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Vážení spoluobčané,
máme za sebou vánoční svátky a vstupujeme do nového roku s nadějemi, přáními a otázkou,
jaký ten rok bude.
Znovu Vám přinášíme na stránkách zpravodaje shrnutí, co všechno se událo během roku
v naší obci, a co plánujeme dělat v začínajícím roce. Hlavním cílem zastupitelstva je, aby se
Vám zde dobře žilo a byli jste zde spokojeni. Daří se to někdy s větším či menším úspěchem
– ne všechno jde vždy podle našich i vašich představ, ne všechno lze udělat najednou a nejlépe
hned.
Když budeme hodnotit ten minulý rok z pohledu obce, tak nás především nezasáhla
žádná nepříjemná událost. V uplynulém roce jsme dokončovali investice z roku předchozího
a tou největší investicí bylo vybudování nového hřiště pro mateřskou školu a zahájení úprav
prostranství za školou, ve kterých budeme pokračovat i v roce 2017. Konečnou tvář areálu
uvidíme asi až za několik roků. Letos nás čeká finančně velice náročná akce, a to rekonstrukce
komunikace II/152, která má být zahájena v první polovině roku 2017.
Chci upřímně poděkovat zastupitelům, spolkům, organizacím a všem ostatním občanům,
kteří třeba jen trochu pomohli při činnostech, které jsme dělali. Velice si toho vážím.
Vážení spoluobčané, do roku 2017 Vám přeji hodně zdraví, úspěchů v osobním i pracovním
životě a žádné nepříjemné starosti a události.
Dana Jarolímová, starostka obce

Činnost obce a obecního úřadu
Zastupitelstvo obce zasedalo v roce 2016 dvanáctkrát. Schvalovalo prodeje a odkupy
pozemků, změnu výkonu funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou, dále rozhodovalo
o uzavření důležitých smluv, o finančních příspěvcích z rozpočtu obce organizacím a spolkům
atd. Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl schválený rozpočet obce pro rok 2017.
V roce 2016 žádala obec o poskytnutí dotací z Jihomoravského kraje z dotačního
programu Rozvoj venkova na rozšíření hřbitova a z dotační oblasti Prevence a požární JMK
žádala o dotaci na pořízení vysokotlakého čerpadla. Na Ministerstvo pro místní rozvoj
jsme zaslali žádost o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na sportovní
hřiště s workoutovými prvky, které jsme chtěli vybudovat u fotbalového hřiště. Žádnou
z požadovaných dotací jsme nedostali a pro letošní rok nejsou tyto akce ani zahrnuty
do rozpočtu obce z důvodu plánovaného zahájení rekonstrukce vozovky.
Na webových stránkách obce je zveřejněna opakovaná výzva VaK a.s. Třebíč, která
upozorňuje vlastníky nemovitosti na povinnost napojit se na splaškovou kanalizaci, která byla
v obci vybudována. V naší obci se jedná především o nemovitosti, ve kterých nikdo nebydlí
a vlastníci zatím napojení neřešili. Vlastníci obydlených nemovitostí, kteří nejsou napojeni,
musí mít doklad o nakládání s odpadními vodami, jinak se vystavují uložení několikatisícové
pokuty dle zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Na obecním úřadě můžete získat ověřené výstupy z centrálních státních evidencí
a rejstříků (např. z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku) ze systému Czech Point.
Dále na úřadě provádíme ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace), přihlášení
k trvalému pobytu atd. Získat můžete kontakty na MěÚ odbor sociálních věcí, na pracovníky
oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Mor. Krumlově, Dům s pečovatelskou službou Mor.
Krumlov, Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni apod..
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Prověřovací cvičení - dne 27. 8. byl starostkou obce vyhlášen cvičný poplach JSDH
v rámci plánovaného prověřovacího cvičení devíti jednotek okrsku č. 15. Všechny jednotky
dorazily ve velmi rychlém čase a byly prověřeny zadané úkoly - provedení cvičení, prověření
dojezdových časů, kontrola akceschopnosti požární techniky, prověření sladění činnosti
jednotek a rozhodovacího procesu velitele zásahu. Po ukončení odborné části bylo pro
všechny členy jednotek připraveno občerstvení.
Náklady za svoz odpadů mírně narostly, důvodem může být skutečnost, že majitelé
nemovitostí si zakoupili 240 l nádoby na odpad, které přistavují ke svozu z poloviny naplněné.
Firma fakturuje zvlášť množství a zvlášť účtuje i počet vyvezených nádob, u kterých se také
liší cena dle jejich velikosti. Náklady za komunální odpad za r. 2016 činí 630,- Kč za osobu.
Dále uhradila obec 84 000,- Kč za likvidaci nebezpečného odpadu, velkoobjemových
kontejnerů, kontejnerů u hřbitova a za kontejnery na bioodpad. Přestože se náklady
za svoz odpadu zvýšily, zastupitelstvo obce schválilo ponechat výši poplatku ve stejné výši,
tj. 500,- Kč - dospělá osoba, 300,- Kč - student a dítě a 500,- Kč za nemovitost užívanou
k rekreaci apod.
Znovu se obracíme na občany s žádostí, aby neparkovali na chodnících, zvláště u hlavní
silnice, kdy chodci jsou kvůli zaparkovaným vozidlům nuceni vstupovat do frekventované
komunikace, dále žádáme, aby po sobě poklízeli znečištěné komunikace a ostatní veřejný
prostor. Zkrátka by bylo dobré, chovat se tak, abychom svým jednání nijak neomezovali
a znepříjemňovali naše soužití s ostatními spoluobčany.
