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Přechod na rok 2000 byl ve světě spojen s nejistotou, jak budou pracovat počítače, zda při 
přechodu na nový letopočet nenastaví své vnitřní hodiny na rok 1900. Tento problém roku 
2000, zvaný Y2K, byl způsoben staršími typy počítačů, které se začaly rozšiřovat po roce 
1980 a kvůli úspoře paměti pracovaly pouze s dvoumístným letopočtem. Proto již několik let 
před rokem 2000 se nasazovaly nové počítače a nové programy připravené na rok 2000. Také 
na OÚ jsme v průběhu roku 1999 zakoupili nový počítač s monitorem a inkoustovou 
tiskárnou a těsně před nástupem roku 2000 jsme nainstalovali nové verze programů pro 
evidenci obyvatel, majetku a účetnictví. Proto přechod na nový letopočet (rok 2000), který 
vyvolával velké obavy, proběhl ve světě i u nás bez problémů. 
V průběhu roku 2000 dochází k překotnému rozšiřování mobilních telefonů, v naší obci 
hlavně mezi mládeží. Během roku se počet uživatelů mobil. Telefonů zněkolikanásobil a tento 
typ telefonu má již třetina obyvatelstva. Cena mobil. telefonů je od 3tis –15tis. Kč, při 
průměrné hrubé měsíční mzdě 12 tis. Kč. 
Významnou událostí v České republice bylo dne 9.10.2000 i spuštění prvního jaderného 
reaktoru v Jaderné elektrárně Temelín. Proti této elektrárně jsou neustále protesty ze 
zahraničí, zejména z Rakouska. 

Vývoj počasí 

První čtvrtletí se vyznačuje mírnou zimou. Celý leden se drží sněhová pokrývka. Únor a 
březen jsou teplotně a srážkově průměrné. Počátkem dubna jsou poslední ranní mrazíky do 
–3°C. Od 10. dubna klesají noční teploty ke 2°C a denní vystupují k 15°C. 12. března 
odpoledne silně prší. Koncem dubna bývají ranní teploty kolem 10°C a denní vystupují až k 
25°C. Nejtepleji bylo na velikonoce 23. a 24. dubna, kdy teplota vystoupila na 29°C, tedy 
blízko k historickým rekordům (dle záznamů v pražském Klementinu). Počátkem května 
klesají ranní/denní teploty na 5/20°C, v půli května 14/28°C. 17. května vystoupí teploty až na 
30°C a večer po měsíci zapršelo. Přesto pokračuje velké sucho. O tom, že počasí je teplotně 
nadprůměrné svědčí i první třešně dozrávají v půli května místo obvyklého června. Další 
deště přišly až 25. – 28. května. Koncem května poklesly teploty na 6/14°C a počátkem 
června opět stoupají na hodnoty 16/30°C . 13. června přichází bouře s krupobitím, při kterém 
padají kroupy velké až 1 cm. 21. a22. června vystoupí teplota přes den na 35 a 36°C, čímž 
překonává historické teplotní rekordy. Déšť 25. června přináší ochlazení na 14°C a konec 
nejhoršího sucha, které meteorologové přirovnávají k suchu v roce 1947 a které způsobilo 
velké ztráty zemědělcům.Chladnější počasí potom trvá celý červenec, kdy nejvyšší teploty 
vystupují k 20°C. Toto chladné počasí trvá až do 12. srpna, kdy teplota vystupuje na 28°C a v 
následujícím týdnu překonává i 30°C. Koncem srpna opět ochlazení na 24°C.V září dosahují 



teploty 15/23°C, v říjnu potom 10/20°C. 23. října byl první ranní mrazík a denní teplota 10°C. 
V listopadu dosahují ranní teploty 0-8°C, denní 6-14°C. Do 17. prosince jsou denní i noční 
teploty plusové 0-8°C. Teprve 18.prosince klesá noční teplota pod nulu k –4°C a na štědrý 
den 24.prosince klesá pod nulu i denní teplota –8/-4°C a padá sníh. Tyto mrazy a sníh vydrží 
až do konce roku 2000. 

