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Úvodní slovo starostky
Milí spoluobčané,
před několika dny jsme vstoupili do nového roku a při slavnostním přípitku jistě
nechybělo přání pevného zdraví, štěstí a spokojenosti. Všem občanům Jamolic přeji,
aby se všechna vyslovená přání během roku splnila.
I v letošním roce budu pokračovat v započaté práci a svědomitě plnit úkoly, které
povedou k dalšímu rozvoji obce. Budu se i nadále snažit hájit zájmy obce, i když to
někdy přináší kritiku.
Na prosincovém zastupitelstvu obce byl schválený rozpočet obce pro rok 2020.
S tím, co konkrétně chceme během roku řešit, Vás seznámíme v další části
zpravodaje. I letos budeme podporovat všechny spolky v obci, nejenom možností
požádat o dotaci z rozpočtu obce, ale i tím, že spolky mohou bezplatně využívat
společenskou místnost v Klubu důchodců.
Doufám, že se budeme setkávat na úřadě nejen, když jste s něčím nespokojeni
nebo když Vás v obci něco trápí, ale důvodem návštěvy, může být i dobrý námět pro
zlepšení života občanů v obci, který se bude moci v určitém časovém horizontu
zrealizovat.
Ve spolupráci se spolky pro Vás opět připravujeme mnoho zajímavých akcí, např.
v dubnu Gulášobraní, v srpnu Tradiční hody a v září Slavnosti na sklonku léta.
Na všechny, nejen obecní akce, jste srdečně zváni. Věřím, že Vám přinesou
příjemnou náladu a pohodu.
Chci poděkovat všem, kteří věnovali svůj volný čas a pomohli nám s přípravou
zázemí, s obsluhou, na těchto akcích. Nachystali pro nás různé dobroty, které jsme
měli možnost ochutnat. Musím poděkovat i těm, kteří nám pomohli se zaléváním
keřů v novém parčíku, s adventním věncem, upekli pro nás perníčky, vybudovali
zpevněnou plochu u kostela a opravili domek za školou. Prostě všem, kterým není
líto přiložit pomocnou ruku.
Přeji Vám do nového roku hlavně hodně zdraví, bez toho jediného to nejde, a ať
jste po celý rok spokojeni.
Dana Jarolímová, starostka obce

Činnost obecního úřadu a zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Jamolice zasedalo v roce celkem dvanáctkrát. Na začátku
roku se připravila výzva na podání nabídek na zpracování projektové dokumentace
víceúčelového zařízení.
Dokumentaci, pro podání žádosti o stavební povolení a prováděcí dokumentaci,
pro nás vyhotovila firma MOX atelier, s.r.o. V květnu, se podařily získat, odkupem a
směnou, pozemky, pro stavbu rodinných domů směrem ke hřišti. Nyní se připravuje
Změna č. 2 Územního plánu Jamolice. V průběhu roku 2020 by měla být tato změna,
která řeší hlavně novou plochu pro bydlení u hřiště, schválená. V průběhu roku jsme
dokončili výkup pozemků pod chodníky, případně uzavřeli věcná břemena na jejich
užívání. Většinou jsme se setkali s pochopením a ochotou, někteří občané dokonce
souhlasili i se zpřesněním hranice, takže jsme nemuseli řešit ani odkup pozemků.
Velice si vážím vstřícnosti, se kterou jsme se setkali.
Nejvíce se zastupitelstvo obce zabývalo stavebním řešením víceúčelového
zařízení, studie byla v loňském roce prezentována na Vánočním posezení nebo na
Besedě o zvycích. Veřejnost se mohla s průběhem zpracování projektové
dokumentace seznámit a vyjádřit se k ní, na zasedáních zastupitelstva obce, kde se
podrobně řešily návrhy na využití této stavby. Zastupitelé se s projektanty scházeli
na pracovních schůzkách, kde se řešili detaily, výsledek byl vždy prezentován na
zastupitelstvu obce.
Od července do září byly provedeny „Práce na biotopu Hájky v Jamolicích“ jako
biotopu rostlin uvedených v Červeném seznamu v rámci Programu péče o krajinu.
Část pozemků byla ručně a strojově posečena a část byla vypásána. Práce provedli
členové Mysliveckého sdružení Templštýn Jamolice a p. Hana Juránková, která
provádí i údržbu v Okárcích. Ta upravila i plochu pro výsadbu stromů u čistírny. Byla
uzavřena Veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Moravský Krumlov na měření
rychlosti v obci. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na Státní pozemkový
úřad o provedení jednoduchých úprav, kterými dojde ke zpřesnění hranic pozemků.
Důvodem podání žádosti jsou přípravy na možný obchvat obce Jamolice. Zahájení
jednoduchých úprav by mělo být v r. 2020, předpokládaná doba zpracování je dva
roky.
Na začátku roku proběhne průzkum, zda občané mají zájem o pořízení
kompostérů, obec má možnost znovu požádat o dotace na jejich pořízení.
Od 1.6. došlo ke změně distributora plynu, stala se jím společnost Qauntum a.s.,
která se vyjadřuje i ke stavebním řízením a provádí montáže plynových přípojek do
domácností.
Od 15.12. došlo ke změně jízdních řádů, Kraj Vysočina zrušil přímé spoje na Brno,
nyní lze do Brna jezdit vlakem z Moravského Krumlova, do Ivančic se cestující
dostanou spoji IDS JMK s přestupem v Polánce. Nové jízdní řády jsou k vyzvednutí na
obecním úřadě a rovněž jsou umístěné na webových stránkách obce.

