Rok 1977
Počasí
Rok začal mírnou oblevou.Každodenně sněžilo až do 10. ledna. 15. ledna byla sněhová
vánice. Únor začal mrznutím. Po 7. únoru přišla obleva, pršelo. Celý únor byl poměrně
teplý. Začátkem března se trochu ochladilo. Byly sněhové vánice. Sníh však neměl
dlouhého trvání. V druhé polovině března bylo teplé jarní počasí. 28. března napadlo opět
10 cm sněhu. 9. dubna napadlo čtvrt metru sněhu. Na silnicích se prohrnovalo. Mráz byl 8
stupňů. Květen začal pěkným počasím. 7. května pršelo. Celý květen byl studený . 1.
června mráz, pomrzla zelenina. Pak se oteplilo. Po celý červenec sucho. Od 30. července do
4. srpna déšť. Rovněž od 15. do 24. srpna silně pršelo. Teprve 27. srpna se mohlo kosit
obilí. Pěkné počasí bylo do 4. září. V té době se obilí sklidilo za pěkného počasí. 14. září
první mráz. Od 18. do 23. září trvalé deště. Pak byl pěkný podzim. Od 16. října noční
mrazíky. 14. listopadu napadl první sníh. Poprašek sněhu byl během listopadu i v prosinci.
Ve třetím týdnu prosince bylo teplejší počasí. 25. prosince obleva, pršelo, sníh roztál.
Poslední dva dny prosince byly sněhové vánice.
Stavby
Jednotné zemědělské družstvo staví druhý čtyřbytový dům vedle již stávajícího. V této
řadě domů začal se stavbou Josef Sedláček. Hřbitovní zeď byla z kamene. Vedle cesty do
Tasovic se nakláněla, hrozilo to místy sesutím. Národní výbor koupil ozdobné šamotové
tvárnice, ze kterých občani brigádně po hlavním zaměstnání staví novou zeď. S touto
stavbou se začalo loňského roku. Letos se pokračovalo a na příští rok zůstalo dokončení.
Dům č. 38 koupil v loňském roce Antonín Ťápal z čísla 74. Za mlýnem na bývalých
hlavatiskách postavil zahradní domek František Juračka z čísla 90. Kanalizace v obci
byla provedena od kulturního domu do vesnice. Občani odpracovali na této akci 1.533
hodin. Na jiných akcích , jako stavba zdi u školy, úprava návsi, na tom bylo odpracováno
1.280 hodin. V revíře, který koupilo JZD Tuřany, staví pro své členy rekreační středisko.
Bývalé stáje a kolnu odstranili a na jejich místě staví rekreační pokoje. Místnosti v obytné
části jsou již přestavěny a již nyní se zde koná školení funkcionářů z různých podniků.
Narození
V roce 1977 se narodili :
Kšicová Jaroslava č. 27
Peša František č. 75
Kučera Libor č. 35
Bělehrádková Kateřina č. 112
Blažek Petr č. 125
Doležal Daniel č. 14
Fligl Aleš č. 121
Proks Pavel č. 20
Kotlánová Kamila č. 70
Franc René č. 25
Kudláček Martin č. 121
Zemřeli :
Hašková Marie č. 31 stáří 84 let
Jílková Aloisie č. 26 stáří 91 let

Juračková Františka č. 40 stáří 70 let
Kosičková Františka č. 82 stáří 76 let
Jurnečková Alžběta č. 81 stáří 82 let
Křenek Rudolf č. 37
stáří 88 let
Ostrá Františka č. 68
stáří 78 let
Čepičková Josefa č. 16 stáří 85 let
Přistěhovali se :
Jílek Antonín č. 131
Dům číslo 119 koupila Urbanová Emílie. Počet obyvatel k 31. prosinci je v Černovicích
411. V přidělené obci Tasovice 120.
JZD
Pozemky obce Hodonína byly přiděleny k JZD Černovice. Družstvo převzalo 140 ha půdy
a tři pracovníky.
