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Počátkem roku premiér Bohuslav Sobotka představil prezidentovi Miloši Zemanovi na 
Hradě svoji vládu. Předal mu oficiální seznam kandidátů na ministry. Prezident vládu 
jmenoval koncem ledna. Sobotka se stal jejím předsedou. V téže době byl odvolán 
z funkce policejního prezidenta Martin Červíček, byl nahrazen Petrem Lessy a v dubnu 
se novým policejním prezidentem stal Tomáš Tuhý. Expremiér Petr Nečas byl obviněn 
z podplácení v tzv. kauze Nagyová. V květnu se konaly volby do Evropského 
parlamentu, volilo se 21 europoslanců. Novým eurokomisařem se stala Věra Jourová, 
která ve výběru porazila Pavla Mertíka. Těsně před volbami do obecních 
zastupitelstev poslal anonym prezidentu Zemanovi výhružný dopis s podezřelým 
bílým práškem, případ řešila policie. 

Svět obracel po celý rok svoji pozornost na Ukrajinu. Počátkem roku se znovu 
rozhořely boje o politický a ekonomický vliv v této zemi. Ukrajina směřovala ke 
sblížení s EU a zeměmi Nato, ale toto pozastavil prezident Viktor Janukovyč. Naopak 
slíbil, že vylepší vztahy s Ruskem. Proti tomuto kroku se zvedla vlna protestů. 
Protestní akce začaly na Majdanu Nězaležnosti (náměstí Nezávislosti) v Kyjevě. 



Akce známá pod jménem EUROMAIDAN však byla spojena s krveprolitím nevinných 
lidí a odstartovala sled velmi závažných událostí.  
Celá situace se soustředila do oblasti poloostrova Krym. Rusko, v čele s prezidentem 
Putinem usilovalo o připojení poloostrova zpět k Rusku. Důvodem byly údajné obavy 
prezidenta Putina o ruské občany žijící na Ukrajině. Nevyřčenými důvody byla 
strategická poloha ostrova a historická hodnota. Rusové zde mají vybudovánu 
námořní základnu a její ochrana je dalším možným důvodem ruské akce. Diskutovalo 
se i o penězích. Rusko zde mělo hojné obchodní zájmy. Velká část přímořských 
letovisek patřila právě ruským investorům. Pozorovatelé označili boje o Krym za 
největší konflikt Ruska a Ukrajiny od 2. světové války. 
Někteří pozorovatelé vyslovili dokonce obavu, že by situace mohla přerůst 
v celosvětový válečný konflikt. 
Jednání Ruska svět odsoudil. USA zavedlo počátkem července kvůli krizi na Ukrajině 

zatím nejtvrdší protiruské hospodářské sankce. Zasáhly mimo jiné ruský monopol 

Rosněfť, řadu bank a zbrojovek, finančních a investičních společností. Jakékoliv 

obchodní kontakty s těmito firmami byly zakázány. K podobnému kroku přistoupila i 

EU. 



Na východní Ukrajině byl 17. července sestřelen malajsijský dopravní letoun. Všech 

298 lidí na palubě zahynulo. Boeing 777 na trase Amsterodam-Kuala Lumpur se zřítil 

nedaleko východoukrajinského Doněcku, kde ukrajinští vojáci a proruští povstalci 

sváděli těžké boje.  Mezi pasažéry byla i tři nemluvňata.  

V souvislosti s havárií malajsijského Boeingu 777 nad Ukrajinou se objevilo množství 

spekulací až špionážních teorií, které se snažily objasnit událost. Jednou z nejčastěji 

zmiňovaných konspiračních teorií je ta o nezdařeném atentátu na ruského prezidenta 

Vladimira Putina. Podle ní měl být malajsijský boeing sestřelen omylem, protože se 

vzdáleně podobal  Putinovu letadlu vracejícímu se ze summitu BRICS v Brazílii. Jeho 

letadlo prý totiž letělo téměř totožnou trasou, jako sestřelený Boeing 777, ovšem o 

zhruba čtyřicet minut později. Za pokusem o atentát by měl stát americký prezident 

Barack Obama. Jednou z dalších teorií je, že zničení letadla mají na svědomí Ilumináti, 

spiklenecká organizace, která údajně tajně řídí světové události. Organizace chce 

rozpoutat třetí světovou válku a nastolit nový světový řád. Hnutí má být úzce spojeno 



s číslem sedm a let malajsijských aerolinek MH17 byl Boeing 777, který poprvé vzlétl 

17. července roku 1997, tedy přesně na den před sedmnácti lety. 

