2007
Vývoj počasí:
Na přelomu roků je příroda pokryta sněhovým popraškem, který se ještě začátkem ledna
rozpouští. V tomto duchu se odvíjí celý průběh zimy. Průměrné denní teploty byly na nad
bodem mrazu. V lednu 6,1°C, v únoru 2,3°C a v březnu 4,9°C. Sráţkově byly tyto měsíce
vysoce nadprůměrné. Jaro bylo příjemně teplé a příjemné. V dubnu byla průměrná teplota
10°C, v květnu 14,5°C a červnu 18°C. Duben byl velice suchý, ale ostatní měsíce byly
sráţkově průměrné. Letní měsíce jsou poměrně stálé s průměrnou teplotou 19°C a sráţky jsou
také v dlouhodobém normálu. Září bylo teplé s průměrnou teplotou 11,4°C, ale
s nadprůměrnými sráţkami. Pěkné počasí vydrţí ještě v říjnu s průměrnou teplotou 7,1°C.
V listopadu byla průměrná teplota 1,4°C a v prosince průměrná denní teplota klesne pod bod
mrazu na 1,2°C. Sráţkově byly poslední měsíce průměrné. V polovině listopadu napadl sníh,
který se však brzo rozpustil. Koncem roku je příroda opět pod sněhovým popraškem a na
stromech drţí jinovatka.
Obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo pracovalo v pětičlenném sloţení. Scházelo se pravidelně kaţdý pátek od
19 hodin. Mimo tyto pracovní jednání bylo čtyřikrát svoláno veřejné zasedání. Účast členů
zastupitelstva byla stoprocentní. Nejvyšší počet zúčastněných občanů na veřejném zasedání
byli čtyři.
Na základě schváleného územního plánu probíhalo zpracování projektové
dokumentace a příprava výstavby inţenýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod a
rozvody elektrické energie) pro stavební pozemky v lokalitě nad výletištěm. Dále byla
zahájena projekční příprava výstavby inţenýrských sítí a komunikace pro stavební pozemky
v lokalitě u Boří.
V oblasti dopravy se obec od března 2007 zapojila do integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje (IDS). Počet spojů v obci se výrazně zvýšil, vznikl zde
přestupní uzel. Na základě smlouvy s provozovatelem systému IDS (se společností Kordis)
hradí obec jako příspěvek na provoz systému přijatelnou částku 50 Kč na osobu jak v roce
2007, tak i na rok 2008. Na návsi se přes den potkávají čtyři autobusy a lze jimi cestovat
všemi směry.
Jako v minulých letech pokračovala spolupráce obce s místními hasiči. Na hasičské
dráze obec uhradila 18 tis Kč za řezivo na stavbu přístřešku (realizoval p. Rostislav Odehnal
ml.). Dále obec podpořila akce pořádané při výročí 70-ti let SDH a hasičskou soutěţ.
Hasičská zbrojnice byla vymalována (p. Vladislav Matal), byly provedeny revize
elektrorozvodů a oprava rozvodů na výletišti.
Dílčí opravy a údrţba proběhly i na budově obecního úřadu – kromě elektrorevize
bylo provedeno dláţdění sklepa a schodiště (p. Augustin Otto). Byla podána ţádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova na zřízení posilovny v budově obecního úřadu (v místnosti
bývalého obchodu).
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Začátkem letní sezóny byla dokončena oprava dna poţární nádrţe u Pluháčků a po
zprovoznění čističky vody byla poţární nádrţ vyuţívána i ke koupání (na vlastní nebezpečí).
Zbývá dokončit oplocení.
Ve spolupráci s mikroregionem Černohorsko byly v roce 2007 v Ţernovníku
provedeny opravy kaple (p. Beran Petr, Odehnal Rostislav ml.) a čtyř kříţků (restaurátorská
firma Leitgeb), byl očistěn smírčí kámen a byla provedena první etapa výstavby studny/kašny
na Bařinách (p. Augustin Otto) s celkovými náklady 216 tis Kč (z toho obec hradí 73 tis Kč).
Provoz vodovodu a kanalizace v roce 2007
I v tomto roce byl vodovod a kanalizace provozován obcí v rámci její hospodářské činnosti.
