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Úvodní slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a rozloučili jsme se s rokem 2020, který byl v mnoha ohledech
jiný než ty předchozí roky a většina z nás už je ráda, že skončil, hlavně kvůli epidemii,
která začala v březnu. Dotkla se nás všech, všichni jsme se obávali o zdraví naše
i našich blízkých. Mnozí také museli řešit různá omezení v pracovním procesu, nebo
dokonce na nějaký čas přišli o práci. Věřím, že se v co nejkratší době všechno vrátí
do běžných kolejí. Jistě jste však zažili i pěkné chvíle např. narození nového člena
rodiny, rodinnou oslavu nebo třeba i svatbu. I u nás v Jamolicích se poprvé konal
svatební obřad v areálu za školou a doufám, že se nám podařilo ho přichystat tak,
aby tato mimořádná událost, v životě dvou mladých lidí, byla krásnou vzpomínkou.
Letos jsme neměli mnoho příležitostí se potkat, ale ty akce, co jsme mohli
uspořádat se vydařily. A to díky těm, kteří nám pomohli s jejich přípravou.
Chci poděkovat Vám všem, kteří se umíte a máte chuť zapojit, pomáháte nám ať
s přípravou, s úklidem, občerstvením a vším ostatní, co je potřeba zajistit.
Děkuji všem, kteří se společně s námi snaží, dělat z naší obce místo, pro pěkný
život. Jak? Třeba tím, že si vážíte lidí a věcí kolem sebe, že si dokážete navzájem
pomoci nebo i tím, že se zúčastníte akcí v naší obci. Možná budete překvapení, ale
jsou lidé, kteří naší obcí třeba jenom projíždí a dokážou pochválit, jak se obec změnila
a chválí upravené veřejné prostranství, jak jsou před domy osázené zahrádky, jaké
dekorace umí někteří z nás, před domem vytvořit. Jsou to drobnosti, které potěší.
Také občas slyšíme od přespolních slova, jak se umíme bavit a jak to u nás žije. I když
letos, společných akcí tolik nebylo, o to víc jsme rádi, že se alespoň některé mohly
uskutečnit a my měli příležitost se potkat.
V tomto zpravodaji přicházíme s informacemi, které se týkají naší obce. Je to
souhrn všeho důležitého, co se v roce 2020 podařilo a událo a dozvíte se i o plánech
na rok 2021.
Vážení občané, dovolte mi popřát Vám všem jménem svým i jménem zastupitelů
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v roce 2021 a ať je ten nový rok klidnější, lepší
a splní naše očekávání a přání.
Dana Jarolímová, starostka obce
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Činnost obecního úřadu a zastupitelstva obce
Celkem dvanáctkrát se sešli zastupitelé na zasedáních zastupitelstva obce. Na rok
2020 bylo naplánovaných několik menších investičních akcí. Větší investicí byla
rekonstrukce komunikace Ke hřbitovu, která byla dokončena v červenci.
V lednu bylo vydáno stavební povolení na výstavbu Víceúčelového zařízení obce
Jamolice. Na tuto akci jsme požádali o dotaci Státní fond životního prostředí, která
nám byla schválena a v listopadu jsme obdrželi právní akt, který nás opravňuje
k čerpání dotace. O tom, zda se stavbu podaří realizovat bude zastupitelstvo
rozhodovat na začátku roku 2021, realizace stavby je možná pouze, pokud si obec
vezme úvěr. Ke konci roku jsme rovněž obdrželi informaci, že jsou vyhlášené další
dotační programy z Ministerstva financí nebo z Agentury rozvoje sportu. O tom, zda
by naše stavba splňovala podmínky dotací budeme jednat. Pokud by bylo možné
využít těchto dotací, znamenalo by to pro obec minimální úvěr. Zařízení pro konání
různých společenských akcí, tréninků sportovců, hasičů, ale i třeba pro cvičení pro
ženy v naší obci chybí. Nemáme v obci žádné zázemí pro větší počet lidí, a to byl
důvod pro započetí plánování realizace výstavby víceúčelového zařízení.
Další důležitou otázkou, která stále vyvstává, je obchvat naší obce v souvislosti
s plánovanou výstavbou nových bloků JE Dukovany. Obrátili jsme se na Jihomoravský
kraj s žádostí o pomoc s řešením obchvatu naší obce. Dopravní situace měla být
řešena společně pro Ivančice, Polánku, Jamolice případně i další města i obce.
V Ivančicích se zatím nepodařila najít trasa pro obchvat. JMK hledá jinou trasu pro
vedení nákladní dopravy pro dostavbu JEDU, která bude využívat i ostatních silnic
II. třídy v zájmovém území. Jsou navržena dvě opatření pro snížení negativních vlivů
dostavby JEDU na silniční síť v obci Jamolice a současně obyvatele obce Jamolice.
Jednak úsekové měření rychlosti na silnici II/152 pro dodržování maximální povolené
rychlosti dopravních prostředků a usměrnění plynulosti jízdy motorových vozidel
přes zastavěné území obce Jamolice. Dalším je umístění technologie
vysokorychlostního vážení vozidel na silnici II/152 určené pro kontrolu dodržování
maximální povolené tonáže nákladních vozidel při průjezdu obcí Jamolice. Naprostou
prioritou investora dostavby JEDU je stanovit dodavateli stavby podmínky, které by
jej přiměly k maximálnímu možnému využití železniční dopravy, zejména nákladní.
JMK bude jednat s investorem stavby o dodržení těchto podmínek.
Dále jsme v průběhu roku řešili opravu skladu na hřbitově a upravila se i nová
stání pro kontejnery na tříděný odpad. V pergole v areálu se provedla výměna
podlahy z dřevotřísky za zámkovou dlažbu.
V červenci nás oslovila spol. CETIN s nabídkou, že zdarma provede instalaci
optického kabelu v celé obci. Majitele nemovitostí to však nezavazuje uzavřít
smlouvu s poskytovatelem, který tyto služby nabízí. Na instalaci kabelu obdržela spol.
CETIN dotaci a ministerstvo průmyslu a obchodu na základě informací Českého
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telekomunikačního úřadu určilo nemovitosti, které lze připojit, protože nemají
dostatečně rychlé napojení na internet. Optický kabel bude možné využít i pro
televizní vysílání. Zbývající nemovitosti, které v seznamu MPO nebyly uvedeny budou
napojeny také, ale až ve druhé etapě, pokud o to budou mít vlastníci zájem.
Zastupitelé zvažovali, zda nabídky využít, protože kabel bude ve většině obce uložen
do chodníků, které jsou nové, ale zvlášť v době, kdy mnozí z občanů mají problém
s rychlostí internetu a nedostačují kapacitou, se rozhodli dát souhlas k uložením
optického kabelu. O napojení již projevilo zájem více než 50 % majitelů nemovitostí
a dali souhlas spol. Cetin s umístěním přípojky do domu. Děkuji vlastníkům
soukromých pozemků, kteří umožnili uložení trasy kabelu do jejich pozemku, bez
jejich vstřícnosti by nebyla realizace možná. Tam, kde vlastníci souhlas nedali, se
muselo pro trasu najít jiné řešení, i když to znamená uložit kabel do místní
komunikace.
V září se provedl ozdravný řez lip u hřbitova, ten čeká i další stromy, např. vrbu u
parčíku, opravily se z části komunikace a byly uvedeny do provozu nové webové
stránky obce, které jsou pro Vás snad přehlednější a odpovídají novým zákonným
úpravám. Je zpracovaná projektová dokumentace na akci Jamolice – veřejné
osvětlení. Spol. E.ON provede v ulici vedle bývalé školy směrem č.p. 198 rekonstrukci
elektrického vedení, které bude uloženo do země a budou odstraněny sloupy, na
kterých je veřejné osvětlení umístěno. V prosinci schválilo zastupitelstvo obce znění
výzvy na zpracování projektové dokumentace na technickou infrastrukturu pro
novou lokalitu rodinných domů „U hřiště“, kde by mělo být 14 stavebních parcel.
Covid 19 – od března se všichni vyrovnáváme s tím, že náš život ovlivňuje virové
onemocnění, které především pro starší osoby znamená riziko. Nikdo nezná, jak
přesně se tento vir chová a informace se stále mění, odborníci vydávají různá
stanoviska a obyčejný člověk se v tom těžko orientuje. V průběhu roku byl několikrát
vyhlášený nouzový stav, který byl nyní znovu prodloužen do 22. ledna. Pro naše
občany byly zdarma na jaře poskytovány látkové roušky, pro starší či nemocné
občany jsme nabízeli možnost nákupu, dovozu léků apod. Této služby někteří občané
využili, stále je možné se na nás obrátit, pokud byste potřebovali něco zajistit.
Do všech domácností byla zakoupena dezinfekce na ruce, kterou si občané vyzvedli
na obecním úřadě. Na autobusové zastávky a k mateřské škole byly pořízeny
dávkovače dezinfekce na ruce. Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Jamolice, nám pomohli s dovozem dezinfekce a také s montáží a umístěním
dávkovačů na zastávkách. Darem jsme rovněž obdrželi jednorázové roušky, které
Vám byly doručeny do schránek. K dispozici je na obci generátor ozonů, který dokáže
za hodinu zlikvidovat viry a bakterie v místnosti. Generátor je možné zapůjčit.
O aktuálních nařízeních Vás informuje na našich webových stránkách. Všichni
si přejeme, abychom se mohli vrátit k běžnému životu bez omezení a obav o zdraví
své i našich blízkých.
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Nejnákladnější akcí byla Rekonstrukce pěších komunikací Ke Hřbitovu, výměna
dlažby včetně obrubníku stála 750 000,- Kč, práce prováděla firma GEO – stav, s.r.o.
Valeč. Další opravy chodníků budeme připravovat.
Herní prvky u čistírny odpadních vod – nové místo pro odpočinek i zábavu máme
nově pod hřbitovem, vedle čistírny odpadních vod. Jsou zde umístěné nové balanční
prvky, houpačky a lavička. V Parčíku u vrby přibyla nová čtyřsedadlová houpačka,
náklady na pořízení činily 85 000,- Kč.
Hřbitov – opravil se vstup na hřbitov u hlavní brány, byla vyměněna dlažba
i obrubníky, na jaře jsme opravili sklad – márnici, byly provedeny vnitřní i vnější
omítky, opravila se střecha a izolace kolem stavby. V září byl odbornou firmou
proveden ozdravný řez vzrostlých lip před hřbitovem. Náklady na tyto opravy byly
celkem ve výši cca 150 000,- Kč.

