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2010 
 

Vývoj počasí: 
 
 Začátkem roku je příroda zaprášená sněhem a teploty se drží pod bodem mrazu. 
Koncem měsíce ledna klesají teploty až pod -10°C a vrstva sněhu je vhodná k lyžování. 
V únoru se teploty až na pár dnů koncem měsíce drží  pod bodem mrazu. Začátkem března 
ještě teplota klesá pod bod mrazu, ale koncem měsíce se zvedá až na +10°C. Duben je teplý 
s postupně se zvyšujícími teplotami. Na konci měsíce teploty dosahují +20°C. Květen je teplý 
s teplotami kolem 15°C, ale celkem 22 květnových dnů je deštivých. Srážky za měsíc 
přesáhly 150 mm, což  ve značné míře ovlivnilo úrodu ovoce. Květy byly napadeny plísněmi 
a různými chorobami, které byly umocněny vlhkým počasím. V červnu teploty přesahovaly 
+20°C a deštivé dny skončily. V červnu se teploty pohybují přes +20°C. Nejteplejší se druhá 
dekáda. V prvních dvou dekádách  srpna byly teploty přes 20°C a koncem měsíce se začíná 
ochlazovat. V září se teploty stále držely do +15°C, ochlazovat se začíná koncem měsíce. 
V říjnu  se teploty drží ještě kolem +10°C. První polovina listopadu je ještě teplá a až poslední 
tři dny klesá teplota pod bod mrazu. V prosinci  teploty klesají pod bod mrazu a napadlo tolik 
sněhu, že se dalo lyžovat. Do konce roku zůstává jen malá vrstva. 
 Minimální teplota – 19,4°C byla 27.1. v 7,30 hodin a maximální +40,1°C byla 12.7. ve 
14,30 hodin. Nejvíce srážek 56,3 mm spadlo 6.8.,  za celý rok spadlo 670  mm srážek ve 110 
deštivých dnech. Nejsilnější vítr byl 26.4. v 15,46 hodin a to 23,8 km/h, nejsilnější náraz větru 
byl 10.12. v 1,53 hodin, a to 35,1 km/h. 
 
 
Obecní zastupitelstvo: 
 
V roce 2010 pracovalo ve stejném složení jako na konci minulého roku. Úřední dny byly ve 
středu od 18 hodin. V roce 2010 se konalo pět veřejných zasedání. Mimo běžných provozních 
záležitostí obce zastupitelstvo řešilo následující investiční akce: 
 
 
- projekt rozhledny na vodojemu na Skalkách a navazujících cyklotras. Celková hodnota  
projektové dokumentace byla 105 000,-Kč,  z toho dotace z Programu rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje  činila 67% 
 
 
- II.etapu opravy místního rozhlasu. Po obci byly rozmístěny ampliony s bezdrátovým 
připojením a vysílací stanici na budově OÚ. Toto vyřešilo špatnou slyšitelnost rozhlasu 
v některých částech obce. Cena akce byla 249 845,-Kč, z toho dotace z Programu rozvoje 
venkova Jihomoravského kraje  činila 68,4% 
 
 
- do oprav místních komunikací obec investovala 52 704,-Kč z toho dotace z Programu 
rozvoje venkova Jihomoravského kraje  byla 53% 
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V letošním  roce se také obec věnovala dost významně obecní zeleni,  zejména stromům. Byly 
prořezány a ošetřeny stromy na veřejných obecních pozemcích, především lípy. Ty stromy 
jsou již značně staré a v korunách mají spoustu suchých větví,  které ohrožují občany, 
například na výletišti. Také byly prořezány mladé ovocné stromy vysázené před několika lety 
na obecních pozemcích v počtu 66 ks a bylo také vysázeno 22 nových stromů, dosadba 
ovocných dřevin Na Skale a 74 keřů. Celková cena akce byla 142 657,-Kč, z toho dotace 
z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje  čerpaná prostřednictvím  svazku obcí 
Černohorsko činila 51,5 %. 

