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Do roku 2012 jsme vstupovali s menšími či většími obavami. Dávné proroctví Mayů a
také další věštci předpovídali konec světa. Naštěstí se nic z toho nevyplnilo a my dnes
můžeme bilancovat, co nám rok dal či vzal.
Nejsledovanější událostí roku byly 30. letní olympijské hry. Zraky celého světa se
upíraly do Londýna, kde se sportovních klání zúčastnilo téměř 8500 sportovců, kteří se
utkali ve 26 sportech rozdělených do 39 disciplín.
Českou republiku reprezentovalo 133 sportovců ve 20 disciplínách. Získali jsme 4
zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile.
Celý rok jsme ze všech médií slyšeli o připravovaném zvýšení daní. Toto téma střídaly
informace o připravované důchodové reformě, která má být postavena na třech
pilířích. Nejdiskutovanější a nejzajímavější je druhý pilíř, do kterého může občan
dobrovolně vstoupit, ale v žádném případě se z něj nedá vystoupit.

Tyto povzbudivé zprávy střídaly obavy o vyslovení nedůvěry Nečasově vládě a o
nových předčasných volbách. I toto nebezpečí bylo zažehnáno včas.
Důležitou událostí byly volby do krajského zastupitelstva a senátu. V naší obci se jich
zúčastnilo 46% voličů, vítěznou stranou se stala KSČM, hned za ní ČSSD. V celostátním
pohledu to pak bylo přesně obráceně.

Na začátku roku měl Žernovník 220 obyvatel, na konci roku 2012 to bylo 223 obyvatel.
Narodilo se celkem pět dětí:
Janě a Pavlovi Šabrňákovým syn Martin Šabrňák,
Romaně a Martinu Dvořákovým dcera Šárka Dvořáková,
Barboře Ottové a Františku Kopřivovi dcera Barbora Kopřivová,
Haně Třískové a Romanu Pospěchovi syn Šimon Pospěch,
Daně Hofírkové a Petru Talašovi syn Radim Talaš.
Zemřel pan Josef Mynář.
Dva žernovští občané uzavřeli sňatek:
Markéta Sedláčková (Žernovník) a Petr Brož (Praha),
Veronika Juránková (Sychotín) a Jan Hnilička (Žernovník).
Odstěhovali se manželé Koleňákovi.

Obecní zastupitelstvo pracovalo v roce 2012 ve stejném složení jako loni:
Starosta: Zvěřina Josef
Místostarosta: Mgr. Kopal David
Členové zastupitelstva: Ing. Novotný Tomáš, Matušková Soňa, Hnilička Pavel
Náhradník člena zastupitelstva: Jůzová Jana
Účetní: Pavlů Jitka (bytem Brťov-Jeneč)
Od srpna byl zaměstnán jako obecní zaměstnanec pan František Škrabal.

Schválený rozpočet obce na rok 2012 činil 4 862 000 Kč.

Nejdůležitější aktivity obecního zastupitelstva:
Územní plán Žernovník – Osloveno bylo 5 firem, aktivně se zúčastnily 3 společnosti.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy STUDIO REGION s r.o., ve výši 150 000
Kč. Na projekt byla schválena smlouva o dotaci od JMK, která by měla činit po
předložení všech příloh 62 100,-Kč.
Příspěvek ČSV Rájec a okolí – obec přispěla organizaci včelařů částkou 2 000,-Kč.
Peníze byly určeny na nákup léčiv pro včelstvo.
Žádost o dotaci na zásahovou jednotku HZS na JMK.
Dotace od JMK na požární techniku činila 60 000,-Kč.
Úprava dopravního značení – byly posunuty cedule „obec“ směrem k Černé Hoře,
protože v této lokalitě byly postaveny další rodinné domy (Matuška, Rejthar, Tůma),
taktéž ve směru Lubě (Toman, Dudek, Zvěřina, Uliarčik, Grus, Zubalík)
Zpomalovací retardér byl pořízen v úseku Úvozek, na komunikaci vedoucí od hasičky
k pohostinství. Komunikace není v dobrém stavu a řidiči si tudy zkracují cestu přes
obec nepřiměřenou rychlostí.
Schválení smlouvy o podmínkách napojení plynárenského zařízení v lokalitě Boří
se společností JMP Net s r.o.