Situaci na Ukrajině se nepodařilo během roku definitivně vyřešit. 

Současně pokračovaly mnohaleté boje v Afganistánu. V červenci při útoku 

sebevražedného atentátníka u základny Bagrám v Afghánistánu zahynulo pět českých 

vojáků působících na tamní vojenské misi. 4 přímo při útoku, pátý po převozu do 

Česka. Všichni byli povýšeni in memoriam a byla jim udělena vojenská vyznamenání. 

Ve světě jsme zaznamenali mnoho lokálních konfliktů. Vzrostla obava z muslimského 
rozpínání se do Evropy. 

 

 

 

 

 



Podívejme se nyní, co se událo během roku v naší obci.  

Největší politickou událostí byly volby do obecního zastupitelstva, které se konaly  

10. - 11. října. Počet voličů v naší obci byl 179. Všichni se ale volby nezúčastnili, počet 
odevzdaných obálek byl 117, počet platných hlasů 447. Volební účast byla tedy jen 
65,36%. Nejvíce hlasů a zároveň vítězkou voleb se stala Mgr. Lucie Hofírková, které 
dalo svůj hlas 88 občanů. Na druhém místě se umístila Mgr. Šárka Novotná, která 
získala 82 hlasů, dále Mgr. David Kopal se 75 hlasy, Mgr. Tomáš Dudek s 61 hlasy a 
Josef Zvěřina se 60 hlasy. 

Počátkem roku čítala naše obec 232 obyvatel, z toho 12 cizinců. V lednu proběhlo 
vítání nového občánka za řádného obyvatele obce. Stal se jím Šimon Müller. Během 
roku se narodil pouze jeden chlapeček, Michael Dvořák. Neslavila se však žádná 
svatba. Zemřeli tři občané – Olga Sedláčková, ročník 1965; Libor Plch, ročník 1930 a 
Rostislav Odehnal, ročník 1952 . 

Nový rok jsme přivítali charitativní akcí. I letos se občané zapojili do Tříkrálové sbírky. 

Pro oblastní charitu Tišnov se po obci vybralo 4 260 Kč. 



Pěknou tradicí se stal Masopust. Letošního průvodu se zúčastnilo víc jak třicet masek. 

Krásné a slunečné počasí a výbornou náladu podpořil harmonikář Zdeněk Franc se 

svými hudebními kolegy. 

Zrelaxovat po mírné, ale dlouhé, zimě se mohli občané v krytých lázních v Boskovicích. 

Obecní úřad a SDH Žernovník pro ně pronajali bazén na jedno sobotní dopoledne. Ve 

spolupráci s hasiči jsme také pálili čarodějnice, a tím zahájili „letní žernovskou 

sezónu.“ 

Úklidové práce na sebe nenechaly dlouho čekat. Začalo se vyčištěním okolí 

příjezdových cest do obce. Akce proběhla za účasti občanů a členů SDH. 

V prvních jarních dnech započaly práce na cestě kolem Šlesingrova mlýna. Cesta byla 

zpevněna a okolí odvodněno. Tato oprava stála 250 268 Kč bez DPH (21%). 

Následovaly práce kolem hasičského domu. Ze zadní části bylo nutné provést novou 

izolaci a zpevnit svah vedle zdi. Byla vybudována nová jímka na odpad. Práce 

pokračovaly na podzim, kdy byly vybudovány nové záchody.  



Finanční rozpočet byl vyhotoven na částku 650 698,- Kč. Příspěvek JmK  činil 192 000 

Kč. Skutečné náklady činily 783 971 Kč. 

Událostí roku byla stavba a následné zahájení provozu Rozhledny.  

