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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
rozloučili jsme se starým rokem a chceme Vás vydáním tohoto zpravodaje informovat jak
o proběhlých, tak i o připravovaných akcích. O tom, co se nám v loňském roce podařilo, co se
nepodařilo, co je naplánováno pro rok letošní. Pevně věřím, že se tento zpravodaj stane
pravidelným a vítaným poslem nejnovějších zpráv z naší obce.
Dovolím si jen v krátkosti starý rok zhodnotit.
Na jaře loňského roku začala největší investiční akce obce, a to výstavba splaškové
kanalizace, která je pro nás důležitá, abychom byli připraveni na opravu silnice č. II/152, o
které by se bez vybudování splaškové kanalizace ani neuvažovalo. Snad se v blízké době
podaří sehnat finanční prostředky na její rekonstrukci, se kterou souvisí položení nové
dešťové kanalizace v hlavní silnici.
Vše, co obec dělá, dělá pro zlepšení a zkvalitnění života Vás - občanů. Bohužel času ani
finančních prostředků není mnoho, a proto se nedají všechny věci dělat najednou. K tomu ke
všemu je ještě zapotřebí dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance, a tak bych chtěla
poděkovat všem spoluobčanům, kteří jakoukoliv formou přispěli k vytváření spokojeného a
hezčího života v naší obci.
Mé poděkování také patří zaměstnancům mateřské školy a všem společenským
organizacím v obci, které nám pomáhají uskutečnit kulturní a společenské akce a také
místním řemeslníkům, kteří nám provádí drobné stavební práce, opravují vodu i elektřinu.
A děkuji všem za velkou míru tolerance a pochopení, která je z Vaší strany zapotřebí při
stavebních pracích, které v obci probíhaly a ještě i celý rok budou probíhat.
V letošní roce Vám všem přeji především hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a také
hodně osobních i pracovních úspěchů.

Dana Jarolímová, starostka obce
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Informace obecního úřadu
Splašková kanalizace
V březnu 2012 se začala v obci budovat splašková kanalizace, jejímž investorem jsou
Vodovody a kanalizace svazek obcí se sídlem v Třebíči společně s obcí Jamolice. Zhotovitelem
stavby se stala na základě výběrového řízení firma COLAS CZ, a.s. Většina nákladů cca 70 % je
hrazena ze Státního fondu životní prostředí a na dofinancování se podílí 10 % svazek obcí a
zbytek nákladů hradí obec.
Hlavním impulsem pro realizaci této stavby bylo zlepšení životní prostředí nejenom pro
nás, ale především i pro další generace, ale také požadavek Správy a údržby silnic JMK. SÚS
požaduje před dlouhodobě plánovanou rekonstrukcí silnice č. II/ 152 - průtahu obcí položit
splaškovou kanalizaci z důvodu nepřípustnosti pozdějšího zásahu do tělesa komunikace, ke
kterému by nevydala povolení.
Stavba byla rozdělena na stoky A, B, C a V 2 a na objekt ČOV. Během měsíců března –
prosince, ve kterých probíhala výstavba, byly zrealizovány tyto části stavby:

