Rok 1993
Počasí
Začátkem ledna při vyjasněné obloze mrazy, které se stupňovaly přes 15 stupňů. Do
20.ledna sníh roztál. Po 25.lednu sněhové vánice. V první polovině února málo sněhu a jen
slabé mrazy. V druhé polovině sněžilo a silné větry. Začátkem března silně sněžilo do
20.března. 28.března velká sněhová vichřice po celý den. Napadlo půl metru sněhu.
Následovaly mrazy, sníh se pomalu rozpouštěl. Mrazy byly i počátkem dubna. Po
21.dubnu do 3.května bylo sucho. 2.května bouřka, padaly i kroupy. Ochladilo se. Červen
byl do 9.teplý a suchý. Až po devátém byl deštivý a studený. Od 28.července do 5.srpna
nepršelo, vedro a sucho. 5.srpna byla bouřka, potom přeháňky až do konce srpna. V září
sucho, nepršelo až do 25.září. Zemědělci sklízeli obilí za pěkného suchého počasí. V říjnu
se ochladilo a občas přeprchlo. Týden byl deštivý, druhý týden pěkně po celý měsíc.
V listopadu se ochladilo, mlhy bývaly po celý den, ze kterých mrholilo. Martin přijíždí na
bílém koni. Toto přísloví se letos vyplnilo. V noci jedenáctého na dvanáctý listopad napadl
sníh a ochladilo se. Sněžilo každodenně. Po 21.listopadu sněžení zesílilo. V prosinci se
oteplilo, pak přišlo chladnější počasí. Po 20.prosinci přišla obleva. Po oba vánoční dny
sněhové bouře, silný vítr. Napadlo půl metru sněhu.
Narození
Jílková Veronika
Křenková Dana
Kopecká Aneta
Kosičková Jana

Černovice č. 148
Černovice č. 23
Černovice č. 1
Černovice č. 53

Úmrtí
Peša František
Juračková Františka
Málek Bohuslav
Musil Alois
Nedomová Filoména
Zachoval Miroslav
Nedomová Marie
Všianský František
Křenková Josefa
Kaldová Františka

Černovice č. 75
Černovice č. 89
č. 54
č. 115
č. 61
č. 110
č. 72
č. 62
č. 37
č. 104

stáří 42 let
stáří 80 let
stáří 69 let kremace
stáří 80 let
stáří 91 let
stáří 61 let
stáří 60 let
stáří 62 let kremace
stáří 87 let kremace
stáří 82 let

Jubilea
občanů
Na obecním úřadě vede se evidence občanů dle stáří. Když se dožijí vyššího stáří,
rozhlasem je na to vzpomenuto. Zahrají jubilantovi v předvečer výročí několik skladeb
s blahopřáním.
V tomto roce se dožívají výročí tito občané:
50 let
Nedomová Marie č. 72

Křenková Jana č. 133
Kotlán Jaromír č. 133
Jílek Ladislav č. 8
Proks František č. 136
55 let
Štěpánková Jarmila č. 69
Jílková Marie č. 21
Šlesingerová Jiřina č. 72
Jílek Miroslav č. 8
Musil Jan č. 99
Bacúr Jiří č. 116
Dostál Vojtěch č. 104
Hašková Marie č. 31
60 let
Musil Stanislav č. 66
Juračková Juliána č. 106
65 let
Spohner František č. 59
Zachovalová Anna č. 110
Jurnečka Josef č. 81
Humpolíček Jaromír č. 122
Štěpánek František č. 69
Haška František č. 12
70 let
Vázlerová Anna č. 70
Broklová Ludmila č. 88
Jurásková Josefa č. 90
75 let
Šikula Josef č. 130
80 let
Pešová Františka č. 24
Juračková Františka č. 89
Šikulová Františka č. 5
Tulisová Františka č. 77
85 let
Němcová Marie č. 39
31.prosince je počet obyvatel v obci 349 osob.

Kulturní
podniky
V roce 1993 byly pořádány tyto kulturní podniky.
2.1.
3.1.
20.2.
23.2.
23.2.
28.2.
8.5.
27.6.
3.7.
28.8.
1.9.
12.9.

