Rok 1987
Počasí
První den v lednu byla obleva. Sníh se pomalu rozpouštěl. Potom se ochladilo a každý den
padal sníh. Mrazy dostoupily až na 20 stupňů. 15.ledna sněhová vichřice nadělala sněhové
závěje. Až do konce ledna denně sněžilo. Po 8.únoru mrazy až 20 stupňů a trvaly až do
20.února. Pak přišla obleva. Sníh hodně roztál. Ku konci února se ochladilo. Po celý měsíc
březen každý den mrzlo. 28.března mráz nebyl, ale pršelo. V dubnu se ochladilo. Od
5.května do 10.června každý den pršelo a bylo chladno. Do 15.června pěkně teplo.
15.června velká bouřka. Koryto potoka nestačilo odvést vodu, která se rozlévala a
zaplavila náves i louky na vesnici. 21.června opět velká bouřka. Voda zaplavila náves
louky na vesnici i některé níže položené domy, kolny, garáže a sklepy. Deštivé počasí bylo
přes měsíc červenec až do 21.srpna. potom se počasí trochu zlepšilo, ale jen do konce měsíce.
Žně následkem dešťů a chladného počasí se zpozdily o celý měsíc. Někteří záhumenkáři
sekli obilí po 21.srpnu. Družstvo provádělo žně v obcích nížepoložených. U nás začalo
družstvo až 11.září. Pro deštivé počasí se sklizeň prodlužovala. Po 12.září se počasí
trochu zlepšilo, takže se sklizeň úspěšně skončila. 19.září přišla bouřka s kroupama. Od
1.října se počasí zlepšilo, ale po 10.říjnu bylo opět deštivo. Po 20.říjnu byly po několik dní
silné větry. V listopadu příznivé počasí umožnilo provedení všech polních prací. Od
15.listopadu do 21.listopadu byly vytrvalé deště. 24.listopadu padal sníh. Půda zmrzlá
nebyla, takže během dvou dnů se rozpustil. Po prvním prosinci začalo mrznout, půda
zamrzla. Menší mrazy byly každý den. Byl i malý sněhový poprašek. 17.prosince začalo
mrholit a utvářela se námraza, která ve dvou dnech se rozpustila následkem oteplení. O
vánocích bylo bez sněhu. Toto počasí bez mrazů a sněhu někdy i se slunečními dny bylo až
do konce roku. 26.a 29.prosince byla mlha.
Pohyb
obyvatelstva
Narození:
Broklová Barbora č.141
Všianský Dalibor č.62
Fliglová Lenka č.121
Úmrtí:
Nedomová Marie č.71
Kitnerová Josefa č.60
Juračka Vojtěch č.89
Kosičková Marie č.53
Mateřská
škola
Autobus JZD sváží do školky v Černovicích z Lomnice, Žlebů, Osik a Brumova 34 dětí.
Z Černovic chodí 16 dětí, z Hodonína a Tasovic 11 dětí. Děti byly pozvány na kulturní
pořady do Lomnice. Dvakrát navštívily divadlo Radost v Brně. Žáci ZDŠ sehráli pro
školku divadlo „Dva jednou ranou“. Na oslavu MDŽ připravily na zpestření kulturní
program a pozvaly své maminky. Na setkání důchodců připravily zábavné pásmo na
zpestření programu. Starší ročník navštěvoval saunu v Blansku. Mělo to dobrý vliv na

zdravotní stav dětí. Podnikly zájezd do Olomouce, kde si prohlédly zoologickou zahradu a
orloj. V rámci MDD byl uspořádán týden dětských her a turistické výlety v okolí Černovic.
Pro zahradu byly dodány stolky a lavičky, ale pro neupravený terén nemohly být
používány.
I.oddělení má na starosti ředitelka Radmila Kšicová a Eva Dolníčková absolventka.
II. oddělení má v péči učitelka Jarmila Poláková a Hana Kuncová absolventka.
Provoz zajišťují čtyři zaměstnanci. Marie Nedomová, Zdeňka Maršálková, Růžena
Kšicová a Miroslav Zachoval. V době mateřské dovolené Růženy Kšicové ji zastoupila
Zdeňka Čepičková.
