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Události ve světě.
Počátkem roku se úřadu prezidenta USA oficiálně ujal Donald Trump. Stal se tak po Baracku Obamovi 45. prezidentem USA.
Severní Korea provedla 12. února raketovou zkoušku, během které odpálila raketu, která poté dopadla do Japonského moře.
Velká Británie 29. března, devět měsíců po referendu o brexitu, formálně aktivovala článek 50 Lisabonské smlouvy a oficiálně
tak zahájila proces odchodu z Evropské unie.
V květnu se na konci koncertu americké zpěvačky Ariany Grande odpálil sebevražedný útočník. Útok si vyžádal 22 obětí na
životech a 119 zraněných. Šlo o největší teroristický útok ve Velké Británii od útoků v Londýně v roce 2005.
V srpnu se nad USA zformoval hurikán Harvey. Harvey byl nejsilnější hurikán od roku 2005, kdy se Amerikou prohnal hurikán
Katrina. Způsobil škody za více než 70 miliard dolarů a vyžádal si 90 obětí.
Katalánský premiér Carles Puigdemont vypsal na 1. října referendum o nezávislosti Katalánska na Španělsku. V průběhu
referenda byla přibližně polovina katalánských škol obsazena španělskou policií. V Barceloně dokonce policie proti
demonstrantům na ulicích použila i gumové projektily, zraněno bylo přes 840 lidí. V samotném referendu se pro
samostatnost Katalánska vyjádřilo přes 90 % hlasujících a byla vyhlášena nezávislost. Události po referendu vyústily v
politickou krizi, během které Španělsko omezilo Katalánsku autonomii a vydalo zatykač na katalánského premiéra, který
uprchl do Belgie. Spojené státy uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele.

Události v ČR.
Nastávající rok Kohouta měl být podle astrologů klidnější, přát moudrosti a pracovitosti. Ekonomové předpokládali, že bude
míň nezaměstnaných a porostou naše příjmy. Ovšem už v lednu se začaly zdražovat některé potraviny a ropa. Oslavovali
jsme 40. výročí zveřejnění textu Charty 77. Pohromou pro chovatele drůbeže byla tragicky rozšířená ptačí chřipka. Epidemie
se hrozily i zoologické zahrady, které od farem vykupovaly jinak neprodejné kusy a krmily jimi šelmy.
Od konce května už v českých restauracích nepohostily žádného kuřáka. Protikuřácký zákon prošel Sněmovnou,
Parlamentem a nakonec jej podepsal i prezident Zeman. Zvykací doba byla tři měsíce, pak už padaly pokuty: host 5 tisíc a
majitel podniku až 50 tisíc korun.
Nastala druhá vlna evidence tržeb (EET) a s ní opět prudká diskuze o tom, zda má smysl. Miloš Zeman oznámil, že bude
kandidovat na prezidenta. Českem projel americko-anglický konvoj (125 vozidel a 550 lidí). Mířil do Polska, kde v rámci NATO
měl posílit bezpečnost jeho hranice.
Prezident Miloš Zeman vycestoval do Číny, aby podpořil projekt novodobé Hedvábné stezky. Ta měla pomoci pronikání
čínského kapitálu do Evropy. Odvolal z funkce ministra financí Andreje Babiše (ANO) a jeho nástupcem jmenoval Ivana
Pilného (ANO).
Počátkem léta vypukl praseční mor a zcela ochromil Zlín a vesnice v okolí.
Pozornost vyvolávala již dlouho se vlekoucí causa dvou hlavních představitelů hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.
Většina poslanců mandátového a imunitního výboru teď doporučila Sněmovně jejich vydání k policejnímu vyšetřování kvůli
podvodu. Areál Čapí hnízdo nedaleko Benešova byl totiž vybudován s pomocí padesáti milionové dotace z Evropské unie, na
kterou však měly nárok jen střední a malé podniky. Firma Imoba ovšem před deseti lety patřila pod mimořádně bohatý
Agrofert majitele Andreje Babiše. Teď už nebránila trestnímu řízení žádná imunita.
Raketově stoupla cena másla po celé Evropě.
Na desítkách billboardů kolem dálnic a silnic byly reklamy překryty českou vlajkou. Majitelé poutačů byli před pěti (!) lety
upozorněni na to, že k 1. září 2017 musí reklamy z bezpečnostních důvodů zmizet.

