Rok 1988
Počasí
Pěkné teplé počasí bez sněhu a mrazů až do 10.ledna. Pak se ochladilo, mlha, ze které se
nadělala jinovatka na stromech. 11.ledna padal sníh. Teprve teď začalo zimní počasí.
Každý den mlhy. Na stromech narůstalo jíní. 21.ledna padal sníh. Do konce ledna deštivé
přeháňky, které 30. a 31.ledna přešly ve sněhové. V noci na 9.února byla bouřka, blýskalo
se a hřmělo, trochu napadlo sněhu. Potom každý den trochu sněžilo. 18.a19.února hodně
padal sníh, bylo ho na 50 centimetrů. Ochladilo se a mrzlo. Sníh padal každý den až do
20.března. Ku konci března deštivé přeháňky se sněhem. Toto počasí trvalo do 10.dubna.
Po 16.dubnu slabé noční mrazy, přes den sluníčko a teplo. Pomalu se oteplovalo, takže
20.dubna byla první jarní bouřka. Po ní se ochladilo. Do konce dubna slunečno a teplo.
V noci slabé mrazíky. Teplé počasí bylo i v květnu, nepršelo až do 17.května. Ten den
přišla bouřka, při které padaly kroupy. Do konce měsíce deštivé přeháňky, někdy i bouřky,
ale chladno. V červnu deštivé přeháňky. Od 13.do 19.června se počasí ustálilo a bylo teplo.
Konec června až do 20.července deštivé přeháňky. Pak následovalo teplé až horké počasí
až do 2.srpna. Ten den po celý den pršelo. Potom zase přišlo hezké počasí. 12.srpna byla
bouřka . Následovalo teplé počasí až do 20.srpna. Toto počasí se zhoršilo, že žně pro
deštivé počasí se nemohly skončit. Trvalo to do 3.září. druhá polovina září byla deštivá.
Celý říjen pěkné počasí. 26.října první mráz 8 stupňů. 30. a 31.října sněžilo a mrzlo. Do
10.listopadu bylo holo bez sněhu. Po 20.listopadu začal padat sníh, byla souvislá sněhová
pokrývka – nastala zima. Ku konci listopadu sníh se rozpustil. 1.prosince sněžilo, napadlo
20 cm sněhu. Další dny byly sněhové přeháňky a slabší mrazy. Po 19.prosinci silně sněžilo.
Na vánoce přišla obleva, pršelo, sníh se rozpustil. Počasí bez sněhu přešlo i do
následujícího nového roku.
Mateřská
škola
Do mateřské školy chodí 43 dětí. Autobus JZD dováží jich z Lomnice10, z Osiků 7,
z Brumova 6. Normální autobusový spoj dováží z Hodonína 6 dětí a z Tasovic 1 dítě.
Z Černovic chodí 13 dětí. Ředitelka školy je Radmila Kšicová, učitelky Jarmila Poláková
z Lysic Romerová Zdeňka z Osiků, Kuncová Hana z Blanska. Marie Nedomová je jako
kuchařka. Růžena Kšicová uklízečka. Zdeňka Maršálková třídní. Miroslav Zachoval je
jako topič a údržbář. Růžena Kšicová odešla na mateřskou dovolenou. Zastupuje ji
Bronislava Zhořová.
Kulturní akce dětí :
Děti byly na divadle v Brně a výstavě tisku v Lysicích. V rámci oslav měsíce Čs.sovětského
přátelství navštívily festival filmů v Lysicích. Vánoční besídku provedly společně s žáky
ZŠ. Účinkovaly při oslavě MDŽ s nacvičeným kulturním pořadem a pohoštění svých
maminek. Týden dětských her, soutěž o ceny, táborák a opékání párků. Výlet do jeskyň
v Rudce a zámek v Boskovicích. Výlet do zoologické zahrady v Jihlavě a hrad Pernštejn.
Po celý rok jezdily děti na saunování do Blanska.
Základní
škola
Budova školy v Černovicích je ve stavu generální přestavby. Vyučuje se v náhradní škole
v Tasovicích. Školu navštěvuje 34 žáků. Učitelský sbor se skládá Dr. Bohumír Verner a

