
2013 
Nový rok začal bouřlivou diskusí o amnestii, kterou udělil končící prezident Václav 
Klaus. Původně se měla týkat jen asi 10 000 odsouzených, ale čas ukázal, že jich byly 
desetitisíce. Někteří amnestovaní byli do měsíce zpět ve vězení. Prezident byl 
kritizován, že chtěl ještě před koncem svého mandátu zahladit zločiny korupce a 
hospodářské kriminality. Bohuslava Sobotku, předseda ČSSD dokonce řekl, že "je 
skandální, že díky amnestii byli osvobozeni i pachatelé miliardových podvodů a 
privatizačních skandálů.“ Naproti tomu např. ministr zahraničí a předseda TOP 09 
Karel Schwarzenberg považoval amnestii za správný krok, protože „české věznice jsou 
přeplněné“. Obyčejný občan se pak mohl ptát, proč se tedy některé věznice ruší a její 
pracovníci jsou propouštěni. Po opadnutí vášní z diskuse o amnestii jsme se mohli 
plně věnovat připravované volbě prezidenta. Z prvního kola, ve kterém bylo 9 
kandidátů, nový prezident nevzešel. Do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Karel 
Schwarzenberg. 25. ledna odpoledne bylo jasno. Vítězem druhého kola a prezidentem 
naší republiky se stal Miloš Zeman s celkovým počtem 2 717 405 hlasů, tj. 54,80 % 
všech hlasů. V naší obci pro Zemana hlasovalo 76 občanů, z celkového počtu 113 



zúčastněných voličů. Zajímavostí je, že oba kandidáti hlasovali sami pro sebe, hlas 
Karla Schwarzenberga však byl neplatný, neboť ho nevložil do úřední obálky. 
V polovině února spadl nad Uralem meteorický roj a vyděsil celé Rusko. Původní 
těleso mělo před vstupem do atmosféry 10 tun. Pátrací týmy našly  u ruského jezera 
Čebarkul, které leží asi 70 kilometrů západně od Čeljabinska, hlavní kráter po dopadu 
meteoritu patřícího do roje. Měl šířku zhruba osmi metrů. Tlaková vlna po dopadu 
meteoritů zranila přes tisíc lidí, z toho 200 dětí. 
Jen o pár hodin později minul Zemi další obří asteroid o průměru 45m. Jeho nejbližší 
vzdálenost od Země byla 28 000 km. 
Slavnostní inaugurace nového prezidenta Miloše Zemana proběhla 8. března. Největší 
obdiv sklidil prezident za zpaměti přednesený asi 15minutový projev a prezidentský 
slib. Mluvil plynule, bez zaváhání či přeřeknutí. 
Hned následující den, 9. března, přišly stovky věřících do katedrály sv. Víta na 
Pražském hradě. Bohoslužbu k oslavě 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu sloužil plzeňský biskup František Radkovský. Oslavy se zúčastnili i další 
zástupci Ekumenické rady církví, mimo jiné i pravoslavný metropolita, vladyka Kryštof, 
který na začátku mše jako dar předal katedrále ikonu svatých věrozvěstů. 



Devátý březen je datem původního svátku, kterým prohlásili arcibiskup Arnošt z 
Pardubic s císařem a králem Karlem IV. soluňské bratry za patrony zemí Koruny české. 
Ve stejné době ve Vatikánu vrcholí přípravy na konkláve, které má vybrat nástupce 
Benedikta XVI. K hlasování se kardinálové sice sejdou až v úterý, 12. března, už v 
sobotu se ale na střeše Sixtinské kaple ve Vatikánu objevil komín, z něhož po zvolení 
nového papeže bude tradičně stoupat bílý dým na znamení, že volba byla úspěšná. 
Volit nástupce Benedikta XVI., jenž opustil papežský úřad 28. února, mohou jen 
kardinálové mladší 80 let. 
Mezi 115 volícími kardinály je tak i 69letý pražský arcibiskup Dominik Duka. Naopak 
druhý český kardinál, bezmála 81letý Miloslav Vlk, se účastnil jen kongregací, které 
volbu připravovaly. 
8. dubna zemřela ve věku 87 let někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová. 
Baronka, která proslula pod přezdívkou Železná lady, podlehla mozkové mrtvici. V 
Británii spustili vlajky na půl žerdi. Země konzervativní političce uspořádá slavnostní 
rozloučení s vojenskými poctami.  
13. června vypukla velká politická aféra známá pod názvem Kausa Nagyová. Útvar pro 
odhalování zločinu provedl zásah proti několika politikům a úředníkům, kteří byli 
podezíráni z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle médií šlo o dosud 



