Rok 1982

Počasí
V roce 1982 po celý leden byl každý den mráz. Sněžilo, při tom foukal vítr, dělaly se
sněhové závěje. V únoru denně mrazy pokračovaly. Začátkem měsíce byly mlhy. Sníh
padal jen ojediněle. Březen byl bez sněhových srážek. Mrazy byly každý den. 10. dubna
na Bílou sobotu napadl sníh, takže sobota byla opravdu bílá. Padal i po oba velikonoční
svátky. Sněhové přeháňky byly i po celý duben. Letos to byla výjimečná zima. Jak začalo
mrznout 30. listopadu, mrazy byly každodenně až do 4. května. Tím se opozdilo kvetení
stromů o 14 dní. V květnu bylo pěkně. Okolo dvacátého dva dny pršelo. Konec května
nastaly letní tepla do šestého června, kdy přišla bouřka. Pak byly občas deště. 27. června

celý den pršelo a citelně se ochladilo. V červenci byly občas deště. Srpen začal přeháňkami
a bouřkami. Šestého srpna padaly s deštěm i kroupy. Občasné deště stěžovalysklizeň obilí.
Toto počasí bylo i začátkem září. Po devátém září nastala tepla a pěkné počasí až do
23.září. Bylo již sucho. V říjnu bylo pěkně, takže sklizeň okopanin probíhala za
příznivého počasí. 18. října byl první mráz, ale po něm bylo zase pěkně. Ku konci měsíce
slabé občasné přeháňky. Sklizeň brambor byla skončena 23.října. Šestého listopadu mráz 4
stupně a po něm po dva dny následovaly další mrazy, že půda zmrzla. Potom se oteplilo,
půda rozmrzla. V polovině listopadu se ochladilo a přimrzlo. 17.listopadu sněžilo. Oteplilo
se, takže sníh trval jen jeden den. Bez sněhu bylo až do 7.prosince. Začátkem měsíce trvale
mrzlo, občas byly mlhy. Sněžení přešlo v dešťové přeháňky. Až do 10.prosince bylo bez
sněhu. Trochu přimrzlo, takže o vánocích byl sníh. Do konce roku byly sněhové přeháňky.
Narození
V roce 1982 se narodili.
Hašková Romana
Černovice 15
Hečko Michal
Černovice 121
Plíhal Rostislav
Černovice 18
Čepička Martin
Černovice 133
Viravec Jan
Černovice 120
Úmrtí
Zemřeli a na místním hřbitově jsou pochováni.
Šikula Josef
Černovice 5
stáří 77 let
Juračka Alois
Černovice 40
stáří 87 let
Kalda Antonín
Černovice 104 stáří 85 let
Doležal Vojtěch
Černovice 14
stáří 40 let
Ondra Josef
Černovice 33
stáří 80 let
Kalda Antonín
Černovice 6
stáří 80 let
Pazdera Václav
Černovice 52
stáří 73 let
Na hřbitově u Stanislávka je pochován
Doušek Karel
Černovice 71
stáří 73 let
Mateřská
školka
Do mateřské školky je zapsáno 22 dětí. 17 z Černovic, 3 z Hodonína, 2 z Tasovic.
Při oslavě Mezinárodního dne žen pořádané v kulturním domě přispěly nacvičenou
kulturní vložkou. Pořádaly dětský karneval, každé dítě v jinačím maškarním oblečení.
Předvedly různé nacvičené tance. Podnikly výlet do Boskovic. Byly v Brně v divadle na
pohádkové hře. Před vánocemi měly vánoční nadílku. Stavba mateřské školky byla
započata v červenci 1978 a má být dokončena v srpnu 1983. Hodnota díla činí 2.273.000,korun. Letos se provádí . Stavba venkovního vodovodu, vnitřní omítky zdí ve všech
podlažích. Okresní stavební podnik provádí vodoinstalaci, elektroinstalaci a ústřední
topení. Občané odpracovali na pomocných pracích 5998 brigádnických hodin.
Základní
devítiletá
škola
Žáci se podíleli na oslavách Vítězného února, 1máje a 9května. Kulturní vložkou zpestřili
památku osvobození v předvečer devátého května u památníku padlých. Kulturní vložkou
zpestřili i vítání občánků do svazku obce, které bylo 2.května. Epidemie příušnic a chřipky

