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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vždy v prvním lednovém týdnu se do Vašich domácností dostává zpravodaj, ve
kterém uvádíme přehled celoroční činnosti obecního úřadu a zastupitelstva obce.
Na stránkách toho letošního, si opět přečtete o realizovaných záměrech, investicích,
o akcích, které jsme pro Vás ve spolupráci s místními spolky a mládeží uspořádali.
Samozřejmě shrneme i průběh prací na stavbě silnice, která začala v červenci.
Rekonstrukce vozovky ovlivnila život všech občanů. Mnozí z nás si neuměli ani
představit, jak moc nás bude stavba omezovat. V jejím průběhu je pro občany zajištěn pouze přístup do nemovitosti, nikoli příjezd, průjezd stavbou je zakázaný.
A tak všichni musí řešit parkování vozidel v jiných částech obce. U většiny z Vás se
stavba setkala s pochopením, za což Vám chci velice poděkovat, ale samozřejmě jsou
občané, kteří stavbu nesou s nelibostí. Nelze vyřešit všechno tak, aby bylo každému
vyhověno, i když se o to vždy snažíme. Snad budou všichni nakonec spokojeni a vybudovaná komunikace i chodníky dají novou tvář naší obci. Mnozí majitelé domů
u hlavní silnice budou moci udělat novou fasádu na domu, kterou z důvodu špatného
stavu vozovky odkládali.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat za trpělivost, vstřícnost i pochopení, protože
stavba bude pokračovat až do druhé poloviny roku.
Děkuji zastupitelům za jejich práci a také všem, kteří nám v průběhu roku pomáhali
s úpravou areálu za školou a se zajištěním akcí, které se v naší obci konaly.
Teď, na začátku roku, Vám chci především popřát hodně zdraví, štěstí, radosti
a spokojenosti, jak v osobním, tak v pracovním životě.
Dana Jarolímová, starostka

Činnost obecního úřadu a zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se v roce 2017 sešlo 12 x a projednalo mnoho důležitých věcí
týkajících se naší obce. Obec hospodařila se schodkovým rozpočtem vyrovnaným
přebytkem z minulých let.
V únoru se začala projednávat Změna č. 1 územního plánu obce, kterou se rozšiřovala plocha pro občanskou vybavenost za bývalou školou, nově se zařadil pozemek
pro výstavbu rodinného domu a určila se plocha pro veřejnou zeleň, změna byla vydána v listopadu.
V roce 2017 se obci podařilo, díky vstřícnosti vlastníků, odkoupit dva pozemky,
na kterých se nacházejí účelové komunikace, a tak se zajistilo, aby mohli cesty využívat všichni občané bez jakéhokoliv omezení. Jeden pozemek ve vlastnictví obce byl
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prodán za účelem výstavby rodinného domu. V jednání jsou další prodeje či směny
pozemků, kterými chceme dořešit majetkoprávní vztahy.
V roce 2018 bude obec odkupovat pozemky, na kterých se právě budují chodníky, a ke kterým má obec s vlastníky uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Po
pokládce dlažby budou části pozemků geodeticky zaměřeny a určí se přesná výměra.
Velice si vážíme toho, že všichni vlastníci pozemků souhlasili s prodejem.
Zastupitelstvo obce schválilo několik smluv na zřízení věcných břemen, nájemních
smluv, smluv o likvidaci odpadů atd..
Město Moravský Krumlov, na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, řeší
přestupky našich občanů. Za projednání přestupků uhradila obec v loňském roce
částku 22.500,- Kč, kterou by mohla využít na potřebnější věci.
Na začátku roku se vyskytla v sousedním katastru ptačí chřipka. Obec byla zařazena
do pásma dozoru. Naštěstí se nákaza nerozšířila a nemuselo dojít k likvidaci chovů
drůbeže v domácnostech.
Obec má v rámci své působnosti možnost vydávat obecně závazné vyhlášky nebo
směrnice, které by omezily sečení trávy, řezání dříví, pálení suchého listí apod. a určit
i termíny, kdy lze tuto činnost provádět. Rovněž může obec určit plochy veřejného
prostranství pro účely parkování a pak přestupky proti vyhlášce řešit. Myslíme si však,
že není nutné takové směrnice vydávat, nechceme dávat do ruky nástroj ke zhoršování sousedských vztahů. Mělo by být sousedskou slušností, neobtěžovat hlukem
a kouřem v neděli, měli bychom být všichni ohleduplní ke svému okolí, neničit veřejné prostranství, které má sloužit všem.
Žádáme všechny, aby do konce roku 2018 odstranili z veřejných prostranství
a chodníků stavební materiál, suť apod. Uložení materiálu bude možné vždy se souhlasem obce a na časově omezenou dobu.
Rovněž žádáme řidiče vozidel, aby k parkování využívali pouze zpevněné plochy
a neparkovali na chodnících a neparkovali na místních komunikacích, protože pak
omezují průjezd ostatním.
Na obecním úřadě je k vyzvednutí, stolní kalendář JE Dukovany pro roky 2018 2019. Jeho součástí jsou kromě svátků nebo významných dnů, také informace o tom,
jak se chovat v případě mimořádné události, ať už by se týkaly například ohrožením
extrémními povětrnostními vlivy a požáry, nebo například mimořádnou událostí na
JE Dukovany. Kalendáře jsou určeny pro všechny úřady, instituce, školy, zdravotnická
a ubytovací zařízení, podniky, domácnosti a rekreační obydlí v katastru 20 km pásma
v okolí elektrárny. Do měst a obcí v okolí jaderných elektráren Dukovany a Temelín je
kalendář distribuován každé dva roky.
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Na jaře 2018 proběhne výměna jodidových tablet, o termínu výměny Vás budeme
včas informovat.
V zimním období 2016/2017 se vyjíždělo kvůli počasí celkem 13 x, 2 x se prováděl
posyp, 11 x se odklízel sníh. Spotřebovalo se 100 kg soli a cca tuna posypové drtě.
V roce 2017 požádal dlouholetý velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Jamolice p. Radek Řezáč o uvolnění z funkce. Starostka v listopadu jmenovala novým
velitelem JSDH p. Jiřího Jarolíma, jednotka má celkem 10 členů a v letošním roce
měla jeden výjezd k požáru, dva k záchraně osob a jeden cvičný poplach.
Kominické práce - čistění a revize komínu si zajišťuje každý vlastník nemovitosti
sám, u firmy, kterou si sám vybere. Obec neobjednává ani jinak nezajišťuje provádění
těchto prací.
Pozemkové úpravy - po obnově katastrální operátu, která byla dokončena koncem
roku 2016, Vám předáváme informaci o dalším plánovaném zpřesnění zápisu pozemků v katastru nemovitostí. Na základě dohody mezi Státním pozemkovým úřadem
a ČUZK bude digitalizace části k.ú. Jamolice řešena formou jednoduché pozemkové
úpravy – upřesnění přídělu dle ust. § 13 z.č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, v platném znění. Zahájení správního řízení se předpokládá v roce 2021, ukončení pozemkové úpravy (zápis do katastru nemovitostí) v roce
2024.