Zrealizované akce
-

napojení domu č.p. 61 na vodovodní řad, oprava omítek
projektová dokumentace akce Víceúčelové zařízení obce Jamolice
výměna okna a dveří na márnici
výměna vstupních bran na hřbitově
oprava křížů v Kalíškách a Hlavního kříže na hřbitově
rekonstrukce chodníků Poustka
výsadba stromů u čistírny
úprava prostranství – Parčík u vrby
nové dopravní značení v ulici Rodinné domy až po č.p. 178

Obec podpořila finančním příspěvkem Nemocnici Ivančice odd. LDN, provoz
prodejny Coop Jednota, přispěla na opravu oken v kostele, uhradila podíl obce za
poskytované sociální služby Městu Moravský Krumlov.

Dotace 2019
-

-

Energoregion 2020 – dotace ve výši 52 000,- Kč, celkové náklady 67 350,- Kč,
pořídilo se další vybavení na údržbu zeleně a prostor ve vlastnictví obce;
z Jihomoravského kraje jsme z dotačního programu Podpora památek místního
významu získali na akci s názvem "Restaurování kamenných křížů" finanční
příspěvek ve výši 47 000,- Kč, celkové náklady představují částku 112 240,- Kč;
z Jihomoravského kraje jsme obdrželi finanční příspěvek z Programu rozvoje
venkova na akci "Rekonstrukce pěší komunikace" ve výši 250 000,- Kč, celkové
náklady na opravu činily 592 392,93 Kč;
Nadace ČEZ poskytla finanční podporu
ve výši 80.000,- Kč na akci “Parčík
u vrby“, celkové náklady jsou 140 412,Kč, prostředky byly použity na úpravu
prostranství, na pořízení naučných
prvků, laviček, košů a krmítek;
Nadace ČEZ – obdrželi jsme darem
částku ve výši 20 000,- Kč z projektu
Rozsvěcování vánočního stromu na
naši „Rozsvícení vánočního osvětlení“
naší obci.

Mateřská škola požádala o dotaci ze SFŽP na vybudování Přírodní zahrady, získala
dotaci 328 981,- Kč, což je 85 % z celkových nákladů, které byly 387 037,- Kč. 15 %
spoluúčast ve výši 58 056,- Kč uhradila mateřská škola z finančního příspěvku, který
obdržela od obce.

Plánované investiční i neinvestiční akce na rok 2020
-

chodník ke hřbitovu
zpracovat projektovou dokumentaci části hřbitova, který byl rozšířený v r. 1974,
vyřídit dodatečné povolení a provést zápis do katastru nemovitostí
oprava márnice
zahájit přípravu projektové dokumentace na zasíťování pozemků budoucí lokality
pro výstavbu rodinných domů u hřiště
dokončení Změny č. 2 územního plánu Jamolice
pokračovat v přípravě stavby Víceúčelového zařízení (stavební povolení, zajištění
financování - dotace, úvěr)

Poděkování Nadaci ČEZ a JE Dukovany
Nadaci ČEZ děkujeme za finanční podporu naší akce s názvem Parčík u vrby, kdy
jsme prostřednictvím jejích grantového řízení Podpora regionů, získali dotaci ve výši
80.000,- Kč. I letos Skupina ČEZ podporovala po celém Česku projekt „Rozsvěcování
vánočního stromu“, do kterého byla zařazena i naše obec, obdrželi jsme částku
20 000,- Kč. Velice si vážíme podpory a trvale dobré spolupráce s Jadernou
elektrárnou Dukovany a Skupinou ČEZ, přejeme si, aby i nadále pokračovala.

Zimní údržba a údržba zeleně
Obec zajišťuje zimní údržbu místních komunikací a chodníků. Provádí ji zaměstnanec
obce, vždy na výzvu starostky nebo místostarosty. Vzhledem k tomu, že v obci máme
skoro 4 km chodníků, nelze provést posyp nebo odklizení sněhu během 1 hodiny.
Budeme rádi, pokud občané, pomůžou s posypem chodníků materiálem z posypových
nádob, rozmístěných po obci. Bývalo dobrým zvykem si chodník před domem udržovat,
u některých občanů tento zvyk ještě nezanikl, proto jim i touto cestou děkujeme.
Posyp a odklízení sněhu velkou technikou provádí pro obec spol. Jaros, spol. s r.o.
Údržbu hlavní silnice provádí SÚS. Údržbu zeleně v obci, provádí sezónní pracovník a
z části práce provádí zastupitelé obce.
V předchozích dvou letech vložila obec nemalé prostředky na opravu a zpevnění
cest za zahradami, aby mohly maminky s dětmi, děti ze školky bezpečně chodit na
vycházky za každého počasí. Ale někteří uživatelé a vlastníci pozemků, kteří
hospodaří na pozemcích vedle cesty, klidně provedou orbu až do této cesty, otáčí se
traktorem na cestě a hlínu, která jim odpadne, nechávají na cestě ležet, a tak se
z upravené cesty stává blátivá cesta jako dřív. Přitom by stačilo otočit se na svém
pozemku, jak sami po druhých požadují. Neustále se zužují i další cesty, a vůbec
nikomu nevadí, že se soused, nemůže dostat na svůj pozemek s větším autem,
protože někdo si kus cesty přivlastnil. Není určitě správné vidět jenom svůj zájem,
buďme ohleduplní a neničme to, co má sloužit všem!

