Rok 1980
Počasí
Od začátku ledna sněžilo. Po celý měsíc byly mrazy, které nepolevily některý den až 17
stupňů. Posledního ledna a prvního února byla slabá obleva. Potom přimrzlo a sněžilo.
Únor byl poměrně teplý a slunečný. Začátkem března se počasí zhoršilo. Bylo chladno a
sněžilo. Sněhové přeháňky byly až do konce měsíce. Do 15. dubna aprílové počasí. Do 20.
dubna pěkné slunečné počasí. Po 20. dubnu napadl sníh 30 cm a sněžilo po celý týden.
Květen byl studený. Po devátém se vyjasnilo, ale bylo chladno, bez deště, sucho. Poslední
den v květnu pršelo. Červen neobvykle studený a deštivý. V červenci pršelo každý den. Po
23. červenci se udělaly tři dny hezky, ale po nich přišly zase deště. V srpnu se vyjasnilo a
oteplilo, ale ne na dlouho. Deštivé přeháňky, chladno bylo po celý měsíc. V září deštivé
přeháňky. Až ke konci měsíce se počasí zlepšilo na tolik, že se mohly dokončit žně. Říjen
chladný s přeháňkami. 20. října byl mráz 6 stupňů. Prvého listopadu napadl sníh a mrazy
dosahovaly až 10 stupňů. Po 15. listopadu povolilo, sníh se rozpustil, půda rozmrzla, že se
mohla provádět orba. Koncem listopadu zamrzlo a začal padat sníh. V prosinci denně
sněžilo a mrzlo. Mrazy byly až 17 stupňů. Po 15. prosinci sníh roztál. O vánocích bylo
teplé počasí, bez sněhu, jak na jaře. Po svátcích se ochladilo, přimrzlo a začal padat sníh.
Nastala skutečná zima.
Narození:
Narodili se:
Jílek Ladislav č. 30
Jílek Lukáš č. 131
Hrubý Tomáš č. 112
Úmrtí:
Zemřeli tito občané:
Sedláček Jiljí č. 34
stáří 66 let
Němcová Františka č. 92
84 let
Šikulová Marie č. 22
86 let
Peša Václav č. 24
78 let
Proks František č. 20
71 let
Sedláček Josef č. 118
76 let
Peterková Marie č. 119
88 let
Dočekal František č. 74
61 let
Kšicová Ludmila č. 21
85 let
Musil František č. 99
86 let
Šemora Stanislav č. 98
76 let
Mateřská
škola
Mateřskou školu navštěvuje 18 dětí. Tři děti dojíždějí z Hodonína. Provoz školy je od osmi
hodin do třinácté hodiny. Ředitelkou školy je Radmila Pospíšilová z Bedřichova. Na úklid
je zaměstnána Marie Jurnečková.
Dětská lékařka Dr. Parfusová z Lysic provedla prohlídku dětí. Některé děti navrhla k
návštěvě zvláštní poradny v Lysicích. Děti uspořádaly svůj maškarní karneval. Měly z
různých těch maškarních obleků ohromnou radost. Oslavily mezinárodní den dětí, na který

