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Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
i v letošním roce jsme pro Vás připravili zpravodaj, ve kterém shrneme, co důležitého i méně důležitého, se v naší obci v roce 2018 událo.
Máme za sebou velice náročný rok, protože pokračovala rekonstrukce vozovky
a s ní spojené budování nových chodníků. Všem patří poděkování za to, že jste byli
trpěliví a vydrželi omezení v užíváních Vašich nemovitostí, které vzniklo v důsledku
stavby. Nejdéle trvala stavba v úseku od kostela po pivnici, tam se stavba zdržela
z důvodu komplikované přeložky plynu a přepojení plynových přípojek. Stavba vyvolala i spoustu emocí, někdy jsem si vyslechla i nepříjemná slova, ale věřte mi, že
jsem vždy hájila Vaše zájmy a zájmy obce. Ne všem se však dalo vždy vyhovět, ne
vše se dalo změnit dle požadavků občanů.
Další důležitou věcí, pro nás všechny, byly volby do obecního zastupitelstva.
Byly postaveny dvě kandidátky a občané si mohli vybrat, kdo je bude další čtyři
roky zastupovat v sedmičlenném zastupitelstvu. Na ustavujícím zasedání jsem byla
zvolena do funkce uvolněné starostky obce. Velice si toho vážím, děkuji za důvěru
a budu se nadále snažit, aby se obec posouvala dál a byla příjemným místem pro
všechny, kdo zde bydlí.
Děkuji bývalým členům zastupitelstva obce za práci, kterou pro obec odvedli
a novým zastupitelům, přeji vytrvalost, zodpovědnost při rozhodování, hodně elánu i nových nápadů. Hlavně však chuť a odhodlání společně pracovat pro dobro
nás všech.
Chci také poděkovat všem, kteří nám pomáhají s údržbou zeleně v naší obci, se
stavebními pracemi, s péčí o lesní porosty a pomáhají nám tak obec zvelebovat.
Děkuji také všem, kteří nám jsou nápomocni se zajištěním akcí, které pořádáme.
A chci poděkovat generaci mládeže, která již několik let drží tradiční hody. Snad
se mezi těmi mladšími ročníky mládeže brzy najdou další, kteří budou tuto velkou
slavnost naší obce dále zajišťovat. Toto záleží i na rodičích, zda je budou k udržení
této tradice vychovávat a podporovat je v tom.
Jsem ráda, že se zúčastníte akcí, které pro Vás obec a spolky pořádají, doufám,
že tomu tak bude i nadále. Mám radost z toho, že už první dům u hlavní silnice má
novou fasádu, snad se do oprav pustí i další vlastníci, kteří kvůli špatnému stavu
silnice opravu odkládali.
Do roku 2019 Vám přeji především pevné zdraví, ať se Vám vyhýbají nepříjemné
a smutné zprávy a zažíváte jenom radost a štěstí.
Dana Jarolímová, starostka obce
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Činnost obecního úřadu a zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Jamolice se sešlo v tomto roce dvanáctkrát. Na všech zasedáních byly podávány informace o aktuálním průběhu prací na stavbě silnice II/152
Jamolice, průtah. Silnice byla dokončena v řádném termínu, ale výstavba chodníků se
prodloužila o jeden měsíc. V měsíci září se odstraňovaly drobné vady. Po zimě bude
provedena kontrola, pokud bude potřeba, budou se provádět opravy v rámci reklamace. Po dokončení stavby musela SÚS řešit netěsnící poklopy šachet od splaškové
kanalizace, které nebyly dobře usazené nebo byly poškozené. Opravy provedla z části
firma Habau CZ, s. r. o. a z části Vodárenská akciová společnost, a. s. Třebíč.
Česká obec - jedná se o aplikaci, kterou si může každý sám nainstalovat zdarma
do svých telefonů (Android nebo iPhone). Automaticky Vám pak budou chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty telefonu. Jedná se o informace
o aktuálních sportovních akcích, důležité informace např. o uzavírkách vody apod. Pro
majitele starších mobilních telefonů, kteří nemají možnost si novou aplikaci stáhnout
do svého mobilu, nabízíme možnost zasílat nejdůležitější informace prostřednictvím
SMS zpráv. Pro zasílání SMS zpráv, je nutné nejdříve vyplnit souhlas s používáním
Vašeho telefonního čísla. Bližší informace získáte na stránkách obce nebo v kanceláři
obecního úřadu.