Prodej pozemků manželům Tomanovým, č. p. 82 a Uliarčíkovým, č. p. 84 za účelem
zřízení zahrad za cenu 40,50 Kč/m2. Jedná se o pozemky ve vlastnictví OÚ, které
sousedí s pozemky jmenovaných majitelů.
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městysem Černá Hora na řešení přestupků. Tyto
musí řešit přestupková komise, která však není v naší obci ustanovena.
Schválení smlouvy o odměnách členů zastupitelstva s účinností od 1. 12. 2012 takto:
člen zastupitelstva
266 Kč/měsíc
člen výboru nebo komise
542 Kč/měsíc
předseda výboru nebo komise
836 Kč/měsíc
místostarosta
4000 Kč/měsíc
starosta
6000 Kč/měsíc
Odměny za výkon funkcí se mohou sčítat.
Schválení kalkulace vodného na 31,- Kč/bez DPH/m3 a stočného na 9,- Kč/bez
DPH/m3 pro rok 2013, tedy celkem 40 Kč bez DPH/m3, aktuální sazba DPH pro rok
2013 je 15%.
Jihomoravskému kraji byly darovány pozemky v lokalitě kolem silnice II/377 v Horce
v souvislosti s majetkoprávním vyrovnáním. Pozemky byly umístěny v tělese opravené
cesty.

Poskytování spisové služby bude pro naši obec zajišťovat na základě dohody z roku
2010 město Blansko. Náklady na provoz budou hrazeny z 85% z fondů EU, 15% bude
obec platit městu Blansku.
Další uzavřené smlouvy:
Technický dozor investora s firmou STAVCON s r.o. na stavby
Vodojem a posílení vodovodních zdrojů Žernovník a připojení vrtu HV 101,
Rekonstrukce čerpací stanice Hájenka, Rozhledna.
Cyklotrasy a publicita s firmou GS PLUS s r.o. na výběr dodavatele značení cyklotras a
mobiliáře, informačních letáků a povinné publicity.
Mandátní smlouva s advokátní kanceláří JUDr. Jan Paroulek na zajištění organizace
všech výše jmenovaných veřejných zakázek.
Smlouva týkající se projektu Rozhledna na zajištění textového obsahu, informačních
letáků a brožury s firmou ADM ateliér, Ing. arch. Dušan Mihola.
Účelová dotace v rámci regionálního operačního programu NUTSZ – jihovýchod na
realizaci projektu, jehož předmětem je propojení hlavního cyklokoridoru
Brno–Černohorsko–Moravský kras, vybudování turistické infrastruktury (rozhledna,
cyklotrasy, včetně dovybavením mobiliáře). Dotace bude poskytnuta v případě splnění
všech smluvních podmínek v maximální výši 2 645 061 Kč.

Obec spravuje 59,962 ha lesní půdy, tj. 599 620 m2 plochy v hodnotě 2 598 044 Kč
a asi 34 milionů Kč v zásobách dřevní hmoty.
Vytěženo bylo 401,2 m3 dřeva, prodáno za průměrnou cenu 1 771,31 Kč/m3.
Vytěžené plochy jsou obratem zalesňovány. Bylo vysázeno 4 800 smrků, 1 500
borovic, 800 modřínů, 1 750 dubů a 300 buků, tj. 9 150 ks sazenic stromků.
Byly odstraněny tzv. lapáky, které se v boji proti kůrovci moc neosvědčily. V případě
potřeby jsou škůdci odstraněni operativně chemicky.
V roce 2012 obdržela obec na základě žádosti o dotaci podporu na hospodaření
v lesích od JMK v celkové výši 42 040 Kč a na zalesňování zemědělské půdy dotaci ve
výši 29 544 Kč,
o kterou žádala v roce 2011. Z fondů EU pocházelo 80% zmíněné částky, zbylých 20%
z rozpočtu ČR.