největší policejní akci tohoto druhu ve veřejné sféře v České republice. Jednou ze 
zadržených a následně obviněných byla Jana Nagyová, tehdejší vrchní ředitelka Sekce 
kabinetu předsedy vlády České republiky. Kauza dne 17. června 2013 mimo jiné 
vyústila v demisi předsedy vlády Petra Nečase, který rezignoval také na funkci 
předsedy Občanské demokratické strany. 
Prezident Miloš Zeman jmenoval ve středu 9. 7. novou vládu vedenou ekonomem 
Jiřím Rusnokem. Dvanáctý kabinet od vzniku samostatné České republiky přinesl do 
domácí politiky novinku – hlava státu vznik této úřednické vlády prosadila po pádu 
koaličního kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) proti vůli většiny v Poslanecké 
sněmovně.  
Hlasování o důvěře Rusnokovy vlády se konalo 7. srpna. Premiér Jiří Rusnok však 
důvěru Sněmovny nezískal. 
V pondělí 22. 7. v 16,25 hod tamního času přišel na svět dědic britského královského 
trůnu. Světu ho představili jeho pyšní rodiče, princ William a vévodkyně Kate. 
Pojmenovali svého syna George Alexander Louis. Miminko bude známé pod jménem 
Jeho královská výsost princ George z Cambridge. 
20. srpna navrhli poslanci prezidentovi rozpuštění Poslanecké sněmovny. Prezident 
návrh přijal a 28. srpna ji rozpustil. 



Ve dnech 25. – 26. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Tyto parlamentní volby byly předčasné. Ve volbách zvítězila Česká strana 
sociálně demokratická, která získala 20,45 % hlasů a 50 mandátů. Na druhém místě 
překvapivě skončilo ANO 2011, které získalo 18,65 % a 47 mandátů. Třetí skončila 
Komunistická strana Čech a Moravy se 14,91 % a 26 mandáty. Na Žernovníku bylo 
odevzdáno 116 platných hlasovacích lístků a pořadí stran bylo shodné s konečným 
výsledkem voleb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na začátku roku měl Žernovník 223 obyvatel, na konci roku 2013 to bylo 225 obyvatel. 
 
Narodily se celkem čtyři děti: 
Andree a Miroslavu Müllerovým syn Šimon Müller, 
Kateřině a Aleši Podaným syn Petr Podaný, 
Lucii a Petru Beranovým syn Jakub Beran, 
Ivaně a Josefu Polednovým syn Matyáš Poledna. 
 
Zemřely dvě žernovské občanky: 
Paní Marta Vlachová, č. p. 72 a paní Marie Pavlů, č. p. 57. 
 
Sňatek uzavřeli: 
Tereza Raábová (Újezd u Černé Hory) a Michal Dvořák (Žernovník). 
 
V posledních letech se objevil problém s umístěním dětí do mateřské školy. 
Přednostně byly přijímány děti s trvalým bydlištěm v místě, kde se MŠ nachází. 
Z tohoto důvodu se některé maminky i s dětmi podle možnosti přihlašovaly 
k trvalému pobytu v Černé Hoře nebo v Brťově-Jenči. 



Obecní zastupitelstvo nezaznamenalo v tomto roce žádné personální změny. 
 

