Rok 1981
Počasí
Začátkem ledna sněží a mrzne. Po patnáctém lednu sněhová vánice a bouřky. Mrazy byly
po celý měsíc. Únor začal oblevou. Po devátém začalo sněžit a mrznout. Toto počasí trvalo
do 20. března. Potom bylo slunečno a teplo do 4. dubna. Následovalo deštivé počasí.
Vyjasnilo se a teplé pěkné dny byly až do 15. dubna. Potom se citelně ochladilo a byly
noční mrazy. 23. 24. dubna padal sníh. Následující dny padal sníh s deštěm. V květnu
pěkné počasí s přiměřenými dešti. Do 15. června teplo a sucho. Patnáctého června přišel jen
slabý déšť. Ochladilo se. Místo deště bylo jen slabé mrholení. 25. června zapršelo. Do konce
měsíce bylo teplo a sucho. 3. července přišla bouřka, která vyschlou zem trochu zavlažila.
Červenec byl hodně deštivý a chladný. V srpnu bylo horké počasí, které vyvrcholilo po
osmém srpnu bouřkami. Žně začaly 7. srpna. Počasí pro sklizeň bylo příznivé. Kolem 20.
srpna byly 3 dny deštivé, které sklizeň oddálily. V září bylo pěkně, někdy zapršelo, ale déšť
práci nezdržoval, obyčejně pršelo v noci. 24. října byl první mráz. Na konci října deštivé
počasí. 6. listopadu sněhové přeháňky a menší mrazíky. Sněhu den po dni přibývalo. Po 15.
listopadu se oteplilo, sníh roztál a přišlo deštivé počasí. Poslední dva dny sněžilo a trochu
mrzlo. Po celý prosinec každodenně sněžilo, větrno, dělaly se závěje. Doprava na silnicích
je stížená. Silnice přes Strážnice je úplně zavátá. Doprava je tam přerušena. Posledního
prosince trochu obleva, k večeru pršelo.
Narodili se:
Peša Ludvík
Černovice č. 75
Blažek Michal
č. 125
Jílková Eliška
č. 30
Kaňa Martin
č. 90
Plíhalová Hana
č. 18
Fligl Erik
č. 121
Zemřeli a na místním hřbitově jsou pochováni
Vavříčková Josefa č. 94
stáří 90 let
Peša Josef č. 75
67 let
Musilová Filoména č. 99
84 let
Kremaci v Brně měli:
Kotlán Jan č. 120
66 let
Zachoval Bohuslav č. 44
79 let
Kulturní
činnost
Kulturní a osvětová činnost a jak jednotlivé složky se na ní
9.1. Ples myslivců pořádaný v Tasovicích
účast 180 osob
15.1. Školení CO
10
23.1. Ples požárníků
200
7.2. Společenský ples pořadatel ČSL
180
28.2. Maškarní ples
pořadatel ČČK
180
4.3. Ostatková zábava pořadatel ČČK
200
7.3. Školení řidičů
Svazarm
55

podílely.

8.3. Mezinárodní den žen Národní fronta
120
20.3. Výroční členská schůze Jednota
40
5.4. Dětský maškarní karneval Mateřská škola
200
16.4. Večer smíchu a kouzel
Osvětová beseda 100
19.4. Taneční zábava
Svazarm
100
1.5. Oslava prvního máje
Národní fronta
100
8.5. Pálení vatry s průvodem na Strážnice NF
100
9.5. Sraz rodáků padesátiletých,
spojeno s taneční zábavou
150
27.6. Pouťová zábava
Svazarm
120
18.7. Letní karneval na hřišti před školou požárníci 120
21.8. Letní karneval na hřišti před školou Svazarm 120
19.9. Taneční zábava
kulturně školská komise 120
18.10. Hody
požárníci
300
10.11. Členská schůze Jednoty
55
21.11. Kateřinská taneční zábava ČSŽ
160
26.11. Zdravotnická přednáška ČČK
30
31.12. Silvestrovská zábava
požárníci
180
Jednou týdně každý pátek jsou promítány v kulturním domě filmy.