Jamolice – vybavení pro mateřskou školu, náklady činily 72 000,- Kč a 90 000,- Kč
stála výměna rozvodní skříně, jističů atd.
Nové sběrné místo u družstevní cesty a doplnění kontejnerů – celkové náklady
30 000,- Kč.
Domeček vzpomínek – bylo provedeno napojení na splaškovou kanalizaci,
instalace WC a teplé a studené vody, byla probouraná zídka ze dvora domu č.81
a č. 57. Spojením obou domů se využilo při Slavnostech na sklonku léta, kdy si mohli
občané prohlédnout nové kousky, které jsme obdrželi od našich občanů darem –
např. řezačka na kopřivy, drtička na kukuřici, kuchyňský kredenc, skříň a další.
Náklady za umístění kovových dveří představovali částku 15 000,- Kč, instalatérské
práce 12 000,- Kč.
Za opravy místních komunikací a cesty k „Hájence“ obec uhradila částku 60 000,Kč. Opravily se největší výtluky na místních komunikacích většinou asfaltovou emulzí.
Cesta k hájence se vyspravila odfrézovaným asfaltem a štěrkodrtí.
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Ostatní opravy a investice
-

pořízení dřevěné sochy SOVY a ZVONIČKY z Řezbářství u Hoblinky, náklady
15 500,- Kč

-

deratizace dešťové kanalizace, byly položeny návnady na likvidaci potkanů
odbornou firmou, výše nákladů 5 000,- Kč

-

oprava střechy obecního úřadu a na budově mateřské školy, výše nákladů
12 000,- Kč

-

pořízení stojanů na dezinfekci na autobusové
zastávky a před mateřskou školu, pořízení ve
výši 18 000,- Kč.

-

víceúčelové hřiště – úprava a vyčistění povrchu
a nové oplocení, náklady ve výši 19 000,- Kč,
montáž nového oplocení provedli členové
výboru TJ Jamolice, za pomoc velice děkujeme

-

nové webové stránky a mobilní aplikace
„V obraze“ 30 000,- Kč

-

výměny rozhlasové ústředny na obecním úřadě
– 40 000,- Kč.
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Zimní údržba a údržba zeleně v obci
Obec se v průběhu roku stará
o údržbu zeleně, místních komunikací i
chodníků. Stále se však najdou tací, kteří
nevhodně na chodnících parkují, stejně
tak i na místních komunikacích a údržbu
chodníků,
tak
komplikují
někde
i znemožňují. Je to vždy o lidech, jak se
vůči druhým chovají, žádná nařízení ani
případné pokuty toto nevyřeší. Snad
každý máme na mysli bezpečnost chodců
a především dětí. Měli bychom
pamatovat na to, jak by se šlo zde našim
dětem, vnukům po chodníku, kde stojí
zaparkované auto a musí vstoupit do
frekventované vozovky. Zaparkovaná
vozidla také znemožňují zimní údržbu.
Provedli jsem úpravu části koryta potoka
za farskou zahradou a další část upravíme
v roce 2021. Opravili jsme také nejhorší
výtluky v komunikacích v obci i směrem k hájence. Cesty, které jsme opravili za
zahradami, jsou již teď, za tři roky dost poničené, hlavně tím, že zemědělci, kteří
provádí orbu, tak neodklízí popadanou hlínu, a co víc, klidně odorají i kus cesty
s drceným asfaltem, přitom tyto cesty byly opraveny v šířce 3 m a z každé strany má
zůstat minimálně 1 metr. Ale některým je to bohužel jedno, že cestu poničili a nedají
to ani do pořádku. Cesty obec opravila, aby se po
nich dalo chodit, ale za blátivého počasí, kterého
jsme si letos užili, tam můžete jedině projít v
holínkách. Cestu využívalo mnoho lidí k procházkám,
hlavně děti z mateřské školy, ale díky bezohlednosti
některých, musí teď chodit všichni opět podél hlavní
silnice.
Dosazovali jsem také ovocné stromy pod
hřbitovem, některé uschly. Děkujeme občanům,
kteří si provádí údržbu před svým domem, i když se
jedná o obecní pozemek, bývalo to vždy dobrým
zvykem a většina z Vás se tím stále řídí, ať už se jedná
o sečení trávy nebo i zametení chodníku v průběhu
roku - děkujeme. Obec má jednoho zaměstnance na
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údržbu zeleně poloviční úvazek (VPP), který provádí i drobné opravy. Dále máme
pracovníky na dohodu o provedení práce, kteří provádí sečení ploch křovinořezem,
údržbu místních komunikací a chodníků, vždy podle aktuální potřeby obce. Jeden
pracovník také zajišťuje dovoz obědů pro mateřskou školu. Všem jim tímto děkuji za
práci, kterou odvádí.

Dotace 2020
Jihomoravský kraj - obdrželi jsme dotaci ve výši 25 000,- Kč z programu Podpora
rozvoje venkova, Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro
rok 2020 na akci „Jamolice – prodejna COOP“, stejnou částkou přispěla i obec,
celkem bylo Jednotě, spotřebnímu družstvu zasláno 50 000,- Kč. Takto jsme zajistili
pro naše občany, že provoz prodejny bude zachovaný.
Nadace ČEZ – program Podpora regionů 2020 – EPP. Díky aplikaci Pomáhej
pohybem nám byla poskytnuta finanční podpora ve výši – 60 000,- Kč pro projekt
Vybavení pro mateřskou školu Jamolice. Celkové náklady byly ve výši 80 163,- Kč,
obec doplatila částku 20 163,- Kč.
Nadace ČEZ – grantové řízení Krizová pomoc, projekt „Krizová pomoc - Jamolice“, obdrželi jsme částku 30 000,- Kč, zakoupena dezinfekce pro občany a materiál pro šití roušek.
Nadace ČEZ – Rozsvěcení vánočních stromů 2020 – obec obdržela finanční
podporu ve výši 20 000,- Kč.
Byly podané žádosti na Jihomoravský kraj, žádali jsem o dotaci na akci –
Rekonstrukce pěší komunikace Ke Hřbitovu ve výši 250 000,- Kč z programu Podpora
rozvoje venkova – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě a o dotaci na částku
23 000,- Kč, na vyhlášený program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
JMK na období 2017-2020 , ale z důvodu snížení příjmů do rozpočtu kraje nebyly
dotace poskytnuty.
Dotace na lesy – obec požádala o dotaci ve výši 214 296,- Kč Jihomoravský krajský
úřad z programu - Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a o dotaci ve výši 48 000,-Kč
z programu Zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Obě dotace jsme
obdrželi a finanční prostředky se využijí pro obnovu a údržbu lesních porostů na
pozemcích ve vlastnictví obce.

