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Vážení spoluobčané,
po roce se opět setkáváme nad dalším výtiskem zpravodaje Obce Jamolice, ve kterém shrneme
ty nejdůležitější události v naší obci za rok 2015 a plány na rok 2016.
Rozpočet uplynulého roku byl sestaven tak, aby kromě úhrady poslední splátky
za splaškovou kanalizaci, mohla obec provádět i další investice, které pomohou posunout naši
obec zase o krůček dopředu.
Kromě důležitých aktivit spojených s chodem obecního úřadu a investic v obci se snažíme
podporovat i kulturní a společenský život a činnost organizací s důrazem na výchovu mládeže.
Obec každou takovou aktivitu podporuje, iniciativa však musí přicházet i „zvenčí“ od organizací,
občanů i zastupitelů.   Protože není v silách obce, aby vše organizačně zajišťovala sama, je
dobře, že máme v obci organizace, se kterými máme výbornou spolupráci a chci jim i touto
cestou velice poděkovat.
O činnosti jednotlivých organizací se více dozvíte při čtení dalších stran tohoto zpravodaje.
Stejně tak si přečtete informace o činnosti obecního úřadu a zastupitelstva obce.
Na úvod zpravodaje mi dovolte Vám popřát klidný a úspěšný rok 2016, prožitý ve zdraví,
štěstí a v  pohodě.
Dana Jarolímová, starostka obce

Činnost obce
V roce 2015 zasedalo zastupitelstvo obce třináctkrát.   Na jednotlivých zasedáních byly
projednávány smlouvy o dílo, smlouvy o zřízení věcných břemen, pronájmy a prodeje
nemovitostí, různé žádosti organizací a firem.
Nejdůležitější smlouvou, jejíž uzavření zastupitelstvo obce schválilo, je smlouva se
Správou a údržbou silnic JMK, přís. org. kraje na stavbu s názvem „II/152 Jamolice, průtah“,
která stanovuje postup obce a SÚS při přípravě stavby, při výběru zhotovitele stavebních
prací a realizaci této stavby. Obec bude hradit dešťové přípojky k nemovitostem, chodníky,
nové veřejné osvětlení v částech obce dotčených stavbou, parkovací stání a bude hradit
30 % nákladů na novou dešťovou kanalizaci, která bude součástí rekonstrukce vozovky.
Financování bude obec řešit částečně ze svých prostředků, úvěrem a z dotačních programů,
ale např. na dešťovou kanalizaci nelze získat dotaci ze žádné výzvy. O dotace na chodníky je
možné požádat Státní fond dopravní infrastruktury, ale obec musí být vlastníkem pozemků
pod chodníky. Protože některé části chodníků se nachází na pozemcích soukromých vlastníků,
bude s nimi obec jednat o jejich odkupu. Doufáme, že se u vlastníků setkáme s pochopením
a ochotou.
Na začátku roku 2016 proběhne výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace
pro stavební řízení. Zajistit hladký průběh nejenom z hlediska financování bude velice
náročné, ale v situaci, kdy kraj zařadil opravu do svých investic, nelze opravu silnice z naší
strany odkládat. Vlastníci domů v bezprostřední blízkosti komunikace čekají na opravu několik
roků a její rekonstrukce povede určitě k tomu, že se pustí do opravy fasád domů, kterou mnozí
už dlouho odkládají.
Podařilo se nám dořešit majetkoprávní vztah k pozemku, na kterém se nachází část
místní komunikace „V Zadlužené“ a odkoupit pozemek pro rozšíření komunikace pro případ,
že bude zahájena výstavba rodinných domů na pozemcích v této místní části. Nedořešené
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majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých se nachází komunikace, jsou i v dalších částech
obce. I ty se budeme snažit vyřešit, ale zaleží samozřejmě na majitelích, zda budou ochotni
pozemky obci prodat.
Na webových stránkách obce jsou zveřejňované povinné informace, přinášíme na nich
i aktuální informace z okolí, nabídky práce, záměry prodeje, pachtu, informace o kulturních,
sportovních a společenských akcích, rovněž jsou zde informace z mateřské školy, pravidelně
vkládáme fotografie z akcí, které v obci proběhly.

