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Začátek roku poznamenaly smutné události. V Paříži zaútočili muslimští teroristé na 

redakci týdeníku Charlie Hebdo, zahynulo dvanáct lidí. Hned potom byl spáchán další 

teroristický útok v pařížském obchodě, při kterém byli zavražděni čtyři Židé. Zatím, co 

Islámský stát prezentoval pachatele masové vraždy jako „hrdiny“, civilizovaný svět 

včetně většinové muslimské komunity zločin odsoudil. 

Mezi tím došlo k náznaku zlepšení situace na Ukrajině. Byl vyhlášen klid zbraní a obě 
strany začaly stahovat své těžké zbraně.  

V den, kdy Francii šokovaly útoky na Paříž, proběhl neskutečný masakr v Nigérii. Tam 
islamisté sdružení v sektě Boko Haram podle BBC vypálili město Baga a zavraždili cca 
2000 lidí. Svědci potvrdili, že desetitisícové město v podstatě zaniklo. V té době Boko 
Haram kontrolovala oblast větší než Česká republika.  
Média psala o světě jako o „světě lokálních konfliktů.“ Ukrajina versus Rusko. Izrael 
versus Palestina. Občanská válka v Sýrii, nepokoje v Iráku, Pákistánu, Africe a nově 



také islámský terorismus v Evropě. Svět možná stál na prahu globální války. Přesně 
tak, jak předpověděl americký spisovatel Samuel Huntington. 

Největším problémem roku byla uprchlická krize. Do Evropy se valily statisíce 
migrantů ze Sýrie, Iráku a Afriky. Dožadovali se udělení azylu hlavně v Německu nebo 
Švédsku. V novinách a zprávách jsme viděli na jedné straně jejich útrpné putování 
v lodích a člunech, nelehké podmínky ve sběrných táborech a na druhé straně obrázky 
skupin mladých mužů, oblečených mnohdy ve značkovém oblečení a obuvi a 
vybavených počítači, telefony a ne zřídka i moderními i-phony. Občas se na 
fotografiích objevily i ženy nesoucí na rukou dvě až tři děti, sporně oblečené a bosé. 
Někteří politici, včetně našeho prezidenta, zastávali názor, že se do Evropy stěhuje 
přestrojená islámská armáda. Sám vrchní velitel NATO se nechal slyšet, že se jedná o 
armádu žoldáků, násilníků a teroristů. 

Všechny tyto závažné události zastínily narození druhého potomka Kate a Williama, 
dcery Charloty. 

Tragické události se nevyhnuly ani naší republice. 24. února zabil v Uherském Brodě 

šílený střelec Zdeněk Kovář osm lidí v restauraci, kam přišli obědvat. Statistika mluvila 

o jedné z největších masových vražd u nás v novodobých dějinách. 



Tyto závažné události naštěstí neměly přímý vliv na dění v naší obci. 

Do Nového roku jsme vstoupili dobročinnou akcí. Již poněkolikáté jsme uspořádali 

Tříkrálovou sbírku pro Oblastní charitu Tišnov. Letos se vybrala částka 5 281,- Kč. 

Následoval masopustní průvod za doprovodu harmonikáře Zdeňka France. Počasí bylo 

trochu mrazivé, přesto se masek zúčastnilo asi třicet. Pro děti byl počátkem března 

uspořádán karneval. I na této akci byla účast hojná. Zimní únavu jsme zahnali 

koupáním a relaxací v Městských lázních v Boskovicích. Před Velikonocemi jsme si 

zazpívali s harmonikou v pohostinství U Zvěřinů. Na harmoniku hrál samozřejmě 

Zdeněk Franc a s radostí se přidal i pan učitel Karel Kuba. Nezapomněli jsme ani na 

jarní úklid. S dobrovolníky z řad hasičů i občanů jsme vyčistili příkopy kolem 

příjezdových komunikací do obce. Následovalo Pálení čarodějnic na hasičské dráze. 

Počet upálených čarodějnic nebyl zaznamenán. Snědlo se ovšem 120 kusů špekáčků 

z domácí výroby pana Jiřího Havlíčka z Černé Hory a vypily se tři „bečky“ piva. Počet 

obyvatel naší obce se po akci nezměnil.  

Maminkám a ženám jsme popřáli k svátku prostřednictvím místního rozhlasu.  



Pouťové oslavy se nesly v tradičním duchu. Sobotní dopolední nohejbalový turnaj, 

v podvečer mše svatá a taneční zábava. K tanci a poslechu hrála Malá kapela. 

Popouťové pondělí přilákalo též mnoho občanů. Děti si vyhrály ve skákacím hradu 

nebo se mohly vykoupat v bazénku. 