Plánované investiční akce na rok 2021
-

plánujeme provést úpravu další části podél Lázeňského potoka směrem
k vojenské cestě;

-

zpracování projektové dokumentace na technickou infrastrukturu pro výstavbu
rodinných domů – Lokalita U hřiště;
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-

na začátku roku zastupitelstvo obce rozhodne o realizaci akce výstavby
víceúčelového zařízení, na kterou jsme obdrželi dotaci 10,8 mil Kč, výstavbu lze
zajistit pouze za předpokladu, že obec uzavře úvěr na výstavbu, o možnosti
dalších dotací bude zastupitelstvo obce jednat;

-

rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici vedle bývalé školy k č.p. 198, spol.
E.ON, zde provede uložení elektrického vedení do země, při této stavbě budou
odstraněny sloupy stávajícího veřejného osvětlení.

Poděkování Nadaci ČEZ a JE Dukovany
Letošní rok ovlivnila virová epidemie Nadace ČEZ a JE Dukovany přišla s rychlou
finanční pomocí pro obce. Obdrželi jsme finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč
na nákup dezinfekce a nákup látek na roušky. Dezinfekci dostaly všechny domácnosti
v naší obci. Z Nadace ČEZ jsme díky aplikaci Pomáhej pohybem - EPP obdrželi 60 000,Kč na vybavení mateřské školy. Z prostředků se nakoupila myčka, sporák, nádobí,
várnice a také osvětlení do některých prostor budovy, obec přispěla ještě částkou
12 000,- Kč. Dalších 90 000,- Kč uhradila obec za výměnu rozvodné skříně, jističů
a dalšího elektromateriálu v části budovy, kde se nachází mateřská škola. Obec
rovněž využila možnosti získat finanční prostředky na akci Rozsvěcení vánočních
stromů 2020. Za poskytnutých 20 000,- Kč jsme pořídili slámové sochy z dílny
p. Marie Pavlicové a poprvé máme v Jamolicích betlém. U betléma se zastavil snad
každý, kdo tudy procházel nebo projížděl. Vážíme si pomoci a podpory, která se nám
prostřednictvím Nadace ČEZ a JE Dukovany dostává, děkujeme. Jste pro nás opravdu
tím správným, dobrým sousedem.

Odpady
V červnu letošního roku zaměstnanci spol. ESKO –
T, s. r. o, a EKO-KOM, a.s., provedli namátkovou
kontrolu popelnic. S výsledkem kontroly jsme všechny
seznámili prostřednictvím letáku, který byl doručený
do každé domácnosti. Přestože nepatrně přibylo
tříděného odpadu, stále je velké množství odpadu
v popelnicích, který do popelnic nepatří. Všem, kteří
třídí, moc děkujeme. Obec zřídila nové místo na
tříděný odpad. Přidali jsme další kontejner na plast k transformátoru v ulici Rodinné
domy a k požární nádrži. V roce 2021 bude do domácností, které odevzdali žádost na
pořízení kompostéru, předán kompostér. Většina domácností také dostane nádobu
na plast, která se bude pravidelně vyvážet, frekvence svozu bude teprve určena.
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V roce pravděpodobně dojde ke změně vyhlášky o poplatku za odpady, na základně
nově schváleného zákona, bude zaveden poplatek dle velikosti popelnice, která bude
přistavená k vysypání.
Spol. Esko - T, s.r.o. navýšila od r. 2021 poplatky za likvidaci odpadu, za jednu
vysypanou popelnici o objemu 120 l uhradíme 29 ,- Kč, za objem 240 l 39,- Kč. Další
položkou, která je fakturována, je za uložení odpadu, ta se má od r. 2021 navýšit
z částky 500,- Kč/t na 800,- Kč/t. Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo,
že poplatek za svoz se navyšuje od r. 2021 o 50,- Kč/ osobu, tj. dospělý uhradí 600,Kč, dítě 400,- Kč, domy pro rekreaci 600,- Kč. Náklady za 1 osobu už teď představuji
částku 777,- Kč za osobu, takže obec i po navýšení poplatku bude na každého občana
doplácet 177,- Kč u dětí a studentů 377,- Kč. Do této částky se započítávají náklady
pouze za komunální odpad. Náklady za tříděný odpad plně hradí obec a do výši
poplatku za komunální odpad - popelnice, se nezahrnují. Za tříděných odpad v roce
2020 obec uhradila 123 000,- Kč. Znovu Vás žádáme, abyste přistavovali pouze plné
popelnice s vytříděným odpadem. Kdo máte popelnice před domy trvale, tak je
označte cedulí nesypat, pokud je nemáte plné. Občané mohou pro uložení odpadu,
využívat sběrných dvorů spol. ESKO – T, např. v Mohelně a Rouchovanech,
prostřednictvím čipových karet, které si lze zapůjčit na našem úřadě. Na sběrné dvory
lze odvézt ledničky, rozebraný nábytek a podobně. Pneumatiky a stavební materiál
se musí likvidovat u firmy, která má oprávnění tyto odpady likvidovat, jejich likvidaci,
si hradí a zajišťuje každý sám. Stále se nám v okolí obce i v obci objevuje různý
materiál – stavební suť, dřevo, pneumatiky, plasty apod., určitě to není dobrá vizitka
a taky příklad pro naše děti.
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Jednoduché pozemkové úpravy
Od 28.3.2020 je zahájeno řízení jednoduchých pozemkových úprav katastrálního
území Jamolice. Zpracování JPÚ bude provádět obchodní společnost Agroprojekt
PSO s.r.o., Brno. V současnosti už geodeti zaměřují v katastru polohopis území.
Úvodní jednání by mělo být svoláno počátkem roku 2021 únor - březen po uvolnění
koronavirových opatření. Zjišťování hranic pozemků by mělo být zahájeno v březnu
– dubnu. Pokud by nedošlo ke zlepšení epidemiologické situace, bude nutné termíny
jednoduchých pozemkových úprav posunout. O termínech budete informování
prostřednictvím rozhlasu a webových stránek obce.

Cena vodného a stočného
S platností od 1. 1. 2021 jsou platné v územní působnosti VODOVODŮ
A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči tyto jednotné ceny pro vodné a stočné:
Vodné
51,85 Kč/m3
Stočné
39,84 Kč/m3
Vodné + stočné
91,69 Kč/m3
K cenám se připočítává sazba DPH ve výši 10 %. Informace - hlášení poruch,
havárie, ceníky atd. můžete zjistit na adrese http://vodarenska.cz/divize-trebic/.

Statistika počtu obyvatel
V letošním roce nám navýšil počet obyvatel ke dne 31.12.2020 na 438. Z toho je
181 mužů, 180 žen a 77 dětí. Průměrný věk obyvatel je 40,89 roků. Podle počtu trvale
hlášených osob v obci jsou přidělované finanční prostředky do obecního rozpočtu,
které potom může obec využívat k jejímu rozvoji.