Víceúčelové hřiště je poměrně často využívané nejenom dětmi, ale i dospělými, FC
United Ivančice zde odehrál i několik zápasu malé kopané. Došlo k několika poškozením
hřiště, na jaře letošního roku jsme museli opravovat vstupní bránu poté, co si někdo nemohl
dojít pro klíče a bránu rozpletl. Na podzim někdo přetrhal šponovací dráty, když od země
zvedal pletivo. Klíče od hřiště si může každý zapůjčit v pracovní době na obecním úřadě,
v ostatní době na č. p. 195 a č. p. 117. Zapůjčení lze předem dohodnout na tel. 724 185 241.
Je smutné, že sami poškozujeme majetek, který patří nám všem.
Investice 2016
Rok 2016 byl, co se týče oprav a investičních akcí, velmi bohatý. Dokončovali se
investiční akce z předchozího roku, a to schody do budovy obecního úřadu a nátěr budovy
úřadu fasádní barvou. Nový barevný kabát dostala i bývalá stodola u hřbitova, která je nyní
využívaná jako sklad. Provedli jsme úpravy prostranství za stodolou, zakoupili jsme nové
lavičky ke hřbitovu, stojany na kola ke hřbitovu a obecnímu úřadu.
Dále se opravila kolna ve dvoře obecního
úřadu, která sloužila jako dřevník a nyní
bude sloužit jako sklad Sboru dobrovolných
hasičů, menší úpravy proběhly i v budově
obecního úřadu, provedla se oprava kříže
u Vyklických.
Neplánovanou, přesto největší investiční
akcí tohoto roku, bylo vybudování nového
areálu za školou.
Na začátku roku přišli zástupci místní
mládeže s dotazem, kde by bylo možné
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uspořádat tradiční hody, protože majitel pivnice oznámil ukončení provozu. Obec v té době
odkupovala domek se zahradou č.p. 61 vedle budovy bývalé školy. Po dlouhých diskuzích
nakonec zastupitelstvo schválilo přemístit hřiště pro děti z mateřské školy na část stávající
zahrady za školou a na zakoupený pozemek, a vybudovat tak hřiště s novými herními prvky,
vždyť některé prvky pamatovaly i naše dětská léta strávená v mateřské škole. S úpravami
prostranství se začalo již v dubnu, brigády byly skoro každou sobotu. S vydlážděním dvora
a vybudováním tanečního placu se mohlo začít až začátkem července, kdy byla mateřská
škola uzavřena. V květnu proběhlo osetí pozemku pro nové hřiště, aby mohla být v srpnu
provedena montáž herních prvků, a mateřská škola mohla od nového školního roku bez
problémů hřiště užívat.
Vše vzniklo tedy ve velice krátkém čase. Na těchto úpravách se z velké části podílela
místní mládež, která nám dokázala, že má zájem tradici hodů u nás udržet. Poděkování patří
tedy nejenom mládeži, ale všem firmám, řemeslníkům, zastupitelům, členům organizací
i ostatním občanům, kteří nám pomohli s úpravou areálu a přiložili ruku k dílu. Na tuto
úpravu prostranství za školou obdržela obec finanční příspěvek z Nadace ČEZ ve výši
200.000,- Kč, ze kterého 150.000,- Kč použila na nové herní prvky z akátového dřeva. Tímto
chceme Nadaci ČEZ velice poděkovat, protože toto nebyl jediný příspěvek od Nadace ČEZ.
Nadace ČEZ podpořila i rekonstrukci křížové cesty a sochy Piety v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Jamolicích částkou 30.000,- Kč. Na tuto opravu přispěla i obec.
Vaši pomoc uvítáme i v roce 2017, protože plánujeme pokračovat v započatých úpravách.
V novém areálu se tedy v srpnovém termínu uskutečnily tradiční hody, v září pak Slavnosti
na sklonku léta a první adventní neděli Rozsvěcování vánočního stromu. Pevně věříme, že
areál najde i další uplatnění.
Obnova katastrálního operátu - od 7. 12. 2016 nabyla účinnosti obnova katastrálního
operátu pro k.ú. Jamolice, který je přepracován na digitalizovanou katastrální mapu.
Obnova se týká intravilánu obce a částečně i lesních pozemků např. v Černicích. Došlo
k přečíslování některých pozemků, ke změnám výměr, ke změnám druhu pozemku, proto
je nutné do 31. 1. 2017 nahlásit tyto změny na Finančním úřadě v Moravském Krumlově.
Pozemky, které se nachází v lokalitě Černice a jsou zahnuty do přírodní památky, mohou
být od daně z nemovitosti osvobozeny. Další změny proběhnou až v rámci komplexních
pozemkových úprav, které mají být dokončeny do r. 2027.
Zimní údržba
Zimní údržba si vyžádala celkem devět výjezdů, 4x se odklízel sníh a 5x se sypalo.
Spotřebovalo se 180 kg soli a asi přes dvě tuny písku. Poprvé jsme použili nově
zakoupený zametací kartáč, který se nám osvědčil na odklízení tenčích vrstev sněhu, ale
i na běžné zametání během roku. V době náledí udržuje místní komunikace a chodníky
podél hlavní silnice posypem písku se solí, přesto žádáme občany, aby byli opatrní, není
v naších silách mít všechno provedené hned. Děkujeme těm občanům, kterým není
zatěžko si před svým domem odklidit sníh a těm, kteří použijí písek z nádob na posyp
a pomohou s údržbou.