Investice
Splašková kanalizace
Byla uhrazena poslední splátka za splaškovou kanalizaci ve výši 542 305,- Kč, v současné
době probíhá na Státní fond životního prostředí konečné vyhodnocení stavby. Na splaškovou
kanalizaci byla připojena většina nemovitostí a majitelé uzavřeli smlouvy na odvod odpadních
vod s Vodárenskou akciovou společností a.s, divize Třebíč, která je provozovatelem splaškové
kanalizace. Děkujeme za Váš zodpovědný přístup.
Majitelům nemovitostí, které nejsou připojeny na splaškovou kanalizaci, připomínáme,
aby měli doklady o likvidaci odpadních vod (vyvážení jímky) pro případnou kontrolu MěÚ
Mor. Krumlov – odboru životního prostředí.
Vybavení mateřské školy
Obec získala finanční příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 70 tis. Kč, ke kterým přidala dalších
15 tis. Kč a za tyto prostředky se pořídily nové postýlky pro děti, skříňky do kuchyně. Touto
cestou chceme Nadaci ČEZ velice poděkovat za podporu a spolupráci.
Předávání vybavení proběhlo v květnu při slavnostním Pasování předškoláků, této akce se
zúčastnila i Mgr. Jana Štefánková  - zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu.
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Rekonstrukce stodoly
Hlavní akcí letošního roku je bezpochyby oprava a celková rekonstrukce obecní stodoly,
která bude sloužit jako sklad pro komunální techniku, náklady na opravu včetně zpracování
projektové dokumentace, poplatku za stavební řízení činily 389 000,- Kč.  

před opravou .....

po opravě ……..

Přípojka pro víceúčelové a fotbalové hřiště
Vlivem ledovky, která nás
postihla 2. 12. 2014 – viz snímek
z havárie, a která měla za následek
stržení celého elektrického vedení
na fotbalové a víceúčelové hřiště,
bylo nutné hned na začátku roku
vyřídit
potřebné
dokumenty
a do konce března, než začíná jarní
kolo fotbalové soutěže, vybudovat
novou zemní přípojku, náklady
na tuto stavbu činily 169 000,- Kč.
Další náklady hradila TJ Jamolice,
její členové rovněž provedli ruční
výkopy, kde nebylo možné použít
techniku, upravili okolní terén.
Ostatní investice
Byla provedena oprava fasády Hasičské zbrojnice, v části obce zvaná „V Lázni“ byla
do komunikace vsazena vpusť, která by měla zachytit dešťovou vodu a odstranit problémy s jejím
odtokem, vyspravili jsme trhliny na fasádě budovy mateřské školy ve dvoře, ke konci roku se začalo
s opravou fasády budovy a schodů obecního úřadu – oprava bude dokončena na jaře 2016.
Práce prováděly firmy nebo místní řemeslníci.  Členové zastupitelstva provedli menší opravy,
např. opravu roštu na vpusti u Šlapanských, připevnili utržený plech na čekárně, zabezpečili otvor
na stavidle na rybníku „ U Remízu“, provedli úpravu prostranství za stodolou.
Poděkování patří všem firmám, řemeslníkům, zastupitelům, členům organizací, ale také
občanům, kteří nám přišli pomoct, zkrátka všem, kteří se na uvedených akcích jakkoliv podíleli.
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Plánované investice na rok 2016  
-

rozšíření hřbitova,
sportovní hřiště,
nátěr budovy obecního úřadu a stodoly fasádní barvou
oprava kolny ve dvoře obecního úřadu.

Zimní údržba
Údržbu komunikaci a chodníků máme smluvně zajištěnou s f. Jaros, spol. s r.o., tato údržba
si vyžádala osm výjezdů, 4 x se odhrnoval sníh, 4 x byl nutný posyp, spotřebovalo se cca 250 kg
soli a 3 tuny písku.
Radek Otoupal, Dana Jarolímová

Údržba zeleně
Pravidelně provádíme sečení trávy, živých plotů a během roku jsme vysazovali i okrasné
keře, rovněž udržujeme prostranství kolem hřbitova. Zakoupili jsme další vybavení k traktoru
-  zametací kartáč na úklid sněhu. V zimním období plánujeme provést větší údržbu porostu
stromů a keřů „Na Loučkách“, vzhledem k náročnosti prací ji provede odborná firma.

Odpady
Náklady za odpady
Komunální odpad  					
272 000,- Kč
Nebezpečný odpad 					  15 200,- Kč
Velkoobjemový odpad	 				  40 400,- Kč
Kontejnery u hřbitova 	  				  18 000,- Kč
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad  		    6 500,- Kč
Výše poplatku za odpad
V roce 2016 se nemění výše poplatku za odpad, obec bude rozdíl mezi příjmy a náklady za odpad
hradit z obecního rozpočtu, stejně tak se nemění ani místní koeficient pro stanovení výše daně
z nemovitosti ani výše poplatku ze psů.
Žádáme občany, aby využívali barevné kontejnery, do kterých mohou ukládat sklo, papír, plast,
bioodpad, aby náklady za svoz komunálního odpadu nezvyšovaly.
Je na každém z nás, jak se chováme ke svému okolí a sousedům, jestli svou činností – např.
pálením trávy je zbytečně neobtěžujeme, neparkujeme tak, abychom ostatní neomezovali
v průjezdu komunikací nebo silnice neznečišťovali tak, že se po ní nedá skoro projet, natož se
po cestě vydat na procházku. Je to o osobním přístupu každého občana, jak pečuje o vzhled obce
a jak se chová k obecnímu majetku, nezmění to ani vyhlášky a nařízení, které může obec vydat.
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Co lze na obecním úřadě vyřídit
Služba CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje
občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:
• Katastr nemovitostí
• Živnostenský rejstřík
• Obchodní rejstřík
• Rejstříku trestů
Vidimace a legalizace:
				

vidimace - ověřování opisu nebo kopie listiny,
legalizace - ověření vlastnoručního podpisu na listině

Přihlášení k trvalému pobytu
Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu
•
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek trvalému pobytu
•
předložit občanský průkaz
•
doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení
se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu
k trvalému pobytu před zaměstnancem úřadu.