Sčítání lidu
Sčítání lidu proběhne online od 27.3. do 9.4.2021 přes elektronický formulář na
webu ČSÚ nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Listinné sčítání je určené pouze
osobám, které se nesečtou online a bude probíhat od 17.4. do 11.5.2021. Formuláře
pro listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích komisařů nebo na kontaktním místě
Sčítání 2021.
Lidé mohou online vyplnit data i za členy své rodiny, například děti nebo seniory
bez znalostí práce s počítačem.
Komisaři přijdou až do jednotlivých domácností, formuláře ale bude možné také
vyzvednout a odevzdat na 800 vybraných pobočkách nebo i na České poště.
Prostřednictvím formulářů bude Český statistický úřad zjišťovat jména a příjmení lidí,
druh a číslo dokladu totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost,
mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo informace o dojíždění
do zaměstnání, atd. Data budou zpracována v anonymizované podobě.
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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
• 28.2. - Jarní tvoření – v páteční
podvečer se sešlo několik žen na
jarní tvoření, podle své fantazie a
vkusu si vyrobily jarní dekoraci na
dveře nebo na stůl, podzimní tvoření
se neuskutečnilo.
• 1.3. - 3.3. Vostatky a Dětský
karneval
• 30.5. Honba za pokladem –
tentokrát nás na hradě přivítal
osobně templář – Adalbert de
Vichiers
•

27.6. – JAMOLICE CUP – nohejbalový
turnaj, víceúčelové hřiště Jamolice

•

5.7. Hasičova stezka – sportovní
odpoledne mladých hasičů s večerní
taneční zábavou

•

1.8. - Memoriál Michala Křišťála

•

15.8. - 16.8. – Tradiční rozmarýnové
hody, v sobotu hrála kapela Fantazie
a v neděli Slovácká kapela Romana
Horňáčka, děti v krojích měly krátké
vystoupení, které se moc povedlo.
Hlavními stárky byli Karolína Čihalová
a Rostislav Šlapanský, kteří zvládli
organizaci hodů na výbornou;
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•

29.8. – Rozloučení
s prázdninami – na
závěr prázdnin jsme
uspořádali pro děti
odpoledne plné her
a soutěží. Kromě
soutěží
se
děti
seznámily s technikou Policie ČR a SDH
Rakšice. Se členy
SDH Jamolice si děti
mohly
vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky, stříkat na
terč se džberovou
stříkačkou, barvily kamínky. Na závěr si děti zařádily v pěně, která se používá
k hašení. Všichni si toto veselé odpoledne užili, děkuji všem, kteří pomohli akci
zajistit.

•

4.9. Malý festival loutky

•
•

12.9. Slavnosti na sklonku léta
3.10. Barvářské zkoušky psů malých plemen
Z důvodu vládních nařízení jsme nemohli uspořádat tyto akce:
Ukliďme Česko, Pálení čarodějnic, Posezení ke dni Matek, Smrtolka, Gulášobraní,
Vítání občánků, Pytlácká stezka, zájezd do Tovačova a na Florii Kroměříž, zájezd do
divadla, Drakiáda, Lampionový průvod, Rozsvícení vánočního osvětlení, Vánoční
posezení, Půlnoční přípitek po půlnoci v areálu za školou.
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Akce na rok 2021
Vzhledem k tomu, že situace nijak podstatně nemění a pořádání akcí není
povoleno, budeme připravovat akce, dle aktuálního stavu. Rádi bychom opět dělali
Maškarní ples pro děti, Vítání občánků, Gulášobraní a plno další akcí. O tom, zda se
uskuteční budete včas informování.

Výstava ve Znojmě
Od června do listopadu jsme se mohli zajet podívat na výstavu „TRADICE JEDNÉ
HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE“ do Znojma. Výstava představila nejenom
historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel na venkově
v 19. a na počátku 20. století.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě si dalo za cíl představit historii i současnost
především lidového oděvu, rodinných obřadů a také tradiční zemědělskou
a řemeslnou výrobu všech zúčastněných regionů. Okrajově se věnuje nejenom lidové
stravě, ale i vesnické architektuře a interiérovému vybavení. Na výstavě jste mohli
vidět kroj, který se u nás kdysi nosil a také dva předměty hliněné síto a svatební
čepec.
Hliněné síto k protírání rozvařených švestek na kaši
"blízačku", ze které se vařila
povidla, pravděpodobně výrobek
ivančických hrnčířů; 2. polovina
19. století.
Jihomoravskému
muzeu ve Znojmě, kde je síto
uložené, daroval pan Pavel Vorel.
Svatební čepec s dýnkem; Jamolice; 1. polovina
19. století (bližší původ neznámý). Ze sbírek Muzea
v Ivančicích, jedné z poboček Muzea Brněnska.

