Rok 1979
Počasí
Jestliže na Silvestra bylo pěkné počasí bez sněhu, přes noc na Nový rok začalo mrznout až
-15°C. Během měsíce sněžilo, sněhu přibývalo i mrazu, který dosáhl až 20 stupňů. Únor
byl bez oblevy. 10. března a 17. března sněhové vánice. Duben deštivý a studený až do 15.
května. Potom se vyčasilo a oteplilo. Poslední týden v květnu a první týden v červnu
horka. Nepršelo a bylo sucho. 6. června přišla bouřka a vydatně pršelo. Ochladilo se.
V červenci slabší dešťové přeháňky. Srpen chladný, málo slunečný s přeháňkami. V sobotu
25. srpna bouřka. Začátkem září se vyjasnilo a oteplilo. V JZD začali sklízet obilí.
Sklizeň provádělo šestnáct kombajnů. Poslední obilí se kosilo 14. září. Zůstala svážet
sláma. Do 25. října bylo poměrně pěkné počasí. Koncem října začaly mrazíky. 30. října
v noci napadl první sníh, který během dne se rozpustil. V listopadu přeháňky někdy i
sněhové. 10. listopadu zamrzlo. Po 15. listopadu déšť a obleva. Poslední týden v listopadu
pěkně, dva poslední dny dokonce slunečno. Teplé počasí, ale deštivé bylo až do 12. prosince,
kdy definitivně zamrzlo a déšť se proměnil ve sněžení. Potom se oteplilo, na vánoce bylo
bez sněhu. 28. prosince začalo sněžit, ochladilo se a příroda dostala zimní ráz.
Mateřská
škola
Mateřská škola je zřízena od roku 1946. V roce 1951 národní výbor odhlasoval zrušení
školy z toho důvodu, že věcné náklady platil. Mateřská škola zůstala v provozu
nepřetržitě dál. V tomto roce školu navštěvuje 18 dětí. Jedno dítě dojíždí z Hodonína,
jedno z Tasovic. Ředitelkou mateřské školy je Radmila Pospíšilová z Bedřichova.
Uklízečka je Marie Jurnečková z Černovic. Na začátku školního roku MUDr. Parfusová
z Lysic provedla lékařskou prohlídku dětí. Několik dětí bylo navrženo k návštěvě poradny
pro výslovnost řeči. Dětský karneval za spoluúčasti maminek dobře se vydařil a děti
dlouho na něj vzpomínaly. Při oslavě MDŽ děti přednesly básně a malé divadlo
jednoaktovku. Na vánoce byla v mateřské škole besídka, za účasti rodičů. Program byl
sestaven z básní, písní a tanečků. Děti dostaly dárky- balíček sladkostí.
Sbor pro
občanské
záležitosti
Členové sboru se schází na pravidelných schůzích čtvrtletně. Zhodnotí práci za uplynulou
dobu a udělají plán na příští čtvrtletí. Členi sboru vždy dva chodí blahopřát jubilantům.
Starým lidem, kteří se dožili kulatého jubilea 55 let, 60 let, 65 let, 70 let a výše. Popřejí
jubilantovi k dožitému výročí a předají nějaký menší dárek. 12. prosince provedli vítání
nových občánků. Činnost sboru je od občanů s povděkem přijímána.
Kulturní
činnost
6.1.
ples
ČSŽ
130lidí
20.1. ples
ČSPO
230 lidí
3.2
Estráda společenský večer
OB
383 lidí
17.2. taneční zábava
Svazarm
108 lidí
20.2. Školení CO
MNV
35 lidí

24.2.
Maškarní ples
27.2. Ostatky, pochovávání basy
28.2. Oslava únorového vítězství
6.3. MDŽ
11.3. MDŽ
19.3. Přednáška zdravotnická
29.3. Veřejná schůze
4.4. Výroční schůze
Přednáška kosmetická
15.4. Taneční zábava
1.5. Oslava 1. máje
6.5. Beseda s důchodci
8.5. Oslava 34 výročí osvobození
19.5. Májová veselice
1.6. MDD
23.6. Předpouťová taneční zábava
24.6. Pouťová zábava
22.9. Taneční zábava
7.10. Společenský večer , estráda
21.10. Hody
25.10. Veřejná schůze
14.11. Schůze Jednoty
24.11. Kateřinská zábava
12.12. Výroční schůze
18.12. Zájezd do divadla
31.12. Silvestrovský večer

ČČK
192 lidí
ČČK
290 lidí
MNV
23 lidí
JZD
123 lidí
MNV
78 lidí
ČČK
79 lidí
KSČ
53 lidí
Jednota
58 lidí
ČSŽ
28 lidí
ČSM
120 lidí
NF
78 lidí
SPOZ
55 lidí
NF
95 lidí
ČSŽ
140 lidí
NF
83 lidí
Svazarm
190 lidí
Svazarm
170 lidí
Svazarm
110 lidí
ČSŽ
180 lidí
SPO
550 lidí
KSČ , MNV 60 lidí
Jednota
73 lidí
ČSŽ
112 lidí
SPO
42 lidí
MŠ
28 lidí
SPO
180 lidí