Placení místních poplatků
-

komunální odpad - Je možné platit hotově na OÚ Jamolice nebo na účet obce.
Za komunální odpad se platí 500,- Kč, 300,- Kč/ dítě a student do 26 let, fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu tj. 500,- Kč.

-

poplatek za psy - je možné platit hotově na OÚ Jamolice nebo na účet obce. V současné
době je poplatek za psa stanoven 50,- Kč/rok (popřípadě 70,- Kč/rok za každého dalšího
psa).

Číslo účtu je 11628741/0100, variabilní symbol je číslo domu. V případě, že platíte
převodem, zašlete na email: obecjamolice@email.cz zprávu o úhradě.

Podání žádosti o kácení stromů
Kdy je a není nutné podat žádost? Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích,
které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou
velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny
ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona
nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo
souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
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Statistika počtu obyvatel
Počet obyvatel k 1. 1. 2015		
440
•
zemřelo
   	    7
•
narozeno	           	    6
•
odstěhováno
 	    8
•
přihlášeno 	 
	    4
Počet obyvatel k 31. 12. 2015	           	 435

KULTURA V NAŠÍ OBCI
Milí občané Jamolic,
ohlédněme se společně za kulturním životem naší obce v minulém roce.
Díky vašemu zájmu, pomoci a podpoře byl společenský život v obci plný zajímavých akcí
pro děti i dospělé. Některé akce jsou již tradiční, jiné měly svoji premiéru, a tak se na chvíli
vraťme zpět do roku 2015 a zavzpomínejme.
Začátek roku je vždy ve znamení plesů. Nejdříve jsme měli možnost navštívit Ples
sportovců, začátkem února se konaly tradiční „vostatky“ s průvodem masek za doprovodu
harmoniky, děti pak předvedly um a kreativitu svých rodičů a prarodičů při prezentaci masek
na dětském maškarním karnevalu. Na jaře využily místní děti a jejich rodiče nabídky výletu
do Dinoparku ve Vyškově a na hvězdárnu v Brně. O svátku Dne matek, měly možnost poprvé
se sejít místní maminky a ženy a užít si masáž, péči kosmetičky a kadeřnice, které jim vytvořily
prostor pro příjemně strávené chvíle. Krásné odpoledne plné her a písniček si užívaly děti při
oslavě Dne dětí.

V červnu přivítali zastupitelé obce nejmenší občánky a jejich rodiče při příležitosti
Vítání nových občánků Jamolic.
Závěrem měsíce června proběhl tradiční nohejbalový turnaj pod Templštýnem, který
pořádá TJ Jamolice a MS Jamolice připravilo na rybníku „U Remízu“ rybářské závody pro děti.
V srpnu ovládlo občany těšení na pouťová rodinná setkání, stárci a stárkové předvedli tradiční
hodové zavádění „pod májó“.
7

V září se občané setkali s další kulturní novinkou - Slavnostmi na sklonku léta. Počasí
se vydařilo, a tak byla možnost k předávání pěstitelských zkušeností, prezentaci výpěstků
i nákupu nabízeného zboží nebo jen tak k posezení při pohárku burčáku. Další sobotu v září
jsme vydali hledat poklad Indiánů, který byl ukryt na hradě Templštýně, kde na nás čekal
hradní pán - Ing. Hamza, který nás po hradě i provedl. V říjnu se na místním fotbalovém hřišti
uskutečnila Drakiáda, kde se soutěžilo o nejlepšího ručně vyrobeného draka, po ukončení
soutěže si všichni opekli špekáčky a zahřáli se svařákem a čajem.  Nástup adventní doby byl
zahájen slavnostním rozsvícením osvětlení kostela a obecního úřadu. Tentokrát probíhal
kulturní program na prostranství „V lázni“. V předvánočním čase proběhla vánoční tvořivá
dílnička pro dospělé a závěr roku bylo tradičně zakončeno Posezením s dechovkou.
Od začátku školního roku se místní děti výtvarně realizují v kroužku Šikulky, kde se mohou
děti zapojit do kreativních činností pod vedením p. Pavlíny Kupské.
V průběhu roku několik občanů Jamolic oslavilo významné životní jubileum. Zastupitelé
obce měli tu čest jim k tak významnému životnímu milníku vyslovit blahopřání a předat
drobný dárek.
Zájem vás, spoluobčanů, je pro nás, zastupitele OÚ, určující pro pokračování v pořádání
stávajících i nových akcí také v roce 2016, do kterého vám přeji za kulturní komisi Obecního
úřadu v Jamolicích hodně štěstí, zdraví a životního optimismu.
Pevně věřím, že se s vámi, občany Jamolic, budeme i nadále setkávat při kulturních akcích
pořádaných obecním úřadem i místními zájmovými organizacemi.
Bc. Eliška Bláhová