Základní
devítiletá
škola
Budova školy je určena na generální opravu. Školáci od nás chodí do náhradní školy
v Tasovicích, kde je pro ně vytvořeno příjemné prostředí. Chodí tam 34 žáků. Během roku
přibyli ještě další čtyři z Dětského domova v Hodoníně.
Z kulturních podniků žáků.
Podnikli zájezd do divadla v Brně. Společně s mateřskou školou na kulturní akce
v Lomnici. Rodičovské sdružení pořádalo ples ve prospěch školy. Ku konci školního roku
byl pořádán dětský den. Podnikli výlet do Kopřivnice a Rožnova pod Radhoštěm. Před
vánočními svátky uspořádali vánoční besídku. Kroužek zdravotníků – 20 členů vede
učitelka Vernerová. Ve sběru odpadových surovin obsadili druhé místo v okrese. Léčivých
rostlin dodali 63 kg.
Životní jubilea
našich občanů
Letos se dožili tito občané:
50 let
Plíhal Milan č.49
Jílek Josef č.21
Musilová Vlasta č.42
55 let
Kitnerová Květa č.79
Dočekalová Marie č.74
60 let
Vavříčková Libuše č.94
Kosička Miloslav č.53
Šikula Antonín č.29
Vavříček františek č.94
Málková Marie č.54
65 let
Zachoval Miroslav č.110
Králík Arnošt č.82
Proks Josef č.48
Doskočilová Andělína č.106
70 let
Sedláčková Hedvika č.101
Koktavá Antonie č.9

75 let
Šikula František č.5
Plíhal Josef č.18
Dufková Marie č.9
Brokl Rudolf č.88
80 let a starší:
81 let Křenková Josefa č.37
81 let Šidlová Marie č.116
81 let Nedoma Metoděj č.71
82 let Kšicová Marie č.46
82 let Jílek Josef č.111
82 let Ťápal Antonín č.38
85 let Nedomová Filoména č.61
85 let Šikulová Františka č.29
86 let Flieger Adolf č.103
87 let Kitnerová Josefa č.60
Kulturní podniky pořádané občany v roce 1987
9.1. Myslivecký ples v Tasovicích
Myslivecké sdružení 140
10.1. Divadlo Kolébka odpoledne i večer
Divadelní ochotníci
210
17.1. Ples požárníků
SPO
105
24.1. Ples rodičů a přátel školy
Sdružení rodičů
100
7.2. Diskotéka
Svaz soc. mládeže
100
28.2. Maškarní ples
Divadelní kroužek
150
3.3. Vostatky, vodění maškary
-„200
8.3. Oslava MDŽ
NF
200
14.3. Školení řidičů
Svazarm
60
27.3. Divadlo „Třista jednou ranou zabil“
Žáci ZŠ
30.3. Výroční členská schůze Jednoty
Jednota
56
5.4. Beseda s důchodci
SPOZ
200
7.4. Přednáška zahrady světa
ČSŽ
50
19.4. Pomlázková zábava
NF
120
1.5. Oslavy prvního máje
NF
60
28.6. Pouťová zábava
SSM
120
18.10. Hody
SSM
350
18.11. Schůze Jednoty
Jednota
30
20.11. Zdravotnická přednáška
ČSČK
20
31.12. Silvestrovská zábava
Svazarm
150
Politický
život
v obci
Máme u nás v obci dvě politické strany.
Komunistická strana Československa je hlavní vedoucí stranou. Má hlavní podíl na všech
akcích v obci, ať už se jedná o život politický, hospodářský a nebo kulturní. Dbá o
udržování starých zvyků a oslav. Zajišťuje a organizuje různé oslavy a výročí jak během
roku se naskytují.

Strana lidová. Její členi pomáhají při pořádání různých oslav. Pomáhají při různých
opravách v obci, při údržbě a zvelebení.
Spolky –
organizace
Společenské a zájmové organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší organizací. Úkolem sboru je pomoc občanům
v případě požáru. Zaměřují se i na kulturní činnost. Pořádají plesy, zájezdy, starají se o
výuku mladých, přijímají je mezi sebe a učí je zacházet s moderní protipožární technikou.
