2011
Mezi největší události celosvětového významu patřilo zemětřesení v Japonsku,
při kterém přívalová vlna tsunami zasáhla ostrov Honšú. Ostrov se posunul o 2,4 m
a zemská osa byla vychýlena o 10 cm. Katastrofou bylo poškození jaderné elektrárny
Fukušima, která byla zcela zničena a radiace zasáhla obrovské okolní území. Celý svět
začal diskutovat o nutnosti a potřebě jaderné energie.
Evropa prožívá ekonomickou krizi, která se projevuje zejména v jižních zemích
jako Řecko, Portugalsko, Španělsko a Itálie. Objevují se první zmínky o konci jednotné
měny euro.
Český stát je řízen vládou koalice politických stran Občanská demokratická strana,
TOP 09 a Věci veřejné. Vláda musí dělat různá úsporná opatření jako je
snižování rozpočtů státních organizací, snižování platů státních zaměstnanců,
důchodovou reformu a podobně. Současně se na druhé straně dovídají občané o
přeplácení státních zakázek či korupci ve státní správě. Tyto informace
nepřispívají ke klidu mezi občany.

Dnem daňové svobody byl 20. červen 2011. Míra nezaměstnanosti byla 8,6%.
Průměrná hrubá mzda ve státě činila letos 24 319,- Kč měsíčně.
Ze mzdy se odvádí ještě daně, sociální a zdravotní pojištění. Na tuto mzdu však
dosahuje jen necelé třetina zaměstnaných.
Ve společnosti panují různé nálady. Na jednu stranu si občané stěžují na
velkou drahotu, naopak velké obchody často zvyšují tržbu. Cena chleba 1,5 kg se
pohybuje od 25,- Kč do 35,- Kč, cena mléka se pohybuje kolem 20,- Kč za litr, máslo
stojí kolem 30,- Kč za 0,25 kg, cukr 20 – 25,- Kč za kg, cena balené vody se
pohybuje od 10 do cca 15,- Kč za 1,5l . V naší obci není možnost nakoupit základní
potraviny. Nejbližší obchody jsou v Černé Hoře. Nevíce však občané využívají
nákupu v supermarketech v Blansku, Boskovicích, Kuřimi a Brně. Zde nakupují zboží
s delší trvanlivostí a v malých obchodech se nakupuje spíše zboží denní spotřeby.

Obecní zastupitelstvo pracovalo v roce 2011 ve stejném složení jako na konci
minulého roku. Noví členové zastupitelstva se seznamovali s činností zastupitelů.
Zastupitelstvo se schází pravidelně každou středu, kdy jsou také od 19 do 20 hodin
úřední hodiny.
V roce 2011 se konalo šest veřejných zasedání. O tato zasedání však občané příliš
velký zájem nejeví, účast se pohybuje do šesti občanů. O své činnosti zastupitelstvo
informuje občany pomocí internetových stránek a úřední desky. Zde musí být
vyvěšeny všechny vyhlášky, nařízení a usnesení z jednání obecního zastupitelstva.
Jako účetní byla zaměstnána paní Jitka Pavlů z Brťova.
Výdaje obce v roce 2011 činily 2 055 526,- Kč. Příjmy činily 4 163 041,- Kč.
Na účtu obce bylo k 31. 12. 11 283 287,- Kč.
Obec uhradila příspěvek na školné za žáky pro základní školu v Černé Hoře ve výši
108.585,- Kč a na provoz pro mateřskou školu v Brťově Jenči ve výši 13 074,-Kč.
Většina dětí navštěvuje základní školu v Černé Hoře. Některé navštěvují školy
v Lysicích, v Lipůvce nebo Gymnázium v Blansku.