Pod záštitou obce proběhl v únoru druhý ročník obnovené tradice OSTATKY. Průvod
prošel celou dědinu a potěšil staré i mladé obyvatele.
K tradicím patří také pouťová zábava. Tentokrát hrála k tanci a poslechu tišnovská
Malá kapela.
Pravidelně se uskutečňuje vítání nových občánků, letošní rok nebyl výjimkou.
Před koncem roku se konala Vánoční dílna. Maminky, děti i ostatní zájemci si mohli
vyrobit adventní věnce nebo vánoční vazby, či ozdobit perníčky.
Každoročně, v adventní čas, se rozsvěcuje Vánoční strom. Pěkným a milým přivítáním
bylo krátké pásmo našich nejmenších předškolních dětí pod vedením jejich maminek.
Hlavním část programu připravily žernovské a lubské děti pod vedením Šárky
Novotné. Společnost SPPPP uvařila pro zahřátí a dobrou náladu výborný punč.
Členové včelařského kroužku prodávali své výrobky a pravou žernovskou medovinu. A
komu se nechtělo domů, mohl shlédnout výstavu perníčků a adventních věnců, které
vytvořily děti se svými maminkami ve Vánoční dílničce.
Program děti zopakovaly na rozsvěcování stromu v Lubě.

Na podzim se konala beseda o Hitlerově dálnici s panem Tomášem Jandou. Toto téma
je pro naše občany velmi zajímavé, protože někteří jejich předkové na této dálnici
pracovali a v okolí najdeme i dnes mnoho jejích pozůstatků. Beseda byla obohacena o
krátký autentický film a mnoha zajímavými fotografiemi.
Od září došlo ke změně kronikáře. Pan Miroslav Hnilička svoji činnost ukončil a
kronikářem byla zvolena paní Mgr. Šárka Novotná.
Dovolte mi, prosím, abych se Vám na tomto místě stručně představila.
Jmenuji se Šárka Novotná. Narodila jsem se v roce 1969. Na Žernovníku bydlím od
svého narození. Základní školou jsem prošla v Černé Hoře. Vystudovala jsem
Gymnázium v Blansku a Pedagogickou fakultu UJEP v Brně. Od roku 1991 učím ve
škole v Černé Hoře. V práci i ve volném čase se věnuji dětem, společně připravujeme
kulturní vystoupení na společenské akce v obci. Momentálně jsem členkou kulturní
komise.

V obci pracuje několik organizací. Nejaktivnější je SDH.
V loňském roce se zúčastnilo družstvo mužů celkem třiceti závodů, z toho 14 bylo
v rámci celostátní Extraligy, 10 bylo součástí VCB. Nejcennějším získaným kovem bylo
stříbro ve Vrběticích za čas 16,95 s. (Závod byl součástí Extraligy)
Celkově se v Extralize umístili na 11. místě, ve VCB na 9. místě. Na soutěži v Babicích si
muži letos vytvořili nový osobní rekord časem 16,75 s.
Na stupních vítězů stanuli na soutěži v Bezděkově pod Třemšínem, na noční soutěži na
náměstí v Telči jim patřilo 5. místo.
Družstvo žen se zúčastnilo třinácti závodů, z toho 12 bylo v rámci VCB. Nejlepším
umístěním v sezóně bylo 3. místo v Bořitově, kde dosáhly času 19,31 s. Celkově ve
VCB obsadily ženy, stejně jako muži, 9. místo.
Kolektiv mladých hasičů při SDH Žernovník měl v letošním roce 24 členů.
Vedoucími jsou pánové Bořek Formánek, Jan a Miroslav Hniličkovi.
Mladí hasiči se pravidelně zapojují do celostátní hry PLAMEN. A tradičně mají
vynikající výsledky.
V okresním kole hry Plamen obhájilo mladší družstvo loňské první místo. Staršímu
týmu uniklo zlato pouze o jeden bod. V soutěžích v okolí nikdy nechyběli na stupních
vítězů.

