Rok 1938
Počasí
V lednu napadlo mnoho sněhu. Největší mrazy byly počátkem ledna. Dostoupily -23°C.
Teplota druhé poloviny měsíce ledna držela se u bodu mrazu. V únoru byly mírné mrazy
s občasnými přeháňkami. Celý únor byl celkem sychravý. V březnu bylo tak pěkné a teplé
počasí jako v jiných letech koncem května. Koncem března , v dubnu a v květnu bylo stále
velmi chladno a deštivo. V druhé polovici měsíce dubna bylo tak chladno, že teplota klesla
v některých nocích na -15°C. V červnu, červenci i v prvé polovině srpna bylo pěkně a teplo.
Konec srpna byl deštivý. Podzim byl pěkný a teplý. Mrazy začaly koncem roku a o
vánocích bylo -19°C.
Úroda
Celé jaro bylo velmi chladné a deštivé. Tráva nerostla a byla veliká bída o píci pro hovězí
dobytek. Dobytek byl prodáván a byl laciný. I obilí bylo z jara velmi špatné a hynulo.
V červnu a v červenci se však zlepšilo a úroda byla dosti dobrá. Obilí však při výmlatu
málo sypalo. Koncem srpna přišly dlouhotrvající deště a bylo teplo. Obilí, které zůstalo na
poli, klíčilo v klasech a velmi utrpělo na jakosti.
Živelné
pohromy
28.srpna přišla bouřka a po ní začalo vydatně pršet. Deště potrvaly 11 dní. Voda rychle
stoupala a v některých domech nadělala mnoho škody. Staří lidé vypravují, že tak vysoký
stav vody nepamatují. Pole byla tak rozmoklá, že ani dobytek ani lidé v některých místech
na pole jíti nemohli. Ještě za několik dní po dešti nebylo možno ani zbylé obilí kositi pro
velkou vlhkost půdy.
Úrazy
Dne 21. března 1938 při kácení stromů v panském lese byl padajícím stromem zasažen do
hlavy Bohuslav Fliger č. 58. Byl těžce zraněn a při převozu domů na cestě skonal.
Zanechal vdovu s dvěma malými dětmi.
Nakažlivé
nemoci
Koncem října vypukla u dobytka Fr. Čepičky č. 16. slintavka. Nemoc se v obci velmi rychle
rozšířila a postihla skoro polovinu chlévů. Koncem prosince tato nemoc úplně v obci
přestala. Všechen dobytek se dobře uzdravil.
Stroje
Kšica Josef č. 27. pořídil si velkou čistící mlátičku s příslušenstvím. Je to první stroj toho
druhu v Černovicích.
Auta
Počátkem školního roku 1938/39 byl jmenován na zdejší škole definitivním učitelem Karel
Šnajdr. Je majitelem auta Aero. Dosud jsou v obci čtyři automobily osobní, jeden lehký
nákladní a jeden autobus.
Autodoprava
Od konce prosince převzal autobusovou dopravu Fr. Kalda, kovář od Fr. Krále i
s autobusem. Od té doby udržuje spojení na lince Fr. Kalda.