Stoky
Název

Materiál

DN

PD

Celkem
provedeno

Nově
provedeno

%
prostavěnosti

A

PP

250

953

340

0

35,7%

A1

PP

250

70

70

0

100%

A2

PP

250

173,8

0

0

86,3%

A3

PP

250

208,4

208,4

0

100%

A4

PP

250

50

50

0

100%

V2

PP

250

184

184

0

100%

C

PP

250

123,5

0

0

0%

B

PP

250

768,1

0

0

0%

B2

PP

250

51,4

0

0

0%

B3

PP

250

444,4

406

0

91,3%

B4

PP

250

164,8

0

0

0%

B5

PP

250

72,2

65

0

90%

B6

PP

250

145,2

137

0

94,0%

B7

PP

250

40

0

0

0%

Odbočení pro domovní přípojky
Název

Materiál

DN

PD

Celkem
provedeno

Nově
provedeno

%
prostavěnosti

A-A4

PP

250/160

107

40

0

37.4%

B-B7

PP

250/160

95

53

0

38,7%

SO 04

PP

D315

208

22

0

10,5%

ČOV
Provedené práce
SO ČOV

Popis
Bednění,armatura,betonáž

PO ČOV

%
20
0
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Zahájení prací v letošním roce je stanoveno na začátek března. Vzhledem k tomu, že většina
prací bude probíhat na hlavní silnici č. II/152 bude nutné řešit dopravní situaci. Trasa
kanalizace je navržena tak, aby byla vždy v levé nebo pravé straně komunikace a tím mohla
být omezena doprava pouze na jeden pruh. Tímto řešením dojde k omezení dopravy, kterou
bude řešit částečná uzavírka a doprava bude řízena světelnou signalizací. Obec nebude
uzavřena, ale zůstane průjezdná s omezením.
Splašková kanalizace by měla být dokončena na podzim a od června by se měly na ČOV
připojovat první nemovitosti.
Ing. Roman Chvátal – místostarosta obce

Investice v roce 2012
30. března se uskutečnila kolaudace rekonstrukce fotbalového hřiště, na kterou
fotbalisté netrpělivě čekali. Další akcí, která vylepšila stávající prostory ke sportování bylo
osvělení víceúčelového hřiště. Práce prováděla firma JMK elektro, s.r.o. Branišovice, osvětlení
bylo dokončeno dne 10.7.2012. Celkové náklady na osvětlení byly 186 tis. Kč, na tuto akci jsme
získali dotace z Nadace ČEZ ve výši 90 tis. Kč.
Dále byly provedeny menší stavební práce, jako oprava kříže „V Kalíškách“, instalace
nového osvětlení kostela, položení chodníku na víceúčelovém hřišti.

Plány v roce 2013
Zastupitelstvo obce začalo s přípravami nového územního plánu, jehož vypracováním
byla pověřena Ing. Arch. Vlasta Šilhavá, schvalování nového územního plánu proběhne během
roku 2013. Hlavním úkolem pro letošní rok je dokončení splaškové kanalizace, schválení
územního plánu, zpracování projektové dokumentace na rozšíření hřbitova. Z kulturních akcí
je před námi „Vítání občánků“, plavání v Hrotovicích a návštěva divadla.

Odpady
Jsme si vědomi nákladů, které občanům vzniknou v souvislosti s vybudování přípojek
splaškové kanalizace, proto ani v roce 2013 nebude navýšen poplatek pro občany s trvalým
pobytem (500,- Kč) a bude nadále platit snížená sazba za dítě (300,- Kč). Pouze změnou
zákona musí majitelé nemovitostí určených k rekreačnímu pobytu hradit poplatek ve výši
jedné fyzické osoby tj. 500,- Kč.
Skutečné náklady za komunální odpad na jednoho občana činí 680,- Kč, do těchto
nákladů nejsou započítané náklady za svoz odpadu ze hřbitova, za velkoobjemové kontejnery
a nebezpečný odpad. Tyto náklady jsou plně hrazeny z rozpočtu obce a představují částku 72
tis. Kč.
Náklady na svoz odpadu se neustále zvyšují, a proto Vás žádáme - přistavujte k vysypání
pouze plné popelnice a nenechávejte u svých domů stát poloprázdné popelnice, za každé
vysypání popelnice se platí a tak dochází k navyšování nákladů za odpady.
Zastupitelstvo děkuje všem spoluobčanům, kteří odpad třídí do přistavených barevných
kontejnerů. Věřte tomu - má to smysl.