 
Dále s podporou MěÚ Blansko – odboru životního prostředí bylo provedeno sečení 

(mulčování) travního porostu v  území významného krajinného prvku „Horka u Žernovníka“. 
Tyto pozemky zůstávají ladem a volně zarůstají. Zásahem došlo k podpoření pestré mozaiky 
přírodě blízkých travinobylinných lad, vysokokmenných sadů, dřevinných liníí a skupin. 
Celkové náklady byly 8 500,-Kč. 

 
V letošním roce obec odprodala středotlaký rozvod plynu firmě JMP Net s.r.o. Tento 
odprodej byl jednou z podmínek pro připojení nově vybudovaného plynovodu k novým 
domům v lokalitě Nad výletištěm. 

 
Zastupitelstvo pracovalo s rozpočtem 4 219 tis. Kč. 
 
Obecní vodovod: 
 
byl v péči panů Františka Škrabala ml. a Lubomíra Velena. Cena vodného byla 23 Kč/ m3.a 
cena stočného  5 Kč/m3. Za rok 2010 bylo v obci spotřebováno 9460 m3 vody.  
 V létě se propadl před obecním úřadem chodník. Příčinou byla poškozená kanalizace. 
Oprava poškozené kanalizace včetně překopu silnice stála 144 094,-Kč. Po usazení bude 
nutná další oprava finálního povrchu vozovky. 
 
Vrt HV-101: 
 
Vzhledem k omezené výdatnosti dosavadního zdroje pitné vody z „ČS Hájenka“ rozhodlo 
zastupitelstvo o zadání hydrogeologického průzkumu na katastru obce Žernovník, které by 
vedlo k budování dalšího zdroje pitné vody. Dle hydrogeologického průzkumu byl začátkem 
roku 2009 na pozemku v lokalitě „Babčiná U staré studny“ vyhlouben vrt s označením HV-
101 do hloubky 70 m. Je vystrojen PEHD zárubnicemi o průměru 160 mm.  

Byla provedena hydrodynamická zkouška výdatnosti vrtu jejíž výsledky určují 
maximální výdatnost vrtu na 0,47 l/s a kompletní rozbory vody. V současné době 
zastupitelstvo řeší spolu s projektanty stavební povolení a připojení tohoto vrtu do ČS 
Hájenka, které díky nevyřešeným majetkoprávním vztahům z minulosti je velice obtížné. 
 
 
Obecní lesy: 
 
spravovala hospodářská komise pod vedením pana Josefa Zvěřiny ml. V roce 2010 bylo 
vytěženo 375,68 m3  dřevní hmoty a zobchodováno za průměrnou cenu 1128,3 Kč/ m3  . Na 
samovýrobu bylo občanům prodáno 34,25 m3 za průměrnou cenu 202,- Kč / m3 . Při obnově 
porostů a zalesňování půdy bylo vysazeno 4 850 ks stromků. 
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Obecní knihovna: 
 
byla v péči paní Heleny Hniličkové. V knihovně je  1737  svazků knih. Knihovnu navštěvuje 
asi 20  čtenářů  z registrovaných 40 a to jak místních tak i z okolních obcí. Celkem bylo 595 
výpůjček. Knihovnice se stará i o přístup k internetu. Ten je v poslední době málo 
navštěvován. Většina občanů, kteří tuto službu používá má přístup na internet zřízený ve 
svých domácnostech. 

 
 
 

15. a 16.10 se konaly volby do obecního zastupitelstva.  
V naší obce byla sestavena jedna kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů. 
 