Parkování
V obci bylo vybudován několik parkovacích ploch, ale stále někteří řidiči parkují
na chodnících. Neparkují na nich jenom krátce, než něco vyřídí, ale stojí na chodníku
celý den. Vůbec jim nevadí, že děti musí vstupovat do silnice, maminka s kočárkem
po chodníku neprojede, stejný problém má i osoba pohybující se s berlemi. Špatné
parkování brání a komplikuje údržbu chodníků v zimních měsících. Většina obyvatel
má vlastní pozemek, na kterém by si měl zajistit potřebný počet míst pro parkování
svých vozidel, plochy určené k parkování, pak mohou bez problémů využívat
návštěvy. Chodníky se ničí a parkující auta brání použití chodníků k původnímu účelu,
tj. pohybu chodců. Ani zelené plochy nemají sloužit k parkování.

Jamolický kroj
S nápadem ušít pro děvčata kroje přišla naše paní kronikářka Irena Dobešová. K ní
se nakonec přidalo sedm místních žen, většinou maminek od malých děvčat.
S podobou kroje poradil Mgr. Jiří Mačuda, PhD. z Jihomoravského muzea ve Znojmě,
který měl v Jamolicích dvě Besedy o zvycích v Jamolicích.
Poprvé se děvčátka představila v krojích o Smrtolce a na Tradičních hodech.
Přesnou rekonstrukci jamolického kroje pro nás ušily mistryně rukodělné výroby
z Nového Veselí u Ždáru n. Sázavou. Paní Žilová se svojí dcerou se ručnímu šití krojů
věnují několik let, jejich rodinný fond už čítá na 300 ks panenek. V místní knihovně mají
stálou expozici s názvem Krojované panenky E+M /Eva+Marie/, mají na sobě přesné
repliky českých, moravských a slezských krojů, pokud byste někdy jeli přes Nové Veselí,
určitě stojí tato expozice za shlédnutí, paní Marie i paní Eva, jsou velice srdečné a milé.

Domeček vzpomínek
Poprvé
jsme
veřejnosti
představili opravený domeček č.p.
61 o Slavnostech na sklonku léta.
Zatím není všechno úplně hotové,
ale podařilo se nám již z větší části
domek opravit a také vybavit
nábytkem a různými předměty,
které dříve patřily k běžné výbavě
domácnosti. Většinu věcí jsme
získali darem nebo výpůjčkou od
občanů nejenom z Jamolic, ale
např. i ze Šemíkovic, Moravského
Krumlova, Brna nebo Dolních
Kounic. Velice si vážíme této pomoci a zájmu domek zařídit. Určitě neodmítneme
i další předměty, které by se do domku hodily. Návštěvníci si mohli prohlédnout

i staré dobové fotografie, které zachycují různé momenty ze života v naší obci.
Budeme se snažit doplnit vybavení do dubna, kdy bude probíhat Gulášobraní, aby se
zájemci mohli znovu podívat na další zajímavé předměty nebo i záznamy z kroniky.

Statistika počtu obyvatel
K 31.12.2019 žije v Jamolicích 433 osob s trvalým pobytem. V roce 2019 zemřelo
8 osob, narodilo se 8 dětí, k trvalému pobytu se nahlásilo 10 osob a 7 se z trvalého
pobytu odhlásilo.
Zajímavosti ze statistiky:
V obci žijte 50 osob s příjmením Smejkal nebo Smejkalová, nejčastějším mužským
jménem je Jiří – 16 x, Jan – 16 x, Jaroslav 15 x a nejčastějším ženským jménem je
Marie – 17 x, Jana – 8 x, Ivana, Kateřina a Hana - 7 x.

Cena vodného a stočného
S platností od 1. 1. 2020 jsou platné v územní působnosti VODOVODŮ
A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči tyto jednotné ceny pro vodné a stočné:
Vodné
48,95 Kč/m3
Stočné
38,75 Kč/m3
Vodné+stočné
87,70 Kč/m3
K cenám se připočítává aktuální sazba DPH. Do 30. 4. 2020 je DPH ve výši 15 %,
s účinností od 1. 5. 2020 je sazba DPH ve výši 10 %. Informace- hlášení poruch,
havárie, ceníky atd. můžete zjistit na adrese http://vodarenska.cz/divize-trebic/.

Nakládání s odpady
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zachování
stávající výše poplatku za svoz komunálního
odpadu tj. 550,- Kč, 350,- Kč, dítě, student.
Náklady na osobu činí 670,- Kč/osobu, tyto
náklady jsou součtem nákladů za svoz popelnic
před domy. Náklady za tříděný odpad hradí
v celé výši obec. Neustále připomínáme, aby
občané přistavovali pouze plné popelnice, ale
jsou přistavované poloprázdné popelnice.
Někteří vlastníci nemovitostí, mají popelnice před domem trvale, a ne vždy je nutné
je vysypávat, proto je označte cedulí – nesypat. Stále není dostatečně pochopeno to,
že pokud by občané více třídili, tak se zvýší náklady, které hradí obec a náklady za
komunální odpad by klesly. Snížením nákladů za komunálního odpad by vedlo
k tomu, že zastupitelstvo obce by schválilo snížení poplatku ze jeho svoz. Je nutné
třídění odpadů zlepšit, protože podle statistiky spol. ESKO -T, je v Kraji Vysočina
průměr u tříděného odpadu 52 kg/ osobu, u nás v Jamolicích je to pouze