Obecní knihovna Jamolice
Obecní knihovna Jamolice je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb.
Knihovní fond tvoří:  	 - naučná literatura pro děti a mládež
                                  	 - beletrie pro děti a mládež
                                  	 - beletrie pro dospělé
                                  	 - naučná literatura pro dospělé      
                                  	 - časopisy   
Celkový stav knihovního fondu je 3578 knihovních jednotek ve volném výběru.
Fond je pravidelně doplňován novými, čtenářsky atraktivními tituly. Inspirací pro nákup
nových knih je například projekt „Knihománie“, „Velký knižní čtvrtek“ a prodejní žebříčky
knihkupectví.
Statistika roku 2015:   	 - počet čtenářů: 45, z toho 14 ve věkové kategorii do 15-ti let
                                    	 - počet návštěvníků: 160
                                    	 - počet výpůjček: 555
                                    	 - přírůstek knih: 42 zakoupených a 45 získaných darem  
V roce 2015 obec pořídila nové dřevěné regály do oddělení s literaturou pro dospělé
a došlo tak k částečnému nahrazení již nevyhovujících původních.  
Otevírací hodiny v knihovně: středa 16:00-17:30. K dispozici je přístup k internetu.
Knihovnické služby jsou poskytovány zdarma.
Ráda přivítám každého nového čtenáře. Těším se na Vaši návštěvu.
Hana Chvátalová, knihovnice
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Mateřská škola
Mateřská škola v Jamolicích je jednotřídní a zajišťuje celodenní provoz od 6.45 do 15.45
hodin. V letošním školním roce má zapsáno celkem 21 dětí. Z toho je 16 chlapců a 5 děvčat.
Letos máme 4 předškoláky, 5 dětí čtyřletých, 7 tříletých a 5 dvouletých.
Preferujeme individuální přístup k dítěti, respektujeme jeho přání a potřeby. Klademe
důraz na samostatnou, zdravě sebevědomou a harmonicky rozvinutou dětskou osobnost.
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během dne. Pracujeme podle ŠVP „Kam nás
nohy ponesou“, který je rozdělen do 4 integrovaných bloků, které vychází z ročních období.
Při plánování našich výchovných činností využíváme odbornou literaturu a tisk, zejména
nakladatelství   PORTÁL/Školka plná pohody, Adventní čas, Do školky za zvířátky, apod./,
odborný časopis INFORMATORIUM, PORADCE ŘEDITELKY, KAFOMET a materiály získané ze
vzdělávacích seminářů.
I v letošním roce pracují děti, které půjdou do ZŠ, společně s rodiči v edukativně
stimulačních skupinkách –„Předškoláček“.
Aktivity naší mateřské školy
V září proběhla informativní schůzka s rodiči, divadlo Barborka nás potěšilo pohádkou
„O pejskovi a kočičce“ a oslava narozenin dětí. V říjnu jsme se sešli na zahradě mateřské školy
na „Bramborobraní“ a zahájili jsme „Předškoláčka“, který bude každých 14 dní celkem v deseti
setkáních. V listopadu to byla „Martinská slavnost“, divadlo „Pekelná pohádka aneb kam čert
nemůže“ a „Rozsvícení vánočního stromu“. V prosinci přišel za dětmi Mikuláš s nadílkou,
divadlo „Vánočníček“ a na závěr to byla „Vánoční slavnost“, vánoce plné tajemství a kouzel,
kde jsme si připomněli staré štědrovečerní zvyky a pověry.
Do konce školního roku nás ještě čekají divadelní představení, pořad „Poznávejme zvířata“
návštěva v 1. třídě ZŠ v Moravském Krumlově, masopustní průvod, velikonoční dílna, hudební
pořad „Hudba pro radost,“ pálení čarodějnic, návštěva policie a hasičů, oslava ke Dni matek,
oslava Dne dětí, rozloučení s předškoláky a výlet.
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Spolupráce s rodiči
Za celou mateřskou školu bychom rádi poděkovali rodičům, kteří nám během roku
pomáhají. Pomoc se týká různých oprav, zajišťování výtvarných potřeb, papírů na kreslení,
pomoc při přípravě Martinské slavnosti a Bramborobraní – pečení martinských rohlíčků
a dobrot z brambor. Velmi si jejich pomoci vážíme a jsme si vědomi, že není samozřejmá.
Děkujeme!!!
Obzvlášť bych chtěla poděkovat manželům Malochovým, Skryjovým, Čermákovým, Karlu
Doležalovi a Světlaně Kubánkové za finanční dary a hračky pro děti a manželům Kudláčkovým
za zakoupení vánočního stromku pro děti do mateřské školy.
Ještě jednou chci poděkovat p. starostce, která pro naši mateřskou školu ve spolupráci
s Nadací ČEZ, zast. Mgr. Janou Štefánkovou zprostředkovala finanční příspěvek v celkové
výši 85.000,- Kč, z toho se 15.000,- Kč podílel OÚ Jamolice. Za tuto částku jsme pořídili nové
vybavení ložnice dětí, kuchyně a na WC dětí byly zakoupeny přepážky.
Hana Nekulová - ředitelka MŠ