Obdobně jako v minulých letech byly hlavním problémem poruchy na vodovodu, a to i
přesto, ţe byly v tomto a předchozích obdobích vynakládány významné prostředky na jeho
obnovu. Byly opraveny tři poruchy s většími úniky vody (v ulici u Dvořáků, u bývalého JZD
a u pohostinství). Dále byly provedeny opravy jednoho hydrantu a jednoho sekčního uzávěru,
v čerpací stanici Hájenka byly v oknech osazeny mříţe a byl optimalizován reţim čerpání
vody. Ztráty na vodovodu, které dosahovaly na počátku roku výše aţ 40% z vody vyrobené ve
zdroji Hájenka, se po provedených opravách sníţily. Náklady na tyto opravy činily cca 81 tis
Kč. V rámci řešení ztrát vody byl proveden i mimořádný odečet všech vodoměrů v obci.
Vzhledem k vysokému objemu ztrát a zkušenostem z minulého roku bylo změněno povolení
na odběr podzemní vody - zvýšeno na 15 000 m3 odebrané podzemní vody za rok . V roce
2007 byla celková spotřeba vody v obci 8300 m3.
Kromě běţného provozu byla dokončena druhá etapa rekonstrukce
azbestocementových vodovodních rozvodů. Bylo vyměněno přívodní azbestocementové
vedení od vodojemu do obce s nákladem 249 tis Kč, navíc byl osazen vodoměr na výstupu
z vodojemu, který zvýší moţnosti zjišťování úniků v rozvodné síti, také byla zřízena přípojka
vody k hasičské dráze na Trávníkách. Dále byly zahájeny projekční práce na rekonstrukci
vodojemu na Skalkách, který má nedostatečnou kapacitu (50 m3).
Správou obecního vodovodu jsou pověřeni pan František Škrabal a Lubomír Velen.
Obecní knihovna
Knihovna je provozována na obecním úřadu v prostorách zasedací místnosti kaţdý čtvrtek od
19 do 20 hodin. O provoz knihovny se stará paní Helena Hniličková.
Pro nákup knih a časopisů je vyčleněno 7.000,- Kč na rok. Jsou předplaceny 3 druhy
časopisů - ABC, Praktická ţena a National Geographic. Nabídku knihovny podstatně
obohacuje vypůjčování souborů knih z Městské knihovny v Blansku, které se uskutečňuje v
rámci programu rozvoje regionálních knihoven. V tomto roce byly zapůjčeny 2 soubory
čítající dohromady 210 knih nejrůznějších ţánrů z beletrie pro dospělé i děti i knihy naučné.
Celkem bylo v roce 2007 vypůjčeno 501 knih a časopisů.
Do knihovny je zaregistrováno 48 čtenářů, ovšem pravidelně či nepravidelně jich
dochází necelých 30. Dětí do 15 let je zaregistrováno 16, jejich návštěvnost je podstatně
častější neţ u dospělých čtenářů. Musím bohuţel konstatovat, ţe mezi návštěvníky knihovny
téměř zcela chybí muţi, maximálně přijdou studenti kvůli četbě do školy.

ROK2007_final

Strana 2 (celkem 5)

Obec umoţnila části občanů, kteří projevili zájem, bezplatné připojení k internetu.
Tuto sluţbu vyuţívá 23 občanů. Rychlost internetového připojení byla 2048 kilobitů pro
stahování dat a 256 kilobitů pro odesílání dat. Všichni uţivatelé se dělí o rychlost spravedlivě
s tím ţe jsou nastaveny limity pro kaţdého uţivatele 400kbit pro stahování a 64kbit pro
odesílání dat. To připojení zdaleka nedosahuje rychlosti placeného připojení, které nabízí
třeba TELECOM jako přídavnou sluţbu k telefonní přípojce za cenu 500,- Kč/měsíc
Tragické nehody:
25. 08. 2007 v neděli odpoledne se stala váţná dopravní nehoda na konci Boří směrem na
Brťov.Řidič jedoucí s osobním automobilem značky Škoda Octavia nepřizpůsobil rychlost
charakteru silnice, která má v místech nehody pravotočivou zatáčku se strmým stoupáním.
Muţ vjel vlevo do protisměrné části vozovky, kde narazil do osobního vozidla značky
Chrysler. V Chrysleru byly dvě osoby zraněny lehce a dva lidé utrpěli těţké zranění. Alkohol
byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou. Škoda byla odhadnuta na čtvrt milionu
korun. U této nehody zasahoval i vrtulník záchranné sluţby.