Investice v roce 2017
V roce 2017 chceme pokračovat v úpravách areálu za školou, především ve vybudování
zpevněných ploch pro vstup do areálu, k tanečnímu placu a pro stánky s občerstvením
a nainstalovat elektrické osvětlení.
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V první polovině roku má být zahájena rekonstrukce silnice s názvem „II/152 Jamolice,
průtah“ v rámci, které bude vybudována nová dešťová kanalizace a nové chodníky.
Předpokládaný termín zahájení je březen - duben 2017, dokončení - druhá polovina
roku 2018. Náklady obce dle odhadu nákladů by měly být ve výši cca 13 mil. Kč, náklady
na chodníky představují částku necelé 4 mil. Kč. Část nákladů na chodníky bychom chtěli
pokrýt z dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, žádost bude podána v lednu,
zda dotaci získáme nelze předem říct. Náklady za objekty, které hradí obce, by měla obec
pokrýt bez použití úvěru. Veškeré nemovitosti budou napojeny do nové dešťové kanalizace,
do které může být svedena pouze dešťová voda a stávající dešťová kanalizace bude
odstraněna.
Stavba je rozdělena do několika etap – přípravná etapa, kdy bude prováděna celková
příprava území pro stavbu.
I.
etapa - zahájení výstavby C 101 silnice ve směru od Dukovan po křižovatku
u mateřské školy, součástí je vybudování dvou autobusových zastávek a zálivů, dále proběhne
úprava pěších komunikací a vjezdů k přilehlým nemovitostem a výstavba parkovacích ploch.
II. etapa - od mateřské školy směrem na Mor. Krumlov, kdy budou vybudovány dva
autobusové zálivy a zastávky, propustek, proběhne úprava parkovacích ploch, úprava pěších
komunikací a vjezdů k nemovitostem.
I. etapa a II. etapa bude probíhat, při plné uzavírce celého úseku, doprava bude vedena
po objízdných trasách,
III. etapa - po dokončení etapy I. a II. bude zahájena výstavba objektů v prostoru
křižovatky u mateřské školy, výstavba bude prováděna po polovinách při plném provozu
bez nutnosti objízdných tras.
V rámci dokončovací etapy bude nainstalováno dopravní značení a osety volné plochy.
Kultura v naší obci
V roce 2016 jsme se mohli zúčastnit mnoha akcí, které pro Vás pořádala obec, spolky,
organizace i mládež. Zaleželo jen na nás, zda jsme na každou z nich vyrazili a přišli si na ně
oddechnout od každodenních starostí.
Hned na začátku roku přijely do Karlovy pivnice „Tetiny z Brna Matylda a Klotylda“
na dětský karneval, který nesmí o „Vostatcích“ chybět. Tetiny zapojily do svého připraveného
programu všechny děti, které přišly. V dubnu jsme vyrazili do Městských divadel Brno
na muzikál Duch a do divadla jsme jeli ještě jednou, a to v říjnu na představení Titanic.
V květnu jsme pořádali posezení ke svátku Dne matek, kde si ženy užily krásné odpoledne
s ukázkami masáže, líčení, odpoledne zpříjemnily i děti se svým kulturním programem.
Děti z kroužku Šikulky, který vede p. Pavlína Kupská, pro každou ženu připravily malý dárek
v podobě duhového srdíčka. V květnu jsme také přivítali nově narozené občánky naší
obce a oslavili na hřišti za školou Den dětí. Dne 18. 6. se konal cyklistický výlet s názvem
Moravskokrumlovskem na kole, kdy v jednotlivých obcích mikroregionu byla stanoviště
s občerstvením, konečným stanovištěm byl Vrabčí hájek v Mor. Krumlově, kde se konalo
vyhlášení vítězů a následovalo vystoupení skupiny Paroháči. Následující týden jsme mohli
vyrazit na rybářské závody a ten další na oslavy 120. výročí založení SDH Jamolice. Na konci
června proběhl XVIII. ročník nohejbalového turnaje Jamolice cup 2016, za který patří velké
poděkování Tělovýchovné jednotě, která turnaj pořádá a jeho zajištění je opravdu náročné.
V srpnu se konaly tradičního hody a po dlouhých letech se ručně stavěla „mája“. Nový areál
přilákal hodně návštěvníků, snad to tak bude i v příštích letech. 17. září se uskutečnily
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Slavnosti na sklonku léta, kdy jsme si mohli prohlédnout výpěstky našich sousedů, ať už obří
dýně, melouny či krásně kvetoucí ibišky. Budeme rádi, pokud vystavovatelů bude přibývat.
O týden později byla výprava na Templštejn nazvaná „Honba za pokladem“, na hradě na nás
čekal hradní pán ing. Hamza, který povyprávěl, co se od naší poslední návštěvy událo.
V říjnu jsme pro děti uspořádali ve spolupráci s TJ Jamolice Drakiádu, vítr foukal a počasí
nám celkem přálo, po vyhlášení nejlepšího draka jsme si opekli špekáčky a spokojeni jsme
se rozešli do svých domovů. První adventní neděli, která letos připadla na 27. listopadu,
jsme se v areálu za školou sešli, abychom zahájili adventní čas rozsvěcením osvětlení.
Děti z mateřské školy i ze základní školy vystoupily s kulturním programem, mohli jsme si
nakoupit předměty od prodejců, zahřát se výborným punčem a svařákem a pochutnat si
na čertovských topinkách, které nám p. Kudláčková a p. Nováková připravily. Neposlušné
děti si mohly svoje prohřešky vymazat v knize hříchů u hodných čertů, kteří se letos
usadili ve dvoře sousedního domku. V předvánočním čase mnozí využili návštěvy koncertu
pěveckého sboru Jordán z Martínkova s pásmem koled.