Investice 2018
- dokončena stavba II/152 Jamolice, průtah, celkové náklady činí 9,5 mil. Kč včetně
30% podílu obce na dešťové kanalizaci. Dotace z Jihomoravského kraje ve výši
1 mil. Kč byla použita na úhradu nákladů za dešťové přípojky. Dotace ze SFDI ve
výši 2, 142 mil. Kč byla vyčerpána na úpravu pěších komunikací;
- rekonstrukce poškozeného mostu přes potok k rybníčku Remíz;
- nová zídka v areálu za školou;
- napojení domu č. p. 61 na vodu a splaškovou kanalizaci, letos budeme pokračovat
v dalších úpravách;
- zpevnili jsme polní cesty za zahradami ve směru na Polánku.
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Drobné investice
Ke hřbitovu se pořídil nový plechový kontejner, přibyly další nádoby na posyp pro
zimní údržbu, dokoupily se hadice a další drobné vybavení pro jednotku SDH Jamolice. Správce Lázeňského potoka - Povodí Moravy, provoz Náměšť, provedl vyčistění
cca 100 m potoka u čistírny. V rámci těchto úprav nám upravil terén a odstranil keře
z pozemku vedle čistírny, kde jsme pokračovali s výsadbou dalších ovocných stromů.

Dotace 2018
- nový dopravní automobil pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Jamolice byl
pořízený z prostředků Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství HZS ČR, odkud
obec získala dotaci ve výši 440 440 Kč a současně obec obdržela dotaci z Jihomoravského kraje, kde získala prostředky z programu Dotace pro jednotky SDH obcí
ve výši 293 626,67 Kč. Cena automobilu činila 880 880 Kč, obec doplatila rozdíl
146 813,33 Kč;
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- dotace ze Státní zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova
ČR, na projekt Obnova lesního porostu po kalamitě suchem, byla uzavřena dohoda o poskytnutí dotace na částku 332 939 Kč;
- workoutové prvky na Sportovní hřiště v Jamolicích nám naistalovala firma
Colmex, celkové náklady činily 188 057 Kč a obec na hřiště získala dotace ve výši
131 639 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj;
- zastávkové přístřešky byly pořízeny za finanční podpory Nadace ČEZ, dotace činila 300 000 Kč, celkové
náklady představovaly částku 320 765 Kč, velice za
podporu Nadaci ČEZ děkujeme, vážíme si jejich dlouholeté spolupráce;
- kompostéry - bylo předáno 70 ks kompostérů na bioodpad do domácností, které
o ně požádaly, cena kompostérů činila 427 500 Kč, dotace 363 300 Kč, spoluúčast
obce 64 200 Kč;
- herní prvky pro MŠ - Mateřská škola Jamolice, p. o. požádala a získala dotace,
ze Státního fondu životního prostředí na vybudování přírodní zahrady, ve výši
328 981 Kč, spoluúčast na projektu činí 15 %. Obec navýšila příspěvek pro MŠ
z rozpočtu obce o 120 000 Kč, tato částka bude použita na úhradu spoluúčasti
a administraci projektu a na pokrytí nákladů na mzdy, abychom mohli zajistit provoz MŠ ve stejném rozsahu. Z dotace budou pořízeny další herní prvky na zahradu
mateřské školy.

Žádosti o dotace v r. 2019
Z Ministerstva pro místní rozvoj bude obec žádat o dotace na opravu hlavního
kříže na hřbitově a na opravu kříže V Kalíškách.
Jihomoravský kraj chceme požádat o dotace na rekonstrukci chodníků na Poustkách, Nadaci ČEZ o dotační příspěvek na mobiliář a herní prvky na prostranství
u myslivecké stodoly.