v předjarních měsících byli příčinou velkého zameškání ve vyučování. Žák obyčejně 14 dní
až tři týdny nechodil do školy. 19.května byli žáci na zubní prohlídce ve Zdravotním
středisku v Lysicích. Při té příležitosti si prohlédli i zámek v Lysicích. Žáci druhé třídy
zúčastnily se za vedení učitele Nezvala sportovní olympiády v Lysicích, kde získali tři
diplomy. 24.června navštívila školu okresní inspektorka Květa Vázlerová. Při té
příležitosti rozloučila se s oběma učiteli, kteří jsou již v důchodu, ale pro nedostatek
učitelů dosud vyučovali. Novým ředitelem je jmenován Bohumil Verner ze školy
v Němčicích, kde se škola ruší. Bydlí v Bořitově a bude sem dojíždět i se svou manželkou ,
která bude učit první třídu. Dalibor Vodák nemá svůj vlastní byt, proto zůstává ve
školním bytě. Po prázdninách dochází do školy 45 žáků.
Jednotné
zemědělské
družstvo
Jednotné zemědělské družstvo Černovice a Lomnice se sloučily v jeden celek. Z polí jsou
udělány větší celky. Kde tomu překáží meze a křoviska jsou odstraňovány. Letos taková
technickohospodářská úprava se provádí v Bělči. Na obdělávání těchto větších celků
nakoupilo JZD i větší stroje. Jsou to:
Samochodná řezačka typ 420, která stála zhruba 300.000 korun
Traktor Škoda tahač 180 za
320.000 korun
Kombajn na sběr brambor za
300.000 korun
Kombajn na sklizeň obilí E512 za
300.000 korun
Dvě nákladní auta Škoda za
600.000 korun
V Tasovicích se provádí rekonstrukce bramborárny za 7 milionů korun.
V Lomnici stavba vlastní silnice za
750.000 korun
Stavba osmibytovky v Lomnici za
2.000.000 korun
Hala pro přidruženou výrobu za
2.000.000 korun
JZD se rozrostlo na kolos a tyto velké stroje a stavby jsou pro chod družstva nutné. Stará
se o kulturní a osvětovou činnost. Pro členy byly uspořádány zájezdy do Maďarska a
Německa. Na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic, do Nitry, Trenčína a
Bratislavy. Tématický zájezd pro opraváře, traktoristy a techniky do některých družstev
Jihomoravského kraje, do Slušovic a Gotvaldova. Na velkou pardubickou do Pardubic. Byl
uspořádán zemědělský družstevní ples. Výroční schůze byla zakončena taneční zábavou.
Vyhodnoceny byly brigády socialistické práce v rostliné i živočišné výrobě a odměněny
odznakem bronzovým a stříbrným. Ve výnosech na hospodářském úseku bylo JZD v okrese
na 4 a 6 místě. Za nejlepší životní a pracovní prostředí bylo JZD vyhodnoceno v celostátní
soutěži na třetím místě. Za nejlepší výsledky dosažené ve zlepšovacích návrzích byli
v Praze odměněni členi JZD Koktavý Miroslav, Kšica Jaroslav a Kovář františek.
Meliorace půdy se provádí v Černovicích, Tasovicích a Brumově. Dodávka mléka byla
stanovena na 1.700.000 litrů, dodáno 1.820.000 litrů. Kromě toho předpis pro
záhumenkáře byl 200.000 litrů, dodáno 201.000 litrů.
V Černovicích bylo zaseto ječmen 81 ha výnos 42.10q
Oves
85 ha výnos 39.50q
Hrách 40 ha výnos 32.8q
V ostatních obcích zaseta pšenice 268 ha výnos 41.6q
Žito 144 ha výnos 38.7q
Jetel
58 ha výnos 331 q zelená hmota

