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Černovickými dějinami s Rudolfem Melicharem
V řadě publikovaných vzpomínek na R. Melichara (1907 - 2006) bývá sice často, ale bez bližšího popisu
zmiňován unikátní soubor jeho badatelských prací (26 svazků), věnovaný rodným Černovicím.
Zeměpisně vzdálení příznivci černovické historie dnes možná přivítají aspoň malé nahlédnutí do obsahu
tohoto téměř „sedláčkovského“ monumentu. Přesný název Melicharova díla je Hospodářské
a genealogické dějiny města Černovic. Autorův přítel - regionální historik a emeritní primář
pelhřimovské nemocnice MUDr. Ivo Balík k tomu dodává: „V díle je zmapována nejen historie
černovických cechů
a živnostenských společenstev, ale i historie každého jednotlivého řemeslníka, obchodníka, rolníka,
učitele
i zaměstnance panství. Tak např. v první knize, po úvodu, jsou podrobně popsáni kováři, zámečníci a strojní zámečníci,
včetně osudů autorova otce Rudolfa Melichara staršího (1879 - 1952), zakladatele první strojírny pro výrobu a opravy
zemědělských strojů.
V druhé knize jsou zachyceni všichni zdejší truhláři, koláři, bednáři, tesaři, barvíři, sedláři, sklenáři, klempíři, kominíci
a pokrývači, ve třetí pak ševci a hrnčíři. Čtvrtý díl pojednává o krejčích, stavitelích a zednících, pátý díl je o tkalcích,
soukenících
a postřihačích. Šestý díl se týká hostinských, vinopalníků a sládků. V sedmém dílu jsou zahrnuti černovičtí řezníci, koželuzi,
jircháři, kožešníci a malíři.
Osmý svazek je o pekařích s cukráři a perníkáři, připojeny jsou rodové historie mydlářů, holičů, parukářů, punčochářů
a kloboučníků. Devátý díl je o mlynářích. Desátá kniha pojednává o zdejší škole obecné i měšťanské, o učitelích, církvích a
kněžích, jedenáctá o zdravotnictví, peněžnictví, poště a dopravě. Dvanáctá a třináctá kniha je věnována zemědělství a
zemědělcům, čtrnáctá obchodníkům, patnáctá dalším živnostem, jimiž byli hudebníci, knihaři, hodináři, soustružníci, řezbáři,
kameníci, dřevorubci, šindeláři, kartáčníci, studnaři, pradleny, košíkáři, cestáři, brusiči, skladníci, pohodní, dále ještě místní
fotografové, pracovníci
v bufetu, pohřebním ústavu, v továrnách a skelných hutích.
V dílu 16. - 18. autor zaměřil pozornost na černovický velkostatek, jeho držitele, zaměstnance a průmyslovou výrobu.
Devatenáctý
a dvacátý díl nás postupně seznamuje s historií všech starých domů na černovickém náměstí (jihovýchodní a severní strana).
Díly 21. - 26. obsahují dějiny každé černovické chalupy a každého domu v jednotlivých ulicích města (Pršín, Dobešovská
ulice, Svatavská ulice, Na potoce, Táborská ulice, Vodní, Na Pelíšku, Pacovská ulice a další).“
Čestný občan města Černovic pan Rudolf Melichar vyhotovil celkem dva komplety své stěžejní práce. O první z nich pečuje
černovická městská knihovna, druhý je uložen u starosty města na radnici.
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