22 kg/osobu. Proti tomu je průměr komunálního odpadu v Kraji Vysočina 180
kg/osobu, ale u nás je 276kg/osobu, což je opravu velký rozdíl, který ukazuje na to,
že třídění není dostatečné a mnoho odpadu je v popelnicích, kam patří jenom popel.
Mezi lidmi je názor – když si platím, tak ať mi to odvezou. Doufám, že především
mladí lidé pochopili, že jde o jejich budoucnost, jak budeme s odpady nakládat a jak
se mohou ekologicky likvidovat.
Nadále mají občané možnost využívat sběrných dvorů spol. ESKO – T, např.
v Mohelně a Rouchovanech. Je dost zodpovědných občanů, kteří si čipové karty přišli
zapůjčit nebo při větším množství si na stavební suť objednali kontejner. Objevily se
kolem obce místa, kde si klidně někdo do cesty odložil překlady z oken, dlaždice
apod. Snažme se sami udržovat okolí v pořádku, aby byly naše vycházky do přírody
příjemným zážitkem, a ne procházkou, ze které přijdeme rozhořčení, co jsme zase
kde viděli.

Společenské dění v obci
Jako i předchozí roky, jsme měli možnost zúčastnit se mnoha akcí, které pro nás
připravil obecní úřad a místní spolky.
•
6.1. Tříkrálová sbírka;
•
2.2. Hasičský ples v Dobřínsku, hrála kapela Gejzír;
•
23.2. lyžařský zájezd Dolní Morava;
•
1.3. - 3.3. Vostatky a Dětský karneval;
•
15.3. Přednáška s názvem Hrad Templštejn s Ing. Davidem Hamzou;
•
6.4. Ukliďme Česko, opět se posbíralo po obci a jejím nejbližším okolí několik
pytlů odpadků;
•
7.4. se konala tradiční obchůzka děvčat po vesnici zvaná „Smrtolka“;

•

27.4. Gulášobraní – mládeže a několik dobrovolníků založilo třeba novou tradici.
Do soutěže se přihlásilo 10 soutěžících s guláši různých chutí. Akce se bude

•
•
•
•
•
•
•

znovu konat 25.4.2020 a můžete popřemýšlet, zda si přihlásíte s Vaší rodinnou
gulášovou specialitou;
30.4. Pálení čarodějnic;
4.5. zájezd na hrad Buchlov a na výstavu Floria Kroměříž;
11.5. Posezení ke Dni matek;
1.6. Dětský den;
22.6. - 23. 6 Jamolice cup, nohejbalový turnaj;
27.7.- Memoriál Michala Křišťála;
17.8. - 18.8. Tradiční hody – stárky a stárkové,letos doprovodily pod „máju“,
malé děti v krojích, byla to úžasná podívaná;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

31.8. Honba za pokladem
6.9. Malý festival loutky
14.9. Slavnosti na sklonku léta
28.9. Barvářské zkoušky psů malých plemen
6.10. Drakiáda
19.10. Pytlácká stezka
25.10. Lampionový průvod a promítání filmu
26.10. Sázíme stromky pro potomky – 30
malých i velkých
občanů Jamolic přišli
vysazovat stromky na
připravenou plochu
vedle čistírny. Bylo
vysázeno celkem 34
ovocných
stromů.
Každý strom má svoji
kartičku se jménem
toho, kdo strom
zasázel a bude se o
něj
dále
starat,
především v letních měsících, kdy je potřeba zalévat.
27.10. Vítání občánků
27.10. Městské divadlo Brno muzikál Mamma Mia
23.11. Rozsvícení vánočního osvětlení
27.12. Vánoční posezení
31.12. přípitek po půlnoci v areálu za školou

Mateřská škola Jamolice, p. o.
ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE
Naše mateřská škola je jednotřídní, věkově heterogenně
uspořádaná, s kapacitou 20 dětí. Přijímání dětí se řídí platnou
legislativou a kritérii stanovenými ředitelkou.
Naším záměrem je podávat dětem pomocnou ruku při jejich
prvních rozhodováních a jednáních v nejrůznějších oblastech.
Chceme směřovat k tomu, aby se děti, které opouští mateřskou
školu v budoucnu projevovaly jako jedinečné a samostatné
osobnosti.

