Rok 1992
Počasí
V lednu slabě mrzlo, občas slabé deštivé přeháňky. V únoru málo sněhu, teplo. Koncem
února kvetly sněženky a bledule. Od 14.března do 20. sněžilo. Pak přešlo počasí v deštivé
přeháňky. Do konce měsíce občas deštivé přeháňky se sněhem. Duben byl chladný a deštivý
s nočními mrazy. 19.května byla první jarní bouřka. První polovina května bez dešťů,
sucho. Červen mokrý. Červen střídavě deštivý až do 27.června. Pak se vyjasnilo a oteplilo.
V červenci od 20. do prvého srpna nepršelo, horko přes 30 stupňů, že tráva zasýchala.
Úplně vyschl potok, přívod vody do koupaliště.. Trochu zapršelo 15.srpna v noci a potom
zase sucho. 2.září v noci byla bouřka. Po ní přeháňky do 10.září. Pak následovalo sucho
bez dešťů až do 5.října. Po slabém dešti následovalo sucho až do 18.října. Padal sníh
s deštěm po celý den. Martin přijel na bílém koni 12.listopadu, sněžilo a potom následující
dny sněhové přeháňky. 22.listopadu napadlo 30 cm sněhu. Země nebyla zmrzlá, tak se sníh
během týdne rozpustil. Začátkem prosince slabé sněhové přeháňky, které přešly na
Mikuláše 6.prosince ve sněžení. Na vánoční svátky velké větry, jinovatka. Byly polámané
stromy. Po vánocích slunečné počasí, slabě mrzlo.
Narození
Kupčík Ondřej
Černovice č. 28
Kučerová Jana
Černovice č. 131
Musilová Michaela
Černovice č. 146
Musilová Lucie
Černovice č. 146
Broklová Karolína
Černovice č. 141
Úmrtí
Nedomová Ludmila č. 62
stáří 82 let
kremace
Kučerová Jarmila č. 13
stáří 72 let
místní hřbitov
Peša Milan
č. 24
stáří 49 let
místní hřbitov
Proksová Ludmila č. 48
stáří 72 let
místní hřbitov
Nedoma Metoděj
č. 71
stáří 86 let
místní hřbitov
Škola
Škola v Černovicích je dosud v generální přestavbě. 31 dětí chodí do provisorně zřízené
školy v Tasovicích. Ředitel školy je Mihola Jaroslav z Drnovic. Učitelka Hana Kalová
z Olomučan. Za sběr odpadových surovin a léčivých bylin obdrželi žáci tisíc korun.
Myslivci se školáky podnikli vycházku do lesů a k rybníku v lese. Byli poučováni
v chránění zvěře a chovu kačen na rybníce. Na škole bylo postaveno ještě jedno patro – již
třetí -, které bude sloužit jako byt pro učitele. Z prací během roku se udělalo. Zazdění
parapetních desek. Oddrenážování budovy ze severní strany. Vybourání zdí na dvoře a
úklid materiálu. Zahrnutí elektrického kabelu od transformátoru. Výkop kanalizace
k čističce odpadní vody. Položeno potrubí a betonových jímek. Rekonstrukce schodiště a
usazení zárubní. Osekání venkovní fasády. Za rok se prostavělo 667.800 korun.
Cesty
Všechny cesty po vesnici byly postříkány asfaltem a posypány drobnou drtí. Náklad byl
1.018.00 korun. Práci prováděla Okresní správa silnic.
Vodovod
Během roku bylo na vodovodu prostavěno 722.000 korun. Bylo zbudováno 100 přípojek do