Pozemkový spolek Koniklec a péče o přírodní památku Černice
Informace o spolku Koniklec, která pečuje o přírodní památku Černice
v Jamolicích:
Pozemkový spolek Koniklec jsme založili před více než deseti lety s cílem zajistit
péči o několik přírodně cenných lokalit v oblasti středního Pojihlaví a Pooslaví. Při své
činnosti preferujeme ochranu přírody založenou na dlouhodobém vztahu
k pozemku. Existence právního vztahu k pozemku je podle nás zásadním
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předpokladem pro zajištění smysluplné dlouhodobé odpovídající péče o přírodně
cenná území. Námi realizovaná péče má nejčastěji podobu mozaikového sečení
travních porostů, výřezu nežádoucích dřevin, budování kamenných zídek, instalace
ptačích budek, výsadeb dřevin apod. Pro svou činnost spolek využívá vedle vlastních
prostředků a dobrovolnické práce také finanční příspěvky z dotačních programů
a příspěvky od dárců. Získané prostředky využíváme pro výkup (směnu) pozemků
v přírodně cenných lokalitách a k zajištění odpovídající péče o ně.
V průběhu roku 2020 jsme na několika pozemcích nacházejících se v přírodní
památce Černice se souhlasem jejich vlastníků zajistili provedení zásahů směřujících
ke zlepšení přírodního prostředí. Jednalo se o sečení travních porostů křovinořezem
a ručně vedenou sekačkou, výřez suchých borovic, odstranění vývratů, likvidaci
ponechaného klestu po dřívějších těžbách, prořezávku mladých borovic a odvoz
odpadu (pneumatiky, železo a drobný komunální odpad). Zásahy jsme realizovali na
pozemcích, kde doposud žádná péče neprobíhá. Jedná se o nezbytné zásahy ve
prospěch cenné vegetace a vzácných druhů hmyzu, především denních motýlů.
V této činnosti budeme pokračovat i v příštích letech.
Realizaci zásahů provádíme sami ve svém volném čase s pomocí kamarádů,
známých a všech, kteří se chtějí přidat. Při jejich plánování vycházíme z dostupných
mapových podkladů – leteckých snímků a katastrálních map. Snažíme se o maximální
respektování hranice sousedních pozemků, ať již jsou v terénu vyznačeny či nikoliv.
Nemáme zájem provádět zásahy na soukromých pozemcích bez svolení majitele,
neboť na těch stávajících je práce víc než dost.
Členové Pozemkového spolku Koniklec před vyhlášením a zavedením omezujících
opatření postupně kontaktovali a oslovovali vlastníky pozemků v přírodní památce
Černice s cílem získat jejich souhlas k realizaci vhodných opatření. V případě zájmu
vlastníků jsme rovněž zajistili odkup pozemků či nabídli možnost jejich směny za jiné
pozemky mimo přírodní památku. Dva pozemky jsme získaly darem. S ohledem na
vyhlášená omezení a celkovou situaci jsme tuto svoji aktivitu na jaře přerušili s tím,
že ji za příznivějších okolností obnovíme.
Více se o nás a naší činnosti můžete aktuálně dozvědět ze stránek
facebook.com/pskoniklec.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu
pskoniklec@seznam.cz.
Jaroslav Knotek - Pozemkový spolek Koniklec
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Mateřská škola Jamolice, p. o.
ZEŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE
„Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak
vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“
Robert Fulghum
Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Usilujeme
o pěstování pozitivních vztahů mezi dětmi i dospělými. Vycházíme také z lidových
tradic a zvyků a v této souvislosti nabízíme dětem spoustu zajímavých aktivit
a činností.
Skončily vánoční prázdniny, a protože sněhu jsme se zase nedočkali a děti si
neužily stavění sněhuláků ani sáňkování, přesto jsme zažili mnoho zajímavých dní.
V rámci tradice „Tří králů“ děti navštívily kostel, kde si prohlédly vánoční výzdobu
a betlém s jesličkami, společně si zazpívaly koledy a poslechly si vyprávění
p. Kuchaříkové, která nám tuto tradici každý rok umožňuje. Další zajímavou akcí byla
návštěva p. Hořáka ze záchranné stanice IKAROS. Tato návštěva se uskutečnila
v rámci rozvoje praktického polytechnického vzdělávání a kromě dětí z MŠ Dobřínsko
a ZŠ Dolní Dubňany se návštěvy zúčastnila i p. Mgr. Magdalena Vránková –
projektový manažer aktivit. Děti se seznámily se životem vybraných druhů zvířat, byly
informovány o jejich životních podmínkách v záchranné stanici. Poznaly sovu Aničku,
která se ve stanici narodila, králíčka s dlouhýma ušima, užovku japonskou,
chameleona, který měnil barvu a ježka ušatého, který se u nás běžně nevyskytuje.
Toto setkání bylo zpestřeno i zpíváním písniček o zvířátkách a hrou na kytaru.
Stejně jako předešlé roky pracují naši malí předškoláci společně s rodiči v ESS,
které jsou programem, jež si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj
předškoláků. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité
pro zvládání čtení, psaní a počítání. V rámci spolupráce s MAP se 7. lekce zúčastnila
i vedoucí odboru školství a kultury města Moravský Krumlov p. ing. Marie Brücková.
A protože únor je měsícem karnevalů a masopustních průvodů, tak jsme se i my
vypravili na naši tradiční masopustní obchůzku po vesnici. Za doprovodu
„vozembouchu,“ zpěvu a hry dětí na dětské hudební nástroje jsme potěšili nejen
kolemjdoucí, ale navštívili jsme obecní úřad, obchod, zemědělské družstvo a rodiče,
babičky a dědečky dětí navštěvujících MŠ. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
dětem připravují během jejich náročné obchůzky občerstvení. DĚKUJEME!
Skončil masopust a už je tu měsíc březen a s ním blížící se jaro. A my jsme se vydali
na další zajímavý výlet, tentokrát autobusem do zahradnictví v Polánce. Tam nás
přivítaly skleníky plné kytiček a sazeniček zeleniny. Děti si měly možnost prohlédnout
přesazování rostlin a dozvěděly se, jak se o ně starat.
A hned další týden v rámci projektu „Vůně chleba“ jsme se vydali na návštěvu do
pekárny Ivanka v Moravském Krumlově. Děti se dozvěděly, jak se zadělává těsto na
chleba, vyzkoušely si válení rohlíků a nechyběla ani odměna. Pochutnali jsme si na
čerstvých křupavých rohlících.
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A to byl bohužel náš poslední společný výlet, přestože jsme toho měli
naplánovaného ještě spoustu. Od 16.3. 2020 po vzájemné dohodě se zřizovatelem
jsme museli z důvodu mimořádných opatření kvůli koronaviru a ochrany zdraví dětí
provoz naší MŠ až do odvolání uzavřít.
V průběhu uzavření provozu byla provedena nová elektroinstalace v celé budově
MŠ a vyměněno osvětlení. Poté následovalo malování a úklid celé budovy.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na děti, a po celou dobu jsme byli v kontaktu na
dálku, prostřednictvím webových stránek byly zasílány předškolákům úkoly
k přípravě na nástup do ZŠ, ostatním dětem pak různé nabídky k tvoření se svými
rodiči a odkazy na zajímavé aktivity.
Od 25. května 2020 byl provoz MŠ opět zahájen za dodržování mimořádných
opatření. Děti byly seznámeny s organizací pobytu v MŠ se zvýšenými hygienickými
opatřeními.
V červnu jsme se ještě jednou sešli s p. Hořákem, tentokrát na to bylo téma
„Dravci a sovy“. Setkání proběhlo venku v prostorách zahrady mateřské školy.
Následoval ještě projekt na téma „Šumavský les aneb dřevo nejen na topení“.
Toto téma děti velmi bavilo, dozvěděly se spoustu zajímavých poznatků o lese
a řemeslech a spolu s paní učitelkou si vyrobily pec. Ta nám pak sloužila nejen
k dramatizaci pohádek, ale i písniček.
A pak už nás čekalo 28.6.2020 „Slavnostní pasování“. Bohužel probíhalo kvůli
mimořádným opatřením z důvodu nemoci covid19 úplně jinak, než jsme byli zvyklí
v minulých letech. Ale přestože jsme se sešli v malém počtu, rodiny pasovaných dětí
bez ostatních kamarádů, i tak si naši předškoláci vysloužili velký potlesk a obdiv
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nejbližších. Poté následovalo pasování paní starostkou a předání dárečků od obce.
A samozřejmě nesmělo chybět vysvědčení a „Knihy vzpomínek“, na kterých děti
pracují po celou docházku do mateřské školy. Po skončení programu jsme všichni
poseděli a vzpomínali na uplynulé roky, které jsme s dětmi ve školce prožili.
Po prázdninách, které utekly jako voda, jsme 1.9.2020 přivítali nejen nové děti,
ale i novou paní školnici Věru Chvátalovou a školní asistentku Lenku Michalíkovou.
V průběhu měsíce září si většina nových dětí zvykla na nové prostředí a kamarády,
ale bylo potřeba se toho ještě spoustu naučit. Seznámit se nejen s prostředím MŠ,
ale i jeho okolím a zapamatovat si pravidla slušného a bezpečného chování. Stejně
jako vloni děti procvičují správnou výslovnost v „LOGOCHVILKÁCH“ s paní učitelkou
Hankou Chvátalovou. V projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ děti
procvičují obratnost, dovednosti s míčem, přirozená cvičení a netradiční činnosti.
Protože jsme si povídali hodně o podzimu na poli, v lese, u rybníka v tématu „Jaké
šaty má podzim“, vznikla prostorová práce dětí - postava skřítka „Podzimníčka,“ kdy
děti otiskovaly listy, jablíčka a hrušky na skřítkovi šaty.
Začátkem měsíce října nás navštívilo divadlo „Kašpárkův svět“ s pohádkou
„O princezně Rozmařilce“, která se opět uskutečnila v klubu za dodržení
bezpečnostních opatření.
Při povídání o podzimu se děti učí o stromech a jejich plodech, které si pak
nasbírají při vycházkách a využívají je při různých výtvarných činnostech.
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Letošní tradiční „Bramborobraní“ jsme bohužel museli oželet, a tak si děti
připravily alespoň těsto na bramboráky, které jim pak p. Chvátalová usmažila ke
svačině. Na zahradě děti soutěžily v hodu bramborou, ve slalomu mezi kužely, ve
sbírání brambor apod.
Dalším tématem byla „Oslava stromů aneb stromy kolem nás“. Děti
vypracovávaly pracovní listy, krájely jablka a hrušky na pečený čaj, strouhaly jablíčka
na štrůdl, vymalovaly temperou „strom přání“ a na vystřižené listy jim paní učitelky
napsaly odpovědi z ankety „Co bychom přáli stromům“.
V listopadu jsme si společně připomenuli „Svátek dušiček“, období, kdy
vzpomínáme na naše nejbližší, kteří už nejsou s námi.
Pak už následuje velmi oblíbený svátek sv. Martina a projekt „Martin už jede“.
Vzhledem k současným omezením se nemohla uskutečnit tradiční „Svatomartinská
slavnost“ za účasti rodin dětí. Proto vznikl nápad na on-line propojení s MŠ Dobřínsko
– během něj jsme si společně zazpívali a děti v kostýmech zahrály příběh čerpající
z legendy o sv. Martinovi.
V projektu „Odrazy – obrazy křídel“ děti výtvarně zpracovávaly téma PTÁCI – jako
inspiraci jsme využili velkoformátové fotografie ptáků, obrazy, encyklopedie i fantazii
dětí. Výsledkem projektu, do kterého je zapojeno několik mateřských i základních
škol, bude putovní výstava dětských prací zahájená vernisáží.
Paní učitelka Lenka Michalíková vytvořila pro rodiče dětí aktuálně navštěvující MŠ
v Jamolicích uzavřenou facebookovou skupinu, abychom byli ve spojení i v této
nepříjemné době covidové. Zveřejňujeme zde videa, fotky a výsledky prací dětí,
abychom mohli společně sdílet radost z jejich práce a pokroků.
A už tu byl Mikuláš a s ním mikulášská nadílka ve školce.
Od začátku prosince čeká na děti ve školkovém adventním kalendáři každý den
obálka s úkolem a za jeho splnění lepí děti do kalendáře hvězdičky (vyráběli jsme
řetěz pro čerty, andělíčka ze šišky, učíme se písničky a básničky, povídáme si
o adventu a svátcích).
A už se těšíme na Vánoce, které letos budou jiné, než jsme zvyklí. Ale i přesto
věřím, že si je s dětmi užijeme. Čeká nás pečení perníčků, výroba přáníček, povídání
o starých štědrovečerních zvycích-ty si společně vyzkoušíme (např. lodičky z ořechů,
hrníčková kouzla, krájení jablíčka). Zazpíváme si koledy a vyrobíme si některé
staročeské vánoční dekorace – polazy, svícny z jablek a sušeného ovoce.
Závěrem chci poděkovat nejenom rodičů, ale i mým kolegyním, p. starostce
a celému zastupitelstvu za celoroční spolupráci.
Za celý kolektiv naší mateřské školy Vám všem přejeme, abyste prožili krásné
svátky Vánoc a nový rok 2021 byl pro všechny mnohem veselejší, a hlavně ať tuto
nelehkou dobu všichni ve zdraví zvládneme.
Nekulová Hana – ředitelka školy
20

