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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
skončil rok 2013, který mnohým z nás přinesl spoustu radosti, ale i starostí a
začíná rok nový, od kterého očekáváme, že bude lepší nebo alespoň stejně dobrý jako
ten předchozí.
Chceme Vám tímto zpravodajem přinést informace o akcích, které proběhly, a
které nás v tom letošním roce čekají. Věřím, že to budou informace, které budou
zajímat každého z Vás.
V roce 2013 byla dokončena výstavba splaškové kanalizace a většina nemovitostí
je nyní již připojena. Chci Vám všem poděkovat za velkou míru trpělivosti a
pochopení, při jejím budování a také za to, že většina z Vás pochopila, že vybudování
splaškové kanalizace v obci je krok správný směrem a pomohli jsme tak ke zlepšení
životního prostředí především pro naše děti.
Snažíme se život v obci zlepšovat, aby naše obec byla místem, kam se každý rád
vrací ze zaměstnání, z jakékoli cesty nebo jen z procházky. K tomu by nám měl
přispět i pořádek kolem domů, na veřejném prostranství, ale i dobré vztahy se
sousedy a spoluobčany.
Je na škodu, že se nedaří docílit toho, aby se občané více účastnili veřejného
dění – a zejména rozhodování o věcech veřejných – tedy na jednáních zastupitelstva.
Začíná poslední rok volebního období, kdy zvolené zastupitelstvo jedná a rozhoduje
o důležitých otázkách života obce. Pro starostu je výhrou, může-li se opírat
o harmonické zastupitelstvo, které ví, co chce. Rok 2014 je rokem, kdy budou
probíhat komunální volby, budu ráda, pokud se do nich přihlásí občané, kteří přijdou
s novými nápady a myšlenkami a je pouze na Vás koho si zvolíte - kdo bude pro Vás
pracovat a hájit zájmy obce.
Někteří mohou mít pocit, že toho děláme málo nebo se mohlo udělat to či ono,
není však v silách obce zavděčit se všem. Určitě se toho dá udělat víc, ale legislativa,
čas a finanční prostředky jsou neúprosné.
Chci touto cestou poděkovat všem společenským organizacím v obci, všem
zaměstnancům v mateřské škole za pomoc při pořádání kulturních a společenských
akcích, jamolské mládeži za to, že i přes opadající zájem o tradiční hody ze strany
občanů se snaží tuto tradici v obci udržet. Chci poděkovat také všem, kteří nám
jakýmkoli způsobem pomáhají zajišťovat opravy, stavební práce, provádí úklid a
udržují zeleň v obci.
Dovolte mi, abych Vám do nového roku popřála vedle zdraví a štěstí také více
společenské solidarity, slušnosti a vzájemné úcty.
Dana Jarolímová, starostka obce
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Informace obecního úřadu
Činnost v roce 2013
Splašková kanalizace – v letošní roce probíhala realizace splaškové kanalizace v obci, ke dni
15.11.2013 byla kanalizace předána do předčasného užívání a čistírna odpadních vod (ČOV)
do zkušebního provozu. Zkušební provoz ČOV a předčasné užívání kanalizační stoky poběží
jeden rok, poté bude provedena kolaudace. V příštím roce budou dokončeny terénní úpravy
kolem ČOV a nedodělky a závady sepsané při předání stavby. 166 majitelů nemovitostí
uzavřelo s obcí Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku a zavázali se napojit na kanalizaci.
V současné době je napojeno 130 nemovitostí, ostatní se napojí v prodlouženém termínu do
30.4.2014. Po tomto termínu budou u nenapojených nemovitostí prováděny kontroly, jakým
způsobem jsou odpady likvidovány.
Celkový finanční podíl obce se podařilo snížit z původní částky 4,2 mil Kč cca o 1 mil Kč.
Přesná finanční kalkulace bude známa během roku.