Zastupitelstvo se věnovalo mimo spousty drobných akcí zabezpečujících
provoz obce také investičním akcím.
Nejvýznamnější akcí bylo vybudování nové 30 m dlouhé a 3 m široké cesty ve směru
od zastávky ČSD od č. p. 7 (pan Velen Lubomír) k novostavbě pana Petra Talaše a paní
Dany Hofírkové. Cena nové cesty byla 88 202,- Kč. Na této částce se podíleli majitelé
uvedené novostavby částkou 10 000,- Kč.
Současně byl také nanesen nový povrch v šířce 2,5 až 3 m v délce 100 m kolem č. p. 5
(pan Hanzl) a novostavby pana Hofírka. Cena této akce byla 144 349,- Kč. Na obě tyto
akce obdržel obecní úřad dotaci 135 000,- Kč.
Další významnou akcí je příprava vybudování nového vodojemu a následně
výstavby rozhledny. Akce nenachází pochopení u dost značné části občanů.
V anonymní anketě na stránkách obecního úřadu se mezi vybranými investičními
akcemi k výstavbě rozhledny z padesáti hlasujících vyjádřili kladně jen dva. Většina
hlasujících je přesvědčena, že by obec mohla peníze investovat například do opravy
místních komunikací nebo opravy vodovodu. Názor zastupitelstva je takový, že když
jsou na rozhledny dotace, bylo by nevýhodné je nevyužít. Někteří občané mají také
názor, že stavbou rozhledny obec splatí dluh cestovnímu ruchu a obec se výrazně
zviditelní na turistických mapách.

Vizualizace projektu vodojemu a rozhledny na Skalkách

Při přezkoumání závěrečného účtu za rok 2010 byly zjištěny kontrolním orgánem
z Jihomoravského kraje různé nedostatky, účetnictví bylo označeno jako neprůkazné.
V závěru kontrolní zprávy je konstatováno, že nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Vzhledem k neustále trvajícímu stavu nevyřešených pohledávek bylo přistoupeno ze
strany zastupitelstva ke kontrole účetních dokladů a práce účetní za poslední 2 roky
v této oblasti. Následně dle kontroly byli občané vyzváni k zaplacení nedoplatků z
minulých roků vůči obecnímu úřadu. Mnozí však na úřad chodili s potvrzením o
zaplacení. Výsledkem kontroly bylo zjištění nesrovnalostí, které budou odstraněny a
došlo k ukončení mandátní smlouvy s účetní paní Prášilovou.
V obci se má dle obecně závazných vyhlášek vybírat poplatek ze psů, poplatek za
lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek
ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity. Tyto vyhlášky byly upraveny,
aktualizovány dle platné legislativy a nabyly platnost od 1. 1. 2012.
Poplatek ze psů byl navýšen z 60,- Kč za prvního psa na 100,- Kč.

Za svoz domovního odpadu byl stanoven roční poplatek 456,- Kč za osobu.
Domovní odpad občané dávají u svých domů do popelnic nebo igelitových pytlů a
odpad je svážen jednou za dva týdny firmou Sita CZ a.s. na skládku. Plastové a
skleněné obaly od nápojů se třídí. U obecního úřadu jsou umístěny kontejnery,
do kterých se tento odpad umísťuje a je odvážen k recyklaci. Jednou ročně je z obce
odvážen velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad, který nelze umístit do popelnic.
Přestože není omezeno množství odpadků na občana, musela obec ve spolupráci
s hasiči zorganizovat v dubnu úklid katastru. V lesích u cest je možné nalézt různý
odpad od obalu na potraviny a láhve až po staré televize a ledničky. Tento odpad
nepochází z obce, ale od projíždějících.