Sbor dobrovolných hasičů Jamolice
Na úvod článku o jamolických dobrovolných hasičích
přejeme všem čtenářům jménem Sboru dobrovolných
hasičů Jamolice a členů Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Obce Jamolice úspěšný rok 2021, pevné zdraví a také
štěstí.
JSDHO v roce 2020 nezasahovala u mimořádných
událostí. Bylo zrušené plánované společné taktické cvičení
jednotek sborů dobrovolných hasičů okolních obcí.
Prováděla se pouze běžná údržba techniky, přistavení
vozidla DA1-LZ k provedení pravidelného ročního servisu a na STK. Byla zahájena
úprava vestavby požárního přívěsu PPS12, byl navýšen počet požárních hadic na
dvojnásobek, přidány dvě požární proudnice typu TurboJet a rozšířeno vybavení
o elektrické kalové čerpadlo k odčerpávání zatopených vodovodních šachet, sklepů a
dalších prostor, kde nelze použít motorovou stříkačku PS12. Dále bylo vybavení
rozšířeno o malou elektrocentrálu k napájení kalového čerpadla a osvětlení místa
zásahu. Bylo zažádáno o krajskou dotaci z JmK na osvětlovací soupravu pro noční
zásahy s možností napájení ze sítě 230V i z akumulátorů, dotace byla z důvodu
mimořádné situace zrušena.Činnost spolku SHČMS SDH Jamolice byla v roce 2020
částečně omezená, zejména v účasti na soutěžích v požárním sportu. Byly zrušené
všechny postupové soutěže dospělých, Znojemská liga, jarní kolo hry PLAMEN a velká
část pohárových soutěží mládeže i dospělých. Na jaře neproběhlo plánované soustředění mladých hasičů. Ještě se podařilo 1. února uspořádat Hasičský ples a při
uvolnění opatření 5. července celodenní akci Hasičova stezka spojenou s Letní nocí
s kapelou Vikomt. Soutěže Hasičovy stezky byly rozděleny do více věkových kategorií,
na Znojemsku je to jedinečná soutěž, protože se pořádají pouze soutěže v požárním
útoku. Akce se velmi vydařila, plánujeme pokračování i v roce 2021. Tělovýchovné
jednotě Jamolice, Obci Jamolice, starostce obce a obecnímu úřadu děkujeme za
pomoc a podporu při pořádání akce. Soutěžní družstva mladých hasičů se při uvolnění
opatření o letních prázdninách zúčastnily tří pohárových soutěží v požárním útoku.
S mladými hasiči jsme uspořádali výlet do Vranova nad Dyjí a na Vranovskou
přehradu. S ukázkami požárního sportu jsme se zúčastnili akce Slavnosti na sklonku
léta, pořádané 12. září Obcí Jamolice. Díky této akci nás oslovilo několik zájemců
všech věkových kategorií, včetně předškoláků o členství v kolektivu mladých hasičů
SDH Jamolice. Naše řady se rozrostly i o několik instruktorů, ještě si musí doplnit
základní přípravu vedoucích a instruktorů. S trenéry Markétou, Pavlem a Helenou
organizují tréninky instruktorky Petra, Renata a Nikola, vypomáhají i někteří rodiče
dětí. Celkem nás je tedy 40 nadšenců pro požární sport. Koncem srpna byla zahájena
příprava na podzimní kolo hry Plamen, které proběhlo v obci Slup. Změnili jsme
systém tréninků, trénovalo se dvakrát týdně, výkonnost se zlepšila, bylo to znát na
výsledcích v jednotlivých věkových kategoriích i disciplínách. Náš dorostenec obsadil
první místo, družstva mladších i starších se umístily ve středu startovního pole, je to
výrazné zlepšení oproti minulým rokům, mohl by to být návrat k úspěchům mladých
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hasičů v požárním sportu z let 1998 – 2010, kdy jsme obsazovali druhé a třetí příčky
ve hře Plamen na okrese Znojmo, tehdy pod vedením Marty a trenérek Mirky a Ivany.
V roce 2020 jsme získali dotaci pro sportovní kluby, využili jsme ji na pořízení přileb a
dresů pro mladé hasiče.
Obec podpořila naši činnost pořízením nůžkového stanu a zkrácených lavic, které
je možné bezpečně přepravovat v hasičském automobilu. Je to vybavení, které
využijeme při účasti na soutěžích v požárním sportu i při dalších akcích, které
pořádáme.
Děkujeme také místnímu patriotovi za sponzorský dar, pořídil mladým hasičům
soupravu hadic a proudnic s příslušenstvím pro disciplíny CTIF. Nemalý dík patří také
sestrám a bratrům hasičům z Dukovan, kde ukončil činnost kolektiv mladých hasičů,
podpořili činnost našich soutěžních družstev materiálním vybavením a předáním
zkušeností.
Děkujeme místním spolkům za spolupráci a těšíme se na další pokračování
spolupráce v roce 2021.
Měli jsme v plánu další zpestření našeho tradičního Hasičského plesu, ale
z důvodu pandemie jsme byli nuceni pořádání Hasičského plesu odložit na rok 2022.
Doufáme, že bude možné v roce 2021 uspořádat soustředění pro kolektiv mladých
hasičů a uskuteční se jarní kolo hry Plamen. Opět plánujeme uspořádání Hasičovy
stezky s Letní nocí ve dnech svátků počátkem července. Dále plánujeme účast
v pohárových soutěžích v požárním útoku, a pokud půjde vše podle plánů, uskutečnit
noční závody na nové dráze na přelomu července a srpna. Sezónu ukončíme
podzimním kolem hry Plamen.
Za SDH Jamolice a Mladé hasiče – Jan Matějka,
Markéta Dvořáčková a Pavel Fila
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Tělovýchovná jednota Jamolice, z.s.
Letošní rok 2020 byl pro nás všechny vzhledem k nastalé
epidemiologické situaci velice náročný. Koronavirus zasáhl, ať už více či
méně, do života každého z nás. Projevilo se to také v oblasti fotbalu i
všech ostatních sportovních činnostech.
Na výroční členské schůzi, která se letos konala 18.1.2020, výbor
přítomné členy seznámil s činností a hospodařením jednoty v loňském roce
a připravenými akcemi pro rok letošní. To jsme však ještě netušili, co nás čeká a že
ne všechny naše plány budeme moci realizovat.
A teď k samotnému fotbalu. Zimní příprava hráčů probíhala opět v kryté hale
v Rouchovanech. Doprava a nájem haly stojí nemalé peníze, a proto se těšíme na
připravovanou víceúčelovou budovu, která by měla snad být v budoucnosti
postavena také v naší obci. Po podzimní části fotbalové soutěže 2019/2020 jsme byli
na 5.místě, na kterém jsme také skončili, neboť jarní část soutěže byla zrušena.
Do nadcházejícího ročníku 2020/2021 jsme tým posílili o několik kvalitních hráčů
a bylo to poznat i na výsledcích mužstva. Podzimní část jsme skončili na 4. místě
předčasně, neboť soutěž byla opět zrušena, a uvidíme, co bude na jaře.
Také letošní 22. ročník nohejbalového turnaje Jamolice Cup, tradičně konaný v areálu
Pod Templštýnem, byl v ohrožení. Na konec se nám povedlo jej uskutečnit alespoň v
omezené podobě 27.6.2020 na víceúčelovém hřišti v Jamolicích. Zúčastnilo se ho celkem
14 týmů. Organizace turnaje byla opět na vysoké úrovni a vyšlo nám i počasí.
Bez větších omezení se pak 1.8.2020 uskutečnil Memoriál Michala Křišťála.
Jednalo se již o 24. ročník. Filip Číhal přišel s dobrým nápadem uskutečnit tentokrát
memoriál formou turnaje v malé kopané. Filip si vzal na starosti organizační část
turnaje, TJ pomohlo se zázemím a občerstvením. Zúčastnilo se 9 týmů a vyhrálo
kombinované družstvo z Jamolic. Turnaj se odehrál na vysoké sportovní úrovni, takže
se bylo na co dívat a přálo i počasí. Rádi bychom v tomto duchu pokračovali.
Také oblíbené akce pořádané Obecním úřadem, na kterých pomáháme
s organizací, se uskutečnily v omezeném rozsahu jako např. Dětský den, Slavnosti na
sklonku léta. Nicméně jsme rádi za každou akci, která se povedla uskutečnit.
Velké poděkování patří Obecnímu úřadu za pomoc a podporu, sponzorům Jaros
s.r.o. a Tür Nord Czech s.r.o., výboru za chuť, něco pro fotbal v Jamolicích udělat, ve
svém volném čase a zadarmo, a také všem ostatním, co nám v našich činnostech
pomáhají.
Na závěr přeji fotbalistům, aby
mohli vůbec hrát, aby je fotbal těšil
a bavil. A nám všem ostatním přeji
do nového, snad lepšího, roku
spokojenost a hlavně zdraví,
u kterého si v této době
uvědomujeme, jak je křehké a
důležité.
Josef Řezáč – předseda TJ Jamolice
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Myslivecký spolek Templštýn Jamolice, z.s.
Myslivecký
spolek
má
12 členů a 2 adepty. Činnost
myslivců je zaměřena na chov
a lov zvěře za pevně stanovených podmínek a k ochraně
životního prostředí. Naše činnost v rámci péče
o zvěř spočívá v preventivním proléčování
spárkaté zvěře, dále vypouštění bažantích slepic
do honitby a přikrmování zvěře v zimním období.
Z činnosti spolku uvádím např.:
- pomoc s výsadbou stromků ve spolupráci
s obecním úřadem
- vysekání travního porostu a keřů v Hájcích
- v nadcházejícím zimním období bychom chtěli zapojit děti do přikrmování zvěře
- v měsíci říjnu proběhly Barvářské zkoušky loveckých psů malých plemen, které
jsou vysoce hodnoceny, jak sborem rozhodčích, tak vůdci psů a taktéž okresním
výborem. Hodně akcí nám překazila covidová pandemie, např. naučnou vycházku
s dětmi a rodiči a Poslední leč, na kterou se těší občané naší obce. Z loveckých
akcí uvádím dva hony na zvěř drobnou a naháňku na zvěř černou.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim členům za jejich celoroční práci a všem
občanům pevné zdraví a hodně štětí v nacházejícím roce.
Josef Smejkal - předseda Mysliveckého spolku Templštýn Jamolice

