Rok 1978
Počasí
Leden byl poměrně teplý. Až poslední týden byly sněhové vánice, které trvaly i v únoru.
Poslední dny února byla obleva. V březnu jen mírné mrazy. První tři dny sněžilo. Poslední
týden se počasí zlepšilo a trvalo i první týden v dubnu. V noci bývaly mrazy. Po 12. dubnu
sněžilo, napadlo 20 cm sněhu. Bývaly sněhové přeháňky s deštěm. Po 22. dubnu se oteplilo
a následovalo deštivé počasí s bouřkami do 4. května, kdy byl mráz. Po celý květen denně
pršelo, ke konci měsíce bouřky. Takové počasí bylo i v červnu. 17. června byla bouře
s povodní, která nadělala spoustu škod, hlavně na bramborách. Celý měsíc poměrně
chladno. Do 25. července byly každodenní přeháňky. Pak se oteplilo a do 4. srpna bylo
pěkně. Po celý srpen denně bouřky a přeháňky. V září se ochladilo, ale přeháňky byly dál
až do 3. října. Potom bylo tři dny slunečno. Pak opět nastaly přeháňky až do 25. října.
Potom se počasí zlepšilo. Začátkem listopadu noční mrazíky. V druhé polovině listopadu
mlhy a jinovatka. 27. listopadu napadl sníh. Prosinec začal oteplením. Sníh roztál, teploty
byly nad nulou. Po 15. prosinci začalo mrznout. Ke konci měsíce bylo pěkné počasí,
nemrzlo. V noci z posledního prosince na Nový rok teplota rázem poklesla až na 20°C.
Celková charakteristika roku : byl to rok velice deštivý a chladný.
JZD
Od 1. ledna JZD Černovice je sloučeno s JZD Lomnice. U nás kanceláře JZD jsou zrušeny
a středisko je v Lomnici. Zde zůstaly v kanceláři dvě síly. Jedna pro fakturaci a í dopravy,
druhá pro výpočet odměn. Kravín byl přestavěn a zařízen novým moderním technickým
vybavením. Adaptace trvala celý rok. 18. prosince se do něho svedly dojnice. Rekonstrukce
si vyžádala náklad 1.800 000, Kčs. V roce 1959 byl tento kravin postaven za 800 000,
korun. Rok 1978 byl velice úrodný. Bylo dosaženo těchto výnosů :
Žito
40.50 q
Ječmen
43.90 q
Oves
30.30 q
Brambory
175 q
Je to rekordní výnos, jakého dosud nebylo dosaženo. Sklizeň obilí byla prováděna na všech
plochách kombajny. Velice se osvědčily kombajny z německé demokratické republiky E512.
Sklizeň brambor dělali dovážení brigádníci ze škol a různých závodů.
V sobotu 9. září začalo JZD kosit obilí na katastru Černovic. Žně následkem deštivého
počasí jsou o měsíc zpožděny. Každodenní přepršky prodlužovaly žně. Poslední obilí se
sklízelo 27. září.
Narození
Narodili se : Kšica Jiří Černovice č. 32
Hečko Jan Černovice č. 121
Zemřeli
Zemřeli : Francová Ludmila Černovice 41 stáří 58 let
Pivoňka Oldřich Černovice 28 stáří 69 let

Hašková Marie Černovice 12 stáří 77 let
Ostrý František Černovice 68 stáří 80 let
K 31. 12. 1978 má obec 399 obyvatel.
Včelařství
V obci je 5 včelařů, kteří mají 65 včelstev. Medná snůška byla podprůměrná následkem
studeného a deštivého počasí.Ani rojů mnoho nebylo.
Honitba
Honitba na pozemcích je pronajatá mysliveckému sdružení. Jsou to po většině místní
občané, milovníci myslivosti. Roční nájem je asi 650 korun. Zvěře je málo. Podíl na tom má
v zemědělství hodně prováděné postřiky kultur. Mláďata se otráví, zvláště zajíci,
koroptve, bažanti, křepelky. Rozšířila se hodně divoká prasata, která nadělají na polích
hodně škod. V roce 1978 nebyl pro nedostatek zvěře ani hon.