Činnost obecního úřadu 

V roce 2000 pracovalo OZ ve složení J. Vašíček – starosta, R. Bartoš – místostarosta, J. 
Zachovalová, F. Škrabal a M. Dvořák.  
Jako každý rok se k 1.1.2000 dělala inventura obecního majetku. Z Výkazu aktiv a pasiv 
vyplývá, že máme aktiva ve výši 31 310 000,-Kč, z čehož investiční majetek má hodnotu 27 
163 000,-Kč. Největší hodnotu z této částky mají lesní pozemky s porosty a to 19 877 000,-
Kč. V aktivech je i pohledávka 2 815 tis. Kč, což jsou peníze zapůjčené obci Brťov-Jeneč na 
vysokotlaký plynovod. Tuto pohledávku nám má obec Brťov-Jeneč, přes kterou se 
financovala výstavba plynovodu, vrátit do 31.3.2001, kdy VTL plynovod zaplatí firma 
Jihomoravská plynárenská. Na straně pasív máme nesplacený úvěr a půjčky na plynofikaci ve 
výši 1 005 tis. Kč. 
Hlavní akcí OÚ byla oprava povrchů obecních cest v úsecích: 
- Úvozek , v úseku od domu č.38 Velen J. k provozovně Tomášek, 
- cesta kolem bazénu v úseku od domu p.Riznera k domu p. Hajné 
- cesta od provozovny Tomášek ke dvoru domu p. Kašparce. 
Povrch byl udělán asfaltovou obalovanou drtí a jeho položení finišerem provedla firma 
Silnice Brno v průběhu července 2000. Při této stavbě se vyasfaltovala i část výletiště. 
Celkové náklady byly 521 tis. Kč. 
Byla zahájena stavba travnatého hřiště v místě pod domem F. Hlavičky č.72, v místě kde 
dříve byl pozemek s družstevní drůbežárnou. 
 
Autobusová doprava do naší obce. V současné době k nám zajíždí čtyři autodopravci. ČSAD 
Blansko zkrátilo poslední spoj z Blanska, tzv. Lomničák, s příjezdem na Žernovník v 19:45 
hod., který končí již na Brťově. Tomuto dopravci hradí obec roční dotaci 9000,-Kč na 
ztrátové spoje. Na lince na Brno začal od ledna kromě autobusu ČSAD Brno jezdit i autobus 
ČSAD Boskovice. Oba konkurenční dopravci jezdí s malými časovými rozestupy a tak oba 
autobusy jsou poloprázdné. Pro cestující má tato konkurence krátkodobou výhodu ve snížení 
jízdného, když ČSAD Brno snížilo ceny na úroveň konkurenta.Jízdné z Žernovníka do Brna 
stojí 14,-Kč místo dřívějších 26,-Kč. Poslední dopravce,p. Bílek z Bořitova, který zajišťoval 
dopravu mezi Rájcí a Brťovem v sobotu a neděli, v průběhu roku přestal v naší obci 
zastavovat a následně zrušil dopravu úplně. Koncem roku začal zajišťovat dopravu o 
víkendech ČSAD Blansko, jemuž dotuje ztrátové spoje firma Celestica Ráječko, v jejímž 
závodě probíhá výroba nepřetržitě. V tomto novém elektrotechnickém podniku našly 
zaměstnání i dvě pracovnice z naší obce.  
Hned po Novém roce zorganizoval OÚ vycházku po stopách žernovských vodovodů. 
Navštívili jsme vodárnu u Hájenky, vodojem na Skalkách, ale i starou vodárnu na Loučkách a 
vodojem v Boří. Vycházky se zúčastnilo hodně mládeže, která poprvé mohla nahlédnout do 
studní a míst, odkud proudí voda v našem vodovodu.Ze studní bylo načerpáno a do vodovodu 
bylo dodáno 12 750 m3 z čehož bylo fakturováno obyvatelům 8 039 m3. Zbytek, tj. 37% 
spotřeby vody činí ztráty, které jsou tvořeny napouštěním požárních bazénů a nádrží, 
poruchami a ztrátami u posledních spotřebitelů, kteří ještě nemají namontován vodoměr a 
jimž se stanovuje spotřeba paušálně. V roce 2000 byly zavedeny dva odečty vodoměrů ročně, 
což je výhodnější pro odběratele, že nemusí platit koncem roku vysoké částky za celoroční 