Vzdělávací program vychází z přirozeného koloběhu života a přírody. Vycházíme
také z lidových tradic a zvyků, navazujeme na kulturní dědictví a v této souvislosti
nabízíme dětem škálu zajímavých aktivit a činností. Děti se seznamují se změnami
v přírodě a s činnostmi souvisejícími s ročním obdobím. Podařilo se nám vybudovat
novou školní zahradu v přírodním stylu, díky níž bude možné efektivně naplňovat cíle
environmentální výchovy. Přírodní zahrada je zahrada bez chemie, která poskytuje
prostor k životu rostlinám a živočichům z volné přírody.
Každý den v mateřské škole je trochu jiný, podle toho, co nás ten den zrovna čeká.
Ale jsou dny, na které se těší děti víc než na jiné. K takovým dnům patří období
masopustu a maškarád spojené s tradiční obchůzkou po vesnici.
Dalším takovým dnem jsou pravidelné návštěvy záchranné stanice IKAROS
s výukovým programem „Dravci a sovy“, kde se děti dozví mnoho zajímavého
o těchto ptácích a můžou si je zblízka prohlédnout. Kromě ptáků nám p. Hořák vozí
ze záchranné stanice i exotická zvířátka.
Velké oblibě se těší také „Pasování předškoláků“, které v letošním roce proběhlo
v indiánském duchu. Děti si připravily „Indiánský příběh“, který pak všichni přítomní
kladně ocenili. O velmi pěkné oblečení pro malé „Indiány“ se postarali rodiče dětí.
Pak jsme se společně sešli na „Bramborobraní“ na zahradě MŠ, kde děti společně
s rodiči soutěžili a vyráběli prostírání s pomocí bramborových tiskátek. Za odměnu si
všichni pochutnali na bramborových specialitách, které připravili rodiče dětí a p.
učitelky společně s p. Netouškovou.
Na začátku prosince jsme se vypravili do Velkého Meziříčí do ekocentra
„Ostrůvek“, kde si všechny děti zahrály ve vánočním příběhu „Půjdem spolu do
Betléma.“
A už se těšíme na
vánoční besídku, která
letos bude na téma
„Staročeské vánoce,“
kde se dětem snažíme
připomenout pravý
význam Vánoc a staré
lidové zvyky a obyčeje
našich dědečků a
babiček.
Závěrem
bych
opakovaně
chtěla
poděkovat rodičům
našich dětí, kteří nám
při všech těchto
našich slavnostech a akcích pomáhají. Velmi si jejich pomoci vážíme a jsme si vědomi,
že není samozřejmá. Poděkování patří i obci jako zřizovateli.

Nekulová Hana, ředitelka školy

Z knihovny
Cesta dětí ke čtení
Chcete, aby vaše děti četly?
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR vydal základní desatero
cesty dětí ke čtení:
•
Povídejte si se svými dětmi.
•
Čtěte svým dětem.
•
Umožněte, aby děti viděly číst vás.
•
Požádejte starší děti, aby četly mladším.
•
Choďte společně do knihovny.
•
Navštěvujte společně knihkupectví. Kupujte dětem knihy jako dárek.
•
Dávejte svým dětem knížky o tom, co je speciálně zajímá.
•
Mějte doma všude knihy, časopisy a noviny.
•
Říkejte si říkadla a básničky nebo zpívejte písničky.
•
Vyprávějte příběhy o své rodině a příběhy, které jste měli rádi jako děti.

Co přináší pravidelné čtení dětem?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte.
Vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
Podporuje psychický rozvoj dítěte.
Posiluje jeho sebevědomí.
Rozvíjí slovní zásobu.
Formuje čtecí a písemné návyky.
Podporuje získávání vědomostí po celý další život.
Učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému.
Rozvíjí představivost.
Zlepšuje soustředění, uklidňuje.
Trénuje paměť.
Je výbornou zábavou....

Psané či tištěné slovo vnímáme jako běžnou součást života. Málokdo si však
uvědomuje, jak mnoho, často podvědomě, byl ovlivněn tím, co četl.
Jistě by byla velká škoda nedopřát dětem dobrodružství, radost a zábavu spojené
s četbou knih.
Pro nás dospělé jsou navíc knihy klidní a spolehliví přátelé.
Srdečně zvu stávající i nové čtenáře k návštěvě knihovny.
Knihovna je otevřena čtenářům každou středu v době od 16:00 do 17:30.
Veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma.
K dispozici je bezplatný přístup k internetu.
Děkuji čtenářům za celoroční přízeň, přeji krásné zážitky při četbě knih a těším se na
setkání v novém roce 2020.
Hana Chvátalová, knihovnice

Dobrovolní hasiči Jamolice
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Jamolice
K 1. 12. 2019 jsme měli 64 členů z toho 22 mladých hasičů. Součástí hasičského
sboru je kolektiv mladých hasičů, činnosti kolektivu se aktivně účastní 14 dětí. Mladí
hasiči se pravidelně účastní jarního i podzimního kola hry Plamen na okrese Znojmo.
Vzhledem k malému zájmu mládeže ve věku 12 – 15 roků je problém postavit
družstvo starších žáků. Družstva žáků musí být nejméně devítičlenná. Na druhou
stranu mládež ve věku 14 – 18 roků může závodit jako jednotlivci v kategorii dorostu,
rádi přivítáme zájemce o tuto kategorii hasičského sportu. Požární sport přispívá
k získání zájmu mládeže o činnost dobrovolného hasiče a jako náplň volného času
mládeže.

