Rok 1974
Počasí
Rok začínal bez sněhu. Jaro suché, nepršelo. Až 6. a 7. května přišel déšť se
sněhem. 8. května byl mráz. Ke konci května zapršelo. Červen, červenec a srpen byly
deštivé měsíce. Zrání obilí se zpozdilo o měsíc. Celý podzim byl deštivý, sklizeň okopanin
se zdržovala. 5. října byl první mráz. 3. listopadu sněžilo. Potom bylo deštivo . 27. a 28.
listopadu napadl sníh. Začátek prosince byl teplý s deštěm. Sníh roztál, takže bylo bláto. O
vánočních svátcích bylo teplo, tráva se zelenala. 30. a 31. prosince padal znovu sníh. 28.
ledna byla velká jinovatka a ledovka nadělala velké škody v lesích. Většinou mladé stromy
pod tíhou náledí se polámaly. JZD z této kalamity udělalo 2,000 kubíků kulatiny, ale
zdaleka nebylo všechno zpracovalo, zůstalo to na příští rok.
Škola
31. ledna byli žáci v zubní ambulanci v Lysicích, kde jim byl ošetřen chrup. V lednu a
únoru mnoho žáků nechodilo do školy pro chřipkové onemocnění. I plané neštovice děti
měly. Kulturní akce žáků :
V únoru oslavy Vítězného února , v březnu oslavy MDŽ, v dubnu 104 výročí narození
V.I.Lenina. Zúčastnili se oslav zakládání JZD. Prvomájové oslavy byly Kunštátě, kterých
se žáci také zúčastnili. 8. května večer lampiónový průvod na Strážnice, zapálení vatry na
paměť našeho osvobození. 30. května oslava MDD. Žáci pořádali různé sportovní
zápolení. Po prázdninách tasovická škola je připojena do Černovic. Louku před školou se
plánuje upravit na hřiště. Pozemek se odvodnil a naváží se hlína z vykopávek na stavbě
silnice do Tasovic.
Stavby
Zdejší rodák farář Josef Šikula postavil na Dolním Výpustku domek. Až půjde do
důchodu, chce zde bydlet. Na Horním Výpustku je postaveno několik chat. Občani z Brna
tam tráví dobu svých dovolených. Silnice do Tasovic byla vyasfaltována a dělají se odvodní
příkopy na vodu. Po návsi jsou kolem cest dávány obrubníky. Občané provádí tyto práce
brigádně pro lepší vzhled obce. Kanalizace obce se provádí po částech, podle toho kolik
mají občané volného času. Na náves je navážena hlína. Plánuje se udělat z návsi park.
Revír, který koupilo JZD Tuřany je velkým nákladem přestavován. Budují tam pro své
členy rekreační středisko. Osada Beranka líbí se různým rekreantům a postavili si zde
chaty. Poslední čtyři staré domky Státní lesy prodaly občanům z Brna, kteří přestavbou
zřídili si pro volný čas místo pro svoji rekreaci. V obci je 80 televizorů, 85 rádií, 35
osobních aut. 114 lidí pobírá důchod. Každá rodina má elektrickou pračku.
Narození
V roce 1974 se narodily tyto děti :
Proks Roman
č. 121
Khazal Vail
č. 82
Juračková Ivona č. 4
Hrubá Soňa
č. 112
Pešová Jarmila
č. 24
Haška Pavel
č. 15
Fliglová Petra
č. 121

Úmrtí
Zemřely 2 osoby :
Ostrá Josefa
č. 11
Šikula Josef
č. 29
Úroda
Poměrně příznivé počasí mělo vliv i na dobrou produšena, okopanin i obilí.
Bylo dosaženo těchto výnosů :
Pšenice
28.20 q
Žito
30.20 q
Ječmen
37.00 q
Oves
32.50 q
Brambory 123.80 q
Sklizeň okopanin byla v době deštivého počasí. 28. října vybírali brigádníci brambory ve
sněhu. Hodně brambor zůstalo na poli, protože přeorávky brambořišť se nedělají, aby
mohly být brambory všechny sesbírány. Na sklizeň brambor jsou voženy brigády školáků a
dělníků z Blanska a Brna.
Zaniklá
řemesla
Ve vesnici byli různí řemeslníci, kteří živnost již neprovozují. Zemřeli a mladí chodí dělat
do továren. Byli zde dva řezníci v domě č. 82 a 12. Tři bednáři v domě č. 24, 98 a 108. Dva
kováři v domě č. 64 a 76. Tři hokynáři č. 71, 75 a 22. Kolář v čísle 42 rovněž řemeslo
nedělá. Rovněž tak krejčí a ševci. Byly zde dva hostince č. 9 a 12. Mlýn v čísle 17 byl
zavřen již za protektorátu. Stolaři pracují v hospodářství MNV.
Obyvatelstvo
Podle obecní evidence měla obec k 1. lednu 403 obyvatel.