Na podzim se otevřel pro zájemkyně kurz cvičení Pilates pod vedením slečny Lenky 

Šabrňákové z Černé Hory. V prosinci byl uspořádán pro občany zájezd do divadla Husa 

na provázku na představení Lásky jedné plavovlásky, aneb plavovlásky jedné lásky. 

Se svými zážitky z cestování po Filipínách se s námi podělil pan Pavel Bartoš. Připravil 

pro žernovské občany obsáhlou prezentaci fotografií, zážitků i suvenýrů ze svého 

čtyřměsíčního putování. 

Kulturní rok v obci jsme zakončili rozsvěcením Vánočního stromu s vystoupením 

žernovských a lubských dětí a promítáním fotografií ze života obce v posledních dvou 

letech. 



Mimo tyto kulturní a sportovní akce se obec podílela na několika stavebních a 

zvelebujících projektech. 

V červnu se rozběhlo na Trávníkách budování inženýrských sítí pro novou zástavbu. 

V lokalitě vzniklo pět nových zasíťovaných pozemků s pěknou příjezdovou komunikací. 

Do tohoto projektu investovala obec celkem 2 368 596 Kč bez DPH. Stavbu realizovala 

firma SPH stavby, s. r. o. Stavební dozor zajišťoval Ing. Hynek Grünwald.  

Současně začala velká oprava vodovodních uzávěrů v lokalitách Trávníky, na návsi a 

kolem pohostinství. Všechny uzávěry byly vyměněny a byly provedeny následné 

úpravné práce na vozovce. Do oprav investovala obec 456 530 Kč bez DPH. Ke všem 

vyměněným uzávěrům byla zhotovena fotodokumentace. Došlo také ke třem 

poruchám na hlavním vodovodním řádu. V listopadu prasklo hlavní potrubí na 

Trávníkách, před domem pana Dusbaby, č. p. 56. Hned za měsíc se situace opakovala 

na návsi, před domem pana Libora Novotného, č. p. 8. Poslední porucha se objevila 

přesně na Štědrý den dopoledne pře domem pana Josefa Velena, č. p. 38. Tyto 

následné opravy stály 107 528 Kč bez DPH. 



Na podzim v rámci dotace byly realizovány práce na zateplení hasičského domu a 

budovy obecního úřadu. Na budově obecního úřadu konkrétně se jednalo o výměnu 

oken, údržbu euro-oken, výměnu stropní izolace a modernizaci zabezpečovacího 

systému. Celková investovaná částka do budovy obecního úřadu byla 454 973 Kč 

včetně DPH. V hasičském domě proběhla oprava ústředního topení včetně projektu a 

uvedení do provozu, oprava dveří, realizace dlažby před vchodem na WC a byl 

zakoupen nový kotel. Celková investovaná částka do hasičského domu byla 263 042 

Kč včetně DPH. Na tyto práce byla vyřízena dotace z JMK, která činila 94 000 Kč.  

Na podzim začala také stavba komunikace k ČOV II. Stavbu zajišťovala firma INSTA. 

Stavbu dozoroval Ing. Hynek Grünwald. Do této stavby investovala obec částku 

767 168 Kč včetně DPH. 

 

Další akce obecního úřadu jsou očím občana skryté. 

Zastupitelstvo schválilo: 



- smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., týkající se výpůjčky sběrných nádob na 

tříděný odpad, 

- poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů o. s., okresní organizaci 

Blansko, základní organizaci Rájec a okolí ve výši 2 500,- Kč na rok 2015, 

- koupi pozemku s p. č. 236/3 o výměře 64 m2 za cenu 50,- Kč/m2 v katastrálním území 

Žernovník u Černé Hory, 

- koupi pozemků s p. č. 565/43 výměře 27 m2 a 565/51 o výměře 20 m2 za cenu 50,- 

Kč/m2 v katastrálním území Žernovník u Černé Hory, 

- směnu pozemků s p. č. 565/50 výměře 17 m2, 565/48 o výměře 15 m2 a 565/47 o 

výměře 127 m2 celkem 159 m2 za část pozemku s p. č. 565/14 v katastrálním území 

Žernovník u Černé Hory v poměru 1:1, 

- prodej pozemku s p. č. 565/15 o výměře 173 m2 za cenu 50,- Kč/m2, 

- uzavření nájemní smlouvy s dosavadními nájemci na nájem části obecních pozemků 

k zemědělskému užívání za cenu 0,2 Kč/m2 a dále uzavřít nájemní smlouvy 



s dosavadními nájemci na nájem části obecních pozemků pro reklamní účely za cenu 

200 Kč/m2, 

- přesunutí křížku z pozemku p. č. 207/1 firmy SINBRANT s.r.o. na pozemek obce s p. 