V kategoriích muži a ženy není dostatečný zájem o hasičský sport, ale je možné
postavit smíšené družstvo. V roce 2019 pokračovala úprava plochy „Pod topoly“
na závodní dráhu pro požární sport mládeže i dospělých, trať má předepsanou délku
100m a šířku 10m v prostoru startu je šířka 17m uvedené rozměry musí být dodrženy
pokud chceme pořádat pohárové, ligové a postupové soutěže všech věkových
kategorií.
Pořádáme také kulturní akce, v roce 2019 jsme pořádali hasičský ples v KD
v Dobřínsku s kapelou Gejzír, účast byla malá, o to větší byl prostor na tanečním
parketu. Zveme všechny na příští hasičský ples, který pořádáme 1. února 2020,
doprava bude zajištěna. Plánujeme také uspořádání zábavného hasičského
odpoledne „Hasičova cesta“ pro děti od nejmenších až po mládež a jak jsme
zaznamenali při minulé Hasičově cestě i pro dospělé.
Ve spolupráci s Obcí Jamolice - zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce - zkráceně JSDHO zajišťujeme její činnost. JSDHO v roce 2019 nezasahovala
u požáru ani jiné mimořádné události. JSDHO obce Jamolice je předurčena k hašení
požáru nebo likvidaci jiné mimořádné události zejména na území obce Jamolice.
Avšak v případě vyhlášení třetího nebo mimořádného stupně poplachu, nebo na
žádost Krajského operačního a informačního střediska můžeme zasahovat i při
událostech mimo obec Jamolice.

Poslední výjezd JSDHO byl dne 16. listopadu ve 13:05, rozhoukala se siréna na
MŠ. Sirénu dálkově spustilo Krajské operační a informační středisko v Brně,
vyhlášením požárního poplachu bylo zahájeno plánované taktické cvičení v Rakšicích
na téma „Požár travního a lesního porostu“. Prováděli jsme nácvik dálkové dopravy
vody pro hašení a doplňování hasičských cisteren. Tato činnost není běžná při
každém požáru, připadá v úvahu zejména při rozsáhlých a dlouho trvajících požárech
a také při požárech v místech nepřístupných pro hasičskou techniku. Jen tak na okraj
všimli jste si při televizních reportážích ze zásahů kolik dobrovolných hasičů se podílí

na zásahu? Většinou to nepoznáte, mají podobnou výstroj, někdy to bývá i více než
1/2 dobrovolníků, dobrovolní hasiči se v roce 2018 podíleli na více než 47% všech
zásahů v ČR.
Zásluhou starostky a také zastupitelstva obce Jamolice byly v posledních letech
získány dotace z Jihomoravského kraje a Ministerstva vnitra a obec jakožto zřizovatel
vybavila postupně JSDHO základním vybavením a výstrojí. Jsou to tepelně odolné
lehké zásahové obleky z materiálu NOMEX, přilby s ochranným obličejovým štítem,
hasičská obuv a speciální hasičské rukavice chránící proti popálení a účinkům
nebezpečných látek, radiostanice pro spojení s velitelem zásahu a pro součinnost
s ostatními jednotkami. Největší investicí v posledních letech bylo pořízení nového
hasičského auta, na které byly získány dotace z Ministerstva vnitra a Jihomoravského
kraje, podíl obce činil necelých 17 procent z celkových nákladů.
V rámci možností poskytujeme technickou pomoc Obci Jamolice, Tělovýchovné
jednotě a Mysliveckému sdružení při zajištění jejich akcí. Veškeré činnosti provádí
členové zdarma ve svém volném čase.
Pokud máte zájem o další informace o hasičích, lze je získat na internetu:
http://www. firebrno.cz/ Na závěr přejeme všem čtenářům pohodový rok 2020 bez
mimořádných událostí.
Jan Matějka, starosta SDH Jamolice.

Tělovýchovná jednota Jamolice, z.s.
Letošní rok z pohledu fotbalové sezóny, po několika ne příliš
vydařených letech, hodnotím jako úspěšný, ale o tom si povíme ještě
později.
Začátkem roku svoláváme tradičně členy TJ na Výroční členskou
schůzi, kde zhodnotíme uplynulý rok a stanovíme si cíle pro rok
následující, letos se konala 22.ledna 2019 v Klubu důchodců.
Členové zde byli seznámeni s hospodařením a činností TJ.
Také letos se naše jednota zapojila a pomohla na tradičních společenských akcích
pořádaných Obecním úřadem, které sklízí velký úspěch a podle hojné účasti soudím,
že jsou u Vás občanů velmi oblíbené. Jedná se například o Dětský den, Drakiádu,
které byla letos spojena také s otevřením parčíku U vrby, Slavnosti na sklonku léta a
Rozsvícení vánočního stromu.
A teď už něco k samotnému sportu. K zimní fotbalové přípravě bylo možno využít
krytou halu v Rouchovanech nebo za příznivého počasí také víceúčelové hřiště.
Co mě velmi mrzí, že obě tyto možnosti byly poměrně málo využívané.
Fotbalovou sezónu 2018/2019 jsme sice zakončili ve spodní části tabulky, a to na
11. místě z celkových 14 družstev skupiny III.B, a to s 26 body. Oproti předchozímu

