Občasník obce Černovice
www.obeccernovice.cz

Volně pobíhající psi. Znovu apelujeme na
občany, kteří svoje psy nechávají volně
pobíhat po obci. Jistě oprávněně se ozývají
ti, kteří psa nemají a nebo mají svého psa
zavřeného doma a když jdou psa venčit,
tak ho vedou na vodítku. Nikomu jistě
není příjemné, když jde z obchodu a volně
pobíhající pes mu očichává nákup. A ještě
horší, když se nedívá pod nohy a šlápne do
….!! I když tvrdíme, že zrovna ten náš
pes je hodný, víme z mnoha případů, že
chování psů nelze předvídat. Zranění a z
toho vzešlé následky si může postižený
nést celý život. Žádáme proto ty, kteří si
dosud neuvědomili, že se ostatním jejich
počínání nemusí líbit, aby své“miláčky“
zajistili tak, aby k pobíhání po obci
docházelo co nejméně. Zároveň ještě
upozorňujeme na úklid všeho co pes po
sobě nechá!!!
-------------------------------------------------------------------

Dopravní automobil FORD pro naše
hasiče. V sobotu dne 5.května 2018 v den
Svatého Floriána (Sanctus Florianus) ochránce v nebezpečí ohně, vody a války,
patrona hasičů, kominíků a zedníků, obec
spolu s místními hasiči a za přítomnosti
mnoha vzácných hostů uspořádá
slavnostní mši svatou a následně
posvěcení tohoto nového hasičského auta.
Slavnost se bude konat od 13 hodin
v místním kostele za přislíbené účasti
všech farářů kteří zde za posledních 28 let
sloužili. Další informace budou předány
do každého domu.
----------------------------------------------------Svatý týden
Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší
přípravné období. Vrcholí ve Svatém
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týdnu, nazývaném podle biblického
příběhu umučení Ježíše také Pášijovým
nebo Velkým týdnem.
Začíná Květnou nedělí, graduje svatým
třídenním, tj. Zeleným čtvrtkem, Velkým
pátkem a Bílou sobotou, končí před
slavností Vzkříšení.
Jako příprava ke spoluúčasti člověka na
velikonoční obnově je Svatý týden období
výlučné. Jsou to dny očisty skutečné i
symbolické a dny střídmosti, půstu, klidu,
ticha i mlčenlivosti, soustředění.
Posvátný charakter těchto dní umocňují
lidové tradice svěcení jara (zvláště obyčeje
zaměřené k ochraně budoucího živobytí a
zdraví rodiny), dává váhu projevení lásky,
milosrdenství, spoluúčasti darem.
Modré pondělí: Na Modré pondělí dětem
a studentům začínaly jarní prázdniny.
Šedivé úterý: V tento den hospodyně
uklízely a vymetaly pavučiny. Ani jeden z
těchto dvou dnů nebyl nijak výjimečný z
hlediska lidových zvyků. Větší roli hrály
dny nadcházející.
Popelečná středa: Také Škaredá - Jidáš
ten den na Ježíše žaloval, Sazometná vymetávali se saze z komína, Smetná. V
tento den se nemá podle lidové pověry
nikdo škaredit, protože by mu to mohlo
vydržet každou středu v roce.
Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem
odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se
omyli rosou, která bránila onemocnění šíje
a dalším nemocem. Uklízelo se a smetí se
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odnášelo na křižovatku cest, aby se
nedržely v domech blechy. Aby stavení
opustil hmyz a myši, zvonilo se paličkou o
hmoždíř. Na Zelený čtvrtek utichaly
zvony - "odlétaly do Říma". Znovu se
rozeznívaly na Bílou sobotu. Místo zvonů
se však ozývaly ve vsích dřevěné řehtačky
a klapačky - "klapání". V odpoledních
hodinách se scházeli chlapci a dívky a
říkali říkanky o Jidášovi. Dodneška se
právě tento den objevuje na pultech pečivo
- "jidáše", které se i dříve podávalo
namazané medem.
Velký pátek: Toto byl den hlubokého
smutku a dodržoval se přísný půst - na
památku ukřižovaného Ježíše Krista.
Také výzdoba kostelů byla tento den
chudá a písně se zpívaly bez doprovodu
varhan. Někde i na Velký pátek
nahrazovaly řehtačky hlas zvonů
a oznamovaly poledne a ranní i večerní
klekání. Chodilo se s velkým hlukem po
vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše.
Nemělo se pracovat na polích (hýbat se
zemí), nemělo se prát prádlo. Přesto
symbolem Velkého pátku byla voda - tou
se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se
chlév a omývala zvířata. Také se tento
den děly zázraky - zem se otevírala, aby
ukázala své poklady.
Bílá sobota: Ještě před východem slunce se
muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo
se novým koštětem. Pekly se mazance,
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beránci a také chléb. Vše se chystalo na