Mateřská
škola
Do mateřské školy je zapsáno 22 dětí. Z toho dvě z Hodonína a tři s Tasovic. Vyučování
je od 7 hodin do 13 hodin. K činnosti dětí mateřské školy patří několik akcí. Vánoční
besídka s programem a obdarování dětí dárky. Oslava Mezinárodního dne žen v kulturním
domě. Dětský karneval, kde děti předvedlysvoji šikovnost a maminky vynalézavost k
zpestření maškarních kostýmů.. Děti předvedly různé nacvičené tance. Ke konci
školního roku pořádaly zájezd společně s mateřskou školou z Bedřichova. Při rozloučení na
konci školního roku předaly si děti na památku knihy. Stavba mateřské školy pokračuje
již třetí rok. V tomto roce občané odpracovali 4351 hodin placených po 9 ;0 korunách a
1307 hodin neplacených.
Dodavatelským způsobem bylo pořízeno:
Elektroinstalace za 25.500 korun
vodoinstalace za 39.079 korun
ohřívač vody za
11.849 korun
stěna schodiště za 4.000 korun
za stavební materiál 14.500 korun
Základní
devítiletá
škola
Učitelka Drahomíra Fendrichová byly 31. prosince odvezena do nemocnice a již do další
služby nenastoupila. V lednu a únoru byl tím chod školy narušen. Ředitel základní
devítileté školy z Lysic uvolnil učitelku Miroslavu Nedomovou, ale jen na několik dní. Až
do 16 února vyučoval obě třídy ředitel školy. Po naléhavých žádostech nastoupil učitel –
důchodce Jaromír Nezval z Blanska. Pololetní vysvědčení napsal žákům ředitel školy dle
podkladů učitelky Fendrichové.

Žáci se zúčastnili několika oslav.
8. března na Mezinárodní den žen přispěli kulturním programem
1. máje se zúčastnili oslav v Lomnici
8. května výročí osvobození
14. května přispěla básněmi na oslavě 60letého výročí založení Komunistické strany.
Význačnou měrou přispěla škola v předvolební kampani vystoupením na předvolební
schůzi.
Pro kandidáty za poslance do místního národního výboru připravili pozdravná psaníčka.
Na Mezinárodní den dětí uspořádal SSM sportovní odpoledne s pohoštěním. Na prvním
plenárním zasedání MNV přispěli kulturní vložkou. O Pionýrskou organizaci se po celý
rok staraly oddílové vedoucí Věra Plíhalová a Milena Kaňová. Školní rok byl ukončen 30.
června. Známkový průměr je 1,5 na žáka. Škola se podílela na sběru odpadu. Bylo sebráno
2.355 kg papíru a 680 kg hader. V prázdninách byla provedena nutná menší oprava ve
třídách. Protože se nemohli sehnat malíři, vymalování tříd provedl ředitel školy.
Rodičovské sdružení s předsedou Bohumilem Glosrem upravili před školou hřiště a částečně
je oplotili. Slavnostního zahájení nového školního roku 1. září se zúčastnil zástupce
národního výboru tajemnice Kšicová a za Sbor pro občanské záležitosti ředitel školy
Vodák. Byl vyslechnut slavnostní projev ministra školství. 12. října se zúčastnili žáci v
rámci dopravní výchovy školení na dopravním hřišti v Blansku. Doprovázel je učitel
Nezval. 4. listopadu zúčastnil se ředitel školy školení CO v Blansku a žáci 2 třídy byli u
zubního lékaře. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce bylo vzpomenuto ve třídách a
žáci druhé třídy na veřejné schůzi přispěli kulturní vložkou. 1. prosince proběhla ve škole
lékařská prohlídka doktorkou Parfusovou z Lysic. Vyučovalo se do 22. prosince. V
říjnu se polámala vodovodní pumpa. Závadu se nepodařilo opravit. Až 26. února byl
nainstalován nový Darling.