ročníku 2017/2018, kdy jsme skončili na předposledním 13. místě, je to však zlepšení,
ve kterém budeme doufám pokračovat.
21. ročník nohejbalového turnaje Jamolice Cup se letos uskutečnil 22. a 23.června
2019. Zúčastnilo se jej krásných 45 mužstev. Organizace a občerstvení bylo opět na
vysoké úrovni, za což patří všem ještě jednou obrovský dík. Bohužel nám tentokrát
nepřálo počasí, a tak se odehrála pouze sobotní část turnaje a nedělní finále jsme
kvůli vytrvalému dešti museli zrušit. Putovní pohár starostky obce nemohl být tedy
předán a čeká na další ročník. V současné době probíhá jednání s novým správcem
areálu Pod Templštýnem o podmínkách pro konání nastávajícího turnaje, na kterých
se doufám dohodneme. Turnaj je prozatím naplánován na 27. a 28. června 2020.
Memoriál Michala Křišťála se v letošním roce uskutečnil 27.července 2019.
Vzhledem k tomu, že na poslední chvíli odřekly účast týmy Skalice a Nové Vsi, neměl
tentokrát memoriál takovou kvalitu, na jakou jsme zvyklí z let předešlých. Nicméně
si troufám říct, že i tak jsme si tento den společně užili.
Na podzim nám udělali radost fotbalisté, kteří pod vedením Ladě Čecha a Jirky
Smejkala po nepříliš vydařeném začátku podzimní části soutěže nakonec vybojovali
21 bodů, a do jarní části tak vstupují na krásné 5. příčce. Doufám, že i v jarní části
budou v kvalitních výkonech pokračovat. Přeju jim hodně sil a držím palce.
Na závěr bych rád poděkoval výboru za pomoc a aktivní přístup ve všech našich
činnostech, hráčům za předvedené výkony, Obecnímu úřadu za podporu a popřál
všem lidem krásné a klidné prožití konce roku a v roce novém hodně zdraví, pohody
a spokojenosti.
Josef Řezáč, předseda TJ Jamolice

Myslivecký spolek Templštýn Jamolice, z.s.
Myslivecký spolek Jamolice Templštýn má 11 členů a 2 adepty. Činnost spolku je
zaměřena na chov a lov zvěře za stanovených podmínek a k ochraně životního
prostředí. Péče o zvěř spočívá v preventivním léčení spárkaté zvěře, dále vypouštění
bažantích slepic a divokých králíků do honitby. V zimních měsících k přikrmování
zvěře.
Z činnost spolku uvádíme:
- dosadba ovocných stromků v lokalitě Kalíšky a podél cesty na letiště
- zapojení do akce Ukliďme Česko a Sázíme stromky pro potomky
- na památku zemřelých členů Mysliveckého sdružení Templštýn Jamolice byl na
Černicích postavený pomník
- vysečení náletových dřevin v Hájcích
- ve spolupráci s obecním úřadem jsme uspořádali naučnou vycházku na norování
do Dolních Dubňan. Zde se mohli účastníci podívat, jak probíhá výcvik psů v této
lovecké činnosti. Vycházka byla zakončena Pod Rybníčkovýma, kde si děti opekly
špekáčky

-

koncem září proběhly tradiční barvářské zkoušky malých plemen v lokalitě
„Černice“. Letos se zúčastnilo 18 psů a všichni v těchto zkouškách uspěli. Vůdci
psů i sbor vodičů nešetřili chválou na organizaci těchto zkoušek
- pomoc obecnímu úřadu v přípravě podzimních slavností a rozsvícení vánočního
osvětlení
- v měsíci listopadu jsme uspořádali v Hostinci u Martina “Poslední leč“, na kterou
jsou pozvání všichni občané Jamolic
- naháňky na černou zvěř a škodnou zákonem povolenou
- závěrečný hon na „Štěpána“
Tímto bych chtěl poděkovat všem myslivcům za jejich práci, za ochranu přírody a péči
o zvěř a popřát jim i všem občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.

Za myslivecký spolek
Florian Bohuslav – jednatel

Slovo kronikářky
Srdečně vás zdravím v tomto roce
Vážení a milí,
minulý rok nám otevřel nové možnosti a ukázal nám nové
hranice našeho života. Mnozí z nás se ocitli na rozcestí, někteří
z nás museli udělat závažné rozhodnutí, které ovlivnilo další
život. Zda byla zvolená cesta správná, se ukáže posléze.
V naší obci se děje mnoho výrazných změn, které nás také ovlivňují. Je to obchod
v naší obci, který stále hledá vedoucí. Bojíme se, aby nám naši prodejnu nezavřeli a
my nezůstali bez základních potravin. Obáváme se, aby naše tradiční hospůdka
zůstala stejná. V kostele se modlíme, aby nás věřících bylo více, a k Obecnímu úřadu
se obracíme s nejrůznějšími a s neuvěřitelnými požadavky. Tak se obrátila i skupina
žen, kterým není lhostejno, jak se tu pečuje o tradice. A po spoustě času stráveného
u šicího stroje, vyšla do ulic v Jamolicích i děvčátka se Smrtolkou. Poprvé měla na
sobě Horácký kroj.
Ušít jej nebylo nijak lehké. Bylo zapotřebí kolem 20 metrů plátna
na spodničky. Ušití vrchní sukně trvalo více než 6 hodin. A výroba rukávů se zdála být
nekonečná. Z hromady látek se stala podpora tradice. V některých rodinách bylo ten
den rušno. Mnozí měli doma rodinnou sešlost, která chtěla vidět právě holčičky
v krojích. V ten den se maminky musely naučit jej oblékat kroj svým děvčátkům.
Všem holčičkám to moc slušelo, a s panenkou a písničkou prošly celou vesnici.
Nevím, koho napadlo obléknout naši malou mládež do krojů i na hody, ale šití tak
muselo pokračovat i v létě. Koho by ovšem napadlo, že nám děti vyrostou z rukávců
(košile u kroje pozn. autora).
Tak se stalo, že dívenky řekly krásné básničky na Den matek a vesele si z rukávců
do hodů vyrostly. Začátkem léta se šilo 9 nových rukávců a mnohem více kordulí
(vesty). Na hody už děti vyšly v párech. Chlapci měli krásné a padnoucí klobouky,
společenské kalhoty a bílé košile. Od té doby pořád přemýšlím, kde se tu vzalo tolik
malých klobouků?
Když začaly děti pochodovat, nezůstalo jedno oko suché. Byla to taková krása, že
jsme si upřímně poplakali.
Mám radost z dobře vykonané práce a z pěkného výsledku. Chtěla bych se této
činnosti věnovat více.
A to je také důvod, proč se s vámi nyní loučím jako kronikářka obce. Můj čas je
stejný jako váš, jen si musím ubrat některé aktivity. Po dlouhé rozvaze jsem se
rozhodla opustit svoji roli kronikářky.
Přeji vám krásný a požehnaný rok 2020.
Mgr. Irena Dobešová
kronikářka obce