1 Zvěřina Josef  81 hlasů  16,83 % 
2 Kopal David Mgr. 86 hlasů  17,87 % 
3 Matušková Soňa 83 hlasů  17,25 % 
4 Novotný Tomáš Ing. 89 hlasů  18,50 % 
5 Hnilička Pavel 68 hlasů  14,13 % 
6 Jůzová Jana  74 hlasů  15,38 % 
 

Složení nového zastupitelstva a komisí bylo následující: 
 
Starosta: Zvěřina Josef ml. 
Místostarosta: Mgr. Kopal David 
 
Členové zastupitelstva:  
Ing. Novotný Tomáš, Matušková Soňa, Hnilička Pavel 
 
 
Finanční výbor:  
Ing. Novotný Tomáš, Ing. Bartoš Roman, Ing. Novotný Vladimír 
 
Kontrolní výbor:  
Hnilička Pavel, Jůzová Jana, Hofírková Jiřina 
 
Stavební komise:  
Mgr. Kopal David, Matušková Soňa, Ing. Bartoš Roman 
 
Hospodářská komise: 
Zvěřina Josef, Škrabal František, Matal Petr 
 
Kulturní komise: 
Matušková Soňa, Mgr. Novotná Šárka, Mgr. Kopalová Andrea, Hofírek Pavel, Plachý Luboš 
 
Členové zastupitelstva pracují za tyto odměny: 
 
starosta    5000 Kč/měsíc 
místostarosta   4000 Kč/měsíc 
člen zastupitelstva   437 Kč/měsíc 
předseda výboru   1007 Kč/měsíc 
předseda komise   1007 Kč/měsíc 
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28. a 29.5. se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
s těmito výsledky: 
 
Ze 167 voličů se účastnilo   126 voličů a všechny hlasy byly platné. 
 
Česká str.sociálně demokrat.  30 hlasů  23,80 % 
Občanská demokratická strana 23 hlasy  18,25 % 
Věci veřejné    17 hlasů  13,49 % 
Komunistická str.Čech a Moravy 16 hlasů  12,69 % 
TOP 09    11 hlasů  8,73 % 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  11 hlasů  8,73 % 
Strana Práv Občanů ZEMANOVC 16 hlasů  4,76 % 
Suverenita-blok J.Bobošíkové 5 hlasů   3,96 % 
Česká pirátská strana   3 hlasy   2,38 % 
Konzervativní strana   2 hlasy   1,58 % 
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 hlas   0,79 % 
Strana zelených   1 hlas   0,79 % 
 
15. a 16.10. se konaly volby do Senátu Parlamentu ČR  
 
V naší obci a i v kraji zvítězil a senátorem se stal pan Regec Jozef z Černé Hory.  
 
Před poutí v sobotu se tradičně konala u kapličky mše svatá. 
 
V adventu využili zájemci z řad maminek a dětí  předvánoční čas společnou  výrobou 
adventních věnců a svícnů na obecním úřadě.  Obec dále uspořádala slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromku na návsi doprovázené kulturním programem, který s místními dětmi 
připravila paní Mgr. Šárka Novotná. Poté v budově OÚ následovala výstava  vánočních 
pohlednic a obrazů ze sbírky pana Luboše Plachého spolu s rukodělnými výrobky 
z žernovských domácností s vánoční tematikou . Všichni přítomní se zahřáli výborným 
vánočním punčem z dílny SPPPP. 
 
 
 
 

Společenské organizace 
 
Sbor dobrovolných hasičů: 
 
letos pracoval s mírně obměněným výborem. Předseda Pavel Hofírek, velitel Sokol Miroslav, 
zástupce velitele Petr Hnilička, jednatel Zuzana Hniličková, pokladník Lenka Velenová. Sbor 
má 75 členů z toho 30 členů do 18 roků. Velitelem zásahové jednotky je pan František 
Škrabal ml.  
 Mimo zajištění provozuschopnosti techniky se členové sboru soustředili hlavně na 
sportovní činnost. Družstvo mužů A se zapojilo do seriálu soutěží EXTRALIGI ČR 
v požárním útoku. Nejlepších výsledků dosáhli na soutěži v Letohradu ( 2. místo časem 17,28 
s ) a na domácí soutěži ( 2 místo časem 17,48 s ).  Celkově se žernovští  umístili v EL na 7. 
místě. Za toto družstvo cvičili Petr Hnilička, Jiří Hnilička, Pavel Hofírek, Lubomír Velen, 
Miroslav Sokol, Pavel Kupka. Družstvo bylo doplňováno jedním závodníkem na pozici 
proudaře z různých sborů v okolí. Ve Velké ceně blanenska toto družstvo dosáhlo dílčích 
úspěchů a celkově se umístilo na12. místě.  Do soutěží se začalo také zapojovat družstvo B 



