Rok 1983
Počasí
Do 15.ledna bylo bez sněhu, teplota nad nulou. 15.ledna sněžilo, ale sníh se hned
rozpouštěl, takže až do konce ledna bylo bez sněhu. Posledního ledna trochu přimrzlo a
začal padat sníh. Sněžení přešlo do sněhové vánice. V únoru padal sníh a mrazy byly až 16
stupňů. Ku konci měsíce pršelo a přišla obleva. Po celou zimu nebyl sníh jen v únoru.
V březnu po celý měsíc sněhové nebo deštivé přeháňky. 1.dubna byl Velký pátek. Celý den
byla mlha a pršelo. Staré přísloví říká: Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý. Letos tato
předpověď se vyplnila. V dubnu poměrně teplo, takže stromy brzy rozkvetly. Květen byl
teplý s občasným deštěm. Do 15.června pěkné teplé letní počasí. Potom se ochladilo a pršelo
do 25.června. Ku konci měsíce se oteplilo a byly bouřky. V červenci po celý měsíc nepršelo.
Teploty přes 30 stupňů. Bylo sucho. Tráva bez vláhy usýchala. 20.července byla sice
bouřka, ale padlo pár kapek vody. Obilí uzrálo o 14 dní dříve než jiná léta. Po 3.srpnu
nastalo deštivé počasí a přeháňky. Obilí i když bylo zralé nemohlo se sklízet. Deštivé
přeháňky byly pro vláhu bezvýznamné, ale sklizeň byla oddálena. Po celý srpen bez deště,
teplota nad 30 stupňů, horka. Sucho bylo přímo katastrofální. V některých studních
v dědině nebyla voda. Dokonce nejvydatnější pramen Říhova studýnka, ze které tekl
ustavičně potok vody úplně vyschla. Usýchaly stromy , keře a v lesích podrost trávy. Sucho
mělo vliv na sklizeň brambor a řepy. Sklizni obilí sucho neuškodilo. Obilí zachytilo jarní
vláhu. V září byly asi třikrát bezvýznamné deštíky. 23.září byl první mráz. Po 3.říjnu bylo
jen občas bezvýznamné mrholení. Vláha z toho nepadla. Po 13.listopadu trochu sněžilo,
začaly i mírné mrazíky. Po 20.listopadu mlhy s deštěm, takže se tvořila námraza.
V prosinci až do dvacátého byly mírné mrazy a sněžilo. Dvacátého přišla obleva. Místo
sněžení pršelo, sníh úplně roztál. O vánocích bylo počasí jak na jaře, teplota 8 stupňů. Na
konci měsíce se trochu ochladilo, ale teplota neklesla pod nulu.
Narození
Narodily se tyto děti.
Tomáš Jílek Černovice č.30
Andrea Viravcová Černovice č.120
Jana Kšicová Černovice č.140
Úmrtí
Zemřeli a na místním hřbitově jsou pochováni.
Kšica františek Černovice č.27
45 let
Kaldová Marie Černovice č.6
78 let
Němec Josef Černovice č.92
90 let
Rozloučení v Blansku a kremaci měl.
Vašek Josef Černovice č.1
38 let
Sbor pro
občanské
záležitosti
Při význačných životních jubileích starších občanů členové sboru v předvečer výročí chodí
jim blahopřát. Při té příležitosti předají upomínkový dárek. Během roku blahopřáli 20
občanům. Při pohřbu občana člen sboru se rozloučí se zemřelým. 15.května všichni

důchodci byli pozváni na besedu do kulturního domu. Byli pohoštěni a zahrála jim místní
hudba.
Stavby
Nově rozestavěným domům byla přiděleny čísla.
Franc František číslo domu 135
Proks František číslo domu 136
Kšica Ludvík číslo domu 137
Kšica Jaroslav číslo domu 138
Mateřská škola číslo domu 139
Kšica Jiří číslo domu 142
V letošním roce byla dostavěna stavba mateřské školy. Hodnota díla je 1.900.000,- korun.
Finanční náklad na stavbu činil 1.737.000,- korun. Stavba byla provedena svépomocí
občanů. Bylo na ní odpracováno 31.337 hodin placených a 10.733 hodin neplacených.
Základní
devítiletá
škola
Před zahájením školního roku podařilo se řediteli školy získat z uzavřených škol
v Němčicích a Vavřinci lavice, židle a tabuli. Školu navštěvuje 43 dětí. Sdružení rodičů a
přátel školy zvolilo za předsedu Bohumila Glosra, který velmi aktivně zabezpečoval řadu
akcí a oprav. Podařilo se zabezpečiti peníze na nákup psacího stroje a pro tělocvičnu
žíněnku. Žáci ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy uspořádali:
Závody v létání draků.