V obecních lesích bylo vysázeno 1450 smrků, 1200 borovic, 1000 modřínů,
2600 buků, 6400 dubů, 60 jasanů. Na zalesnění zemědělské půdy získala obec
podporu 29 543,89 Kč, kterou obdržela v roce 2012.
Naopak bylo vytěženo 398,85 m3 dřevní hmoty za celkovou částku 652 315,- Kč
a samovýrobou bylo vytěženo 27,4 m3 za celkovou částku 6 338,- Kč.
Roční hospodaření skončilo přebytkem 262 561,- Kč.
Společnost Les projekt Brno vypracovala lesní hospodářský plán na rok 2011 – 2020.
Celková cena na jeho pořízení byla 31 329,- Kč.
Na tento plán obec získala dotaci 17 784,- Kč.
O hospodaření v lesích se stará starosta obce pan Josef Zvěřina ml.
O obecní vodovod se starají pánové František Škrabal a Petr Matal.
Celkem bylo vyčerpáno 12 964 m3 vody. Občanům bylo prodáno 9 137 m3 vody.
V obci je 92 vodovodních přípojek. Cena vodného byla 25 Kč/m3 vody a cena
stočného je 6 Kč/m3. Spotřeba vody je měřena na jednotlivých odběrných místech
vodoměry. V průběhu roku bylo nutno opravit několik poruch zejména v Ulici a jedna
byla na výtlačném řádu od studní do vodojemu.

Proti minulým rokům byla velice aktivní kulturní komise. Znovu byla obnovena
tradice masopustního průvodu. Do této akce se aktivně zapojili především mladší
občané a v průvodu masek navštívili většinu stavení v obci.
V dubnu byl uspořádán dětský maškarní karneval pro předškolní děti a 19. dubna
bylo uspořádáno za hojné účasti občanů plavecké odpoledne v Lázních Boskovice.
8.května uspořádala kulturní komise vítání nových občánků do svazku obce.
Uvítáni byli Matěj Koleňák, Aleksander Mitev a Veronika Hofírková. Školní mládež
pod vedením Šárky Novotné připravila kulturní program.
5.- 7. srpna byla na obecním úřadě uspořádána u příležitosti 660. výročí první
zmínky o obci výstava z historie obce.
6.srpna uspořádalo obecní zastupitelstvo ve spolupráci s SDH taneční zábavu.
Pořadatelskou službu na této zábavě zajišťovali rodiče mladých hasičů z Lubě.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován sboru dobrovolných hasičů
na podporu kolektivu mladých hasičů.
23.listopadu byla opět uspořádaná Vánoční dílnička. Na této akci se zejména
mládež a mladé maminky zdokonalují ve zhotovování vánoční výzdoby a v obnovování
vánočních zvyků.

2. prosince se konalo u obecního úřadu rozsvěcování Vánočního stromu.
Kulturní program nacvičila s dětmi ze Žernovníku a Lubě opět paní Šárka Novotná.
S tímto programem vystoupily děti následující den na obdobné akci v Lubě.
Po ukončení kulturního programu si mohli občané prohlédnout výstavu fotografií
obce od pana Jiřího Hniličky. Tato výstava byla otevřená po celý víkend.

V roce 2011 provedl majitel rozvodné elektrické sítě společnost E.ON Česká
republika, s.r.o. výměnu stávajících dřevěných sloupů nízkého napětí za sloupy
betonové. Práce prováděly firmy Perfect a Energetika Boskovice, obec hradila
demontáž, montáž, výměnu vedení veřejného osvětlení a připojení bezdrátových
rozhlasů.

Společenské organizace.
Sbor dobrovolných hasičů.
pracoval pod vedením pětičlenného výboru jako v předešlém roce. Na výroční valné
hromadě byli do výboru dovoleni: Jan Hnilička jako referent mládeže, Eliška
Matušková jako zástupce mládeže. Také byla zvolena trojčlenná revizní komise ve
složení Ivo Matuška, Milan Kašparec a Lubomír Velen. Zajímavé bylo, že předseda
s velitelem byli proti ustavení této komise.
Hlavní činností bylo udržení provozuschopnosti protipožární techniky. Ta se
sestává z přívěsného vozíku vybaveného přenosnou stříkačkou PPS 12 a sadou
hadic a nářadí pro první zásah. Pro přepravu tohoto vozíku slouží devítimístný
dodávkový automobil OPEL MOVANO.
Většinu času věnují hasiči přípravou na soutěže a účastí na soutěžích.
Sbor měl dvě soutěžní družstva mužů a jedno družstvo žen.
Muži A se se zaměřili na seriál soutěží EXTRALIGY ČR v požárním útoku. Celkově
se v této soutěži umístili na 21. místě s 28 body. V seriálu soutěží Velké ceny
Blanenska se toto družstvo umístilo celkově na 6. místě. Velké ceny Blanenska se
účastnilo i družstvo Žernovník B. V ročníku 2011 se toto družstvo umístilo na 27.
místě.