Motorismus
Občané mají 46 osobních aut.
Doprava
Autobusové spojení je do Lysic a dále do Rájce, Blanska a nebo do Boskovic. Ve 4.30 hod,
v 6 hod., v 6.45 hod., 7.30 hod. . Ve 4.30 hod. je přímý spoj do Brna. V 8 hod. je spoj do
Olešnice. Odpoledne přijíždí autobusy ve 13.15 hod,, ve 14 hod., , v 16 hod.. Autobus
z Brna v 16.10 hod. Potom v 16.30 hod., v 18 hod. a 20 hod. . Poslední autobus přijíždí
v noci ve 23.45 hod.
Kultura
Kulturně společenské akce pořádané během roku.
7,1, Společenský ples, pořádali požárníci
11,2, Společenský ples, pořádal čs. červený kříž.
18,2, Divadlo, pořádal Svaz mládeže
19.2. Divadlo se opakovalo
25.2. Taneční zábava, pořádal Svazarm
26.2. Oslava 30. výročí února NF a KSČ
5.3. Divadlo sehrál Svaz mládeže.
Veřejná schůze KSČ
Výroční schůze JZD
Výroční schůze červeného kříže, zdravotnická přednáška
Výroční schůze Jednoty
8. 4. Taneční zábava, pořadatel Svaz mládeže
Zájezd do divadla, pořadatel JZD
1.5. Oslavy 1 máje v Kunštátě, pořadatel NF
8.5. Oslava 33 výročí osvobození. Pálení vatry na Strážnicích.
30.5. Zdravotnická přednáška Červeného kříže
1.6. Oslava Mezinárodního dne dětí

8.6. Taneční zábava Svazarmu
24.6. Předpouťová zábava
25.6. Pouťová zábava , obě pořádal Svaz mládeže
8.7. Taneční zábava Svazarmu
15. 10. Hody se starými zvyky, pořádal Svaz mládeže
28.10. 60. výročí samostatnosti Československa. Na prostranství před prodejnou Jednoty
u pomníku obětí obou světových válek byla zasazena lipka.
4.11. Taneční zábava Svazarmu
9. 11. Výroční schůze MNV a KSČ.
10.11. Zájezd do divadla v Brně. Pořádali požárníci.
18.11. Zájezd do divadla v Brně, pořádalo JZD
21.11. Výroční schůze Červeného kříže.
Oslava Velké říjnové socialistické revoluce
25.11. Kateřinská zábava, pořádal Svaz mládeže.
17.12. Výroční schůze požárníků
Každý pátek je promítáno v kulturním domě kino. V kulturním domě pod jevištěm zřídil si
Svaz mládeže klubovnu. Mají tam místnost pro schůze, hry, poslech rádia a různé besedy.
Škola
11. ledna dětská lékařka s. Parfusová z Lysic provedla prohlídku žáků spojenou
s očkováním. 30. ledna bylo zakončeno pololetí a rozdána vysvědčení. K 30. výročí února
nacvičili žáci kulturní program, kterým přispěli na slavnosti pořádané v kulturním domě.
5. března byla další příležitost, aby žáci přispěli k oslavě MDŽ. Od 13. března do 18.
března měli žáci pololetní prázdniny. 30. března při oslavě dne učitelů v Blansku bylo
řediteli školy s. Vodákovi předáno uznání za dlouholetou pedagogickou činnost. 25. dubna
bylo očkování žáků proti TBC. Oslav 1. máje se žáci zúčastnili v Kunštátě. Den Vítězství
oslavili žáci s ostatními občany. Lampiónový průvod šel na Strážnice , kde u hořící Vatry
složili pionýrský slib. 3. června připravil Svaz mládeže, Svaz žen, Svazarm sportovní hry a
pálení táboráku. Druhý den byl promítnut pěkný film. 20. června podnikli výlet do zámku
v Lysicích a do jeskyní v Rudce. 30. června byl školní rok ukončen rozdáváním vysvědčení.
12 žáků přestupuje do 5. ročníku v Lysicích. Předsedou SRPŠ je zvolen Bohumil Glose.