Na podzim pokračovala akce „zastřel si svého divočáka“. Mor černých prasat už přestal být hlavním tématem. V kategorii
„nebezpečí“ jej vytlačila jedovatá vejce z Nizozemska. Fironil, látka zabíjející hmyz, se dostala do těl drůbeže z velkochovů a
následně i do potravin: u nás např. do oblíbených Zlatých žloutkových věnečků. Navíc se po celé Evropě diskutovalo o tom,
že výrobci distribuují pod stejnou značkou do východních zemí méně kvalitní potraviny.
Taxikáři u letiště Václava Havla v Praze odtud chtěli vytlačit řidiče společnosti Uber, kteří nemají koncesi, nejsou evidováni
jako taxislužba a nemají taxametry. Zákazníci jim platí podle počtu ujetých kilometrů a času. Taxikáři hrozili zablokováním
pražské dopravy.
Před říjnovými volbami do sněmovny se to novými kandidáty i stranami jen hemžilo. Všichni slibovali vyšší platy, nižší daně,
lepší péči od narození do hrobu (tu zaplatí samozřejmě stát z daní, které ovšem oni nechtějí vybírat), báječné životní prostředí
atd.
Volby dopadly podle předpovědí vítězstvím strany Ano 2011 v čele s Andrejem Babišem.

V naší obci začal rok jako obvykle. Koledníci na Tři krále vykoledovali pro charitu 6 990,- Kč. V únoru prošel obcí masopustní
průvod za tradičního doprovodu harmonikáře Zdeňka France. Následovala relaxace v Lázních Boskovice. V bazénu se sešlo
skoro 70 občanů a mohli využít plavecký bazén i sauny a vířivku. Nezapomněli jsme ani na jarní úklid. Před Velikonocemi se
uskutečnila brigáda na úklid příjezdových cest do obce. K jarním akcím patří i turnaj v bowlingu v hale v Blansku. Využili jsme
šest drah pro dospělé a jednu dráhu pro děti. Definitivní tečku za jarní sezónou udělalo pálení čarodějnic, které se těší u
občanů rok od roku větší oblibě. Abychom nahlédli do světa divadla, objednali jsme vstupenky do Mahenova divadla V Brně
na představení Apartmá v hotelu Plaza.
Další akcí, kde se mohou občané pobavit je pouť. Pro věřící občany se konala mše svatá u kapličky. Večer jsme pak mohli
strávit ve společnosti skupiny Trio Kent, která hrála pro děti i dospělé, k tanci i poslechu.
Po pouti zažila žernovská rozhledna velkou senzaci. Konala se zde první svatba. Své ano si na ní řekli Eva Libichová a Jan
Matuška.

V létě proběhla rekonstrukce komunikace „U dětského hřiště“, tedy od Podaných až k Hofírkovým v délce 245 m, včetně
veřejného osvětlení a úpravy kanalizace pod touto komunikací. Dále byla provedena rekonstrukce části cesty k ČOV ve
„Žlíbku“ v délce 73 m.
Na základě výběrového řízení stavbu prováděla firma STRABAG a.s.
Celá výše uvedená akce si vyžádala náklady 2 758 843,87 Kč. Komunikace byly zbudovány včetně výměny podkladních vrstev,
jelikož byla špatná únosnost podloží především u rybníčku situovaného u dětského hřiště.
V roce 2017 se obci Žernovník podařilo zajistit dotaci z prostředků Jihomoravského kraje na podporu akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů Žernovník. Jednalo se o dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“.
Poskytnutá dotace Jihomoravským krajem byla ve výši 105 000, - Kč a obec Žernovník přispěla částkou 52 085,- Kč.
Za tyto prostředky bylo pořízeno:
10 ks ochranných přileb včetně příslušenství, jako je svítilna s držákem pro snadné připevnění k helmě,
10 ks zásahových rukavic v počtu 10ks,
3ks kompletního ochranného oděvu,
2ks obuvi,
3 ks záchranného lana o délce 12, 25 a 30m,
1 ks sací hadice.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Žernovník se tak stala akceschopnou a připravenou k provádění hašení požárů a
záchranných pracích při živelných pohromách a jejich mimořádných událostech na území obce Žernovník i mimo území obce.
Díky dovybavení jednotky mohl být proveden zásah při nehodě automobilu v lokalitě Horka dne 23. 9. 2017 a dále bylo
prověřeno vybavení v rámci taktického prověřovacího cvičení konaného dne 16. 10. 2017.
V říjnu se konaly volby do Parlamentu ČR. V naší obci se zúčastnilo 127 voličů z celkového počtu 181 voličů, volební účast
byla tedy 70%. Vítězem se v naší obci, stejně jako vítězem voleb, stalo hnutí ANO 2011 s počtem 26 hlasů. Na druhém místě