Investice
Stavba II/152 Jamolice, průtah
Největší investiční akcí tohoto roku, je zahájení stavby rekonstrukce vozovky
s názvem II/152 Jamolice, průtah, jejíž součástí je i rekonstrukce mostu u hasičské
zbrojnice a chodníků. Současně se nově pokládá dešťová kanalizace a provádí
přepojení dešťových přípojek.
Na začátku roku byly schválené podmínky zadávací dokumentace pro společnou
veřejnou zakázku obce a Jihomoravského kraje jednajícího prostřednictvím SÚS. Do
výběrového řízení se přihlásilo 14 firem, výběr zhotovitele se však prodloužil. Jedna
z přihlášených firem, která nepřesně podala nabídku, byla z řízení vyloučena. Proti rozhodnutí se neúspěšně odvolala, a tím se posunul podpis smlouvy o dílo s vítěznou firmou, kterou se stala f. HABAU CZ, s.r.o., na červen. Náklady pro obec představují částku necelých 9 mil. Kč, včetně 30 % podílu obce na hlavním řadu dešťové
kanalizace. Stavba byla zahájena dne 19. 7. 2017, termín dokončení je 31. 7. 2018.
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Zhotovitel stavby f. Habau, na schůzce s občany, která se konala dne 27. 6., předložila
harmonogram prací. Z důvodu neplánové přeložky plynárenského zařízení, kdy došlo
ke kolizi s dešťovými přípojkami, a také z důvodu napojení přípojek nad rámec projektové dokumentace, se dokončení I. etapy posunulo. Konečný termín dokončení
stavby, se ale nemění. Od 8. 1. 2018 budou započaty práce na II. etapě v úseku od
Hostince u Martina na konec vesnice ve směru na Polánku. Začne se s pokládkou hlavního řadu dešťové kanalizace, jeden jízdní pruh bude vždy průjezdný. Pracovní místo
v délce max. 30 m bude vyznačeno dopravními značkami. Dále se bude pokračovat,
pokud bude příznivé počasí, s pokládkou dlažby na chodnících. Tak, jak se podařilo
zpevnit cestu za farskou zahradou a vývoz, tak chceme zpevnit cestu za zahradami ve
směru na Polánku. Aktuální informace o průběhu prací jsou pravidelně zveřejňovány
na webových stránkách obce.
Úprava areálu za školou
Začátkem května pokračovaly práce v areálu za školou. Bylo provedeno vydláždění
plochy pro stánky a chodníky.
Nainstalovalo se osvětlení a nové
oplocení zadní části areálu. Na závěr
došlo k urovnání okolních ploch a jejich
dosetí trávou. Byly pořízeny slunečníky,
odpadkové koše, lavičky a nová vrata,
která spojují areál a budovu bývalé školy.
Velké poděkování patří všem, kteří se na
úpravě podíleli a mají zásluhu na tom,
že se všechny práce stihly provést do
tradičních hodů.

Ostatní investice
Plocha pro kontejnery - vedle požární nádrže byla vybudována nová plocha pro
kontejnery na odpad, kde se využila použitá dlažba z rozebraných chodníků.
Výsadba stromů – vedle čistírny
odpadních vod jsme začali vysazovat
ovocné stromy, které se i přes velké
sucho uchytily.
Myslivci vysázeli ovocné stromy
v „Kalíškách“ a podél bývalé vojenské
cesty vysázeli lípy.
Ve
výsadbě
stromů
chceme
pokračovat a uvítáme, každého, kdo se
k nám připojí.
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Víceúčelová budova - obec nechala zpracovat architektonickou studii víceúčelové
budovy pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. V budově by byla
místnost pro volnočasové aktivity mládeže a organizací, sál, podium, šatny a veškeré
další příslušenství, aby vyhovovala všem účelům, pro které by se postavila. Budova
by byla umístěna na pozemcích za areálem za školou a plynule navázala na stávající
prostranství.
O tom, zda se uskuteční realizace, už rozhodne další zastupitelstvo, protože končí
volební období a na přípravu projektové dokumentace je zapotřebí více času. Také
je nutné mít účetně uzavřenou stavbu silnice, aby obec mohla řešit, jak by se mohla
výstavba finančně zajistit.

