Rok 1991
Počasí
Počasí po celý měsíc bez sněhu až do 30.ledna. Tehdy napadlo hodně sněhu a slabě mrzlo.
V únoru bylo trochu sněhu a slabě mrzlo. V březnu začátek měsíce velké mlhy a deštivé
přeháňky. Sníh se rozpustil. Potom poměrně teplé počasí. 20.března napadl sníh. 28.března
počaly polní práce. 18.dubna padal sníh. Bylo ho 10 cm. Byl 4 dny. Potom deštivé počasí,
které znemožňovalo polní práce. Deštivé počasí bylo i v květnu. 4.května se sněhem.
Deštivé přeháňky každý den, někdy se sněhem. První třešně rozkvetly 10.května. V červnu
denně pršelo až do 30tého, kdy se vyjasnilo. Do 15.července teplé počasí. 28.července
celodenní déšť. Potom se vyjasnilo. V druhé polovině srpna sucho, bez deště, počasí pro
sklizeň obilí velice příznivá. Koncem září pršelo a chladno. V říjnu silné větry. 24.října
mráz 2 stupně. Potom se každý den mrazy stupňovaly, až do 9.listopadu. 7.listopadu
sněžilo. Druhý den se sníh rozpustil. Po 10.listopadu sněžilo s deštěm. V dalších dnech
déšť se proměnil ve sněžení. Koncem měsíce mlhy a mrholení. V prosinci se ochladilo a
mrzlo. 5.a 6.prosince sněžilo. V druhé polovině měsíce pršelo se sněhem. O vánočních
svátcích padal sníh a byly sněhové vánice. Ku konci měsíce se trochu oteplilo.
Kultura
Kulturní podniky a kulturní činnost.
4.1. Taneční zábava
SDH
210
5.1. Myslivecký ples v Tasovicích
Myslivecké sdružení
145
7.2. Hasičský ples
SDH
150
12.2. Vostatková zábava, pochovávání basy
200
30.4. Pálení čarodějnice
mládež
180
3.5. Taneční zábava
SDH
160
30.6. Pouťová taneční zábava
SDH
230
7.9. Taneční zábava
SDH
180
15.9. Soutěž hasičských sborů Černovic a okolí
SDH
400
20.10. Hody
SDH
350
9.11. Taneční zábava
SDH
160
21.12. Taneční zábava
SDH
130
Dvakrát v týdnu je promítán film.
SPOZ
Starým občanům, kteří se dožili významného dne svých narozenin Národní výbor tento
den hudební vložkou připomene a pogratuluje.
V roce 1991 jsou to tito občané.
50 let
Doležalová Květoslava
č. 14
Ondrová Marie
č. 33
Plíhalová Ludmila
č. 49
Kučerová Marie
č. 35
55 let
Proksová Marie
č. 109

60 let
Musil Vincenc
č. 42
Šlesinger Cyril
č. 71
65 let
Kšica Josef
č. 32
Kšicová Ludmila
č. 11
Ostrý František
č. 68
Blažková Bohumíra
č. 91
Mikulášková Marie
č. 108
70 let
Blažek Karel
č. 91
Ťápalová Františka
č. 45
Kučerová Antonie
č. 35
Ondrová Jindřiška
č. 33
75 let
Jílek Antonín
č. 30
Kučera Josef
č. 35
Nedoma Vojtěch
č. 72
80 let
Haška Antonín
č. 15
Kaldová Františka
č. 104
Sedláček František
č. 101
85 let
Křenková Josefa
č. 37
Šidlová Marie
č. 116
Nedoma Metoděj
č. 71¨
90 let
Flieger Adolf
č. 103
Ťápalová Marie
č. 38
Narození
Hečko Marek
č. 121
Kšicová Michaela
č. 32
Křenková Lenka
č. 79
Broklová Tereza
č. 141
Hait Marek
č. 112
Jurnečková Hana
č. 148
Kšica Petr
č. 23
Úmrtí
Flieger Adolf
č. 103 stáří 90 let
Šikulová Františka
č. 29
89 let
Ťápal Antonín
č. 38
80 let
Vavříček František
č. 94
64 let
Jílková Ludmila
č. 30
67 let
Stavby
škola
Škola v Černovicích je v generální přestavbě. 29 dětí chodí do provizorně zřízené školy

