2006
Vývoj počasí:
Do roku 2006 jsme vstoupili chladným počasím a krajina byla pokryta sněhem.
Průměrná teplota je v měsíci lednu – 6,9°C a v únoru - 4,2°C Toto počasí trvalo do konce
března s průměrnou teplotou -1,2°C. Jaro nastupuje začátkem dubna teplým počasím
s průměrnou teplotou +8,2°C. Toto počasí přechází do léta Nejteplejším obdobím je přelom
července a srpna s tropickými dny. Teplé počasí trvá do září s průměrnou teplotou +14°C a
října s průměrnou teplotou +10,2°C Průměrná teplota nad bodem mrazu vydrží až do konce
roku. Těsně před koncem roku napadl poprašek sněhu, který vydržel jen pár dnů. Pro přírodu
byl tento rok velice úrodným.
Obecní zastupitelstvo:
pracovalo ve stejném složení. Jelikož letošní rok byl rokem volebním bylo hlavním
úkolem dokončit rozpracované úkoly. Mezi nejdůležitější úkoly patřilo zpracování plánu
územního plánu rozvoje obce.
Dále pokračovaly opravy požární nádrže U Pluháčkových.
Zastupitelstvo se schází pravidelně v pátek. Úřední hodiny pro veřejnost byly v pátek od 18
hodin.
Volby:
20.10. - 21.10. se konaly volby do obecního zastupitelstva v těmito výsledky:
Ze 156 voličů se zúčastnilo 103. Volební účast byla 66,03%. V obci byla sestavena jedna
kandidátka s 6 členy. Do zastupitelstva se volilo 5 členů.
Jůzová Jana
Škrabal František
Bartoš Roman Ing.
Zvěřina Josef ml.
Novotný Vladimír Ing.
Náhradník:
Řádek Jiří

91 hlasů
86 hlasů
85 hlasů
79 hlasů
81 hlasů
37 hlasů

2. - 3.6.2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
V naší obci se účastnilo ze 160 voličů 110 voličů ( 69,75% ) . Voliči vybírali z 26 volebních
stran s těmito výsledky:
Česká str.sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana zelených

45 hlasů
28 hlasů
18 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
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40.90%
25.45%
16.36%
5.45 %
3.63 %
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NEZÁVISLÍ
SNK Evropští demokraté
Moravané
Česká str.národ.socialistická
STRANA ROVNOST ŠANCÍ
Ostatní strany nedostaly žádný hlas.

2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlasy
1 hlasy

1.81 %
1.81 %
1.81 %
0.90 %
0.90 %

Obecní vodovod:
O obecní vodovod se stará pan František Škrabal a Lubomír Velen. Cena vodného činila 17
Kč / m3 a stočného 5 Kč / m3
Obecní knihovna:
O obecní knihovnu se starala paní Helena Hniličková. O provoz internetové stanice se stará
Jan Hnilička. Tato stanice je navštěvována zejména mladšími občany.
Ostatní:
17.2. beseda s kronikářem Černé Hory panem Odehnalem na téma II. světová válka v naší
obci. Beseda byla hojně navštívena občany a rozvinula se velice zajímavá ze strany
pamětníků.
3.3. se konala sbírka na opravu střechy kostela v Černé Hoře. Občané přispěli částkou
20 400,- Kč. Navíc Obecní úřad Žernovník přispěl částkou 30 000,- Kč.

Společenské organizace:

Sbor dobrovolných hasičů:
pracuje pod vedením výboru ve stejném složení jako v minulém roce. Sbor má 61
členů. Z toho 27 mužů, 9 žen a 25 členů do 18 roků.
Sbor pořádal 5 tanečních zábav, popouťové pondělí, nohejbalový turnaj, pálení
čarodějnic apod. Nejvíce se činnost sboru zaměřila na budování hřiště a přípravu soutěžních
družstev. Soutěž se konala 10.9. za účasti 24 družstev mužů a 10 družstev žen. V kategorii
mužů zvítězilo družstvo z Černovice časem 17,75 s a v kategorii žen Sychotin 18,82s. Domácí
muži se umístili na 6. místě časem 19,04s a ženy časem 19,03s na druhém místě. Do soutěže
se taká přihlásilo družstvo Žernovník B. Toto nesplnilo úkol a nebylo klasifikováno. Tento
neúspěch členy družstva na delší dobu od požárního sportu odradil. Celkově se muži ve Velké
ceně blanenska umístili na 6. místě. Ženy obsadily místo 3.
O 2 kolektivy mladých hasičů se stará pan Miroslav Hnilička a Bořek Formánek.
V kategorii starších se mladí hasiči umístili v okresním kole hry PLAMEN na 8. místě a
mladší na místě 3.
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Myslivecká sdružení:
Myslivecká sdružení působí na katastru stále čtyři V okolí obce je možno spatřit bažanty i
zajíce a divoká prasata. Srnčí zvěř je je možné spatřit i v obci. Poslední dobou ztrácí svoji
plachost.
Společnost pro příjemně prožité pátky:
Společnost pro příjemně prožité pátky pořádala opět Pálenku roku. Letos bylo přihlášeno 24
vzorků. Vítězem se stal Luděk Trtílek z Brťova ( t.č. u Velenů ). Mezi další činnost patřili
výlety do okolí a různé společenské akce pro členy.
Včelaři:
Včelaři měli i letos poměrně úspěšný rok. Průměrná snůška medu byla přes 25 kg medu na
včelstvo. Cena medu se pohybovala kolem 80 Kč/kg
Zemřeli:
Anna Klíčová ( 11.3 ) Žernovník 39 ve věku 89 roků
Vladislav Matal ( 28.4 ) Žernovník 25 ve věku 82 roků
Ludvík Hnilička ( 20.6 ) Žernovník 15 ve věku 76 roků
Božena Dvořáková ( 18.8 ) Žernovník 22 ve věku 81 roků
Jan Matal ( 24.11 ) Žernovník 59 v věku 81 roků
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