Od 13. července pěkně. Srpen začal s přeháňkami. Od 15. srpna
do 23. srpna pěkné počasí. 23. srpna byla bouřka a po ní následovalo deštivé počasí. Ke
konci srpna se vyjasnilo, že se obilí mohlo sklízet. Po 3. září bouřky a lijáky. Pak bylo
slušné počasí do 12. října, kdy byl první mráz. 14. října napadl první sníh, po něm začalo
opadávat listí, které bylo stále zelené a nežloutlo. Krásné slunečné a teplé počasí bylo
v týdnu od 24. října do 1. listopadu. Pak následovaly mlhy. 11. listopadu přijel Martin na
bílém koni. Sníh se rozpustil, ale po 15. listopadu začaly sněhové přeháňky, půda zamrzlá
nebyla, takže byly plískanice. 22. listopadu byla sněhová bouře a vánice. Na silnici na
Strážnice byly až 1 m vysoké závěje.
Stavby
Na Horním Výpustku postavil chatu Drobílek. Na Dolním Výpustku rodinný domek
Adamík. Se stavbou započal Blažek Petr a Čepička František. Chtějí postavit montovanou
stavbu typu „Okál“. Na zahradě u čísla 30 staví Jílek Antonín. Stavbu dokončil Nedoma
Jaroslav.
Narození
Narodili se :
Irena Francová č. 25
Marie Kšicová č. 27
Martina Kšicová č. 32
Antonín Musil č. 23
Jílek František č. 36
Jílková Marie č. 10
Bělehrádková Martina č. 112
Blažková Šárka č. 91
Zemřeli
Fligl František č. 56
Pilátová Emílie č. 17
Juračka Jaroslav č. 112
Kitnerová Josefa č. 106
Musilová Božena č. 23
Kulturní
činnost
Všechny kulturní akce spadají do kompetence Osvětové besedy, která byla za tím účelem
ustavena. Prvním předsedou byla učitelka z mateřské školy Marie Budíšová. Po roční
činnosti se vzdala. Protože přestala zde bydlet, musela denně dojíždět.

Přehled kulturní činnosti :
11. ledna měl Svazarm ples
12. a 24. ledna byl zájezd do divadla v Brně
26. ledna dětský karneval
30. ledna přednáška
1. února ples Svazu žen
7. února návštěva občanů z Ruska, večírek
8. února ples požárníků
11. února vodění maškary, pochovávání basy
13. února výroční schůze Červeného kříže
18. února zájezd do divadla v Brně
23. února divadlo „Jedenácté přikázání“
2. března divadlo se opakuje
5. března večer nad kronikou obce
9. března oslavy MDŽ Mezinárodní den žen
18. března výroční schůze Jednoty
22. a 23. března taneční zábava Svazarmu
19. dubna taneční zábava Svazu mládeže
24. dubna přednáška „Pomoc Rudé armády“
30. dubna pálení čarodějnic
1. května oslava 1. máje v Kunštátě, složky společně
6. května odhalení památníku padlých partyzánům u Horního Čepí
10. května lampiónový průvod, zapálení Vatry na Strážnicích
Slavnostní plenární zasedání MNV, - uděleno čestné uznání 20 občanům
16. května Přednáška „Poučení z krizových let“
26. května Dětské sportovní odpoledne
28. a 30. června Pouťová zábava
19. července a 5. srpna Benátská noc na Dolním rybníku. Pořádal SPO
16. srpna taneční zábava na Dolním rybníku. Pořadatel Svaz socialistické mládeže.
13. září setkání s partyzánem Mělníkem
14. září Zájezd do divadla v Brně. Pořadatel JZD
20. září Taneční zábava JZD
30. září Školení CO. Ošetřování úrazů.
18. října Hody
20. listopadu veřejná schůze KSČ
23. listopadu výroční členská schůze ČSPO
28. listopadu Kateřinská zábava
6. prosince Mikulášská zábava
9. prosince výroční schůze KSČ
20. prosince školní vánoční besídka
31. prosince Silvestrovská zábava
K této bohaté kulturní činnosti se připojuje i místní kino, které každý pátek promítá filmy.
Školka
Ředitelka mateřské školy Marie Budíšová dojíždí sem denně z Boskovic. Ve škole je 27
dětí. Z Hodonína jedno, z Tasovic dvě, z Černovic 24 dětí. Děti ze školky se podílí na
každé kulturní akci ke zpestření programu, které se v obci provádí. Jako samostatné akce