Na závěr roku se uskutečnilo „Posezení s dechovkou“, na které nám zahrála skupina
Profil pod vedením p. Staňka, kde si návštěvníci popovídali i zatančili. V průběhu celého
roku navštěvovali zastupitelé jubilanty, kteří slavili 60, 70, 80, 85, 90 let svého života, včetně
jubilejních návštěv u nejstarších spoluobčanů.
I v letošním roce máme v plánu uspořádat tradiční akce, dále bychom se chtěli 8. 4. 2017
zapojit do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, v květnu bychom chtěli jet na prodejní
výstavu pro zahrádkáře Floria do Kroměříže a v červnu na výlet do Valtic, ale vše bude
záležet na zájmu občanů se akcí zúčastnit.
Statistika počtu obyvatel:
Počet obyvatel k 1. 1. 2016 byl 435, v roce 2016 se narodily 3 děti a 4 občané zemřeli.
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 je 441.
Zastupitelstvo obce
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Mateřská škola, p. o.
Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2016. Obě paní učitelky přivítaly děti v novém školním
roce, seznámily je s prostředím MŠ a s novými kamarády. V letošním školním roce je zapsáno
22 dětí, z toho 13 dětí je z Jamolic, ostatní jsou z okolních obcí. Mateřská škola je jednotřídní
a zajišťuje celodenní provoz od 6.45 do 15.45 hodin.
Hlavním cílem výchovně vzdělávacího procesu je harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Vzhledem k věkovému složení třídy uplatňujeme individuální přístup k dětem. Klademe
důraz na samostatnou, zdravě sebevědomou a harmonicky rozvinutou osobnost dítěte.
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během dne.
Při plánování našich výchovných činností využíváme odbornou literaturu, tisk a získané
vědomosti ze seminářů.
Stejně jako v loňském roce pracují děti, které půjdou do ZŠ, společně s rodiči v edukativně
stimulačních skupinách, které jsou jednou za 14 dní celkem v 10 lekcích.
Aktivity mateřské školy
V září navštívila naši školku záchranná stanice Ikaros s programem „Učíme se létat“, děti
se seznámily s některými dravci a dozvěděly se o nich mnoho nového, divadlo Barborka nás
potěšilo pohádkou. V říjnu děti byly v Moravském Krumlově na pohádce „Nápady myšky
Terezky aneb o zlé koze“, do školky přijelo planetárium a peklo se z podzimního ovoce.
V listopadu to byla již tradiční „Martinská slavnost“, děti se také zúčastnily rozsvícení
vánočního osvětlení a pak to byla pohádka divadla Paravánek “Vánočníček“. Letos jsme
Mikuláše přivítali na zámku v Dolních Kounicích, pak naši školku navštívil kouzelník a vánoce
jsme společně s dětmi a rodiči oslavili s adventním představením „Slyšte,slyšte…“.
Do konce školního roku
nás ještě čekají oslava Tří
králů, návštěva ZŠ Klášterní (1.
třídy a družiny), ptáčkový den
aneb „Co patří do krmítka“,
masopustní
průvod,
návštěva žongléra Milana
Ošmery, velikonoční dílna
s rodiči, návštěva knihovny
v
Moravském
Krumlově,
vítání jara na školní zahradě,
čarodějnicování, den s policií
na zahradě, návštěva u hasičů
v Moravském Krumlově, oslava
Dne dětí, návštěva doškové
chalupy v Petrovicích, návštěva
odboru životního prostředí
na zahradě v MŠ – na téma
„Týden lesů“, výlet a slavnostní
pasování školáků.
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Spolupráce s rodiči a zřizovatelem
Za celou mateřskou školu bychom rádi poděkovali rodičům, kteří nám během roku
pomáhají. Pomoc se týká různých oprav, zajišťování výtvarných potřeb, papírů na kreslení,
sponzorských darů, pomoc při přípravě slavností, které pořádáme na zahradě, zajišťování
pečení občerstvení na tyto slavnosti. Velmi si jejich pomoci vážíme a jsme si vědomi, že
není samozřejmá. Zároveň děkujeme obci jako zřizovateli za celoroční spolupráci.
V roce 2016 byla na základě usnesení zastupitelstva obce vybrána nová lokalita pro
pořádání veřejných akcí pod záštitou OÚ. Tato změna si vyžádala i zábor plochy původní
školní zahrady. Z tohoto důvodu bylo vybudováno nové dětské hřiště s novými herními
prvky, pergolou a oplocením.
Hana Nekulová, ředitelka MŠ

Z knihovny
Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.
John Ruskin
Knihovna je otevřena čtenářům vždy ve středu v době od 16.00 do 17.30. V knihovně je
k dispozici bezplatný internet. Knihovnické služby jsou poskytovány zdarma.
Statistika roku 2016:
•
počet registrovaných čtenářů: 42, z toho 16 ve věkové kategorii do 15-ti let
•
počet návštěv: 175
•
počet výpůjček: 627
•
přírůstek knih: 43 (30 nových titulů zakoupených, 13 získaných darem)
•
celkový stav knihovního fondu: 3621
•
počet návštěv i výpůjček má oproti minulému roku stoupající tendenci
Knihovní fond tvoří beletrie a naučná literatura pro dospělé, děti a mládež a časopisy.
Knihovna má předplatné těchto titulů: Marianne Bydlení
Venkov a styl
Receptář
Apetit
K zapůjčení jsou také časopisy Téma, Glanc, Marianne, Psychologie dnes, 100+1, Naše
země. Při nákupu nových knih jsou inspirací tipy od čtenářů, prodejní žebříčky knihkupců
a ocenění knih, jako např. „Kniha roku“, „Magnesia Litera“, „Edice světový bestseller“.