Jak dobří jsme sousedé
Každoročně nás překvapují zprávy dobré, špatné i šokující. Všechny média jako jsou
noviny, televize nebo internet nás pronásledují novými zprávami. A my si je čteme nebo
vyslechneme. Druhý den znovu, a pak ještě! Nové zprávy nám ovlivňují život, ať již chceme
nebo ne. Přemýšlíme nad tím, co se stalo, a máme pocit, že se všechno děje téměř na konci
naší vesnice. Není divu, že náš spánek už není, co býval.
Možná máme obavy z jiné kultury a z jiných zvyků či tradic. V naší zemi, kde lidé dokázali
přijmout i homosexuály, nemusíme mít obavy z budoucnosti. V zemi jako je Francie jsou
vyhrocené situace už delší dobu. Za ty mohou tzv. ghetta. Jsou tam oblasti, kde bydlí jen
jediná kultura - minorita. Ta se spolčuje, rebeluje a vede válku. Naši politici už mají zkušenost
s oblastmi pro romské obyvatelstvo. Takže jistě neubytují jednu takovou minoritu do jedné
oblasti. Bude-li rozdělená, lépe si na naši zemi zvykne a přijme ji.
Naštěstí jsme v naší obci natolik tolerantní, že přijímáme jak lidí přivdané a přiženěné,
tak i nově přistěhované. Existuje mezi námi pospolitost takového rázu, že si navzájem
dokážeme pomáhat a vážíme si jeden druhého. Je až neuvěřitelné, jak tu rodiny stále drží
pohromadě. Navštěvují se příbuzní, generace i přátelé. Pomáhají si. Setkávají se na akcích
obce. Povídají si a někdy si i postěžují. Nezapomeňte svým přátelům a známým říkat své
starosti. Zvláště ty, se kterými si nevíte rady. Většinou sami sebe uslyšíte říkat řešení vašeho
problému. Stalo se mi, že jsem i postěžovala na nějaké zdravotní problémy a večer mi přišla
zpráva s návodem jak se vykurýrovat pomocí čaje. Bylo to milé. Někdo, koho jsem tenkrát
ani moc neznala, mi pomohl. Už několik let tu správně funguje i živý růženec. V naší vesnici
jsou lidé, kteří přispívají na vzdělávání dětí z Afriky. A to jsou jen malé velké skutky, kterým
se u nás daří.
V naší vesnici se lidé setkávají na různých místech a z různého důvodu. Je krásné sledovat,
jak spolu chodíte na procházky, do kostela, setkáváte se na fotbale i v hospodě. Vždy to přináší
do vašeho života mnoho dobrého. Máte informace, vznikají tu nové nápady a nové přátelské
vazby. Do nového roku vám přeji, abyste měli dostatek přátel, abyste se v Jamolicích cítili
dobře a ve své rodině bezpečně. A ještě hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Bc. Irena Dobešová - kronikářka obce
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Informace o činnosti místních organizací
Tělovýchovná jednota Jamolice
Tělovýchovná jednota Jamolice byla založena v roce 1983. Jako fotbalový spolek se
stal součástí Československého svazu tělesné výchovy a byl organizován v Československé
fotbalové asociaci. Od roku 1990 byl organizován v Českomoravském fotbalovém svazu
a od roku 2014 je nejvyšším nadřízeným spolkem Fotbalová asociace České republiky.
Posláním tělovýchovné jednoty je udržovat a rozvíjet sportovní a kulturně společenskou
činnost v obci a hlavně aktivní využití volného času naší mládeže.
Naše tělovýchovná jednota má v současné době 95 členů, z toho 91 mužů a žáků a 4 ženy.
První společenskou akcí letošního ruku byl Ples sportovců 9.1. se skupinou FANTAZIE v Karlově
pivnici.  Také letos jsme se na něm dobře bavili a nechyběla bohatá tombola. Na přelomu
roku 2014-2015 nás zastihla nemilá událost, když jsme kvůli silné námraze přišli o přívod
elektřiny ke kabinám. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu a hlavně paní starostce, neboť
do konce března byla provedena nová elektrická přípojka včetně projektové dokumentace,
takže jarní část fotbalové sezony mohla bez problému začít. Na této akci jsme se samozřejmě
spolupodíleli. Předsevzetí udržet dobré umístění ve III. třídě naší soutěže se nám podařilo,
skončili jsme sezónu 2014/2015 na 5. místě. Budoucnost našeho fotbalu není možná bez
přípravy mladých žáčků, proto jsme rádi, že ve spolupráci s TJ Polánka a pod jejím vedením
byl založen společný žákovský oddíl, ve kterém je zatím registrováno 8 jamolických žáčků.
Společně s Obecním úřadem jsme se podíleli na organizaci Dětského dne, letos konaného 30.
5. na hřišti Mateřské školy.
27. a 28. června se konal v areálu LDT Pod Templštýnem již 17. ročník nohejbalového turnaj
amatérských družstev. Na prvním místě skončil, a tím pro letošní rok získal pohár starostky
obce tým ŘÍZCI.  Poděkování patří všem, kteří se na této náročné akci podílejí a sponzorům
za podporu.
Rozvoj elektronické komunikace a internetu proniká i do fotbalu, takže podzimní část
fotbalové soutěže jsme zahájili s novými elektronickými zápisy o utkáních. Fotbalově jsme
začali dobře, z počátku jsme se drželi v horní části tabulky, nakonec jsme skončili na 8. místě.
Další sportovní akcí, která je již tradicí, je Memoriál Michala Křišťála, letos konaný 25.7.
I letos byly k vidění kvalitní fotbalové zápasy, vítězem se stal tým Křišťálových. Pro zpestření
turnaje se v závěru odehrálo přátelské fotbalové utkání mezi mužstvy Moravský Krumlov „A“
a Zastávkou. Příjemné odpoledne zakončila diskotéka.
Poslední sportovní akcí letošního roku byl noční nohejbalový turnaj 28. 8. za účasti 10 týmů.
Na závěr bych rád znovu poděkoval těm, kteří se snaží o to, aby sportovní činnost v naší
obci nezanikla, i těm, kteří nás podporují. Všem občanům přeji v nastávajícím roce hodně
zdraví, optimismu a spokojenosti.
Josef Řezáč – předseda TJ Jamolice