Plánované investice na rok 2019:
- dokončit úpravu prostranství u myslivecké stodoly, kde bude vytvořena zelená
plocha vybavená lavičkami a několika herními prvky a umístěna velká malovaná
mapa našeho okolí;
- dokončit úpravy prostranství u kostela;
- rekonstrukce - předláždění první části chodníků na Poustkách;
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- po kolaudaci chodníků začne obec řešit výkup pozemků pod chodníky, které jsou
v soukromém vlastnictví. Při zaměření geodetickou firmou bylo nyní zjištěno, že
některé chodníky jsou na pozemcích soukromých vlastníků, se kterými obec neřešila odkup pozemků před stavbou. Je to z důvodu, že došlo ke zpřesnění mapy
po obnově katastrálního operátu v r. 2016. Proto nyní postupně jednáme s těmito vlastníky, jak vlastnictví k pozemkům pod chodníky vyřešit. Je možné provést
zpřesnění hranice prohlášením vlastníka, pozemek odkoupit nebo zřídit věcné
břemeno. Z důvodu získaných dotací, musí obec doložit, zda pozemky, na kterých
se chodníky nachází, jsou ve vlastnictví obce nebo jsou na pozemcích zřízena věcná břemena ve prospěch obce na umístění chodníků zapsaná na listu vlastnictví.
Chceme poděkovat všem vlastníkům, se kterými už došlo k dohodě na zpřesnění
hranice nebo s nimi máme uzavřenou budoucí kupní smlouvu či dojednanou dohodu o odprodeji, za jejich vstřícnost a ochotu. Chodníky slouží nám všem.

Statistika počtu obyvatel

V roce 2018 došlo ke snížení počtu obyvatel trvale žijících v Jamolicích, 16 osob se
odstěhovalo, 5 zemřelo, 3 děti se narodily a máme 7 nových občanů. K 31. 12. 2018
je počet obyvatel 430.

Nakládání s odpady
Ve spolupráci se svozovou firmou jsme formou letáku
vyzvali všechny občany k důkladnějšímu třídění odpadu.
V porovnání s obcemi s podobným počtem obyvatel,
není u nás třídění dostatečné a projevuje se to v množství odpadu vyvezeném v popelnicích.

plast v kontejneru
na bioodpad
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skoro prázdná popelnice
přistavená k vysypání

Dle provedeného výpočtu jsou skutečné náklady za svoz komunální odpadu
680 Kč / osobu. Zastupitelstvo obce, proto rozhodlo o navýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu o částku 50 Kč na osobu, tzn. 550 Kč dospělý; 350 Kč dítě;
550 Kč za objekt k rekreaci atd..
K tomuto rozhodnutí vedla i skutečnost, že náklady neustále stoupají, a společnost ESKO-T., s r. o. od 1. 1. 2019 navyšuje cenu za svoz komunálního odpadu.
Obec plně hradí náklady za svoz tříděného odpadu (do srpna 2018 prováděla
f. ESKO-T zdarma), nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a za bioodpad,
které pokud se rozpočítají na počet poplatníků, představují částku 260 Kč/poplatníka. Několikrát jsme všechny vyzývali, aby více třídili odpad, nepřistavovali popelnice,
které jsou poloprázdné, ale ke snížení odpadu nedošlo.
Občané měli možnost, vyzvednout si zdarma plastové pytle na papír a na plast,
ale této nabídky využilo pouze 15 osob. Některé domácnosti mají přistavené i dvě
popelnice o velikosti 240 l, jsou v nich vyházené kartony i plasty, které do komunálního odpadu nepatří. Máme i dost domácností, které třídí a zaslouží pochvalu!
Bohužel doplácí na ty, kteří nejsou ve třídění důslední a řídí se větou „když jsem
zaplatil, tak tam můžu dát, co chci“, nezáleží jim na tom, že nijak nezlepšují životní
prostředí.
Obec uzavřela smlouvu se spol. ESKO-T na využívání sběrných dvorů. Občané budou moci vozit, za poplatek na čipovou kartu, do sběrného dvora do Mohelna a Rouchovan menší množství stavební sutě /vozík za auto/. Čipové karty budou k zapůjčení
na obecním úřadě. Kdo bude kartu potřebovat, tak si ji vyzvedne a po vyvezení odpadu vrátí. Cena za uložení odpadu na sběrný dvůr bude naúčtována obci a následně
bude přeúčtována občanovi, který tam odpad zavezl.
Touto službou chceme dát občanům možnost, jak řešit likvidaci menšího množství
stavební suti a jiného odpadu a zamezit vyvážení odpadu do cest, do blízkosti lesa
apod. V okolí obce se v cestách totiž začal objevovat vysypaný různý stavební materiál, ale i listí atd. Snažme se být ohleduplní k přírodě a ke svému okolí. V případě, že
bude občan bourat např. dům, tak si musí sám na svoje náklady zajistit odvoz suti
oprávněnou firmou.

