Rok 1989
Počasí
Leden začal bez sněhu. Až 7.a již 6.ledna sněžilo. 8.ledna přišla obleva s deštěm, sníh se
rozpustil. Celý měsíc bylo bez sněhu. Po 20.lednu mlhy, které zmrzaly a tvořila se
jinovatka. Až do 13.února bylo bez sněhu. Potom chodily sněhové přeháňky a ochladilo se.
Sněhová pokrývka se do 20.února rozpustila. Potom bylo bez sněhu, mlhy a dešťové
přeháňky. Začátkem března pěkné počasí, v noci slabé mrazíky. Přes den slunečno až do
12.března. Následoval déšť a mlhy. Do konce března slunečno s nočními mrazíky.
31.března v noci se blýskalo. Byla první jarní bouřka. Do 16.dubna slunečno. 16.a
17.dubna bouře. 18.dubna sněžilo, napadlo 5 cm sněhu. Odpoledne sníh roztál. 19.dubna
mráz a mlha. Od 20.dubna začínají kvést třešně. 29.a 30.dubna napadlo 5 cm sněhu, ale
30.dubna odpoledne sníh roztál. Po 10.květnu deště, záplavy vody. Ku konci května teplé
počasí. 28.května v neděli bouřka při které padaly kroupy. Do 10.června bylo pěkné počasí.
V červenci bylo jen několik dní bez deště, byly každodenní přeháňky. Žně začaly 11.srpna.
Časté dešťové přeháňky oddalovaly sklizeň. 2.září byly žně skončeny. V JZD sklizeň
provádělo 24 kombajnů. 3.září začalo deštivé počasí, které bylo po celý měsíc. 3.října po
předchozím ochlazení padal sníh. 4.a 5.října noční mráz po kterém přišel deštivý den. Od
15.do konce října pěkné počasí. 9.listopadu mráz po kterém se mrazy každodenně
zvyšovaly. 22.listopadu napadl sníh a začala skutečná zima. Po 15.prosinci sníh roztál a
bylo bez sněhu až do konce roku. Charakteristika roku – celkově rok deštivý a chladný.
Mlýn v Černovicích
Je u jednoho rybníka, do kterého teče potok přes vesnici, který není tak vydatný, aby mohl
pohánět mlýnské stroje. Musela se voda v rybníce nadržet, aby se mohlo mlet. Když bylo
sucho, vody bylo málo, nemohlo se mlet. Všechna voda z rybníka nemohla se vypustit,
protože choval ryby. Mlelo se na mlýnských kamenech „žernovech“, které měly na plochách,
kterými na sebe dosedaly rýhy, mezi kterými se obilí drtilo. Mouka z takového mlýna měla
v sobě prach z písku, jak se kameny o sebe třely. Od kdy se datuje existence mlýna je
neznámo. Pravděpodobně na přelomu 17. A 18.století. Podle vyprávění starých pamětníků,
byla to původně lisovna lněného oleje. Roku 1792 je v gruntovní knize zápis majitele
Franz Schikula. Roku 1795 Joseph Schikula. Roku 1865 přešel mlýn na Franz Dlapa.
1876 František Dlapa na kterého byli v obci v obci pamětníci, že mlel obilí. Roku 1912
přiženil se do mlýna Antonín Pilát. Ten když se vrátil z první světové války, počal mlýn
modernizovat. Koupil nové mlýnské stroje. To bylo asi v roce 1924. V roce 1932 po
zavedení elektřiny zařídil pohon mlýnských strojů elektřinou. Mlel až do roku 1940. V té
době byly všechny malé mlýny zavřeny. Mlely jen velké mlýny, aby Němci měli na ně lepší
dohled. V urbáři hradu Pernštýna je zápis ze 16.století o mlýně v Hodoníně. V Černovicích
v té době mlýn nebyl. Zemědělci z Černovic jezdili do mlýna v Hodoníně. V současné době
má rybník pronajat Rybářský spolek v Rájci.