Rozhledna byla umístěna na kopec Skalky nad obcí. Objekt starého vodojemu 

umístěný v této lokalitě byl využit jako základ pro vybudování rozhledny. Z této 

vyhlídky je možné spatřit Pálavu, Dukovany, za příznivých podmínek i Praděd. Celková 

výška rozhledny je 13,3m, vyhlídková plošina je v nadmořské výšce 454,8m nad 

mořem. Nosnou konstrukci šestiboké věže se stříškou tvoří modřínové sloupy a 

ocelová táhla. Dvouramenné schodiště a podlahy jsou celodřevěné. Slavnostní 

otevření se konalo 10. srpna 2014.  

Současně se stavbou rozhledny probíhala rekonstrukce čerpací stanice v oblasti 

Hájenka. Bylo položeno potrubí od nového vrtu a následně připojeno k novému 

vodojemu, který byl zbudován pod rozhlednou. 



Předzvěstí podzimu je pouť. Pro občany byla uspořádána mše svatá, kterou sloužil 

černohorský farář Ladislav Valentík. Na mši pan farář promluvil o žernovských obětech  

1. světové války. Letos nemohla být sloužena vedle kapličky, neboť byla doprovázena 

silnou bouřkou a průtrží mračen. Večer ale vysvitlo sluníčko, takže se vymetly louže 

z výletiště a mohli jsme si zatancovat s Malou kapelou. Zábava vyvrcholila půlnočním 

překvapením – tanečním vystoupením dobrovolníků a účastníku kurzů tanečních pro 

dospělé ze Žernovníku a Lubě.  

Až jsme uklidili a zazimovali zahrádky, rozjeli jsme se za kulturou do Brna, Do 

Mahenova divadla na představení Jak je důležité míti Filipa. Obecní úřad uhradil 

vstupenky, cestovné si hradil každý účastník sám. 

Počátkem prosince se u Hofírků rozsvítil slavnostně ozdobený dům. Oproti loňsku na 

něm přibylo zase pár metrů nových žároviček. Hostům nechybělo ani něco dobrého a 

teplého do žaludku. 

5. prosince navečer přišel za dětmi s nadílkou Mikuláš. Všechny děti asi byly celý rok 

hodné, protože v sobotu žádné z nich doma nechybělo. 



A pak následovaly vánoční přípravy. Výzdobu si mohly děti i maminky připravit ve 

Vánoční dílničce. Vánoční strom se rozzářil 14. prosince za doprovodu básniček, 

písniček a stínového divadélka dětí ze Žernovníku a Lubě. Včelařský kroužek připravil 

prodejní výstavu svých produktů a ozdob z vosku a za pomoci pana Miroslava Hniličky 

uvařili výbornou medovinu. Oko i duši si mohli občané potěšit na výstavě vánočních 

dekorací. A kdo neměl chuť na medovinu, určitě mu přišel vhod vánoční punč pana 

Luboše Plachého. Ten ho letos pro nás vařil naposled, protože se z Žernovníku 

stěhuje. 

K těmto akcím, které jsou vidět, ale patří i spoustu těch, které vidět nejsou.  

Obecní úřad: 

- schválil příspěvek Českému svazu včelařů Rájec a okolí 2 500 Kč, 

- odsouhlasil zařazení svého správního území do území působnosti MAS Moravský 

kras v období 2014-2020 a souhlasil s přípravou komunitně vedené Integrované 

strategie území MAS Moravský kras pro období 2014-2020 na svém území, 



- pořídil Geoportál u společnosti KRAUS a následným zmapování obce, 

- podal žádost o dotaci na rekonstrukce sociálního zařízení na výletišti, 

- navrhl smlouvy mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí 

Žernovník o bezúplatném převodu části cesty v lokalitě Boří, 

- schválil smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP  Blansko s městem Blansko na 

rok 2015, 

- schválil Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro E.ON Distribuce 

a.s. –„Žernovník přípojka NN Hnilička“, 

- schválil Bezúplatné nabytí pozemků pč.578/1 a 578/3 v k.ú. Žernovník u Černé Hory, 

- schválil Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro RWE GasNet, 

s.r.o.– „Žernovník plynofikace obce KS č. 1210000002.“ 

- vypracoval a vyvěsil Provozní řád vodovodu, 



- rozeslal zadávací dokumentace pro výběrové řízení Stavební lokalita Boří - 5 

rodinných domů, 

- rozeslal zadávací dokumentace pro výběrové řízení Komunikace k ČOV II, 

- objednal a zajistil dopravní značení v kopci Horka pro minimalizaci dopravních 

nehod, 

- pořídil dokumentaci Revize plynu obecní úřad, hasičský dům, 

- vyměnil nevyhovující značení v obci, značení doplnil – ukazatele k rozhledně, 

- zajistil provedení terénních úprav interního úložiště, 

- provedl opatření proti přívalovým srážkám v lokalitě Nad výletištěm, 

- zajistil nápravu škod na lesním porostu při obžinu komunikace Boří. 