odběr a také se tímto opatřením podchytí dříve případná porucha na vodovodním řádu. Ve 
vodárně u Hájenky bylo instalováno nové záložní čerpadlo a ve vodojemu na Skalkách byl 
vyměněn porouchaný vodoměr. Byly odebírány zkušební odběry pitné vody z vodovodu i 
vzorky odpadních vod z kořenových čističek ve Žlíbku a ve Zmoli s vyhovujícími výsledky. 
K 31.5.2000 ukončil pracovní poměr u obecního úřadu p. František Zachoval, který se staral o 
obecní vodovod a čističky odpadních vod. Kromě toho měl na starost práce v obecním lese a 
starost o obecní majetek. F. Zachoval se z naší obce odstěhoval. Jeho činnost v oblasti 
vodního hospodářství převzal p. František Škrabal ml., který je zaměstnán jako hasič u 
Okresního hasičského sboru v Blansku. 
Pro sběr starého skla byly pořízeny dva nové plastové kontejnery na sklo bílé a barevné, které 
se vyváží každých 14 dnů a nahradily dva staré plechové kontejnery, které se vyvážely při 
zaplnění. Dále obec jednou ročně zajišťuje odvoz nebezpečných odpadů, velkoobjemových 
odpadů a železného šrotu. Tuhý komunální odpad uložený v popelnicích se sváží v zimě 
jedenkrát za 14 dní a v letním období jedenkrát za měsíc. Občané mohou odevzdat libovolné 
množství odpadu, které sváží firma Selio Blansko na skládku u Březínky u Velkých Opatovic. 
V obci není žádná povolená skládka komunálního odpadu. Za odpady vybírá obec poplatek 
100,-Kč na občana a půl roku. 
V roce 2000 uhradila obec příspěvek na žáky navštěvující Základní školu v Černé Hoře ve 
výši 48 433,- Kč a 2500,- Kč na ZŠ Lysice, kterou navštěvuje jedna žákyně. Obec přispěla 
obci Brťov-Jeneč částkou 6372,- Kč na tři děti navštěvující mateřskou školu v Brťově-Jenči. 
Dne 29.3.2000 jsme v naší obci přivítali na besedě poslance Parlamentu České republiky p. 
Paulíka z Petrovic. 
V tomto roce proběhla stavba středotlaké přípojky plynu pro obec Malá Lhota a Lubě z 
regulační stanice umístěné za posledním domem v obci směrem k Brťovu. Přípojka potom 
vede přes Skalky kolem vodojemu směrem k uvedeným obcím.  
Obec odkoupila od p. Procházky pozemek, tzv. Pluháčkův rybník, na němž je již desítky let 
vybudována požární nádrž. Obec vykoupila pozemky na Skalkách, na nichž se nachází 
vodojem od manželů Hlavičkových a p. Procházky z Dlouhé Lhoty. Úspěšně byl vyřízen 
převod 11 lesních pozemků historického majetku obce od Lesů ČR a také převod pozemků 
vodovodu Loučky v KÚ Brťov, které byly zapsány v Katastru nemovitostí na obec Černá 
Hora. 
V roce 2000 proběhly v Žernovníku kolaudace dvou novostaveb rodinných domů: Radek Klíč 
č.p. 77 a Antonín Smetana ml. č.p.78. 
Na hospodaření v lesích, tj. na zalesňování v jarních měsících, jsme od ministerstva 
zemědělství obdrželi dotaci ve výši 38800,- Kč. Dále jsme obdrželi dotaci 19960,-Kč na 
zpracování dekádního lesního hospodářského plánu, který zpracovává Lesprojekt Brno. 
Odborný dozor nad hospodařením v obecních lesích vykonává ing. Galusek z Jedovnic.  
U domu č.9 byl nalezen pozdrav ze Základní školy v rakouském městě Poegstall, který k nám 
po větru přinesl vzdušný balón. Na své cestě překonal přes 155 km vzdušnou čarou. 
Odesílatelům jsme odepsali, ale z Poegstallu se nám již neozvali. 
Byl vypracován nový řád ohlašovny požárů, která se nachází v místním pohostinství u 
Zvěřinů. Je zde v obálce uložen klíč, který slouží k otevření hasičského domu a vyhlášení 
požárního poplachu elektrickou sirénou. Koncem roku byl vypracován i nový Požární 
poplachový plán obce Žernovník. 
V srpnu schválilo obecní zastupitelstvo návrh znaku a praporu obce, který pro obec navrhl D. 
Res z Rudice. Vybíralo se ze tří návrhů. Vybraný návrh znaku v jehož horní části je zobrazen 
mlýnský kámen žernov a ve spodní znak pánů boskovických z Černé Hory byl zaslán k 
posouzení podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který 
dne 22.11.2000 projednal návrh a doporučil jeho udělení. Oficiální udělení znaku a praporu 
obci předsedou parlamentu ČR se předpokládá v roce 2001, tedy v roce kdy obec oslaví 650 