jednotlivých domů.
Vodojem
Práce na vodojemu, úprava kolem stavby vyžádalo si náklad 109.000 korun.
Mateřská
škola
Do školy je zapsáno 25 dětí. Dojíždí děti i z Hodonína a Tasovic. Ředitelka školy je
Radmila Kšicová, učitelka Libuše Pavlová z Drnovic. Kuchařka je Bronislava Zhořová
z Černovic. Školnice Eva Spohnerová. Topič a údržbář Lenka Ostrá.
Děti zajeli do loutkového divadla v Brně. Jezdily společně s mateřskou školou z Lysic a
Býkovic do divadla Radost v Brně. Na Mikulášskou besídku dostaly děti různé sladkosti.
Pod vánočním stromkem byly pro děti různé dárky. Bylo zakoupeno video a magnetofon.
Na konci roku se uskutečnil školní výlet do zoologické zahrady a plavba parníkem po
přehradě. Do spodní třídy byl zakoupen nový koberec.
Jubilea
občanů
Občani, kteří se dožili 50 let a výše. Obecní úřad je vede v evidenci a v předvečer jejich
výročí v místním rozhlase toto výročí připomene a zahrá jim několik skladeb.
V tomto roce se dožili.
50 let Proksová Marie č. 73
Ondra Vladimír č. 33
55 let Plíhal Milan č. 49
Jílek Josef č. 21
Musilová Vlasta č. 42
60 let Kitnerová Květa č. 79
Dočekalová Marie č. 74
65 let Vavříčková Libuše č. 94
Kosička Miloslav č. 53
Šikula Antonín č. 29
Málková Marie č. 54
70 let Doskočilová Anděla č. 106
Zachoval Miroslav č. 110
75 let Sedláčková Hedvika č. 101
Koktavá Antonie č. 9
80 let Šikula František č. 5
Plíhal Josef č. 18
Brokl Rudolf č. 88
90 let Nedomová Filoména č. 61
91 let Ťápalová Marie č. 38
Kostel a
farnost
Farnost v Černovicích byla bez faráře. Dojížděl sem farář z Bedřichova František Kusala.
Při jízdě autem ho ranilo. Havaroval a byl dlouho v nemocnici. Na farnost se již nevrátil.
Byl dán do důchodu a potom do domova důchodců pro kněze v Moravci. Dojížděli sem
různě faráři z okolních farností. Později byla farnost dána do zatímní správy mladému
knězi až z Bohuňova. Ten má ve správě farnosti Bohuňov, Křetín a Černovice.

Volby
Na den 5.a6.června byly vypsány celostátní volby.
Strana a název
4.
17.
42.
28.
3.
33.
22.
24.
1.
5.
19.
21.
44.
31.
38.

SMS Společnost pro Moravu a Slezsko
KDU ČSL Lidová strana
KDS Křesťansko demokratická
RSČ Republikánská
ČSSD Sociálně demokratická
LB Levý blok
LSU Liberální soc. unie
OH Občanské hnutí
ODA Občanská demokratická aliance
KDŽJ Klub důchodců živ. jistoty
SPŽ Sdružení podnikatelů živnost.
HSS Hnutí pro soc. spravedlnost
NEI Nezávislá iniciativa
KAN klub angažovaných nestraníků
SPP Strana přátel piva

PS SN
Sněmovna
národů
72
43
33
20
14
14
13
6
5
3
2
2
2
5
3

FS
Sněmovna
lidu
53
39
34
18
28
13
13
5
15
7
3
2
6
4

ČNR
Národní
rada
70
55
34
9
14
14
11
1
5
9
2
2
2
1
10

Volební místnost byla v Mateřské škole. Oprávněných voličů bylo 260. Voleb se zúčastnilo
241 voličů.
Výsledky voleb na Slovensku. Nejvíce hlasů obdržela strana Vladimíra Mečiára. Její
vedoucí se potom snažili, aby Slovensko se odtrhlo od Čech a získalo pro sebe
samostatnost. To se jim podařilo a od roku 1993 je Slovensko jako samostatný stát.
Soukromé
hospodaření
Politické poměry měly vliv na hospodářské zřízení. Velké podniky se rozpouštěly a
přecházely do soukromého užívání. Zemědělské družstvo Lomnice jako velký celek se
rozpadlo na tři hospodářství. Tasovice, Černovice a Lomnice.
Zemědělci brali si půdu i dobytek z družstva, že budou hospodařit soukromě. Zemědělci
mléko do mlékárny nedávají, mlékárna ho ani nechce, ale prodávají ho volně občanům a to
laciněji, než by ho platili v obchodě. Ceny potravin i zboží stále se zvyšují.
Do soukromého užívání vzali si někteří zemědělci třeba část pozemků, které měli
v družstvu.
Plíhal č. 18 vzal si asi 4ha
Proks Fr. č. 20 vzal 3ha
Musil Vinc. č. 42 3ha
Franc Fr. č. 25 4ha
Kaňa Jan č. 50 5ha
Kaňa Vojtěch č. 90 5ha
Kšica Josef č. 32 3ha
Křenek Rudolf č. 37 3ha