Výměna oken a dveří - koncem posledního červnového týdne a první týden v červenci
probíhala na budově bývalé školy, kde se nyní nachází mateřská škola a společenská místnost
obce tzv. "Klub důchodců", plánovaná výměna oken a dveří. Na tuto akci obdržela obec
finanční příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 110.000,- Kč, které chceme tímto ještě jednou
poděkovat, celkové náklady na okna a dveře činily 247.905,- Kč. Po výměně oken následovala
montáž žaluzií, sítí a nového osvětlení v mateřské škole, celkem za 23.929,- Kč.

strana 3

obecní zpravodaj 2013

Dotace - na schválený územní plán obdržela obec z rozpočtu Jihomoravského kraje částku
57.440,- Kč a na výstroj a výzbroj pro SDH Jamolice dotaci ve výši 40.000,- Kč.
V prosinci zastupitelstvo obce vydalo nařízení, kterým se vydává tržní řád, který zakazuje
veškerý podomní prodej zboží a služeb, proto může být s každým, kdo nabízí zboží nebo
služby po domech zahájeno správní řízení, ve kterém může být stanovena několika tisícová
pokuta. Jako místa pro prodej a služby je určen prostor „U požární nádrže“ a „U prodejny
COOP“. Obec přispěla na opravu dveří u kostela částkou 10.000,- Kč. V budově obecního
úřadu byl nainstalován zabezpečovací systém.
V roce 2013 byla vyhlášena Přírodní rezervace Pod Havranem, zřizovací předpis nabývá
účinnosti dne 1.2.2014 a Přírodní rezervace Templštejn, která nabývá účinnosti dne 1.3.2014,
vyhlášení Přírodní památky Černice se projednává.

Plánované investice na rok 2014


dětské hřiště



fasáda na budově mateřské školy a klubu



položení dlažby u hřbitova
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Odpady
Poplatek za odpady činí za dospělou osobu 500,- Kč, za děti 300,- Kč, za rekreační objekty
500,- Kč. V letošním roce obec uhradila za komunální odpad 254.450,- Kč a na poplatcích se
vybralo 188.325,- Kč, rozdíl ve výši 66.125,- Kč byl uhrazen z obecního rozpočtu. Dále byly
z obecního rozpočtu uhrazeny náklady za velkoobjemové kontejnery ve výši 40.337,- Kč, za
nebezpečný odpad 14.747,- Kč, za kontejnery u hřbitova 18.500,- Kč, za kontejnery na
bioodpad 7.743,- Kč. Poplatky za odpad zůstávají ve stejné výši, náklady za komunální
odpad bude obec nadále doplácet z obecního rozpočtu.
Od 1.4.2014 budou na místech, kde jsou kontejnery na plast, papír a sklo umístěny
kontejnery na bioodpad, proto žádáme občany, aby využili těchto kontejnerů a nedávali do
popelnic např. řepu, brambory, trávu apod.. Přistavujte k vysypání pouze plné popelnice, za
každé vysypání i poloprázdné popelnice se platí jako by byla plná. Přistavením kontejnerů by
mohlo dojít ke snížení nákladů za komunální odpad. Nově je „U požární nádrže“ umístěn
kontejner na použité šatstvo.
Děkujeme všem spoluobčanům, že třídí odpad do přistavených barevných kontejnerů,
protože se tříděním odpadů podařilo mírně snížit náklady za komunální odpad.

Veřejné prostranství
Žádáme občany, aby z obecních pozemků odklidili uložený stavební materiál, kdo
potřebuje na nezbytně nutnou dobu uložit materiál na obecní pozemky, je povinen nahlásit
dopředu zábor obecního prostranství na OÚ.
Důrazně žádáme všechny majitele motorových vozidel, aby svoje vozidla neparkovali na
chodnících a v úzkých úsecích vozovky v obci. Chodník slouží pro chodce, ne pro motorová
vozidla. Tímto nevhodným parkováním vozidel komplikují provoz zemědělské techniky a
rozměrnějších vozidel, které potom jezdí po soukromých pozemcích, což se vlastníkům
dotčených pozemků pochopitelně nelíbí. Také děti z mateřské školy na vycházce musí
vstupovat na silnici, protože na chodníku po celé jeho šířce stojí zaparkované auto.