Mají automobilovou stříkačku. JZD zakoupilo protipožární cisternu, kterou obsluhují
členové požárního sboru. Dělají revizní prohlídky komínů a elektrické instalace.
Československý červený kříž. Pořádá zdravotnické přednášky, kurzy první pomoci,
obvazovou techniku. Z řad členů jsou dobrovolní dárci krve zdarma. Starají se o údržbu
zdravotního střediska, kam každý měsíc dojíždí lékař z Okresního zdravotního střediska
v Lysicích.
Myslivecké sdružení slučuje členy i okolních obcí. Starají se o pěstování zvěře, které
je teď nedostatek. V létě pro zvěř suší seno, aby v zimě měli čím zvěř krmit. Pořádají i
kulturní akce. Závody ve střelbě, v zimě tradiční ples.
Jednota je počtem členů největší organizace. Členů je 150, dohlížecí výbor má 6
členů. Provádí kontroly v provozech jednoty v obchodě i pohostinství. Pravidelně 2 krát
ročně jsou pořádány členské schůze, kde členi jsou informováni o chodu Jednoty.
Český svaz žen je jedna z agilních složek. Pořádá různé kulturní akce, taneční
zábavy, přednášky, oslavy, besed\. Členky zajišťují při oslavách obsluhu účastníků jako
servírky, kuchařky, číšnice. Při oslavě MDŽ navštěvují staré ženy a předají jim upomínkou
nějaký malý dárek. Pořizují je z výtěžku různých akcí, které během roku pořádají.
Český svaz mládeže. V kulturním domě pod jevištěm si zařídili klubovnu. Tam
v době volna po večerech se scházejí k pořádání různých her a zábav. Zajišťují postavení
hranice – vatry- na oslavu osvobození 9.května.
Svazarm sdružuje hochy v době předvojenské i po vojně. Je to kulturně činná
složka. Pořádají taneční zábavy, oslavy, sport a různé hry. Zajišťují proškolování řidičů
aut. Manuálně pomáhají při stavbách a podnicích.
Český svaz zahrádkářů pořádá výstavy ovoce. Názorně ukazuje pěstování
ovocných stromů a jeho ošetřování.
Divadelní kroužek OB - divadelní ochotníci. Je to volné sdružení divadelních
ochotníků na pořádání divadelních her. Dík tomuto sdružení každoročně alespoň jedno
divadlo sehraje. Kromě nacvičování her pořádají i zájezdy do divadel v okrese i v Brně.
Nějakou hru sehrají i v okolních vesnicích.
Sbor pro občanské záležitosti je složkou národního výboru. Význačná životní
jubilea občanů vedou v evidenci a pak jubilantům blahopřejí. Při pohřbu někoho z občanů,
člen sboru rozloučí se se zemřelým. Jednou v roce provádí vítání narozených dětí.
Hokej. V poslední době utvořil se hokejový klub při JZD. JZD jim hraní hokeje
usnadňuje tím, že je vozí svým autem na kluziště v Nedvědici. Hrávají tam s kluky
okolních vesnic.
Hudby. Dnešní dechová hudba OB je pokračovatelkou kapely, která již v minulém
století u nás hrávala. Dnes hraje při různých oslavách a při pohřbech našich občanů.
Taneční hudba Tygři je to moderní soubor, který hraje při různých tanečních zábavách.

Český svaz včelařů má u nás 5 členů. Jsou organizováni ve včelařském spolku
v Lysicích. Obhospodařují 65 včelstev.
Jednotné zemědělské družstvo Podhorácko , středisko Černovice hospodaří na
pozemcích scelených do větších celků. Tím se stane, že nejsou u jedné vesnice zasety
všechny druhy obilí. U naší vesnice bylo oseto :
145 ha žito
výnos z 1ha 35,7q
130 ha ječmen výnos z1ha 37,2q
91 ha oves
41,1q
60 ha brambory
196q
60 ha len stonky
43,8q
136 ha louky seno
58,4q
Byla postavena veliká železná kolna na uskladnění objemné píce.