 ROK2010_final Strana 5 (celkem 7) 

složené z mladších závodníků. Toto družstvo se umístilo ve Velké ceně blanenska na 38. 
místě. 
 Družstvo žen se zaměřilo na soutěže Velké ceny blanenska. Ženy vyhrály časem 17,96 
s soutěž v Sychotíně a na dalších pěti soutěžích se umístily na místě druhém. Celkově se ve 
Velké ceně blanenska umístily na 2. místě. Za mužstvo žen cvičily Lenka Velenová, Iva 
Velenová, Zdena Zemanová ( Velenová ), Lubomíra Mazancová ( Malá Lhota ), Veronika 
Musilová ( Jabloňany ), Lucie Hofírková, Jana Šabrňáková, Zuzana Hniličková. 
 Mladí hasiči pracovali pod vedením vedoucích Miroslava Hniličky a Bořka Formánka. 
Kolektiv byl doplněn o čtyři nové členy, a tak vedoucí mohli pracovat se dvěma družstvy. 
Družstvo mladších se umístilo v okresním kole hry Plamen na 4. místě. Družstvo starších 
obhájilo v okresním kole hry Plamen 1. místo a v krajském kole se umístilo na 4. místě.     
 

 
 
 

 
I mimosoutěžní činnost  sboru byla velice bohatá. Ještě v zimních měsících uspořádali zimní 
dětské odpoledne, závod v „Jízdě na čemkoli“. Další akcí bylo pálení čarodějnic, letos poprvé 
na novém hřišti a na podzim třeba zabíjačka v hasičce. Letos počasí nepřálo pořádání 
tanečních zábav a tak se z plánovaných šesti uskutečnily pouze tři, což způsobilo sboru 
výpadek v příjmech. 
 
Největší akcí bylo pořádání 13. kola soutěže Extraligy ČR v požárním útoku 28.srpna. 
Soutěže se účastnilo 43 družstev mužů a 20. družstev žen.  
 

Hodnocená družstva v kategorii – muži 
 

Pořadí    Jméno  Okres Levý proud (s) Pravý proud (s) Výsledný čas (s) 
1. Lavičky  ZR 17,17  17,00  17,17 
2. Žernovník BK 17,48  17,07  17,48 
3. Trnava  TR 17,42  17,49  17,49 
4. Radíkov  PR 17,61  17,23  17,61 
5. Suchotin BK 17,46  17,65  7,65 
6. Lestkov  SM 17,37  17,79  17,79 
7. Bolatice  OP 17,91  17,75  17,91 
8. Neplachovice OP 17,95  17,93  17,95 
9. Maršovice ZR 17,99  17,41  17,99 
10. Plumlov  PV 18,13  17,41  18,13 
11. Černovice BK 18,14  18,25  18,25 
12. Urbanov  JI 17,97  18,42  18,42 
13. Bezděkov  PB 18,00  18,57  18,57 
14. Petrovice A TR 18,66  18,44  18,66 
15. Babice  VS 18,45  18,71  18,71 
16. Netín  ZR 18,75  18,31  18,75 
17. Vrbětice  ZL 18,83  17,68  18,83 
18. Špičky  PR 18,57  19,14  19,14 
19. Úherce  PS 19,22  17,77  19,22 
20. Letohrad UO 18,56  19,26  19,26 
21. Starý Lískovec t BM 19,90  19,52  19,90 
22. Žernovník B BK 19,69  20,04  20,04 
23. Stanoviště BO 18,61  20,11  20,11 
24. Žďár  BK 19,77  20,61  20,61 
25. Bořitov  BK 19,03  20,71  20,71 
26. Květinov HB 21,09  18,13  21,09 
27. Krokočín TR 18,15  21,68  21,68 
28. Dlouhá Lhota BK 22,66  21,87  22,66 
29. Malá Lhota BK 21,32  23,18  23,18  
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Hodnocená družstva v kategorii – ženy 
 