Hektarové výnosy :
Oves
28,70q
Pšenice
29,90q
Žito
35,10q
Ječmen
34,55q
Brambory
166q
Jednotné zemědělské družstvo Černovice je od 1.ledna 1978 sloučeno se sousedním
družstvem Lomnice.
Kulturní
činnost
Kulturní akce pořádané v roce 1977 :
7.1. Společenský ples pořadatel ČSŽ
21.1. Ples požárníků
4.2. Maškarní ples ČSŽ
19.2. Taneční zábava SSM
22.2. Ostatky s lidovými tradicemi SSM
25.2. Výroční schůze JZD
13.2. Ples ČSL
15.2. Zdravotnická přednáška OB
6.3. Mezinárodní den žen NF a JZD
19.4. Školení CO
Výroční schůze ČSČK
20.4. Výroční schůze Jednoty
31.3. Veřejná schůze KSČ
10.4. Vítání novorozených dětí
14.4. Školení poslanců MNV
17.4. Vzpomínková slavnost umučených NF
20.4. Zájezd do divadla OB
1.5. Oslavy 1. máje v Kunštátě
9.5. Oslavy 32. výročí osvobození
13.5. Taneční zábava SSM
28.5. Beseda s důchodci OB
1.6. Oslavy mezinárodního dne dětí

26.6. Pouťová zábava ČSPO
16.9. Taneční dožínková zábava JZD
5.10. Oslavy 60. výročí Velké říjnové revoluce
15.10. a 16.10. Hody s lidovými tradicemi SSM
30.10. Schůze a zdravotnická přednáška ČSČK
4.11. Veřejná schůze KSČ
22.11. Schůze Jednoty
25.11. Kateřinská zábava
12.12. Zájezd do Brna na Moravanku ČSŽ
31.12. Silvestrovský večer s programem ČSPO
Kino je promítáno každý pátek.
Nemoci
V letních měsících se vyskytlo 25 případů žloutenky. Karanténo opatření znemožnily
kulturní činnost. U školních dětí se vyskytlo několik případů osýpek.
Různé
Prodejna potravin v Tasovicích byla vykradena. Zloděj rozštípal zadní dveře a odnesl
hlavně lihoviny.
Občani ve vesnici vlastní 43 osobních aut.
Z pamětí
Ještě v roce 1957 měli drobní zemědělci 52párů tažných krav, kterými obdělávali svá pole.
Větší zemědělci měli 37 koní, kterými obdělávali svá hospodářství. Dnes tažné krávy
v dědině nejsou. Z koní zůstaly jen tři páry.
Pečení chleba
V každém domě bývala pec na pečení chleba. Hospodyně pekly chleba doma. Ve zvláštní
dřevěné nádobě – díži – se chleba vymísil kopistí. Aby chleba vykynul, rozdělával se
nátěstek, který se nechával v díži z předešlého pečení. Rozdělal se vlažnou vodou a nechal
se vykynout. Pak se do díže dávala po částech přesítá mouka žitná a kopistí se chleba
míchal. Opět se nechal vykynout. Z těsta se dělaly bochníky, vyválely, po upečení asi
čtyřkilové a daly se na slaměnky opět vykynout. Slaměnky byly v podobě velké mísy ze
slámy, prošívané páskem udělaný z mladých kořenů smrkových. Pec se vytopila dřevem,
žhavé uhlí rozložilo po celé peci. Až uhlí začalo chladnout, pec byla dostatečně vytopená.
Uhlí se vyhráblo ven do předpecí – nótherta . Pec se vymetla koštětem ze smrčí. Jedlové
chvojí bývalo na vymetení pece lepší – vonělo. Chleba se do pece sázel velkou dřevěnou
lopatou. Obyčejně se pekly 4 bochníky i víc. Než se strčil bochník do pece omyl se vodou.
Takový chleba vydržel v rodině k jídlu 14 dní i déle. Dnes družstevníci nemají obilí na
semletí, aby si mohli chleba péci doma. Dnešní hospodyně ani neumí chleba péci.
Pohodlnější je chleba koupit. Vozí se k nám až z Blanska, týdně asi 500 kg. Doma pečený
chleba býval chutnější. Hospodyně dávaly do něho sůl, kmín, fenykl.