jeho manželka Věra Vernerová jako učitelka. Ta odešla na mateřskou dovolenou a místo ní
ji zastupuje Ivona Kopřivová z Drnovic. Žáci jsou sdruženi do několika zájmových
kroužků. Pěvecko-recitační, ochránců přírody, mladých zdravotníků. Žáci společně s SRPŠ
podnikli různé akce. Zájezd na dopravní hřiště v Blansku. Vánoční besídku. Zájezd na
divadlo do Brna. Návštěva filmů v Lysicích. Ples SRPŠ, dětský den, výlet na hrad
Buchlov a do Gottwaldova. Vycházku po stopách partyzánských bojů, kde byli seznámeni
s bohatou historií vesnice i kraje. S Mysliveckým sdružením udělali vycházku do přírody,
kde jim myslivci ukázali chov divokých kachen. Při pálení táboráku opékali špekáčky a
dověděli se o různých zajímavostech ze života zvěře. Ve sběru odpadových surovin se
umístili v celookresní soutěži na druhém místě. Odevzdali 2250kg papíru, 250kg textilu,
3311kg železa, 322 králičích kožek. 48kg léčivých rostlin. Na úklidu prostranství kolem
školy odpracovali 96 hodin. Na opravu školy se kterou se již začalo bylo vyplaceno v tomto
roce 180.000 korun.
Kulturní akce pořádané našimi občany v roce 1988
8.1. Myslivecký ples pořádaný v KD Tasovicích
účast 180 osob.
10.1. Ples pořadatel SRPŠ
120 osob
24.1 Divadlo „Zapomenutý čert“ účast odpoledne 183, večer 80 osob
30.1. Ples pořadatel Český svaz žen
50 osob
12.2. Maškarní ples pořádal Divadelní kroužek
150 osob
16.2. Vodění maškary, pochovávání basy
200 osob
28.2. Dětský karneval, pořadatel Mateřská škola
140 osob
6.3. Oslava MDŽ, pořadatel Národní fronta
150 osob
26.3. Přeškolení řidičů, pořadatel Svazarm
40 osob
28.3. Taneční zábava, pořadatel SSM
206 osob
29.3. Výroční schůze Jednoty
40 osob
30.4. Pálení čarodějnice, pořadatel SSM
150 osob
1.5. Prvomájové oslavy, účastníci jeli do Lomnice
60 osob
8.5. Oslavy dne Vítězství, pálení Vatry
180 osob
9.6. Taneční zábava, pořadatel SSM
150 osob
26.6. Pouťová zábava, pořadatel SSM
170 osob
15.9. Zájezd důchodců, zámek Jaroměřice,
jaderná elektrárna Dukovany
150 osob
15.10. Členská schůze Jednoty
14 osob
16.10. Hody, pořadatel SSM a Svazarm
500 osob
27.10. Výstava ručních prací, pletení, vyšívání . ČSŽ
35 osob
11.11. Členská schůze Červeného kříže
15 osob
19.11. Pečení a zdobení perníků, pořadatel ČSŽ
12 osob
4.12. Mikulášská nadílka, pořadatel ČSŽ
30 osob
Třikrát za týden ve středu, v pátek a v neděli se promítá film. Návštěvnost je dosti
dobrá. Promítání filmů provádí Jaroslav Zhoř.
Jednotné
zemědělské
družstvo
Dobrou přípravou půdy, používáním umělých hnojiv a šlechtěných osiv, výnosy se
každoročně zvyšují. Oproti době založení JZD výnosy se zvýšily nejméně o 100%. Žně

začaly po 10.srpnu. Sklizeň obilí provádělo 20 kombajnů. 7 kombajnů vlastních a 13 na
výpomoc v kooperaci s jinými družstvy, kterým naše JZD také pomáhalo při sklizni.
Výnosy obilí.
Pšenice ozimá
Žito
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Oves
Brambory
Len stonky
Jetel
Louky
Kukuřice

45.20q z 1ha
38.20q
47.80q
42.50q
47.60q
228q
49.50q
97.90q
64.90q
35.20q

Letos poprvé kukuřice nasadila palice a zrno dozrálo. Sklizeň brambor se prováděla dvěma
kombajny i ručně za pomoci brigád, hlavně školáků. Poprvé za družstevního hospodaření
dosáhlo se vyšší sklizně brambor , to je 228q z hektaru. Ve středisku postavili družstevníci
velikou ocelokolnu na uskladnění objemné píce. Stála 4.800.000 Kčs. Byla vybudována
ještě jedna pila /katr/ na pořez klad, která stála 900.000 Kčs. Od jedné krávy bylo
dosaženo 9.5 litru mléka, za které mlékárna vyplatila podle jakosti průměrně 3.95 Kčs za
litr.
Zemětřesení
7.prosince v poledních hodinách došlo v Rusku v Armenii k přírodní katastrofě –
zemětřesení. V troskách domů, které se sesuly zahynulo 25 tisíc lidí. Několik měst i vesnic
bylo úplně zničeno. Všechny státy poskytovaly pomoc této postižené oblasti. U nás občani
– Národní fronta – udělali sbírku po vesnici. Sebrali 3.020 korun. V kostele byla rovněž
provedena sbírka, na které se vybralo 2.240 korun. Černovice daly na tento účel 5.260
korun.
Obyvatelstvo
Narození : Narodily se tyto děti.
Broklová Marie č. 141
Ostrý Michal č. 66
Pazderová Denisa č. 52
Kšicová Andrea č. 142
Úmrtí. Zemřeli a na místním hřbitově jsou pohřbeni:
Dočekal Antonín č. 38
stáří 30 let
Fliglová Helena č. 95
stáří 62 let
Úprava
důchodů
Bylo provedeno zvýšení důchodů od 40,- Kčs do 140,- Kčs měsíčně, podle doby přiznání
důchodu s počátkem výplaty od 1.října.
Požár v lese
12.srpna hořel les u Tasovic. Dělníci pálili v lese haluze a od toho se oheň rozšířil.
Včasným zásahem byl uhašen bez větších škod.

