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Černovice cup 2012 – charitativní turnaj v malé kopané
Turnaj, který proběhl 2.6.2012 na hřišti u kulturního domu byl pokračovatelem
Fortuna cupu . Tento charitativní turnaj byl pořádán na podporu onkologického
ústavu „Krtek“ a celý výtěžek ve výši 37 000,- byl odeslán na konto tohoto ústavu.
Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev a to Černovice, Broumov, Lysice, Kunštát Fortuna
Brno, Zetor Brno JmFk Brno. Součástí turnaje byl i doprovodný program s Monikou
Bagárovou, dětský den a večerní diskotéka. Celý program moderoval Petr Holík . Velký
dík patří Jirkovi Drškovi.

Rybářské závody
9. června se na rybníku Pilát za nepříznivého počasí uskutečnily rybářské závody
v rybolovu. Zúčastnilo se 35 startujících a celkovým vítězem s nejdelší délkou
nachytaných ryb a nejdelším chyceným kaprem se stal pan Stanislav Plíhal
z Černovice.

Setkání žáků s tasovickými myslivci
Stejně jako v minulých letech, tak i letos, měli žáci z černovické školy čest setkat se
s Mysliveckým sdružením Tasovice, zastoupeným panem Františkem Lukešem.
V dobré náladě se ve středu 27. 6. dopoledne vydaly děti na pěší túru do Tasovic, kde

na ně čekal bohatý program: povídání o lesní zvěři, jejich způsobu života, míčové hry, a
to nejhlavnější - opékání párků a zákusek v podobě čerstvě natrhaných třešní.
Setkání pokračovalo i druhý den, kdy nás pan Lukeš provedl tasovickými lesy a ukázal
dětem historickou loveckou chatu, která se nachází na nejvyšším kopci v okolí. Po
svačině nás zavedl k památníku obětem nacismu u tábora Žalov a popovídal dětem o
tragickém konci jedné tasovické rodiny za druhé světové války. U tábora jsme se
s panem Lukešem srdečně rozloučili a jako poděkování děti přislíbily nasbírat co nejvíce
kaštanů pro zvířata na zimu.
Touto cestou i my dospělí panu Lukešovi děkujeme a velmi si vážíme jeho zájmu o naši
školu.
Pracovníci Základní školy Černovice

Výsledek z mimořádného příspěvku „Svazku pro záchranu
historické památky na okraji okresu Blansko“.
Celkem bylo rozdáno
154 obálek
Bylo vybráno
124 obálek
Vráceno bylo
15 obálek prázdných nebo s reklamním letákem
1 obálka s částkou 10000,26 obálek s částkou
1 obálka s částkou 7000,2 obálky s částkou
1 obálka s částkou 5500,1 obálka s částkou
1 obálka s částkou 3000,17 obálek s částkou
1 obálka s částkou 2100,3 obálky s částkou
6 obálek s částkou 2000,3 obálky s částkou
1 obálka s částkou 1500,17 obálek s částkou
3 obálky s částkou 1200,1 obálka s částkou
23 obálek s částkou
1 obálka s částkou

1000,.
700,600,500,400,300,200,115,100,50,-

Bankovky :
2000,1000,500,200,100,-

3 x 6 000,60 x 60 000,23 x 11 500,36 x
7 200,43 x
4 300,-

50,20,10,2,1,-

1x
5x
1x
2x
1x

50,100,10,4,1,-

Celkem :

89 165,-

Peníze byly ještě poukázány i bezhotovostní na účet sdružení a to ve výši 10.500,-Kč
do 31. 8 2012.
Všem kteří přispěli mimořádným příspěvkem v jakékoliv finanční částce mnohokrát
děkujeme a obzvláště ing. Martinu Kaldovi, Sboru dobrovolných hasičů Černovice, ing.
Antonínu Kaldovi p. Janovi Kaňovi, a dalším anonymním, kteří přispěli největšími
částkami.

.