Oslavy prvního máje
Se datují od začátku dvacátého století. U nás v Černovicích chodili muzikanti vyhrávat na
prvého máje. Vyhrávali dům od domu. Dostávali za to od každého nějakou peněžní částku.
První máj byl pro hudbu lákavou příležitostí k výdělku. To bylo do první světové války. Po
ní od roku 1923 začalo toto vyhrávání znovu. Den před prvním májem a na prvního máje
muzikanti vyhrávali i v okolních vesnicích. V době protektorátu hraní bylo zakázáno. Po
osvobození začalo vyhrávání znovu. Po roce osmačtyřicátém začal se první máj slavit
manifestačně, jako vítězství pracujících. Slavnosti v jednotlivých vesnicích přestaly, jezdilo

se do střediskových míst. Pro nás to byly Lysice. Později byl okrsek zřízen v Kunštátě. Ze
širokého okolí se tam sjíždějí občani, různé korporace s hudbami. Město je slavnostně
vyzdobené. Průvod prochází městem a na náměstí byl projev některého z politických
pracovníků o stávající politické situaci.
Mlýn
Vesnicí protéká potůček – Chlébský potok. Na Dolním konci vesnice se vlévá do rybníka.
Na hrázi rybníka stojí od nepanšti menší mlýn. Má číslo 17. Voda v rybníku se nadržovala
a pak se pouštěla stavidlem na vodní kolo, které pohánělo mlecí zařízení. Mlýn měl
kamennou stolici. Obilí se mlelo mezi dvěma kameny – žernovy. Takhle semletá mouka
měla v sobě jemná zrníčka písku, jak se kameny při mletí o sebe odíraly. Upečený chléb
z mouky mleté na kamenech křupal, když kousl na písek v chlebě. Po první světové válce
majitel mlýna koupil nové mlecí zařízení – válcový mlýn. V takovém mlýně se získala
mouka bez stop písku. V tomto mlýně se mlelo až do doby Protektorátu. Menší mlýny byly
zavřeny – i ten máš – a pro mletí byly určeny jen větší mlýny. Jezdilo se do mlýna
v Prosetíně na Valchu, Štěpánově, nebo v Drnovicích.
Flašinetář :
Vrátil se z první světové války. Byl raněn do nohy a kulhal. Pro takového válečného
invalidu bylo těžké najít práci, když ani zdraví práci neměli. Ostrý Alois dostal
flašinetářkou živnost. To byla odměna za zdravou nohu. Koupil si flašinet, upevnil na
starý dětský vozík a pustil se do světa. Vzal dědinu dům od domu. Postavil flašinet pod
okno, nebo ke dveřím a spustil. Točil klikou flašinetu, který hrál. U jednoho domu „Když
jsem mašíroval ku hranici …“, u druhého to vystřídal valčíkem „Sen lásky….“. Domácí
vyšli a dali mu nějaké peníze. Mocka ne. Pětník nebo šesták. Někde dostal krajíc chleba.
Ten schoval dom dětem a manželce. Bydleli v obecní pastoušce. Nebyli tam sami. Ještě dva
bratři Špačkovi , Honza a Tónek, trochu debilití. Mařa Bartoňková, Pepka Špačková,
stará Fiduška a stará panna v dědině známá pod jménem Šuprcajda. V dřevěné cimře asi
4x4 metry se dvěma malými okny žilo 10 lidí. Tito lidi dokud byli mladí sloužili u Sedláků
v dědině. Zestárli, dělat nemohli a tak jim zbylo poslední místo – obecní pastouška a nebo
pazderňa. Dobře že tyto dvě chalupy byly zbořeny. Byla to místa lidské bídy.