 

 



Obec nebyla zřizovatelem příspěvkové organizace, neměla žádnou založenou 

akciovou ani jinou společnost, neprovozovala hospodářskou činnost. 

V roce 2014 obdržela dotace od Evropského parlamentu na volby do obecních 

zastupitelstev a dotaci na opravu hasičské zbrojnice ve výši 192 000,- Kč, dotaci na 

hospodaření v lesích ve výši 24 700,- Kč  

a dotaci na Územní plán obce ve výši 62 100,- Kč. 

V roce 2014 obec zařadila do majetku Územní plán obce v hodnotě 150 000,- Kč, dále 

byla do majetku zařazena Rozhledna a cyklotrasy ve výši 3  484 488,- Kč, rekonstrukce 

cesty ve výši 250 268,- Kč.  

Obec provedla opravu hasičské zbrojnice ve výši 712 079,- Kč. Probíhá výstavba 

vodojemu, v tomto roce se na tuto akci investovalo 3 484 488,- Kč. 

Obec nepřijala žádný úvěr, půjčku ani návratnou finanční výpomoc. 

 



V katastru obce pracovalo šest včelařů celkem se čtyřiašedesáti včelstvy.  Po teplé 

zimě následoval rychlý nástup květu řepky a ovocných stromů. První med se vytáčel 

koncem května. Bohužel to byl také poslední. Průměrná snůška medu byla 15 kg 

medu na jedno včelstvo. Chladné a vlhké léto bez snůšky bylo příhodné pro rozvoj 

roztoče kleštíka včelího (varroa destructor). I když včelaři proti tomuto roztoči bojují 

různými přípravky, s napětím očekávají nové jaro. 

Včelařský kroužek mládeže Lubě – Žernovník měl v tomto roce deset členů. Kroužek 

včelařil na dvou včelnicích po šesti včelstvech. Jedna byla umístěna v katastru obce 

Lubě a druhá v katastru obce Žernovník. Pro činnost kroužku byla zakoupena úlová 

váha a notebook.  

Včelařský kroužek se scházel pravidelně jednou týdně ve čtvrtek od 18 – 19,30 hodin. 

V případě potřeby se konaly i mimořádné schůzky. Mladší členové kroužku se 

zúčastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela v Adamově a starší celostátního kola 

soutěže Zlatá včela pro studenty středních škol v Praze. 



Svoji práci kroužek prezentoval při vánočních trzích v Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově 

a na rozsvěcování vánočních stromků v obcích Žernovník a Lubě. Pět členů kroužku se 

staralo o vlastní včelstva. 

O své činnosti kroužek informoval na http://vkmzenovnik.webnode.cz . 

Největší organizací fungující v naší obci je SDH. Aktivně se podílejí na všech veřejných 

akcích, věnují se požární sportovní činnosti a vychovávají další mladé hasiče. 

V největší oblastní soutěži Velké ceně Blanenska dosahují tradičně vynikajících 

výsledků. Družstvo žen se zúčastnilo dvanácti závodů. Nejlépe si vedly v Sychotíně, 

kde dosáhly času 18,21s a tím obsadily druhé místo. V ostatních soutěžích se 

umisťovaly do desátého místa a to jim v celkovém hodnocení Velké ceny Blanenska 

vyneslo šestou příčku. Družstvo mužů se zúčastnilo celkem třiceti závodů, z nichž bylo 

18 startů v soutěži Extraliga ČR, 12 startů v soutěži Velká cena Blanenska a 4 závody 

mimo okresní a pohárové soutěže. V Extralize se umístili v celkovém hodnocení na 

desáté příčce, ve Velké ceně Blanenska posbírali bramborovou medaili, tedy čtvrté 

místo. 

http://vkmzenovnik.webnode.cz/


Kolektiv mladých hasičů čítal 25 členů ve věku od pěti do patnácti let. Děti jsou 

rozděleny do družstva mladších a starších, dorostenci závodí jako jednotlivci. Na 

trenérském místě zasedli stejně jako loni pánové Jan Hnilička, Pavel Šabrňák, Bořek 

Formánek a Miroslav Hnilička. 