Myslivecké sdružení Černovice
Memoriál Josefa Prokse ve střelbě na asfaltové terče
Jako již každoročně i letos zorganizovalo MS Černovice závody ve střelbě na asfaltové
terče. Střeleb se zúčastnilo celkem 40 střelců ze širokého okolí a vítězem se stal pan
Michal Bělík z Bystřice nad Pernštýnem. Nejlepším z místních myslivců byl pan Luboš
Křenek

Myslivecká noc aneb Noc s myslivcem
7. června 2012 od 21 hodin začala se skupinou Veselá trojka Pavla Kršky Myslivecká
noc aneb Noc s myslivcem. Počasí bylo pro takový večer jako dělané a tak kdo přišel

určitě nelitoval. Jen je škoda, že některé návštěvníky nepřiláká ani takové počasí. To je
postesk všech pořadatelů. Snad příště.

Myslivecké odpoledne na Strážnicích
Dne 15.7.2012 uspořádali členové MS Černovice myslivecké odpoledne pro děti.
V pěkném prostředí na Strážnicích bylo vybudováno 9 stanovišť s různými úkoly , jak
poznávacími tak dovednostními.. Na dovednostních stanovištích děti střílely z luku,
vzduchovky, skákaly v pytlích, házely na plechovky a do koše. Na poznávacích
stanovištích děti poznávaly podle listů nejběžnější stromy a keře se kterými se Černovic
setkají, pojmenovávaly plemena psů a trofejí naší zvěře. Fyzickou zdatnost dětí
prověřovala chůze obtížným terénem. Po dokončení všech disciplín byly děti odměněny
malým dárkem, doplnily tekutiny a opékaly párky.
Myslivecký hospodář

Organizační podmínky pronájmu víceúčelového hřiště
Provozní řád víceúčelového hřiště Černovice
Čl. 1 Využívání hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je OÚ Černovice.
2. Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových
skupin. Jedná se zejména o malou kopanou, házenou, odbíjenou, nohejbal, tenis.
3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se zástupci
OÚ (nebo se starostou).
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený
druh sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k
ochraně majetku.
5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto
provozního řádu.
Čl. 2 Provoz a správa hřiště
1. Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí oproti podpisu. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně
zodpovědný za provoz sportoviště.
2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště je dle zápisu v kalendáři na
hřišti samotném. Sazebník poplatků za používání hřiště je na obecním úřadě.
Prostředky vybrané budou použity na provoz hřiště. Vstup do areálu je povolen pouze
přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního
oplocení hřiště.

3. Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost začíná od 1.května a bude ukončen
30.listopadu.
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce
oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz.
5. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.
6. Uživatelé hřišť si mohou u správce vypůjčit sportovní potřeby.
Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování vyznačené
plochy.
2. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:
-odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
-vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi-kopačky, boty s hroty, s podpadkem
-manipulovat s ostrými předměty
-jezdit na kole, koloběžce, skateboardu
-používat tretry
-pobývání dětí do 10let bez doprovodu rodičů
-vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
-přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
-konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu
-používat sladké nápoje (Coca Cola, sprite, džusy atd.)
-vstupování podnapilým osobám
-rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu
-odhazování žvýkaček na povrch hřiště
-úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště
pouze hrajícím osobám.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak
obtěžovat nejbližší okolí.
5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a
to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za
případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.
Čl. 4 Další ustanovení
1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný
pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou
oprávnění pracovníci informovat policii.

2. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce
hřiště budou vyvěšeny na úřední desce OÚ .