Pazderňa
Na Dolním konci vesnice, na Výpustku při cestě na Skorotice, hodně nad vesnicí stávala
obecní dřevěná chaloupka. Říkalo se jí pazderňa. Byla určená jako obydlí pro obecní
chudinu. Domek byl na dvě strany, ale jen po jedné místnosti. V horní místnosti bydlel
starý Štoudek s manželkou a svobodnou sestrou. Před dolní místností byla ještě síň. Tady
byl starý Bartoněk., v dědině známý pod jménem Rakouský. Přišel sem na starý léta
z Rakouska, z Vídně. Tady trávil konec svého života. Jednou za týden v neděli odpoledne
obešel dědinu. Posbíral po dědině koláče a krajíčky chleba a zalezl do pazderny a neukázal
se až zase v neděli. Jeho malá postava, podoba, dlouhé vlasy a vousy jako len.Věčně nosil
dlouhý kabát, šerák jasně zelené barvy, jako vodník z Jiráskovy Lucerny. Štoudek žebrat
nechodil, dělal březová košťata. V zimě nějaký čas v dolní místnosti sušili sedláci len pro
svoji potřebu k předení na nitě a na režné plátno. Byla tam veliká pec ve které se topilo
poleníma. Okolo zdí byly police z ráhen na kterých se otýpky lnu sušily. Od toho je to rčení,
že je tu teplo jak v pazderně. Nájemné z bytu obecní chudí neplatili.
Škola
Práce do jarních prázdnin, které byly v týdnu od 14. do 19. března, byly značně narušeny
velkou absencí dětí. Příčinou byla chřipka. 30. března provedl na škole inspekci krajský

inspektor Vl. Tesař v I. Postupném ročníku v matematice a českém jazyku. Matematika se
učí novým množinovým způsobem. K MDŽ připravili žáci pěknou besídku v kulturním
domě. Maminkám věnovali dárky. Pro družstevnice opakovali nacvičený program v jídelně
JZD. Májových oslav se škola zúčastnila v Kunštátě. 8. května při oslavách osvobození
skládali pionýři slib, při pálení vatry na Strážnicích. 27. května se vybraní žáci zúčastnili
sportovních her na ZDŠ v Lysicích. Ostatní žáci měli vycházku spojenou s branným
cvičením. Na MDD připravilo SRPŠ, SSM a ČSŽ u ohně opékání špekáčků s rohlíky. 29.
května byl promítán zdarma film „Tři zlaté vlasy děda vševěda“. 6. a 7. června byl
normální chod školy narušen prohlídkou žáků a zaměstnanců školy pracovníky hygienické
stanice z Blanska pro výskyt infekční žloutenky. Školní lékařka provedla očkování a odběr
vzorků krve, které se odebíraly po 10 dnech až do 5. srpna. Nejdříve onemocněla ředitelka
mateřské školy a žákyně ze školky. Onemocnělo i 8 žáků ZDŠ. Absence byla v obou
třídách za poslední roky rekordní, 3.076 hodin. Na žáka připadalo průměrně 69 hodin.
Školní rok ukončen 30. června. Odchází ze školy i žáci 4. ročníku, pátý ročník budou
chodit do Lysic. Vedle žloutenky se vyskytly i neštovice. Velká absence neměla vliv na
celkový prospěch žáků.
Upravovala se i plocha pro hřiště. Rozbourala se zeď mezi školním dvorem a zahrádkou.
Nová zeď bude z tvarovaných šamotových cihel. Žáci sebrali 559 kg papíru a 679 kg
textilu. 1. září byl zahájen nový školní rok. Učitelé zůstávají ve stejném obsazení.
Slavnostního zahájení se zúčastnila poslankyně krajského národního výboru Ludmila
Kšicová. Do I. Ročníku zapsáno 10 žáků, ve druhém 8 žáků, ve třetím 10 žáků a ve
čtvrtém 12 žáků.
Stěžejní událostí bylo 60. výročí Velké říjnové revoluce, které vyvrcholilo oslavou 6.
listopadu, kde škola přispěla kulturním programem. Pěknou kulturní vložkou přispělo
k oslavě uvítání občánků do svazku obce. 6, října vykonala na škole inspekci okresní školní
inspektorka Skálová.
Před vánočními svátky všichni žáci mateřské i ZDŠ uspořádali besídku. SRPŠ daroval
dětem balíček cukroví.
Schváleno radou MNV dne 16. března 1978