Z knihovny
Zajímavosti z knihovny aneb Co jste dosud o knihovně možná nevěděli
1. Nejčastěji půjčovaným žánrem jsou romány a detektivky.
2. U dětí vedou pohádky, dobrodružné příběhy a ilustrované
encyklopedie.
3. Pozici knihovnice v minulých letech postupně zastávaly paní Jiřina
Kuchaříková, Dana Jarolímová, Ivana Čihalová a Hana Chvátalová.
4. Čtenáři se mohou aktivně podílet na výběru nových titulů svými
nápady a tipy.
5. Nejpilnější čtenářka si během roku vypůjčila 84 knih.
6. V jamolické knihovně je zaregistrováno 45 čtenářů, v převaze jsou ženy.
7. Nejstarší čtenářkou je paní Zdeňka Smejkalová, nejmladšími čtenářkami jsou
Sofinka a Sárinka Pešovy.
8. Ke stému výročí založení republiky zakoupila obec obsáhlou publikaci PRVNÍ
REPUBLIKA 1918-1938, která se věnuje dějinám, osobnostem i dennímu životu
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a obsahuje i 59 vložených kopií unikátních dokumentů doby. Ty jsou téměř vždy
věrnou reprodukcí originálu v původním rozměru. Najdete mezi nimi např.
Washingtonskou deklaraci z října 1918, která poprvé oficiálně vyhlašuje nezávislý
stát, nebo Mnichovskou dohodu, která jej zničila. Dále si můžete prohlédnout
uliční plány Prahy, korespondenci T.G.M.a Karla Kramáře, reklamní plakáty Baťa,
Škoda, denní tisk nebo dobové bankovky různých hodnot.
9. Nejstarším a nejcennějším výtiskem knihovny je MORAVSKO KRUMLOVSKO
A HROTOVSKO, Vlastivědný sborník z r.1925, sestavený z prací učitelů školního
okresu moravsko krumlovského.
10. Nejtěžšími knihami ve fondu knihovny je pět dílů OTTOVY ENCYKLOPEDIE České
republiky, každá váží zhruba 2,5 kg.
11. Samostatná Ottova encyklopedie A-Ž má 1144 stran, obsahuje více než 10 000
hesel a 3000 obrazových materiálů.
12. Čtenáři mohou vybírat z 3747 knih, z toho ze 444 knih naučných.
13. V sekci časopisů najdou čtenáři 9 titulů, např. Marianne Venkov a styl, Bydlení,
Apetit, Kreativ, Pravý domácí časopis, Moje země.
14. Registrovaní čtenáři využívají služeb knihovny zdarma.
Srdečně zvu stávající i nové čtenáře k návštěvě knihovny, která se i letos rozrostla
o nové zajímavé tituly.
Knihovna je otevřena čtenářům každou středu v době od 16:00 do 17:30.
Věrným čtenářům děkuji za celoroční přízeň a přeji všem, aby pro ně knížky byly
osvěžením a pohlazením pro duši. Těším se na setkání v novém roce 2021.
Hana Chvátalová, knihovnice

