
 ROK2005u Strana 1 (celkem 3) 

 

2005 
 
Vývoj počasí: 
 
 Leden začal pochmurným deštivým počasím s teplotami kolem 0°C. Počasí se změnilo 
ve druhé polovině měsíce, kdy napadl sníh a teploty ani přes den nevystupovali nad bod 
mrazu. Začátkem února ještě připadl sníh tak, že se dalo i lyžovat. Sníh vydržel až do třetí 
dekády března. Nejnižší teploty byly naměřeny na přelomu února a března kdy teploměr 
klesal k -18°C. 
 Koncem března je teplé počasí, které k nám přináší jaro. V dubnu a květnu je příjemné 
počasí s občasnými přeháňkami. V polovině dubna již denní teploty přesahují +20°C. 22. 
dubna však klesl teploměr pod -5°C což způsobilo značné škody na kvetoucích stromech. 
Mírně pod bod mrazu noční teploty klesly ještě kolem 10. května. Koncem května teploty 
dosahují přes 25°C. 
 Letní měsíce jsou poměrně teplé, ale deštivé. Maximálních hodnot přes +30°C 
dosahuje teploměr koncem července.  
 Podzimní měsíce jsou po většinu dní teplé a slunečné. To počasí umožnilo ukázat 
přírodu  krásných podzimních barvách. Zimní počasí přichází koncem listopadu. Koncem 
prosince již také napadl sníh a tak jsou vánoce a Silvestr na sněhu.        
 
Obecní zastupitelstvo: 
   
Obecní zastupitelstvo pracovalo stále ve stejném složení. Úřední hodiny byly pravidelně 
v pátek od 19 do 20 hodin. Během roku 2005 se konala 6 veřejných zasedání. Účast občanů 
byla velice nízká, průměrně 4 občané na jednom zasedání.  Mimo záležitostí běžného provozu 
obce členové obecního úřadu zajišťovali následující akce. 
 - Projektovou dokumentaci na výměnu azbestocementových vodovodních rozvodů. 
Tento projekt je zpracováván  jako podklady pro žádost o dotace. Cena projektové 
dokumentace byla 40 000,- Kč z toho 70% bylo hrazeno z dotací. 
 - Opravu požární nádrže u Pluháčků. Tato akce byla zadána firmě Porč  z Lysic. 
Jednalo se o opravu tří stěn nádrže a nádrž měla být vybavena čističkou tak, aby mohla být 
využívána ke koupání. Tuto akci provázely různé problémy a tak bylo pouze provedeno 
vybetonování stěn a to v nepříliš dobré kvalitě. Nádrž zůstala do léta prázdná, pouze na zimu 
bylo do ní napuštěno minimální množství vody. Z obecního rozpočtu bylo hrazeno 54 000,- 
Kč.  
 V letošním roce byla také zpracována koncepce územního plánu rozvoje obce. Touto 
činností byly pověřen Ing. arch Michal Kotásek. Celková cena byla 120000,- Kč z toho 
60000,- Kč bylo hrazeno z dotací.  
 Nejnákladnější akcí byla oprava hasičského domu . V jarních měsících byla opravena 
asfaltová plocha před budovou včetně podkladu. Na budově byla vyměněna okna a dveře a 
byla položena nová podlaha. Přední místnost byla vymalována a obnoveny nátěry v  interiéru. 
Na podzim práce pokračovaly opravou střechy v zadní části budovy, které byla současně i 
zateplena. Stropy uvnitř byly zvýšeny a nově obloženy. Náklady na  jarní práce činily 
195 000,- Kč a na podzimní 40 000,- Kč. 
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Obecní vodovod: 
 
O obecní vodovod se starají pánové Škrabal František ml. a Velen Luboš. Celkem bylo 
načerpáno do rezervoáru 12 100 m3 vody a vyfakturováno 8 400 m3..  Cena vodného činila 15 
Kč / m3 a stočného 5 Kč / m3. .  I když byl provoz vody bez vážnějších výpadků činil podíl 
zrát 30 %.  
 
Obecní knihovna: 
 
 Místní lidová knihovna byla rozšířena o internetovou stanici. Toto připojení získala 
obec na tři roky bezplatně v rámci dotačního programu internetizace knihoven. O tuto stanici 
se stará Jan Hnilička a stanice je přístupná dvakrát týdně v podvečerních hodinách. Do 
knihovny bylo zakoupeno 25 nových knih za celkovou cenu 4517 Kč.   
 
 V letošním roce zakoupil obecní úřad digitální videokameru Canon pro potřeby 
kronikáře a digitální fotoaparát pro potřeby obecního úřadu. 
 
Výletište: 
 
 Na výletišti bylo uspořádáno 11 tanečních zábav. Návštěva se pohybuje kolem 350 
osob na jednu zábavu.   
 
 V sobotu před naší poutí byla opět u kapličky sloužena mše svátá. I letos byla hojně 
navštívena jak místními věřícími tak i z okolních vesnic.  
 

Společenské organizace: 
 

Sbor dobrovolných hasičů: 
 
 Pracuje pod vedením staronového výboru ve složení Pavel Hofírek – starosta, Miroslav Sokol 
– velitel, Lenka Velenová – pokladník, Lucie Slavíčková – jednatel, Petr Hnilička – člen. 
V letošním roce bylo zprovozněno nové hasičské hřiště, na kterém byla uspořádána 11.9. 
soutěž „ O pohár SDH “ v disciplíně požární útok. Soutěže se zúčastnilo 29 družstev mužů a 
11 družstev žen. V kategorii mužů vyhrálo Horní Poříčí časem  18,15 s a v kategorii žen 
Černovice časem 19,08 s. Naši muži se umístili čase 20,30 s na 12. místě a ženy časem 22,50 
s na 8. místě. Obě  družstva se také účastnila seriálu dvanácti soutěží zařazených do Velké 
ceny blanenska. Celkově se muži umístili na 10. místě a ženy na 4. místě. Do okresní soutěže 
žádné družstvo nepostoupilo. 
 Družstva mladých hasičů pracovala pod vedením Miroslava Hniličky, Jarmily 
Kašparcové a Ivo Matušky. Ve hře Plamen se v rámci okresu umístili mladí hasiči v kategorii 
mladší na 6. místě v 19 kolektivů a starší na 12. místě z 36 kolektivů. 
Hasiči také uspořádali 6 tanečních zábav, sběr železného šrotu a nemalou měrou se podíleli na 
opravě hasičského domu. 
 
Společnost pro příjemně prožité pátky: 
 
 v březnu uspořádala besedu s panem .............. na téma léčivé byliny. V tradiční soutěži o 
pálenku ruku vyhrál pan Zdeněk Velen s pálenkou s jablek. V letních měsících uspořádala 
SPPPP dvě taneční zábavy. Na závěr roku se členové společnosti podíleli s mladými hasiči  
na slavnostním rozsvícením vánočního stromku. 
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Včelaři: 
 
V obci je 5 včelařů, kteří se starají celkem o 49 včelstev. V letošním oce byla dobrá snůška 
medu kolem 30 kg na včelstvo především květového medu. Med se prodává za 70 Kč/kg 
květový a 90 Kč/kg smíšený.       
 
 
Zemřeli: 
 
Marie Škrabalová č.p. 28 – dožila se věku 78 roků, vychovala jednu dceru, do důchodu 
pracovala v UP závodech Černá Hora 
 
Lubomír Opluštil – č.p. 5 – ve věku 51 roků, na Žernovníku žil asi deset roků, pracoval jako 
montér na různých stavbách po České republice. Podlehl těžké nemoci. 
 
    