Soutěží se Velké ceny Blanenska se účastnilo i družstvo žen, které se celkově umístilo
na 5. místě.
O kolektivy mladých hasičů pečují pánové Miroslav Hnilička, Bořek Formánek
a Jan Hnilička. Kolektiv čítá 19 dětí z Žernovníku a Lubě a je tvořen jedním
družstvem mladších hasičů a jedním družstvem starších hasičů.
Rok 2011 byl velice úspěšný. Oba dva kolektivy zvítězily ve svých kategoriích
v okresním kole. Kolektiv starších žáků reprezentoval okres v krajském kole. V této
soutěži se mladí hasiči umístili na třetím místě.
Pro zabezpečení financování činnosti sboru hasiči pořádají taneční zábavy.
Tyto akce již bohužel nejsou tak ekonomicky výhodné jako v minulých letech.
Nevětší hasičskou akcí bylo pořádání druhého kola soutěže seriálu EXTRALIGY ČR
v požárním útoku, které se konalo 5. června. Do pořádání této akce se zapojila
většina členů SDH a spousta příznivců, bez kterých by takto náročný podnik nebylo
možné uspořádat.
Hasičská televize tuto soutěž natáčela a přes internet vysílala přímý přenos na
svých webových stránkách.

Kolektiv mladých hasičů při okresním kole hry PLAMEN v Doubravici nad Svitavou.
Druhá řada z leva: vedoucí Miroslav Hnilička a Jan Hnilička, Eliška Matušková, Vojtěch Zhoř ( Lubě ),
Zuzka Formánková ( Lubě ), Hana Zemanová ( Lubě ), Hana Kašparcová, Jakub Vlach, Dan Matuška, Klára Formánková (Lubě
vedoucí Bořek Formánek ( Lubě ),
První řada z leva: Petra Zhořová ( Lubě), Anička Kopalová, Jakub Toman, Ondřej Toman, Aneta Šindelková (Černá Hora), Eva
Kašparcová, Helenka Koupá ( Lubě ), Štěpán Kašparec ( Lubě ), Lukáš Kašparec, Ondřej Filka – Lubě.

Myslivci.
V katastru obce pracují čtyři myslivecká sdružení. Za poslední rok ubylo v přírodě
srnčí zvěře. V přírodě přibývá dravců a predátorů, kteří likvidují nově objevující se
zajíce a bažanty.
V honitbě obhospodařované mysliveckým sdružením Lubě bylo zloveno 9 srnců, 8 srn,
5 srnčat, 4 lončáci prasete divokého, 10 selat, 4 bažanti, 4 zajíci.
Dále bylo zloveno 6 lišek, 7 kun a 1 tchoř.

Včelaři.
V obci chovají čtyři včelaři 61 včelstev. Rok 2011 se vyznačoval nadprůměrnou
snůškou medu – průměrně přes 30 kg na jedno včelstvo. Med včelaři převážně
prodávají tzv. prodejem ze dvora. Cena medu se pohybuje od 80 do 120,- Kč za 1 kg
medu. V obci se také osvědčil samoobslužný prodej, kdy včelař má před domem
skříňku s medem a případný zájemce si ho sám odebere a peníze nechá v přiložené
pokladničce. Obec podpořila ZO ČSV částkou 2 000,- Kč.
Pod vedením Miroslava Hniličky pracuje v obci včelařský kroužek mládeže.
Kroužek má 14 členů a včelaří s deseti včelstvy.