Stavby
Na Horním výpustku v pořadí za svým domem staví rodinný domek svému synu Rudolf
Brokl. U rybníka na Horním výpustku staví chatu občan z Brna s. Krása.
Na Dolní výpustku staví chatu občan z Brna s. Chmelař. Na školní louce vedle domu č. 1
staví rodinný dům Pavel Fligl.
Důchodci
Pošta vyplácí každý měsíc 160000 korun důchody. Důchodců je 177. Nejnižší vyplacený
důchod je 220 korun. Nejvyšší 3500 korun.
Úprava cen
Uhlí bylo zdraženo o 50%
Od 15. října byly upraveny ceny nafty a benzínu. Nafta stála 2 koruny, upraveno na 3,50
Kčs. Benzín byl za 6,50 Kčs, upraveno na 8,- Kčs. Benzín super byl za 7,50 Kčs, upraveno
na 9,- Kčs.
Sbor pro
občanské
záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti provádí vítání dětí narozených v tom roce. Vítání se
provádí všech hromadně jednou za rok. U příležitosti výročí narození, při dožití padesáti
a padesáti pěti let je toto jubileum vzpomenuto hudební gratulací v místním rozhlase. Při
dožití 60 let a výše po pěti letech je v podvečer tohoto výročí vzpomenuto hudební
gratulací v rozhlase. Krom toho navštíví dva členi sboru jubilanta a předají mu gratulaci.

Kytičku květin a nějaký menší upomínkový dárek.
Jubilanti v tomto roce.
90 let se dožila
Vavříčková Josefa Černovice č. 94
80 let se dožili
Flieger Adolf
Černovice č. 103
Ťápalová Marie
Černovice č. 38
75 let se dožili
Lepková Božena Tasovice
Líbal František
Tasovice
Šidlová Marie
Černovice č. 116
Nedoma Metoděj Černovice č. 71
Křenková Josefa
Černovice č. 37
70 let se dožili Koktavý František Černovice č. 9
Nedoma Vojtěch
Černovice č. 72
Haška Antonín
Černovice č. 15
Šikulová Anna
Černovice č. 114
Kaldová Františka Černovice č. 104
Sedláček František Černovice č. 101
65 let se dožili Ondrová Jindřiška Černovice č. 33
Jílek Antonín
Černovice č. 30
Kučera Josef
Černovice č. 35
60 let se dožili Blažek Karel
Černovice č. 90
Franc Miloš
Tasovice č. 42
Ťápalová Františka Černovice č. 45
Kalda Jaroslav
Tasovice č. 18
Kučerová Antonie Černovice č. 35
Maxerová Božena Tasovice č. 31
Kroupa Josef
Tasovice č. 35
Lukeš František
Tasovice č. 19
Urbanová Emílie
Černovice č. 119
Kaňa František
Černovice č. 50
Kotlánová Marie
Černovice č. 120
55 let se dožili Kšica Josef
Černovice č. 32
Kšicová Ludmila
Černovice č. 11
Fliglová Helena
Černovice č. 95
Prutká Božena
Tasovice č. 8
Blažková Bohumíra Černovice č. 91
Fligl František
Černovice č. 95
Mikulášková Marie Černovice č. 108
Ostrý František
Černovice č. 68
50 roků se dožili Musil Vincenc
Černovice č. 42
Skřipský Vlastimil Tasovice č. 48
Němec František
Tasovice č. 2
Šlezingr Cyril
Černovice č. 71
Kalda Ludvík
Tasovice č. 38
Hodonín byl s námi sloučen až během roku. Proto tyto akce prováděl samostatně. Při
pohřbu občana, člen sboru se se zesnulým rozloučil.

Volby
Ve dnech 5 a 6 června probíhaly u nás i celostátně volby do místních výborů. Černovice a
sloučené obce Tasovice a Hodonín volily 29 členů do národního výboru. Počet oprávněných
voličů, kterým byly vydány volební lístky je 458.