Plánované investice na rok 2018:
•
•
•
•

vybudování parkovacího stání za kostelem
úprava prostranství u nové autobusové zastávky
vybudování sportovního hřiště s workoutovou sestavou
zpevnění účelových komunikací

Dotace 2017
V roce 2017 podala obec několik žádostí o dotace a všechny byly obci schválené,
viz přehled:
Státní fond dopravní infrastruktury
Dotace „II/152 Jamolice - průtah“, úprava pěších komunikací a vjezdů, na chodníky prováděné v rámci této stavby, náklady 2 520 856,53 Kč, obdržená dotace
2 142 000,- Kč, bude proúčtováno v r. 2018.
Energoregion 2020
Dotace na komunální techniku - obdržená dotace 52 000,- Kč, pořízena travní sekačka, celkové náklady 117 000,- Kč, doplatek obce 65 000,- Kč
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Program: Podpora rozvoje venkova
Akce: Obecní knihovna
Schválená dotace 27 000,- Kč na vybavení knihovny (žaluzie, regály, notebook,
tiskárna, nábytek) celkové náklady 57 000,- Kč, obec doplatila 30 000,- Kč.
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Program: Individuální dotace
Akce: II/152 Jamolice, průtah (objekty obce), požádáno na dešťové přípojky.
Schválená dotace 1 000 000,- Kč, čerpáno průběžně dle fakturace zhotovitele.
Program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje 2017 - 2020
Schválená dotace 50 000,- Kč na věcné prostředky (radiostanice, rukavice, žebřík),
celkové náklady 78 400,- Kč, spoluúčast obec 28 400,- Kč.
Nadace ČEZ:
Program: Podpora regionů
Akce: Úprava areálu za školou, pořízení mobiliáře a restaurování varhan“
Finanční příspěvek 300 000,- Kč, celkové náklady 400 000,- Kč. Část příspěvku ve
výši 270 000,- Kč byla použita na úpravu areálu za školou, zbývajících 30 000,- Kč
obec použila na úhradu nákladů na zrestaurování varhan v našem kostele. Celkové náklady na opravu varhan činily 57 000,- Kč. Chceme touto cestou poděkovat
Nadaci ČEZ, která nám již několik let pomáhá uskutečnit naše plány, děkujeme za
výbornou spolupráci. Areál s novým osvětlením, vydlážděnou plochou a dalším vybavením využila obec o hodech, dále se zde konaly Slavnosti na sklonku léta a proběhlo
Rozsvěcování vánočního osvětlení.
Podané žádosti na dotace pro r. 2018
Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova obnova lesního
porostu po kalamitách
Ministerstvo pro místní rozvoj - sportovní hřiště
Ministerstvo vnitra - dopravní automobil pro SDH Jamolice, o dotace na dopravní
automobil bude obec žádat i z dotačních programů JMK.

Statistika počtu obyvatel:

K 1. 1. 2016 byl počet obyvatel 441, k 31. 12. 2017 je počet obyvatel 438.

Nakládání s odpady
Občanům jsme nabídli další možnosti,
jak třídit odpad. Nově máme u požární
nádrže šedý kontejner na drobný kovový
odpad, znovu zde máme přistavený i kontejner na textil. Vedle obchodu je přista7

vena nádoba na použité oleje z domácností, nikoli na motorové oleje! Vzniklo i nové
sběrné místo s kontejnery na plast a papír v části obce „Na poustkách“. V budově
obecního úřadu je umístněný kontejner na baterie a drobné elektro.
Pro rok 2018 zastupitelstvo obce rozhodlo o ponechání stávající výše poplatku za
odpad dle platné vyhlášky, tj. 500,- Kč dospělý, 300,- Kč dítě, 500,- Kč za objekt k rekreaci atd., přestože náklady na občana jsou 650,- Kč.
Přehled třídění odpadů v obci: sklo barevné - 2,878 t, sklo bílé - 1,481 t, papír
- 3,041 t, plast - 5,328 t, nápojové kartony - 0,23 t.
Na jaře a na podzim proběhl svoz nebezpečného odpadu a v květnu byly přistavené tři velkoobjemové kontejnery, stejné svozy budou i v roce 2018.
Přestože počet vytříděného odpadu opět o trochu vzrostl, tak se nesnižuje
množství vyvezeného směsného komunálního odpadu. Tříděním odpadu šetříme
přírodní zdroje, nezatěžujeme přírodu zbytečným ukládáním odpadu na skládku.
Tříděním odpadu se sníží objem směsného odpadu, za jehož odstranění a ukládání
na skládku musí obec platit čím dál více peněz, každý z nás svým chováním přímo
ovlivňuje další znovupoužití odpadu v případě, že ho správně roztřídíme.
Firma Esko-T, s. r. o., Třebíč po termínu posledního zasedání zastupitelstva obce
oznámila, že po 6 letech dochází k navýšení cen za svoz odpadu a dochází ke zpoplatnění svozu bioodpadu. Jeho likvidace podstatně ovlivní výši nákladů obce. Od roku 2024
dojde ke změně zákona, bude zakázáno skládkovat využitelné složky odpadu. Budeme
muset, ještě více třídit odpad a má dojít k vysokému navýšení poplatků za jeho ukládání. Obec přišla pro občany s nabídkou pořízení kompostéru do domácností. O kompostéry projevilo zájem 75 domácností. Pořízení kompostérů obec řeší ve spolupráci
s DSO Moravskokrumlovsko, který podal za zapojené obce žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí. O tom, zda byla žádost úspěšná, bude rozhodnuto v měsíci lednu nebo únoru, poté provede svazek výběr dodavatele kompostérů
a občanům, kteří o kompostér požádali, bude předán do užívání.
Znovu Vás žádáme, abyste k vysypání přistavovali pouze plné popelnice, jak bylo
zjištěno při namátkových kontrolách, jsou přistavovány popelnice poloprázdné. Obci
jsou účtovány nejenom náklady za vyvezené množství, ale je účtován i počet vyvezených popelnic, takže pokud, někdo přistaví poloprázdnou popelnici, zbytečně se
náklady navyšují. Rovněž žádáme, abyste u hřbitova nepohazovali odpad kolem popelnice, ale využívali velké kontejnery u druhé vstupní brány.