Hasiči
Velká cena v požárním sportu
Sbor dobrovolných hasičů Černovice uspořádal XXIII. ročník putovního poháru
SDH Černovice v požárním sportu a XVI. ročník memoriálu Kamila Doležala, který
se konal v neděli 29. 7. 2012 – Kryštof Cup 2012. Zúčastnilo se 33 družstev mužů a
14 družstev žen.Zvítězilo družstvo ze Stražiska časem 17.27. Černovice „A“obsadily
2 místo časem 17,38 a družstvo „B“ 17 místo časem 19.42. V kategorii žen zvítězilo
družstvo ze Sychotína časem 17,43 , družstvo Černovic obsadilo 6 místo časem 18,66.
Celkové výsledky soutěže Kryštof Cupu Velké ceny Blanenska 2012
Muži: 1. Hluboké okres Třebíč, 2. Bílovice okres Prostějov, 3. Černovice , nejlepší
z okresu Blansko. Soutěže se zúčastnilo 43 družstev mužů.
Ženy: 1. Žďár, 2. Černovice se stejným počtem bodů, 3. Šošůvka. Soutěže se zúčastnilo
22 družstev. Závěrečné slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 3. listopadu 2012 opět
v kulturním domě v Černovicích
Sbor dobrovolných hasičů v letošním roku z vlastních prostředků opravil
všechny lavičky /25/ tím, že je natřel a vyměnil veškeré desky na těchto lavičkách.
V letošním roku se valná hromada usnesla nechat zhotovit na letošní výročí
120 let trvání hasičského sboru nový hasičský prapor.Tento prapor si hasiči uhradili z
vlastních peněz.

120. let trvání hasičského sboru
4. srpen 2012 vstoupil do historie hasičů, ale i celé obce jako den oslav 120. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů Černovice. Sbor byl založen po předložení
vlastních stanov a předběžném schválení Obecním výborem 2. dubna 1892 starostou
obce p. Františkem Pavelkou, později čestným předsedou SDH a členy výboru p.
Josefem Kučerou, Josefem Kšicou, Františkem Čepičkou a Františkem Dlapou. Tyto
stanovy 20.4.1892 v Brně schválil císařský a královský místodržitel, opatřil je
podpisem a pečetí.
V místním kostele byl při oslavách panem farářem Zdeňkem Veithem
posvěcen nový hasičský prapor, nyní chlouba celého sboru.
Na oslavy přijelo celkem 14 okolních sborů se svoji technikou. Při této
příležitosti dostali členové hasičské vyznamenání a byli to : Miroslav Peša č. 3,
Bohuslav Zachoval č.44, Rudolf Křenek č.37, Jaroslav Nedoma č. 124, František Jílek
č.36, Jaromír Kotlán č.133 a Milan Plíhal č.49.

Kulturní a sportovní akce v nejbližší době.
Všichni jsou srdečně zváni na všechny následující tradiční akce.
8.9.2012 sobota KD soukromá akce
15.9.2012 sobota salonek soukromá akce
6.10. 2012 Výlov rybníka Pilát
19.10.2012 pátek Předhodová zábava
21.10.2012 neděle Tradiční krojované hody
22.10.2012 pondělí Mlácení káčera
26.10.2012 pátek Lampiónový průvod
3.11.2012 sobota Slavnostní vyhlášení hasičské soutěže
25.11.2012 neděle Kácení máje
1.12.2012 Mikulášská besídka
2.12.2012 neděle Rozžíhání vánočního stromu
31.12.2012 Silvestr na návsi

Jubilea srpen – září - říjen – listopad - prosinec
Juračková Marie
Kšica Ludvík ing.
Kšica Jaroslav

č. 112
č. 137
č. 138

Kučera Josef
Čepičková Ludmila
Jílek František
Kšicová Jarmila

č. 35
č. 127
č. 36
č. 137

Jílek František
Haška František
Jurnečková Marie
Ondrová Marie
Zachoval Bohuslav
Šikula Antonín

č. 8
č. 12
č. 81
č. 33
č. 44
č. 29

Musilová Vlasta
Spohner František
Hašková Zdislava

č. 42
č. 144
č. 15

Proks Zdeněk
Hašková Marie
Dostál Vojtěch
Peša Miroslav

č. 109
č. 12
č. 104
č. 3

Všem oslavencům gratulujeme.
Sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
V úterý 9. října 2012 v době od 16.10 do 16.35 hodin u místní jednoty v Černovicích

Oprava střechy kulturního domu
V pondělí 17.9.2012 začala firma pana Pavla Vlacha z Lomnice s opravou střechy
kulturního domu. Stav stávající střechy si vyžádal nutnou opravu z důvodu zatékání
a v zimním období shánění sněhu na půdu. Obecní zastupitelstvo potřebné peníze
v částce 600 tisíc vyčlenilo v rozpočtu na rok 2012. Termín dokončení je smluvně
stanoven na 10. října 2012.