pořádají dětský karneval. Z výtěžku hradí autobusový zájezd.
Škola
V rámci jubilejního roku 30 letého výročí osvobození zavítali k nám z dalekých krajů
asijského Ruska sovětští turisté, kteří byli na návštěvě ve škole. Školáci je přivítali
kulturním programem. Při oslavách MDŽ 9. března přispěli žáci svým programem ke
zpestření oslavy. Jarní pololetní prázdniny byly od 17. – 22. března. Žáci se podrobili
zdravotní prohlídce zubů ve zdravotním středisku v Lysicích. 22. dubna vzpomenuli 105
výročí narození V.I.Lenina. Oslav 1. máje zúčastnili se žáci společně s druhými složkami
v Kunštátě. 10. května byly oslavy zakončeny lampiónovým průvodem a zapálením Vatry
na Strážnicích. 2. června na MDD připravili žáci sportovní zápolení s odměnami,
opékáním špekáčků na Horním Výpustku. Sdružení rodičů a přátel školy, Svaz mládeže,
Výbor žen zajistili finančně tyto oslavy. Do školy v Lysicích postupují 3 žáci. Při sběru
odpadového materiálu žáci sebrali 915 kg papíru a 1060 kg textilu. Během prázdnin byla
škola vymalována. V Hodoníně byla škola zrušena a žáci přešli do školy v Černovicích.
Celkem je zapsáno 45 žáků. První třídu učí ředitel školy D. Vodák, druhou třídu Alena
Khazalová. Žáci byly očkováni proti spalničkám i neštovicím. 19. prosince před vánočními
prázdninami byla uspořádána besídka, na které byli žáci podarováni balíčkem sladkostí.
JZD
Po sloučení JZD Černovice, Brumov, Osiky, Tasovice a Hluboké má JZD 1.161 ha půdy,
z toho orné 862 ha. Členů je 284, z tohoto počtu je 111 pracujících důchodců.
Difereněních příspěvků dostává JZD 12.20 Kčs na 100 korun tržeb. Celá sklizeň byla
provedena kombajny. Ze staveb byla postavena čerpací stanice na 25 000 litrů nafty a 7
.500 litrů oleje. V Osikách se začalo se stavbou odchovny mladého skotu, s výhledem
pasení skotu.
Hektarové výnosy :
Pšenice
17.80 q
Žito
26.90 q
Ječmen
28.40 q
Oves
25.40 q
Brambory 129.60 q
Seno
58 q
Roční dojivost na krávu je 2.697 litrů.
Z pamětí
Tímto zápisem chci vyplnit mezeru v naší kronice v poměrech za první světové války.
Klidné údolí několika desetiletí za panování císaře Františka Josefa bylo přerušeno
světovou válkou. 28. června byl v Sarajevu zastřelen srbským studentem následovník
rakouského trůnu arcivévoda Ferdinand i s manželkou. Tento atentát byl důvodem
k vypovězení války, která se rozšířila na světovou. 26. července byla vyhlášena
v Rakousko-Uhersku částečná mobilizace osmi armádních sborů. Toto bylo tehdy v neděli
ráno oznámeno. Druhý den odjížděli mladí mužové, kterých se výzva týkala ke svým
útvarům. Odjíždějící doprovázeli nejen rodinní příslušníci, ale i občani z celé vesnice.
Z odjíždějících se mnozí nevrátili. 28. července 1914 byla vyhlášena Rakouskem válka
Srbsku. 1. září vypovědělo Německo válku Rusku. 3. září Německo Francii, 4. září Anglie
Německu, Německo Belgii. 5. září Rakousko Rusku, 12. září Černá Hora Německu, 10.
září Anglie Rakousku. 19. září Německo Japonsku. 28. září Rakousko Belgii. Válka se
postupně rozšířila na další státy. Na jedné straně byla Anglie, Belgie, Francie, Itálie,

Japonsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Srbsko a Černá Hora. Později se přidala
Amerika. Na druhé straně bylo Německo,, Rakousko-Uhersko, Turecko, Bulharsko. 15.
srpna byly uveřejněny první zprávy Rakouských ztrát na bojištích, ovšem hodně zkreslené.
21. srpna se zřizuje v Kyjevě první československá družina, která v den 28. září na svátek
sv. Václava světí svůj prapor.V říjnu podobná skupina se ustavuje ve Francii a tak jsou
položeny první základy pro československé legie. 11. listopadu vypisuje Rakousko první
válečnou půjčku. V roce 1915 v dubnu je prováděna v domech sbírka kovů. Tak byly
domácnosti zbaveny bronzových hmoždířů a různých kovových soch a pamětihodností.
Současně je provedena vojenská povinnost pro všechny zbraněschopné muže od 18 – 50
roků. V květnu je obyvatelstvo žádáno o upisování druhé válečné půjčky. V červnu
nastupují do vojenské služby 18letí hoši. Je snižován příděl potravin, mouky na 20 20dkg
na osobu. V obci jsou za účasti německých a maďarských vojáků prováděny prohlídky –
rekvisice . Prohledána celá stavení, není-li někde ukryta zásoba potravin. Ty byly tajně
ukývány ve všemožných skrýších, protože všechny přebytky byly sepsány a zrekvírovány.
Byla-li taková skrýš objevena byly potraviny zabaveny a následoval trest buď peněžitý a
nebo vězení. V srpnu byly přehlídky mužů, dosud nevojáků, ročníků 1865 – 1872. 15.
srpna byly zavedeny lístky na chleba. Osoba dostala na týden 1.96 kg chleba, nebo 1.40 kg
mouky. Zavedeny dodávky sena a slámy, později i jatečního skotu. V říjnu byla vypsána
nová půjčka. K upisování byli žádáni i vojáci na vojně a slibováno jim za úpis dovolená.
Provedeny odvody dalších ročníků 1873, 1891 – 1896. Za tyto odešlé muže všechnu práci
musely dělat ženy s dětmi. Aby byla zmírněna nespokojenost s těmito poměry, vyplácel stát
rodinám bez živitele peněžitou podporu. V lednu 1916 nastupují do vojenské služby muži
ročníku 1870 – 1871 a padesátiletí 1865 – 1867 a další. Rekvisice potravin a prohlídky
hospodářství byly napořád. Lidé z měst dochází v průvodech na venkov, kde nabízí
výměnou za potraviny různý oděv a vše za co se měnit dalo. Jsou vydány poukazy na
petrolej, 2 litry na domácnost a týden. 23. února je vyhlášena již pátá válečná půjčka.
Nové prohlídky hospodářství vojáky, kteří propichují každou hromadu sena a slámy svými
bodáky. Příděl potravin snížen na 300g pro těžce pracující, ostatní 250g. Je provedena
rekvisice zvonů na kostelní věži. Dík houževnatému odporu starosty a faráře, velký zvon
byl z rekvisice prozatím vyjmut. Jednalo se o památný starožitný zvon z roku 1570. Menší
zvon z roku 1887 byl odmontován a shozen z věže na rozbití pro válečnou potřebu. Ve
čtvrtém roce války všude velký nedostatek potravin, textilu a obuvi. Peníze ztrácejí na
ceně. Nikdo potraviny neprodá. Řady městského obyvatelstva na venkov mohutní. Za
potraviny dají všechno co mají. I na venkově obyvatelstvo trpí nedostatkem potravin.
Záchrana a útočiště byly mlýny v povodí potoka, kde mlynáři hladovým pomáhali.
K dovršení bídy byla i neúroda obilí a deštivé počasí ve žních. Obilí promoklo a v klasech
klíčilo. Z takového obilí se nedal chleba upéci. V září nové odvody ročníků 1897 – 1899.
Začátkem roku 1918 povolán nejmladší ročník 1900. Byly případy, že otec i syn byli na
vojně. Ceny potravin stoupají a platilo se :
1913
1918
maso vepřové
1,90
46,maso hovězí
1.80
14,maso telecí
1.60
18,mouka
0,48
16,máslo
3,64,kopa vajec
3.50
72,-

husa
5,70,kuře
1,26,brambory
6,120,cukr
0,78
16,Vojáci zvláště mladí a svobodní, kteří byli odvážení utekli z vojny a skrývali se doma. Byli
sem posíláni vojáci němci a maďaři, kteří je měli pochytat. Přišli k starostovi obce se
ohlásit. Starosta měl tři odrostlé dcery, které se rozběhly po vesnici a varovaly desertéry,
kteří zavčas utekli do lesů. Jednou se jim podařilo chytit Josefa Kšicu č. 46 a Josefa
Jurnečku. Protože byla bída o pracovníky, mlátili obilí v revíře cepama. Při mlácení je hluk
na mlatě, nezpozorovali, že četníci obstoupili revír a překvapili je. Smrkal Alois měl štěstí.
Utekl jim do lesa. Jurnečku a Kšicu zavřeli v Brně na Špilberku. 29. června Francie
uznala samostatnost Československa.. 5. října žádá Rakousko a jeho spojenci presidenta
Spojených států amerických Wilsona o příměří. Po 300leté porobě náš národ se stal opět
svobodný. 28. října 1918 bylo vyhlášeno v Praze svobodné Československo. 15. listopadu
zvolen prvním presidentem T.G.Masaryk, který 21. prosince 1918 vrátil se z ciziny do
vlasti. Skončila velká světová válka. Nevrátili se domů ti, kteří museli bojovat za cizí
zájmy. Mnohá rodina marně čekala na návrat svých drahých.
Nevrátili se :
Koktavý František č. 9
Šikula František č. 79
Šikula František č. 52
Peša František č. 38
Čepička Antonín č. 16
Kšica Josef č. 21
Kalda Antonín č. 6
Unčovský Antonín
Dva bratři Mojzík Bohuš, Mojzík František č. 69
Dva bratři Juračka Alois , Juračka Arnošt č. 3
Vavříček Met. č. 65
Proks František č. 71
Ostrý Antonín č. 68
Chládek Josef č. 54
Vach František č. 22
Šikula František
Chlup Antonín
Jako legionáři se vrátili :
Ostrý Antonín č. 102
Šikula Antonín č. 29
Topinka Jan č. 55
Štyksa František
Juračka Augustin
První dny radosti byly zkaleny nemocí španělskou chřipkou. Vracející se vojáci ji sem
dovlekli.
První ministr financí Dr. Alois Rašín nařídil okolkování všech papírových peněz, aby bylo
znemožněno převážení znehodnocené měny. Peníze byly pro všechny státy, které se

utvořily Rakouska-Uherska stejné, proto toto opatření. Nové československé bankovky
byly dány do oběhu 18. února 1922. ´Železné rakouské mince byly vyměněny s 50%
ztrátou.
Schváleno radou MNV dne 4. března 1976

