2004
Vývoj počasí:
V první dekádě ledna je mrazivé počasí s teplotami pod -10°C. Od poloviny ledna
počasí přeje lyžařům. V dalším průběhu zimy teplota už neklesá výrazně pod bod mrazu
V první polovině března mizí sníh a nastává deštivé počasí, které nás provází do léta. Jinak je
jaro poměrně teplé. Koncem května teplota dosahují 30°C. V letních měsících
pouze začátkem srpna dosahuje necelých 30°C. Září je teplé s teplotami až 20°C. V polovině
října klesá teplota pod bod mrazu a sníh se objevuje v polovině října. Ten však dlouho
nevydrží. Koncem roku se teplota drží pod bodem mrazu celý den, ale je beze sněhu.

Obecní zastupitelstvo:
pracovalo ve stejném složení. Pravidelně se scházelo v pátek v 18 hodin.
Nejvýznamnější akcí bylo dokončení přivaděče vody do rezervoáru. Na trase v délce 1,2 km
bylo vyměněno stávající potrubí, které bylo již značně poruchové za nové. Celkový náklad
akce byl 532 000,- Kč.
Další akcí bylo zaokruhování místní komunikace na horní straně Trávníků (za domy).
Náklady na tuto akci byly 889 000,- Kč.
Drobnějšími akcemi byla oprava výletiště a práce na travnatém hřišti Nad Horkou.
Obecní zastupitelstvo zahájilo práce na vypracování územního plánu rozvoje obce.
Obecní vodovod:
Bil v péči panů Františka Škrabala ml. a Lubomíra Velena. Cena vodného byla 15,- Kč/m3 a
stočného 5 Kč/m3.
V letošním roce byla provedena oprava požární nádrže u hasičky. Byl vyměněn plot a
položena zámková dlažba.
Výletiště:
Do průběžných oprav výletiště bylo investováno 43 000,- Kč. Byla provedena oprava šenku a
jeho zařízení a oprava záchodů.
Obecní lesy:
V obecních lesích byla z důvodu nízké ceny dřeva omezena těžba a investovalo se do
zalesňování.
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Obecní knihovna:
Knihovnu vede paní Helena ‚Hniličková. Na konci uplynulého roku byla knihovna
vystěhována ze samostatné místnosti na obecním úřadě. Po dobu tří měsíců byla knihovna
uzavřena a knihy byly umístěny v domě knihovnice. Začátkem února byla knihovna
nastěhována do nových uzamykatelných skříní do zasedací místnosti.
Místnost knihovny byla zrekonstruovaná a byla do ní umístěna prodejna se smíšeným zbožím.
Toto iniciovalo obecní zastupitelstvo na přání občanů dle výsledků veřejné obecní ankety.
V režii obce bylo i zařízení prodejny. Náklady této akce dosáhly 86 000,- . Na akci se podílelo
celé zastupitelstvo. Prodejnu si pronajala paní Hana Hlavičková. Bohužel z důvodu nízkých
tržeb tuto prodejnu ještě na jaře tohoto roku zavřela.
V letošní roce obdržela naše obec dotaci krajského úřadu na zpracování územního plánu obce.
V listopadu bylo schváleno zadání a předáno ke konečnému zpracování.
1.5 rozhodla Evropská rada o přijetí ČR do Evropské unie.
Volby:
V letošním roce se konaly 11. -12.6. volby do Evropského parlamentu. V naší obci se ze 154
voličů účastnilo 37%.
Dále se konaly 5.-6.11 volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR . V naší
obci bylo registrováno 157 voličů a k volbám se dostavilo 35% voličů. Volby do senátu byly
dvoukolové a vítězem se stal pan Vlastimil Sehnal z Lipůvky strana ODS.
vojenská služba:
V letošním roce byla 6.12. ukončena základní vojenská služba. Tato služba byla od roku 1989
postupně zkracována z 24 na 18 a nakonec na 12 měsíců. Poslední vojákem z naší obce byl
David Zachoval.

Společenské organizace:
Sbor dobrovolných hasičů:
V letošním roce zahájil po dohodě s obcí 4. dubna výstavbu nového areálu pro požární sport
na Trávníkách. Byla urovnaná plocha a provedeno její zatravnění. Mimo zajištění
provozuschopnosti požární techniky se organizace zabývala tradičně sportovní činností. Ve
Velké ceně blanenska se družstvo mužů umístilo na 5. místě a družstvo žen na 2. místě.
Na jaře opět začal pracovat pod vedením pana Miroslava Hniličky opět kolektiv mladých
hasičů. V letošním roce mladí hasiči sbírali zkušenosti.
12.9. hasiči uspořádali předposlední soutěž VCB. Poslední na tradičním místě – u hasičky.
V kategorii muži zvítězili hasiči z Černovic časem 18,89 s a mezi ženami také zvítězily ženy
z Černovic časem 19,60 s. Domácí muži obsadili 12. místo časem 20,88 a ženy 2. místo
časem 19,70 s.
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Mezi kulturní akce patří například tradiční organizace popouťového pondělí na výletišti a
zájezd na noční soutěž v požárním útoku do Přívratu.

Včelaři:
V obci pracuje 5 včelařů se 45 včelstvy. Letošní snůška byla opět poměrně dobrá.
SPPPP – Společnost pro příjemně prožité pátky:
Na jaře po Josefovi pořádala další ročník Pálenky roku 2003 – vítězem se stal pan
Jindřich Rejthar st. V průběhu roku společnost organizovala turnaj v kuželkách, lyžařské a
cyklistické výlety a na konci roku spoluorganizovala rozsvícení vánočního stromu u obecního
úřadu.
15.5. projížděla Žernovníkem Rally Vysočina. Tentokrát ve směru od Lubě k Malé Lhotě.
21.8. uspořádala Společnost cyklistických nadšenců závody Žernovský mazec.

Zemřel:
Ludmila Tesařová ( č.p. 17 18. května ve věku 70 roků )
– vychovala dvě děti a do důchodu pracovala JZD.
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