Pozvánka na již VIII. výlov rybníka „Pilát“ v Černovicích
V sobotu 6. října se uskuteční na rybníku „Pilát“ v dolním konci již VIII. výlov
rybníka po rekonstrukci v roce 1996. Lovit se tentokrát začne až v sobotu a společně
s rybáři z Rájce budou přichystány speciality z ryb a občerstvení. Samozřejmostí bude i
prodej ryb.

Úprava veřejných prostranství v obci Černovice
OZ se usneslo a zažádalo o dotaci na úpravy veřejných prostranství ze Státního
zemědělského intervenčního fondu. Dotace ve výši přes 3 miliony korun byla obci
schválena a termín čerpání je do poloviny příštího roku. Úpravy spočívají v obnově
místních komunikací, oprava vodopropustných místních cest, oprava zpevněných ploch
a chodníků, veřejný rozhlas a osvětlení, parková úprava v obci a obnova veřejných
prostranství.

Rozšíření plynovodu v dolním konci k novostavbám

Rozšíření hlavního řadu plynovodu proběhlo v dolním konci k novostavbám. Bylo to
poslední, co bránilo k celkové úpravě příjezdové komunikace k těmto novostavbám.

Jak se u nás slavila pouť v době před a po první světové válce i v
dobách dřívějších
24. června je svátek Jana Křtitele, patrona našeho kostela. Tu neděli po
tomto svátku slaví se u nás tradičně pouť. Na ni se schází přízeň z okolních dědin.
Přicházejí tak , aby byli už u oběda. Ten je zvlášť sváteční, lepší jak na obyčejnou
neděli. V obou hospodách hrála muzika. Jak šla mládež z kostela z hrubé, tak k 11
hodině , přímo šli do hospody. Tam se tančilo až do rána.
Před starou hospodou stával kolotoč. Pravidelně po všechny roky přijížděl
s dětským kolotočem starý Jedlička z Bystřice. Kolotoč vypadal tak , že vždy pár
koní vyřezaných ze dřeva ve cvalu , táhli za sebou korbičku se sedačkama. Jeden pár
koní byl černý, vraníci, dva hnědí, dva bílí šimli. Jeden pár červenostrakatý. Jeden pár
jelenů s dlouhýma parohama. Starý Jedlička jezdil sem po všechny roky pravidelně.
Kolotoč byl starý rozeschlý , ale my kluci jsme byli jak v Jiříkově vidění. Koně měli
opravdové žíněné ocasy, ohlávky a opratě, v hubách udidla. Na hřbetě kožená sedla
pro nohy po stranách třmeny.
Čtyři kluci vlezli do kolotoče nahoru mezi ramena a kolotoč roztáčeli. Stará
paní Jedličková vybírala po krejcaru za svezení. Pod kolotočem stál velký starý
flašinet. Nad ním visel mosazný zvonek. Po vybrání peněz za svezení , paní
zazvonila. Kluci se opřeli o ramena kolotoče a roztáčeli ho. Paní Jedličková točila
klikou flašinetu. Ten vyluzoval různé melodie.tehdejších kramářských písniček. Jako
“ Na hranicích města německého stával ten skvostný hrad na skále, přebýval v něm
Fridolín hrabě.
Po přehrání zazvonila paní Jedličková že je konec. Kluci přestali se opírat o ramena
kolotoče a ten se zastavil. Když odtočil čtyři kousky měl právo slézt dolů a svézt se
jeden kousek na kolotoči zdarma. Tak se kluci střídali jeden po druhém. Na
prostranství před starou hospodou stávala nepřehledná řada boud a stánků
s cukrovinkami . Sjeli se perníkáři z Olešnice, Bystřice, Nedvědice , Tišnova a
hokynáři s cukrovinkami z celého okolí. Pro nás kluky měl přitažlivost stánek pana
Kastnera. Prodával drobné upomínkové předměty , říkali jsme tomu dreky, zlaté
prstýnky , řetízky, různé sponky do šatů i vlasů , vrtulky se spirálovou tyčí, která
tlačením se dostala do točivého pohybu a vyletěla vysoko do vzduchu. Flintičky ,
trubky, píšťaly.Pro nás kluky špuntovky, to bylo něco. Koupila se krabice špuntů,
jeden se strčil do špuntovky, zmáčkl kohoutek a v zápětí rána jako z děla. Menší se
slabší ránou byly kapslovky.To už byla pouťová nálada i ovzduší.