28. 9. se stala tragická nehoda v Horce. Havárie byla operačnímu středisku HZS
ohlášena v 9.50 hodin. Hasiči na místo původně vyjíţděli kvůli znečištění vozovky naftou
unikající z projíţdějícího vozidla. Po příjezdu zjistili, ţe na 1,5 metru širokém pásu nafty,
který byl patrný na silnici čelně střetla dodávka Renault Primo s osobním vozidlem Toyota.
Tato první nehoda se obešla bez váţnějších následků. Kdyţ účastníci nehody čekali na
příjezd policie do dodávky na kluzkém povrchu ještě narazilo vozidlo Škoda Octavia. Toyotu,
ve které seděly dvě čekají ţeny, náraz odhodil do hlubokého silničního příkopu. Jedna osoba
zemřela na místě a druhá po převozu do nemocnice. Jednalo se o paní Marii Vaverkovou a
paní Vejlachovou, obě z Brťova.
Sbor dobrovolných hasičů
Oslavil v letošním roce 70. výročí trvání. Členská základna čítá 65 členů. Z toho je 33 muţů,
11 ţen a 21 zástupců z řad mladých hasičů.
Stejně tak, jak je bohatá členská základna, je bohatá a především rozmanitá i samotná
činnost hasičů - dobrovolníků. Dobře sehraný kolektiv se společnými silami podílí a pořádá
celou řadu zajímavých akcí. Avšak do historie se především zapisuje činností a výkony na
poli sportovním.
Sportovní činnost zaujímá velkou část aktivit SDH, je velice rozmanitou a specifickou
disciplínou, ve které se snaţíme uspět v kategorii muţů, ţen a starších a mladších ţáků.
S kaţdým dalším rokem se neustále přesvědčujeme o tom, ţe se zlepšuje vybavení,
organizace, celková úroveň hasičského sportu, ale především samotné sportovní výkony, které
jsou stále kvalitnější a rychlejší. Za několik let fungování a sportování se naše týmy právem
řadí mezi elitu. Místní druţstvo muţů se po uplynulé sezóně můţe pyšnit nejrychlejším
poţárním útokem na Blanensku. Dosáhli rekordního času 17,35 s. Náš ţenský tým jiţ od
minulého roku drţí rekord ligy s hodnotou 18,35 s.
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Po součtu bodů nasbíraných za celou sezónu se v celkovém pořadí Velké ceny
blanenska muţi umístili na krásném 7. místě z 65 zúčastněných. Ţeny ve velmi těsném boji
obsadily v konkurenci 26 druţstev celkovou 6. příčku.
Rok 2007 byl jiţ čtvrtým rokem, kdy Ţernovník hostil předposlední soutěţní klání
zařazené do seriálu soutěţí Velké ceny Blanenska. Letošní závod se uskutečnil 9. září, za
podpory a účasti rekordního počtu závodníků - 37 druţstev muţů, 14 druţstev ţen. Svůj
poţární útok předvedli i místní mladí hasiči a sklidili velký potlesk. Uspořádání této akce je
pořadatelsky velmi náročné, a proto se na ní podílelo i mnoho místních občanů a našich
příznivců.
Mezi další aktivity hasičů patřilo například pálení čarodějnic, v letních měsících
pořádá tanečních zábav a tradiční popouťové pondělí. Jiţ čtvrtým rokem se SDH také aktivně
zapojuje při organizaci závodů horských kol na Ţernovníku – MTB maratonu. S postupem let
se stává tradicí i sbírání ţelezného šrotu a uspořádání zájezdu na noční soutěţ v poţárním
útoku proti „Přívratskému kopci“, coţ je divácky i sportovně velmi atraktivní klání.
V listopadu proběhlo námětové cvičení. Zásahová jednotka je zřizována Obecním
úřadem v Ţernovníku a sloţena z několika místních dobrovolníků (František Škrabal,
Lubomír Velen, Pavel Hofírek, Miroslav Sokol, David Zachoval, Jiří Hnilička, Petr Hnilička,
Pavel Hnilička a Jan Hnilička), ti jsou zároveň členy SDH v Ţernovníku.
Letošní rok, rok 2007 byl pro náš sbor rokem výjimečným. Sbor dobrovolných hasičů
slavil 70 let od svého zaloţení. Na oslavy významného jubilea, které se uskutečnily v srpnu,
byli pozváni bývalí i současní členové a proběhlo slavnostní zapsání do historie vytvořením
společné fotografie. Všichni přítomní i další zájemci z řad široké veřejnosti měli také
příleţitost shlédnout krátký filmový záznam o celé historii a poté si mohli prohlédnout
výstavu fotografií a poţární techniky i veškerá ocenění sboru.