Sbor dobrovolných hasičů Jamolice
Dobrovolný spolek hasičů vznikl v Jamolicích v roce 1896, v roce 2016 budeme slavit 120.
výročí založení. Na oslavu tohoto významného výročí připravujeme hasičské odpoledne se
soutěžemi pro děti, ukázku techniky a požárního sportu.
11

K 31. 12. 2015 jsme měli 56 členů z toho je 13 mladých hasičů. Po několika letech začal
opět   pracovat kolektiv mladých hasičů a zúčastnil se jarního a podzimního kola hry PLAMEN
s velice dobrými výsledky v některých disciplínách. Dvě naše mladé hasičky hostují v družstvu
starších žáků v Dukovanech, vzhledem k nezájmu mládeže ve věku 12 – 15 roků o hasičský
sport nelze postavit družstvo v této kategorii, družstvo musí být nejméně devítičlenné.
Soutěže slouží k získání zájmu mládeže o činnost dobrovolného hasiče a jako náplň volného
času mládeže.
Začalo trénovat omlazené družstvo mužů, zúčastnili jsme se několika soutěží. Zahájili
jsme přípravu vybavení soutěžního družstva na další sezonu. Uspořádali jsme již tradiční
noční soutěž. V roce 2016 bychom chtěli dokončit zatravnění plochy „Pod topoly“ a upravit ji
na závodní dráhu pro požární sport.  
Zásahová jednotka zasahovala v roce 2015 u jedné události, byl to požár lesního porostu
dne 18.5. Lesní porost byl hlídán ještě dva dny po požáru, musela být dohašována drobná
ohniska. 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, zdarma
a ve svém volnu.  
Pokud máte zájem o další informace o hasičích, lze je získat na internetu: http://www.
firebrno.cz/  
Na závěr přejeme všem čtenářům pohodový rok 2016 bez mimořádných událostí.
Za SDH Jamolice
Jan Matějka a Veronika Jarolímová
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Myslivecké sdružení Templštýn
Myslivecké sdružení Templštýn Jamolice má třináct členů a tři adepty. Základním posláním
mysliveckého sdružení je výkon práva myslivosti, které mimo jiné zahrnuje:
• chov a lov zvěře za přesně stanovených podmínek,
• ochranu zvěře před nepříznivými vlivy okolí, nemocemi, škodlivými zásahy lidí i před volně
pobíhajícími domácími zvířaty,
• ochranu životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě,
• ochranu mysliveckých zařízení,
Z toho vyplývá, že členové sdružení nejsou jenom lovci zvěře, ale také jejími ochránci,
zlepšují životní prostředí zvěře a v době strádání a nouze zvěř přikrmují. Lovecká sezóna
koncem roku je pak odměnou za celoroční práci. V letošním roce bylo sloveno 26 divočáků, 6
zajíců, 75 bažantů, 6 lišek, 5 kun, 36 kachen a 15 kusů srnčí zvěře.
Sdružení se podílí také na kulturním dění v obci, v červnu jsme pořádali rybářské závody
pro děti, v měsíci říjnu barvářské zkoušky a v listopadu tradiční taneční zábavu „Poslední leč“.
V příštím roce bychom chtěli uspořádat naučnou vycházku pro děti, na které by poznávaly
stopy, druhy stromů a provedli je po místech, která možná ani neznají.
Ing. Lubomír Smejkal – předseda MS Templštýn