připravily několik soutěží. Podnikly hromadně výlet do Hodonína. S mateřskou školou v
Bedřichově podnikly zájezd do divadla v Brně. Na konci školního roku podnikly výlet do
Lysic. Prohlédly si zámek, školku i školu. JZD Podhorácko v Lomnici darovalo 800 Kčs
na nákup hraček. Na vánoční svátky měli besídku pod ustrojeným vánočním stromkem.
Dostaly nadílku balíček cukroví. Nová budova mateřské školy je ve výstavbě. Děti chodí
do staré školní budovy.
ZDŠ
Základní
devítiletá
škola
Po zimních prázdninách začalo vyučování 3. ledna. 9. ledna odešel ředitel školy s. Dalibor
Vodák na operaci. Zastupovala ho učitelka Beránková. Od 20. ledna učitelka Zdena
Jandová z Lysic. 21. ledna byli žáci na prohlídce chrupu ve Zdravotním středisku v
Lysicích. Od 28. ledna do 1. února vyučovala učitelka L. Řehůřková. Pololetní vysvědčení
rozdala učitelka Beránková. Od 7. února do 8. března zastupoval nemocného učitele Jiří
Borek, vychovatel z Dětského domova v Hodoníně. Od 10. do 15. března byly jarní
prázdniny. Na konci školního roku vyučoval ředitel Dalibor Vodák.
Oslavy Mezinárodního dne žen zpestřili žáci nacvičeným programem. 21. dubna
vzpomněli žáci 110. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina. Svátek práce byl oslaven
společně s druhými složkami ve středisku v Lomnici. 35. výročí osvobození oslavili žáci
vystoupením na slavnostním zasedání MNV v kulturním domě. 9. května lampionový
průvod na Strážnice, pálení vatry s kulturní vložkou a skládáním pionýrského slibu. 30.
května připravili sportovní odpoledne, opékání špekáčků s odměnami za sportovní výkony.
27. června byl školní rok ukončen rozdáním vysvědčení.
Sbor pro
občanské
záležitosti
Spolková a kulturní činnost během roku 1980 jednotlivých složek v obci.
Sbor pro občanské záležitosti má 8 členů. Z činnosti sboru můžeme hodnotit osobní
blahopřání k životnímu jubileu občanů a blahopřání rozhlasem den před výročím. Při té
příležitosti předají zástupci sboru kytičku květin a nějaký upomínkový dárek. Při pohřbu
občana, člen sboru se rozloučí se zesnulým jménem sboru i spoluobčanů. Při zahájení
školního roku člen sboru vítá nastávající školáky nastupující do školy. Provádí vítání v
tom roce narozených dětí do svazku obce. Při té příležitosti dostávají jako upomínkový
dárek album s fotografií z této slavnosti. V zimním období uspořádal čtení s obecní
kroniky.
Svazarm
Svazarm sdružuje muže v předvojenském i hlavně po vojenském výcviku. Má dnes 23
členů. Pořádá taneční zábavy, přednášky a zájezdy. Zúčastňuje se na všech akcích v obci
pořádaných. Aktivně se zúčastnil oslav prvého máje, devátého května den osvobození a
oslav Velké říjnové revoluce a znárodnění.
Pořádal zábavy:
13. října hody
19. října taneční zábava
31. prosince silvestrovská zábava

Společně podnikli zájezd na jižní Moravu.
Český svaz
mládeže
Český svaz mládeže má 33 členů. Pořádal 6. ledna taneční zábavu. 29. června pouťovou
zábavu. Podílí se a pomáhá při realizaci všech kulturních akcí. První a devátý květen
pálení vatry na oslavu osvobození. Pomáhá při organizování Mezinárodního dne dětí,
oslavy Velké říjnové socialistické revoluce.
Český svaz
žen
Český svaz žen má 26 členů. Pořádaly Mezinárodní den žen. Při té příležitosti navštívily
staré ženy v obci a daly jim upomínkový dárek, květiny a šátek. Tato pozornost ke starým
lidem je s povděkem přijímána. Spolupůsobily při Mezinárodním dnu dětí. Prvomájových
oslav, oslav osvobození 9. května zúčastnily se společně s druhými organizacemi. Rovněž i
oslav velké říjnové socialistické revoluce. Uspořádaly zdravotnickou přednášku s
odborným výkladem lékaře. Uspořádaly Kateřinskou zábavu. Společně podnikly
autobusový zájezd na květinovou výstavu Flora v Olomouci.
Jednota
Spotřební družstvo Jednota má 143 členů. Dohlížecí výbor má 6 členů. Členský podíl je
100 Kčs. Členi obdrží každoročně od Jednoty podíl ze zisku, dividendy. Letos to bylo 30
Kčs. Deset korun nechávají jako vklad do združených prostředků. Z toho bylo koupeno a
vysazeno na prostranství před obchodem okrasné jehličnany. Do obchodu i do hospody byly
koupeny nástěnné elektrické hodiny. Pořádá každý půl rok členskou schůzi, kde jsou členi
informováni o chodu družstva. Pekárny z Blanska dovážejí průměrně denně do obchodu
100 kg chleba a 700 rohlíků. Mlékárny dodávají 130 litrů mléka.
Svaz požární
ochrany
Svaz požární ochrany má 39 členů. Provedl preventivní protipožární prohlídku ve 128
domech a dvou provozovnách. Úkol zajistilo 6 požárníků. Měli 12 schůzí výboru a 6
členských. Na oslavách prvního máje v Lomnici se zúčastnilo 18 členů. Na oslavách 9.
května, pálení vatry se zúčastnilo 22 členů. Oslav 80 let výročí sboru v Brumově se
zúčastnilo 23 členů. 90. let založení sboru v Tasovicích se členi rovněž zúčastnili.
Žákovské družstvo se zapojilo do protipožárního cvičení a bylo hodnoceno na 2. místě. Na
počest 35 let výročí osvobození rada MNV udělila dvaceti dlouholetým nejstarším členům
čestná uznání. V akci „Z“ odpracovali požárníci 450 hodin.
Český červený
kříž
Český červený kříž pořádal zdravotnickou přednášku. 17. února maškarní ples a 19. února
ostatkovou zábavu s voděním maškary po vesnici, o půlnoci pochovávání basy. Z výtěžku
těchto kulturních akcí udržuje během roku provoz zdravotního střediska. Do střediska
dojíždí lékař jednou za 14 dní. Je to výhoda pro staré lidi, že nemusí jezdit k lékaři do
Lysic.
Jednotné
zemědělské
družstvo
Po sloučení JZD Černovice a Lomnice jednotlivé druhy obilí se osévají do větších celků.
Tím se stalo, že na katastru Černovic nebyla seta pšenice, oves a řepa. Len se také