Škola
Budova školy v Černovicích je v přestavbě, proto chodí děti do školy v Tasovicích. V tomto
roce 33 žáků. Vyučuje ředitel školy Dr. Bohumír Verner a učitelka Kopřivová. Nastoupila
na dovolenou, po ní jí vystřídala Vera Vernerová. Žáci se sdružují podle vlastních zálib do
různých kroužků. Ochránci přírody, zdravotníci, pěvecký a recitační kroužek. Několikrát
vystoupili na veřejnosti, kde zpestřili akce pořádané Národní frontou.

Vlastní akce žáků:
Zájezd do divadla v Brně
Návštěva filmů v Černovicích a v Lysicích.
Vánoční besídka.
Zájezd do Blanska na dopravní hřiště, muzeum a plavání.
Výlet na hrad Svojanov a do poličky.
Beseda v přírodě s myslivci.
Ve sběru odpadových surovin odevzdali 5880 kg.
Léčivých bylin odevzdali 56 kg.
Na úpravě školy a jejího okolí odpracovali 93 hodin.
Na závěr školního roku podnikli výlet po stopách partyzánů, na které je obec Tasovice
bohatá. Navštívili bunkr partyzánské skupiny Jermak.
Generální přestavba školy zdárně pokračuje. Byla ustavena pracovní skupina z řad občanů
– důchodců. Kosička Miloslav, Mikulášek františek, Humpolíček Jaromír, Šikula
Antonín, Kšica Jiří. V tomto roce bylo prostavěno 620 tisíc. Byla vytrhána dlažba a
stropy, které byly dřevěné zchátralé. Usazeny traverzy, do nich dány hurdisky. Nad okna
vysekány otvory a dány betonové překlady. Na podlahy i stropy dán škvárobeton. Celá
budova i příčky byly podsekány a odizolovány. Tuto práci prováděla skupina zedníků
z Brna. Na vyzdění byly potřeba plné cihly, které právě nebyly k dostání. 3000 cihel půjčil
ing, Josef Ostrý, který staví domek. Izolační lepenku půjčil ing. Ludvík Kšica. Potřebný
materiál operativně zajišťovalo MNV. Předseda Vojtěch Dostál, tajemnice Jarmila
Kšicová a Proksová Marta. Tato pomoc byla vítaná, že se mohlo v pracích bez přestávek
pokračovat. Vybouraný materiál se odvážel do úvozu ve Vrších. Původní krytina byla
šindel. Když schátral, byla škola pokryta křidlicí. Na konstrukci střechy se podílel pan
Opluštil, tesař z Lysic a z občanů Spohner František a Musil jan. Pracovali
v prodloužených směnách, aby se budova do příchodu zimy zastřešila. Na otloukání omítek
zapůjčilo JZD kompresor a tak za přispění Petra Blažka, Jílka Františka a Jílka
Antonína se práce urychlila.
Brigádnická pomoc naší mládeže v době prázdnin a dovolených přispěla také k urychlení
prací. Odpracovali: Křenek Zdeněk 109 hodin, Proks Roman 109 hodin, Doležal Kamil 95
hodin, Jílek František č.36 102 hodin, Juračka Luděk 68 hodin, Haška Pavel 94 hodin,
Jílek Drahoš 94 hodin, Jílek Petr 94 hodin, Musil Ant. 14 hodin, Ondra Zdeněk 21 hodin,
Kučera M. 8 hodin, Kšica Jiří 34 hodin. Svým zájmem o veřejné dění a pracovitostí jsou
zárukou rozkvětu naší obce.
Mateřská škola
Dovozem hlíny byla upravena plocha okolo školy. Byla osazena okrasnými keři a stromy.
Byla dokončena stavba houpaček a kolotoče pro dětské hry. Zapsáno je 43 dětí.
Z Lomnice, Brumova a Osik 20 dětí, které dováží družstevní autobus, z Hodonína 7 dětí,
z Tasovic 1 dítě a z Černovice 15 dětí.
Pedagogičtí pracovníci:
Ředitelka: Radmila Kšicová
Učitelky: Kuncová Hana do 30.června. Vystřídala ji Šafářová Ludmila, Bílková
Miroslava, Poláková Jarmila Romerová Zdena.