Farní společenství v Jamolicích
V obci máme aktivní farní společenství, které tvoří desítky místních občanů. V kostele
Nanebevzetí Panny Marie slouží mše svaté P. Karel Slanina pravidelně každou neděli v 9:30
hodin a v úterý a čtvrtek v podvečerních hodinách. Mimořádné mše jsou slouženy o církevních
svátcích a jiných příležitostech.
Někteří farníci jsou zapojeni do modlitby Živého růžence. Ti zručnější pletou obvazy pro
malomocné pacienty, také zajišťují pravidelný úklid vnitřních prostor kostela a jeho blízkého
okolí, pečují o vnitřní výzdobu a hudební doprovod při mších.
Největší investiční akcí uplynulého roku, do které
se různým způsobem farníci zapojili, byla renovace
historického oltáře v našem kostele. Opravu prováděl
akademický malíř Jan Knorr a jeho žáci. V listopadu
2014 byla demontována vrchní část oltáře a postranní
akantové rozviliny (boční části oltáře). Po demontáži
oltáře proběhlo vylíčení kostela, v některých částech
bylo nutné líčení zopakovat až 4x po sobě. Na tuto
činnost zapůjčil žebřík místní sbor dobrovolných
hasičů. V březnu 2015 byl demontován a odvezen
zbytek oltáře. Dne 12. 8. 2015 došlo v kostele
k montáži renovovaného oltáře. Oltář byl snížen
o 17 cm. Hlavním důvodem snížení bylo vyrovnání
a uvedení obrazu v horní části oltáře do vertikální
polohy. Plocha před svatostánkem se snížila o jeden
schod a došlo tak ke zvětšení prostoru před oltářem.
V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8.  
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Krásně renovovaný a sestavený oltář posvětil moravskokrumlovský děkan P. Pavel Bublan.
V listopadu byla dokončena kompletní oprava a instalace postranních konzolí a soch u oltáře,
svícnů a soch svatých Dominika a Kláry. V presbitáři byl položen nový koberec. Celá oprava
trvala 1 rok a 23 dní. Veškeré práce byly prováděny za pomocí žebříků, bez použití lešení.
Celková částka zaplacená za renovaci činila 146 000,- Kč a byla již zaplacena. Největší finanční
částkou přispěla Památková péče, dále Jihomoravský kraj, Obec Jamolice a místní občané.
Veliké poděkování patří všem občanům, kteří se zapojili do činností spojených s demontáží,
montáží a jinými pomocnými a úklidovými pracemi, i těm kteří přispěli finančně. Bez jejich
pomoci a podpory by se takto náročný projekt nemohl uskutečnit.
M. Vyklická, J. Kudláček - farní ekonomická rada

Jamolice mají své Sparťany!
Mnozí z nás ani nevědí, co vůbec Spartan Race je. Jedná se o největší překážkový běh.
Účastníci extrémního klání zdolávají náročné překážky, běhají vodou a brodí se bahnem.
Kromě jednotlivců se závodu mohou účastnit i celá družstva. Jejich členové mají výhodu
ve vzájemné podpoře při závodu. Spartan je především příležitostí překonat sám sebe.
Název odkazuje na obyvatele starověké Sparty, kteří byli tvrdými bojovníky a uměli se
vypořádat s těmi nejobtížnějšími situacemi.

Reebok Spartan Race založili milovníci extrémních sportovních akcí a jeho podoba tomu
odpovídá. První Spartan se uskutečnil v roce 2010 ve Spojených státech. Základní závody
nesou názvy Sprint, Super a Beast. Sprint je nejméně náročnou variantou. Každý kdo dokončí
závod, má v cíli nárok na medaili.
I v Jamolicích máme takové fyzicky zdatné mladé muže, kteří se tohoto typu závodu
zúčastňují.  V roce 2015 překonávali sami sebe na těchto závodech:
  6. 6. 	
Litovel - Sprint
18. 7. 	
Donovaly (Slovensko) - Super
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11.10. 		
Kouty nad Desnou - Beast
24.10.	           	 Eplény (Maďarsko) - Super
V příštím roce se tito „Sparťani“ zúčastní i dalších závodů, tím prvním bude závod Winter
Spartan race - sprint v Liberci 16. 1. 2016. Bližší informace o našich „Sparťanech“ z Jamolic
najdete na facebookových stránkách Roman Jelínek - Spartan Racer nebo na webových
stránkách www.spartan-race.cz.  Přejeme jim co nejlepší umístění v dalších závodech.
Dana Jarolímová