Během roku se žáci podíleli na veřejně prospěšné práci. 371 kg papíru dali do sběru, 746 kg
textilu, 20 kg sušeného březového listí. Uskutečnily se dvě pedagogické přednášky pro
rodiče. První třídu učí ředitel školy s. Vodák, druhou třídu učitelka, zdejší rodačka Alena
Khazalová. V první třídě je 21 žáků, ve druhé 19 žáků. Nový školní rok byl zahájen 4.
září za účasti rodičů. Promluvu měli ředitel školy a poslankyně KNV Ludmila Kšicová.
22. prosince byla žákům připravena vánoční nadílka.
Školka
Učitelka s. Pospíšilová má ve školce 18 dětí. Bylo jich sice přihlášeno přes 30, ale
z provozních důvodů nemohly být všechny přijaty. Z Černovic je jich 16, z Hodonína 1 a

z Tasovic 1. V dubnu byl pro děti připraven maškarní ples. Děti v nejrůznějších maskách
tančily dětské tance.
Sbor pro
občanské
záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti byl znovuobnovení. Předsedou je Vojtěch Dostál. Členi sboru
Jarmila Kšicová, Ludmila Kšicová, Marie Proksová, Marta Proksová, Ela Králíková,
Dalibor Vodák, Němec Alois, Jílek Antonín. Za Tasovice je Kolářová a Lukešová Eva. Při
životních jubileích občanů členi sboru chodí občanům blahopřát. Donesou kytičku květin,
nějaký dáreček, nejčastěji bonboniéru s písemným blahopřáním. Při pohřbu občana člen
sboru rozloučí se proslovem se zemřelým. Provádí vítání dětí do života. Při té příležitosti
dostanou od MNV jako upomínkový dárek album na fotografie s fotografií při vítání. I
při ostatních akcích pořádaných národní frontou členi sboru spolupracují.
Stavby
Na zahradě za číslem 25 začal se stavbou domku Franc František mladší. V dolním konci
na louce pod rybníkem staví rodinný domek Proks František. Přestavbu domku číslo 52
provádí Václav Pazdera. Začalo se se stavbou mateřské školy na louce u čísla domu 63.
V tomto roce byly postaveny základy a provedeno odvodnění stavby. Zákusková studýnka
byla vyhloubena. Zjistilo se, že je tam velký pramen dobré vody. Bude odtud postaven
vodovod pro mateřskou školku. Menší úpravy a stavba kanalizace byla od čísla 98 a mezi
čísly 27 a 28 a od čísla 35. Mezi školním dvorkem a zahradou byla postavena zeď
z ozdobných šamotových tvárnic. Dokončena stavba zdi okolo hřbitova.
Zaniklá
řemesla
V osmnáctém století bylo u nás i v okolních obcích hodně rozšířeno šindelářství. Šindel byl
vyráběn po domácku, ručně hlavně v zimních měsících. Dělali ho i sedláci. Dřevo získali
z vlastního lesa. Vybíralo se dřevo dobře štípné. Takové dřevo rostlo v povodí potoků.
Faktoši se šindelem , některý sedlák, který měl koně skupoval ho od místních šindelářů a
vozil na stavby do Brna. Šindelem se napřed stavba pokryla a na něj se potom dávala
křidlice. To proto, aby se tam nesfukoval sníh této kronice na straně … je zmínka o tom,
že na silnici mezi Bedřichovým a Černovicemi byl zavražděn Juračka z čísla 27, když se
vracel z Brna. Vezl koňmi do Brna šindel a tržbu za něj vezl dom.
Různé
20. října bylo provedeno přecenění vína a lihovin. 1 litr vína stával 19 korun. Cena byla
upravena na 24 korun. 1 litr rumu stával 63 koruny. Upraveno na 83 koruny. Borovička
půllitr byl za 33.50koruny. Upraveno na 44 koruny. I u všech dalších lihovin byla cena
upravena.
Zápis projednán v Kulturně školské komisi dne 20.4.1979 a schválen pro zapsání do
kroniky. Podepsal Musil – předseda komise.