Za Černovice jsou to tito občani:
Blažek Petr č. 125
Socialistický svaz mládeže
Dostál Vojtěch č. 104
Komunistická strana Československa
Jílková Marie č. 10
Komunistická strana Československa
Kaldová Marie č. 76
Jednota
Kosička Miloš č. 53
Svaz požární ochrany
Kšicová Helena č. 32
Český svaz žen
Kšicová Jarmila č. 32
Český červený kříž
Kučera Josef č. 35
Svaz požární ochrany
Nedomová Miroslava č. 121 Český svaz žen
Pazdera Václav č. 52
Jednotné zemědělské družstvo
Pešová Marie č. 3
Český svaz žen
Plíhal Milan č. 49
Československá strana lidová
Proks Zdeněk č. 109
Svaz socialistické mládeže
Šikula Antonín č. 29
Komunistická strana Československa
Štěpánková Jarmila č. 69 Český svaz žen
Vašková Ludmila č. 1
Český svaz žen
Vavříček František č. 94 Komunistická strana Československa
Za Hodonín jsou to tito občani:
Bubeník Zdeněk
Komunistická strana Československa
Dlapa Jaroslav
Svaz požární ochrany
Hořínek Zdeněk
Svaz požární ochrany
Jelínek František
Komunistická strana Československa
Kolář Josef
Svaz požární ochrany
Málek František
Komunistická strana Československa
Spohner Rudolf
Svaz socialistické mládeže
Vojta Zdeněk
Svazarm
Za Tasovice jsou to tito občani:
Fadrný František
Svaz požární ochrany
Lukeš František
Český myslivecký svaz
Maršálek Zdeněk
Svaz požární ochrany
Skřipský Vlastimil
Svaz požární ochrany
Předsedou národního výboru byl zvolen Dostál Vojtěch č. 104. Tajemníkem byla zvolena
Kšicová Jarmila Černovice č. 32
Jednotné
zemědělské
družstvo
Jednotné zemědělské družstvo během roku nakoupilo tyto větší stroje. Obilní kombajn E
512, bramborový kombajn, traktor Škoda 180, traktor T 69. V Tasovicích staví novou
bramborárnu. V Bělči salaš pro hovězí dobytek. V Lomnici bytovku a pro přidruženou
výrobu v kooperaci s podnikem Adast v Adamově novou halu. Tím bude tato výroba

soustředěna v Lomnici.
Sklizeň a hektarové výnosy:
pšenice výnos 33q
žito
36,70 q
ječmen
38,10 q
oves
38,70 q
hrách
25 q
brambory
168,40 q
Žně začaly 13. srpna a skončily 29. srpna. Okolo 20. srpna bylo několik dní deštivých.
Tím sklizeň se o to zpozdila. Celou výměru sklízelo 14 kombajnů. Kulturně osvětová
činnost byla bohatá. V březnu slavili družstevníci Mezinárodní den žen s pohoštěním a
obdarováním žen v družstvě pracujících. Autobusový zájezd na hrad Štenberk a do
Moravské Ostravy. Zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka. Zájezd do
Brna na veletrh spotřebního zboží. Zájezd na Velkou pardubickou do Pardubic. Nákupní
zájezd na Slovensko do Trnavy a Trenčína. Na ukončení polních prací pořádali dodělnou s
taneční zábavou. Ve středisku v Lomnici pořádali zemědělský ples. Tradičně na ukončení
hospodářského roku je pořádána výroční členská schůze s pohoštěním a tancem.
Na černovickém katastru zvaném Chříby se pozemky odvodňují. Katastr je hodně svažitý
směrem k Hodonínu. Kanály jsou dělány s kopce dolů a hlavní svodník rovno s kopce ke
Kostelníčku na katastr hodonínský v části Květovy. Když byly trubky položeny, ale ještě
nezasypány, přišly velké deště. Všechny kanály sváděly vodu na hlavní svodník, který tekl
plný vody. Položené trubky byly vodou rozházeny. Hlavní kanál musel se dělat znovu.