Atrakcí býval Franta Laciné. Za pět korun narovnal čokolády do náručí. Na pouť
přicházeli strýčci a tetičky, kteří nějakou tu korunu nám strčili a my jsme ji hned někde
u kramáře proměnili. Šetřili jsme celý rok, abychom měli něco na pouť

Pro čtenáře zde budeme postupně zveřejňovat doslovný opis obecní
kroniky. Věřím, že každý kdo má co dočinění s Černovicemi bude
tuto rubriku číst velice pozorně.

Rok 1926
Počasí
Rok tento byl mokrý a studený. Od jara do podzimu bylo 43 deštivých
dnů a to v květnu 9, červnu 16, červenci 9 a 12 bouřek kromě toho.
Dne 2./V. uhodil blesk do předního štítu mlýna nezpůsobil však škody.
Dne 15./VI. byla povodeň. Větší mrazy byly v lednu od 11. do 21.
(největší -20°C), 10./V. a 11./V. , 21./IX. , 28./IX. Vichřice byly
24./IV.- 26./IV., 15./V. – 17./V. a 19./XI., velkých škod však
nenadělala. Jíní ledové bylo 2./II. a 10./III. Jarní práce počala
31./III. , žně 9./VIII., sníh napadl 24./X. zima nastala 16./XI.
Úroda
Na úrodu možno označiti tento rok jako prostředně uspokojivý.
Úrazy
Úraz hocha Jaroslava Fliegra z čísla 58 při hasičském cvičení 18./IV.
nárazem čerpací páky na hlavu utrpěl skalpování části kůže po straně
hlavy vlastní všetečností.. Léčen doma na náklad sboru. Děvče Libuše
Plíhalová upadnutím na zem zlomila si ruku v předloktí, hochu
Václavu Juračkovi z čísla 105 cizí kráva kopnutím zlomila nohu
v holeni.
Oheň
Dne 6./X. chytalo se u Pešů č. 38 od neopatrně odhozené zápalky
vzplanula mastnota ve spižírně, požár v zárodku byl domácími udušen.
Dětské
nakažlivé
nemoci
Z dětských nakažlivých nemocí řádil od listopadu zádušný kašel,
kterým trpělo velmi mnoho dětí, také 1 od něho zemřelo (Proksová č.
71)