Hrobová místa
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že pokud chtějí provádět jakoukoliv úpravu
hrobu, především změnu jeho rozměru, je jejich povinností dle smlouvy o hrobovém místu,
oznámit úpravy na obecním úřadě a stavební komise určí a povolí rozměr hrobového místa.
Dochází totiž k tomu, že se nedodržuje linie hrobových míst a nezůstává dostatek místa
k úpravě sousedních hrobů.
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Veřejné prostranství
Touto cestou znovu upozorňujeme spoluobčany, aby svoje věci z veřejných prostranství
odklidili, pokud se tak nestane, obec vyměří za zábor veřejného prostranství poplatek. Pokud
někdo potřebuje na nezbytně nutnou dobu uložit materiál na obecní pozemky, je povinen
dopředu zábor obecního prostranství nahlásit na OÚ.
Obec je povinna ze zákona tyto poplatky vybírat.
Taktéž upozorňujeme spoluobčany, aby nejezdili svými vozidly na upravovaná veřejná
prostranství. Po vozidlech zvláště za mokra zůstávají koleje, které se těžce udržují (sečení
trávy jak sekačkou, tak traktůrkem).
Obec důrazně žádá všechny majitele motorových vozidel, aby svoje vozidla neparkovali
na chodnících. „Chodník slouží pro chodce, ne pro motorová vozidla“ a také, aby neparkovali
svá vozidla v úzkých úsecích vozovky v obci. Tímto nevhodným parkováním vozidel komplikují
provoz rozměrnějších vozidel a zemědělské techniky.
Rovněž žádáme majitele psů, kteří chodí se svými miláčky na vycházky nebo je nechávají
volně pobíhat na veřejných prostranstvích, aby po nich uklízeli hromádky, které po nich
zůstávají, je jistě nepříjemné přinést si tuto „výslužku“ na botách z procházky domů.
Za pochopení předem děkujeme.

Kulturní akce podporované obcí v roce 2012
První akcí, která se v roce 2012 uskutečnila, byl „Ples sportovců“, který se konal 13.
ledna v Karlově pivnice, k tanci hrála skupina Stone. Ve stejných prostorách se v únoru
uskutečnil také tradiční „Dětský karneval", který je nedílnou součástí „Vostatků“. Pro děti
všech věkových kategorií 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“.
V květnu OÚ uspořádal zájezd do ZOO Lešná, který se líbil nejen dětem ale i
dospělým jednak, že bylo krásné jarní počasí, ale bylo k vidění spousta zajímavostí. V srpnu
se jelo již tradičně do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka“.
Pro zájemce o sportovní vyžití či jen relaxaci 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. I když vítr moc nefoukal, zvesela se soutěžilo a na závěr jsme si všichni opekli špekáčky.
V prosinci jsme se poprvé 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 a
svařené víno, kterého se skoro nedostalo. Doufáme, že se nám podařilo třeba vytvořit novu
tradici, při které se v předvánočním čase bude všichni setkávat.
Závěrečnou kulturní tečkou v roce 2012 bylo tradiční „Posezení s dechovkou“, na kterém
nám hrála k tanci i poslechu skupina Profil, kterou vede p. Popela.
Obec všechny kulturní akce finančně podporuje a cílem je především zachování tradic,
které v naší obci máme.
za kulturní komisi OÚ – Ing. Pavla Kudláčková
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Obecní knihovna
Naše obecní knihovna má 48 registrovaných čtenářů, z toho je 15 čtenářů do 15 let.
V knihovně máme celkem 3418 svazků knih, z toho je 397 svazků naučné literatury. Knihovna
je vybavena počítačem s internetem a tiskárnou. Děti nejvíce půjčují naučné encyklopedie a
dospělí především romány a detektivky. Knihovna je pro občany otevřena vždy ve středu od
16:00 do 17:30. Uvítáme každého, kdo má zájem o literaturu a stane se novým čtenářem.
Hana Chvátalová - knihovnice

Činnost organizací
Sbor dobrovolných hasičů Jamolice
Činnost jednotky hasičů musí podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
organizačně i materiálně zajistit obec. Obec (starosta) zodpovídá i za akceschopnost
jednotky a zajištění požární ochrany v obci. 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 katastrálním území obce Jamolice. KOPIS 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. Zásahová jednotka se účastnila v
září 2012 prověřovacího cvičení Požár zemědělského objektu v Horních Kounicích s dálkovou
dopravou vody, i když v poněkud netradičním obsazení jednotlivých funkcí vše zvládla dobře,
úkol byl splněn. To co je nejčastěji vidět, trénink soutěžního družstva a účast na soutěžích
slouží k získání zájmu mládeže o činnost dobrovolného hasiče a jako náplň volného času
mládeže. Každoroční pořádání noční soutěže je také součást praktického výcviku a ukázka
naší činnosti pro veřejnost. V roce 2012 se družstvo žen účastnilo 11 pohárových soutěží v
okolních obcích a okresního kola soutěže v požárním sportu na stadionu ve Znojmě. V rámci
možností poskytujeme technickou pomoc Obci Jamolice, Tělovýchovné jednotě a
Mysliveckému sdružení při zajištění jejich akcí. Hlavním posláním hasičů však není
organizování soutěží a kulturních akcí, ale být připraveni kdykoliv poskytnout pomoc
spoluobčanům v nesnázích, chránit život a majetek! Při zásahu nasazují dobrovolní hasiči své
zdraví a občas i život aby zachránili jiným život, zdraví a majetek, bez nároku na odměnu!
Pokud máte zájem o další informace o hasičích lze je na webových stránkách obce a
na internetu na http://www.firebrno.cz/
Na závěr všem čtenářům přeji, aby nemuseli „služeb“ hasičů nikdy využít.
Jan Matějka - starosta SDH Jamolice

Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení Templštýn Jamolice má celkem 16 členů a hospodaří v honitbě o
výměře 932 ha. Z činnosti mysliveckého sdružení v roce vybíráme zejména tyto akce –
výsadba nových stromků po lesní těžbě, jarní úklid v katastru obce, pořádání „Rybářských
závodů“ pro místní děti. V podzimních měsících proběhly již tradiční „Barvářské zkoušky
malých plemen“. Samozřejmostí pro myslivecké sdružení je také nutnost zajištění krmiva
nezbytného na přikrmování zvěře v zimních měsících.
Vrcholem mysliveckého roku je „Poslední leč“ spojená s taneční zábavou. Na tento hon
navazují naháňky na černou zvěř a škodnou zákonem povolenou. Závěr lovecké sezóny patří
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malému honu, který je vždy „Na Štěpána“. Při všech těchto akcích se podává občerstvení pro
členy honebního společenstva.
Na závěr přejeme všem občanům mnoho úspěchů v roce 2013 a zveme je na akce
pořádané mysliveckým sdružením v tomto roce.
Bohuslav Florian – člen revizní komise MS Templštýn

Tělovýchovná jednota Jamolice
TJ Jamolice má 86 členů a její hlavní činností je vyplňovat volný čas dětí a mládeže u nás
v Jamolicích. Během roku se podařilo dokončit terasu u kabin, udírnu a lavičky.
TJ Jamolice má dvě fotbalová mužstva, která mají výborné výsledky. Muži hrají okresní
soutěž IV. třídy skupiny „B“. Po podzimní části muži skončili na II. místě se ziskem 34 bodů,
skóre 44:25, nejlepšími střelci jsou Smejkal Jiří 14 gólů, Psota Michal 9 gólů a Novák Zdeněk
4 góly.
Žáci hrají okresní soutěž skupiny „B“, po podzimní části jsou žáci na I. místě, nejlepšími
střelci jsou Čech Vladimír 20 gólů, Bořil David 12 gólů a Sauer Dominik 10 gólů.
13. ledna uspořádala TJ tradiční „Ples sportovců“, na kterém hrála skupina STONE. Největší
akcí je pořádání nohejbalového turnaje amatérských tříčlenných družstev o putovní pohár
starosty obce. 14. roční turnaj se uskutečnil v areálu „Pod Templštýnem“ dne 23.-24.6. 2012,
turnaje se zúčastnilo 63 družstev. Výsledky turnaje: I. Řízci, II. Třebíč, III. místě Raptoři.
Dne 14.7.2012 se uskutečnilo „Slavnostní otevření hřiště“, kterého se zúčastnil i předseda
Okresního fotbalového svazu p. Zdeněk Leitner. Sehrály se čtyři zápasy- žáci: Jamolice –
Rakšice, ženy: Studenec – Rešice, muži: Jamolice – Řeznovice, nejsledovanějším zápasem
bylo utkání starých pánů Jamolice s Bolkovou jedenáctkou. I za nepříznivého počasí se akce
za přispění členů TJ vydařila.
Dne 28.7.2012 se konal Memoriál Michala Křišťála za účasti družstev Jamolice, Křišťál TEAM,
Řeznovice, Nová Ves. Vítězem turnaje se stalo družstvo Jamolice.
V letošním roce se plánují úpravy kolem kabin, proto budeme rádi, když se našich brigád
zúčastní co nejvíce členů TJ.
Zdeněk Novák - pokladník TJ Jamolice