nepěstuje. Žita bylo zaseto 86 hektarů, průměrný výnos 32,8q na 1 hektar. Ječmen byl
zaset na 109 hektarech …….. 38,2q na 1 ha. Brambory 90 ha ……………….. 135q
na 1 ha. Vzdor chemické ochraně brambor proti plísni jsou plísní napadeny a při
uskladnění hodně hnijí. K sadbě se používá nových odrůd brambor, dovážených i ze
zahraničí. Proto výnosy jsou poměrně dobré. Stará osvědčená odrůda Blaník dala dobrý
výnos a bude se příště zase sázet. V době senoseče bylo deštivé počasí Seno se nemohlo
svážet, leželo na loukách a hnilo. Takové se nemohlo používat na krmení. Nejméně 10 fůr
bylo zavezeno na kompost.
Žně začali 6. září. Pro deštivé počasí ve sklizni se nemohlo pokračovat. Začalo se až 19.
září. Obilí seklo 19 kombajnů, většinou německé výroby. Žně byly skončeny 23. září.
Zůstala svážet sláma. V Hodoníně a Tasovicích byl set oves, který pozdě zrál pro špatné
počasí. Byl sklízen až 13. října. K Mezinárodnímu dni žen byl uspořádán večírek, kde
členky dostávaly květiny. Pořádali zájezd na Slovensko, do Maďarska a výstavu květin v
Olomouci.
Stavby
Ve výstavbě je stavba mateřské školy. V tomto roce občané odpracovali na stavbě na 4.000
hodin, z toho bylo 1050 hodin bezplatně. Hodnota vystavěného díla je 345.000 korun.
Vyplaceno bylo na tento rok 265.000 korun. Jsou to mzdy brigádníků a různé práce
dodavatelů. Provedení odpadů z budovy, kanalizace, zasklívání oken, nákup různého
stavebního materiálu. Zazdily se okna, udělány betony pod podlahy a uvnitř příční stěny.
Kšica Jiří č. 11 provádí přestavbu domu. Se stavbou domku pro svého syna začal Brokl č.
88. Na Horním výpustku u samého rybníka staví chatu občan z Brna s. Krása. Na Dolním
výpustku staví chatu občan z Brna s. Chmelař. Kučera Jan přestavuje neobydlený domek
č. 87. JZD Tuřany koupilo myslivnu – Revír č. 96 a přestavuje ji na rekreační středisko
pro své členy. Přestavbou stávajících objektů a přístavbou nových, značně rozšířili počet
místností pro rekreanty.
Na cesty po vesnici byl dán nový asfaltový potěr. Práci prováděla Okresní správa silnic.
Náklad byl 60.000 Kčs. Délka asfaltových cest je 1525 m.
Různé
První třešně kvetly 20. května. O 14 dní později jak normálně. Po 22. květnu byly po tři
dny noční mrazy. V zahrádkách pomrzla zelenina. Od poloviny roku byl místní národní
výbor v Hodoníně sloučen s národním výborem v Černovicích. Byla zjištěna vzteklina na
zvěři. Je nařízena kontumace domácích zvířat psů a koček. Snůška medu nebyla žádná.
Popisná čísla domů, jejich majitelé a způsob bydlení.
Číslo
Majitel
způsob bydlení
1.
Plíhalová Františka
trvale
2.
Plíhalová Františka
rozbořeno
3.
Peša Miroslav
trvale
4.
Juračka Luděk
trvale
5.
Šikula František
trvale
6.
Kalda Antonín
trvale
7.
Fara
neobydleno
8.
Jílek František
trvale
9.
Koktavý František
trvale
10.
Jílek Drahomír
trvale
11.
Kšica Jiří
trvale