Užívání dešťové a splaškové kanalizace, co do ní patří a co ne?
Do dešťové kanalizace smí být napojeny pouze srážkové vody, nikoli odpady z praček, WC apod.
Ty musí být napojené do splaškové kanalizace, ve které končí často i předměty
a látky, které tam rozhodně nepatří. Ty mohou poškozovat potrubí a další zařízení
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v kanalizační síti a čištění odpadních vod. Málokdo si uvědomuje, jak velké problémy
v odpadu způsobují oleje a tuky, které do něj vyléváme. Tuk se nalepuje na stěny
stokových potrubí. Použité tuky a oleje patří do speciální nádoby, kterou v obci už
máme. Spláchnutím do WC bychom se také neměli zbavovat potravin a zbytků jídla.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel,
zbytků barev apod.
Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném
nebo kapalném skupenství. Je vhodné, aby majitelé nemovitostí občas provedli kontrolu šachty splaškové kanalizace.

Společenské dění v obci
V průběhu roku 2017 proběhla celá řada kulturních, sportovních a společenských
akcí:
18. 2.
- lyžařský zájezd na Dolní Moravu, pořadatel - obec
24. - 25. 2. - Vostatky, v pátek tradiční zábava a v sobotu průvod masek obcí
26. 2.
- Dětský karneval, odpoledne plné soutěží a tance, pořadatel - obec ve
spolupráci s TJ Jamolice
12. 3.
- zájezd do Městského divadla Brno na muzikál DONAHA, pořadatel
- obec
2. 4.
- SMRTOLKA, tradiční akce malých děvčat
8. 4.
- UKLIĎME ČESKO - obec se do této akce poprvé zapojila, akce vzbudila
zájem dobrovolníků z řad dospělých i dětí, 21 pytlů odpadu dobrovolníci
posbírali v obci a jejím nejbližším okolí, pořadatel - obec
30. 4.
- Pálení čarodějnic za novým areálem bývalé školy, pořadatel - obec
6. 5.
- zájezd na výstavu FLORIA do Kroměříže spojený s prohlídkou zámku,
pořadatel - obec
13. 5.
- u příležitosti svátku Dne matek jsme pro ženy připravili odpoledne za
účasti kosmetičky, kadeřnic, masérky, pořadatel - obec
29. 5.
- Dětské odpoledne, tradiční odpoledne pro děti se spoustou her a soutěží, pořadatel - obec ve spolupráci s TJ Jamolice
10. 6.
- 2. ročník Moravskokrumlovskem na kole, jedná se o cyklovýlet po
zajímavostech našeho nejbližšího okolí, k výběru je několik různě dlouhých tras a společným cílem všech tras je Moravský Krumlov - Vrabčí
hájek, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení a kulturní program,
proběhlo slosování cyklopasů, pořadatel - DSO Moravskokrumlovskou
a všechny členské obce
17. 6.
- Na pytlácké stezce - naučná procházka po našich okolních lesích, pořadatel - Myslivecký spolek Templštýn Jamolice ve spolupráci s obcí
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24. - 25. 6. - IX. ročník nohejbalového turnaje JAMOLICE CUP, turnaj se koná v nádherném prostředí údolí řeky Jihlavy v Areálu Pod Templštýnem, pořadatel - TJ Jamolice a obec
5. 7.
- Letní noc s kapelou DUO ARCONA, soukromá akce
22. 7.
- Memoriál Michala Křišťála - fotbalový turnaj
12. -13. 8. - tradiční Rozmarýnové hody, hrála kapela Polanka, pořadatel - místní
mládež
30. 8.
- slavnostní otevření nově vybavené knihovny s možností nahlédnout do
pamětní knihy a do kroniky obce, pořadatel -obec
1. 9.
- Malý festival loutky, loutkové představení O princi z knížky, pořádá
MěKS Mor. Krumlov ve spolupráci s obcí a Nadací ČEZ
2. 9.
- Výprava na Templštejn, po srazu u vrby v obci vyrazilo 32 účastníků
s předem vyznačenou trasou, na které byly připraveny stanoviště s úkoly
pro děti, pořadatel - obec
16. 9.

30. 9.

7. 10.
12. 11.
25. 11.

29. 12.

- Slavnosti na sklonku léta,
výstava výpěstků z našich
zahrad a polí spojená s jarmarkem, pořadatel - obec
ve spolupráci s TJ Jamolice
- Drakiáda, na místním fotbalovém hřišti létali draci
vyrobení doma či zakoupení v prodejně, pro děti byly
připravené soutěže a pro
všechny občerstvení, pořadatel - obec
- zájezd do Městského divadla Brno na představení BÍTLS, pořadatel
- obec
Vítání občánků, letos jsme přivítali 7 dětí, 3 holčičky a 4 chlapečky, pořadatel - obec
- Rozsvěcování vánočního osvětlení, na rozsvěcování vystoupily děti
z mateřské a základní školy z Jamolic a krásným zpěvem nás potěšily děti
ze Základní školy v Dolních Dubňanech, sbor vede p. učitelka Chvátalová,
pořadatel - obec ve spolupráci se všemi spolky
- Posezení s dechovkou, pro všechny, kdo mají rádi pěknou písničku, kterou si můžou společně zanotovat, pořadatel - obec

