Rok 1939
Kronikář
Od 1. ledna 1939 jest kronikářem učitel Karel Šnajdr. Narodil se v Milovicích nad Bečvou,
okres Hranice. Vystudoval reálné gymnásium v Hranicích, kde se podrobil maturitní
zkoušce. Po doplňovací zkoušce na učitelském ústavě byl ustanoven učitelem na
Podkarpatské Rusi, kde působil šest let. Pak na svou vlastní žádost byl jmenován od září
1936 definitivním učitelem v Černovicích.
Počasí
Zima byla mírná . Nejvyšší teplota byla -12°C. Počasí jara bylo normální, až v květnu
nastaly mrazy, které způsobily velké škody na ovocných stromech. Léto bylo teplé – suché.
Až na podzim se počasí zhoršilo, kdy nastaly deště a mlhavé dny.
Hospodářské
poměry
Stromy byly vysazovány v menší míře, takže nemůžeme ještě mluviti o hromadném
vysazování. Úroda ovoce byla malá, poněvadž květnové mrazy zničily květy, které byly
v nejkrásnějším rozkvětu. Za to úroda srstek a rybízu byla nadprůměrná. Žně byly celkem
dobré. Začaly v srpnu a skončily v září. Průměrný výtěžek z 1 ha činil 15q. Sklizeň
brambor byla ztížená dešti. Rovněž tak i semena jetelná a luštěniny se pro deště neusušily.
Někteří rolníci pro špatné počasí nezaseli oziminy.
Byly nouzově poraženy dvě krávy. Jedna byla z čísla 74 a druhá z čísla 60. Z čísla 60 byla
pojištěna. Pak padl kůň z čísla 116. Tento pojištěn nebyl. Při odvodu koní v Kunštátě bylo
odvedeno 14 koní, z nichž dva byli ihned odebráni vojenskou správou. Cena se pohybovala
od 8.000 – 10.000 K. Deset koní bylo propuštěno.
Politické
poměry
Na výzvu státního presidenta JUDra Emila Háchy byly u nás zjednodušeny politické
poměry. U nás bylo dříve 6 politických stran a nyní máme jednu „Národní souručenství“.
Do této strany vstoupilo plných 100% mužů. Zaveden jednotný pozdrav „Vlasti zdar!“.
Ženy organizovány nejsou . Místním vedoucím NS byl jmenován řídící učitel Jindřich
Blaha. Tento se brzy funkce vzdal. Po něm byl jmenován místním vedoucím učitel Karel
Šnajdr.
Zdravotní
poměry
Nakažlivých chorob nebylo. Staly se menší úrazy. František Peša č. 75. byl přejet vozem a
utrpěl zranění žeber. Byl odvezen do brněnské nemocnice. Od 1. května byla zde zřízena
poradna matek a kojenců. Místnost k tomuto účelu propůjčila zdejší záložna. O vytápění
místností stará se obec. Náklady lékařské platí „Okresní péče o mládež v Kunštátě“, které
činí 600 K ročně. Správcem poradny byl jmenován obvodní lékař MUDr Jos. Habanec
z Olešnice. Ke zdejší poradně jsou přiděleny obce Tasovic a Hodonín.