Vystoupení na oslavě Velké říjnové socialistické revoluce.
Tři filmové představení.
Zájezd do Brna na revui delfínů.
Oslava Mezinárodního dne žen.
Dětský den.
Školní výlet.
Vycházka po stopách partyzánských bojů.
Vánoční besídka.
Dětský maškarní ples.
Ples se dobře vydařil. Z výtěžku byly financovány různé akce pro žáky. Žáci 3 a 4 ročníku
prodělali kurs plavání v Blansku. Soudružka učitelka vede kroužek mladých zdravotníků,
který má 21 členů. Ve sběru odpadových surovin sebrali 3275 kg papíru a 53 kg léčivých
rostlin. Na ukončení školního roku podnikli zájezd do Brna. Navštívili zoologickou
zahradu, přehradu u Knínic a letiště. Všichni žáci dostali oběd. Náklad spojený s výletem
byl hrazen z výtěžku plesu a sběru léčivých bylin.
Mateřská
škola
Mateřskou školu navštěvuje 17 dětí. 13 z Černovic, 2 z Hodonína, 2 z Tasovic. Během
studijního volna zastupovala ředitelku školy Jarmila Poláková z Černé Hory. Děti
navštívily 2krát divadlo v Brně. Podnikly výlet na Kníničskou přehradu s projížďkou lodí.
O vánocích měly nadílku. Účinkovaly při oslavě Mezinárodního dne žen a při besedě
s důchodci. Pořádaly dětský karneval. Byly na návštěvě ve školce v Bedřichově. Děti
z Bedřichova jim návštěvu oplatily.

Jednotné
zemědělské
družstvo
Jednotné zemědělské družstvo Lomnice má 640 členů. Aktivně pracuje 365 členů. Ostatní
jsou důchodci. V činnosti během roku bylo provedeno.
Běleč: generálka salaše za 700.000 korun. Hospodářsko-technická úprava pozemků.
Zřízeny pastevní areály.
Tasovice: Postavena bramborárna za 2.500.000 korun
Brumov: Hnojniště, asfaltové cesty, kanalizace, generální oprava kravína, celkový náklad
1.500.000 korun.
Lomnice: kotelna na odpadová paliva. Osmi bytovka.
Černovice: Od 1.ledna 1984 přebírá mateřskou školku pod patronát.
Uspořádán zájezd třemi autobusy na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic. Čtyři
zájezdy socialistických brigád a mechanizace. Pracovníků vysláno do Sovětského svazu
zdarma. Na rekreaci bylo 22 členů. 6 bylo v zahraničí. Byl uspořádán zemědělský ples.
V ránci oslav Mezinárodního dne žen, byly členky pohoštěny a obdarovány. Uspořádána
beseda s důchodci. Bylo jim umožněno prohlídnout si dnešní výstavbu JZD a jednotlivé
provozy. Děti členů do 15 let dostaly na vánoce dárky.
60 řidičů bylo proškoleno, rovněž i opraváři a svářeči. Na úseku mechanizace koupeno.
Traktor 7045 za 160.000 Kčs. Nákladní auto na hnůj a fekálie za 420.000 Kčs. Rypadlo a
nakladač s příslušenstvím za 600.000 Kčs. Horská žací lišta za 130.000 Kčs. Bramborový
kombajn za 70.000 Kčs. Obraceč na seno za 150.000 Kčs.
Různé drobné stroje na vybavení dílen a bramborárny za 600.000 Kčs.
Výnosy obilí:
Žita oseto 140 ha
výnos z 1ha 42.60q
Ječmen oseto 260 ha výnos z 1ha 43.20q
Oves oseto 69ha
výnos z 1ha 39.30q
Brambory os. 105 ha výnos z 1ha 110q
84 ha brambor bylo sklizeno kombajnem, 21 ha sesbíráno ručně. V živočišné výrobě loni
bylo dodáno 1.800.277 litrů mléka. Letos 1.977.182 litrů. Je to zvýšení o 10%. Na
zdejších pastvinách odchovávají se jalovice určené na chov. Ty se potom prodávají březí
zemědělským družstvům, které nemají takové pastevní podmínky. Letos jich bylo prodáno
575 kusů. Začátek žní byl 6.srpna. Žně skončily 17.srpna. Žně provádělo 13 kombajnů.
Na výpomoc přijel kombajn z Dubu u Olomouce a tři kombajny ze Žarošic. Sklizeň
brambor začala 23.srpna. Skončena byla 12.listopadu.