Provozní pracovníci:
Školnice: Maršálková Zdeňka
Kuchařka: Nedomová Marie, vystřídala ji Zhořová Bronislava.

Topič – údržbář: Zachoval Miroslav do 20.srpna, vystřídal Humpolíček Jaromír.
Po celý rok, každé úterý navštěvovaly děti saunu v Blansku. Mezinárodní den dětí
oslavily výletem na hrad Pernštejn. Uspořádaly výlet do zoologické zahrady v Brně a
projížďku parníkem po Brněnské přehradě. Prázdninový provoz probíhal jen v jedné třídě.
Občani, jubilanti
Letos se dožívají:
50 let
Křenek Rudolf č.37
Kšicová Jarmila č.137
Nedoma Vojtěch č. 72
Peša Miroslav č. 3
Jílek František č. 8
55 let
Nedoma Josef č. 71
Helebrandová Jaroslava č. 26
Hašková Marie č. 12
60 let
Kšica Jiří č. 11
Šikulová Věra č. 29
Kaňová Marie č. 50
Jurnečková Marie č. 81
65 let
Málek Bohuslav č. 54
Juračka Jaroslav č. 105
Všianský František č. 62
Jílková Ludmila č. 30
70 let
Pešová Josefa č. 75
Mikulášek František č. 108
Proksová Marie č. 20
75 let
Franc Josef č. 41
Sedláčková Ludmila č. 34
Francová Emilie č. 25
Plíhalová Marie č. 18
80 let
Plíhalová Františka č. 1
Jílková Oldřiška č. 8
Jílková Antonie č. 47
Jílková Božena č. 111
Nejstarší občany jsou:
Šikulová Františka č. 29
87 let
Nedomová Filoména č. 61 87 let
Flieger Adolf č. 103
88 let
Ťápalová Marie č. 38
88 let

Kultura
7.1. Myslivecký ples v Kulturním domě v Tasovicích Myslivecké sdružení 185
16.1. Ples Sdružení rodičů a přátel školy
SRPŠ
103
28.1. Sousedský ples
Český svaz žen
100
3.2. Maškarní ples
Český svaz žen
95
7.2. Vodění maškary – pochovávání basy
Český svaz žen
300
26.2. Divadlo Tvrdohlavá žena
Divadelní kroužek
240
4.3. Taneční zábava
SSM
200
12.3. Mezinárodní den žen
Národní fronta
180
18.3. Školení řidičů
Svazarm
50
21.3. Schůze Jednoty
Dohlížecí výbor
10
29.4. Taneční zábava
SSM
120
1.5. Oslava 1.máje, zájezd do Lomnice
Národní fronta
50
8.5. Den osvobození, průvod na Strážnice, pálení Vatry NF
150
8.5. Taneční zábava
NF
90
28.5. Vítání dětí do života Černovice 2 děti
Hodonín 5 dětí
Tasovice 2 děti
SPOZ
25.6. Pouťová zábava
SSM
180
13.9. Zájezd důchodců, hrad Vranov nad Dyjí
JZD Práče, výstava ovoce
společně JZD Lomnice 180
30.9. Taneční zábava
Český svaz žen Hodonín 90
15.10. Hody
SSM
250
1.12. Taneční zábava
Svaz požární ochrany 115
7.12. Občanské fórum
140
17.12. Občanské fórum
80
Třikrát týdně je promítán film. V pondělí, ve středu a pátek. Někdy také v neděli.
Za přispění studentů z Brněnských škol i studentů z naší vesnice bylo svoláno Občanské
fórum 7.prosince. Na této schůzi studenti občany informovali o politické situaci
v republice. Za veliké účasti občanů /140 osob/ byla politická situace ve vesnici
prodiskutována. Každý mohl svobodně o všem se vyjádřit. 17.prosince se Občanské fórum
sešlo znovu za účasti 80 občanů. Velká účast na těchto schůzích svědčí o velkém zájmu
občanů na politickém i hospodářském dění v obci.
