Rok 1986
Počasí
V lednu deštivé přeháňky se sněhem. Sníh často roztál. Po 25.lednu se ochladilo. Chodily
sněhové přeháňky. Po celý únor mrzlo, mrazy až do 20 stupňů. Po většinu dní byly mlhy.
Březen studený, mrazy, občas sněží. Duben chladný. 11.dubna silně sněžilo. Poslední
týden v dubnu se vyjasnilo , až do konce měsíce bylo teplo. Toto pěkné počasí bylo do
8.května. První bouřka byla 14.května. Následovalo teplé počasí, takže další bouřka byla
28.května. Po ní následovalo deštivé počasí do 8.června a dosti chladno. 19.června bylo
několik bouřek za sebou. Korytem potoka teklo plno vody. Nemohla pod mosty protéci,
vytékala na náves a louky na návsi.
V povodí potoka Besének, z Brumova , Žlebama k Lomnici příval vody napáchal značné
škody. Na několika místech proud vody odnesl silnici zatopil sklepy. Po 24.červenci letní
teplé počasí do 2.srpna. Srpen byl deštivý. Deště znemožňovaly sklizeň obilí. Od 24.srpna
chladno. Slabé deštivé přeháňky do 20 září. Potom slunečno, nepršelo do 8.října, kdy přišel
jen slabý deštík. Pak opět deště do 20.října. Sucho. Po 20.říjnu deštivo, silné větry a
ochladilo se. 1.listopadu slunečno. Do 15.listopadu pěkně, ráno občas mlhy. Ochladilo se.
Potom bývaly mlhy po celý den. Poslední den v listopadu začalo mrznout. Prosinec bez
sněhu. Ani Svatý Martin letos nepřijel na bílém koni. Až k 20.prosinci začal padat sníh.
Ještě před Novým rokem přišla obleva. Bylo deštivo, sníh roztál
Narození
Narození občané v roce 1986.
Jílková Lenka
Černovice č. 30
Kšica Jiří
Černovice č. 142
Zhoř Jaroslav
Černovice č. 137
Ostrá Kristýna
Černovice č. 62
Úmrtí
Zemřeli tito občané.
Kšicová Marie č. 32
91 let
pochována na hřbitově v Černovicích
Nedoma Jaroslav č. 75
17 let
pochován na hřbitově v Černovicích
1.března byl mráz 16 stupňů.
Při lyžování u Tasovic v noci zmrzl.
Čepičková Josefa č. 16
68 let
pochována na hřbitově v Černovicích
Proksová Marie č. 109
88 let
pochována na hřbitově ve Štěpánově
Kšica Antonín č. 46
86 let
zpopelněn v Brně
Mateřská
škola
Autobus JZD vozí děti do školky z Lomnice, Žlebů, Osiků a Brumova. Děti z Hodonína a
Tasovic dojíždějí normálním autobusovým spojem. Do školy je zapsáno 64 dětí. Ředitelka
školy je Radmila Kšicová, učitelky Jarmila Poláková, Renata Vichtová, Dana Filoušová.
Školnice Zdena Maršálková, kuchařka Marie Nedomová, uklízečka Růžena Kšicová, topič
Miroslav Zachoval. V létě podnikly výlety do Tasovic, Hodonína a Brumova. Děti i
zaměstnanci se zúčastnili školního výletu do Veverské Bítýšky a pak lodí na Brněnské
přehradě do zoologické zahrady. Navštívily divadlo Radost v Brně. Byly na divadle Tři

princezny sehraném žáky ZŠ v Kulturním domě. Vánoce oslavili všichni společně u
ozdobeného stromečku. Děti připravily kulturní program a dárky pro maminky.

Základní
škola
V důsledku generální opravy školy, která je rozpočtena na 2 miliony korun, dojíždějí děti
do školy v Tasovicích. Školu navštěvuje 37 žáků. Sebrali 9375 kg odpadových surovin,
zasadili 200 lesních stromků. Prodělali 12ti etapový kurs plavání v plovárně v Blansku a
dopravní hřiště v Blansku. Po stopách partyzánů navštívili partyzánský bunkr z druhé
světové války v lese Páleniny.