Parkování na chodnících
Žádáme majitele vozidel, aby neparkovali na chodnících. Chodci a především
děti musí vstupovat do frekventované vozovky, když jdou na autobusovou zastávku.
U některých domů nejsou dostatečně dlouhé vjezdy, které by umožňovaly parkovat
vozidla tak, aby nestála v chodníku.
V zimním období bývá i problém s údržbou chodníků, když jsou plné aut. Žádáme
majitele aut, aby parkovali svá vozidla v garážích nebo dvorech. Neomezujte svým
konáním ty, pro které je chodník nezbytný a neohrožujte jejich bezpečnost. Každý
vlastník řidičského oprávnění by měl znát, jak a kde smí parkovat!
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Na základě vzneseného požadavku z řad občanů - rodičů dětí, obec zvažuje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií Mor. Krumlov, která by v obci mohla
provádět měření rychlosti a řešit i tyto přestupky.

Změna distributora plynu
V polovině příštího roku dojde ke změně distributora v naší obci, dále i v obcích v Horních a Dolních Dubňanech, Tulešicích, v Dobřínsku a v Dukovanech ze
společnosti GasNet, s. r. o., na společnost Quantum, a. s. Vyškov. Společnost Quantum, a. s. vlastní licenci na distribuci plynu již 18 let a v současné době dodává plyn
do více jak 80 obcí. Odběratelé budou muset uzavřít s distributorem smlouvu o připojení. Stávající obchodník - dodavatel plynu jim zůstává.

Ceník za hrobová místa od r. 2019
Od 1. 1. 2019 dochází ke změně výše nájmu za hrobová místa. Za jednohrob je stanovený nájem ve výši 700 Kč/10 roků a za dvojhrob 1400 Kč/10 roků. Nové smlouvy
budou nájemcům rozesílány v měsíci lednu.

Společenské dění v obci
V průběhu roku 2018 proběhla celá řada kulturních, sportovních a společenských
akcí, které pořádala obec nebo spolky:
3. 2. - Hasičský ples v Dobřínsku,

9. 2.
10. 2.

- Vostatky - taneční zábava,
- průvod masek po vesnici,
8

11. 2.
24. 2.
16. 3.

- Dětský maškarní ples,
- lyžařský zájezd na Dolní Moravu,
- „Z lidových tradic v Jamolicích a okolí“, první část besedy s Mgr. Jiřím Mačudou, Ph.D.,
18. 3. - SMRTOLKA, tradiční akce malých děvčat,
14. 4. - „Ukliďme Česko“, úklid obce a jejího okolí dobrovolníky z řad občanů,
30. 4. - Pálení čarodějnic za areálem bývalé školy,
5. 5. - u příležitosti svátku Dne matek jsme pro ženy připravili odpoledne za účasti
kosmetičky, masérky,
12 .5. - 3. 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,
26. 5. - zájezd na Den otevřených dveří 22. vrtulníkové základny v Náměšti n. Osl.
2. 6. - Dětské odpoledne, tradiční odpoledne pro děti se spoustou her a soutěží,
9. 6. - Na pytlácké stezce - naučná procházka po našich okolních lesích,
23. - 24. 6. - XX. ročník nohejbalového turnaje JAMOLICE CUP, turnaj se koná v nádherném prostředí údolí řeky Jihlavy v areálu Pod Templštýnem,
4. 8. - Memoriál Michala Křišťála - fotbalový turnaj,