Templštejn v roce 2015
Nejdůležitější co se letos podařilo, bylo
ukončení prací, které byly financovány
z programu Rozvoje venkova Státního
zemědělského intervenčního fondu. Tuto
dotaci se podařilo získat prostřednictvím
místní akční skupiny Živé pomezí –
Krumlovsko - Jevišovicko v roce 2013.
Vlastní realizace těchto prací byla
zahájena v červenci 2014. Do konce roku
2014 bylo provedeno základní zajištění zdiva
štítové stěny nad přilehlými komunikacemi.
Zpevněny byly hrany zhlaví štítové stěny
spodního stupně v celém rozsahu a horního
stupně jen nad nově budovaným schodištěm
na vyhlídku. Současně byly zazděny největší
kaverny ve zdivu a stabilizovány líce stěn,
z nichž hrozil pád kamení na přístupové
cesty. Práce byly vzhledem k rozsahu zdiva,
které má tloušťku přes 5 metrů a výšku až
10m, provedeny v minimálním nutném
rozsahu. I tak bylo vyzděno přes 70 metrů
krychlových kamenného zdiva. Loni byla
částečně postavena i dřevěná vyhlídková
plošina na vrcholu štítové stěny včetně
přístupového chodníku. O tom již bylo psáno
v minulém číslech zpravodaje. Letos bylo
doplněno zábradlí a vydlážděny nedřevěné
plochy chodníku. Tím byla vyhlídka jako
celek v dubnu letošního roku dokončena.
Převýšení mezi začátkem přístupového
schodiště a vyhlídkovou plošinu je cca 24m
a vystoupáte celkem 111 schodů. V květnu
2015 pak byly ještě osazeny 4 tabule,
na kterých je orientační schéma hradu a popis
jednotlivých části hradů. Do konce října
2015 pak proběhlo administrativní ukončení
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dotace včetně finančního
vypořádání, čímž byla celá
akce po dvou letech úspěšně
ukončena. Celkem bylo v rámci
této dotace proinvestováno cca
575 tisíc.  
Mimo práce, které byly
součástí dotace, probíhaly
i letos úpravy prováděné
svépomocí vlastníkem nebo
dobrovolníky v rámci různých
pracovních akcí.
Z nich je možné zmínit např. tyto: 29. 3. akce s CK Kudrna; 16. 5. víkend s brontosaury
(ZČ HB Fénix) a současně teambuilding firem Authentica, Grd Servis, Craftwork, Atta Creative;
3. - 16. 8. pracovně-zážitkový tábor s brontosaury. Tyto akce byly zaměřeny především
na čištění volných ploch. Největší objem prací se udělal v rámci letního tábora brontosaurů.
Asi 25 mladých lidí z celé republiky ve věku 16 až 27 let tu trhalo bodláky a kopřivy, vykopávalo
pařezy, upravovalo terén kolem boudy, uklízelo kameny a klestí. Povedlo se i o pár stupňů
opět prodloužit kamenné schodiště do jádra hradu. Těmito pracemi se v létě docílilo vyčištění
jádra hradu do takové míry, jak už asi dlouhé roky nebylo. Jistě to nebyla příjemná ani lehká
práce. Pokud si každý uvědomí, že tábor probíhal v srpnu v největších vedrech a že přibližně
polovina účastníků jsou tradičně děvčata. Je nutné obětavost těchto mladých lidí i všech
ostatních dobrovolníků ocenit a mnohokrát jim děkuji.
I letos proběhlo několik nepracovních akcí pro návštěvníky hradu s možností
komentovaných prohlídek. V rámci Dnů evropského dědictví dne 6.9. probíhaly celý den
komentované prohlídky, kterých se účastnilo přibližně 130 návštěvníků. Organizátorem této
akce bylo město Moravský Krumlov a tato akce se po třech letech opět konala na Templštejně.
Občané Jamolic se mohli seznámit s aktuálním děním na hradě 19.9 v rámci akce „Honba
za pokladem indiánů“ konané obcí, která byla zakončena na Templštejně prohlídkou hradu
a posezením u ohníčku. Účast byla hojná a na rozdíl od minulého roku nám letos přálo i počasí.
Podobná akce občanů Dukovan spojená s pěším výletem ukončeným na hradě proběhla
16. 5. a i této akci přálo počasí a i zde byla účast hojná.
V rámci propagace Templštejna se v letošním roce podařilo prezentovat část nálezů
z Templštejna na výstavě „Na hranici templářského světa” konané od 2. 7. do 18. 9. 2015
v Muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí. Tato výstava se věnovala mimo jiné
i působení Templářů v horním Pobečví.
To je jen stručné shrnutí toho, co se událo v roce 2015. V následujícím roce se snad
podaří pokračovat v dalších úpravách hradu a v konání některých akcích, které se již stávající
tradičními jako je např. letní tábor brontosaurů. Takže uvidíme zda, bude opět za rok co psát.
Závěrem roku přeji všem mnoho zdarů a štěstí do následujícího roku 2016 a někdy třeba
neshledanou na Templštejně.
Ing. David Hamza, majitel Templštejna
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