Slovo kronikářky
Milí spoluobčané,
před rokem jsme si všichni vzájemně přáli pevné zdraví
a spokojenost. Nyní, s příchodem konce roku 2020, jsme plně
pochopili, jak významné toto přání bylo.
Tento rok se nám všem vryje do vzpomínek jako rok
pandemický, vybočující ze všech předešlých let. Nejpoužívanějším
slůvkem, které nás provázelo téměř denně, bylo označení pro novou virovou nákazu
Covid-19. Název pro nemoc, o které jsme neměli tušení a která během krátké doby
ovládla celosvětové dění. Netrpělivě a s obavou jsme sledovali v médiích zprávy
o rychlém rozšiřování onemocnění a počtu nemocných u nás i ve světě.
Uplynulá doba byla plná obav o své blízké, ale také naplněná nadějí, že se vše
v dobré obrátí. Znovu jsme si uvědomili, jak je pro nás důležitá rodina, přátelé,
dostupná zdravotní péče, svoboda názorů i cestování. Poznali jsme, co je to žít
v nouzovém stavu, který vyhlásila vláda a jaké jsou naše životní priority.
Náš každodenní život se v mnoha směrech musel přizpůsobit mnoha omezením,
ale nezastavil se a v pravidelném tempu plynul dál. I přes ztížené podmínky se v obci
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stavělo a budovalo. Proto jsme se v létě mohli projít po nových chodnících na
Poustkách, zdržet se na novém dětském hřišti u čističky, pozorovat jak v obci vyrostlo
několik nových domků, obdivovat úpravu a výzdobu veřejných i soukromých
prostranství. Podařilo se zorganizovat několik vydařených sportovních
a společenských akcí do kterých se zapojily děti, mládež, místní spolky i obec. Nebyl
nám lhostejný osud těch, kteří se dostali do nesnází a pomáhali jsme radou, pomocí,
či darem. Radovali jsme se z příchodu nových občánků a smutnili nad věčným
odchodem několika nejbližších. Mezi ně patřili i dva bývalí starostové Jamolic, pan
František Maša a inženýr Karel Pochman. Věnujme tichou vzpomínku na jejich
starostenský um, obětavost a vstřícnost.
I když nás i v těchto dnech provází mnohá omezení spojená s pandemickou
nákazou koronavirem, přizpůsobili jsme se a naučili se je
respektovat. Pevně věřím, že
společně dokážeme zaplnit
nepopsané listy nadcházejícího
roku 2021 poctivou prací,
radostí ze života a solidaritou
s těmi, kteří to potřebují.
Přeji všem v novém roce stálé
zdraví, spokojenost a pohodu.
Jsem přesvědčená, že díky Vám,
kterým není dění v naší obci
lhostejné, budou i v budoucnu
stránky obecní kroniky plné
pozitivních informací.
Vaše kronikářka :-)
Bc. Eliška Bláhová

Templštejn v roce 2020
Letošní dění na hradě bylo ovlivněno coronavirem a deštivým počasím. Některé
akce se tak neuskutečnily nebo se konaly v netradičních termínech. Jarní
a předprázdninové školní akce letos téměř nebyly. Jedna z prvních letošních akcí
a zvlášť zdařilá, byla tradiční „Honba za pokladem“ jamolických dětí. Letos
v netradičním termínu 30.5. Počasí akci přálo, účast byla hojná a děti letos čekalo
i netradiční překvapení – templáři, kteří darovali každému dítěti templářský peníz.
V létě se pak uskutečnilo i několik soukromých akcí nebo přespání putovních skupin,
ale bylo jich méně než jiné roky. Coronavirus poznamenal i návštěvnost, ale poněkud
nečekaně. V době coronavirových opatření, kdy byla zavřena mnohá kulturní
a sportovní zařízení, lidé hojně vyrážely do přírody, což se projevilo i na návštěvnosti
hradu. Naopak v létě bylo návštěvníků z táborů méně. Celkově návštěvnost byla asi
větší, ale v průběhu roku byla rozvrhnuta jinak než obvykle.
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Letos se podařilo doplnit střechu hradní boudy žlabem se svodem svedeným do
plechového sudu. Z obavy z vandalů a zlodějů jsem nechtěl kupovat věci nové. Zkusil
jsem přes sociální sítě, zda by někdo nedaroval hradu použité a vyřazené okapy.
Potěšilo mě, že nabídek bylo více, než jsem potřeboval. Kovový sud a vyústění
potrubí darovali a dovezli brontosauři z Prahy, háky a podokapní žlaby darovala
rodina Jarolímova z Jamolic a zbytek svodů a součástí jsem doplnil z vlastních zdrojů.
Podařilo se tak zdarma získat vše co bylo třeba. Během pracovního víkendu 26.-28.6.
pak brontosauři všechny díly osadili na boudu. Mohlo by se zdát, že je to drobnost,
o které není potřeba se rozepisovat, ale pro mě to bylo důležité. Díky deštivému
počasí se nám podařilo pro letošní rok získat dostatečné zásoby vody pro zednické
práce. Mohu v klidu spát, že i kdyby na hradě řádili vandalové nebo zloději a něco
z toho zničili nebo ukradli, že se nám snad zase podaří vše bez velkých finančních
nákladů obnovit. V neposlední řadě potěšil i zájem všech podpořit hrad. Děkuji
mnohokrát všem za množství nabídek. Děkuji dárcům za darované části,
a brontosaurům za instalaci. Kromě zmíněného pracovního víkendu z Brontosaury
26.- 28.6. se konal 1.-14.8. každoroční pracovně prožitkový tábor se základním
článkem hnutí Brontosaurs Fénix. Počasí bylo na srpen nezvykle deštivé a chladné.
Dva dny tábora propršelo. Na rozdíl od jiných let, kdy nás trápily vedra často vysoko
přes 30˚C, tak letos bylo chladno, kdy v noci občas přišlo vhod teplé oblečení. Díky
dešti bylo vše mokré, což také ztěžovalo práce. Přes všechny obtíže se podařilo udělat
velké množství práce. Byl opět částečně vyplet a vyčištěn hrad. I když i díky vlhkému
počasí, které přálo bujnému růstu zeleně až do mrazů, nebyl hrad na podzim tak holý,
jako obvykle. Letošní deště neprospěli ani dřevěné vyhlídce. Bylo nutné opět provést
celkovou údržbu vyhlídky a výměnu shnilých nebo zlámaných klacků. Dříve jsme
využívali pro opravy hlavně tyčovinu, které je nedostatek. Je i problém, že tyčovina
rychle shnila. Na pozemcích hradu je plno borových souší, které u země hnijí
a začínají se vyvracet, což ohrožuje návštěvníky. Brontosauři se rozhodli tento
nevyužitý materiál použít pro opravy. Souše káceli pomocí ručních pil a seker
a následně rozštípali na půlkulatinu, která byla použita na výměnu nášlapných
kuláčů. Toto dřevo vzhledem k větším průměrům by mělo vydržet více. Ruční
zpracování je poměrně časově i fyzicky náročné, takže se výměna provedla jen v části
plochy plošin. Deště měli negativní vliv i na dřevěné tabule, z nichž se některé začali
rozpadat. Brontosauři z borových souší jednu tabuli opravili a jednu menší vyrobili
z tyčoviny zcela znovu.
Nejviditelnější změnou na hradě je asi prodloužení kamenného schodiště do jádra
hradu. Brontosauři celé schodiště opravili. Vyměnili uvolněné kameny a dodělali
několik dalších stupňů. Schodiště je tak snad téměř hotové. V budoucnu doplníme již
jen jeden nebo dva poslední stupně. Letos jsme se soustředili na zdění. Pokračovalo
zabezpečení stěny předního paláce – typické stěny se třemi okénky a třemi pilíři.
Pokračovali jsme v dozdívání krajního okénka, kde už chybí jen část záklenku.
Opravovaly se i vnitřní líce této stěny a druhé krajní okénko v místě průchodu stěnou.
Byla srovnána vnitřní přilehlá plocha navazující na tuto stěnu. Kromě této stěny jsme
částečně zazdili díru v hradbě jádra. V zednických pracích jsem pak pokračoval i já
přes léto a na podzim.
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V letošním roce dění na hradě opět zaujalo některá média. V srpnu natáčeli
reportáž do Toulavé kamery pro ČT1, která byla vysílána 20.9. a reportáž pro ČRo
Brno do pořadu Host apetýtu vysílaného 10.8. V Českém rozhlase pak byla vysílána
ještě další reportáž 18.10. v pořadu Tip na výlet. Reportáže lze dohledat na internetu.
Templštejn patří mezi lokality, kam pravidelně jezdí dobrovolníci Hnutí
Brontosaurus. Jednou z akcí konaných k 45. výročí Hnutí Brontosaurus byla i putovní
výstava “Příběhy nadšení – příběhy míst” prezentující jednotlivé lokality včetně
Templštejna. S výstavou se lze seznámit i na webu www.pribehy-nadseni.cz.
I přes letošní komplikace se podařilo pokračovat v pracích i letos a doufám, že
budeme pokračovat i příští rok. Děkuji všem za pomoc, podporu a závěrem roku přeji
vše nejlepší do nového roku 2021, hlavně hodně zdraví a pohody.
Ing. David Hamza, majitel Templštejna
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