č. 202 v katastrálním území Žernovník u Černé Hory, 

- prodej pozemku s p. č. 567/14 o výměře 917 m2 v katastrálním územní Žernovník u 

Černé Hory nejvýhodnější nabídce za celkovou cenu 508 935,- Kč, 

- prodej pozemku s p. č. 256/2 o výměře 94 m2 v katastrálním územní Žernovník u 

Černé Hory nejvýhodnější nabídce za celkovou cenu 7 050,- Kč, 

- koupi pozemků s p. č. 565/16 výměře 1 098 m2 a 565/53 o výměře 1 179 m2 

v katastrálním území Žernovník u Černé Hory za celkovou cenu 14 000,- Kč, 

- návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu JMK na příjem 94 000,- 

Kč k realizaci akce „Oprava obecní budovy a hasičského domu Žernovník,“  

- koupi pozemků s p. č. 408/16, 411/4, 409 o celkové výměře 988 m2 v katastrálním 

územní Žernovník u Černé Hory za celkovou cenu 9 880,- Kč, 



- prodat pozemky v lokalitě „Boří“, které vzniknou z původního pozemku s pč. 575/1 

v k. ú. Žernovníku Černé Hory dle zveřejněných záměrů a podmínek, 

- smlouvu o smlouvě budoucí se společností QUANTUM, a.s. týkající se prodeje části 

pozemku o výměře cca 12 m2, který vznikne oddělením z původních parcel č. 234, 

235, 575/1 v katastrálním území Žernovník u Černé Hory na stavbu předávacího místa 

plynovodu za celkovou cenu 10 000,- Kč, 

- smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro E.ON Distribuce a.s. na 

stavbu „Žernovník – kabel NN Zajdák“ lokalita „Nad výletištěm“ za úplatu   1000,- Kč, 

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu JMK 

pro rok 2015 ve výši 13 650,- Kč, 

- kalkulaci vodného pro rok 2016 na 39,95 Kč/bez DPH/m3 a stočného na 22,66 Kč/bez 

DPH/m3, celkem tedy na 72 Kč s DPH/m3. 

Další akce obecního úřadu: 



- požádal o příspěvek z rozpočtu JMK na hasičskou výstroj zásahové jednotky - helmy, 

rukavice, 

- dořešil majetkoprávní vztahy pozemků vodojem, rozhledna, zastavěných pozemků, 

- nechal provést rozbor vypouštěných odpadních vod z kořenových čističek 

s neuspokojivým výsledkem, 

- uložil občanům, z důvodu překročení povolených limitů škodlivých látek na 

vypouštěné odpadní vody, vyvezení domácích septiků v termínu do června 2016 a 

zároveň nabídl příspěvek tři sta korun za vyvezení do konce kalendářního roku 

2015,(nabídku využilo 16 domácností), 

- provedl digitalizaci vodovodní sítě do informačního systému Geoportál s následným 

zanesením do majetku obce, 

- vypracoval monitorovací zprávu projektu Rozhledna Žernovník a propojení 

regionálních cyklotras pro ROP Jihovýchod. 



Schválený rozpočet obce na rok 2015 činil 5 666 000,- Kč, ve skutečnosti byl během 

roku navýšen na částku 12 408 326,- Kč. Obec neuzavřela žádnou půjčku. 

Lesy 

Letošní velmi teplé a suché počasí se podepsalo na stavu lesů. Rozšířil se kůrovec a 

bylo nutné nejvíce postižené plochy vytěžit. Bylo vytěženo a prodáno 1 002 m3 dřevní 

hmoty za průměrnou cenu 1 726 Kč/m3, samovýrobou bylo vytěženo 2,25 m3 za cenu 

311 Kč/m3. Zároveň bylo v letošním roce vysazeno celkem 5 670 nových sazenic. 

Z toho bylo 3 400 smrků, 850 borovic, 50 modřínů, 100 dubů, 1050 buků, 220 lip. 

V obci je nejvýznamnější organizací svaz dobrovolných hasičů. Věnuje se jak požárním 

činnostem, tak sportu. Ve sportovní oblasti dosahuje v soutěžích výborných umístění. 

Letos nás reprezentovaly dvě družstva žen a jedno družstvo mužů a družstva mladých 

hasičů. 

Družstvo žen „A“ se zúčastnilo dvanácti soutěží Velké ceny Blanenska. Za zmínku stojí 

úspěch v Senetářově, druhé místo s časem 18,31 a stejné umístění s časem 18,43 



v Ostrově u Macochy. V konečném pořadí VCB obsadilo družstvo „A“ sedmé místo. 

Družstvo „B“ se zúčastnilo jedenácti závodů VCB, obsadilo konečné desáté místo. 

Družstvo mužů se zúčastnilo dvaceti osmi závodů. Dvanáctkrát Velké ceny Blanenska a 

čtrnáctkrát Extraligy ČR. Další dva závody byly mimo pohárové či okresní soutěže. 