Haška Ant. č. 15 5ha
Musil Ant. č. 23 5ha
Kultura
Kulturní akce pořádané v roce 1992
4.1. Myslivecký ples v Tasovicích
Myslivecké sdružení
120
4.1. Divadlo
Divadelní kroužek
80
5.1. Divadlo opakováno
Divadelní kroužek
100
12.1.Taneční zábava
Sbor dobrovolných hasičů
80
5.2. Politická schůze občanů
28.2. Hasičský ples
Sbor dob. hasičů
80
3.3. Ostatky, pochovávání basy
SDH
200
28.3. Divadlo „Trampoty hajného Klobáska“
Divadelní kroužek
130
29.3. Divadlo opakováno
Divadelní kroužek
160
24.4. Taneční zábava
SDH
120
11.4. Divadlo zahráno v Ujčově
Divadelní kroužek
21.5. Volební schůze Lidové strany
Lidová strana
30
22.5. Taneční zábava
SDH
130
27.6. Pouťová taneční zábava na hřišti před školou SDH
130
28.6. Pouťová taneční zábava před školou
SDH
100
31.7. Taneční zábava
SDH
100
1.8. Taneční zábava
SDH
100
2.8. Oslava 100 let založení hasičského sboru.
Zúčastnily se sbory z okolních vesnic. Olešnice,
Hodonín, Tasovice, Brumov, Osiky, Dlouhá Lhota
500
12.9. Taneční zábava
SDH
120
27.9. Jedenáct hasičských sborů z okolí Černovic se zúčastnilo
soutěže v ovládání hasičské techniky
400
10.10. Taneční zábava
SDH
150
18.10. Hody – pršelo po celý den, malá účast
SDH
80
12.12. Taneční zábava
SDH
125
19.12. Taneční zábava
SDH
120
Dvakrát týdně je promítán v Kulturním domě film.
Sbor
dobrovolných
hasičů
Sbor byl založen přičiněním tehdejšího starosty v roce 1892 Františka Pavelky. V roce
1925 vysláni dva členi na náklad sboru na sjezd Svazu hasičů v Brně. Pár koní pro
hasičské účely – jízda se stříkačkou k požáru na 1.400 korun Byl pojištěn. V roce 1923
měl sbor 32 členů činných, 13 přispívajících a 1 čestný. 1927 koupeny 2 prapory za 70
korun. Koupeno 7 knih odborných. Dnes knihovna není. Během doby se knihy ztratily.
Sbor vedl i pamětní knihu – kroniku. Okresní vedení hasičů si ji vypůjčilo na výstavu.
Kniha se tam ztratila, nazpět ji nevrátili i přes několikeré urgence.
Knihovna
Knihovna má 2050 svazků. Během zimy chodí knihy vypůjčovat 33 dospělých čtenářů a 16
dětí. Půjčuje se jednou za týden. Knihovna byla do roku 1993ve správě Okresní knihovny.
V roce 1993 přešla pod správu Obecního úřadu.

Drobné
zprávy
Výměniční chalupa od čísla 38 byla dřevěná a už značně zchátralá. Byla proto zbourána a
odklizena. Bylo velké sucho. Vyschl potok, přívod vody do koupaliště. 28.června odejeli
družstevníci na výstavu do Českých Budějovic. Toto využil zloděj. V dílnách na pile nikdo
nebyl. Vyvrátil dveře a sebral tři motorové pile. Majitelé domů zavádějí z veřejného
vodovodu přípojky do jednotlivých domů. Je zavedeno 100 přípojek. V Hodoníně postavili
občané kapličku.
Zemědělské družstvo jako bývalý celek Lomnice se rozdělilo na tři části. Lomnice,
Černovice a Tasovice. Někteří zemědělci si vzali pozemky a hospodaří soukromě. Tasovice a
Hluboké je jedna část družstva, druhá Černovice, Brumov, Osiky, Žleby a Hodonín a třetí
Lomnice, Ochoz, Běleč Křeptov, Synalov, Rašov, Brusná, Veselý a Řepka.
V Černovicích pila , dřevovýroba a lesy utvořili vlastní samostatné seskupení pod jménem
Dřevona se sídlem v Letovicích. Za pronájem platí zemědělskému družstvu 75000,- korun
měsíčně, za elektřinu 1.500 korun a otop 500 korun. Cíl je výhodnější prodej řeziva a
výrobků do zahraničí. Družstvo pomýšlí na další pronájem. To je obchod a bagr.
Zemědělské družstvo hospodařilo v lesích zemědělců a soukromých majitelů.
Letos Zemědělské družstvo majitelům lesů právo na hospodaření v lesích písemně vrátilo,
aby majitelé v lesích hospodařili sami.