Pobíhání a venčení psů po vesnici
Žádáme majitele psů, kteří chodí své miláčky venčit po vesnici nebo je nechávají volně
pobíhat na veřejných prostranstvích, aby po nich uklízeli hromádky, které po nich zůstávají.
Žádný z těchto majitelů pejsků by také nechtěl před svým domem neustále uklízet cizí psí
hromádky. Občanů, kteří na tuto situaci upozorňují je stále více.
Kvůli volně pobíhajícím psům a jejich bezohledným majitelům může nastat také situace,
že poštovní doručovatelky nebudou do míst, kde psi pobíhají doručovat poštu. Pobíhajících
psů se bojí i dospělí, natožpak, když volně pobíhajícího psa potkají děti z mateřské školy na
procházce.
Proto tímto žádáme všechny majitele psů, aby zabránili jejich možnému útěku a
pobíhání na veřejném prostranství.
Každý z nás by se měl řídit heslem: „Nečiň jiným to, co nechceš, aby činili tobě“.
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Kulturní akce v obci v roce 2013
Kulturní dění jako každoročně zahájila TJ Jamolice „Plesem sportovců“, který se
konal 11. ledna v Karlově pivnice, k tanci nám zahrála skupina Profil. Ve stejných prostorách
se v únoru uskutečnil také tradiční „Dětský karneval", který je nedílnou součástí „Vostatků“.
Slovem a hudbou bavil moderátor rádia Kiss Hády Dušan Binka. Pro děti byly připraveny
soutěže, hry i bohatá tombola, tři nejlepší masky si odnesly sladkou odměnu.
V březnu jamolská děvčata obcházela se zpěvem a „Smrtolkou“ celou vesnici a poté si
udělala pěkné odpoledne plné soutěží, her a zpívání v „Klubu důchodců“.

18. května OÚ zorganizoval návštěvu brněnské ZOO, které předcházela vyhlídková
plavba parníkem po brněnské přehradě na hrad Veveří a zpět. Počasí bylo příjemně jarní, což
bylo pro náročnější terén brněnské ZOO vítané.
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8. června se uskutečnilo k MDD na hřišti mateřské školy dětské odpoledne plné soutěží
a her, kterých se zúčastnili všichni, ne jenom děti.

31. srpna jsme podnikli výlet do Prahy ze památkami. Absolvovali jsme komentovanou
prohlídku Pražského hradu a Chrámu svatého Víta. Následně jsme procházkou prošli Zlatou
uličku a po Starých zámeckých schodech jsme přes Karlův most došli na Staroměstské náměstí
a pak na Václavské náměstí.
12. října OÚ uspořádal zájezd na divadelní představení muzikálu Flashdance do
Městského divadla Brno.
Pro zájemce o sportovní vyžití či jen relaxaci stále jezdíme do krytého bazénu v
Hrotovicích, kde je k dispozici i sauna a vířivka. Vždy 2x na jaře a 2x na podzim, dopravu a
vstupné pro děti hradí obec.
V říjnu jsme ve spolupráci s MŠ Jamolice uspořádali Drakiádu, na které se sešlo na 30
dětí. Oproti loňskému roku sice vítr foukal, ale zase až příliš. Díky tomu si děti užily plno
zábavy se sundáváním draků z okolních stromů. Na závěr jsme si všichni opekli špekáčky.
V prosinci jsme se již podruhé sešli u příležitosti slavnostního rozsvěcování osvětlení,
předvánoční atmosféru nám vytvořilo vystoupení dětí z Mateřské školy Jamolice a krásný zpěv
chrámového sboru pod vedením p. Jarolíma. Jako občerstvení byl nabízen vánoční punč,
svařené víno a uzená cigára a každý si odnesl malý dáreček.
Závěrečnou kulturní tečkou v roce 2013 bylo tradiční „Posezení s dechovkou“, na kterém
nám hrála k tanci i poslechu skupina Profil pod vedením p. Popely.
Obec všechny kulturní akce finančně podporuje a cílem je především zachování tradic,
které v naší obci máme a případně vytvoření nových, které zpříjemní život v naší obci.
za kulturní komisi OÚ – Ing. Pavla Kudláčková
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Obecní knihovna – rok 2013
Knihovna má 52 čtenářů, z toho je 13 čtenářů do 15-ti let. V letošním roce knihovnu
navštívilo celkem 159 čtenářů, kteří si vypůjčili 681 svazků. Do knihovny se nakoupilo 48
nových svazků a 50 svazků dostal knihovna darem. Uvítáme každého, kdo se bude chtít stát
novým čtenářem, z množství knih si určitě každý najde takovou knihu, kterou si se zájmem
přečte.
Hana Chvátalová - knihovnice