se umístily strany ČSSD a Pirátská strana se shodným počtem hlasů 15. Na třetím místě strany KSČM a SPD se shodnými 12
hlasy, na čtvrtém místě ODS s 8 hlasy. Páté místo obsadili Starostové a nezávislí, získali 5 hlasů, na šestém místě TOP 09 se 3
hlasy. Další menší strany získaly po jednom nebo žádném hlasu.
Na podzim jsme přivítali tři miminka do svazku občanů obce Žernovník.
Adventní čas jsme si okořenili dílničkou, tentokrát jsme vyzkoušeli techniku drátkování. Samozřejmě nemohlo chybět
slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu.

K dalším aktivitám obecního úřadu v roce 2017 patřilo:
- přijetí vyhlášky o nočním klidu:
při pořádání taneční zábavy bude noční klid dodržován v době od 03 do 06 hodin, přičemž termíny zábav jsou
předem stanoveny,
Silvestr, Pálení čarodějnic, masopust a pouť – akce musí být oznámeny 15 dnů předem, poté bude noční klid
stanoven od 00 hodin do 06 hodin,
soukromé akce místních občanů - noční klid stanoven od 00 hodin do 06 hodin.
- uzavírání smluv:
- Smlouva o zřízení služebnosti – předávací místo plynovodu firma Quantum, a. s.
- Smlouva o zřízení služebnosti – přípojka NN Bartoš Roman, firma E.ON Distribuce, a. s.
- Smlouva na VZ 2017/1 „Oprava kanalizace, vybudování a rekonstrukce komunikace včetně
veřejného osvětlení v obci Žernovník“ s vítězným uchazečem
- Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s. na pozemku s p.č. 2/18
v katastrálním území Žernovník u Černé Hory za cenu 2 000 ,- Kč bez DPH z důvodu umístění a provozování
distribuční soustavy - kabel NN A. Stejskal
- Smlouva o příspěvek na spolufinancování sociálních služeb – Město Blansko – ve výši 5 500,- Kč pro rok 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu jednotek SDH

- Smlouva s Jihomoravským krajem o poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu JMK na příjem 105 000,- Kč k
realizaci akce „Pořízení a výměna nevyhovujících věcných prostředků“ z dotačního programu Podpora
jednotek sborů SDH JMK 2017 – 2020.
- Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti QUANTUM a. s. na pozemcích p. č. 605, 575/19,
575/26, 575/28 v k. ú. Žernovník u Černé Hory – STL plynu
- Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. – přípojka Paulas

- prodej pozemků
- Prodej části pozemku p. č. 575/30, vzniklého z původního pozemku p. č. 575/1 v k. ú. Žernovník u Černé Hory
- Prodej plynárenského zařízení 95,78 m – prodloužení STL plynu včetně 5 ks plynovodních přípojek lokalita
„Boří“

Obec čítala k 31. 12. 2017 229.
Manželům Dvořákovým se narodil syn Rafael, manželům Kopřivovým syn František a manželům Rejtharovým syn Štěpán.
Zemřel pan Libor Plch, ročník 1956.