Templštejn v roce 2019
I v letošním roce jsme navázali na akce a činnosti konané v předchozích letech.
Práce byly opět realizovány zejména pomocí dobrovolníků převážně z řad mládeže.
Tradičně první pracovní akce proběhla již 31.3. s CK Kudrna. Čistily se svahy po
zimě, sbíral a vršil kámen na kupu pod lípami za studní. Kdo byl letos na hradě, jistě
si všiml, že původně malá kupka se pomalu zvětšuje. V pracích se pokračovalo
o jarním pracovním víkendu s Brontosaurem 3. - 5. 5.
Zajímavá
pracovní
akce
proběhla ve dnech 13. a 14. 5.
s několika žáky 8. třídy ze ZŠ
Labská Brno v rámci mezinárodního
seberozvojového
projektu – Mezinárodní ceny
vévody z Edinburgu (zkráceně
DofE). Žáci v rámci tohoto
projektu
musí
realizovat
expedici, kdy absolvují pěší výlet
s přespáním v přírodě, musí
odpracovat určitý počet hodin
dobrovolnické práce a splnit
některé další podmínky. Žáci tak dorazily pěšky s bagáží, přespali pod širákem na
hradě a oba dny sbírali kámen na kupu pod lípami.
Od 2. do 17. srpna proběhl každoročně pracovně zážitkový tábor s Brontosaury
se členy ZČ Fénix. Opět se měnily shnilé kůly
na vyhlídkové plošině. Vykopávaly se pařezy,
ořezávaly křoviny a pokračovala nekonečná
údržba zeleně. Plocha před boudou byla
srovnána a uklizena. Loňská archeologická
sonda v prostoru brány byla zasypána a
překryta
prodlouženým
kamenným
schodištěm. I v letošním roce pokračoval
záchranný archeologický průzkum vedený
Mgr. Miroslavem Dejmalem. Letos se
podařilo objevit část zdiva ostění otvoru
vstupní brány. Pokračovaly i práce v jádře
v severozápadním nároží, kde byl stávající
destrukční násyp vyklizen na výšku podlaží.
V úrovni nově srovnaného terénu se objevily
kapsy po trámech, takže je zřejmé, že pod
námi je zasypáno minimálně další patro.

Bylo zahájeno i zazdívání kaverny v hradbě jádra vedle pilíře. Příští rok se nám snad
už podaří společnými silami dokončit kamenné schodiště do jádra. V letošním roce
nám v srpnu přálo počasí, kdy nebyly taková vedra jako v minulých letech a
několikrát přes noc i zabouřilo. Na nálezy byly výkopy i letos velice chudé.
Ze zajímavějších předmětů lze zmínit část vyřezávané kostěné střenky nože a dvojici
zlomků gotických klenebních konzol.
Z nepracovních akcí bych vzpomněl 11. května 4. ročník cykloakce „Moravskokrumlovskem na kole”. 7. září pak proběhl 23. ročník pochodu „Dukovanské stezky“,
kdy opět jako loni byly všechny trasy vedeny přes Templštejn a ukončeny
v Jamolicích. A stejně jako loni účastníkům pochodu počasí nepřálo a propršel skoro
celý den. Akci pro jamolické děti konané dne 31.8. naopak počasí přálo a letos byl
krásný slunný den. Děti si opekly špekáčky, a kdo chtěl, mohl si projít hrad a vidět, co
vše se změnilo.
Byl jsem požádán, zda bych neudělal nějaké povídání o hradě. Shodou okolností
tak letos na jaře proběhlo podobných akcí několik. Jedna z přednášek proběhla i 15.3.
v Jamolicích. Doufám, že všichni posluchači byli spokojeni a dozvěděli se třeba i něco
nového.
Letos si na nás vzpomněli i filmaři. Štáb z brněnské České televize natáčel 6.10.
přímo na hradě pro stanici Déčko záběry pro epizodu dětského pořadu Terčin zvířecí
svět. Tato epizoda pak byla vysílána 15.11. v 17:05. Kdo ji neviděl a chtěl by ji
shlédnout, lze ji dohledat na webu České televize.
Děkuji pomocníkům za podporu a závěrem roku přeji vše nejlepší do nového roku
2020, hlavně hodně zdraví a pohody.
Ing. David Hamza, majitel Templštejna

Vydal: Obec Jamolice 1/2020
Náklad: 200 ks
Grafika a tisk: www.vendyatelier.cz