Každý pátek je promítán film.
Narodili se :
Plíhalová Lenka Černovice č. 18
Peša Petr
Černovice č. 3
Zemřeli :
Musil Antonín Černovice č. 23
stáří 76 let
Peterka Karel Černovice č. 119
stáří 92 let
Nedomová Františka Černovice č. 72 stáří 67 let¨
JZD
Přidružená výroba v JZD Černovice byla od prvopočátku zaměřena na dřevovýrobu.
Vyráběly se kromě jiného zateplovací panely na stavbu vepřínů, stájí pro skot, které jsme
dodávali do celé republiky na zemědělskou stavební výstavbu. JZD Lomnice je zaměřeno
na kovovýrobu. Dělají se různé součástky a šroubky pro firmu Adast. Z toho důvodu byla
u nás dřevovýroba zrušena a zavádí se po vzoru Lomnice kovovýroba. Se zemědělstvím to
nic společného nemá. Žně začaly od 1. září. Pro deštivé počasí to dříve nešlo. Ukončeny
byly 14. září. Sklizeň provádělo 16 kombajnů.
JZD Lomnice ke kterému patří naše JZD slučuje 15 obcí.
Středisko: Lomnice : výměra zemědělské půdy 296,36 ha
Brusná
135,52 ha

Řepka
Veselí
Ochoz
Synalov
Běleč
Křeptov
Rašov
Středisko: Černovice
Tasovice
Hluboké
Hodonín
Brumov
Osiky

68,49 ha
76,40 ha
155,16 ha
222,58 ha
115,63 ha
65,02 ha
410,52 ha
385,91 ha
231,52 ha
159,59 ha
118,84 ha
188,97 ha
160,63 ha

Hektarové výnosy zemědělských plodin.
pšenice seta nebyla ve středisku Černovice.
žito zaseto 57.2 ha
hektarový výnos 35,7 q
ječmen
48,8 ha
37,10 q
oves
44 ha
41,60 q
brambory 135 ha
151 q
Pícniny, jetel červený výnos 66,20 q sena
louky
56,20 q sena
Stavby
Na Dolním výpustku postavil chatu bývalý zdejší farář Vodák. Chata je z tvrdého
materiálu, vypadá jak rodinný domek. MNV staví mateřskou školu. V tomto roce je
postavena hrubá stavba a zakryta křidlicí. Stavba je naplánována na tři roky. Občané
odpracovali na stavbě 10,444 hodin. Vynaložené náklady v tomto roce 435000,- korun.
V roce 1978 byly postaveny základy, na kterých bylo odpracováno 2777 hodin.
Rozpočet na stavbu je 2.373000,- korun.
JZD dokončilo stavbu čtyřbytového domu pro své členy a zaměstnance.
Všianský František č. 62 rozšířil domek o garáž na auto.
Rodinné domky ve výstavbě dosud nedokončené mají Kšica Ludvík č. 32, Proks František
č. 20, Sedláček Josef č. 118, Franc František č. 25, Kšica Jiří provádí přestavbu domu č.
11.
Prodeje
Domek č. 107 bývalý majitel Kotlán František prodal domek Janu Latovi občanu z Brna.
Různé
Úroda třešní, švestek, jablek byla malá. V lesích bylo nebývalé množství malin. 6. května
zapálily děti na poli stoh slámy. 24. května při úklidu suchých větví hořel les u Tasovic.
Oheň byl včas uhašen, že nenadělal větší škodu.
Z pamětí
Poslední obecní policajt.
V roce 1949 byl v obci pořízen rozhlas, který začal fungovat v listopadu. Od té
doby skončil obecní strážník svoji činnost. Pro styk s občany, vyřizování různých věcí,
nařízení, předvolání na úřad, oznámení různých zpráv z obecního úřadu, na to měl