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Haška František
Kučera Jan
JZD Doležal Vojtěch nájem
Haška Antonín
Čepička František
Pilát Antonín
Plíhal Josef
Zemánek Otakar
Proksová Marie
Jílek Josef
Šusterová Marie
Musil Antonín
Peša Miroslav
Franc František
Helebrant František
Kšica František
Pivoňka Zdeněk
Šikula Antonín
Jílek Antonín
Hašková Marie
Kšica Josef
Ondra Vladimír
Sedláčková Ludmila
Kučera Josef
Jílek František
Křenek Rudolf
Dočekalová Marie
Proks Antonín Nemcová M.
Juračka Alois
Franc Josef
Musil Vincenc
Štěpánek František
Zachoval Bohuslav
Ťápalová Františka
Kšica Antonín
Jílek Antonín
Proks Josef
Plíhal Milan
Kaňa Jan
Polák Lubomír
Pazdera Václav
Kosičková Marie
Málek Bohuslav
Pazdera Václav
Fligl Pavel
Ťápalová Františka

trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
rekreačně
trvale
rekreačně
trvale
trvale
rekreačně
trvale
trvale
trvale
rekreačně
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
rozbořeno
trvale
trvale
trvale
trvale
rekreačně
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
rozbořeno
neobydleno
rozbořeno

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Fliglová Františka
Spohner František
Kitner Josef
Ostrý František
Nedomová Ludmila Všianský
Proks Josef
Kšica Miroslav
Vavříček Vojtěch
Nedoma Vojtěch
Němec Alois
Ostrý František
Štěpánek František
Vázlerová Anna
Nedoma Metoděj
Nedoma Vojtěch
Proks Lubomír
Ťápal Antonín
Peša Josef
Kalda František
Tulis Antonín
Navrátil Jaroslav
Kitner Vojtěch
Jílek Alois Kratochvílová
Jurnečka Josef
Králík Arnošt
Háza
Beranka
Horák
Beranka
Kozelský Beranka
Barbořák Beranka
Kučera Jan
Brokl Rudolf
Juračka Vojtěch
Jurásková Josefa
Blažek Karel
Němec Josef
Kšica František
Vavříček František
Fligl František
JZD Tuřany revír
Škola
Šemorová Zdeňka
Musil Jan
Brázdová Eva
Sedláčková Hedvika
Ostrý Josef
Flieger Adolf

vyhořelo
trvale
trvale
trvale
trvale
neobydleno
rekreačně
rekreačně
rozbořeno
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
rekreačně
trvale
trvale
trvale
trvale
rekreačně
rekreačně
rekreačně
rekreačně
neobydleno
trvale
trvale
trvale
trvale
trvale
rozbořeno
trvale
trvale
rekreační stř.
trvale
rekreačně
trvale
rekreačně
trvale
rekreačně
trvale

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

134.

01.
02.
03.
04.
05.

Kaldová Františka
trvale
Juračka Jaroslav
rekreačně
Doskočilová Andělina
trvale
Lata Jan
rekreačně
Mikulášek František
trvale
Proks Zdeněk
trvale
Zachoval Miroslav
rekreačně
Jílek Josef
trvale
Juračková Marie
trvale
MNV kancelář a pošta
Šikulová Anna
trvale
Musil Alois
trvale
Bacúr Jiří
trvale
Kyzlink František
rekreačně
Sedláčková Josefa
trvale
Urbanová Emílie
trvale
Kulturní dům Kotlán Jan nájem trvale
JZD bytovka Proks Josef
Fligl Pavel
Kudláček Jaroslav
Hečko Jan
trvale
Humpolíček Jaromír
rekreačně
Jednota obchod
Nedoma Jaroslav
trvale
Blažek Petr
trvale
JZD kancelář
Čepička František
trvale
Adamík Ludvík
rekreačně
Špaček Antonín
rekreačně
Šikula Josef
rekreačně
Jílek Antonín
trvale
Sedláček Josef
trvale
JZD bytovka Bělehrádek Jiří
Kotlán Jaromír
Chromý Otto
Křenková Jana
trvale
Sedláček Jan
rekreačně

Rekreační chaty
nepřiděleno
Doskočil Ladislav
Klempa Jan
Růžička Jaroslav
Mikulice František