Aktivity obecního zastupitelstva: 

- schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu 
pro E.ON Distribuce, a.s. na stavbu pod názvem „Žernovník – úprava DS, Hnilička“ za 
úplatu 1000,- Kč,  
- schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu 
pro Jihomoravský kraj na stavbu pod názvem „Žernovník – Lokalita Boří- kompletní 
sítě pro novou zástavbu,“  
- schválilo smlouvu o spolupráci s obcí Lubě, Hluboké Dvory a Malá Lhota v rámci 
projektu Rozhledna Žernovník a propojení regionálních cyklotras – CYKLOTRASY A 
PUBLICITA,“ 
- schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 566/1 v katastrálním 
území Žernovník u Černé Hory pro JMP Net, s.r.o. týkající se plynovodní přípojky –
Grusovi, 
- schválilo příspěvek Českému svazu včelařů Rájec a okolí 2 500 Kč na rok 2013, 



- schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro spol. JMP Net, s.r.o. – přípojka 
plynu Rejthar, 
- schválilo bezúplatné nabytí plynových přípojek umístěných na pozemcích p. č. 566/1, 
566/2, 567/2, 567/4 a 566/4 v k. ú. Žernovník u Černé Hory, dále schvaluje prodej 
těchto přípojek plynu s tím, že ponese náklady nutné s jejich prodejem a se 
zanesením věcných břemen na pozemcích, kde jsou umístěny, 
- schválilo prodej pozemku p. č. 11 v k. ú. Žernovník u Černé Hory (pozemek ležící pod 
trafostanicí v lokalitě Trávníky) společnosti E-ON za minimální cenu 55 Kč za m2, 
přičemž výměra pozemku je 6 m2, 
- schválilo dodatek č. 1 smlouvy k projektu Rozhledna Žernovník a propojení 
regionálních cyklotras vedený v programu ROP JV pod registračním číslem 
CZ.1.11/2.1.00/13.01198 (posun harmonogramu a dokončením projektu z 30. 6. 2013 
na 31. 5. 2014, udržitelnost projektu na 5 let, dále byl posunut termín žádosti o platbu 
č. 1 na  30. 11. 2013 a na platbu č. 2 na 31. 5. 2014), 
- vzalo na vědomí rozpočet svazku obcí Černohorsko na rok 2014 (v roce 2013 
nečerpali žádnou dotaci z mikroregionu, příspěvek naší obce na rok 2014 bude činit 
1300 Kč), 



-schválilo rozpočet obce na rok 2014, prioritou bude dokončení investiční akce 
VODOJEM-PŘIPOJENÍ VRTU HV 101, ROZHLEDNA A CYKLOTRASY. Celkově se jedná o 
výdaje ve výši 8 720 000 Kč, z čehož 5 564 000 Kč kryjí příjmy a 3 156 000 Kč přebytek 
z předchozího období, 
- schválilo kalkulaci vodného pro rok 2014 na 31,70 Kč/bez DPH/m3 a stočného na 
11,77 Kč/bez DPH/m3, celkem tedy 50 Kč s DPH/m3  (cena na rok 2014 vychází z 
výsledku hospodaření v roce 2013, rostoucích nákladů na elektrickou energii a 
zohledňuje vliv povinných odpisů za nový vodojem a vedení z vodojemu), 
- žádalo na JMK o finanční podporu na hospodaření v lesích 2013 ve výši 24 930 Kč, 
částka nám byla poskytnuta, 
- žádalo přes SZIF Nákup techniky pro hospodaření v obecních lesích o nákup 
malotraktoru, žádosti nebylo vyhověno. 
- žádalo u JMK - odbor kultury a památkové péče o finanční příspěvek na opravu 
kapličky, tato však také nebyla poskytnuta 
- provedl úpravu tarifů mobilních telefonů, zřídil bezdrátovou komunikaci vodojem - 
čerpací stanice 
- uvedl do zkušebního provozu čerpací stanici, zajistil odstranění chyb, řízení 
s vizualizací 