Ze školních zájezdů navštívili jeskyně v Rudce a hlavní město Slovenska Bratislavu.
Sehráli divadlo Tři princezny s velkým úspěchem.
Osvětová
činnost
Kulturní akce pořádané v roce 1986
3.1. Myslivecký ples pořádaný v Tasovicích
Divadlo Nešťastný šafářů dvoreček hráno v Ujčově
10.1. Hasičský ples
90
11.1. Divadlo Nešťastný šafářů dvoreček
19.1. Divadlo Nešťastný šafářů dvoreček hráno v Lipůvce
25.1. Ples SRPŠ
125
8.2. Maškarní ples
Divadelní kroužek
130
11.2. Vostatky vodění maškary, pochovávání basy
250
15.2. Školení řidičů pořadatel Svazarm
50
2.3. Divadlo Tři princezny
Žáci ZŠ
190
7.3. Oslava MDŽ
JZD

21.3. Taneční zábava
pořádal Svazarm
6.4. Divadlo Ze starých mlýnů
Divadelní kroužek
20.4. Divadlo Ze starých mlýnů opakování Divadelní kroužek
30.4. Pálení čarodějnice
pořádala mládež
1.5. Oslava 1.máje v Lomnici
NF
8.5. Oslava dne vítězství , lampionový průvod na Strážnice, pálení Vatry
23. – 24. 5. Volby
29.6. Pouť
8.8. a 9.8. a 10.8. Oslavy 700 let trvání obce
NF
10.8. Divadlo Nešťastný šafářů dvoreček
22.8. Taneční zábava
pořádali požárníci
4.10. Taneční zábava
pořádali požárníci
4.10. Divadlo v Ujčově Ze starých mlýnů
19.10. Hody
pořádali požárníci
24.10. Členská schůze Čs.Čk
25.10. Taneční zábava
pořadatel SSM
14.11. Taneční zábava
pořadatel SSM
19.11. Členská schůze Jednoty
31.12. Silvestrovská zábava
pořadatel Svazarm
Každý týden v pátek se promítá film.
Obyvatelstvo
Významné životní jubileum oslavili tito naši občané.
50 let Proksová Marie č. 109
55 let Musil Vincenc č. 42
Helebrand František č. 26
Šlesingr Cyril č. 71
60 let Kšica Josef č. 32
Kšicová Ludmila č. 11
Fliglová Helena č. 95
Ostrý František č. 68
Blažková Bohumíra č. 91
Fligl František č. 95
Mikulášková Marie č. 108
65 let Blažek Karel č. 91
Ťápalová Františka č. 45
Kučerová Antonie č. 35
Urbanová Emilie č. 119
70 let Jílek Antonín č. 30
Ondrová Jindřiška č. 33
Kučera Josef č. 35
75 let Koktavý František č. 9
Nedoma Vojtěch č. 72
Haška Antonín č. 15
Kaldová Františka č. 104
Sedláček František č. 101
80 let Křenková Josefa č. 37
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Šidlová Marie č. 116
Nedoma Metoděj č. 71
Kšicová Marie č. 46
Jílek Josef č. 111
Ťápal Antonín č. 38
Nedomová Filomena č. 62
Šikulová Františka č. 29
Flieger Adolf č. 103
Ťápalová Marie č. 38
Kytnerová Josefa č. 60
Kšica Antonín č. 46
Proksová Marie č. 109
Kšicová Marie č. 32

Volby
Ve dnech 23. A 24.května byly v celé naší československé republice všeobecné volby do
zákonodárných sborů. Drtivá většina voličů svými hlasy vyslovila souhlas pro kandidátku
Národní fronty, důvěru politice KSČ a její vnitřní i zahraniční politice. Volby jsou
mezníkem, kdy končí jedno volební období, které bylo pro působení národního výboru
úspěšné. Patří za to dík všem, kteří pomáhali při plnění volebního programu.