starosta obecního strážníka – policajta. Obec neměla vlastní kancelář. Starosta úřadoval
doma v bytě. Tam chodil strážník každý den „k befelu“. Uniformu nenosil, jen úřední
čepici. Bylo-li potřeba něco oznámit občanům, šel strážník po vesnici, zastavil se a na
bubínek bubnoval tak dlouho, až z okolních domů vyšli ze dveří k poslechu nařízení.Pak
jim přečetl co starosta nařizuje a ranou do bubnu udělal za hlášením tečku. Šel kus dál a
tím samým způsobem, bubnováním a vyhlášením dal to ve všeobecnou známost. Tak
obcházel celou vesnici. Za tuto práci a měsíční službu měl plat od obce. Na Nový rok
roznášel usedlíkům kalendáře s novoročním přání od strážníka. Každý mu za to nějaký
obnos dal. Tím způsobem si nějakou korunu přivydělal . Posledním policajtem byl
Bohuslav Zachoval č. 44.
Poslední ponocný
Obec měla dva ponocné. Ti se ve službě střídali. Jednu noc hlídal Francínek, druhou noc
Petr. Služba byla od 10 hodin večer do 2 hodin ráno. Při hlídání museli chodit po vesnici a
každou hodinu odtroubit. Francínek měl velký volský roh upravený na troubení. Každou
hodinu troubil kolik hodin je. Tak se i poznalo, že nespí, ale hlídá. Troubení ponocného
bylo slyšet i v domech. Služba ponocných byla zavedena proto, aby v případě požáru byl
někdo, kdo by včas udělal poplach. I nočním zlodějům, aby se řemeslo znemožnilo. Druhý
ponocný Petr měl velkou píšťalu, kterou oznamoval kolik je hodin. Francínek bydlel v
dolním konci v domě č. 19. Petr byl proti němu ve výhodě. Bydlel na návsi v domě č. 81.
Ten toho využíval. Když se mu nechtělo v noci ven, otevřel okno a hodiny odpískal z okna.
V letní době měli občani povinně tak zvanou ponůcku. Každý majitel domu musel jednu
noc hlídat společně s ponocným. Chodili vždy dva sousedi. Byli sepsáni v ponocenské
knížce postupně jak spolu sousedí. Kdo hlídal knížku podepsal a ráno po ukončení hlídky
předal dvěma dalším sousedům. Od hlídání byli osvobozeni starosta, učitelé a fara. Během
roku každý hlídal dvakrát. V rohu farské zahrady stávala ponocenská budka. Tam v době
nepohody se mohl schovat. Jestli bylo zima v kamínkách zatopil. Ponocný a povinnost
chodit na ponůcku se udrželo až do založení JZD. Potom mělo družstvo svého hlídače.
Ponocný roznášel novoroční vinše. Byl to celoroční kalendář s věnováním od ponocného.
Za to dostal nějaký obnos.
Domy neobydlené, rozbořené a nově postavené.
Dům
č. 2
Majitel Konopáč František zemřel. Dřevěný domek zdědila Plíhalová Františka, která
domek zbořila.
č.22
Majitelka Šikulová Marie zemřela. Domek zůstal neobydlen.
č. 31
Majitel Hašková Marie. Původní domek dřevěný rozbořen. Naproti přes cestu postaven
domek nový.
č. 32
Majitel Josef Kšica postavil náhradou za starý dřevěný vedle nový dům.
č. 34
Majitel Sedláček Jiljí náhradou za dřevěný domek postavil v předu dům nový.

č. 41
Obecní pastouška rozbořena, Franc Josef postavil nový dům, který dostal toto číslo.
č. 43
Majitel Štěpánek Jan domek prodal a byl rozbořen.
č. 44
Zachoval Bohuslav postavil domek nový vedle původního a starý rozbořil.
č. 48
Majitel Pilát Antonín. Domek neobydlen.
č. 55
Majitel Topinka Alois domek prodal sousedovi Pazderovi. Ten z něj měl kovářskou dílnu.
č. 56
Majitel Fligl František. Starý dům rozbořen a postaven nový.
č. 57
Majitel Ťápal Alois domek zbořil.
č. 58
Majitel Fliglová Františka, dům vyhořel a nebyl již postaven.
č. 62
Obecní pazderna rozbořena. Nedoma Antonín postavil domek nový, který dostal toto
číslo.
č. 66
Majitel Nedoma Metoděj dům zbořil.
č. 87
Majitel Pavelka František. Domek neobydlen.
č. 91
Majitel Ťápal Antonín, neobydlen.
č. 93
Majitel Kšica František, domek neobydlen.
č. 63
Majitel Proks Josef, neobydleno.
č. 7
Fara
Domy, které používají majitelé jen příležitostně po dobu dovolené, nebo na sobotu a
neděli k rekreaci.
č. 17
majitel Pilát Antonín, bývalý mlýn
č. 19
majitel Zemánek Otakar
č. 26
majitel Jaroslav Jílek
č. 48
majitel Proks Josef
č. 64
majitel Kšica Jaromír
č. 65
majitel Vavříček Vojtěch

č. 78
majitel Navrátil Jaroslav
č. 83
majitel Háza osada Beranka
č. 84
majitel Horák osada Beranka
č. 85
majitel Kozelský osada Beranka
č. 86
majitel Barbořák osada Beranka
č. 100
majitelka Eva Brázdová
č. 102
majitel Ostrý Josef
č. 105
majitel Juračka Václav
č. 107
majitel Jan Lata
č. 110
majitel Zachoval Miloš
č. 117
majitel Kyzlink
č. 128
majitel Adamík
č. 130
majitel Šikula josef
Kulturněškolská komise schválila zápis pro obecní kroniku

18.dubna 1980