V průběhu celého roku navštěvovali zastupitelé jubilanty, kteří slavili 60, 70, 80,
85 a 90 let svého života, včetně jubilejních návštěv u nejstarších spoluobčanů.
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Mateřská škola Jamolice, p. o.
V letošním školním roce je v MŠ zapsáno 19 dětí, z toho 9 dětí je
z Jamolic, ostatní jsou z okolních obcí. Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz od 6:45 do 15:45 hodin. Protože je naše MŠ jednotřídní, heterogenní
a věkově různorodá, dá se mnohem snadněji rozvíjet vzájemná empatie, tolerance,
respekt, pomoc mladšímu a slabšímu.
Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní
zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, učit se, ale i s odvahou ukázat, co vše už umí, zvládne a dokáže. Chceme rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě
a k druhým, vytvářet ovzduší vzájemné důvěry. 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 naši mateřskou školu v budoucnu projevovaly jako jedinečné a samostatné osobnosti. Vycházíme také z lidových tradic a zvyků, podporujeme kamarádství mezi dětmi.
Pokračujeme v projektu „Ptačí tajemství“ – environmentální a polytechnická výchova a začali jsme projekt České obce sokolské v rámci sportovní všestrannosti s názvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“
Při plánování výchovných činností využíváme kromě odborné literatury také získané vědomosti ze seminářů. V letošním školním roce opět děti, které půjdou do
ZŠ, pracují společně s rodiči v edukativně stimulačních skupinách. V měsíci červnu
navštívila naši mateřskou školu ČŠI.
Aktivity mateřské školy
V říjnu děti navštívily Květnici v Tišnově, proběhlo screeningové vyšetření zraku
dětí. V listopadu jsme se společně sešli na Svatomartinské dílně, poté si děti vyzkoušely stavbu města a výrobu mapy při Malé technické univerzitě. Koncem listopadu
to bylo slavnostní rozsvěcování vánočního osvětlení a pak návštěva záchranné stanice Ikaros. V prosinci jsme navštívili doškovou chalupu v Petrovicích a poté divadlo
v Moravském Krumlově „O třech prasátkách.“ Vánoce jsme společně s dětmi a rodiči
oslavili s vánočním představením „Betlém“.
Do konce školního roku nás ještě čeká oslava Tří králů, žonglér Milan Ošmera,
návštěva ZŠ Klášterní, návštěva dílen v Polánce v rámci projektu „Ptačí tajemství“, zábavně naučný pořad „Bezpečný pes,“ hudebně výchovný pořad „Večerníčky nedáme,
rádi si je zpíváme,“ Medvídkova nemocnice, vítání jara, velikonoční dílna, čarodějnicování, oslava Dne matek, návštěva záchranné stanice Ikaros s programem – ptáci,
den s policií, den s hasiči, oslava Dne dětí, výlet a slavnostní pasování školáků.
Za celou mateřskou školu bychom rádi poděkovali rodičům, kteří nám během roku
pomáhají při zajišťování slavností a pečení na tyto slavnosti, pomoc se týká také růz11

ných oprav a sponzorství na zajištění kulturních akcí pro děti /divadla a vzdělávací
pořady/.Velmi si jejich pomoci vážíme a jsme si vědomi, že není samozřejmá. Zároveň
děkujeme obci jako zřizovateli za celoroční spolupráci.
Hana Nekulová, ředitelka MŠ

Z knihovny
„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc.
Kdo nečte, má jen ten svůj.“
Oscar Wilde - dramatik, prozaik a básník
Knihovna je otevřena čtenářům každou středu v době od 16:00 do 17:30.
K dispozici je bezplatný přístup k internetu a veřejné knihovnické a informační
služby jsou poskytovány zdarma.
Statistika roku 2017:
•
počet registrovaných čtenářů: 31, z toho 10 ve věkové kategorii do 15-ti let
•
počet návštěv knihovny: 153
•
počet výpůjček: 447
•
celkový stav knihovního fondu: 3635 knihovních jednotek ve volném výběru
Knihovní fond je pravidelně doplňován. Letos bylo zakoupeno 25 nových titulů
a věnováno 15 knih.
Postupně se rozšiřuje portfolio doporučené maturitní četby, které obsahuje
klasickou i současnou světovou a českou prózu a poezii.
bez větších komplikací
a
mohli
jsme
si
společně užít skvělý
víkend v nádherném
prostředí
areálu
a
shlédnout
výborné
sportovní výkony na
vysoké úrovni. Vítězství
vybojoval a putovní
pohár starostky obce
získal tým „Sympaťáci“
z Brna. V roce 2018 nás
čeká již jubilejní 20.
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Novým předplaceným časopisem je na doporučení čtenářů „Pravý domácí
časopis“ s podtitulem... o všem, co je skutečné.
V letošním roce se významným způsobem změnil vzhled interiéru knihovny.
Nejprve byla v květnu provedena nová výmalba. Během letních prázdnin pak
následovalo dokončení výměny starých knihovních regálů za nové, na míru
zhotovené dřevěné, instalace okenních žaluzií a nového osvětlení.
Využili jsme projektu Jihomoravského kraje určeného knihovnám a za finanční
spoluúčasti obce byl pořízen nový nábytek, notebook a tiskárna s kopírkou
a scannerem.
Novou podobu obecní knihovny mohli návštěvníci ocenit při jejím slavnostním
otevření dne 30. srpna.
Při této příležitosti jsme si připomenuli i osobnost zakladatele knihovny pana
Vincence Čeňka Macků (narozen 19. 7. 1862 v Trpíně, zemřel 12. 6. 1920), který
dlouhodobě působil jako nadučitel v Jamolicích a výrazně se zapsal do historie
Jamolic svou svědomitou péčí o školu a knihovnu.
Stávající i nové čtenáře srdečně zvu k návštěvě knihovny.
Děkuji čtenářům za celoroční přízeň, přeji krásné zážitky při četbě knih a těším se
na setkání v novém roce.
Hana Chvátalová, knihovnice