Divadlo „Divotvorný klobouk“
Divadelní kroužek
Divadlo opakováno
-„Maškarní ples
Divadelní kroužek
Vodění maškary
SDH
Taneční zábava
SDH
Dětský karneval
Mateřská škola
Taneční zábava
SDH
Pouťová taneční zábava
SDH
Hasičské cvičení
SDH
Otevření školy, taneční zábava
Obecní úřad
Zahájení vyučování
Obecní úřad
Cvičení hasičských sborů v obsluze mot. stříkaček,
zúčastnilo se 11 sborů z okolí Černovic z toho 4 družstva žen
18.9. Taneční zábava
SDH
24.9. Taneční zábava
SDH
9.10. Taneční zábava
SDH
17.10. Hody
SDH
22.10. Taneční zábava
SDH
21.11. Taneční zábava
SDH
31.12. Silvestrovská taneční zábava
SDH
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Jednou za týden je promítán film.
Soukromí
zemědělci
Ze zemědělského družstva vystoupili, vzali si pozemky do vlastního hospodaření.
Plíhal Rostislav č.18
12ha
Kšica Josef č.32
10ha
Pilát Antonín č.17
6ha
Proksová Marie č. 109
2ha
Franc František č. 25
3,5ha
Musil Antonín č. 23
7ha
Kaňa Jan č. 50
7ha
Kaňa Vojtěch č. 90
1ha
Haška František č. 12
5ha
Kalda František č. 76
3ha
Peša Josef č. 75
7ha hospodařil soukromě, do JZD nevstoupil
Škola
Škola je v generální přestavbě již delší dobu. Děti chodily v tu dobu do školy v Tasovicích.
Práce byly prováděny brigádně občany – důchodci. Přestavba šla pomalu. Aby přestavba
byla ukončena a mohlo se po prázdninách v ní učit byla práce zadána firmě Stavoprogres
z Brna dodavatelsky. V dubnu začala firma pracovat a do konce prázdnin byla přestavba

tak, že se mohlo po prázdninách ve škole učit. Do školy chodí 31žáků ze tří vesnic.
Hodonín Tasovic a Černovic. V létě prováděli sběr léčivých bylin, za které dostali 800
korun. Podnikli výlet do zámku v Lysicích a na zříceninu hradu Rychvald u Lysic.
V únoru onemocnělo přes 50% žáků. Byly proto kromě pololetních prázdnin ještě týden
prázdniny zdravotní.
Postup prací na opravách.
V celé budově položeny betony a guma. Položeny dlaždice ve výdejně jídla a
vykachličkování jídelny. Udělána kamenina na chodbách a schodišti. V chodbě udělána
mosaika. Zhotoveny dřevěné obklady v tělocvičně a šatně. Provedeno vylíčení učeben a
ředitelny. Nátěr oken. Dokončení bytu, omítka a položení gumy. Instalace elektrického
vedení, připojení svítidel. Vybavení učeben nábytkem, v tělocvičně nářadím. Celkem
přestavba školy vyžádala si náklad 1.707.500,- korun roce 1993. Provedena instalace a
zapojení akumulačních kamen. Zhotovení elektrické venkovní přípojky ze sloupu do školy.
Zhotovení přístřešku nad vchodem, nad schodama a zábradlím. Udělána fasáda. Úprava
prostranství okolo školy. 24.srpna provedena kolaudace stavby, která byla bez závad. Od
1.září povolena stavba k provozu, školní výuce.
Ředitel školy je Jaroslav Mihola z Drnovic. Učitelka Jitka Jurnečková z Černovic.
Kostel
Po úmrtí faráře následkem nedostatku kněží zůstala farnost neobsazená. Dojížděli sem
kněží z okolních farností. Naposled farář z Bedřichova František Kusala. Při autohavárii
byl zraněn, dlouho se léčil v nemocnici a sem již se nevrátil. Dojížděl k nám mladý kněz
z Bohuňova 35 km vzdáleného asi 3x za týden Zdeněk Veith. Kostel za jeho vedení
dostal značné úpravy vnitřní. Odstraněny byly dva boční oltáře. Nahrazeny byly stolními
deskami připevněnými na zeď. Zábradlí před oltářem bylo odděláno. Tím bylo získáno větší
místo pro postavení obětního oltáře. Odstraněna byla kazatelna a zpovědnice. Přepažením
sakristie zřízena zpovědní místnost. Odstraněním bočních oltářů získáno větší místo pro
postavení obětního stolu. Byla položena tam mramorová dlažba, která to místo vyvýšila a
zvětšila. Na zeď po bocích oltáře byly zřízeny lavice pro ministranty. Zřízeno nové
osvětlení kostela , rozhlas a vytápění. Pořízeny nové lavice Celý kostel byl vylíčen. Práci
prováděli občané. Lavice byly zhotoveny v areálu zemědělského družstva , kde má
stolařskou dílnu pronajatou firma Dřevos Letovice. Tyto lavice zhotovili pod vedením
Ing. Miroslava Koktavého. Tyto práce si vyžádaly větší finanční náklad. 450 tisíc bylo
prostavěno. Peníze farář získal pořádáním sbírek v kostele.