Narození
V roce 1989 se narodily tyto děti:
Pařízková Marie č. 74
Kšica Libor č. 23
Kovařík Petr č. 124
Úmrtí
Helebrand František č. 26 Rozloučení v Obřadní síni v Boskovicích 58 let kremace
Koktavý František č. 9 Pochován na hřbitově v Černovicích 78 let
Bacúrová Marie č. 116 Rozloučení v Obřadní síni v Boskovicích 49 let kremace.
Ing. Lubomír Polák č. 51 63 let kremace v Brně.

Sbor pro občanské
záležitosti
28.května provedl sbor vítání dětí do svazku obce. Vítání bylo provedeno v Černovicích
v kulturním domě pro všechny tři obce.
Černovice
Pazderová Denisa č. 52
Kšicová Andrea č. 142
Hodonín
Schilerová jana č. 47
Bubeníková Lenka č. 27
Marek Martin č. 41
Špirková Petra č. 49
Štarhová Iveta č. 50
Tasovice
Pavlíček Jaroslav č. 2
Straka Jiří č. 13
Členové sboru chodí blahopřát občanům, kteří se dožili 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let,
80 let, 85 let a výše. Při té příležitosti dají v upomínku na toto výročí nějaký menší dárek.
Rozhlasem se jim zahraje několik skladeb, aby i občané byli na toto výročí upozorněni.
Sociální komise při MNV dala občanům na vánoce, kteří mají nízké důchody příspěvek
200 – 400 korun, podle výše důchodu. Rozděleno bylo 15.000 korun pro 60 důchodců.
Obdrželi:
v Černovicích 31 důchodců
v Hodoníně 19 důchodců
v Tasovicích 10 důchodců
Politika
Konec roku byl bohatý na politické události. 17.listopadu studenti uspořádali v Praze na
Václavském náměstí vzpomínkovou oslavu na studenta Jana Palacha přes zákaz úřadů.
Zvláštní útvar policie byl povolán, aby studenty rozehnal. Hrubým zásahem bylo mnoho
studentů potlučeno, zraněno, že byli v nemocnici. Na nátlak veřejnosti musela vláda
odstoupit. V nově ustavené vládě mocenské postavení strany bylo zrušeno. V nové vládě je
jen 9 komunistů a 9 z jiných stran. Posléze na nátlak Občanského fóra musel odstoupit i
president. Národní shromáždění odhlasovalo zrušení článku 4 ústavy, kde Komunistická
strana měla vedoucí úlohu ve státě. 29.prosince byl zvolen presidentem Národním
shromážděním spisovatel, bývalý politický vězeň Václav Havel.
Stavby
Dům č. 16 Čepička František byl postaven ze dřeva. Majitel ho zbořil, odvezl a na tom
místě staví nový dům jeho syn Josef. V letošním roce provedl hrubou stavbu a zastřešil.
Generální přestavba školy. Místní občané, důchodci provádí přestavbu školy. V tomto roce
bylo prostavěno 620 tisíc korun. V době prázdnin a dovolených chodila vypomáhat i
mládež. Na Horním Vépustku postavil chatu Brněnský občan Slavíček. V půdních
prostorách kravína je prováděna rozsáhlá rekonstrukce pro odchov kuřat, brojlerů. Rozvod
vodovodního potrubí byl proveden jen v části obce za školou, až po křižovatku silnice do
Tasovic.

Hokej
Mladí členové JZD založili hokejový klub. Jezdí hrát do Nedvědice, kde je umělé kluziště.
Hrají s kluky okolních vesnic. JZD jim tento sport umožňuje tím, že je svým autobusem
dováží.
Sklizeň a výnosy
obilí
Žito
210ha
45q z 1ha
Ječmen
169ha
39q
Oves
60ha
33q
Len stonek 80ha
46q
Brambory 60ha
203q
Průměrná denní dojivost je 9,70l mléka.
Koncem roku následkem počasí bez dešťů ve studních bylo málo vody. Největší pramen
Říhova studýnka z níž je vodovod do kravína, byla bez vody. Voda pro kravín byla vožena
cisternou.