Výkup
odpadových
surovin
Provozovna Sběrné suroviny vykoupila od občanů: 5.850 kg papíru, 1.900 kg textilu,
5.140 kg starého železa, 940 kg autobaterií.
Stavby
Byla provedena oprava kanalizace vedle silnice od pošty k Bedřichovu. Na silnici od
zatáčky u Hodonína přes vesnici k Bedřichovu byl dán nový asfaltový potěr. Bylo
započato se stavbou vodovodu z Tasovic do Černovic. Vedení bylo provedeno až do
vesnice. Ukončeno na Horním Výpustku. Se stavbou rodinného domu začal vedle mateřské
školy Libor Kšica. Na Dolním Výpustku staví rodinný dům Jaroslav Musil z čísla 42 a
Ing. Josef Ostrý z čísla 61.
Stavba rekreačních chat občany z Brna.
Postaveným chatám byla přidělena čísla:
Farský Jan č. 01
Doskočil Ladislav č. 02
Klempa Jan č. 03
Růžička Jaroslav č. 04
Mikulica františek č. 05
Mezníková Vlasta Dr. č. 06
Drobílek Augustýn č. 07
Matěja Vlad. č. 08
Remešová Margita č. 09
Juračka František č. 010
Drštková Anna č. 012
Pluhař František č. 013
Čechovský Josef č. 014
Dosud nepřidělená čísla chatám. Nebyla provedena kolaudace.
Chrástek
David
Christ
Vodák
Chmelař
Slavíček Mir.
Kopřiva
Výsadba stromů
JZD vysadilo vedle cesty od čísla 11 k číslu 28 12 kaštanů. Vedle cesty po jedné straně od
Vavříčkových k mostu JZD zasadilo 20 javorů. Jihomoravské Státní lesy, stavební správa
Brno, vedle potoka na louce na vesnici zasadilo 50 jasanů po jedné straně potoka. Na
horním rybníce na louce vedle potoka zasadily 250 stromků jasanů.
Úroda ovoce
Úroda třešní byla slabá, rovněž tak i kadlátek. Hrušky a jablka i těch bylo málo. Borůvek
v lesích bylo málo. Byla rekordní úroda malin v lesích. Sběrna jich vykoupila 35q.
Včelařsky můžeme rok hodnotit jako průměrný s průměrnou snůškou medu.
Naše vesnice je typ vesnice zemědělské. Dříve u každé chalupy bylo několik měřic pole. Na
nich pěstovali brambory a obilí. Choval se dobytek, prasata. Krmení pro to měl každý

vlastní. Za Rakouska i v období první republiky větší zemědělci – a také ne všichni, jen ti
lépe situovaní v zimě jedno prase zabíjeli doma pro svou potřebu. Hlavně, že měli doma po
celý rok vlastní sádlo. Domkaři také vypoklízeli prasata, ale museli je prodat, aby měli
peníze na nákupy. Udělat domácí zabíjačku si nemohli dovolit. Jejich jídlo byly hlavně
brambory. I chleba byl nedostatek. Postupem doby se poměry zlepšily. Po druhé světové
válce si každý doma prase zabíjel. Každý kdo zabíjel musel povinně odvádět sádlo – 5 kg –
a kůži z prasete – krupon. Museli proto zabíjačku provádět s ohledem na stažení kůže jen
zkušení řezníci. Později povinnost odvodu sádla i kruponu byla zrušena. Povolení
zabíjačky stálo 36 korun. Maso chodil prohlížet zvlášť k tomu určený prohlížitel, jestli je
zdravotně nezávadné. Později tito prohlížitelé byli zrušeni a bylo to předáno
zvěrolékařům.

