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2003 
 

Vývoj počasí: 
 
 Zimní měsíce byly velmi mírné a beze sněhu.  Teploty se pohybovaly mírně pod 
bodem mrazu . Pouze koncem první dekády ledna noční teploty klesly pod -15°C a koncem 
měsíce bylo náledí. Sníh napadl začátkem února, ale maximální vrstva sněhu nepřesáhla 10 
cm. V březnu se začíná oteplovat a koncem dubna přichází rychle jaro. 18.4. rozkvétají 
meruňky a kolem 25.4. rozkvétají třešně. Koncem dubna přichází první bouřka. Květen  je 
poměrně teplý a poslední  dvě dekády provázejí srážky.  
 Léto bylo poměrně teplé. Koncem července a v srpnu maximální teploty dosahují 
běžně přes 30°C. Teploty dosahovaly často i přes  37°C ve stínu. Podzim byl také teplý se 
srážkami na přelomu září a října. Koncem prosince napadl poprašek sněhu a o vánocích se 
bruslilo. 
 13. a 25. května spadly nad obcí Sloup v Moravském krasu velké přívalové deště, 
které způsobily značné škody. Obec Žernovník se zapojila do sbírky na pomoc této obci. 
Zajímavé je, že obec Sloup byla vyhlášena obcí roku 2002  Stejný osud postihl dříve 
městečko Olešnice na Moravě. 
 
Obecní zastupitelstvo: 
 
 V obecním zastupitelstvu nahradil odstoupivší Olgu Sedláčkovou pan František 
Škrabal ml. Členové zastupitelstva se schází pravidelně v pátek v 18 hodin kdy jsou také 
úřední hodiny pro veřejnost. V průběhu roku zastupitelstvo řešilo různě úkoly pro zajištění 
klidného života v obci. Čtvrtletně se konala veřejná zasedání, tyto však nebyla nijak hojně 
občany navštěvována. Obecní zastupitelstvo pečuje o vodovod a obecní lesy. 
Významnými akcemi byla rekonstrukce přivaděče pitné vody z čerpací stanice u Hájenka do 
vodojemu na Skalkách a výstavba záchytného parkoviště u výletiště.  
 
O místní vodovod pečuje pan František Škrabal ml. Cena vodného byla 13 Kč/m3 vody a 5 
Kč/m3. Spotřeba vody se na odběrních místech měří vodoměry a je dvakrát ročně odečítána. 
Stočné se platí za stejné množství vody,  jako množství vody odebrané.   Spotřeba se 
čtyřčlenné domácnosti se pohybuje od 10 do 15m3 vody na měsíc 
 
Začátkem roku byla dokončena oprava silnice v Horce. Silnice byla rozšířena a byly 
narovnány zatáčky a esíčko ve spodní části bylo zcela zrušeno. Celkové náklady stavby byly 
2 894 000 Kč.  Po rekonstrukci byla omezena rychlost ve směru od obce na 40 km/h. Tuto 
však většina řidičů nedodržuje a nová silnice je místem častých nehod. Stejně tak působí 
hladší povrch řidičům problémy v zimním období. 
 
 
2.2. bylo uspořádáno vítání nových občánků Lukáše Kašparce a Vojtěcha Tomana. 
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13. – 14. června se konalo referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. 
V Žernovníku se ze 151 oprávněných voličů účastnilo 92.  70 hlasů bylo pro, 21 proti a 1 hlas 
byl neplatný.Celkově byla v České republice volební účast 55,2%  a pro přistoupení u EU 
bylo 77,33% voličů. Referendum bylo platné a výsledek byl pro přistoupení k EU. 
 
O místní lidovou knihovnu pečuje paní Helena Hniličková. Půjčovní doba je jedenkrát týdně 
ve čtvrtek od 19 do 20 hodin. Knihovnu navštěvuje střídavě přibližně 20 čtenářů, jeden až dva 
týdně. 
 
O budovu obecního úřadu a okolí pečuje paní Jana Zachovalová. 
 
31.5. projížděli obcí automobilové závody Rally Vysočina a to ve směru od Malé Lhotky 

k Lubě. V zatáčce u hasičky se tradičně sešlo velké množství diváků. 
 
9.8. se konala na návsi u kapličky předpouťová mše svatá 
 
30.8. Uspořádal Spolek cyklistických nadšenců Černá Hora-Žernovník cyklistický závod 
Žernovský mazec. 
 
V průběhu letní sezóny se konalo dvanáct tanečních zábav. 
 