Společnost pro příjemně prožité pátky opět uspořádala soutěž o pálenku roku. Jako
nejlepší byla vyhodnocena pálenka pana Jindřicha Rejthara.
25. srpna uspořádala v naší obci brněnská firma Contact P&P s.r.o. cyklistický závod
Žernovský mazec. Závod byl zařazen do seriálu závodů Brněnský pohár horských kol.
Trať kopírovala závod pořádaný před několika roky. Celkem 100 závodníků soutěžilo
na trati 25 a 50 km. Závodu se nikdo z místních občanů neúčastnil. Při organizaci
spolupracovali členové SDH.
V obci se konalo v letních měsících osm tanečních zábav. Mimo SDH po jedné pořádali
hasiči z Černé Hory a Myslivecké sdružení Lubě.
Na tanečních zábavách jsou problémy s konzumací alkoholu návštěvníků mladších
osmnácti roků. Pořadatelé to řeší tak, že vstupenku nahrazuje lepící papírový
náramek, který se barevně liší dle věku návštěvníků.

V obci má sídlo několik firem, mezi nejvýznamnější patří:
Jindřich Rejthar – velkoobchod
Firma prodává široký sortiment výrobků pro vodoinstalace, plynoinstalace,
topení, kanalizace, vybavení koupelen a ostatní stavební činnosti. Zaměstnává přes
dvacet zaměstnanců.
ALFA-METAL Miloš Nečas
Firma má v obci provozovnu. Zabývá se sériovou výrobou drobných součástek na
moderních CNC obráběcích strojích.
Hostinec "U Zvěřinů" & zahrádka Ahoj Žernovník – Jan Zvěřina
provozuje pohostinství v zimním a letním režimu. Zimní režim je od října do dubna.
Hostinská činnost je provozována v hostinci v č. p. 10. Od dubna do září je provoz
přestěhován do zahrady.
V zimním provozu je možně v hostinci pořádat různé oslavy a setkání, což je občas
využíváno jak místními občany, tak i přespolními. Návštěva hostince se za poslední rok
mírně snížila.
Letní zahrádka je velmi oblíbená u turistů. Takhle popsal návštěvu hostince
dopisovatel turistického časopisu Treking Theodor Teshim:

„Za skutečný magnet opodál však každý musí uznat výletní hostinec U Zvěřinů, jenž na svém
průčelí hrdě nese krom satelitu a vyobrazení chmele i bodré oslovení kolemjdoucích: "Ahoj".
Ahoj je totiž jménem letní zahrádky hostince. Slušný člověk na pozdrav odpovídá, my
si tedy také nenecháme ujít příležitost projevit dobré vychování a u objednávky konečně na
"Ahoj" z průčelí odpovídáme nesmělým "Brý den" blahosklonně se usmívajícímu šviháckému
staršímu kovboji, který svůj obličej a šediny skrývá pod široký stetson, čímž se celkovou
image značně blíží postavě z populárního seriálu Dallas ( americký kultovní televizní seriál
z druhé poloviny minulého století ) jménem Jock Ewing, co své ženě Miss Elli zmizel z
rodového sídla Southforku v bažinách, aby se následně objevil o pár dílů později jeho
dvojník…
Příjemný první dojem z restaurantu okamžitě mocně přehlušuje nezvykle silně sladká
chuť černohorské jedenáctky jménem Páter. My, lidé odkojení Radegastem a živení
Starobrnem, si najednou připadáme, jako kdybychom pili ze sklenice medový koncentrát řízlý
pivem nevalné kvality, vskutku nic pro hašení žáru našich vyprahlých hrdel v parné
odpoledne tropických veder. Prý jsou za onu trestuhodně sladkou chuť zodpovědné nějaké
ostudně přeslazené sirupy, co se při výrobě černohorského piva lijí do nápoje. Škoda
přeškoda, dříve to bývalo celkem dobré pivo, na něž nebylo proč se netěšit. Nicméně tu
v okolí Černá Hora vévodí většině výčepů, tak pokud se zákazníci nevzpouzí a neberou pivovar
ztečí, není vlastně co namítat.
Tak jako tak má hodná žena a já si lehce pokaženou chuť okamžitě a spolehlivě
spravujeme velkou porcí excelentní domácí klobásky přímo z udírny. Z dalších uzených
specialit, jimiž zde můžete hříšně potrápit své útroby, velmi rád jmenuji uzené kuře, makrelu,
žebírko, bůček a krkovičku, to vše s dostatkem příloh na tácku či plastikovém talířku a za
poměrně příznivou cenu, jež nikterak fatálně nenabourává ani náš superskromný rodinný
rozpočet při konečném zúčtování (neméně) usměvavým Bobym za výčepem.
Špatně napojeni, leč více než dobře nasyceni se koulíme ulicí kousek dolů na náves s křížem.“