Naši občané vyslovili svými hlasy důvěru novým poslancům. Je to závazek, že budou ve
svých funkcích pracovat odpovědně, svědomitě a obětavě v zájmu celé naší společnosti.
Počet poslanců národního výboru byl stanoven na 33 poslanců. Počet voličů zapsaných do
seznamu, včetně kteří volili na voličské průkazy byl 546. Počet odevzdaných hlasů pro
kandidáty byl 546. To je 100%
z Černovic 19 poslanců
z Hodonina 9 poslanců
z Tasovic 5 poslanců
Z celkového počtu zvolených poslanců je 13 dělníků, 9 členů JZD, 7 příslušníků
inteligence, 4 ostatní.
Podle politického složení je 17 členů KSČ, 2 členi ČSL, 1 člen ČSS, 13 členů bezpartijních.
Z počtu zvolených poslanců je 9 žen a 8 poslanců do 35 let.
Zvolení poslanci z Černovic :
Blažek Petr č. 125
narozen 1953
Dostál Vojtěch č. 104
narozen 1938
Brokl Rostislav č. 88
narozen 1962
Fligl Pavel č. 140
narozen 1951
Glosrová Helena č. 9
narozena 1950
Chromý Otto č. 133
narozen 1948
Jílek František č. 8
narozen 1939
Jílková Marie č. 10
narozena 1955
Kaldová Marie č. 76
narozena 1950
Kosička Miloslav č. 53 narozen 1927
Kšicová Helena č. 32
narozena 1949
Kšicová Jarmila č. 137 narozena 1939
Kšicová Radmila č. 138 narozena 1956
Pazdera Václav č. 52
narozen 1945

Pešová Marie č. 3
Plíhal Milan č. 49
Šikula Antonín č. 29
Vašková Ludmila č. 1
Vavříček František č. 94
Kandidáti z Hodonína
Bubeník Antonín č. 27
Bubeník Zdeněk č. 26
Dlapa Jaroslav č. 54
Hořínek Zdeněk č. 47
Jelínek František č. 60
Kolář Jiří č. 14
Kolářová Irena č. 25
Málek František č. 58
Vojta Zdeněk č. 22
Kandidáti z Tasovic
Fadrný František č. 17
Lukeš František č. 19
Maršálek Zdeněk č. 34
Mlčoch Ladislav č. 8
Skřipský Vlastimil č. 48

narozena 1946
narozen 1937
narozen 1927
narozena 1946
narozen 1927
narozen 1924
narozen 1944
narozen 1934
narozen 1937
narozen 1937
narozen 1944
narozena 1960
narozen 1939
narozen 1949
narozen 1949
narozen 1949
narozen 1940
narozen 1955
narozen 1931

Staré spisy uložené v okresním archivu v Boskovicích.
Protokolní zápis obecního výboru
1905 – 1914
Protokol na sepsání obecních záležitostí
1914 – 1925
Zápisní kniha obecní rady a zastupitelstva
1925 – 1933
Kniha zápisů sirotčí rady
1908 – 1920
Matrika osob cizích
1928 – 1948
Záznam o vydaných domovních listech
1928 – 1948
Ohlašovací kniha pro cizince
1930 – 1945
Trestní rejstřík
1905 – 1940
Evidenční seznam vojska
1924 – 1945
Protokol o povolení zábav
1897 - 1923
Protokol prohlídek dobytka a masa
1910 - 1942
Podací protokoly
1897 - 1945
Volby
1930 - 1932
Stavební věci
1939 - 1945
Kolaudační elaborát vodní nádrže
1936
Obecní rozpočty
1935 - 1943
Hospodářský plán pro lesy obce Černovice
1933 - 1942
Spisové archy osevních ploch
1918
Typář Černovské rychty
19 století
Razítko Černovské rychty
1689
Výkaz nemovitého majetku obce
1926
Matrika obecní
19 - 20 století

Oslavy 700 let trvání Černovic.
