Rok 1936
Počasí
Letošní zima byla velmi mírná. Největší mrazy byly v lednu a dostoupily -3°C až -6°C.
Netrvaly však dlouho. Za celou zimu napadlo třikrát trochu sněhu, který zase brzo roztál.
V únoru bylo sychravo téměř bez mrazu. 20. února přiletěli špačci. Jaro bylo dosti teplé a
pěkné. O velikonocích napadlo 10 cm sněhu, který ležel 1 den. Léto bylo málo teplé a velmi
deštivé. Málo dní bylo jasných a teplých. Podzim byl na počátku deštivý. Celkem byl
podzim chladný. První sníh napadl 14. Listopadu. Mrazy dostoupily -5°C.
Úroda
Po špatné zimě je ozim z jara velmi pěkný. Rolníci poprvé ve zdejším kraji osévají větší
plochy lnem, který se pěkně udařil. Ostatní úroda byla také velmi pěkná. Žně byly deštivé.
Mnoho obilí na poli po posečení roste.
Přednášky
7. března promluvil J. Blaha ř. učitel ve škole na thema : Masaryk a Beneš za účasti 125
lidí. 29. Dubna promluvil obv. Lékař doktor Jos. Habanec z Olešnice o obraně proti
leteckým útokům za účasti 60 lidí. Přednáška byla provázena světelnými obrazy.
Divadlo
Divadelní spolek agrární omladiny sehrál 3 divadelní představení. Spolek katolické
omladiny 2 divadelní představení.
Taneční
zábavy
Letošního roku bylo pořádáno ve zdejší obci 13 tanečních zábav. Mezi nimi první ples
agrární strany.
Rádia
Ve zdejší obci pořídili si někteří jednotlivci nové radiopřijímače. Koncem letošního roku je
v Černovicích celkem 13 radiopřijímačů, takže připadá jeden radiopřijímač na 47
obyvatelů.
Motorová
vozidla
V obci jsou 3 motorová vozidla. 2 osobní automobily a jeden osobní autobus.
Telefon
V dubnu zřízen ve zdejší obci telefon, který je umístěn v domě Fr. Pavelky, obchodníka.
Stavby
Na jaře byla dokončena stavba koupaliště na „Výpustku“, jehož se má užívati též jako
vodní nádrže pro účely hasičské v případě většího požáru v horním konci obce. Před
budovou spořitelního a záloženského spolku postavil p. Alois Musil stolař obytný dům
s moderně vybavenou stolařskou dílnou. Stavba je provedena vesměs s tvrdého, totiž
z kamene a z dutých cihel. Je to první stavba toho druhu v Černovicích.
Škola
Letošního roku byla zakoupena pro II. a III. třídu nová kamna. Tohoto roku bylo na otop
školy dodáno dříví úplně prosáklé vodou, takže nebylo možno třídy vytopiti a v zimních
měsících se vyučovalo při teplotě 10 – 11°C. V přízemí ve velké místnosti zřízena byla
ústřední šatna, aby se žáci nemuseli přezouvati na chodbách