Úspěchy však nejsou zadarmo, předchází jim pravidelné tréninky.
Obě družstva se poněkolikáté zúčastnila soutěže O pohár Malé Hané. Mladší obsadili
osmé místo, starší přivezli domů stříbro.
Na jaře společně absolvovali kulturně-turistický víkend v Karlově pod Pradědem
s nočním výstupem na Praděd.

V obci je 5 včelařů, kteří včelaří s 66 včelstvy. Z důvodu chladného a následně suchého
počasí v květnu a červnu byla velice podprůměrná snůška medu. Průměrný výnos na
včelstvo byl pod 15 kg. Cena medu se pohybovala jako minulý rok od 80 do 120,Kč/kg medu a byl o něj veliký zájem.
Do konce roku měli včelaři všechen med vyprodaný.
Včelaři myslí na budoucnost tohoto řemesla a vychovávají si své následovníky.
Včelařský kroužek mládeže má 14 členů, pracuje pod vedením pana Miroslava
Hniličky. V jarních měsících si členové postavili na pronajaté zahradě od pana Poláka
na Trávníkách včelín s pěti včelstvy. Stejný včelín má kroužek postavený i v Lubě.
V průběhu roku členové VKM uspořádali zájezd do včelařského muzea v Rosicích u
Brna a zemědělský veletrh TECHAGRO. Svoje znalosti o včelách zúročili v oblastním
kole soutěže ZLATÁ VČELA v Ostrožské Nové Vsi. Mezi osmdesáti soutěžícími se
umístili v první polovině. Svoji činnost kroužek s úspěchem prezentoval při
rozsvěcování vánočního stromu.

Netradiční organizací je SPPPP, Společnost pro příjemně prožité pátky.
Společnost pořádala další, 12. ročník soutěže Pálenka roku. Bylo přihlášeno 18 vzorků.
Jako nejlepší byla vybrána pálenka pana Zdeňka Velena.
Když mají svůj spolek pánové, dámy rozhodně nezůstanou pozadu. Žernovští jim dali
jméno KBB, tedy Klub báječných bab. Na velké scházení není čas, vše se vyřídí dle
potřeby v místním pohostinství. Společně naplánovaly a uskutečnily několik
relaxačních vycházek a dovolenou v Chorvatsku.
Místní knihovna disponuje 1 635 svazky. V letošním roce byl zaveden regionální
knihovní systém CLAVIUS REKS. Na jeho základě byly všechny svazky katalogizovány.
Od 1. ledna 2013 bude spuštěn digitalizovaný způsob rezervací z knihovního fondu
místních knihoven zapojených do Regionálního knihovního systému Blansko dálkovým
přístupem z webových stránek obce. (www.zernovnik.cz)

Počasí
Začátek roku byl ve znamení opravdové zimy. V únoru klesaly teploty k -20°C, občas i
níže. Nejnižší teplota roku byla naměřena 3. února, -21,9 °C. Sněhu letos v zimě tolik
nenapadlo, jen pár centimetrů.
Jaro bylo teplé a suché, což ovlivnilo úrodu, zejména pšenice. V mnohých krajích bylo
obilí natolik vyschlé, že bylo nutné je zaorat.
Nejteplejším dnem byl 1. červenec, 42,3 °C.
Nejdeštivější měsíc byl červen, pršelo celkem 11 dní a spadlo v průměru 20,9 mm
srážek na m2.
Léto bylo na teploty i srážky průměrné, podzim byl teplejší a dlouhý.
První sníh napadl 27. října.
Vánoce byly doslova a do písmene ledové. Obec a okolní krajinu pokrýval led, ledovka
činila problémy řidičům. Závěrem roku nastala mírná obleva.