Czech point
Na obecním úřadě je možné přes službu Czech point pořídit tyto výpisy:
z živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru živnostenského podnikání pro
fyzickou i právnickou osobou, z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z insolvenčního
rejstříku, z bodového hodnocení řidiče.
Důležitá tísňová čísla


150 HASIČI ČR



155 Zdravotnická záchranná služba



158 POLICIE ČR , Policie Moravský Krumlov 974 641 650



112 Jednotné evropské tísňové číslo

Aktuální informace týkající se obce naleznete na webových stránkách obce www.obecjamolice.cz.

Mateřská škola
Do Mateřské školy v Jamolicích je v letošním školním roce zapsáno 19 dětí. Od
prosince 2013 se tento počet zvýšil na 20. Z tohoto počtu je 14 dětí z Jamolic, 3 děti
z Polánky, 2 děti z Ivančic a 1 dítě z Dol. Dubňan.
Personální obsazení školy se nezměnilo a zůstalo stejné jako v roce přecházejícím. Nový
školní rok jsme zahájili 2. září 2013, tomuto datu předcházelo slavnostní otevření nově
vybavené třídy, které se uskutečnilo 29.srpna 2013 v mateřské škole.
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V letošním roce v naší mateřské škole pracujeme s dětmi, které půjdou do školy v tzv.
edukativně stimulačních skupinkách – „Předškoláček“, tyto skupinky se uskutečňují
v odpoledních hodinách a pracují zde společně s dětmi i rodiče. V měsíci listopadu jsme se
společně s rodiči sešli na školní zahradě, kde jsme vyřezávali dýně, soutěžili o nejlepší štrúdl
a na závěr jsme uložili broučky k zimnímu spánku. Koncem měsíce přijelo do školky divadlo
se „Začarovanými pohádkami“.
V letošním roce jsme oslavili Mikuláše na zámku v Dolních Kounicích na „Mikulášském
čertění“. V prosinci děti navštívily divadlo „Vánoční kouzlo“ v Moravském Krumlově a
zúčastnily se vystoupení při rozsvěcování vánočního osvětlení. Vánoce jsme oslavili společně
s rodiči a dětmi při vánočním tvoření a besídce, kterou si děti zopakovaly ještě jednou při
„Posezení s dechovkou“.
Co ještě stihneme do konce školního roku:
leden – divadelní představení;
únor – masopustní průvod po vesnici;
březen – velikonoční tvoření s rodiči a dětmi;
duben – slet čarodějnic na školní zahradě;
květen - oslava Dne matek, návštěva zámku v Náměšti nad Oslavou spojená s divadlem
„Vodníci a Rusalky“;
červen – oslava Dne dětí, pasování předškoláků a návštěva Lipky v Brně.
V letošním roce byla ve spolupráci s OÚ provedena výměna oken, vymalována třída a
byl pořízen nový nábytek do třídy.
Na závěr bych ráda vyjádřila přesvědčení, že se nám daří vytvářet dětem příjemné,
vlídné a podnětné prostředí a snažíme se, aby dostaly dobrý základ pro vstup do základní
školy. Vážíme si také dobré spolupráce s rodiči a s obecním úřadem.
Hana Nekulová – ředitelka školy

