Rok 1950
Počasí
Počátkem ledna napadlo asi 15 cm sněhu. Mrazy byly až 10 °C pod nulou. V polovině
ledna nastala obleva, která trvala několik dní a slabé mrazíky byly jen v noci. Od 18. do
28. ledna bylo asi 10 cm sněhu a mrazy 15 – 18 °C pod nulou. Od 29. ledna dokonce bylo
bez mrazů a některé dny byly dosti teplé. 1. března byl mráz -15°C . Od té doby byly noční
mrazíky a denní teploty byly nad nulou až dokonce měsíce a dále do 20. dubna. Koncem
dubna se poněkud oteplilo a bylo deštivo do konce dubna. První bouřka byla 22. dubna.
V první polovině května bylo chladno. Od poloviny května do 10. července byla veliká
vedra. 10. července se ochladilo a přišlo několik dešťových přeháněk. Po nich se zase
oteplilo a bylo vedro až do poloviny září. Po celý srpen až do poloviny září bylo vedro a
sucho. Koncem září bylo chladno a deštivo až do poloviny října. Ve druhé polovině října
byly noční mrazy až -5°C. 25. října napadl na rozmoklou zemi sníh. Udržel se do 10.
listopadu. Pak se oteplilo a bylo deštivo bez mrazů do 16. prosince. Pak napadlo trochu
sněhu a byly mrazy 3-5°C pod nulou. 22. a 23. prosince byly sněhové bouře. Tvořily se
závěje. Naše silnice byla nesjízdná. Do konce prosince byly mrazy až -5°C.
Úroda
Jaro i léto byly velmi suché. Deště, které občas přišly, byly málo vydatné. Za celé jaro a léto
nenamoklo nikdy do hloubky. Úroda byla v našem kraji velmi špatná. I sena bylo málo.
Brambor se urodilo dosti.
Hektarový výnos letos byl :
Žito
17 q
Pšenice
16 q
Ječmen
15 q
Oves
18 q
Brambory
145 q
Dodávky
Rozpočteno
dodáno
Žito a pšenice
348 q
426 q
Ječmen
16 q
16 q
Oves
300 q
300 q
Brambory
1830 q
2040 q
Mléko
100.274 l
100.274 l
Vajec
62.000 kusů
62.000 kusů
Dodávka masa byla překročena. Výrobní a dodávkové smlouvy byly sestaveny hned na
počátku roku. Zemědělci smlouvy řádně plnili. Obilí, brambory i jiné zemědělské produkty
byly dodány v předepsaných lhůtách. Dodávka obilí byla překročena o 78q.,brambor o
210q.
Obecní
zřízení
16. června 1950 byla provedena reorganizace místního národního výboru. Místní národní
výbor je nyní složen takto :
1. Musil Alois č. 115., předseda a bezpečnostní referent
2. Blažek Karel č. 51. Školský referent.

3. Flígl František č. 56., zemědělský referent.
4. Němec Alois č. 67., referent techniky, hospodářský a pro výživu.
5. Sedlář Antonín č. 53., finanční referent.
6. Jílek Alois ml. č. 80.
7. Juračka Jaroslav č. 112.
8. Juračka Alois ml. č. 40.
9. Musil František č. 99.
10. Plíhal Josef č. 18.
11. Šikulová Anna č. 114.
12. Vavříková Josefa č. 94.
13. Zachovalová Františka č. 44.
14. Kšica Josef č. 27.
15. Jílek Ladislav č. 8.
Při ustavení nového místního národního výboru vyhlásili jeho členové tento pracovní plán :
1. Budeme konat pravidelně jednou za 14 dní členské schůze.
2. Jednou za 3 měsíce uspořádáme schůzi všeho občanstva, kde budou hovory
s občanstvem o všech důležitých věcech v obci.
3. Jednotliví referenti budou řádně a dochvilně konat svou práci.
4. Upravíme obecní cesty. Úpravu jejich provedeme za 1800 hodin.
5. Vyčistíme nádrže na návsi.
6. Regulaci potoka zařadíme do pětiletého plánu.
7. Vypracujeme společný žňový plán.
8. Splníme dodávky obilí a bramborů nejpozději za tři týdny po sklizni.
Osvětová činnost
v obci
V lednu sehrál ČSM z Tašvic v Černovicích divadelní hru „Za cizí hříchy“. O velikonocích
sehrál místní ČSM hru „Od mlýna k mlýnu“a o vánocích hru „Bělouši“.
Obecní
knihovna
Letos vypůjčovalo si z obecní knihovny knihy 21 čtenářů. Bylo přečteno 273 knih. Průměr
na čtenáře je 13 přečtených knih.
Oslavy
28. února bylo oslaveno výročí zřízení lidově demokratické republiky, jehož se zúčastnili
občané i školní mládež. 1. květen byl oslaven v Lasicích. Této slavnosti se zúčastnily
všecky složky obyvatelstva z naší obce. Školní rok byl zahájen oslavou, na niž byli
pozváni občané. 6. října byl oslaven Den čsl. armády v hostinci u Koktavých. Tam také
bylo oslaveno výročí Velké říjnové revoluce dne 7.listopadu. Při těchto dvou slavnostech
byly kulturní vložky žactva. 21.prosince byla oslava narozenin generalita J.V.Stalina ve
škole proslovem, recitacemi a zpěvy.
Štafety
2.září proběhla obcí štafeta, která nesla pozdrav šesté krajské manifestaci práce v Líšni.
Obcí přenesla štafetu školní mládež. 31.října probíhala ve všech obcích republiky štafeta.
V našem kraji vyšla štafeta z Hodonína přes Černovice do Bedřichova a dál k Boskovicům
. Odtud za celý okres k Brnu. Pak až na hranice SSSR. Ze všech našich obcí se připojily
pozdravy sovětskému lidu k výročí Velké říjnové revoluce.
Škola