- připravil opakované výběrové řízení Rozhledna Žernovník – dodavatel stavby 
- zařídil vyjmutí části pozemku a převod na ostatní plochu v lokalitě Nadhorka – cesta 
Rejthar, 
- projednal a uzavřel veřejnoprávní smlouvu Přestupková komise Černá Hora 
- dokončil administraci dotace Nákup techniky pro zásahovou jednotku hasičů s 
podporou JMK na částku 87 763 Kč, dotace byla přiznána ve výši 60 000 Kč a bylo za ni 
nakoupeno plovoucí čerpadlo s příslušenstvím, 
-navrhnul, projednal a nechal vytyčit II. ochranné pásmo ČS Hájenka, vedl řízení s 
Vodoprávním úřadem, nechal provést zápis do katastru nemovitostí, 
- dokončil práce související s územním plánem, projednal příslušné náležitosti s 
dotčenými orgány, včetně projednání na Veřejném zasedání obce 
- realizoval a dohlížel nad stavbami - Vodojem Žernovník a Posílení vodních zdrojů 
Žernovník (vrt HV101, úprava čerpací stanice Hájenka)   
- schválilo rozpočtový výhled na rok 2014 – 2018, prioritou je dokončení stávajících 
investic a zahájení výstavby v lokalitě Boří (5 pozemků na stavbu RD) a místní 
komunikace Sokol-čistička), 
- schválilo všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních 
vod pro Obec Žernovník, 



- zajistilo úpravu zeleně kolem budovy obecního úřadu (návrh vypracovala a úpravu 

provedla paní Renata Vlachová) 

 Obecní úřad se podílel na řadě kulturních akcí. V lednu spolupořádal Tříkrálovou 
sbírku, výtěžek byl věnován farnosti v Tišnově. 
V únoru uspořádal spolu s žernovskými matkami dětem Maškarní karneval a také 
masopustní průvod.  
Na jaře mohli občané relaxovat v plaveckém centru v Boskovicích, kde obecní úřad 
zaplatil polovinu vstupného, druhou polovinu platili hasiči. A když už se občané 
nacházeli v Boskovicích, navštívili výstavu obrazů, map, oblečení a dalších zajímavostí 
týkajících se výstavby Hitlerovy dálnice. 
Pro lepší údržbu a hygienické podmínky bylo oploceno dětské hřiště. 
OÚ zopakoval úspěšnou loňskou pouťovou zábavu s Malou kapelou. Věřící občané 
mohli absolvovat mši u kapličky, kterou sloužil pan farář Valentík z Černé Hory.  
Podzimní večery si mohly žernovské zájemkyně o ruční práce zkrátit pletením košíčků 
a různých  vánočních ozdob z novinových ruliček. OÚ pro ně zaplatil lektorku, paní 
Jitku Marečkovou z Lysic. Na tento pletací kroužek navázala vánoční dílnička 



s výrobou adventních věnců. Svými výrobky se zručné občanky pochlubily na vánoční 
výstavě.  Závěrem roku nemohlo chybět tradiční rozsvěcení Vánočního stromu.  
Při této příležitosti se představili mladí včelaři se svými výrobky a pan Plachý se svými 
nádhernými obrazy s betlémskou tématikou. Své dílo předvedla a nabídla k prodeji 
také paní Jitka Marečková z Lysic. Pro zahřátí a dobrou náladu nemohl chybět punč od 
Společnosti pro příjemně prožité pátky. 
 
Pozorným očím neunikla v srpnu „opakovaná svatba“ zpěvačky Terezy Kerndlové, 
žernovské občanky, s René Mayerem. Konala se na rodinném statku a účastnil se jí i 
pan prezident Miloš Zeman s rodinou. Oficiální obřad se totiž konal o pár dní dříve 
v Las Vegas. Tereza je první, a zřejmě na dlouhou dobu poslední naší občankou, která 
se vdala „za Velkou louží“. 
 
Letos se u nás také hodně kradlo. Na jaře byly vykradeny nedostavěné a zatím 
nezkolaudované domy pana Dudka a Gruse. U Grusů byla škoda kolem 200 000 Kč, u 
pana Dudka byly ukradeny především nástroje a drobné stroje v hodnotě kolem 35 
tisíc korun. Zlodějům se nevyhnul ani pan Kubeš, kterému ukradli automobil 
zaparkovaný před domem.  