Stavby
Nově postavené domy dostaly tato čísla :
Fligl Pavel
č. 140
Brokl Pavel
č. 141
Kšica Jiří
č. 142
Kaňa Jan
č. 143
Spohner František č. 144
Vedle mateřské školy začal stavbu domu Kšica Libor. Čepička František svoji dřevěnou
chalupu č.16 zbořil a odklidil a bude na tom místě stavět nový domek.
Rekreační chaty stavěné občany z Brna.
Na Horním Výpustku :
David Jiří
Christ František
Chrástek František
Na Dolním Výpustku :
Balák Leoš
Prodej domů.
Fligl Pavel prodal dům č.56. koupil ho Dr. Jiří Krkoška z Brna
Proks Antonín prodal dům č.39. Koupil ho Topinka Alois
Domek č. 22 koupil Jiří Tuček z Brna
Ze starých dob
Poštovna v Černovicích byla zřízena 1.11.1901 a to oznámením v úředním listě c.k.
poštovní ředitelství v Brně. Tento úřední list z roku 1901 č.25, strana 187 je uložen ve
Státní vědecké knihovně v Brně, Leninova 5/7 č.4 87329.Oznámení je v tomto znění:
In de Ostschavt Tschernovitz Post Kunstadt polit. Bezirk Boskovitz tritt mil 1.November
1901 eine K.K.Postablage in Wirtsamkeit welche ihre Verbindung mit dem Posttante in
Kunstadt durch einen von dernPostablage schlost zu interhaltengen taglich
einmaligenBengang erhallen Wird.
Tato poštovna musela být umístěna v domě, kde byl ustavičně někdo doma. Na zdi byla
umístěna schránka na sběr pošty. U nás to bylo v obchodě u Minaříků. Poštovný sbíral
poštu z obce, opatřil ji razítkem poštovny a odnesl na poštovní úřad v Kunštátě., kde
znehodnotili známku kulatým razítkem pošty. Nazpátek vzal poštu pro Černovice a
okolní obce, to je Zbraslavec, Touboř, Hluboký, Tasovice.
Razítko poštovny mělo tento tvar a nápis.

Tschernowitz Kunstadt
Černovice Kunštát
velikost 60 mm x 14 mm.
Bylo fialové barvy.
Provoz poštovny nebyl pro poštu asi výhodný. Byl proto dne 1.12.1909 zrušen a bylo to
oznámeno v úředním listě c.k. poštovního ředitelství v brně svazek č.33 str. 116 ročník
1909. Po zrušení poštovny byl ustanoven listonoš, který denně přinášel poštu z poštovního
úřadu v Kunštátě a adresátům ji sám doručoval.
Listonošem byl Josef Haška rodák z Černovic, ale bydlel v Sychotíně. Když přinesl poštu
do vesnice, šel po ulici a troubil na trubku. „Jede jede poštovský panáček, jede jede
poštovský pán“. Lidé vybíhali z domů a on jim poštu rozdával.
Různé zprávy
Při bouřích 15 a 24.června nemohla voda korytem potoka odtéci, vylévala se a zatopila
náves i louky na dědině. Posečené seno z louky odplavila. Byly proto břehy potoka
vyčištěny, srovnány a osety travou. Žně začaly 12.září. Sklizeň byla ukončena 16.září.
Vlivem chladného a deštivého počasí byly o celý měsíc zpožděny.
Kšica z č.11 má ovce. V létě je má na zahradě v ohradě. V době říje přitoulal se mezi ně
muflon a přivedl ještě další ovci. Muflon byl s ovcemi přes den a potom zase utekl.
Včelařsky to byl bídný rok. Studené počasí mělo vliv na špatný medný výnos.
Vánoční stromky mělo ve vesnici 5 občanů před domem v zahrádce. Po dobu vánočních
svátků po celou noc svítily na nich různobarevné žárovky. Bylo to velice hezké. V příštích
letech bude ještě těchto stromků víc, protože se to líbilo.
31.12.1987 mají Černovice 368 obyvatel.