Ceník pohostinství
Pivo Černá Hora Klášterní 0,5l
Pivo Černá Hora Páter 11° 0,5l
Limonáda Černá Hora KOALA 0,5l

21,- Kč
21,- Kč
15,- Kč

Kuře uzené 100g
Kuře grilované 100g
Klobása 100g
Makrela 100g
Bůček 100g
Krkovice 100g
Žebírko 100g
Utopenec

20,50 Kč
16,- Kč
26,- Kč
20,- Kč
27,- Kč
33,- Kč
19,- Kč
30,- Kč

Ceny včetně přílohy VP a DPH 20%.

Statek Ládi Kerndla č. p. 9
Statek je vybaven pro pořádání svateb, kongresů, seminářů, školení, oslav narozenin a
firemních akcí. Zájemci mají možnost využít sál s kapacitou 130 osob nebo zahradní
posezení s kapacitou 350 osob. Statek navštěvují různé osobnosti kulturního nebo i
politického života. Akce na statku se občanů nijak nedotýkají a ani život v obci
neomezují.

Celkem je v obci registrováno ke čtyřiceti živnostenským listům.

Zajímavé osobnosti obce
David Kopal, 39 let, č.p. 3
se věnuje leteckým modelům. Je členem leteckého modelářského klubu WINKHAUS
a zároveň člen nově vzniklého LMK Černohorsko. Stavbě a provozu modelů se
věnuje od 13 let. Od roku 1998 se věnuje soutěžně kategorii maket, tedy zmenšenin
skutečných letadel. V roce 2011 se stal mistrem ČR. Další významné soutěžní
úspěchy: 2x účast na MS - Švycarsko 2000 a Polsko 2010 a 4x účast na ME - ČR
1999, Polsko 2001, Rakousko 2003, Norsko 2009.
V letošním roce plánuji účast na MS ve Španělsku. V současné době soutěží se
stíhačkou Hawker Sea Fury o hmotnosti cca 13kg poháněnou motorem o objemu
74ccm.

V obci bylo přihlášeno k 31. 12. 2012 220 občanů a to 110 mužů a 110 žen. 33 bylo
dětí do 15 roků a 49 bylo občanů starších 60-ti roků.
V roce 2011 bylo v obci rozestavěno 8 nových rodinných domů.
Od výstavy k 660. výročí obce jsou obecní kroniky a historické fotografie doplňující
obecní archív uloženy na obecním úřadě.

Narodili se:
Mitev Aleksander
Jakubcová Sofie
Rejthar Jindřich
Hofírková Veronika

Počasí bylo v roce 2011 bez velkých mimořádností. Nejnižší teplota byla naměřena
24. února a to -15,4°C ráno. Nízké teploty v první dekádě května způsobily pomrznutí
části ovocných stromů. Nejvíce byly postiženy ořechy, meruňky a třešně. Modré
ovoce tyto mrazy přečkalo bez úhony. Nevyšší naměřená teplota byla 41,0°C 14.
srpna v odpoledních hodinách. Největší denní srážky byly 21. července a to 32,3
mm. Celkem bylo 93 deštivých dnů. Nejsilnější vítr by naměřen 8. dubna v noci 25,9
km/h a náraz větru ve stejném čase o síle 40,4 km/h.