Boží hod velikonoční. Chlapci pletli
pomlázky z vrbových proutků, vázaly se
březové větvičky a zdobila se vajíčka.
Boží hod velikonoční: Ze soboty na neděli
došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Noc byla označována za "velkou" - a
odtud název Velikonoce. V neděli se také
začala jíst tradiční velikonoční jídla vejce, mazanec, beránek, víno a chleba.
Tento den byl také ve znamení pojídání
dobrých pokrmů, klobás, nádivek a
dalších. Na Boží hod se setkávaly jen
nejbližší rodiny, bez přátel a známých.
Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také
říkalo Červené pondělí. Brzy ráno
vycházeli chlapci - koledníci s pomlázkami
šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci
a lenost. Dostávali od děvčat malovaná
vajíčka a cukroví. Proutí, ze kterého se
pomlázky pletly, byla přisuzována
životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou,
ten omládl.
Ukládání a třídění odpadu do kontejnerů
Obracíme se na všechny občany, chataře a
chalupáře ohledně ukládání odpadu
/sklo,papír, plasty/ do kontejnerů v obci.
Pro lepší skladovatelnost prosíme o
sešlapávání PET lahví a následné uložení.
To samé se týká papíru. Předem děkujeme
za pochopení.
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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 1927
Počasí
Rok začal mírnou zimou, v lednu
malé mrazy -7°C největší, pak
deště. V únoru byly mrazy 17 dní,
největší 21./III. – 15°C, v březnu
mlhy, 18./III. slezl sníh a již
24./III. započala polní práce.
Pěkné počasí trvalo do 30./III.,
pak přišly dešťové a sněhové
přeháňky , takže v polní práci
mohlo se pokračovati až 19./IV.
První teplý den byl až 30./IV.
Tento rok co do povětrnosti
můžeme nazvati deštivým a
bouřlivým. Bylo 30 bouřek a 54 dní
deštivých. Dne 1./VII. Uhodil
blesk do třešně na farské louce u
školy. Zajímavé je , že 17.VII. bylo
za den 5 bouřek, 15./VII. Hřmělo
po celý den. Vichřice byla po
různých 5 dní, jinovatka sněhová
29./XI., 30./XI. 28./I., ledová
5./XII., 6./XII. a 27./XII. Parno
bylo 5 různých dní v červnu a
červenci, největší 6./VII. +45°C.
podzimní mrazy noční přišly2./X.,
sníh napadl 11./XI. , největší
mrazy zimní byly od 17./XII. do
23./XII. , z nich dne 21./XII. byl 21°C. Květnové mrazy od 11./V.
do 15./V. poškodily zahrady :
zmrzly květy a mladé výhonky
stromů a sazenice zeleniny.
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Krupobití
Druhá katastrofa na zahrady a
zvláště na pole přišla 15./VI.
odpoledne, krupobití. Z velké části
potlučeno bylo obilí, zejména žita
(některé na 100%), nejhůře na
Zálužkách, pak v Květovech a za
Vrchy. Vichřice přitom polámala
velké množství stromů v lese
obecním (Borkách) i selském
(Šikula 39, Jílek 8) . Vytlučeno
bylo mnoho okenních tabulí,
sházená křidlice se střech, Jílkovi
č. 8 povalila boudu na cihly
postavenou na Horním výpustku.
Škoda na polích zde odhadnuta
byla úřední komisí na 560.000 Kč,
proti Krupobití pojištění byli však
pouze 4 hospodáři a vyplaceno jim
bylo 11.500 Kč. Postiženým
krupobitím byla ze státních
prostředků částečně hrazena škoda
peněžní podporou celkem Kč a
dáno jim
q žita na osetí na
podzim. Žně počaly 4./VIII. .
Úroda
Tohoto roku byla neobyčejná úroda
bramborů, takže nedostatek mouky
byl aspoň částečně vyvážen a lidé
netrpěli hladem. Ovoce však bylo
velice málo, peckové vůbec žádné.
Hospodářské
zvířectvo
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odprodána část Josefu Ostrému č.
104 na dvůr a týž vyměnil stavení
č. 104 za čís. 11 s velkostatkářem
Vl. Mistrovským za doplatek
16.000 Kč.
Meliorace
2
Dne 13./III. a 20./III. konány
schůze zájemců pro melioraci a
18
zvoleni do zařizovacího výboru :
předsedou Fr. Kaňa, členy
a podána žádost o zavedení
přípravných prací k odvodňování.
Tak dobrá myšlenka, těžko se
probíjející, přece zvítězila a
menšina konservativců, pro jejichž
odpor přede 2 léty začaté jednání
se rozbilo, tentokráte netroufala si
již postaviti se proti veřejnému
mínění většiny.
Zalesnění
Na jaře byla část vykáceného lesa
domkařského znovu osázena 8.000
smrkových sazenic.
Obecní
hospodaření
Obecní rozpočet byl potřeba 25.518
Kč, úhrada 20.799 Kč, schodek
hrazen 138% přirážkou k dani
pozemkové a 68% k domovní.
Výsledky řádného hospodaření byly
: příjem 46.922.16 Kč, vydání
35.277.49, hotovost pokladní