Kukuřice 28 ha výnos 439 q zelená hmota
Louky 142 ha výnos 243 q v zeleném stavu
10.srpna začátek žní na záhumenkách. JZD sklízelo kombajny v níže položených obcích,
kde je teplejší podnebí. U nás začali sklízet až 17.srpna. Sklizeň provádělo 14 kombajnů a
žně skončily 3.září. Sklizeň brambor začala 6.září a skončila 23.října. Sběr brambor byl
prováděn z větší části kombajny. Plocha osázená 31.5 ha, výnos 169q z 1 hektaru.
Činnost
kulturní
osvětová
8.1.1982 Myslivecký ples v Tasovicích
Myslivecké sdružení
200
15.1.
Ples
Český svaz žen
100
23.1
Společenský ples
Čes. Strana lidová
120
13.2.
Ples
Svaz požární ochrany
70
20.2.
Ustavující schůze
Svaz zahrádkářů
25
20.2.
Maškarní ples
Český červený kříž
120
23.2.
Vodění maškary, pochovávání basy Český červený kříž
200
5.3.
Taneční zábava
Český svaz mládeže
100
7.3.
Oslava MDŽ
Národní fronta
200
13.3.
Školení řidičů
Svazarm
80
15.3.
Členská schůze Jednoty
Jednota
60
19.3.
Taneční zábava
Český svaz mládeže
85
12.4.
Pomlázková taneční zábava
Národní fronta
240
23.4.
Taneční zábava
Svazarm
110
1.5.
Oslava 1 máje
Národní fronta
120
2.5.
Vítání občánků do života
Sbor pro obč. zál.
27.6.
Pouťová zábava se nekonala
nepřijeli muzikanti
18.7.
90 let trvání Svazu požární ochrany
400
31.7.
Letní zábava
Svaz požární ochrany
120
18.9.
Taneční zábava
Český svaz mládeže
165
16.10.
Předhodová taneční zábava
Český svaz mládeže
350
17.10.
Hody
Český svaz mládeže
500
20.11.
Kateřinská taneční zábava
Český svaz žen
180
23.11.
Členská schůze Jednoty
Schůze československosovětského přátelství
Jednota
50
28.11. Výstava ovoce
Český svaz zahrádkářů 35
31.12. Silvestrovská zábava
Svazarm
390
Každý pátek je promítán v kulturním domě film.
Sbor pro
občanské
záležitosti
Byli zvoleni noví členové sboru.
Štěpánková Jarmila předseda, Vodák Dalibor, Pešová Marie č.3, Proksová Marta č.120,
Dostálová Marie č.104, Němec Alois č.67, Kaldová Marie č.76.
Při dožití význačného životního jubilea členové sboru osobně předají jubilantovi gratulaci
národního výboru. V místním rozhlase přidají hudební dárek místním rozhlasem
v předvečer jubilea. Sbor se usnesl, že nechají gratulovat a zahrát rozhlasem občanům,

kteří se dožijí 80let a výše.
89 let se dožil
Němec Josef č.92
87 let se dožili
Kšicová Marie č.32
Juračka Alois č.40
80 let se dožili
Ondra Josef č.33
Kalda Antonín č.6
Nedomová Filoména č.61
Šikulová Františka č.29
75 let se dožila
Fliglová Anna č.103
70 let se dožili
Šikula František č.5
Plíhal Josef č.18
Dufková Marie č.9
Němec Alois č.67
Brokl Rudolf č.88
65 let se dožili
Sedláčková Hedvika č.101
Koktavá Antonie č.9
60 let se dožili
Králík Arnošt č.82
Doskočilová Anděla č.106
55 let se dožili
Vavříčková Libuše č.94
Kosička Miloslav č.53
Šikula Antonín č.29
Málková Marie č.54
50 let se dožili
Kitnerová Květa č.79
Dočekalová Marie č.74
Při pohřbu občana rozloučí se člen sboru proslovem.
Kulturní
památky
Máme u nás kulturní památky chráněné státem. Jsou to :
Kostel: Podle Vlastivědy moravské je zmínka o samostatné fařebv Černovicích roku 1286.
Kostel tedy pochází z let před tímto lrtopočtem. Protože byl hodně zchátralý, byl v roce
1775 zbořen a přestavěn. Stavba dokončena v roce 1778 v dnešní podobě.
Fara: rovněž pochází z let před rokem 1286
Černý kříž: Stojí na rozcestí cesty do Brumova. Je to železný litý kříž. I podstavec je litý,
černě natřený. Pod ním je nízký kamenný základ. Je na něm napsáno: Nákladem obce
Černovice Léta Páně 1844. Okolo je litinové zábradlí. Kolem kříže je pět lip, které byly
určitě vsazeny při stavbě kříže. Mezi památky chráněné státem měly by být pojaty ještě
tyto další:
Běhonůj kříž – stojí na západní straně vesnice u silnice do Hodonína na návrší Strážnice.
Je to starý kříž z roku 1866. Litinový kříž zasazený v mramorovém podstavci. Zábradlí
kolem není. Postavil ho majitel pozemku Haška, kde se říkalo přezdisko u Běhonů.
Lípa Svobody - Před školou u vchodu byla v listopadu 1918 po prohlášení samostatnosti
republiky československé vsazena na památku lípa. Je to lípa malolistá, s kulatou košatou
korunou.
Stavby
Na louce na Horním rybníku staví rodinný domek Jan Kaňa. Domek číslo 90 postavil o
patro vyšší Vojtěch Kaňa.