Mateřská škola
Mateřská škola je příspěvkovou organizací obce. MŠ Jamolice má dvě pedagogické
pracovnice, p.ředitelku Hanu Nekulovou a p. učitelku Hanu Chvátalovou, školnické práce a
výdej stravy zajišťuje p. Ivana Netoušková. Ve školním roce 2011-2012 bylo zapsáno 21 dětí,
z toho 16 dětí bylo přihlášeno na celodenní provoz. Provoz v MŠ byl od 7.15 do 15.30hod.
Hlavním cílem výchovně vzdělávacího procesu je harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Vzhledem k věkovému složení třídy jsme uplatňovali individuální přístup k dětem. Zaměřili
jsme se na bezpečnost dětí-v řízených činnostech a při vycházkách si děti osvojovaly
bezpečnostní pravidla. Starší děti se připravovaly na školu. Navštívili jsme s dětmi několik
divadelních, výchovně vzdělávacích a kulturních představení.
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Den dětí jsme oslavili v MŠ –„Cesta za pokladem“-děti při hře „Na stopovanou“ hledaly
ukrytý poklad, cestou plnily různé úkoly - na závěr jsme si opekli na zahradě špekáčky.
Školní rok jsme ukončili rozloučením s předškoláky. Děti dostaly pro upomínku na MŠ
pamětní list, knížku se školními úkoly a dárek od OÚ.
Během školního roku rodiče pomáhali s opravami hraček, ošetření zahradní sestavy,
stolků a laviček. Největší akcí byla celková oprava pískoviště ve spolupráci s OÚ a rodiči. V
zimním období se rodiče podíleli na organizaci „Mikulášské nadílky“, pomáhali při výrobě
masek na masopustní průvod a „Slet čarodějnic“ na školní zahradě.
Ve školním roce 2012-2013 je zapsáno 22 dětí, z toho 18 dětí je přihlášeno na celodenní
provoz. Personální obsazení školy se nezměnilo a zůstalo stejné jako v loňském školním roce.
Provoz byl zahájen 3.9.2012 a je každý den od 6:45 do 15:45 hodin.
Jelikož nám MěKS v Mor.Krumlově v letošním školním roce nabídlo minimum pořadů
vhodných pro děti, snažili jsme se zajistit si některé pořady sami. Nový školní rok jsme
zahájili představením maňáskového divadla z Hodonína „Krteček ve škole“. V měsíci říjnu
navštívila naši MŠ paní Jarmila, která pro děti připravila pořad nazvaný „Bratr Slunce a sestra
Luna“, jednalo se o hudební pořad, který nám objednala a zaplatila maminka Elišky – paní
Barbora Prchalová. Pak nás čekalo „Uspávání broučků“ na školní zahradě. V letošním školním
roce jsme zahájili spolupráci se ZŠ v Dukovanech- tato spolupráce se týká hlavně seznámení
dětí s keramickou dílnou - na podzim si děti vyrobily ježky, na vánoce pak vánoční svícenrybička. V listopadu opět přijelo maňáskové divadlo s „Vánoční pohádkou“. Začátkem
prosince přišel do MŠ Mikuláš a potom jsme společně oslavili Vánoce, nejprve v MŠ a potom
společně při vánoční besídce nazvané Živý betlém, který děti zopakovaly ještě jednou při
„Posezení s dechovkou“ pro babičky a dědečky 28.12.2012.
Co ještě stihneme do konce školního roku?
-leden – hudební pořad „Nová Gája“
-únor-masopustní průvod po vesnici
-březen-Velikonoční tvoření
-duben-hudební pořad Pavla Nováka „Cestování po světě“ a „Slet čarodějnic“
-květen- oslava u příležitosti „Svátku matek“ a maňáskové divadlo „Kouzelná kulička“
-červen-výlet,návštěva školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně –Vodníček
Jezerníček vypravuje a školní rok ukončíme „Rozloučením s předškoláky.“
Oboustranně vstřícná je spolupráce s OÚ, spočívá ve vzájemné výměně informací o
provozu školy, přijímání dětí a hospodaření a rozpočtu školy. V dubnu byly z příspěvku, který
poskytuje obec na provoz MŚ pořízeny nové šatnové skříňky a nástěnky, do konce školního
jsme vybavili třídu novými stolečky a židličkami a na školní zahradě jsme postavili zahradní
altán.
Na závěr bych ráda vyjádřila přesvědčení, že se nám podařilo vytvořit dětem příjemné,
vlídné a podnětné prostředí. Snažíme se, aby se jim v MŠ líbilo, aby dostaly základ pro vstup
do základní školy. Vážíme si také dobré spolupráce s rodiči a s obecním úřadem.
Hana Nekulová – ředitelka MŠ