Kulturní a
osvětová
činnost
7.1. Myslivecký ples v Tasovicích
Myslivecké sdružení
8.1. Hasičský ples
Svaz požární ochrany
22.1. Společenský ples
Čs. strana lidová
28.1. Ples
Sdružení rodičů a přátel školy
12.2 Maškarní ples
Český červený kříž
15.2. Ostatková zábava, pochovávání basy
Český červený kříž
25.2. Oslava vítězného února
Národní fronta

170 osob
105 osob
130 osob
160 osob
200 osob
300 osob
50 osob

6.3. Divadlo Paní Marjánka matka pluku Svaz socialistické mládeže 236 odpoledne
152 večer
24.3. Výroční schůze
Jednota
40 osob
25.3. Schůze zahrádkářů
Český svaz zahrádkářů
20 osob
26.3. Školení řidičů
Svazarm
40 osob
27.3. Divadlo Paní Marjánka matka pluku Svaz socialistické mládeže 236 osob
3.4. Pomlázková taneční zábava
Svazarm
70 osob
24.4. Dětský karneval
Sdružení rodičů a přátel školy 100 osob
1.5. Oslava 1.máje
Národní fronta
50 osob
9.5. Pálení vatry
Národní fronta
200 osob
15.5. Beseda s důchodci
Sbor pro občanské záležitosti 55 osob
6.6. Sejítí důchodců JZD Lomnice
JZD
180 osob
26.6. Pouťová zábava
Svaz socialistické mládeže
110 osob
16.7. Letní taneční zábava
Svaz požární ochrany
180 osob
30.7. Taneční noc na hřišti před školou Svaz požární ochrany
180 osob
10.9. Taneční zábava
Svazarm
120 osob
27. 9. Taneční zábava
Svazarm
110 osob
16.10. Hody
Svaz požární ochrany
400 osob
18.11. Dodělná s tancem
JZD
150 osob
23.11. Členská schůze
Jednota
50 osob
26.11. Zástěrková taneční zábava
Český svaz žen
110 osob
3.12. Mikulášská taneční zábava
Svaz socialistické mládeže 100 osob
4.12. Divadlo
Ochotníci z Tišnova
40 osob
31.12. Silvestrovská zábava
Svazarm
150 osob
Každý pátek je promítán film.
Lesní
hřbitov
Žalov obětí nacismu.
Lesní hřbitov pro cikány z tábora pracující na stavbě silnice u Hodonína v době
Protektorátu v letech 1940 – 1945.
Na přestavbu silnice Štěpánov – Hodonín – Rozseč byli v době Protektorátu
nakomandováni cikáni. Němci posbírali muže, ženy i s děckama. Nad Hodonínem v lese
byl pro ně vybudován tábor. Dřevěné boudy, oploceno vysokým drátěným plotem, aby
cikáni neutíkali. Na silnice se práce dělaly ručně. Krumpáč, lopata a kolečka na odvážení,
to byla celá mechanizace. Strava pro cikány byla mizerná a ještě málo. Cikáni vyčerpáním,
v zimě špatně oblečení stonali a umírali. Byli pochováváni u nás na hřbitově
v Černovicích. Pohřbů denně přibývalo a vypadalo to, že náš hřbitov bude samý cikánský
hrob. V úmrtní matrice je 198 zápisů pohřbů cikánů. Občani v Černovicích a správa
hřbitova farář Solař proti tomu se ohradili. Byl proto zřízen za táborem v lese hřbitov.
Tam jich bylo pochováno 29, jak pamětník těch dob Nekouš z Hodonína říká. Jestli byli o
tom nějaké záznamy v táboře, ty se nedochovaly, ztratily se.
Německá fronta na východě se dostala do pohybu na západ. Němci postupovali. Zavčas si
zajišťovali ubytování a tábory v zázemí. Došlo i na tento cikánský tábor. Cikány odvezli
do Osvětimy a z tábora udělali lazaret pro své vojsko. Byla zde ubytována německá
armáda , po nich Rusi a Rumuni. Po válce byli v táboře internováni sudetští Němci a

kolaboranti. V roce 1946 bylo jich na hřbitově v Černovicích pohřbeno 80. K posledu byli
pohřbíváni na lesním hřbitově za táborem. Bylo jich 48. O těchto je úmrtní zápis v matrice
v Černovicích. Hřbitov je oplocený, uprostřed dvě velké břízy. Asi byly zasazeny při zřízení
hřbitova. Mezi nimi veliký plochý kámen, zřejmě najítý nedaleko v lese, sem dopravený a
postavený jako pomník. Na něm je vytesáno „Žalov objetí nacismu“. Z horní strany vedle
plotu je šachta plná cikánů. Spodnější je již jen asi do poloviny. Hřbitov je upravený a
udržovaný.