V konečném pořadí Extraligy obsadili čtrnácté místo. Ve VCB vybojovali konečné šesté 

místo. 

Kolektiv mladých hasičů se letos scházel pravidelně jedenkrát týdně. Cílem schůzek 

byla příprava na hru Plamen a ostatní soutěže, prevence požáru či nácvik postupu při 

mimořádných událostech. 

Kolektiv měl letos sedmnáct členů ve věku pět až sedmnáct let. Družstvo mladších 

hasičů vede Jan Hnilička a Pavel Šabrňák. Družstvo starších má na starosti Miroslav 

Hnilička a Bořek Formánek. Mladší žáci získali v jarním kole hry Plamen páté místo. 

Starší členové se účastnili některých soutěží jako jednotlivci v kategorii dorostu. Dan 

Matuška navázal na úspěch z loňska a postoupil do krajského kola, stejně jako Štěpán 

Kašparec. Krajské kolo se konalo ve Vyškově. Štěpán Kašparec skončil na druhém 



místě. Bohužel do republikového kola postupují jen vítězové. Dan Matuška se umístil 

na šestém místě. 

Hasiči uspořádali na místním výletišti pět tanečních zábav a podíleli se na akcích 

pořádaných obcí. Největším počinem bylo uspořádání závodu VCB na domácí trati. 

Na podzim proběhlo ve spolupráci s obecním úřadem kontrolní námětové cvičení. 

Organizací, která je, vzhledem k jejím členům a vedoucím, velmi blízká hasičům, jsou 

včelaři a mladí včelaři. V katastru obce pracuje šest včelařů celkem se šedesáti pěti 

včelstvy.  Včelaři se dobře vyrovnali s přemnoženou populací kleštíka včelího ( varroa 

destructor ) v roce 2014.  

Pro včely poměrně příznivou zimu přežila většina zazimovaných včelstev. Jarní měsíce 

přály rozvoji včelstev a ta byla do hlavní snůšky v dobré kondici. Nektarová snůška 

byla bohatá a rozložená do dlouhého období. Konec snůškového období v našem 

katastru byl poznamenán slabou snůškou melecitózního medu. Průměrná snůška 

medu se pohybovala dle jednotlivých včelařů kolem 30 kg medu na včelstvo. 



Včelařský kroužek mládeže Lubě – Žernovník má deset členů z obcí Žernovník a Lubě. 

Kroužek včelaří na dvou včelnicích po šesti včelstvech. Kroužek se schází pravidelně 

jednou týdně.  

Mladší členové kroužku se účastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela v Brně – 

Bystrci. V konkurenci padesáti soutěžících se všichni umístili do desátého místa. Svoji 

činnost kroužek s úspěchem prezentoval na vánočních akcích v Lubi a Žernovníku. 

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

 

 

V roce 2015 měla obec 223 obyvatel, z toho počtu jsou tři nově přihlášení. Zemřela 

paní Anna Kosová, č. p. 65. 

Sňatek uzavřela slečna Barbora Ottová a František Kopřiva, Šebrov. 

Jediným narozeným občánkem byl Jan Hnilička. 

http://vkmzenovnik.webnode.cz/


 

 

Počasí 2015 

Zima byla mírná, souvislé vrstvy sněhu jsme se nedočkali. Sníh se nám ukázal pouze 

dvakrát a během dopoledne hned roztál. Teploty klesaly jen mírně pod bod mrazu. 

Naopak Velikonoce byly velmi chladné, občas poletoval sníh nebo déšť se sněhem. 

Teplých dní jsme se dočkali v polovině dubna. Padaly i teplotní rekordy na různých 

místech republiky. U nás jsme 18. dubna naměřili 24 °C na slunci. Květen byl teplotně 

v normě, kolem 20 °C, občas zapršelo. Zmrzlí muži přišli asi o týden dříve, naštěstí 

nezpůsobili vážné škody. Konec května byl poměrně chladnější. Teplé počasí se k nám 

vrátilo s druhým červnovým víkendem, kdy se teploměr vyšplhal k tropické třicítce. 

První polovina června byla teplá, kolem 28°C, velmi sucho. Také červenec byl velmi 

teplý. Tropická vlna nás zastihla mezi 10. a 20. červencem. Teploty se pohybovaly 

kolem 35°C ve stínu, v noci neklesl teploměr pod 22°C. Druhá vlna veder dorazila 



počátkem srpna. Teploty stejné, padla i čtyřiceti stupňová hranice ve stínu. Podzim byl 

suchý a teplý. První sněhové vločky poletovaly koncem listopadu, ale souvislé sněhové 

pokrývky jsme se nedočkali. Vánoce byly na blátě, teploty kolem nuly. 

 

 

 

 

 

 