18. 8. - 19. 8. - tradiční Rozmarýnové hody, hrála kapela Polanka,
7. 9. - Malý festival loutky, loutkové představení,
15. 9. - Slavnosti na sklonku léta a svěcení nového dopravního automobilu jednotky
SDH Jamolice, na slavnostech nám zahrála kapela Venkovanka,
16. 9. - zájezd na divadelní představení do MDB na muzikál Horečka sobotní noci,
28. 9. - zájezd na zámek do Buchlovic a na podzimní výstavu Floria Kroměříž,
12. 10. - „Z lidových tradic v Jamolicích a okolí“, druhá část besedy s Mgr. Jiřím Mačudou Ph.D.,
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13. 10. - Drakiáda, na místním fotbalovém hřišti létali draci vyrobení doma či zakoupení v prodejně, pro děti byly připravené soutěže a pro všechny občerstvení;
26. 10. - Oslava 100. let založení republiky - občané naší obce se sešli u pomníku
padlých v 1. světové válce, společně pak vysázeli v prostranství u hřbitova
národní strom - lípu srdčitou;
11. 11. - Vítání občánků, letos jsme přivítali 6 dětí, 4 holčičky a 2 chlapečky,
24. 11. - Rozsvěcování vánočního osvětlení, kde vystoupily děti z Mateřské školy
Jamolice a krásným zpěvem nás potěšily děti z pěveckého sboru Klíček ze ZŠ
v Dolních Dubňanech, tuto akci letos finančně podpořila Skupina ČEZ částkou
20 000 Kč, obec z příspěvku pořídila nové vánoční osvětlení, děkujeme tímto
za podporu,
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28. 12. - Posezení s dechovkou, pro všechny, kdo mají rádi pěknou písničku a mají
chuť se setkat se sousedy a přáteli,
29. 12. - Vánoční koncert pěveckého sboru JORDÁN z Martínkova, výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na zakoupení materiálu na kroje pro děvčata - smrtolky,
31. 12. - půlnoční přípitek v areálu za školou.

V roce 2019 plánujeme uskutečnit tyto akce:
lyžařský zájezd, maškarní ples pro děti, zájezd na hrad Buchlov a Florii Kroměříž
(4. 5.), Pytláckou stezku, Dětský den, Jamolice Cup - nohejbalový turnaj, Rozmarýnové hody, Honbu za pokladem - Templštejn, Slavnosti na sklonku léta a mnoho dalších. Každá akce bude zveřejněna na webových stránkách obce, na vývěsce obecního
úřadu a vyhlášena rozhlasem.