let od první písemné zmínky. 
Dne 12. listopadu, v neděli, se uskutečnily volby do nově utvářených krajských zastupitelstev. 
Od roku 2001 vzniknou nové kraje a Žernovník bude patřit do kraje Brněnského 
(Jihomoravského).  
OÚ připravil mikulášskou nadílku dětem do 15 let z naší obce. OÚ připravil cukrovinkové 
balíčky, které roznesla místní mládež oblečená v tradičních úborech Mikuláše, anděla a čertů. 

Dění v obci 

Zemědělství 

Zemědělské hospodaření a chov dobytka prošlo v posledních letech velkou změnou. Ještě do 
poloviny dvacátého století byla naše vesnice převážně orientována na zemědělství. Vlastnictví 
půdy bylo známkou bohatství a každý, kdo nechtěl trpět nedostatkem potravin se snažil mít 
alespoň kousek pole. V roce 1957 se zemědělci sloučili do družstva. Následně se družstva 
slučovala mezi obcemi do větších celků a dnes užívá většinu půdy z našeho katastru 
Zemědělské družstvo Brťov-Lipůvka. Z naší obce pracuje v tomto družstvu pouze jeden 
občan. Ostatní jsou většinou zaměstnáni v průmyslu. Nezaměstnanost v naší obci se pohybuje 
na okresním průměru, tj. 6-7% práceshopného obyvatelstva a nepředstavuje větší problém. 
Zemědělské družstvo Brťov-Lipůvka nemá v naší obci žádné objekty, kovárnu i kravín již 
vrátilo restituentům. Na úseku živočišné výroby pracuje v družstvu 36 pracovníků ve 
střediscích Brťov, Bukovice, Újezd a Lipůvka. Užitkovost krav je 15,5 l/den a dojnici při 
výkupní ceně 7.7 Kč/l mléka.Krávy se chovají v kravíně v Brťově 185 dojnic a v Újezdě 295 
dojnic. Dále se družstvo specializuje na chov drůbeže. Vykrmuje brojlerová kuřata za cenu 
32,-Kč/kg a krůty a krocany 50-55,- Kč/kg. Na úseku rostlinné výroby pěstuje družstvo řepku 
při výnosu 2.5 t/ha, ozimý ječmen 4.8 t/ha, pšenici a ječmen. Jablka a ryngle pěstuje družstvo 
v sadě v Rohozci. 
Občané v naší obci přestávají chovat domácí zvířectvo, jako krávy, skot, domácí prasata a 
slepice. Přetrvává pouze chov domácích králíků. Maso nebo vajíčka je výhodnější si nakoupit 
v obchodě. Tento stav má za následek, že v posledních několika letech přestal být zájem 
občanů o vysíkání mezí, příkop a malých louk, které zarůstají plevelem. Také o ovoce kolem 
cest a v sadech není zájem a tak na stromech zůstávají nesklizené třešně a jablka. Lidem se již 
nevyplatí sklízet a konzervovat úrodu na zimu neboť v obchodech je ovoce i zelenina k 
dostání po celý rok. Také zahrádky se často zatravňují a místo zeleniny se pěstuje trávník. 