Největší a nejviditelnější organizací je Sbor dobrovolných hasičů Žernovník. Družstva mladých hasičů, žen i mužů nás
reprezentovaly na mnoha soutěžích. Na cestování využívali nově pořízené vozidlo FORD TRANSIT a najeli 5153 km.

Kolektiv mladých hasičů čítal v roce 2017 dvacet dva členů ve věku od pěti do osmnácti let. Děti byly rozděleny do družstva
mladších a starších. V kategorii dorostu závodili Štěpán Kašparec a Eva Kašparcová. Na přípravě se i letos podíleli Jan Hnilička
a Pavel Šabrňák. V zimním období probíhala příprava v tělocvičně, po zbytek roku pak na hřišti. Prioritou byly závody požární
hry Plamen. Družstva mladších ani starších žáků nedosáhla výraznějšího úspěchu. Medailového umístění v okresní soutěži
zazářili jednotlivci – Eva Kašparcová a Štěpán Kašparec. V jarním kole hry Plamen oba postoupili do krajského kola z prvního
místa. Štěpán postoupil i do republikové soutěže, která se konala ve Zlíně. Předvedl vynikající výkon i přes své zranění a
znovu se stal vícemistrem ČR v požárním sportu. Eva si bohužel před krajským kolem zranila ruku a svoje místo musela
postoupit náhradnici.
Družstvo žen se zúčastnilo patnácti závodů, převážně VCB. Vyzkoušely si i Extraligu ve Chvalovicích a Plumlově, kde se
umístily na 5. místě s časem 17,91 s. Ve VCB se jim zpočátku vůbec nedařilo. Výjimkou byla soutěž v Bořitově, kde si zlepšily
svůj osobní rekord časem 17,13 s a zvítězily. Od této soutěže se jejich forma začala zlepšovat. V Paměticích vybojovaly druhé
místo za čas 18,64s, v Černovicích první místo za čas 17,38s, v Němčicích třetí místo, v Rudici nový osobní rekord časem 17,08
a samozřejmě první místo, v Sychotíně první místo za čas 17,49. VCB se blížila ke svému závěru a naděje na celkové vítězství
byly velké. Rozhodující bitva měla proběhnout na poslední soutěži v Lysicích. Bylo potřeba se umístit před největšími
soupeřkami, ženami z Němčic. Žernovské ženy dokázaly, že letos jsou prostě jedničky. Předvedly famózní útok, v Lysicích
vyhrály a staly se vítězkami VCB pro rok 2017.
Družstvo mužů se zúčastnilo patnácti závodů. Z tohoto bylo dvanáct závodů Velké ceny Blanenska. Celkem devětkrát se
umístili na stupních vítězů, v celkovém VCB obsadili druhé místo.
Hasiči se ale nevěnovali pouze soutěžení. V květnu sami uspořádali pilotní soutěž série závodů VCB. Domácí družstvo mužů
se umístilo na čtvrtém místě, družstvo žen na osmém místě. Soutěže na domácí trati se zúčastnilo i družstvo složené
z žernovských hasičských maminek a odsadilo deváté místo.
Největší událostí byly pro SDH oslavy 80. výročí založení sboru. Oslavy se konaly v červnu a bylo opravdu co vidět. Hosté si
mohli prohlédnout zrekonstruované prostory hasičského domu, fotky, poháry nebo výstroj JSDH. Velkou atrakcí pro
pamětníky byla také výstava hasičských veteránů. SDH Jabloňany předvedlo historické požární vozidlo značky BEDFORD, SDH