Úspěšné mládí
Jeden úspěch za druhým sbírá v literárních soutěžích studentka Gymnázia Mor. Krumlov
Kristýna Řezáčová - spisovatelka povídek. V 7. ročníku „Literární soutěže Jána Kollára“
získala I. místo v kategorii B a vítězství obhájila i v 8. ročníku v roce 2012. Druhé místo
získala v soutěži „Skrytá paměť Moravy“ , soutěž vyhlašuje Jihomoravský kraj a výsledky byly
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vyhlašované v Mikulčicích. Povídky této mladé spisovatelky si můžou občané zapůjčit ke čtení
i v naší Obecní knihovně Jamolice.
Nadějným motokrosovým jezdcem je i Karel Smejkal, který závodí na motorce Kawasaki
250 se startovním číslem 6. V roce 2012 obsadil 3. místo v krajském přeboru soutěže „Meteor
cup“ a stejné umístění získal v soutěži „Vysočina cup“. Jeho nejlepším výsledkem v roce 2012
je 13. místo v závodu seriálu Inter Mistrovství České republiky, který se jel za účasti i
zahraničních jezdců na Holém kopci u Moravských Budějovic.
Tito dva jmenovaní nejsou jedinými, kterým se v loňském roce dařilo, určitě mezi námi
rostou budoucí úspěšní lékaři, fyzici, podnikatelé i fotbalisté, jenom o nich zatím nevíme.
Přejeme všem mladým ať se jim všechno v jejich životě daří.

Templštejn v roce 2012 a 2013
Jak si může každý návštěvník Templštejna všimnout, postupují pomalu jeho úpravy.
Průběžně je hrad čištěn od náletových křovin, kopřiv a odpadků. Pomalu se začínají
obnovovat původní teplomilná travobylinná společenství. V loňském roce byly zahájeny práce
na vybudování stezek pro pěší, v rámci nichž, je například budováno přístupové schodiště
usnadňující přístup do jádra hradu.
Těmto viditelným úpravám však předchází vetší množství administrativní činnosti, která
zůstává návštěvníkům skryta. V roce 2012 byl zpracován projekt a získáno stavební povolení
na již částečně realizované stezky pro pěší. V současné době probíhají stavební řízení, která
předcházejí vybudování nevelké dřevěné boudy pro zázemí hradu. Zpracováván je nyní i
projekt celkové konzervace zdiva.
V roce 2012 se podařilo rozběhnout internetové stránky hradu www.templstejn.cz. Ty
obsahují nejen informace o Templštejně a jeho historii, ale obsahují i informace o přírodě,
kontakty, aktuality atd.. V současné době jsou vyhledávány a shromaždovány informace
týkající se nejen hradu, ale i místa jako přírodní lokality. Do budoucna budou tyto stránky
dále rozšiřovány o zajímavé informace a fotografie.
V létě proběhly na hradě i v jeho okolí, botanické a zoologické průzkumy organizované
Krajským úřadem. Ty by měly sloužit jako jeden z podkladů pro vyhlášení přírodní rezervace
„Skály pod Templštýnem“ v roce 2013. Lokalita Templštejn tak bude zařazena mezi obdobné
významné chráněné lokality jako je nedaleká Velká nebo Bílá skála.
Loni proběhly na hradě i dobrovolnické akce, jichž se účastnili jak jednotlivci, tak
organizované skupiny. Jmenovat lze například občanské sdružení Templák nebo mládež
z letního tábora Tovarištva Ježíšova z Budkovic. V rámci těchto akcí byly mimo jiné
vyčištěny jižní svahy pod jádrem nebo zadní hospodářská budova. Za obětavou a nezištnou
pomoc všem účastníkům mnohokrát děkuji.
Dne 9.9.2012 se konala ve spolupráci s Městem Moravský Krumlov komentovaná prohlídka
hradu v rámci akcí konaných ke dnům Evropského dědictví. Tato akce se setkala s širokým
ohlasem veřejnosti a zúčastnilo se jí přibližně 180 návštěvníků.
Vzhledem k úspěchu zmíněných akcí doufám, že mnohé budou zopakovány i v
následujících letech a stanou se základem úspěšné tradice.
A jak práce budou pokračovat v roce 2013? Pokračovat budou již zahájené úpravy stezek.
Na jaře se předpokládá s výstavbou zmíněné nevelké boudy zázemí v prostoru zadní
hospodářské budovy. Až se podaří získat nutná stavební povolení, tak by v druhé polovině
roku mohla být zahájena konzervace nadzemního zdiva. Tyto práce však vzhledem k rozsahu
hradu a finanční náročnosti budou probíhat jistě i v dalších letech. Nepředpokládá se však s
radikálními úpravami nebo dostavbami hradu, ale bude se jednat jen o konzervaci