První velkou soutěží byl na jaře Plamen v Ráječku, kde bylo cílem napravit loňský 

podzimní neúspěch. To se povedlo družstvu mladších žáků, kteří obsadili 12. místo. 

Družstvo starších se bohužel nepodařilo sestavit.  

Dorostenky jarní kolo Plamenu vyhrály. Vojta Zhoř i Jan Matuška, kteří soutěžili jako 

jednotlivci ve svých věkových kategoriích, obsadili shodně druhé místo. Díky těmto 

výsledkům se dorostenky i oba dorostenci probojovali do krajského kola ve Slavkově. 

Sportovní štěstí je neopustilo a všichni mohli slavit další úspěchy. Dorostenky 

zabojovaly a z krajského kola si odnesly stříbro. Vojta Zhoř dosáhl na šestou příčku. 

Největším borcem byl Jan Matuška, který v silné konkurenci s přehledem zvítězil. Zlatá 

medaile ho posunula do celorepublikového kola soutěže, které se konalo v Brně. A ani 



tady se neztratil. Obsadil šesté místo. Jeho umístění je jedním z největších soutěžních 

úspěchů v historii žernovského hasičského sboru. 

Podzimní část soutěže Plamen se konala v Lysicích. Tam bylo umístění mladších hasičů 

ještě lepší než na jaře, získali šesté místo.  

Pro dorostenky byla podzimní část hry Plamen méně úspěšná. Získaly pouze stříbrnou 

příčku. O postup do kraje budou muset tedy na jaře 2015 ještě zabojovat. Kategorii 

starších dorostenců vyhrál opět Jan Matuška. Poprvé běžel i Štěpán Kašparec a na 

úvod své požární kariéry získal bronz.  

Dorostenky také sbíraly zkušenosti ve velkém světě. Zúčastnily se čtyř soutěží 

v kategorii žen. Podařilo se jim v rámci dvou soutěží VCB nasbírat tři body. 

S mladými hasiči se trenéři v létě podívali do Blanska na stanici profesionálních hasičů. 

 

 



Počasí v roce 2014 

Začátek roku byl teplotně nad normálem. Teploty se pohybovaly kolem 5°C, v noci 

nemrzlo. Mrazy uhodily až 23. ledna. Teploměr klesl k -13°C přes noc, -8 přes den. Po 

tomto krátkém mrazivém týdnu se teploměr vrátil k nule. Sněhu jsme se nedočkali. 

V březnu byly tak teplé dny, že se dalo chodit v krátkém rukávu, teploty několikrát 

vystoupily ke 22°C na slunci. Velikonoce byly letos pozdě, až 21. dubna. Pár dní před 

nimi se ochladilo, ráno jsme se dočkali i mírných mrazíků a silného větru.  

I toto studené období trvalo krátce. Teplé počasí mělo vliv na přírodu a kvetení. 

Třešně letos kvetly kolem 14. dubna. 

První tropické teploty jsme naměřili 6. června, teploměr překročil 30°C, 7. června bylo 

dokonce naměřeno ve stínu 34°C. Tyto tropické teploty trvaly jen asi 4 dny, pak se 

teploměr vrátil k teplotám kolem 23°C. 



Prázdniny začaly vlažně, kolem 22-25°C. Tropický víkend jsme zaznamenali 19. a 20. 

července, teplota ve dne 37°C, v noci neklesla pod 22°C. Celkově bylo léto suché a 

teplotně v normálu.  

Podzim byl slunečný a teplotně nad normálem. První sníh padal na horách již 22. října, 

bylo to však jen sněhové poškádlení. Konec roku byl bez srážek, teploty kolem nuly, 

spíš lehce nad nulou. Výjimkou byl 1. prosinec, kdy celou republiku postihla ledová 

kalamita. 

 