Ze starých
dob
Tradiční zvyky a obyčeje prováděné v naší obci již v minulém století a dochované do
dnešních dnů.
Masopust.
Doba bálů, plesů a tanečních zábav. Začal po vánočních svátcích na druhý vánoční
svátek to je na Štěpána a trval do škaredé středy. V tu dobu se vystřídaly všecky korporace
a spolky v pořádání svých plesů. Škaredá středa to byl první postní den. Půst trval sedm
týdnů do velikonoc. Poslední čtyři dny v masopustu byly zvlášť bláznivé. Bývala u nás i
tři dny muzika.Dnes se pořádá v sobotu nebo neděli ples, obyčejně maškarní a v úterý
maškara večer pochovávání basy. Této době posledních čtyř dnů v masopustu se říká
vostatky. Smažily se koblihy a v dřívější době ještě za Rakouska hospodyně dělaly zvláštní
cukroví „stříhánky“ nebo „boží milosti“.
V masopustní době se taky odbývaly svatby. Po škaredé středě se už nikdo neženil.
Přišla nevěsta na faru před vdáváním na katechismus. Pan farář se ji ptal které jsou
největší svátky v roce. Nevěsta mu odpovídá. Velikonoce, hodečke a svatý vostatečke.
Vidíme podle toho, že vostatky byly v myslích lidu dny sváteční. Vostatkovou zábavu
navštěvovali hodně starousedlíci. Sousedé berou k tanci sousedky a vzájemně se tance
oplácí. Tančí se různé staré tance. Vobkročák, šlapák, kvapík, žabská, šotyš, šátečková,
hulán, mazurka a kdo to všechno zná, když jsou sousedi rozjařeni co všechno dělají a co
dokáží. O vostatkové zábavě se taky provádělo čepení nevěst v tom roce provdaných a ve
vesnici usedlých. Ženský daly zahrát čepení, zvláštní skladbu k tomu účelu. Houf sousedek
mladou paničku v tom roce vdanou a nic netušící vezmou k tanci. Tančí s ní vyzují ji

střevíce, kartáčem je leští, na střevíc plivají a kartáčem sliny po střevíci rozmazují. Pak
popadnou manžela, všechny s ním tancují, střevíce mu prodávají a chtějí platit za leštění,
že ji museli učit tančit a že se ani učesat neumí, že ji musí česat. Posadí ji na židli, střevíce
ji obují a česaj ji po babsku. Takhle přepadený manžel se musí vykupovat. Poručí
panimámám sladké kořalky. Pokračují pak různé tance. Muzikanti vytroubí, že se tančí
„na voves“. Nějakou skočnou, aby voves vyrostl velký a nepolehl. To soused bere k tanci
sousedku, aby oves se jim opravdu „udařil“ a nepolehl. Všichni jdou tančit, protože si
kladou za povinnost jít tančit, aby oves narostl. Hrá se i řeznická, při které se zpívá. My
řezničtí tovaryši my se dobře máme, my peníze vyděláme pak si zazpíváme. Pane Kučera
zač toho vola dáte, dáte když ho neprodáte dáte, dáte, dáte do slova.
Když se zpívalo my řezničtí tovaryši my se dobře máme, my peníze vyděláme pak si
zazpíváme, tančil pár rychlou polku. Když se začalo Pane Kučera …. pár tančících se
postavil proti sobě a v taktu tleskali si vzájemně jeden druhému do dlaní. Vostatkový
veselí nemá konce. O vostatcích mladí, kteří dosudnetančili se pouštějí do tance. Nezáleží
na tomjak tančí, však oni se naučí. Boží vostatečky jsou opravdu velký svátky vesnice.
Pořadatelé vostatkové zábavy domluvili se na vodění maškary po vesnici na úterý
odpoledne. Svobodní i ženatí, oblékli se za různé maškary. Kominík, žid, cikánka, svedená
dívka s děckem, doktor, hokynářka, policajt, berní úředník, žebrák. S oblibou se oblékaly
ženy za muže a muži za ženy. Chodí s nima i hudba. V hospodě se sejdou a odtud vyrazí
kolem dokola dědinou. Berou dům od domu. Domácí jim dávají peníze, vajíčka. Ty sbírá
hokynářka do košíku. Pohostí je koblihama, cukrovím a pitím. Tak obchází celou vesnici.
