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Počasí:
Leden, jako zimní měsíc se vydařil. Mrzlo, sněhu napadlo v půli ledna až 30 cm. Už je ho
celkem přes 40 cm. Koncem ledna se dost oteplilo a 7.2. už je sníh jen někde ukrytý. Únor
byl proměnlivý. 5 března napadlo ještě asi 10 cm sněhu, chodí mrázky, ale ve dne už
sluníčko ukrajuje sníh, který ještě napadl 13 března. Ke konci měsíce vždy v noci připadne
sněhu, ale ve dne se rozpustí. I v dubnu do desátého je střídavé počasí. Ještě do velikonoc
se těžko dá obdělávat pole ( 16 dubna ). V začátku května, až do dvacátého kvetou
stromy, ale je stále chladno a někdy i mlha, asi ovoce nebude. Koncem května je teplé
počasí, ale chodí prudké bouře s přívaly vod. Do 20 června deštivo, chladno, což prospívá
nárůstu. Suší se až koncem června. Od desátého července se oteplilo a je pravé letní počasí.
Stupňují se vedra a neprší. Po pouti je až +33°C ve stínu. Vedra jsou v celé Evropě.
Tropické počasí stále trvá i v srpnu. Na svátek svatého Bartoloměje se počasí rázem
změnilo a je podzim se vším všudy. Rychle se přeorientovat v oblékání. V říjnu se však ještě
dostavilo „Babí léto“. Bylo krásné počasí celý měsíc, ale koncem října už chodily v noci
mrázky. Z třetího na čtvrtého listopadu napadlo asi 5 cm sněhu, začalo mrznout –2,-3°C a
ve dne 0°C. A zima trvá. Kolem třináctého listopadu trochu polevilo, ale ve stínu sníh
zůstal. Po patnáctém listopadu opět nastávají mrazy -11°C v noci a -5°C ve dne. Namrzá
mlha a je velká jinovatka. V půli prosince je 15 cm sněhu a mrzne. Vánoce byly krásné jako
z Ladových obrazů .
Rozpočet
1994
Rozpočtové příjmy – plán
899 000,- Kč
Rozpočtové příjmy – skutečnost 1 224 488,- Kč
Výdaje : Základní škola provoz : 89 600,- , investice 137 662,- Celkem 227 262,- Kč
Mateřská škola : provoz 138 332,- , školní jídelna 86 473,- Celkem 224 805,- Kč
Místní hospodářství
113 246,- Kč
Kulturní dům , osvětová beseda 21 493,- Kč

SDH
10 093,- Kč
Obecní úřad
190 847,- Kč
Celkem výdaje 787 746,- Kč
Převod na rok 1995 436 742,- Kč
Základní
Škola
V září 1995 se do černovické školy poprvé od roku 1977 opět vrátili žáci 5. ročníku a
součastně po 53 letech otevřena III. třída. 1. září 1995 navštěvuje naši školu celkem 45
žáků. Žáci jsou z Černovic, Tasovic Hodonína a Dětského domova Hodonín. Ředitelem
školy je Jaroslav Mihola z Drnovin, učitelky Jitka Jurečková, Jaroslava Tejkalová

Úmrtí
kronikáře obce:
19. 8. 1995 zemřel dlouholetý kronikář obce pan Antonín Jílek č.47. Pan Antonín Jílek se
velice angažoval do kulturního dění v obci. Léta psal ortel k tradičním hodům a proslovy
k pochovávání basy. Byl jedním z těch, kteří zorganizovali první sjezd rodáků obce v roce
1986 . Byl to on, který má největší zásluhy na vydání knihy k výročí 700 let obce
Černovice od první písemné zmínky. Čest jeho památce.
Rekonstrukce
budovy
obecního
úřadu
13.4. 1995 proběhlo výběrové řízení na dodavatele „Rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Výběru se zúčastnily firmy Agrostav Žďár nad Sázavou, Letostav Letovice, Wodust s.r.o.
Brno. Soutěž vyhrála firma Agrostav Žďár nad Sázavou. Rekonstrukce budovy přišla na
986 797,- Kč. Dne 14.9.1995 proběhla kolaudace . Oprava spočívala v podřezání zdiva
proti vlhkosti, oprava pošty a obecní úřad byl přemístěn do prostor bývalého zdravotního
střediska . Z prostor bývalého úřadu bylo zřízeno zdravotní středisko. Byla přistavěna
místnost pro Českou spořitelnu a vybudováno sociální zařízení včetně přívodu vody. Při
rekonstrukci byla pošta přestěhována do budovy základní školy do prostor dnešní šatny.
Oprava
terasy
mateřské školy
Při opravě budovy obecního úřadu provedla firma Agrostav opravu terasy mateřské školy.
Byly vyměněny krajové plechy včetně izolace a znovu položena terasová dlažba. Byla
opravena opadaná fasáda na terase. Celkové náklady činily 31 238,- Kč.
Obnova
Rybníka „PILÁT“
Po zajištění projektové dokumentace, výběru dodavatele stavby a zajištění financování
začalo v listopadu 1995 vlastní čištění rybníka „PILÁT“. Celá stavba stála 7 316 300,Kč. Obec získala dotaci ve výši 5 725 300 ,- Kč, z Ministerstva financí bezúročnou

půjčku ve výši 1 400 000,- se splatností na 10 roků. Zbytek byly vlastní prostředky ve výši
191 000,- Kč. Dodavatelem stavby byla firma HROZEK Kunštát. Stavbu prováděl jako
subdodavatel Ekostavy Brno. Stavbyvedoucím byl p. Jiří Křenovský z Letovic. Na stavbě
se podílelo i ZD Černovice.

Narození:
Kšica Roman 32
Musilová Gabriela 133
Burianová Monika 27
Škvařilová Adriana 140
Úmrtí:
Jílek Antonín 47
85 roků
Jílek Josef 111
90 roků
Brokl Rudolf 88
82 roků
Přihlášeni :
Kunovská Jana 143
Kudláčková Antonie 131
Kšicová Eva 32
Odhlášeni:
Kopecká Hana 1
Šikula František 5
Čápi v
Černovicích:
19. 8. 1995 v odpoledních hodinách přistálo v Černovicích a na okolních polích několik
stovek čápů. Posedali jak na místní kostel, faru ale i na několik rodinných domů a na
okolní pole. Někteří ve večerních hodinách a někteří v brzkých ranních hodinách odletěli.
Kulturní akce:
a pořadatelé
25.2. Maškarní ples
Tygři
28.2. Pochovávání basy
Tygři
25.3. Taneční zábava
18.6. Střelby na asfaltové terče
25.6. Pouťová zábava
Tygři
30.7. Pohár SDH
12.8. Taneční zábava
Koroužanka
13.10. Předhodová zábava
KENT
15.10. Hody
Blučiňáci
16.10. Mlácení káčera
pod májí

obec
obec
SDH
myslivci
obec
SDH
obec
SDH
obec
stárci a obec