Rekreační
středisko
Tuřany
V roce 1973 koupilo JZD Tuřany budovu v níž bývala správa polesí. Patří do Černovic a
má číslo 96. Staré jméno je „Starý kvartýr“. Pod tímto jménem najdeme ho i ve starých
mapách. Budova je 2 km západně od vesnice u silnice v lese. Původní majitel hrabě
Mitrovský z Pernštýna sem na myslivnu dával jen své oblíbené služebníky. Myslivna byla
pěkná. Dříve dřevěná budova byla po požáru v roce 1919 nově postavena. Nynější majitel
Státní lesy prodal budovu za 350.000 korun JZD Tuřany. Bydlíval zde vedoucí polesí. Při
slučování a rekonstrukci bylo polesí přiděleno do Štěpánova. V roce 1975 JZD Tuřany
začalo provádět rekonstrukci budovy. Postavilo k objektu zvlášť jídelnu. Náklad na
stavbu byl 1.900.000 korun. Buduje zde rekreační středisko pro své členy. Zdejší lesnatá
krajina se k tomu účelu zvlášť hodí. Může zde být ubytováno na 60 lidí. V prázdninách
jsou zde rekreanti i z jiných okresů. Různé organizace provádí zde školení. Dokonce i
z Německé demokratické republiky.
Následkem sucha mělo středisko nedostatek vody. V okolí budovy byly hledány další
prameny. Z horní strany silnice byly vykopány nové studny, aby se mohly napojit na
původní pramen ze studýnky u Krejčích.
Nemoci
úrazy
Zlomeninu nohy utrpěla Ludmila Kšicová z čísla 11. Spadla ve stodole z patra. Dlouhou
dobu si s tím poležela v nemocnici. Jílek Josef z čísla 21 na mokré cestě mu ujela noha.
Padl na ni a zlomil ji. Jílková Marie z čísla 8 jela navštívit rodiče do Crhova. Cesta byla
zledovatělá. Uklouzla a při pádu zlomila nohu.
Drobné
zprávy
Úprava cen některých paliv.
Nafta stála 3.70 Kčs
Upraveno na 5.30 Kčs
Petrolej stál 2 Kčs
Upraven na 5 Kčs
Technický benzín 3.30 Kčs Upraveno na 7 Kčs
Tím se zvedla sazba za nákladní dopravu o 9 procent.
Z dávných
dob
Pomníček v lesích mezi Bedřichovem a Černovicemi.
Za starých dob vedla spojovací obchodní cesta pro formany přímo z Brna na Kuřim,
Tišnov, Lomnici a údolím potoka Besének lesama na Tasovice, Olešnice, Polička a Praha.
Dodnes jsou stopy této cesty lesama u Bedřichova, kde je několik vyježděných cest vedle
sebe. Když cesta se stala nesjízdnou, jezdilo se vedle ní. Těchto úvozků je několik vedle
sebe. Dnes jsou zarostlé lesem. Při lesních pracích našli tam dělníci u jedné z těchto cest

malý pomníček, asi 40cm x 40cm, půl metru vysoký. Na něm je vytesán jednoramenný kříž
a pod ním mlýnské kolo s lopatkama. Pomníček je vytesán z pískovce, tedy jiného
geologického složení než horniny u nás. Znamená to, že byl sem odněkud dovezen. Není
pamětníka z jakého důvodu a za jakých okolností se pomníček sem dostal. Jedině
domněnka, že tudy po obchodní cestě jel mlynář s nákladem mouky a mlýnských výrobků a
že v těch místech byl přepaden, oloupen a zavražděn. Tolik asi říká pověst. Je to taky
pravděpodobné. Pomníček je na území , kde se nyní říká „Nad táborem“. Starší
pojmenování je „Za Horákovým rybníkem“. V těchto lesích lupiči za starých dob řádili.
V minulém století v roce 1877 byl tam zavražděn Juračka sedlák z Černovic č.27, když se
vracel z Brna. Vezl tam šindel a při návratu domů byl v noci přepaden, oloupen a když se
bránil byl zavražděn. Koně s vozem dojeli sami domů, u zavřených vrat stáli a řehtali.
Domácí se probudili, koně vypřáhli a když sedlák nešel, šli ho hledat. Našli ho v lese u
Černovic v příkopě u cesty zavražděného.
Schváleno 1.března 1984 kulturně školskou komisí.