Kolektiv mladých hasičů při SDH Ţernovník měl 17 členů z toho 8 chlapců a 9 dívek.
Devět dětí je ţernovských, sedm z Lubě a jeden z Brťova – Jenče. O činnost kolektivu se
stará skupina vedoucích Miroslav Hnilička, Bořek Formánek a Ivo Matuška. Od jarních
měsíců se kolektiv pravidelně scházel na hasičském hřišti a věnoval se přípravě na jarní kolo
hry Plamen. Starší napravili výsledky z podzimního kola a z 26. místa postoupili aţ na
konečné 8. místo z 41 kolektivů. Mladší naopak dotáhli v konkurenci 32 kolektivů úspěšné
podzimní kolo do vítězného konce. Oba kolektivy se účastnily několika dalších soutěţí
v okolí a to se střídavými výsledky.
Pavel Bartoš a Jana Matušky v podzimním kole soutěţi dorostenců umístili na 3. a 4.
místě.
Žernovský mazec 2007
Závod horských kol se uskutečnil dne 18.8. 2007 Do závodu se přihlásilo rekordních bezmála
tři sta závodníků, z nichţ 258 projelo úspěšně cílem. Tato čísla ukazují, ţe si závod získává na
oblibě a je potěšitelné, ţe se mezi závodníky na startovní čáře objevují i jezdci z blízkého
okolí.
Závodilo se na tratích 50 a 25 km v celkem 17 věkových kategoriích. Trasa po startu na
Ţernovníku vedla závodníky přes obec Lubě, Unín, Hluboké Dvory, Skalička a Malá Lhota,
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do cíle na Ţernovník. Svým charakterem je volena tak, aby ji zvládli i ti méně zkušení. S delší
variantou dvou okruhů si mezi muţi nejlépe poradil Radovan Kyjovský – Kellys Opportuniti
MTB Team, v čase 1:46:00 a nejrychlejší ţenou se stala Martina Němcová – Pells Hard
Bikers. Na kratší trati zvítězil Jaroslav Matoušek – Tišnov Bikers a Renáta Burdová – Sokol
Blansko.
Zlatým hřebem akce se pravidelně stává bohatá tombola, kterou výrazně sponzorsky
podporují podnikatelé a občané jak z Ţernovníku, tak blízkého i vzdálenějšího okolí.
Společnost pro příjemně prožité pátky
Nejvýznamnější veřejnou akcí v činnosti SPPPP byla tradičně Pálenka roku, která se konala
23. března. Jelikoţ rok 2006 byl ovocnářsky úspěšný bylo do soutěţe přihlášeno 24 vzorků
pálenek z různých druhů ovoce, hojně byly zastoupeny pálenky ze švestek. Jako nejlepší byla
vyhodnocena pálenka pan Františka Jůzy. Na dalších místech se umístily pálenky Pavla
Hofírka a Františka Velena.
Na konci roku se SPPPP spolupodílela na rozsvěcování vánočního stromku.
ZO ČSV Rájec – Jestřebí
V naší obci je 5 včelařů, kteří mají zazimováno 62 včelstev. Organizováni jsou v ZO ČSV
Rájec – Jestřebí. V současné době probíhá léčení proti varroáze. Co se týče boje s tímto
roztočem, je v naší obci poměrně úspěšný. Od loňského roku je vyuţíván k léčení i
aerosolový vyvíječ, na jehoţ zakoupení se finančně podílela i naše obec. Snůška medu byla
v letošní roce poměrně dobrá. Většinu produkce místní včelaři prodají takzvaným „prodejem
ze dvora“ tj. od včelaře přímo ke spotřebiteli.
Společenská kronika
Ţernovník měl k 31.12.2007 195 obyvatel s trvalým pobytem, z toho 101 muţů a 94 ţen, 25
dětí do 15 roků. Průměrný věk v obci je 40,23 roků. V obci je 64 domů K trvalému pobytu se
přihlásili tři noví spoluobčané a odhlásili se dva občané.
Narodili se:
Karolína Jakubcová
Tereza Šabrňáková
Stella Kopalová

4.6.2007
28.7.2007
30.10.2007

Svatby:
Michal Hofírek a Marika Mertová ( Brumov ) – odstěhovali se do Brumova
Jindřich Rejthar a Lenka Palečková ( Újezd u Černé Hory)
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