strana 9

obecní zpravodaj 2013

Činnost organizací
Sbor dobrovolných hasičů Jamolice
Základním úkolem SDH je ve spolupráci s obcí zajistit akceschopnost zásahové jednotky
při ochraně života, zdraví a majetku při požárech a mimořádných událostech, až v druhé řadě
je to požární sport, kulturní akce, práce s mládeží a další zájmová činnost.
Zásahová jednotka měla v roce 2013 tři výjezdy k zásahům:
2.1. asistence při vyproštění osoby z uzamčené místnosti.
3.8. - požár strniště a travního porostu. Několik hasičů se podílelo přímo na hašení požáru
společně s posádkami hasičských cisteren, bylo prováděno plnění hasičských cisteren vodou
z požární nádrže. Poděkování patří také p. Břinkovi za dopravu vody a zabránění rozšíření
požáru na nesklizené obilí a také občanům, kteří uhasili ohniska vznikající od odletujícího
hořícího porostu.
5.10. - prověřovací cvičení v Dobřínsku, cíl cvičení jsme splnili, technika fungovala bez
závad.
Techniku se daří udržovat v provozuschopném stavu. Byla provedena přestavba
hasičského přívěsu se stříkačkou PPS12 na nový podvozek. Pořízen kompresor pro rychlejší
naplnění vzduchojemů brzd u AVIE - zkrátí se tím doba výjezdu hasičského auta.
Z další činnosti hasičů v roce 2013: pořádali jsme tradiční noční soutěž v požárním
útoku,do jejíž přípravy nám zasáhl výjezd k požáru. Družstvo žen se účastnilo 12 pohárových
soutěží na okrese Znojmo. V rámci možností poskytujeme technickou pomoc Obci Jamolice,
Tělovýchovné jednotě Jamolice a Mysliveckému sdružení Templštýn při zajištění jejich akcí.
O činnosti informujeme na webových stránkách www.sdhjamolice.cz.
Informací pro občany: pokud už vznikne nějaká mimořádná událost volejte linku 150,
nahlaste co, a kde se stalo: okres, obec, číslo popisné nebo upřesněte místo podle výrazných
orientačních bodů (nejlépe pozice z GPS). V případě odlehlého místa vyšlete někoho na
silnici, aby ukázal cestu. Nahlášení okresu je důležité zejména pokud je v ČR více obcí
stejného názvu a také proto, že se můžete dovolat na operační a informační středisko jiného
kraje, je možné volat i číslo 112. Poplach jednotce sboru dobrovolných hasičů vyhlašuje OPIS
dálkovým spuštěním sirény a rozesláním zpráv na mobilní telefony hasičů. OPIS v případě
nahlášení zranění zajistí vyslání vozidla záchranné služby. I profesionální hasiči mají výcvik
pro poskytnutí první pomoci, mají ve vozidle zdravotnický materiál a defibrilátor. Poplach lze
vyhlásit také místně, tlačítkem sirény u dveří do „Klubu důchodců“ nebo na hasičské
zbrojnici, v tomto případě však nejsou rozeslány zprávy na mobily hasičů. Pokud máte zájem
o další informace, lze je získat u velitele hasičů a na internetu: http://www.firebrno.cz/ .
Na závěr přeji všem čtenářům štěstí, zdraví, klidný a pohodový rok 2014.