06.
Mezníková Vlasta
07.
Drobílek Augustýn
08.
Matěja Vladislav
09.
Svrček Albín
010.
nepřiděleno
011.
nepřiděleno
012.
Drštka Miloš
013.
Pluhař František
014.
Čechovský Josef
bez čísla
Juračka František
Na Kroužkách postavil včelín Franc č. 25. Koupil to Slavíček Miroslav, občan z Brna a
používá za chatu.
Ze starých
dob
Žně v dřívějších dobách.
V dřívějších dobách se žně neobešly bez ručního sečení. Původně se používalo k sečení
nízkého obilí srpů. Žalo se „pod ruku“. Levou rukou se obilí vzalo za klásky a pravou se
uťalo. Srpama žaly ženský. Srp na obilí se jmenoval taky kosák. U nás ve vesnici byl
obchod ve kterém z dalekého okolí lidi srpy a kosy nakupovali. Kosy se nakupovaly tenké.
Při vybírání držela se za ucho nebo-li krk a špicí se škráblo po dlažbě nebo kamenu. Čím
vydala vyšší a tenčí hlas, tím byla tvrdší a lepší. Sekáči měli své značky kos a podle nich
vybírali. Byly to turecký Mohamedky, nebo štýrský ze štýrské oceli. Srp byl výhradně
nářadím pro ženský. Používaly se k sečení trávy, obilí i k odebírání pokoseného obilí za
sekáčem a dávání na hrstě neboli pokládky. Kosy na sečení obilí bývaly delší jak na sečení
trávy. Na trávu se používalo kosisko se dvěma držadly. Kosa se na kosisko připevnila
přeskou a přitáhla železným klínkem. Nasadit kosu na kosisko bylo trochu umění. Kosa
musela jít tak asi na dlaň “pod ráz“ , to je když kosu položil na zem, dal si značku kam
sekala patka kosy, pak tam přiložil špicu kosy, špica musela být o dlaň „pod ráz“. Tak
seřízená kosa lehko sekla. Důležité bylo kosu dobře vykut. K tomu se používalo kozlíku na
kutí, na kterém byla zaražena „babka“. Zvláštním kladívkem na kutí se ostří kosy na
babce vykovalo do tenka. Výhodou ostří muselo být co nejužší úzký pásek, jinak by se ostří
zvlnilo „zlumpovatělo“. Na sečení obilí se používalo jiných typů kosisk, jak na trávu.
Říkalo se jim „motél“, „plácačka“, nebo „pavouk“. Na kosisku byl oblouk z lísky nebo
rákosu, který byl pošit plátnem. Obilí motélem se seklo buď „k podestě“, pak musela
odběračka obilí odebírat a pokládat vedle na strnisko na hrstě. Menší obilí nepolehlé mohlo
se sekat „do jámy“, přímo na řádek. Na špatné řídké obilí, které by se při sečení motélem
rozsypalo do strniska, byly používány hrabice. Souběžně s kosou byly nad sebou asi čtyři
rožně/dřevěné pruty/. Při sečení obilí se zachytilo na rožních a pohybem hrabic obilí shodil
sekáč na řádek za sebe. Říkával tatínek, že dřív obilí bývalo krátké a řídké a že se seklo
hrabicama. Síkávali v noci při měsíčku a že se dobře seklo. Naše vesnice byla dosti velká a
poměrně jen drobní zemědělci, že nepotřebovali odjinud najímat sekáče. Ti menší vypomohli
větším a ti jim práci oplatili obyčejně půjčením koní na dovoz a orbu. Na výrobu kosiska se
používalo dobrého materiálu bez suků, bříza a nebo jasan. Kosiska dělali koláři. Kosa se
musela při sečení občas zabrušovat brouskem. Na každou kosu se každý brousek nehodil.
Muselo se to vyzkoušet, po kterým brousku nejlépe seče. Brousky byly kamenné,