Rozpočet pro národní školu na rok 1950 byl 34.050 Kčs, pro mateřskou školu 10.000 Kčs.
V prázdninách byly dány do tří tříd a na chodbě podlahy, také na chodbě nákladem 28.970
Kčs. Pro I. třídu byla koupena kamna za 2306 Kčs. V lednu byla ze dvou školních
místností , bytu učitele, zřízena obřadní síň pro uzavírání sňatků.
Záložna
měla letos :
Vklady
120.000 Kčs.
Výpůjčky
28.000 Kčs.
Počet vkladatelů
217
Počet dlužníků
30
Obecní
rozpočet
Obecní rozpočet na rok 1950 :
Rozpočteno
133.480 Kčs
Výnosy (příjmy)
150.300 Kčs
Zbytek
16.820 Kčs
Odvody
Odvody se konaly 17.března. K odvodu se dostavili : Štěpánek František, Haška františek,
Němec Václav, Jílek Miroslav, Jurnečka Josef, Ostrý Václav, Kotouček Otakar, Juračka
Alois, Juračka Josef a Kšica Jiří. Před odvodem položili branci věnec k pomníku padlých.
Mandelinka
Mandelinka bramborová. Aby se v katastru obce nerozmnožila mandelinka bramborová,
byla tato v době vegetace hledána. Kultury bramborové byly 22 krát prohlédnuty školní
mládeží. Mandelinka nalezena nebyla.
Opravy silnic
a cest
Počátkem září byla válcována silnice v obci a od obce k Hodonínu. V srpnu, září a v říjnu
byla opravována cesta k Tasovicím a byla připravena k válcování.
Maturity
V červnu 1950 vykonala zkoušku dospělosti na reálném gymnásiu v Brně Ostrá Růžena
č. 11.
Rybaření
2.dubna byla v horním rybníku vylovena násada pstruhů. Byla převezena do vod
Moravského Krasu. 3.října byli vyloveni kapři v dolním rybníku. Vylovilo se 12 q ryb.
Nejtěžší kapři vážili 2 kg. 25.listopadu bylo dáno do dolního rybníka 800 kaprů o
průměrné váze 75 dkg.
Obrna
prasat
Letos zase jako v roku předešlém uhynulo v obci mnoho prasat na obrnu.
Sňatky
Letos bylo v naší obci 15 sňatků.
Úmrtí
V roku 1950 zemřeli :
Ostrá Františka č. 68.
stáří 60 let
Kytner František č. 106.
64 let
Pavelka František č. 13.
94 let

Pavelková Josefa č. 30.
Hašková Františka č. 14.
Kytner František č. 60.
Ťápal Antonín č. 74.
Narození
Letos se narodili :
Čepičková Marie č. 16.
Koktavá Helena č. 9.
Juračková Jarmila č. 112.
Hrabatová Zlatuše č. 11.
Jílková Marie č. 30.
Pivoňka Zdeněk č. 28.
Sedláček Jiří č. 118.

79 let
82 let
91 let
76 let