v Tasovicích.
Práce na stavbě školy.
Postaveny příčky a zazděny zárubně. Probourána zeď pro stavbu komína. Vykopána a
zřízena přípojka vodovodu. Odklizeno a vyvezeno rumisko po vybourání dír pro okna.
Uděláno schodiště do zřizovaného bytu v podkroví. Provedeny vnitřní omítky. Zřízena
přípojka elektřiny od transformátoru a rozvod po budově. Provedeny práce klempířské a
pokrývačské. Započato se stavbou bytu v podkroví. Na dvoře odklizeny staré hospodářské
budovy. Tyto práce si vyžádali během roku náklad 1.083.000 korun. Podle plánu mají být
práce dokončeny do konce prázdnin.
Vodovod
Rozvod vodovodního potrubí se prováděl po celé léto. V tomto roce bylo prostavěno
450.000 korun. Přípojky do jednotlivých domů nejsou provedeny.
Školka
Do školy je přihlášeno 34 dětí.
Pedagogičtí pracovníci.
Pavlová Libuše, Bílková Miroslava, Poláková Jarmila,
Ředitel školy.
Kšicová Radmila.
Provozní pracovníci.
Spohnerová Eva – školnice
Zhořová Bronislava – kuchařka
Ostrá Lenka – uklízečka
Zřizovatelem Mateřské školky se stala obec Černovice. Pro děti bylo připraveno několik
menších kulturních pořadů. Výlet na hrad Pernštejn a do zoologické zahrady v Brně. Pro
malý počet dětí prázdninový provoz nebyl.
Škola
Od prázdnin je změna v obsazení učitelů. Ředitelem školy je Jaroslav Mihola z Drnovic.
Druhou třídu vyučuje učitelka Hana Kalová z Olomučan. Každodenně do Tasovic dojíždí.
Ve sběru odpadových surovin a léčivých bylin se děti umístily na druhém místě mezi
školami na okrese. Myslivecké sdružení podniklo se školáky vycházku do přírody. Při
pálení ohně byli žáci seznámeni s mysliveckou tématikou v chovu zvěře a vodního ptactva.
Poměry
politické
Politické poměry ovlivnily poměry hospodářské. Po listopadovém převratu odpadl náš
největší odběratel Rusko. Na mnoho výrobků nebyl odbyt. Výrobky se postupně
zdražovaly, lidi omezovali nákupy. Mlékárna neměla odbyt na mléko, tak ho všechno
nevykupovala. Družstvo proto prodávalo mléko volně za 5 korun litr, laciněji jak
v obchodě, tam stálo 6,50 Kčs. Volný prodej byl do konce roku. Družstvo poráželo dobytek
a prodávalo maso lidem. V čísle 14 provedlo družstvo adaptaci budovy a zřídili tam
prodejnu.
Do soukromého hospodaření vzali si někteří družstevníci část pozemků. Plíhal č. 18 vzal si
do soukromého hospodaření asi 4 ha pozemků. Musil číslo 23 asi 3 ha, Proks František č.
20 asi 3 ha, Franc č. 25 asi 1 ha, Kaňa č. 50 asi 5 ha, Křenek č. 37 asi 0,50 ha, Haška č. 15
asi 1 ha, Kaňa č. 90 asi 1 ha, Kšica č. 32 asi 0,50 ha.
Pro nedostatek práce začalo propouštění dělníků ze zaměstnání. Továrna v Bedřichově
byla zastavena pro nedostatek práce. Dělníci byli propuštěni jako nezaměstnaní.

V Černovicích je asi 10 dělníků bez práce.
Drobné
zprávy
Úroda ovoce byla slabá. V lesích byla velká úroda malin. Ačkoliv rok byl deštivý, v lesích
houby málo rostli. Následkem deštivého počasí byla dobrá úroda trav a sena. Výnos obilí u
ječmene a žita byl 50q z hektaru. U brambor byl výnos 170q z hektaru. 24.dubna vykradli
zloději prodejnu potravin. Jednota měla 150 členů, kteří měli po 100 korunách členský
podíl. Jednota zvedla podíl na 500 korun. Členi odmítli toto zvýšení zaplatit a nechali si
podíl 100 korun vyplatit. V Jednotě zůstalo jen 6 členů, kteří těch 500 korun zaplatili.
Listí ze stromů dlouho nepadalo, vydrželo až do napadení sněhu. Včelařsky to byl bídný
rok. Výnos medu žádný.
Bočková Bohumila prodávala v Jednotě v pohostinství v Kulturním domě. Po změně vlády
převzala hospodu do soukromého provozu.