Průmysl 

Počátkem roku se do existenčních potíží dostala největší firma v obci, firma Tomášek – 
montáž hydraulických zařízení, která zaměstnávala přes dvacet pracovníků. Majitel firmy 
podnikatel Tomášek z Černé Hory propustil počátkem roku téměř všechny zaměstnance a po 
několika týdnech některé opět přijímal. Přesto firma Tomášek neodváděla za své zaměstnance 
sociální a zdravotní pojištění a zpožďovala výplaty svým zaměstnancům až o několik měsíců. 
Sociální a zdravotní pojištění zaplatila až pod hrozbou konkurzem od okresního soudu. 

Myslivost 

V přírodě je v posledních letech patrný zvýšený stav srnčí zvěře. Také zajíce již lze občas 
zahlédnout. Stav pernaté je však stále minimální, pouze jednotlivé kusy přežívající po 
vypuštění z umělých odchovů. V lesích našeho katastru se vyskytují divoká prasata, v menší 
míře lišky a jezevci. Myslivci Josefu Zvěřinovi ml. se podařilo odstřelit u Hlubokých Dvorů 



kapitálního muflona. Ve druhé polovině léta, přes počáteční sucho, začalo růst velké množství 
hub. Po dvaceti letech se objevily i lišky (kuřátka), které dříve bývaly velice běžné. Růst této 
houby, dle odborníků, svědčí o zlepšujícím se ovzduší a že půda v lesích je méně překyselena. 

V rekreačním areálu Míranka , který v loňském roce koupila firma Unima Lovosice byl 
uspořádán letní tábor pro děti ve třech turnusech. Tento rekreační areál byl koupen od firmy 
Subterra, údajně za částku tři miliony Kč. Vedoucím tábora je americký občan a tábor se 
nazývá Word of life. Součástí programu tábora je i výklad bible dle hnutí Word of life. Pro 
nenaplněnost kapacity byla žernovským dětem nabídnuta účast na táboře za pouhých 100 Kč. 
Tuto nabídku mnoho našich dětí nevyužilo. 
V průběhu roku často vystupoval v zábavných pořadech všech čtyř celostátních televizních 
kanálů svingový zpěvák Laďa Kerndl, který bývá uváděn i jako český Frank Sinatra. Tento 
občan náší obce Vladimír Kerndl se svou kapelou zpíval na norských osobních námořních 
lodích, se kterými procestoval celý svět. Spolu s ním, ale už i samostatně vystupuje jeho 
čtrnáctiletá dcera Tereza. 
Jeden ze šesti stromů chráněných státem v katastru naší obce, lípa u kaple na návsi začíná 
zrychleně usychat. Má poškozené kořeny z jižní strany a snad polovina kmene u kořenů je 
vyhnitá. Poškozené místo je zaplněno betonem, aby do něho nezatékala voda, a tím se oddálil 
konec památné lípy. Na druhé straně silnice před obecním úřadem již rostou tři nové lípy. 
 
V roce 2000 se narodili: Milanu a Jarce Kašparcovým dcera Eva Kašparcová 
Pavlu a Marii Řehořkovým dcera Eliška Řehořková 
 
 
Zemřeli: Marie Matalová, Žernovník č. 51 dne 26.1.2000, nejstarší obyvatelka obce 
Karel Císař, Žernovník č. 8 dne 27.9.2000, bývalý obchodník  
 
 
Odstěhovali se: František Zachoval, Žernovník č.69 do Borotína 
Jana Novotná, Žernovník č.8 do Borotína 
Valerie Novotná, Žernovník č.8 do Borotína  
Martin Kratochvíl, Žernovník č.59 do Milonic 
Dagmar Matalová, Žernovník č.63 do Lažan, provdána Koutná  
 
Počet obyvatel Žernovníka s trvalým pobytem na počátku roku 2000 byl 192 a na konci 187. 

 