SDH 
Družstvo žen se v letošním roce zúčastnilo dvanácti závodů VCB. V soutěži získaly 
celkem 70 bodů a obsadily 5. místo. Nejpovedenějšími výkony byly vítězný útok 
v Horním Poříčí s časem 17,69 s a hned o den později v Bořitově s časem 17,51 s. 
Muži se zúčastnili celkem 34 závodů, 14 závodů bylo z Extraligy ČR, 12 závodů VCB a 8 
závodů mimo okresní a pohárové soutěže. Nejlepšího výkonu dosáhli v Radíkově, 
16,87 s, což stačilo na šesté místo. V soutěžích Extraligy nasbírali hasiči 48 bodů a 
obsadili celkově 15. místo. Na soutěžích VCB se dařilo lépe. Podařilo se vytvořit rekord 
dráhy ve Žďáře a Němčicích. Celkem nasbírali 208 bodů a obsadili celkové druhé místo 
v soutěži. Bylo to jejich historicky nejlepší umístění v soutěžích VCB. 
Kolektiv mladých hasičů měl v letošním roce 24 členů ve věku od pěti do patnácti let. 
Z tohoto důvodu měli dvě družstva mladších, jedno družstvo starších hasičů. 
Dorostenci, vzhledem k jejich malému počtu, závodili jen jako jednotlivci. Starali se o 
ně zkušení hasiči Jan Hnilička, Miroslav Hnilička, Pavel Šabrňák a Bořek Formánek. 
Prioritou byla hra Plamen. V jarním kole získalo družstvo mladších druhé místo, 
družstvo starších také druhé místo. 



Dorostenky jarní kolo vyhrály a reprezentovaly nás na krajské soutěži v Přísnoticích, 
kde skončily na 5. místě. Do tohoto krajského kola postoupil ze třetího místa také 
dorostenec Vojtěch Zhoř z Lubě a odsadil zde 12. místo. 
Dorostenkám se dařilo i v podzimním kole hry Plamen. Opět stály na stupni nejvyšším. 
Také Vojtěch pokračoval v úspěchu z jarního kola. Tentokrát zabojoval a v kategorii 
starší dorost nenašel přemožitele a suverénně zvítězil. Na stříbrném stupni kategorie 
střední dorost skončil Dan Matuška. 
 
Kromě soutěžení se hasiči aktivně podíleli na zvelebování obce. Začali jarním úklidem 
výletiště a okolí, úpravou hasičské dráhy na nadcházející sezónu, společně s obecním 
úřadem uklidili příkopy a okolí příjezdových komunikací do obce, navštívili plavecký 
bazén v Boskovicích a přispěli hojnou účastí masek v masopustním průvodu. 
U příležitosti výročí založení hasičského sboru v obci uspořádali výstavu fotografií, 
diplomů, pohárů a jiných ocenění. Promítali videa z historie sboru. 
Jako každoročně připravili pálení čarodějnic. 
V letním období uspořádali šest tanečních zábav a tradiční popouťové odpoledne 
s opékáním prasátka. 



Za své nejprestižnější a zdařilé akce považují uspořádání druhého kola soutěže Kvasar 
cup VCB na místní dráze a slavnostní vyhlášení vítězů Extraligy ČR v požárním útoku. 
Vyhlášení proběhlo v kulturním domě v Černovicích. 
 
 
Včelaři 
V katastru obce pracuje šest včelařů celkem se šedesáti včelstvy.  Nově se samostatně 
včelaření začali věnovat Jakub Vlach a Dan Matuška.  
Přes nepříznivé jarní počasí byla snůška medu dobrá.  Proti jiným rokům se snůška 
medu prodloužila až do začátku srpna. Konec snůšky byl však poznamenán 
melecitozním (tzv. betonovým) medem.  Průměrná snůška medu byla 25 kg na 
včelstvo. 
Včelařský kroužek mladých: 
Včelařský kroužek pracuje od začátku školního roku 2010/11. 
Zaregistrován byl k 1. 11. 2010. Vedoucím kroužku je Miroslav Hnilička bytem 
v Žernovníku 74. Jmenovaný je aktivním včelařem od roku 1986. Včelařský kroužek 
má v současnosti 14 členů. Jedná se o 8 dětí z obce Žernovník a 6 dětí z obce Lubě. 