Pan Ladislav Kerndl zakoupil stavení č.p. 9 a započal rozsáhlou rekonstrukci. Toto bylo 
několik roků opuštěné a po předchozích majitelích zcela zdevastované. Svůj podíl na 
devastaci měli i žernovští občané. 
 
 

Společenské organizace: 
 
Sbor dobrovolných hasičů: 
 
 Sbor dobrovolných hasičů prošel výraznou změnou ve složení výboru. Starší generace 
byla nahrazena mladšími členy. Hasiči si od této změny slibovali lepší komunikaci s obecním 
úřadem.  
Složení výboru SDH:   
Starosta:   Hofírek Pavel 
Velitel :   Sokol Miroslav 
Pokladník:   Velenová Lenka 
Jednatel:   Slavíčková Lucie 
Zástupce:   Hofírek Michal 
 
 Hlavním úkolem bylo zajištění provozuschopnosti hasičské techniky a výcvik 
zásahové jednotky. 
Sbor se tradičně účastnil hasičských soutěží a to zejména zařazených do seriálu Velké ceny 
blanenska. 14.9. také jednu ze soutěží tohoto seriálu pořádal. Soutěže se účastnilo 31 družstev 
mužů a 15 družstev žen.. V kategorii mužů zvítězilo družstvo za Stanoviště (BO) časem 19,84 
s a v kategorii žen Suchotin (BK) časem 21,50s. Domácí muži se časem 27,01 s umístili na 
19. místě a ženy s časem 27,71s na místě 9. Celkově se muži umístili v seriálu VCB na 
7.místě a ženy na místě 6. 
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Myslivecká sdružení: 
 
 Na katastru obce působí čtyři myslivecká sdružení. 
 
 
Svaz chovatelů: 
 
Organizace má ukončenou činnost. Členové se však pravidelně schází na konci roku 
v místním pohostinství ke společnému posezení. 
 
Včelaři: 
 
 V obci pracují čtyři včelaři se 42 včelstvy. Letošní snůška byla poměrně dobrá.  
 
SPPPP 
 – Společnost pro příjemně prožité pátky 
  
je nově založené občanské sdružení místních občanů, kteří se schází pravidelně v pateční 
večery v hospodě, za účelem pořádání kulturních akcí a podobně. Starostou sdružení je pan 
Luboš Plachý. Další členové: Rejthar Jindřich st,, Kos Josef, Velen Zdeněk ml., Hnilička 
Miroslav, Jůza František a Kuba Karel ( chatař pod Horkou ). Společnost se uvedla 9 a 10..8.  
u příležitosti pouti výstavou obrazů pana Luboše Plachého a prezentací své činnosti.  
 Společnost také organizuje soutěž pálenka roku. Vítězem letošního kola se stal pan 
Luboš Plachý. 
 
Na počest společnosti složil pán Plachý  Hymnus SPPPP. Pan Kuba k textu napsal hudbu. 
 
Tam kde začíná vysočina, 
jedna je malebná dědina. 
Tam dobrou náladu máme rádi, 
scházíme se dobří kamarádi. 
 
Matince přírodě děkujeme,  
že celkem v pohodě žijeme. 
Jdeme všichni s dobou a ne zpátky, 
mimo svátků slavíme i pátky. 
 
Ať žije 
Společnost pro příjemně prožité pátky, 
na její počest, ať lítaj z lahví zátky. 
Všichni budem volat třikrát sláva, 
radost ze života ať nám stále dává.. 
 
Se smíchem jdeme  do života, 
bujná krev nám v žilách klokotá. 
Veselo je s námi dosti, 
to cílem je naší společnosti. 
 
Pěnivým pivečkem a recesí, 
vyháníme s těl svých depresi. 



 ROK2003u Strana 4 (celkem 4) 

Každému určitě to prospěje, 
když si s námi tu píseň zapěje. 
 
 
 
 
Zemřel: 
 
Josef Vašíček st. ( 2.9.2003 ve věku 75 roků ) 
 
Byl místní rodák, mnoho roků pracoval jako lakýrník a vedoucí čety v Adastu Adamov. 
Vychoval tři děti. Významně se zapsal do života obce zejména svou činnosti mezi hasiči. Jeho 
zásluhou se dostal do naší obce požární sport a sám jako vedoucí kolektivu přivedl družstvo 
dorostenců v roce 1976 ke druhému místu v národním kole celostátní soutěže požárních 
družstev. V místním hasičském sboru pracoval mnoho roků jako předseda jako předseda 
okrsku.  Mnoho roků také řídil Sbor pro občanské záležitosti.  
   
 
 
 
 