strana 9

obecní zpravodaj 2012

nadzemního zdiva. Obsahem bude zpevnění zhlaví stěn nebo poškozených líců zdiva. Kupy
kamení v areálu hradu jsou již přípravou materiálu na tyto práce.
Jak práce probíhají a zda se plány daří, se může každý přesvědčit při návštěvě, neboť
hrad zůstává nadále volně přístupný.
Ing. David Hamza – vlastník Templštějna

Jak jsme prožili minulý rok
Začátek roku byl u nás suchý a nebývale chladný. Snad každý si vzpomene na holomrazy,
které nás trápily hned zpočátku roku. Následek tohoto počasí jsme si spočítali za pár měsíců
na sklizni.
Navzdory tomu jsme se dokázali i bavit. Ať už to byl ples sportovců anebo Vostatková
zábava. Jistě mi dáte za pravdu, že tyto akce jsou čím větší tím krásnější. Do masek se
obléká na Vostatky stále více lidí a tradice začíná mít u nás hodně pevné základy.
Taktéž Smrtolka a velikonoční „hrkání“. O Velikonocích je již taktéž tradicí, že se nám
v obci objeví spousta cizích dětí a užívají si tradic venkova.
Byli jsme nedočkaví a těšili jsme se, až budeme moci sázet sazenice do předem
připravené země. Kdo dal na pranostiku, zaplakal nad zahradou. Mráz nás překvapil i po
zmrzlých mužících. V té době se v ulici „Na poustkách“ začala dělat nová kanalizace a tak při
větru 80 Km/h byla v ulici nejen rozkopaná silnice, ale i písečná bouře. Také ten kdo má
těsnící okna poznal, že prach je všudezdejší.
V naší republikové politice se projednávala kauza Davida Ratha, ale nás co by občany
obce Jamolice nemohlo nic zastavit, abychom pro děti nezorganizovali Dětský den, Rybářské
závody a pro starší děti a dospělé tradiční Jamolice Cup - nohejbal pod Templštýnem.
Nesmím zapomenout na úspěšné Otevření hřiště a Tradiční pouť.
Při všem tomto veselení jsme nezapomněli na sbírku šatstva pro charitu, úklid
v domácnostech a vyvezení nepotřebných věcí do velkoobjemových kontejnerů. A zatím co
jsme si takto žili, přihlásilo se k nám do obce k trvalému pobytu osm lidí a čtyři se
odstěhovali, narodilo se u nás pět dětí a pět občanů zemřelo, a svým ano stvrdily manželství
celkem dva páry. Oproti roku 2011, kdy byl sezdán pouze jeden pár, se tedy počet nově
uzavřených manželství zdvojnásobil.
Na podzim nás překvapil alkohol v podobě methanolu a s napětím jsme sledovali kolik
obětí a postižení tato hrůza přinese. Doufám, že se toto neštěstí nikoho z vás nedotklo a
vyhnulo se to i vašim známým.
A tak už mě napadá jen, jak jsme rozsvítili vánoční strom, čekali jsme na konec světa,
který naštěstí nepřišel, a konečně jsme se dočkali bílých Vánoc. Přejeme vám mnoho zdraví a
osobních úspěchů v tomto novém roce 2013.
Irena Dobešová – kronikářka obce

Aktuální informace týkající se obce naleznete na webových stránkách obce
www.obec-jamolice.cz
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