Pořadí    Jméno  Okres Levý proud (s) Pravý proud (s) Výsledný čas (s) 
1. Nevcehle JI 16,69  16,87  16,87 
2. Svatoslav TR 17,69  17,92  17,92 
3. Výčapy Q TR 17,87  18,00  18,00 
4. Ivanovice VY 18,89  18,85  18,89 
5. Krokočín TR 18,93  18,99  18,99 
6. Němčice BK 18,72  19,08  19,08 
7. Chrášťany LT 19,14  18,02  19,14 
8. Vítonice  ZN 18,64  19,41  19,41 
9. Černovice BK 19,44  18,03  19,44 
10. Suchotin BK 18,12  20,41  20,41 
11. Černá Hora BK 21,03  20,48  21,03 
12. Benetice  TR 21,62  21,07  21,62 
13. Šošůvky  BK 22,09  20,61  22,09 
14. Výčapy  TR 19,45  24,04  24,04 
15. Urbanov  JI 22,57  24,52  24,52 
 
Družstvo Žernovníku nebylo hodnoceno pro nesplnění úkolu – sražení terče 
 
 
Společnost pro příjemně prožité pátky: 
 
uspořádala 10. ročník Pálenky roku. Z počtu 21 vzorků dodaných do soutěže byla vybraná za 
nejlepší pálenka pana Luboše Plachého. 
 
Myslivecká sdružení: 
na částech katastru naší obce pracují čtyři myslivecká sdružení.  
 
Myslivecké sdružení Lubě provozuje právo myslivosti na 25,67 ha pozemkové výměry obce 
Žernovník. Již pátým rokem zřizuje, udržuje a obhospodařuje na pozemku obce Malá Lhota 
(Hraniční mez) myslivecké políčko o výměře 0,31 ha, které slouží celoročně zvěři. V honitbě 
se vybudovali 2 napajedla, 3 umělé nory a 5 kachních budek. 
Každým rokem se snaží myslivci ze svých zdrojů odchovat a vypustit bažantí zvěř do volné 
přírody v počtu do 50 ks. Dle plánu mysliveckého hospodaření sdružení chová cca 70 ks srnčí 
zvěře na 779 ha. Na honech se v posledních rocích v tomto sdružení již loví pouze zvěř černá 
a škodná vzhledem k tomu, že zvěře drobné jako jsou bažanti a zajíci je velice málo. 

V letošním hospodářském roce byl překonán dlouhodobý rekord v počtu slovené černé 
zvěře, který dosáhl 33 ks. Srnčí zvěře byl naopak úbytek a jednou z příčin je jistě i skutečnost, 
že téměř v celé honitbě byla na polích pěstována řepka jako monokultura. Srnčí zvěře bylo 
v letošním roce odloveno 18 ks, dále 17 lišek, 6 kun, 1 tchoř, 5 jezevců a dvě toulavé kočky. 
 
 
Včelaři: 
 
V obci jsou čtyři včelaři s 59 včelstvy na pěti stanovištích. Snůška medu byla i přes deštivý 
květen velice dobrá a to zejména medovicového medu. Průměr na včelstvo mírně přesáhl 30 
kg medu. Na podzim byl v obci založen panem Miroslavem Hniličkou včelařský  kroužek 
mládeže. Kroužek má jedenáct členů ze Žernovníku a Lubě. 
 
Na obci se začala aktivně projevovat skupina maminek dětí předškolního věku. Maminky na  
podzim uspořádaly na výletišti dětské odpoledne a koncem roku Vánoční dílničku, kde 
vyráběly s dětmi různé vánoční ozdoby.  
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Společenská kronika 
 
 
K 31.12. 2010 čítala obec 213 obyvatel 
 
Narodil se: 
 
Tomáš Beran   26.5.2010 
 
Zemřeli: 
 
Marie Vašíčková  ( 1. února ) ve věku 78 roků 
Vassil K. Karavassilev ( 22. února ) ve věku 99 roků 
Jiřina Dvořáková ( 15. května ) ve věku 74 roků 
 