V jamolické knihovně byl v loňském roce největší zájem o romány, thrillery, severské
detektivky, v dětské literatuře dominovaly encyklopedie, série na pokračování a sci-fi
a samozřejmě pohádky a příběhy.
Pokračujeme v nahrazování starých knihovních regálů za nové dřevěné a také nás čeká
výměna nevyhovujícího osvětlení v oddělení s literaturou pro dospělé.
Čtenáři tak budou mít při návštěvě knihovny větší komfort ve výběru knih a knihovna
zase důstojné prostředí, které si jistě zaslouží.
Stávající i nové čtenáře srdečně zvu k návštěvě knihovny.
Všem čtenářům děkuji za celoroční přízeň a těším se na setkání v novém roce.
Hana Chvátalová, knihovnice
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Sbor dobrovolných hasičů Jamolice
SDH Jamolice je spolek, který je podle zákona o spolčování založený jako pobočný spolek
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka. SDH spolčuje občany, kteří mají zájem o činnost se
zaměřením na požární ochranu. Činnost se dělí na několik oblastí, jsou to: represe – hašení
požárů, zajištění akceschopnosti zásahové jednotky obce, prevence, požární sport, práce
s mládeží, a také pořádání kulturních akcí.
Sdružení hasičů jako dobrovolný spolek poskytuje obci podporu v zajištění činnosti
jednotky personálním obsazením, údržbou techniky, organizováním výcviku a školení.
Naše jednotka kategorie JPO V je určena zejména k zásahům na území obce Jamolice.
Krajské operační středisko však může vyhlásit jednotce poplach i při rozsáhlých požárech
a mimořádných událostech v sousedních, nebo i vzdálenějších obcích, i na území jiných
okresů a krajů, například při povodních.
Práce s mládeží: v našem SDH úspěšně působí pod vedením Veroniky Jarolímové
družstvo mladých hasičů. Naši mladí hasiči se účastnili jarního a podzimního kola hry
Plamen s dobrými výsledky.
V roce 2016 jsme neměli zásah u mimořádné události.
V srpnu se uskutečnilo v naší obci prověřovací cvičení jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí okrsku č.15, cvičení se účastnily sbory: Rakšice, Polánka, Dobřínsko, Dolní
Dubňany, Horní Dubňany, Rešice, Horní Kounice, Jamolice. Hlavním úkolem cvičení bylo
prověření akceschopnosti jednotek a nácvik dálkové dopravy vody pro hašení požáru
travního a lesního porostu. Úkol cvičení byl splněn, technika všech zúčastněných sborů
byla funkční, sbory vyjížděly v předepsaných časech, spuštění sirén v jednotlivých obcích
proběhlo bez závad, byly rozeslány SMS s informacemi k výjezdu a obvoláni určení členové
jednotek.
V roce 2016 jsme oslavili 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Jamolicích.
Oslavy se zúčastnil člen Ústředního výboru SHČMS a starosta OSH Znojmo p. Ludvík
Procházka, za dlouholetou práci předal vyznamenání p. Janu Matějkovi, vedoucímu
mladých hasičů v osmdesátých letech a p. Mirce Doležalové dlouholeté vedoucí mladých
hasičů v letech 1996 až 2010. Na oslavě nám David a Jiří Smejkalovi předvedli ukázku
práce s vysokozdvižnou plošinou pro zásahy na vysokých objektech a hasiči ze stanice
HZSČR v Moravském Krumlově nám ukázali vybavení zásahového automobilu. Mladí hasiči
předvedli ukázky výcviku a děti, které nejsou členy, si mohly vyzkoušet provedení některých
disciplín z hry Plamen. Hasičská mládež zorganizovala několik soutěží pro malé i velké,
největší úspěch měla soutěž v zatloukání hřebíků. Večer nám k tanci hrála skupina Gejzír.
V roce 2017 před námi stojí úkol dokončit úpravu závodní dráhy a uspořádání tradičních
nočních závodů.
Na závěr přeji všem štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2017.
Jan Matějka, starosta SDH Jamolice

Tělovýchovná jednota Jamolice, z. s.
Konec roku je období, kdy se zamýšlíme nad tím, co se nám v uplynulém roce podařilo,
a v čem jsme byli více či méně úspěšní. To platí rovněž o naší tělovýchovné jednotě, a proto
bych při této příležitosti zmínil akce, na kterých jsme se podíleli.
První akcí byl sportovní ples v Karlově pivnici, který proběhl 8. ledna 2016. Opět jsme se
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dobře bavili se skupinou Fantazie a úspěch sklidila také bohatá tombola. Proto nás mrzí, že
vzhledem k okolnostem se v roce 2017 ples konat nebude.
23. ledna 2016 jsme se sešli v Klubu důchodců na výroční členské schůzi, na které byli
členové TJ seznámeni s hospodařením a činností organizace.
I v loňském roce jsme se společně s obcí podíleli na organizaci dětského dne, konaného
28. května v areálu mateřské školy, který prošel v uplynulém roce rozsáhlou rekonstrukcí.
Vážíme si spolupráce a podpory obce, bez které by činnost TJ nebyla možná. Proto jsme i my
rádi přiložili ruku k dílu a vypomohli s vybudováním nového dětského hřiště a „tanečního
placu“ na zahradě mateřské školy.