mramoráky i z různých druhů kamenů. Na pásku kolem sebe měl sekáč krbek a v něm
brousek namočený do vody. Krbek byl dřevěný a nebo upravený volský roh. Kteří nemívali
u nás nějaké hospodářství, chodívali na žně do Rakous. Jak přišlo Petra a Pavla sebrali se
a odešli. Přicházeli začátkem srpna, kdy začínaly žně u nás. První žací stroj lopaťák,
koupil Pavelka z č. 30. Bylo to v roce asi 1910. Po něm koupil další žací stroj Jílek č. 26.
Byly to stroje od firmy Melichar. V této době strojových začátků v zemědělství, náš rodák
Josef David založil firmu David a spol. V Olomouci, která měla výhradní prodej žacích
strojů od naší české firmy Knotek a spol. Jičín. Tyto stroje se u nás rozšířily. Byly to stroje
na potah párem koní. Větší zemědělci si je pořizovali a bylo to ulehčení pro žňové práce,
hlavně pro nejtěžší práci sečení. Na sečení obilí byly stroje již před první světovou válkou.
Ale louky se sekly ručně po celou dobu první republiky. Až v době Protektorátu se začalo
používat strojů koňmi tažených. Ještě v údobí let 1957, v době zakládání Jednotných
zemědělských družstev se sekly louky ručně kosama. V dřívějších dobách i před první
světovou válkou se neznalo stavění obilí do panáků. Posečené obilí se dávalo na hrstě,
pokládky. Když přišla doba dešťů, obilí snadno prorostlo. Se stavěním do panáků se
začalo začátkem první republiky. Poznalo se jak je to velice dobré stavět obilí do panáků.
Nebezpečí prorostení bylo malé, mohlo se stále kosit a panákovat a až později, nejdříve tak
za týden, podle počasí se teprve sváželo a mlátilo. I když přišly delší deště, obilí v panácích
brzy proschlo a bylo způsobilé k odvozu. Snopky se vázaly přímo do obilí. K postavení
jednoho panáka se potřebovalo 10 snopků. Zrno v panácích dozrálo, proschlo, ztvrdlo a
bylo způsobilé k uskladnění. Obilí se sváželo v žebřinách. Byl to prodloužený vůz a horní
rygly měly vpředu „nose“. Při výrobě se použilo ráhna i s kořenem stromu. Fůra za nos
dobře držela. Sváželo se nejméně za týden po posečení a postavení do panáků, dle počasí.
Strava ve žních.
V poledne bývala bramboračka už z nových brambor, čerstvě nakopaných a koláče s
mákem, tvarohem a povidlím i se třešněmi později zralými. Na svačinu býval tvaroh
smetanou rozředěný, nebo škvarky zalité v sádle. Pití se neobešlo bez čisté kořalky
„sekáčské“ jak se jí u nás říkalo. Nebo do piva se nalil nějaký půllitr čisté, tomu se u nás
říkalo „miškulanc“. Ženský čistou moc nepily, ale miškulanc jim šmakoval. K večeři bývaly
nové brambory posypané tvarohem, pomaštěné máslem a mléko, podle chuti, třeba i kyselé
rozmíchané. Velká kamenná mísa s bramborama posypanýma tvarohem, pomaštěné máslem
se postavila uprostřed stolu a všichni lžicemi si z ní brali. Každý měl kamenný hrnek s
mlékem a připíjel. Jednou týdně se stloukalo máslo. To bylo k večeři s bramborama a
podmáslím. Muži nosili plátenice doma předené a tkané. Ženský šátek uvázaný na babku,
šaty tištěný. Chodívaly ve strnisku bosí. Chlapi nosili pantofle, dřeváky. Po sklizni obilí
větší děti honily stáda hus na pastvu na strniska, aby posbírali roztroušené klásky. Po
strnisku chodily bosé. Sbíraly klásky a rovnaly do kytek. Sečení byla těžká práce. Co to
bylo za dřinu sám znám, protože jsem celý život sekl kosou. Byla to nejen práce, ale i
umění. Dnes mladí to neumí. Sečení ručně pominulo. Teď jsou na všechno stroje. Že to
přestalo není čeho litovat.
Sčítání
V listopadu bylo provedeno celostátní sčítání osob, domů a bytů a celkové vybavení
domácností. Podle tohoto sčítání mají Černovice k 1. listopadu 378 obyvatel. Z toho je 200
mužů a 178 žen. Je to pokles asi o 25 osob úmrtím a odstěhováním. Domů je 126. trvale
obydlených 96, občas obydlených nebo k rekreaci 22. Neobydlených je 8. Domácností je
107. Koupelnu má 78 domácností. Vodovod je zaveden do 83 domácností. Jsou to většinou

domácí vodárny. Téměř každý dům má vlastní vodovod a vlastní studnu. Ústřední topení,
etážové má 49 domácností. Chladnička je v 96 domácnostech. Pračku má 84 domácností,
automatickou 17 domácností. Televizor má 96 domácností. Z toho jsou dva barevné.
Osobní auto má 46 rodin. U někoho jsou i dvě auta.
Schváleno radou Místního národního výboru.