Hluboké Dvory předvedl nejen vozidlo značky Stratílek, ale představil i historické uniformy. Neméně zajímavý byl hasičský
veterán DAIMLER, kterého předvedli hasiči z Lysic a bořitovští hasiči se pochlubili historickým vozidlem značky PRAGAGRAND.
U příležitosti výročí založení sboru byl slavnostně vysvěcen nový požární automobil. Vysvěcení provedl černohorský farář
Josef Valentík. A při hasičských oslavách samozřejmě nemohla chybět ukázka hašení. Ve spolupráci s SDH Černá Hora jsme
měli možnosti vidět hašení požáru automobilu s vyproštěním zraněné osoby. Pro zpestření byla použita také netradiční
požární technika – požární plošina, kterou nám představili hasiči z Kuřimi. Pro pobavení všech se večer konala taneční zábava.
Kromě SDH fungoval v obci Včelařský kroužek mládeže Lubě – Žernovník. Má čtyři členy z obcí Žernovník a Lubě. Vedoucím
kroužku je Miroslav Hnilička. Kroužek se stará o pět včelstev na včelnici v Žernovníku. V letošním roce byla z několika
mrazivých dnů v období květu stromů velmi malá snůška medu. Na jedno včelstvo kolem 15 kg.
Velkým úspěchem práce kroužku byl postup člena kroužku Tomáše Pařízka z Lubě do celostátního kola soutěže ZLATÁ VČELA
do Nasavrk. Zde se v konkurenci nejlepších mladých včelařů ze všech krajů republiky umístil na sedmém místě.

Obec má ve svém vlastnictví 60,02 ha lesů.
V roce 2017 probíhalo hospodaření v extrémnějším zásahu s rekordně vysokou těžbou především z důvodu velkého výskytu
napadení kůrovcem, které je způsobeno velice teplým a dlouhotrvajícím suchem. Dále díky dvěma nárazovým větrům byly
polomy v lokalitě u Tábora a v horním Boří, které ještě zvýšily nutnost navýšení těžby dřevní hmoty. S tou je celostátní
problém ji zobchodovat a přetlak způsobuje snížení cen.
Je velký problém prodat kulatinu natož surové kmeny. Zpracování hmoty z tohoto roku probíhalo až do následujícího
jara 2018 i z důvodu nedostatku pracovníků a nepříznivého počasí. Následně bylo nutné zajistit vyklizení klestu, aby bylo vše
připravené na sadbu. Na jaře v roce 2017 bylo zasazeno 6 450 sazenic.

Celková těžba dřevní hmoty v roce 2017 byla 1 234,61 m3 a zobchodováno k 31. 12. 2017 bylo 1 036,34 m3 za
průměrnou cenu 1 382,20 Kč/m3 bez DPH, která je vyšší oproti předchozímu roku z důvodu prodeje převážně kulatiny. Zbytek
bude zobchodován v následujícím roce a lze očekávat pokles ceny. V samovýrobě bylo vytěženo 35 m3 hmoty v ceně 354,14
Kč/m3 bez DPH. Byla podána žádost o dotaci na hospodaření v lesích na částku 15 600 Kč, kterou jsme obdrželi z rozpočtu
JMK.
Počasí
Začátek roku byl mrazivý. Přírodu zdobila ledová pokrývka. Sněhu bylo jen velmi málo. Od poloviny ledna uhodily tuhé mrazy,
rtuť teploměru klesla až k -18°C. V únoru mrazy povolily. Březen byl nadprůměrně teplý, podle statistik nejteplejší za
posledních 240 let. Teploty se pohybovaly kolem 22°C. Všichni jsme byli nadšení sluníčkem a užívali se teplého a slunečného
počasí. Nikdo nepředpokládal, že duben si s námi pěkně pohraje. Teploty se vrátily k nule. Foukal velmi studený vítr s deštěm,
žádnou výjimkou nebylo sněžení. Koncem měsíce, 28. 4. jsme ráno při pohledu z okna mohli vidět na svých zahradách
souvislou sněhovou pokrývku. Květen a zbytek jara už pak byl standartní. Léto bylo průměrné, většinou se teploty pohybovaly
kolem příjemných 27°C. Dnů s tropickými teplotami bylo jen pár koncem července.
Babí léto jsme si mohli vychutnávat poměrně dlouho. Opravdové podzimní plískanice nastaly až koncem října. Prvních
sněhových vloček jsme se dočkali kolem 13. listopadu. Větší sněhové nadílky jsme se do konce roku nedočkali.