Fotbalová sezóna mužů 2015/2016 byla zakončena 19. června posledním zápasem
s týmem Bohutice. V tabulce jsme skončili na 8. místě. Budoucnost našeho fotbalu vidíme
především v žácích, konkrétně ve starší přípravce (5+1), která odehrála zápasy formou
turnajů.
Po počátečních potížích při vyjednávání o podmínkách s novým vlastníkem areálu LDT
Pod Templštýnem se nakonec uskutečnil již 18. ročník nohejbalového turnaje „JAMOLICE
CUP“ ve dnech 25. a 26. června. Vše nakonec proběhlo bez větších komplikací. Jako každý
rok, tak i letos jsme od účastníků dostali pozitivní ohlasy na organizaci celé akce. Velké
poděkování patří opět všem jednotlivcům a rodinám, kteří se dobrovolně ve svém volném
čase na organizaci turnaje podíleli. Je to vizitka nejen TJ, ale i celé obce Jamolice. Je nutno
rovněž poděkovat obci a všem sponzorům. Vítězství tentokrát vybojovalo družstvo „Řízci“
z Břeclavi. Do příštích let je pro nás zavazující i to, že se blíží jubilejní 20. ročník.
TJ pomáhalo také s organizací Memoriálu Michala Křišťála, který se každoročně koná
jako vzpomínka na kamaráda a výborného fotbalistu. Uskutečnil se 16. července 2016
a vyhrálo družstvo Křišťálových.
Začátek fotbalové sezony 2016/2017 u mužů se nevyvíjel po odchodu některých klíčových
hráčů vůbec dobře. Bylo nutno v krátké době sehnat hráče nové. To se nám podařilo a hra
se opět stabilizovala, takže po podzimní části soutěže se nacházíme uprostřed tabulky
na 8. místě se 14-ti body. Zásluhu na tomto výsledku má i nový trenér, pan Jiří Smejkal. Také
v soutěži malých fotbalistů „starší přípravka“ nastaly změny.
Do nové sezóny 2016/2017 se rozpadlo společné družstvo M. Krumlova (Polánka)
a Jamolic. Na přání rodičů jsme přihlásili družstvo do soutěže pod hlavičkou TJ Jamolice.
Také nová soutěž se hraje formou turnajů. Rád bych poděkoval rodičům za jejich aktivní
účast na přípravě a organizaci domácích zápasů. Především jejich zásluhou máme totiž
dostatek hráčů a stále přibývají i z okolních vesnic. TJ je v tomto úsilí bude i nadále
podporovat.
Na závěr bych rád popřál zdraví a spokojenost všem občanům v dnešní neklidné
době.
Josef Řezáč, předseda TJ

Myslivecký spolek Jamolice Templštýn
Myslivecký spolek Jamolice Templštýn má 13 členů a 3 adepty. Činnost spolku je
zaměřena na chov a lov zvěře za přísně stanovených podmínek a dále k ochraně životního
prostředí. Péče o zvěř spočívá, jak v jejím léčení, tak v přikrmování v zimních měsících.
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Z činnosti spolku uvádíme:
- výsadba 120 ks ovocných stromů v Kalíškách
- dosázení lípy podél silnice na letiště. Sazenice stromů hradila obec.
Jako tradičně jsme uspořádali pro děti rybářské závody “ Pod Rybníčkovýma“, bohužel
musíme konstatovat, že každý rok ubývá počet závodníků. Za krásného počasí se v sobotu
1.10.2016 uskutečnily Jamolicích, v lokalitě Černice, „Barvářské zkoušky malých plemen“.
Třináct psů dělalo příslušné zkoušky a všichni je úspěšně zvládli. Pro všechny bylo zajištěno
i občerstvení. Barvářské zkoušky se uskuteční i v příštím roce, v termínu 7.10.2017.
V listopadu jsme uspořádali v Hostinci u Martina Poslední leč.
Celkově v naší honitbě proběhli dva hony na drobnou zvěř a dvě naháňky na černou zvěř.
Během roku jsme ulovili 33 divočáků, 3 zajíce, 87 bažantů, 5 lišek, 15 liščat a 3 kuny.
Děkuji všem myslivcům za jejich práci pro ochranu přírody, za jejich péči o zvěř a přeji
všem občanům hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Ing. Lubomír Smejkal, předseda

Mládež z Jamolic
Dobrý den milí spoluobčané Jamolic, na úvod bych zhodnotil rok předešlý - mládež se
opravdu činila. Pomáhala obci vybudovat novou zahradu pro jamolické ratolesti. S touto
akcí souviselo i vybudovaní nového zázemí pro naše Rozmarýnové hody. Vybetonoval
se nový plac, provedly úpravy terénu a jiné práce. Výsledkem je klidný a hlavně
bezpečný areál, kde nemusíme přebíhat přes silnici a působí uceleně a jsme tu pospolu.
Samozřejmě nesmí chybět poděkování těm, co přišli pomoct, aby se hody uskutečnily
a hlavně zastupitelům, kteří tuto změnu povolili. Letos bylo hodně svateb, při kterých
držíme „bránu“ a přejeme novomanželům poklidné soužití, je to zvyk, kdy se loučíme se
svobodnými kamarády.
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V roce 2017 bude mládež pokračovat a vylepšovat areál za školou. Také pro Vás chceme
uspořádat taneční zábavu, abyste si odpočinuli a ne pořád pracovali. Přejeme hodně zdraví
a štěstí v roce 2017.