Věk členů VKM se pohybuje od 10 do 18 roků. V roce 2013 aktivní činnost v kroužku 
ukončili 3 členové a 3 noví členové ve věku 10 roků byli do kroužku přijati. 
Kroužek včelaří na dvou včelnicích po pěti včelstvech. Jedna je umístěna v katastru 
obce Lubě a druhá v katastru obce Žernovník. Na obou včelnicích jsou postaveny 
včelníky za účelem ochrany úlů před povětrnostními podmínkami a k možnosti 
uskladnění včelařských potřeb. Na včelnici v Žernovníku je také umístěný prosklený 
pozorovací úl. Včelnice v Žernovníku je zařazena do projektu „Varroamonitoring 
systém.“ (sledování vývoje spadu roztoče Varroa destructor na území České 
republiky).  

Tyto včelnice jsou umístěny na pronajatých oplocených pozemcích. 

Svoji práci kroužek prezentoval na Dnu otevřených dveří ZEAS Lysice a na 
rozsvěcování vánočních stromků v obcích Žernovník a Lubě. Pro rodiče uspořádali 
medobraní, na kterém prezentovali praktickou práci se včelstvy. 
   

 

 
 
 



Počasí 
Leden byl teplotně i srážkově normální. Koncem měsíce nás ale pěkně zasypal sníh. 
Sněhová pokrývka činila 30cm. 
Teploty byly přiměřené roční době, během zimy neklesly pod -12°C. 
Poslední sněhové vločky poletovaly ještě 16. března. Zdálo se, že jaro už je tady. 
Omyl. 18. března napadlo až 35 cm těžkého mokrého sněhu a byla z toho pěkná 
kalamita. Sníh a mrazivé počasí vydrželo až do Velikonoc. Těsně před Velikonocemi 
napadlo dokonce ještě dalších 15 cm. V oblasti Prostějovska a Olomoucka byla velká 
kalamita, některé silnice musely být uzavřeny – leželo na nich přes 30cm sněhu. 
Velikonoce byly velmi studené, dá se říci ledové. Ráno bylo -5°C a celý den poletoval 
sníh. A předpověď na další dny byla stejná. Sníh se držel až do 9. dubna. 
V květnu jsme zaznamenali jen pár slunečných dní. 
Červen nás přivítal povodněmi. 
Neuběhl ani měsíc a ohrožení velkou vodou bylo zase aktuální. Varování meteorologů 
se naštěstí nepotvrdilo. 
Spíše naopak. Uhodila velká sucha. Od povodní začátkem června nespadla ani kapka 
až do 25. července. Naděje na déšť se však brzo rozplynula, spadlo jen pár kapek. 



Nebylo ani vidět, že pršelo. Na celém území republiky bylo vyhlášeno nebezpečí 
požárů z důvodů extrémního sucha a velkého horka. 
Pravděpodobně nejteplejším dnem byl 28. červenec, kdy teplota ve stínu dosáhla 
kolem poledne 38°C. 
Po téměř dvouměsíční pauze se objevil déšť 4. srpna. Bouřka se silným nárazovým 
větrem napáchala škody hlavně na stromech. Lámala větve, jeden strom spadl 
dokonce v Horce přes cestu. Spadlo taky pár tašek ze střech. Ovšem vody moc 
nespadlo, ráno bylo jen tak zhruba zalito. 
A opět nastalo období bez deště. Září suché a chladnější. 
V říjnu naopak byly teploty nadprůměrné, kolem 18°C. 
První sněhové vločky poletovaly 27. listopadu, ale souvislou pokrývku neutvořily. 

Konec roku a Vánoce byly na blátě, teploty kolem 6°C. 

 
 

 

 
 