Myslivecký spolek Jamolice Templštýn, z. s.
Hlavním posláním Mysliveckého spolku Jamolice Templštýn je
starat se o zvěř, především v zimních měsících a chránit přírodu.
V měsíci červnu se poprvé uskutečnila vycházka do lesa, s názvem
Na pytlácké stezce. P. Karel Smejkal všechny provedl místy, které
mnozí ještě nenavštívili. Na Rakouských loukách bylo pro všechny
připraveno občerstvení a hlavně zajímavé povídaní o výcviku orla
skalního.
Z dalších činností, které jsme v průběhu roku dělali uvádíme - dosázení lípy podél bývalé vojenské cesty a v rámci Programu péče o krajinu Ministerstva životního
prostředí jsme provedli posečení travního porostu v Hájcích.
7. 10. 2017 jsme uspořádali v lokalitě Černice, „Barvářské zkoušky malých plemen“ a v listopadu, v Hostinci u Martina - Poslední leč.
Celkově v naší honitbě proběhly dva hony na drobnou zvěř a jedna naháňka
na černou zvěř. Během roku jsme ulovili 30 divočáků, 60 bažantů, 5 lišek, 5 liščat
a 3 kuny.
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Děkuji všem myslivcům za jejich celoroční práci a přeji všem občanům hodně zdraví
a štěstí v novém roce.
Ing. Lubomír Smejkal, předseda

Tělovýchovná jednota Jamolice, z. s.
Vážení sportovní přátelé dovolte, abych se společně s vámi ohlédl za
uplynulým rokem z pohledu Tělovýchovné jednoty Jamolice.
Začátek roku je pro všechny obdobím bilancování roku minulého,
a proto jsme i my 21. ledna 2017 na výroční členské schůzi uzavřeli
a zhodnotili rok 2016 a vytyčili si další cíle.
Jarní část fotbalové sezóny mužů byla zahájena prvním zápasem 26. března 2017
a po jejím odehrání jsme skončili sezónu 2016/2017 na desátém místě se ziskem
23 bodů. Novou fotbalovou sezónu 2017/2018 jsme otevřeli optimisticky - dvěma výhrami, bohužel závěr podzimní části se nám příliš nedařilo, a proto se nyní
nacházíme na předposledním třináctém místě. Je pro nás tedy výzvou opět zabojovat
a posunout se v tabulce výš, což záleží samozřejmě především na přístupu a snaze
našich hráčů. Jsme rádi, že se nám podařilo udržet také družstvo žáků (Starší přípravka 5+1), a to hlavně zásluhou pana Jana Doležala a rodičů malých fotbalistů, neboť
právě v nich je budoucnost našeho fotbalu.
19. ročník nohejbalového turnaje „JAMOLICE CUP“ se uskutečnil ve dnech
24. a 25. června 2017 opět v areálu LDT Pod Templštýnem. Také letos díky skvělé
organizaci a zásluhou velkého množství lidí, kteří se na ní podíleli, turnaj proběhl
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ročník tohoto turnaje, který se uskuteční 23. a 24. června 2018 opět v areálu Pod
Templštýnem.
Jako každým rokem také v roce uplynulém jsme se snažili pomoci Obecnímu úřadu
s pořádáním tradičních akcí, jako jsou „Den dětí“, „Slavnosti na sklonku léta“ a přiložili
jsme ruku k dílu také při dokončování prací na společenském areálu „Za školou“.
Snahou a posláním TJ je přilákat děti a mládež ke sportovní činnosti, pohybu na
čerstvém vzduchu a vytvářet jim k tomu příležitosti a vhodné prostředí, a proto jsme
rádi, že Obecní úřad připravuje vybudování workoutového hřiště, vybaveného prolézacím a posilovacím zařízením, a to v blízkosti hřiště fotbalového, čímž bude obohacen náš sportovní areál o další možnosti sportovního vyžití.
V roce 2017 skončilo čtyřleté volební období, takže bych rád poděkoval stávajícímu výboru Tělovýchovné jednoty za záslužnou činnost a veškerou práci pro TJ, za to
že se snaží udržet fotbal, ale také podporují ostatní sportovní a kulturní dění v naší
obci. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se v TJ aktivně zapojují a samozřejmě
Obecnímu úřadu za podporu a pomoc. Na závěr bych popřál všem lidem ve zdraví a
ve spokojenosti prožitý následující rok.
Josef Řezáč, předseda TJ Jamolice

Slovo kronikářky
Krásný nový rok milí spoluobčané.
Tento rok byl velice náročný pro nás pro všechny. Nejen, že nás trápily
starosti každodenního dne, ale byly nám ztěžované i podmínky klidného
15