Jiří Smejkal za mládež z Jamolic
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SLOVO KRONIKÁŘKY
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Letošní rok byl opět velice náročný. V obci se měnily místa, přijížděli noví lidé a zaváděly
se nové i staré zvyky. Některá rozhodnutí našich obecních zastupitelů vyvolala mezi lidmi
divokou vášeň ve formě výměny názorů a horečnatých plánů na jejich zmaření. Ovšem
úderem hmatatelného úspěchu byly všechny vášně ty tam a ukazovalo se, že projekt byl
velmi dobrý.
Velice příjemný byl den, kdy oslavovaly svátek všechny matky. V klubu důchodců se
prováděly různé ukázky kosmetiky, masáží a dalších. Také jste se tady barevně poznaly
a otypovaly jste si své milé děti a polovičky? Některé z vás tato malá přednáška o barevné
typologii osobnosti vážně obohatila. Doufám, že si nyní se svými nejbližšími více rozumíte .
Posezení, kde se sešlo několik generací, nám přineslo nejen nové zkušenosti, ale i poznatky
ze starých kronik. Ty ukazují, jak velmi živě se dříve v Jamolicích žilo, a jak je ta dnešní
mládež opravdu dobře vychovaná. Posezení s vámi a mezi vámi bylo příjemné a výjimečné.
Velice důkladně probíhala příprava na letošní hody. Ruce k dílu přiložil kde kdo.
V posledním týdnu příprav se mohlo zdát, že se nestihne vše na hody připravit. Ale opět
došlo ke stmelení obce a dílo se povedlo. Hody byly krásné a krásně připravené. Užívali
jsme si pocitu bezpečí. Auta nás neohrožovala a bylo nám příjemně. Tady se ukázalo, jak
je důležité držet pospolu a podpořit dobrý úmysl. Tento projekt přinesl výhody nám všem.
Další výhodou byla realizace podzimních slavností na stejném místě za mateřskou
školou. Počasí nás trošku strašilo, ale nakonec se udělalo krásně a byla to velice pěkná
slavnost. Velkou měrou přispěl i pan Jarolím, který nám zahrál na harmoniku.
Poslední akcí na novém místě bylo rozsvěcování vánočního stromu. Vánoční punč
nádherně voněl a kdo chtěl nebo mohl, nakoupil si pěknou vánoční výzdobu. V období
vánočních svátků je v Jamolicích příjemná atmosféra, kterou bych vám přála prožívat celý
rok. Moji milí spoluobčané, přeji vám v nastávajícím roce hodně zdraví, lásky, osobních
úspěchů, a aby se vám splnila všechna přání, která jsou pro vás dobrá J J J.
Bc. Irena Dobešová

Templštejn v roce 2016
Letošní rok byl, co se týká činností na hradě tak trochu atypický. Dal by se nazvat rokem
ocenění za dosud realizované práce na hradě.
Templštejn se letos poprvé zúčastnil soutěže „Nejlépe opravená památka Jihomoravského
kraje v roce 2015“. Do soutěže byly přihlášeny práce prováděné na Templštejně v letech
2014 a 2015. Od 14. 3. do 8. 4. mohla veřejnost posílat formou SMS zpráv hlasy jedné z 25
památek, které se této soutěže účastnili ve třech kategoriích. Templštejn obdržel krásných
842 hlasů a skončil na 3. místě z 12 zúčastněných v kategorii „velké stavby“. Konkurence byla
veliká. Z okolních staveb ve stejné kategorii soutěžili například zámek Miroslav, došková
chalupa z Petrovic nebo předzámčí starého zámku v Jevišovicích. V absolutním pořadí
skončil Templštejn na 5. místě ze všech 25 zúčastněných památek. Celkem bylo v této
soutěži odesláno rekordních 13 292 hlasů. V rámci soutěže byly uděleny dvě zvláštní ceny
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ve výši 25 tisíc Kč, z nichž jednu obdržel právě Templštejn. Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání ocenění soutěžícím proběhlo 11. 5. 2016 v krásném prostředí historické LöwBeerovy vily v Brně.
Cenu Národního památkového ústavu (dále NPÚ) „Patrimonium pro futuro“ vyhlašuje
a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové
péče podařilo v předcházejícím roce, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. Na cenu
NPÚ jsou odborníky z regionálních pracovišť nominovány maximálně 2 pozitivní příklady
z každého kraje. Jako ocenění prací prováděných dosud na Templštejně byly tyto práce letos
nominované regionálním pracovištěm NPÚ v Brně do celostátního kola v kategorii záchrana
památky. Templštejn tak byl jediný zástupce z jihomoravského kraje v této celostátní soutěži.
Součástí ceny NPU byla i samostatná soutěž „Památky děkují”. Zatímco vítěze v jednotlivých
kategoriích soutěže “Patrimonium pro futuro” vybírají odborníci, v soutěži „Památky
děkují” hlasuje veřejnost. Ta mohla ze všech 25 nominovaných z celé republiky vybrat
napříč kategoriemi jednoho zástupce a tomu poslat hlas ve veřejném hlasování. Vítězem
hlasování veřejnosti se stal hrad Templštejn, který jako vítěz obdržel zvláštní cenu generální
ředitelky Národního památkového ústavu. Cena ve formě skleněné plakety a diplomu byla
předána na slavnostním vyhlášení vítězů soutěže 21. září na zámku v Náměšti nad Oslavou.
Tato cena není spojena z žádnou finanční odměnou, jedná se však o významné ocenění
činností prováděných na hradě veřejností i odborníky v celostátním rozsahu.
U obou soutěží rozhodovalo
o vítězství množství zaslaných
hlasů. Chtěl bych proto
všem poděkovat za podporu
a všechny zaslané hlasy.