Hudba u domu zahrá a maškarádi v domě řádí. Kominík vymetá komín, nechá si za to
zaplatit. Cikánka s děckem na zádech chce na kašičku pro děcko. Berňák žádá zaplatit
daně. Zkrátka všichni chtějí platit. Dává se to do společné pokladnice na vydání večer při
zábavě. To už jdou občani zdarma na večerní zábavu a pochovávání basy. Vstupné již
neplatí. Hospodář vytáhne flašku kořalky nebo vína a dává všem připít. Není proto divu,
že ti hladnější a na náturu slabší někdy do konce nevydrží. Když bývá o vostatcích bláto,
někde zamykají dveře, aby jim maškara neudělala z bytu chlívek. Vyjdou před dveře a tam
maškarády podělí. Když obejdou vesnici číslo vedle čísla, dojdou nazpět do hospody,
spočítají co jim to vyneslo. Vajíčka prodají, část nechají a večer usmaží muzikantom
k večeři. Některé masky ani nejdou domů se převléknout a tančí večer v maskách. Tanec
trvá do půlnoci. Úderem dvanácté hodiny začíná celý obřad pochovávání basy. Na to se
obyčejně propůjčí mladí hoši, svobodní. Basu položí na máry, přikryjí bílou plachtou.
Nesou ji čtyři nosiči. Ostatní jdou v průvodu. Vysvléknou kabáty, vyzují boty , jdou bosí.
Bílé košile vytáhnou z katí, pláčou a zvlykají. Za nimi jde průvod pozůstalých. Na konec
rabín oblečený v maškarní šaty. Nese tlustou knihu na ní namalovaná lebka a hnáty
křížem. Vedle jde kostelník. Nese kýbl s vodou, štětku na líčení, kterou kropí vodou
návštěvníky. V druhém kýblu má zapálenou slámu, aby kouřila. Všichni mají v rukou
rozžatý svíčky. Některý má zvonek, kterým do pochodu blinká v intervalu bim ..bam..
Hudba jde také v průvodu a hrá smuteční pochod. Obejdou ale dvakrát sál, pak máry
postaví uprostřed sálu, okolo ní postaví láhve od piva jako svícny, ve kterých jsou v hrdle
zastrkány hořící svíčky. Obřad začíná. Rabín se ukloní zadnicí k base tak nějak
pitomědůstojně vezme štětku, namočí do vody v kyblu, jde kolem basy a kropí ji. Pak
vezme kybl s kouřem, jde kolem basy a nakuřuje ji. Kostelník během této doby vezme štětku
a kropí obecenstvo, ale jen trochu s rozumem, aby je neumáčel. Truchlící pozůstalí
s vytaženýma košilama z kalhot vrhnou se na basu, objímají ji a plakají. Rabín se postaví

před basu a předříkává jakési pohřební žalmy a litanie. Muzikanti a celý sbor mu
odpovídají. Po pohřební řeči je pohřbívání skončeno. První den po vostatcích je škaredá
středa. Přes vostatky huba je smlsaná, není divu, že v hospodě je zase veselo. Hospodyně se
vadí s hospodářem , že je dnes půst , ale ten se brání. „Kdo na škaredó středu pije v hospodě
čistó kořalku, toho pak při sečení neštípají pipky.“ To byl opravdu pádný důvod, aby byla
potichu.
Různé
Po zdražení pohonných hmot byl z úsporných důvodů zrušen autobusový spoj do Brna.
Vyskytla se vzteklina u lesní zvěře. Byla proto nařízena kontumace psů a koček. Včelařskz
to byl špatný rok, snůška medu žádná. Občani vlastní 51 osobních aut.
Kulturně školská komis a rada Místního národního výboru schválila tento zápis.