žití. Pasti, ve které jsme se ocitli, v podobě už nejvíce očekávané nové komunikace, se
nám odvděčila nehoráznými komplikacemi.
Nejdříve nás zotročoval prach. V suchém létě se vířil prach, díky velkému počtu
náklaďáků. Aby se nám náhodou nestýskalo, rozhodli se někteří, že nás ve zlých časech neopustí, a že budou stále jezdit přes Jamolice za svým výdělkem. Devastovali
tak naše polní cesty, které jsme si šetřili, až bude nejhůře. V časech nejtěžších jezdilo
za zahradami stále více aut. Zpomalovat se jim nechtělo a tak jsme museli uskakovat
na ploty a do keřů. Pokud se potkali dva takoví „rychlíci“, dokázali si ještě náležitě
vynadat.
Nálada se nezměnila k lepšímu, když začalo pršet. Byla větší legrace. Cesty byly
kluzké, podmáčené a vytvářely se hluboké koleje. Kdo byl zvyklý chodit na procházku
za zahradami, potkával takové množství aut, že si připadal jako v Praze na Václaváku.
Cizinci se rozhodli nerespektovat zákaz od Dukovan, od Dobřínska, dokonce ani zákaz
odbočení k hřišti.
Kdyby jen to! Zatímco místní jezdili opatrně a pomalu, ti ostatní se rozhodli projet Jamolice ve stylu Paříž - Dakar! A tak někteří chodci vyskakovali na zídku, ženy řídící Vari Hondu couvaly před drahým BMW, nebo stály při krajnici
a nenacházely prostor k odvezení úrody z pole. Všem nám bylo z toho hodně smutno.
Bylo nutné to hlavně přežít.
Sportování v přírodě vypadalo jako úprk z divočiny automobilů. K tomu se naše
autíčka změnila na zablácené vraky, kterým nepomáhalo ani pravidelné mytí . Kdo
se neobrnil trpělivostí, byl úplně s nervy dně! Trpělivost nám scházela ze všeho nejvíce. Neustálé otázky kdy už to bude, byly slyšet v ulicích obce. Při otevření silnice
pro autobusy, si někteří pracanti, jezdící přes Jamolice představovali, že se jejich vůz
změnil na autobus a projížděli se tu jako by už došlo k otevření. A byli i agresivní.
Pro nás budou největší odměnou nové krásné chodníky a čistá ulice. Avšak na to si
budeme muset ještě počkat. Moji milí, nebuďte smutní, legrace bude opět. Čeká nás
druhé kolo!
Velkou zátěží se pro naši obec stala letní vichřice, která nám nečechrala střechy,
obracela stromy a vyvrátila řadu ve vinohradě. Empatické chování našich spoluobčanů bylo v té době téměř hmatatelné. A já vám za ně děkuji. Viděli jsme spadenou
fasádu, trampolíny na stromech a na zahradách. Po silnici se nacházely předměty,
které jsme nedokázaly identifikovat. Většinou byla silnice posypaná rozbitou střešní
krytinou.
U nás se našla sousedova střecha rovnou v podkrovním pokoji. Sice už neměla
původní tvar, ale podle barvy se dala vystopovat. Podkrovní pokoj byl čerstvě vylitý
prudkým deštěm. Musím zmínit i obrovský strach, který jsme při bouři měli.
V tomto novém roce vám přeji, abyste v sobě našli hodně trpělivosti, aby váš život
nebyl samý spěch, aby vás neopouštěla dobrá nálada…a především hodně zdraví.
Vaše kronikářka Bc. Irena Dobešová
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Templštejn v roce 2017
I letos probíhaly na hradě různé akce a pokračovaly úpravy hradu. Loni jsem psal
o natáčení ČT Brno na hradě pro detektivní seriál Labyrint, série 2. Seriál byl odvysílán
letos v březnu na stanici ČT 1. Kdo jej shlédl, mohl postřehnout scény natáčené přímo
na hradě i pěkné podzimní letecké záběry. Pro velký úspěch minulých sérií se již natáčí pokračování. Natáčí se však již mimo hrad a dokonce část i v zahraničí. Každopádně
fanoušci tohoto seriálu se mají do budoucna na co těšit. Ve dnech 28. 7. až 12. 8. se
konal pracovně zážitkový tábor s Brontosaury se členy ZČ Fénix. To byla zřejmě letošní
největší hradní akce. Jako každý rok se pilně pracovalo - likvidovala se náletová zeleň,
pálilo klestí, vykopávaly pařezy, uklízel kámen a letos se i kopalo.