Jan Matějka - starosta SDH Jamolice

Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení Templštýn Jamolice má celkem 16 členů a hospodaří v honitbě o
výměře 932 ha. V roce 2013 uzavřelo Myslivecké sdružení Templštýn nájemní smlouvu na
dobu 10-ti let s Honebním společenstvem Jamolice.
Z činnosti mysliveckého sdružení v roce vybíráme zejména tyto akce: dne 15.6. jsme
pro děti pořádali Rybářské závody, v říjnu proběhly Barvářské zkoušky malých plemen a 9.11.
jsme si zatancovali na Poslední leči. Slovená zvěř během roku: 12 kusů zajíců, 67 kusů
bažantů, 11 kusů srnčí zvěře, 17 kusů černé zvěře a 4 lišky.

strana 10

obecní zpravodaj 2013

Naší hlavní náplní je starost o zvěř, i když lov k myslivosti patří a je její nedílnou
součástí, netvoří ani zdaleka hlavní náplň mysliveckého sdružení. Myslivost je zaměřena i na
ochranu lovné zvěře, zajišťuje její životní podmínky, snaží se o zkvalitnění chovu. V průběhu
roku členové mysliveckého sdružení opravují a desinfikují krmná zařízení pro zvěř – zásypy a
krmelce - a budují nová. Značné úsilí věnují zajištění krmiva pro dokrmování zvěře v zimním
období, které je pro zvěř kritickým obdobím nedostatku potravy.
Na závěr přejeme všem občanům mnoho úspěchů v roce 2014 a zveme je na akce
pořádané mysliveckým sdružením v tomto roce.
Ing. Lubomír Smejkal - předseda MS Templštýn