Mateřská škola Jamolice, p. o.
Děti zažívají každý školní rok spoustu zábavy v podobě akcí, které pro ně připravujeme, a na které se do školky moc těší.
Jednou z nich byla tradiční Martinská slavnost, kdy jsme se
vpodvečer všichni sešli na školní zahradě, kde děti sehrály scénku
o svatém Martinovi a pak všichni společně jsme se s lucerničkami
vydali hledat svatého Martina. A ten opravdu přijel na bílém koni
a všechny odměnil perníkovými podkovami a koníky. Děti se pak
mohly na koni povozit. Všichni se pak zahřáli výborným punčem
a čajem, který připravila p. Netoušková a pochutnali jsme si na
martinských rohlíčcích a jiných dobrotách, které nám pomohly
připravit maminky a babičky našich dětí.
K dalším takovým dnům patřila vánoční besídka v klubu, na které děti předvedly
příběh o narození Ježíška, nazvaný „Vánoční pohádka“ a pak všichni společně za doprovodu kytary p. Hrdličky jsme si zazpívali koledy. Stejnou „Vánoční pohádku“ si děti
zopakovaly ještě jednou v Ivančicích v nemocnici na oddělení LDN, aby potěšily nemocné. Naši MŠ navštívil také zástupce Krajské veterinární správy a s dětmi si povídal
o tom, jak se správně starat o zvířátka nejenom doma.
Také jsme si připomněli 100 let české státnosti - děti vymýšlely, co pěkného by
popřály naší vlasti k narozeninám, a všichni společně jsme zasadili náš národní strom
- lípu na školní zahradě. V rámci tohoto výročí si děti postavily z lega Karlův most, když
přijela do školky Malá technická univerzita. Dalším velkým zážitkem byl pro děti výlet
do školského zařízení v Brně - Jezírka, kde děti krmily ovečky a dozvěděly se hodně
zajímavých věcí ve výchovném programu „Pásl ovčák ovce“. P. Hořák ze záchranné
stanice Ikaros, která k nám jezdí pravidelně, přivezla dětem do školky další zajímavá
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výlet na zámek v Miloticích
zvířátka /sovu pálenou, ježka ušatého, agamu, činčilu…/ pak jsme si společně zazpívali písničky o zvířátkách.
V rámci celorepublikového projektu MAP II. zaměřeného na podporu čtenářské gramotnosti navštívily děti knihovnu v Moravském Krumlově, kde pro ně byl připravený
program nazvaný „Advent a Vánoce.“ Na základě výchovné a vzdělávací práce na poli
enviromentální výchovy a společných projektů byly Mateřská škola Jamolice a Mateřská škola Dobřínsko vybrány k účasti na mezinárodním workshopu a konferenci v Irsku.
Workshop v rámci projektu s názvem „Skrze přírodu k lepšímu životu – podpora
žáků a učitelů“ byl podpořen z programu Erasmus a konal se v areálu Univerzity v Maynooth. Workshopu se zúčastnilo celkem 60 učitelů z České republiky, Slovenska,
Irska, Španělska, Polska a Makedonie, vždy 5 učitelů mateřských škol a 5 učitelů ze
škol základních z každé země. Cílem bylo další vzdělávání učitelů, rozšíření vědomostí
a znalostí a inovativní přístup k učení. Všichni zúčastnění dostali pro svou další práci
sadu materiálů Přírodě na dosah, se kterou měli možnost pracovat už na workshopech. Učitelé na závěr absolvovali test získaných vědomostí a následovalo slavnostní
předání mezinárodního certifikátu z Univerzity v Gdaňsku.
Do konce školního roku nás ještě čeká spousta dalších akcí. Nejvíc se těší děti na
masopustní obchůzku po vesnici, a pak slavnostní pasování školáků.
Za celou mateřskou školu bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nám během roku
pomáhají při zajišťování slavností a pečení na tyto slavnosti. Pomoc se týká také sponzorství na zajištění kulturních akcí pro děti. Velmi si jejich pomoci vážíme a jsme si
vědomi, že není samozřejmá. Zároveň děkujeme obci, jako zřizovateli, za celoroční
spolupráci.
Hana Nekulová, ředitelka MŠ
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Z knihovny
FENOMÉN ČESKÝCH KNIHOVEN V OSMIČKOVÉM ROCE
V letošním roce slavíme stoleté výročí vzniku první Československé republiky.
Jen o jeden rok méně bude řadě českých knihoven. Datují se totiž rokem 1919,
kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven.
Tento zákon vyvolal doslova revoluci.
Podle statistik je v zemích Evropské unie 63 tisíc knihoven, z toho 10 % funguje
v ČR.
I když současný zákon už povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím neukládá,
představují knihovny největší položku české kulturní infrastruktury (veřejných
knihoven je více než pět tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel o něco méně než
dvě stě).
Nedivme se, že New York Times napsaly v roce 2016, že Česko je rájem knihoven.