Souběžně s táborem byl zahájen záchranný archeologický průzkum, který odborně vede pan Mgr. Miroslav Dejmal z ARCHAIA Brno o. p. s. Průzkum je prováděn pod dohledem NPÚ Brno, který jej i hradí. Jedná se
o záchranný archeologický průzkum, vyvolaný stavebními úpravami zříceniny. Jeho cílem není provádět plošné odkryvy, ale měl by předcházet
a navazovat na dílčí stavební úpravy areálu. Průzkum je především zaměřen na zdokumentování situací odkrytých při stavebních pracích. Plošně se tak jedná o malé
výkopy většinou ve formě nevelkých kopaných sond. Důležitý je zejména proto, že se
jedná o první odborný a oficiální průzkum prováděný na hradě.
V letošním roce byl proveden například výkop v místě budovaného kamenného
schodiště, kde byla odkryta pravděpodobně tzv. „vlčí jáma“ což je prostor kam se
sklápěla vnitřní část padacího mostu (viz první obrázek). V jádře v místě výkopů lesníka Štencla z konce 19. století pak byla odstraněna část novodobé destrukční sutě
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z průběhu 20 století a byly odkryty dosud zachované plochy omítek, dveřní otvor
v hradbě (viz druhý obrázek), průchod ke studni (viz třetí obrázek) a i další neznámé úseky zdiva. Část výkopů zůstane trvale přístupná. Odkryté konstrukce, které by
povětrnostními vlivy a pohybem návštěvníků mohly utrpět, byly zakryty geotextilií
a znovu zasypány. Do budoucna pak bude stanoven postup jejich zabezpečení pro
trvalé zpřístupnění.
Často jsem dotazován, co archeo-logové objevili a lidé čekají výčty nalezených
artefaktů. Archeologické výkopy jsou mělké a často v místech, kde již bylo
kopáno. Mnohdy je kopáno jen ve stavební suti chudé na nálezy. Nálezů tak
bylo velice málo. Mezi zajímavější lze zmínit zlomky keramiky nebo kamnových
kachlů pravděpodobně s motivem lva hrajícího si s mláďaty. Hlavní přínos
archeologického průzkumu tak letos byl především v objevení a dokumentaci
dosud neznámých stavebních konstrukcí. To do budoucna umožní nejen dovodit
průběhy jednotlivých zdí, rozsah budov, ale i možný vzhled zástavby. Pomůže to
i s návrhem postupu dalších konzervačních prací.
Proveden byl i dendrochronologický průzkum dochovaných zazděných trámů. Datování je možné provést jen u dostatečně velkých vzorků a jen určitých dřevin. Podařilo se tak datovat jen dubové trámy zazděné ve vysokém pilíři s průjezdem. Stromy,
z nichž byly tyto trámy vyrobeny, byly pokáceny někdy v letech 1446 - 1457. Rád bych
poděkoval obci Jamolice a SDH za půjčení žebříku pro odběr vzorků z těchto trámů.
Archeologický průzkum by měl být dlouhodobý. První nevelké práce proběhly již
na přelomu listopadu a prosince 2016. Letos již ve větším rozsahu probíhal průzkum
v srpnu a počátkem září. Pokračovat by měl i v následných letech.
Ve dnech 13. 7. až 30. 9. 2017 proběhla v Městském muzeu v Moravském Krumlově výstava věnovaná templářům a Templštejnu. Vystaveny byly nálezy z Templštejna
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uložené v depozitáři muzea z vykopávek z konce 19. století, ale i současné nálezy.
Většina těchto předmětů nebyla dosud veřejně prezentována. Vystaveny byly nejen
archeologické nálezy, ale i například soubor historických pohlednic a další předměty
s vazbou na Templštejn, například model zříceniny z Ivančického muzea.
Při letním táboře zažili účastníci i nemálo adrenalinu, kdy po bouři 9. a zejména
10. srpna zůstalo na hradě několik polámaných a vyvrácených stromů. Ty budou odklizeny až v příštím roce.
V létě byla zahájena konzervace zdiva předního paláce dozděním parapetního zdiva krajního okna. Práce byly nevelkého rozsahu a budou pokračovat i v příštím roce.
S brontosaury kromě srpnového tábora proběhl ještě pracovní víkend 6. až 8. října. Další pracovní akce byla 2. dubna s CK Kudrna. Z nepracovních bych připomněl
2. ročník akce Moravsko-krumlovsko na kole 10. června. A rád bych zmínil i tradiční
vycházku na hrad pro Jamolické děti 2. září.
Jsem rád, že se kalendář postupně zaplňuje a že mnohé akce se stávají tradičními.
Účast má stoupající tendenci. Je znát, že návštěvníci jsou spokojení a rádi se na hrad
vracejí. Jako zajímavost bych ještě uvedl, že se letos konalo i několik komentovaných
prohlídek pro školní výlety a to jak žáky základních, tak i středních škol.
Všem, kteří jakkoliv pomohli, bych rád mnohokrát poděkoval. Do nového roku pak
přeji všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Ing. David Hamza, majitel Templštejna

Spartan Race Training Group Jamolice
Po loňské úspěšné sezóně se členové skupiny i letos účastnili řady závodů Spartan
Race různých náročností jak letních tak i zimních. Jedná o vytrvalostní závody různých
délek (9 km až třeba 45 km) se zdoláváním řady překážek, v různých podmínkách jako
řeka či bahno. V případě nesplnění úkolu musí na místě závodník provést 30 „angličáků“ (kliky s výskokem). Na každého kdo závod dokončí, čeká v cíli odměna v podobě
medaile a především nezapomenutelného pocitu překonání sama sebe.
Na závody probíhala příprava v podobě běhů po okolí Jamolic (pro zájemce z řad
úplných začátečníků byly kratší a lehčí trasy), tréninky na místním fotbalovém hřišti,
na svépomocí vybudovaných překážkách, které jsou podle závodních překážek, přes
zimu jsme trénovali hlavně angličáky, v místním „Klubu důchodců“.
Poctivé tréninky pod vedením trenéra Romana Jelínka se vyplatily při obhajobě prvního místo na závodu kategorie Sprint v Litovli, který proběhl 19. 8. za účasti 339 open
týmů (5073 závodníků). Jamolice se tímto jistě zapsali do povědomí široké sportovní veřejnosti, a to i za hranicemi naší republiky. Svou zdatnost potvrdili zástupci SRTG Jamolice společně s kolegy z Moravského Krumlova a Žďáru nad Sázavou 22. 10. na závodech
v maďarském městě Epleny, kdy opět v mezinárodním zastoupení vystoupali na příčku
nejvyšší…Výčet všech úspěšných závodů je samozřejmě mnohem delší.
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5. 8. se na místním hřišti uskutečnilo setkání s ostatními SRTG skupinami, například z Vyškova či Olomouce. Na akci si všichni zatrénovali a strávili příjemné odpoledne se svými kolegy.
Sama jsem se závodu Spartan Race zúčastnila a musím říci, že závod není o soupeření a snaze vyhrát za každou cenu. Ze všech závodníků je cítit týmový duch, podpora
na překážkách, kdy od „soupeřů“ slyšíte „Ty to dokážeš!!“ a společná radost po jejich
zdolání. A pocit v cíli je úžasnou odměnou za trápení se a mnohdy i bolest při tréninku
i samotném závodu….
Roman Jelínek věnoval přípravě na závody veškerou svoji energii, volný čas i nemalé finance. Ke konci roku nabídl z osobních důvodů funkci trenéra někomu jinému. Pokud se nenajde podobný nadšenec, bude SRTG Jamolice v následujícím roce
zrušena. Pravidla komunity Spartan Race Training Groups jsou docela náročná, např.
konání tréninků min. 2x týdně s vykazováním aktivity na facebookových stránkách,
a to vyžaduje v dnešní uspěchané době opravdové odhodlání…
Ing. Pavla Kudláčková, členka SRTG Jamolice
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