5.199.16 Kč a 6.425.65
nedoplatků aktivních. Samostatný
chudinský fond měl příjem
4.516.12 Kč, vydání 4.096.10 Kč a
ke konci roku pokl. hotovost
420.02 Kč , při tom se podotýká,
že však na sociální péči bylo také
přímo z hlavní obecní pokladny
vydáno 987.84 Kč.
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Mimo poražených 2. míst. řezníky
Nemoci
Neštěstí nestalo se žádné.
Z nemocí zaznamenáváme
nakažlivé onemocnění chřipkové
v měsíci únoru a březnu, kdy
onemocněla polovina obyvatelstva,
průběh byl lehký, žádný případ
neskončil komplikacemi a smrtí.
Děti trpěly zádušným kašlem i
v měsíci lednu a únoru. Nemocí
dobytčích nebylo. Padlo 5 kusů
hovězího dobytka, z nich bylo 3
pojištěných a 2 nebylo.
Obyvatel
přírůstek,
úbytek
Počet porodů v roce byl , zemřelo
lidí , z nich nejstarší Josefa
Pavelková 93 letá.
Novostavby
Na návsi postavili si nové domky
Vavříček Fr. ml., Mojzyová Mar. ,
Ostrý Frant. Peša Frant. č. 108
rozšířil svou stavbu průjezdem a
dvůr rozšířil směrem k Mojzyové o
5 metrů. Mojzy Jos č. 69 přestavěl
část svého obytného stavení
z truplí, podobně i Čepička Fr. č.
16. Z obecního pozemku
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Volby
obecní
zastupitelstvo
Dne 16./X. provedena byla volba
do obecního zastupitelstva, při níž
ze 339 voličů dostavilo se 303
k volbě a odevzdalo 301 platných
hlasů, z nichž pro lidovou
skupinu 109 hlasů = 5 mandátů,
republikánskou skupinu 117 hlasů
= 6 mandátů, domkařská
živnostenská skupina 75 hlasů =
4 mandáty. Proti této volbě podali
příslušníci lidové strany námitky,
které byly proto, že hlasovací lístky
nebyly orazítkovány, uznány a
volba znovu provedena až na jaře
1928
Kulturní
život
Z osvětových podniků pořádali :
10./IV. žákovské divadelní
představení veselohry „Krakonošova
medicína“
23./I. Sokol divadelní představení
veselohry „Kdo nemiloval, nežil“
18./IV. Sokol divadelní představení
drama „Červ“
26./XII. Sokol divadelní představení
veselohry „Chyťte zloděje“
Obecní knihovna zakoupením
přibylo 17 svazků, koncem roku má
217 svazků zábavných, 53
naučných. 8 svazků bylo nově
vázáno, vydání bylo 551.27 Kč.
Výpůjček bylo 329 od 159 čtenářů
(20 různých osob) .
Slavnost pořádána 1 a to 31./VII.
Veřejné cvičení Sokola se zájezdem
letovského okrsku. Při něm měl říď.
učitel Cibulka z Rozseče
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přednášku „ Sokolstvo , jeho
význam a cíle“.
Tanečních zábav bylo 11, z nich
v hostinci Koktavé 6, u Hašků 5.
Radiovou přijímací stanici pořídil
si Šikula Josef č. 29 (krystal) a uč.
L. Lamař 2 lampovou.
Škola
Rozpočet školní v částce 2.465 Kč
byl přiměřený k předchozím
normálním rokům. Z ročního
účtování vyjímáme : příjem byl
2.922.60 Kč, vydání 2.808.09 Kč,
zůstatek 114.51 Kč. V tomto roce
zavedeny byly osobní archy
žákovské pro poznámky o tělesném
stavu a porovnání duševních
projevů. Do školní spořitelny
vložili si žáci 3.796.91 Kč.
Učebných pomůcek přibylo jednak
koupí, většinou však darem, takže
inventář jejich má 404 čísla. Spořit.
A záloženský spolek místní
daroval na zakoupení učeb.
pomůcek 90 Kč. Žákovská
knihovna doplněna z výtěžku
žákovských divadelních
představení 50 novými svazky,
takže má po vyřazení
upotřebených 113 svazků.
Učitelská knihovna má 189 knih.
Knihovna učebnic pro chudé
rozmnožena darem Státního
nakladatelství o 7 učebnic, má
nyní 66 knih. Pro zahradu školní
opatřena semena trvalek a břehy
záhonů osety trávníkem;
z inventáře pořízena korbice.
Mrazy květnové zničily nově
vyrašené rostlinky a z části i listí
starších stromků, takže mnohé
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zhynuly. Krupobití zničilo skoro
vesměs květiny a zeleninu a velmi
poškodilo stromky. Počátkem
školního roku přeřazen byl odsud
uč. Jos. Zejda do Bořitova a sem
zatímně ustanoven Laď. Lamař
z Prosetína (rodák boskovský) ,
který zde do konce roku vyučoval.
Od 1./XII. Měla učitelka žen. Ruč.
Prací M. Kynclová zdravotní
dovolenou. V tomto roce konal zde
službu školního lékaře obvodní
lékař z Olešnice MUDr. Jos.
Habanec, 4x sem zajel a 2x žactvo
prohlédl.
Spolkový
život
Sokol měl členů 35, z nich 1 žena.
Činovnícj zůstali z předešlého roku
titéž.
Sbor dobrovolných hasičů : Nově
zvolen byl jednatel Fr. Peša č. 108.
Koupí opatřeno bylo 60 m hadic za
970 Kč, dřevěná skříňka –
pokladna za 6+0 Kč a 2 prapory
bíločervené za 70 Kč.

Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro
prameny.
Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas síti.
Jak prvně zahřmí,fialka víc nevoní.
Kukačka dříve nezakuká,dokud se
nenažere zeleného ovsa.
Je-li večer silná rosa,zrána zpívá dobře
kosa.
Kdo na jaře neseje,v zimě nevěje.
Prostuzené ranní rosy,ohlašují pěkné časy.
Slavík začíná zpívat až když se může
napít rosy z březového listu.
---------------------------------------------------

Jarní pranostiky

Bílá sobota
Polévka z kozlečího mozečku a pražené
krupice
Drobty z kůzlete s dušenou rýží

Dokud vlaštovička nezašveholí, jara
nebude.
Časné jaro-mnoho vody, jarní deště-mnoho
škody.
Málo trávy na louce, málo peněz v
tobolce.

Polední jídelníček, pocházející z doby
někdy okolo roku 1900
Zelený čtvrtek
Hrachová polévka s praženou žemlí
Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky
s medem
Velký pátek
Bramborová polévka houbová
Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným
ovocem

Neděle velikonoční
Polévka hovězí s vaječným svítkem
Pečený kozlečí zadek s napodobenými
drobnými brambůrky
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Pondělí velikonoční
Bílá polévka z prolisované zeleniny s
praženou žemlí
Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a
dušeným zelím

Poplatek za odpad 2018
Poplatek činí 500,- na osobu a rok.
Poplatek za psa na rok 2018
Poplatek činí 100,- Kč
Splatnost obou poplatků je
do 15. dubna 2018.
Veškeré informace o kulturních
akcích najdete na našich
internetových stránkách.
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