Třetí říjnová neděle – čas císařských hodů
Od pátku do pondělního večera patřily Černovice na Blanensku především hodům a zábavě. Tradiční hody jsou
snad nejvýznamnější tradicí a svátkem v roce. Ještě než se ale mohli Černovští obléci do svátečního, museli
zajistit vše co k máji a jejímu stavění patří. V Černovicích je tahle činnost otázkou cti místních mužů. Zvedání
máje pomocí jeřábu by bylo pro domácí potupou. Zatímco hlavní stárek se účastní jako pomyslný kontrolor a
zabezpečuje občerstvení , všichni další muži pomocí rahen ručně staví a jsou pod povelem pana Jaroslava Kšici,
který celou akci řídí. Samozřejmostí je i po postavení zastávka v místní hospodě. Po mši svaté a dobrém obědu
je sraz stárků pod májí za účasti dechovky z Bystřice . Následuje obchůzka celou dědinou , kdy každý stárek jde
pro svoji stárkovou / 26 párů /, za účasti Pardona / Petra Blažka /, kata / Jirka Kšica /, sluhy / Toňa Musil / ,
ortelisty / Pavel Fligl / a jeho sluhy / Staňa Plíhal /.O povoz ortelisty a jeho sluhy se staral Milan Plíhal. Pod májí
čekal beran, který měl byl souzen za své skutky , které během roku udělal . Tyto činy byly humorně sepsány /
Petr Kšica / a pod májí byl beran za tyto činy souzen. Vše dopadlo dobře a beran byl zproštěn viny . Následovalo
tancování pod májí a večer se v kulturním domě pokračovalo / kapela Pavla Kršky / až do nočních hodin.
V pondělí navečer byly hody ukončeny tzv. mlácením káčera a večer se znovu četl ortelu v místní hospodě .
Chtěl bych poděkovat všem , kteří se na zdárném průběhu hodů podíleli. Poděkování patří samozřejmě i těm ,
kteří se přišli jen podívat a tím přispívají k tomu , aby tyto tradice nikdy nezanikly
Jaroslav Zhoř - starosta obce