Další zajímavou událostí
z letošního roku bylo natáčení
České televize Brno, která
v areálu hradu natáčela
exteriéry pro nové epizody
další série detektivního seriálu
Labyrint. První série byla
natáčena v roce 2015. Letos se
od srpna do prosince natáčela
druhá série, která by měla být
vysílána na ČT v průběhu roku
2017. Samotnému natáčení
na hradě předcházely rozsáhlé přípravy. Ve dnech 17. až 23. 8. byly prováděny úpravy plochy
u spodního stupně štítové stěny, kde z místa natáčení zmizelo stávající ohniště i kupa dříví
a naopak byla zcela nově vybudována nová „středověká“ studna.
Vlastní natáčení na hradě pak probíhalo, ve dnech 23. a 24. 8. a 3. 9. 2016, kdy se
z Templštejna stal Malý Hrádek, dějiště filmového zločinu. Ve dnech natáčení se pohyboval
na hradě zhruba padesátičlenný štáb. Kromě herců, komparzu, zde byli i další pracovníci
filmu jako kameramani, osvětlovači, zvukaři, maskérky, kostymérky a mnoho dalších.
Protože plochy na hradě by pro zázemí filmového štábu nestačily, tak bylo část zázemí
umístěno na pasece vedle hájenky.
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Z herců, které bylo možné na hradě potkat lze uvést namátkou jména jako např. Zuzana
Kajnarová, Tatiána Vilhemová, Michal Dalecký, Jiří Langmajer, Jiří Pecha, Oldřich Vlach.
Nesmíme zapomenout na hlavní osobu, pana režiséra Jiřího Stracha, který je známý i jako
herec, například z pohádky Lotrando a Zubejda. Za kamerou pak byl pan Martin Šec.
Nenatáčelo se samozřejmě nejen na hradě a v blízkém okolí, ale i v Brně nebo jeho
širším okolí. Občané Jamolic mohli štáb zastihnout například i u křížku za hřbitovem
za Jamolicemi na cestě z Jamolic do Dobřínska. Mimo doby natáčení bylo možné podívat
se přímo na „plac“ a vidět umělou studnu a další úpravy. Bohužel po natáčení byly všechny
tyto „kulisy“ odstraněny, takže dnes už natáčení mnoho nepřipomíná. Až poběží seriál
v televizi, tak může každý pozorně sledovat co tam z Templštejna nebo Jamolic pozná.
Doufejme, že toto první filmové natáčení na hradě nebude posledním, a že zde filmaře opět
brzy potkáme.
Sbírání cen a natáčení bylo jistě nezvyklými a zajímavými událostmi v roce 2016.
Na hradě pokračovaly i běžné udržovací práce, i když zednické se v letošním roce nepodařilo
realizovat žádné. Vnímavý a častý návštěvník jistě pozná, co se na hradě letos změnilo.
V rámci výměny dožilé tyčoviny na dřevěné vyhlídce byla zbudována nová lavička. Jako
každý rok bylo vyčištěno jádro a hradby od náletových dřevin a byl vysbírán a uložen
na kupy další kámen. V jádře vedle studny bylo vybudováno ochranné zábradlí. Pořezány
a uklizeny byly popadané kmeny od ohniště, poslední památky ledové kalamity z roku 2014.
Nejviditelnějším výsledkem letošního snažení je pak prodloužení přístupového kamenného
schodiště do jádra o několik dalších stupňů.
Část prací byla provedena opět v rámci dobrovolnických akcí. Z nich je možné zmínit
např. tyto: 3. 4. brigáda s CK Kudrna; 28. 7. až 12. 8. pracovně - zážitkový tábor s Brontosaury
a 7. až 9. 10. podzimní pracovní víkend s Brontosaury. Jsem rád, že některé tyto akce jsou
již tradiční, konané v několika posledních letech. Děkuji mnohokrát všem jejich účastníkům
i organizátorům za pomoc Templštejnu a doufám, že tyto akce budou pokračovat i v dalších
letech.
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Proběhlo i několik nepracovních akcí. V sobotu 18.6.2016 uspořádal mikroregion
Moravskokrumlovsko cyklovýlet. Razítkovací a občerstvovací místo trasy č. 2, obce Jamolice,
bylo umístěno na pasece u Templštejna. Toto byl nultý ročník této trasy a doufejme, že
nebyl poslední. Dne 24. 9. 2016 proběhla na hradě tradiční akce konaná obcí Jamolice
určená místním dětem a jamolickým občanům. Počasí nám letos přálo a tak jamolické děti
v doprovodu dospělých dorazily na hrad v hojném počtu. Akci jako tradičně završilo opékání
špekáčků na hradě.
Letošní rok byl na události nepředvídatelný. Stává se, že to co uvažuji, neproběhne
a naopak se podaří jiná, neočekávaná událost. Takže uvidíme, co nám nadělí rok 2017.
Děkuji všem, kteří Templštejn jakkoliv podpořili a v závěru roku přeji všem vše nejlepší
do nového roku 2017.
Ing. David Hamza, majitel Templštejna

Spartan Race Training Group Jamolice
Mimořádný úspěch se podařil skupině SRTG Jamolice, která se během roku zúčastnila
několika závodů. 20.8.2016 vyrazila skupina na celorepublikový závod do Litovle a tento
závod vyhrála a porazila např. skupiny z Brna i Olomouce!!! I v letošním roce pojedeme
na několik závodů, ten první, na který letos pojedeme se koná 14. 1. 2017 v Dolní Moravě.
Pokud chcete posilovat, běhat a nemáte s kým, není nic jednoduššího, než se k nám
přidat, je úplně jedno jestli jste začátečník nebo pokročilý!
Roman Jelínek
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