Letošní rok 1986 je velmi významný pro naši obec Černovice, slavily 700 let trvání. Toto
výročí se oslavuje ne kdy byla postavena ve vesnici první chalupa – ostatně tato doba je
skoro vždy neznámá - , ale od doby , kdy je o této obci v historických dokumentech první
písemná zpráva. Olomoucký biskup Bruno roku 1286 v jedné listině dovolává se svědectví
„Rudgerus plebanus de Cernovitz“ – faráře z Černovic. Ve Vlastivědě Moravské je o
Černovicích zpráva, že roku 1286 připomíná se tam samostatná fara a farářem byl nějaký
Rudgel.
Na schůzi všech organizací a složek v obci dne 6.listopadu 1985 bylo dohodnuto
uspořádat oslavy tohoto významného výročí a sjezd rodáků. Byl zvolen přípravný výbor
30 členů a ustaveny jednotlivé komise o co se bude každá komise v přípravě oslav starat.
Bylo také rozhodnuto napsat a vydat pamětní knížku pojednávající o dávnověku obce i o
současném dění v obci. Tím byl pověřen kronikář obce. Komise se scházely jednou za měsíc.
Datum oslav bylo stanoveno na tři dny. Pátek 8.srpna, sobota 9.srpna a neděle 10.srpna,
to je v době prázdnin a dovolených. Byla objednána krojovaná hudba Javorinka ze
Slovácka. Ve vesnici nastala doba oprav a příprav. Opravovány budovy, Kostel, fara,
prodejna potravin dostala novou venkovní fasádu. Opravena budova MNV, požární
zbrojnice, čekárna na autobusy a kulturní dům. Občani opravovali svoje domy, fasády zdí,
nátěry oken, dveří, ploty zahrádek. Všechno se dávalo do parády. Před školou se upravilo
prostranství. Stoly a lavice, které mají u nás požárníci by nestačily. Byly v okolních obcích
vypůjčeny další. Taneční parket byl rozšířen. Na oslavy se sjelo na 1200 rodáků. Byly
vydány tiskem pozvánky, 500 kusů, které byly rodákům rozeslány. Titulní stranu, siluetu
Černovic na pozvánku i knížky namaloval Staňa Konečný, malíř z Rašova. Při zvaní po
vesnici občané dávali na oslavy nejčastěji sto korun. Tak se dostalo 9.540,- korun. Spolky
v obci daly na oslavy 10.200 korun. Na vstupném se vybralo 15.980 korun. Ve škole
v jedné třídě byla výstava fotografií z obce, kronik, starých spisů soudních, notářských,
kupních, výkupní listiny z roboty z roku 1850, mapa katastru obce z roku 1828. V přízemí
školy se připravovalo jídlo, které rodáci dostali zdarma. Počasí se vydařilo. Vytočilo se 10
hl piva. Hrubá tržba byla 75.133,- Kčs, vydání 51.633 Kčs. Čistý výtěžek 23.500 Kčs.
Tato částka je uložena na vkladní knížku a bude použita na zvelebení obce. Průběh oslav
byl zachycen videofilmem, za který bylo zaplaceno 1.1000 Kčs.
Pátek první den oslav byl seznamovací večírek. Hrála místní dechová hudba OB. Večer
začalo pršet. Před deštěm se museli účastníci schovat do školy, kde se v jedné třídě hrálo a
tancovalo. V sobotu dík pěknému počasí se slavnost vydařila. Slavnostní průvod vesnicí,
při kterém hrála krojovaná hudba Javorinka. Předseda MNV Vojtěch dostál řekl o historii
obce a o plánech do budoucna ke zvelebení obce. V neděli v poledne koncertovala místní
hudba OB na návsi u pomníku padlých místních občanů. Myslivci uspořádali střelecký
den, fotbalisté utkání, divadelní ochotníci sehráli divadlo „Nešťastný šafářů dvoreček“. Na
závěr oslav předseda strany se s rodáky rozloučil. Po různých těžkostech a překážkách
byla vytištěna publikace 700 let Černovic. 500 kusů. Členi přípravného výboru oslav
dostali ji zdarma, jinak se prodávala za 20 Kčs. Úvodní část – Pohled do dávné minulosti
napsal Dr. Josef Válka z archivu hradu Pernštejna a farního archivu z Doubravníka.