Tělovýchovná jednota Jamolice
TJ Jamolice má k 31.12.2013 86 členů a pořádá mnoho sportovních i kulturních akcí.
Tou první byl v lednu tradiční „Ples sportovců“, který se uskutečnil v Karlově pivnici, hrála
skupina Profil. V dubnu byla zahájena jarní část fotbalové soutěže a po jarním části se žáci
umístili v okresní soutěži skupiny „B“ na druhém místě, na stejném místě se umístili i muži,
kteří hrají IV. třídu soutěže mužů.
Pro malý počet žáků a nezájem nových hráčů, družstvo žáků již nebylo přihlášeno do další
soutěže. Tímto bychom chtěli požádat rodiče dětí, které by měly zájem hrát fotbal, aby nás
kontaktovali. Byli bychom rádi, aby tradice fotbalu v Jamolicích nadále pokračovala.
V červnu jsme ve spolupráci s obcí pořádali „Dětský den“. Ve dnech 22.6.-23.6.2013 června
proběhl již XV. ročník nohejbalového turnaje amatérských družstev „Jamolice cup“. Toho
ročníku se zúčastnilo 63. družstev, vyhrálo družstvo „Sem tam nic“ s kapitánem p. Michnou,
na tuto akci jsme obdrželi finanční příspěvek z Mikroregionu Moravskokrumlovsko a Nadace
ČEZ ve výši 10.000,- Kč.
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Druhou červencovou neděli se uskutečnil tradiční „Memoriál Michala Křišťála, který vyhrálo
družstvo s názvem „Křišťálovi“. Součástí memoriálu byl žákovský zápas, který vyhráli mladí
fotbalisté z Jamolic. Dne 27. července se konala oslava 30.výročí založení TJ Jamolice. V
srpnu byla zahájena nová fotbalová sezóna, která skončila v říjnu a po podzimní části je
družstvo mužů na prvním místě se ziskem 26 bodů. Přejeme jim, aby takové umístění bylo i
po jarním kole, protože toto umístění by znamenalo postup do vyšší soutěže, který se nám za
celou dobu činnosti TJ nepodařil.
První sobotu v září jsme uspořádali I. noční nohejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti.
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev a vítězem se stalo družstvo pod vedením Marka Křišťála.
Letos jsme vyměnili na kabinách dešťové svody a dali nové plastové okno do kantýny,
v příštím roce bychom chtěli upravit příjezd ke hřišti a upravit celé prostranství u hřiště,
budeme rádi pokud se našich brigád zúčastní co nejvíce členů TJ, a ne jenom členové výboru.
Tímto chci poděkovat všem, kteří nám pomohli se zajištěním všech akcí, které
pořádáme nebo se jich zúčastňujeme, bez jejich pomoci by činnost TJ nemohla být vůbec
zajištěna.
Za TJ Jamolice – Miloš Smejkal, jednatel
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Templštejn v roce 2013 a 2014
I letos se snad podařilo udělat další krok k záchraně hradu. Pokračovaly práce na hradě
ať již svépomocí nebo za pomoci dobrovolníků během několika akcí. Například mohu zmínit
tradiční srpnovou pomoc účastníků letního jezuitského tábora z Budkovic, v září akci
příznivců geocachingu nebo říjnovou brigádu členů základního článku Fénix Hnutí
Brontosaurus. Všem účastníkům za vydatnou pomoc děkuji.
Pokračovala údržba zeleně vnitřního jádra hradu, aby opět nezarost křovím. Nově byla
vyčištěna plocha se skaliskem pod vyhlídkou štítové stěny a příkop mezi jádrem a štítovou
stěnou. Odstraněny byly především staré hromady roští plné odpadků a některá křoviska.
Větší keře a stromy byly ponechány. Náhodný turista, který hrad dobře nezná, si tak možná
změny ani nevšimne. Na mnoha místech se však odkryly působivé průhledy příkopem a
pohledy na skalisko štítové stěny. Pokud rádi podnikáte v zimě procházky, doporučuji si
hrad projít dříve než se vše opět na jaře skryje v listí.
V loňském zpravodaji jsem zmínil provádění botanických a zoologických průzkumů v roce
2012 v souvislosti s přípravou vyhlášení přírodní rezervace Templštejn. V letošním roce tyto
práce pokračovaly a pravděpodobně budou pokračovat i počátkem roku 2014, kdy by mělo
dojít k jejímu vyhlášení. Letos byly u hradu umístěny 2 informační tabule a v terénu bylo
provedeno vytyčení hranic budoucí přírodní rezervace. Následně by ještě mělo být dokončeno
značení hranic rezervace a měly by se objevit tabulky se státním znakem. Veškeré tyto práce
organizuje a zajišťuje Krajský úřad Jihomoravského kraje a práce jsou hrazeny z prostředků
Evropské unie. Obdobné práce probíhají i v dalších lokalitách kraje, které mají být také nově
vyhlášeny.
Počátkem letošního roku se povedlo dopracovat projektovou dokumentaci a úspěšně
proběhla stavební řízení pro další zamýšlené práce na hradě, zejména sanaci zdiva a