Zlepšení
životního
prostředí
Pro zlepšení životního prostředí bylo v posledních letech uděláno mnoho záslužné práce
zásluhou vedení členů národního výboru. V celé obci byla provedena kanalizace. Na návsi
býval v dřívějších letech močál, líheň komárů, much a žab. Močál byl zavezen hlínou,
plocha urovnána a zaseta trávou. Cesty byly udělány asfaltové, takže bláto z cest zmizelo.
Pro zlepšení služeb obyvatelstvu byla postavena nová prodejna potravin. Ve výstavbě je
mateřská školka nákladem 2.273.000,- korun
Struktura
Obyvatelstva
Obec má 232 dospělých obyvatel. Z toho pracuje v průmyslu 97 osob, v zemědělství 53 osob
a 82 osob jsou důchodci.
Drobné
zprávy
Polní práce začaly 5. dubna. 15.května kvetly první třešně. O 14 dní později než jiná léta.
Příznivé klimatické podmínky během roku umožnily u nás uzrání kukuřice na zrno. Je to
poprvé co se u nás kukuřice pěstuje. 20.února byl ustaven Český svaz zahrádkářů.. 27.října
vyhořela chalupa č. 25 u Franců. Děti si hrály na půdě se sirkama a zapálily seno. Tento
rok byl velice úrodný. Zvláště pícnin se sklidilo víc než v letech minulých. Z ovoce byla
dobrá úroda jablek. Všechny se nesklidily, protože nebyl na ně odbyt. Včelařsky byl to rok
chudý. Med nebyl skoro žádný. Národní podnik Sběrné suroviny zřídily u nás sběrnu
odpadových surovin. Bylo vykoupeno 31.200 kg starého železa po 0,50Kčs za 1 kg, 3340
kg starého papíru po 0,80Kčs, 1530 kg textilu po 0,80 Kč, 3050 kg skla a starých lahví za
0,40 za 1 kg. K hlavnímu vchodu do kostela byly dány nové břímové dveře, ke vchodu do
kaple i ke vchodu na věž.
Úprava cen
potravin
S platností od 30.ledna byly upraveny ceny potravinářských výrobků.
1 kg přední hovězí maso s kostí nová cena 17,- Kč
stará cena 17,- Kč
Předná hovězí bez kosti
22,20,Zadní hovězí bez kosti
46,29,Svíčková
95,40,Vepřový bok
20,20,Plec s kostí
36,26,Krkovice
43,28,Pečeně
46,30,Telecí s hrudí
18,15,Krk
20,16,Plec bez kosti
48,33,Kýta bez kosti
65,40,Papriková klobása
40,38,Šunkový salám
60,40,Hodonínský salám
60,38,Turistický salám
60,50,Vysočina
70,60,-

Lovecký
Nitran a Zličan
Cikánská pečeně
Slepice I.jakost
Kuře mrazené
Kachna
Krůta
Husa
Rybí filé
Kapr
Víno bílé velkomoravské
Karel IV.
Pražský výběr
Ryzlink vlašský
Muler
Rulanské bílé
Portugalské červené
Vavřinecké
Rulanské
Šumivé Bohemia
Sovětské šampaňské
Rum 1 litr
Vodka
Cigarety Sparta
Clea, Olympia
Safari
Roy
BT

Schváleno 13.5.1983

90,110,85,24,30,32,34,40,25,20,20,24,28,28,30,38,25,34,42,42,70,100,110,14,7,10,15,10,-

70,90,60,22,26.50
28,24,28,16,15,16,20,24,24,25,33,19,27,35,38,- 0,7 láhev
58,84,88,8,6,8,12,7.80