Ostatní stati napsal místní kronikář . Pravopisnou úpravu provedla naše rodačka Dr.
Růžena Ostrá. Hudba Javorinka stála 7.000 Kčs.
Byly to dojemné chvíle, kdy rodáci se po dlouhou řadu let neviděli a teď jim bylo umožněno
takové setkání. Podrobný průběh oslav je v Pamětní knížce 700 let trvání Černovic.

Z historie
Rychta bývala ve vesnici větší výstavní stavení. Bývala dědičná. Rychtářství se dědilo
z otce na syna. Kde bývala rychta u nás to nevíme. Podle historických , ojediněle se
vyskytujících záznamů můžeme usuzovat na to, že u nás byl rychtář pokaždé z jiného
gruntu. Vrchnost jmenovala po úmrtí rychtáře jiného vhodného pro tento úřad. Podle
záznamů víme, že Černovice patřily k rychtě i v sousední vesnici. Máme písemnou zprávu,
že rychtář s konšely přišli na hrad Pernštejn se žádostí o náhradu škody způsobenou
záplavou vesnice vodou. Můžeme usuzovat, že v těch letech měly Černovice rychtáře
stabilní. Další záznam je, že roku 1582 Černovice patřily k rychtě v Ujčově. Roku 1597 se
připomíná Hodonínská rychta. Černovice patřily k ní. Roku 1637 byla rychta v Černovicích
a roku 1686 je zápis, že Hodonín patřil k ní. Dále kroniky Jana Davida z Hodonína.
Od roku 1689 rychtáři v Černovicích začali používat úřední pečeť a nápisem „Czernowska
richta 1689“. Nebyla stabilní na některém gruntě, rychtáři se měnili. Další zápis je, že od
roku 1864 byl rychtářem Vejpustek lesní správce bydlící v revíře. Další rychtáři nebyli
jmenováni vrchností, ale byli voleni občany.
Kam se ztratil pro nás vzácný pergamen Viléma z Pernštejna.
Roku 1499 přišli na hrad Pernštejn konšelé s rychtářem z Černovic a žádali Viléma
z Pernštejna o poskytnutí náhrady . V obci se protrhla hráz panského rybníka a zaplavila
vesnici i s přilehlými pozemky. Vilém dal občanům všecky pozemky okolo Černovic jako
náhradní za utrpěnou škodu. Nechal o tom napsat darovací pergamen. Tento pergamen byl
uchováván obecními rychtáři až do dnešních dob. V obecní kronice je doslovný opis
pergamenu a že je uschován na obecním úřadě. Asi ve třicátých letech tohoto století byly
všechny staré písemnosti posbírány do státní úschovy, do Okresních archivů.
Letos chtěli jsme oslavovat 700 let trvání Černovic a při tom uspořádat sjezd rodáků. Chtěl
jsem z toho Okresního archivu na tuto slavnost pořídit nějaké opisy, co všechno je
v archivu týkající se Černovic. Na prvém místě je uveden pergamen Viléma z Pernštejna.
Chtěl jsem, aby mě ho ukázali. Dlouho ho hledali. Konečně archivářka přišla a donesla
zápis, ve kterém bylo zapsáno. Roku 1956 přebíral archiv nový mladý archivář Dr. Jan
Skutil. V zápisu bylo, že Vilémův pergamen tam není, že chybí. Jak je to možné?