vybudování dřevěné boudy v zadní budově.
Hlavním cílem pro rok 2014 bude oprava štítové stěny, zejména vyplnění kaveren líců zdiva
nad cestou, která je ohrožována padajícími kameny. Součástí prací bude i vybudování
dřevěné vyhlídkové plošiny s přístupovými žebříky v místě stávající vyhlídky. Tato
nebezpečná vyhlídka je nyní velice navštěvovaná. Na tyto práce byla přislíbena dotace ve
výši 550 tisíc Kč Státním zemědělským intervenčním fondem z programu Rozvoje venkova
ČR.
Z dalších prací uvažovaných pro rok 2014 lze zmínit vybudování dřevěné budovy pro
minimální provozní zázemí hradu. Část přípravných prací byla realizována již letos na
podzim. Snad se podaří dokončit i rozestavěné přístupové schodiště. Pokračovat bude dále i
nikdy nekončící údržba zeleně.
Průběžně probíhá i navštěvování muzeí a různých institucí a dohledávání všemožných
informací a sběrů s hradu. Podařilo se tak mimo jiné najít i několik historických fotografií
hradu.
Uvidíme, co se nakonec podaří příští rok zvládnout.
Ing. David Hamza – majitel Templštejna
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Ohlédnutí za minulým rokem
Dříve než začínám psát, říkám si, že vlastně není o čem. Zase se tolik toho nestalo. Ale
můj poznámkový blok je naditý všemi možnými informace a já vidím, že mám informací fůru.
Z počátku ledna rozdělila náš národ přímá volba prezidenta. Někteří si úpěnlivě přáli
zvolit kandidáta Karla a nosili i odznáčky s logem: “Volím Karla“. Jiní si přivlastnili myšlenku
na Miloše Zemana a ti zvítězili. Od ledna máme tedy nového pana prezidenta.
Abychom těch starostí v lednu neměli málo, ještě jsme se stačili pozastavit nad
amnestií. Dát amnestii vězňům v lednu je hazard. Rodiny své příbuzné většinou nechtějí a
venku se v mrazu jen těžko přežívá. Amnestovaným nezbývalo než páchat trestné činy, aby
mohli přežít zimu v teple.
O Velikonocích už jen vzpomínáme na ples sportovců, dětský maškarní ples a smrtolku.
Výzdoba, kterou jsem si připravila na Velikonoce, mi připadala směšná. Koukala jsem z okna
a padal sníh. V rádiu nám pouštěli samé koledy. Sesbírala jsem všechna kuřátka, a slepičky a
jiné ptáčky posazené v hnízdě. Také malovaná vajíčka a zelený trávníček. Dokonce jsem
neměla odvahu dát ani věneček na dveře. Všechno bylo vzhůru nohama. Velikonoce byly
tentokrát na sněhu.
Po dlouhé zimě nikdo nezahálel. V klubu důchodců se nám vyklubala nová okna a těžká
technika přepadla hlavní ulici. A byla kalamita v podobě bahna a nekončícího prachu. Silniční
omezení bylo k nevydržení pro lidi, kteří jezdí do práce na poslední chvíli. Na semaforu byla
červená celou minutu a půl a po zvládnutí toho prvního naskočila červená ještě na tom
druhém semaforu (už jen na devadesát sekund:)). Ve schránkách se nám objevil dodatek ke
smlouvě o kanalizaci. Měli jsme další tři měsíce na to, abychom se připravili na výkopové
práce u našich domů. K připojení jsme se dostali v měsících září a říjnu. Nejeden chasník byl
viděn při práci v zemi. A nejedna domácnost si sjednala tuto práci udělat od lidí potřebných.
Obojí však bylo skvělé a důležité.
Nyní mi dovolte vrátit se ve svých vzpomínkách o dva až tři měsíce zpět. Děti si prožily
svůj svátek na začátku června. Proběhl Memoriál Michala Křišťála, a tradiční nohejbal.
Nejslavnější byly hasičské závody. Ten den začalo hořet. Hořelo pole a hořel i les. Kolem
ohně se sešli téměř všichni občané obce. Na záchraně přírody se podílely čtyři hasičské
jednotky. Tradiční pouť by potřebovala renovaci. Navštěvuje ji čím dál méně lidí. A je jen na
naší mládeži, jak ji oživí.
Na podzim jsme se opět zúčastnili voleb. Tedy předčasných voleb. Tentokrát do
Poslanecké sněmovny. V obci vyrostla čistírna odpadních vod. Na pohled opravdu pěkná
stavba, která nijak nenarušuje vzhled obce.
A ještě jedna dobrá zpráva. Vrátila se nám soška sv. Floriana, která byla zadržena jako
předmět doličný. Neznámí pachatelé nám ji odcizili z hasičské zbrojnice. Nyní je uložena na
obecním úřadě a čeká na opravu svého zevnějšku.
Doufám, že jste si nenechali ujít poslední leč a rozsvěcení vánočního osvětlení. Máme za
sebou Vánoce, svátky klidu a míru. Všimli jste si, kolik lidí se u nás usmívá? Já ano! Je nás
dost a není to jen tím, že úsměv je zadarmo! Úsměv otevírá duši.
Přeji vám v nastávajícím roce mnoho štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Irena Dobešová – kronikářka obce
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