Loupež
Dne 10./IV. u Jos. Ostrého č. 102 nočním vloupáním do světničky bylo
ukradeno peřin, šatstva a prádla v ceně 4.000 Kč , pachatelé zůstali
nevypátráni přes to, že bylo použito policejního psa, neboť ten nemohl
stopu nalézt, byla mnohými zvědavci , kteří se na místo dostavili po
objevení krádeže zahlazena.
Narození,
úmrtí obyv.
Toho roku narodilo se 20, zemřelo 8 lidí, sňatků bylo 5.
Nové
stavby
Na horním výpustku vystavěli si domky z vepřovic Alois Brokl a
Frant. Zachoval. Přestavbu a rozšíření dřevěné stodoly na kamennou
provedl Peša Antonín č. 38.
Kulturní
život
Dne 28./III. pořádána na návsi slavnost „Prohlášení míru ČSL
červeného kříže“ . Starosta Fr. Jílek měl zahajovací proslov, říď. učitel
L. Hons krátkou přednášku o významu míru čsl. Červeného kříže a pak
žáci za vedení uč. Jos. Zejdy provedli scénu „Smrt nesem ze vsi“ se
zpěvy a pak provedena u přítomných sbírka pro čsl. Červený kříž, která
vynesla 50 Kč.
28./X. osvětová komise a sdružené spolky v hostinci u Hašků pořádaly
za hojné účasti obecenstva přednášku „28 říjen a my“, kterou za náhle
onemocnělého říď. uč. L. Honse přečetl spr. školy z Tasovic V. Prutký.
28./XI. Pořádal Sokol divadelní představení veselohry „Pojď na mé
srdce“.
Rádio nově si zavedli Fr. Blíženec č. 28, farář J. Jičínský, učitel J.
Zejda, Fr. Minařík (krystal) a L. Hons 1 lamp.
Knihovna obecní měla výpůjček 436 od 212 vypůjčovatelů (18
různých osob). Přibylo ji 64 svazků, má nyní 203 zábavných, 52
poučných a 7 svazků časopisů. Svázáno bylo 34 svazků, roční náklad
na knihovnu byl 560.84 Kč.
Tanečních zábav pořádáno bylo 10 z nich v hospodě u Koktavé, 4 u
Hašků, Sylvestrovský večer u Hašků bez tance.
Obecní
hospodaření

Rozpočet na rok byl : příjem 16.803 Kč, vydání 21.379 Kč, schodek
4.576 Kč. Přirážka byla 134% na pozemkovou a 68% na domovní
činžovní daň. Účty výroční : příjem 32.636.34 Kč, vydání 25.318.81
Kč, zůstatek 7.317.53 Kč, v němž nedoplatky občanů 5.344.10 Kč.
Příjem proti rozpočtu zvýšen tím, že bylo nutno větrem polámané a
vyvrácené stromy zpracovati na dřevo.
Tohoto roku sestaven podle nového nařízení výkaz obecního inventáře
podle stavu 31.XII. 1923, sestavil jej říd. uč. L. Hons dvojmo (1 pro
potřebu zem. výboru).
Škola
Výpomocná učitelka ženských ručních prací Jos. Nováková byla
restringována (propuštěna jako nadbytečná) koncem ledna a od počátku
února vyučovati sem docházela Marie Kynclová z Bedřichova. Táž
měla zdravotní dovolenou na měsíc březen. Ve školní zahradě zřízeno
oddělení zelinářské a ovocná školka, vysazeny některé keře a stromky a
založeny pěšiny.
Žáci trpěli planými neštovicemi (vodňatkami) ve 12 případech. Do
školní spořitelny uložili si 1.316 Kč, zůstatek vkladu je 2.343.90 Kč .
Z učebných pomůcek zakoupeno 21 za 210 Kč, inventář jejich má 389
čísel. Od 1./XI. Vyučováno bylo až od půl 9 hod. ráno do 12 h 05 min.
(dopolední hodiny zkráceny na 50 a 45 minut).
Kostel
Dne 7./IX. udílel zde biskupský administrátor Dr, Josef Kupka
svátost sv. biřmování.
Spolkový
život
Sbor dobrovolných hasičů : Činovníci zůstali titéž co minulém roce L.
Hons jmenován od 2. pololetí sborovým vzdělavatelem.
Sokol : počet členů byl 29. Změna činovníků proti předešlému roku
nastala : náčelníkem byl Ad. Fliger, jednatelem od 1./X. Al. Proks,
členy výboru Jos. Jančík a Ant. Nedoma.
Hospodář.
zvířectvo
V tomto roce bylo odprodáno (kromě 2 zdejším řezníkům) do cizích obcí
dobytka : Koní užitk. 7, jateč. 1, krav a býků : užitk. 24, jateč. 9,
jalovic: užitk. 8, telat : užitk. 2, jateč. 29, vepřů : užitk. 11, jateč. 38,
koz : užitk. 4, jateč. 35