Archivářka mě říkala to co slyšela od předcházejících. Vedoucím Okresního archivu byl
nějaký Spohner a vedoucím Muzea nějaký Válka. Ti dva spolu kamarádili. Navzájem si
půjčovali věci. Válka z archivu, Spohner zase z Muzea. Pravděpodobně měl Válka
pergamen vypůjčený z Archivu, doma ho pročítal. Zemřel. Vypůjčené listiny nevrátil. Ještě
v roce 1986 žila v Boskovicích po Válkovi vdova. Ta prý staré listiny po manželovi
rozdávala známým, dokonce i prodávala. Chtěl jsem k ní dojít – ale zatím zemřela. Děti
neměla, všechno odkázala vzdálenému příbuznému, advokátu v Praze. Ten dal všechny
spisy Okresnímu archivu v Boskovicích. Pro nás vzácný pergamen Viléma z Pernštejna
mezi těmi starožitnostmi nebyl.
15.2.1716 byl pořízen opis tohoto pergamenu. Opis napsal purkmistr městýse Štěpánova.
Uchovával se společně s originálem pergamenu. A také se ztratil.
Fara
Fara v Černovicích byl půllán – podsedek, výměra 14 jiter 666 sáhů. Dnešní výměra 8,5ha.
Byly to pozemky vedle cesty od fary do Tasovic. Roku 1771 nastoupil na faru kaplan
František Hanko. Byl z Brna. Ten byl vášnivý hráč v lotynce. Všecky peníze co měl

prosázel, vypůjčoval si, nadělal dluhů. Když nevěděl kudy kam domluvil se se správcem na
hradě Pernštejně a podplatili ho. Tento hospodářský rada A. Lebeda dal majiteli panství
hraběti Stockhamrovi k podpisu povolení na prodej tohoto podsedku. Pán ze Stockhamrů
nic netušil o úmyslu a podepsal. Kupec byl Martin Pavelka z Pivonic. Roku 1793 koupil
kostelní podsedek číslo 7 za 400 zlatých. Polovinu prý dostal správce z Pernštejna Lebeda.
Na tomto pozemku stála farní budova. Martin Pavelka si musel postavit vlastní budovu.
Je to dnešní číslo 50. Zemřel roku 1809. Zanechal 5 dcer. Vdova po něm si vzala roku
1814 Jakoba Šikulu.
Kostel
Kostel měl také les. Dodnes se tomu říká Kostelníček. Bylo to také za kaplanování
Františka Hanky. Dokazoval konsistoři, že les je vykácený, ztrátový a že kostel na něj
doplácí ročně 3 zlatý 38 krejcarů a doporučoval ho prodat. V lese bylo káceno dřevo na
stavbu kostela. Les byl oceněn znalci Jakob Libenický z Osik a Macháček Z Bedřichova
na 60 zlatých. Roku 1796 byl prodán v dražbě za 200 zlatých Benediktu Haškovi, šenkýři
v Černovicích. U této dražby zastupoval konsistoř děkan z Doubravníka a farář
z Lomnice. Těchto 200 zlatých půjčil kostel Lorenci Fialovi mlynáři v Hodoníně č. 17 na
5% úrok. Benedikt Haška celý les vykácel a ještě nadělal dluhů. Les musel prodat
Matyášovi Němcovi z Hodonína č.2 za 1.300 zlatých v roce 1821. Les měřil 9 jiter 36
sáhů.
Různé
zprávy
1.března v noci při lyžování zmrzl na polích u Tasovic 17letý Jaroslav Nedoma. Mráz byl
tehdy 16 stupňů.
Černý kříž, historická památka chráněná státem, byl 11.dubna větrem převrácen. Byl
železný, litý, při pádu se přerazil. Opravu a do původního stavu ho dali bratři Josef Kolář
z Hodonína a Václav kolář z Tasovic.
16.dubna hořel na Špilberku les. Vznikl při pálení haluzí.
1.května začaly kvést třešně.
19.června bylo několik bouřek provázených lijáky. Korytem potoka teklo plno vody.
Nemohla protéci pod mosty, vylévala se na náves.
11.srpna byl začátek žní.
Od poloviny září listí na stromech žloutlo a opadávalo.
Byla dobrá úroda jablek, hrušek a kadlátek.