Knihovny mají obrovský význam i v dnešní době elektronických médií a sociálních
sítí. Jsou zajímavým, atraktivním a potřebným místem.
Jde o prostor, který zaručuje jistotu - klid, bezpečí, zážitek.
V poslední době lze pozorovat takový „tichý trend“ - čtení tištěných knih nebo
návrat k nim.
Možná je to posunem vnímání mladších generací, které si uvědomují důležitost
čtení v souvislosti s vývojem svých dětí.
Důkazem je i úspěšné působení obecně prospěšné společnosti „Celé Česko čte
dětem“. Jejím posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby
v rodině.
Řídí se mottem: My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst“.
Stačí 20 minut denně. Každý den.
Srdečně zvu stávající i nové čtenáře k návštěvě knihovny, která se letos opět
rozrostla o nové zajímavé tituly.
Knihovna je otevřena čtenářům každou středu v době od 16.00 do 17.30.
Veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma.
K dispozici je bezplatný přístup k internetu.
Všem čtenářům děkuji za celoroční přízeň, přeji krásné zážitky při četbě knih
a těším se na setkání v roce 2019.
Hana Chvátalová, knihovnice
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Tělovýchovná jednota Jamolice, z. s.
Vážení sportovní přátelé,
v následujících několika řádcích bych Vás rád seznámil s činností
naší Tělovýchovné jednoty v uplynulém roce.
Začátkem roku se pravidelně setkáváme na výroční členské schůzi v Klubu důchodců, konala se 27. ledna 2018. Členové TJ si na ní zvolili, pro následující čtyřleté
volební období, nový sedmičlenný výbor.
Ne příliš dobré fotbalové výkony mužů bohužel pokračovaly i v jarní části soutěže,
takže jsme ročník 2017/2018 zakončili na předposledním - sestupovém 13. místě.
Vzhledem ke změnám v organizaci jednotlivých skupin, jsme však nakonec zůstali ve
III. třídě. Do nového ročníku jsme nastoupili s novým trenérem panem Vladimírem
Čechem. Podařilo se v rámci možností stabilizovat mužstvo, což se projevilo zlepšením výkonů. Po podzimní části soutěže se s 11- ti body nacházíme na 12. místě.
V rámci zimní přípravy financujeme pronájem haly pro muže i žáky. Dvě fotbalové
sezóny se nám podařilo za vydatné pomoci rodičů udržet malé fotbalisty v soutěži
starších přípravek, ale pro nedostatek hráčů byla jejich činnost po jarní části bohužel
ukončena. Je však dobře, že i přesto, chodí žáci, za dozoru tatínků, nadále na hřiště
pravidelně trénovat, vede je Jaroslav Kudláček. Výbor je v této činnosti bude podporovat.
Nohejbalový turnaj Jamolice Cup 2018 v areálu Pod Templštýnem, a to již 20. ročník, byl pro nás jubilejní. S pomocí obecního úřadu jsme se tedy pokusili vylepšit
dvoudenní program vystoupením country kapely „Paroháči“, zápasem prvoligového
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nohejbalového družstva žen z Útěchova a také různými upomínkovými předměty. Organizace turnaje byla opět na vysoké úrovni. Poděkovat se tedy patří všem, kteří se
aktivně zapojili. Pokud se nám podaří dojednat přijatelné podmínky s pronajímatelem tábora, v což samozřejmě doufáme, chceme i nadále v této tradici pokračovat.
22. ročník Memoriálu Michala Křišťála, konaný tentokrát 4. srpna 2018, patří již
také mezi pravidelné sportovní akce, na jejichž organizaci se podílí TJ. Hlavními koordinátory této akce jsou členové Křišťálovy rodiny, také jim patří poděkování. Letos se
memoriálu zúčastnily týmy ze Skalice, Nové Vsi, Starého Lískovce a tým rodiny Křišťálových v kombinaci z fotbalisty Jamolic, který letos vyhrál.
Také v uplynulém roce jsme se podíleli na přípravě dalších oblíbených akcí pořádaných Obecním úřadem jako jsou Dětský den, Slavnosti na sklonku léta, Drakiáda
a Rozsvícení vánočního stromu. Spolupráce a podpory Obecního úřadu si vážíme a je
pro činnost TJ velice důležitá, bez ní bychom nemohli zajistit provoz a údržbu hřiště.
Provedli jsme opravu střechy a v nejbližší době plánujeme výměnu vchodových dveří
v kabinách a mnoho dalšího.
Na závěr bych rád popřál všem klidné vánoční svátky a spokojený, ve zdraví prožitý
nastávající rok.
Josef Řezáč, předseda TJ Jamolice

Myslivecký spolek Templštýn Jamolice, z. s.
Myslivecký spolek Templštýn Jamolice má 11 členů a 2 adepty.
Pozorný čtenář obecního zpravodaje zaznamenal snížení počtu
členů i adeptů. V měsíci únoru nás opustil dlouholetý předseda mysliveckého spolku, náš kamarád, pan Ing. Lubomír Smejkal. Zemřel náhle při činnosti, kterou tolik miloval - na lovu. Další členové ukončili
působení ve spolku z důvodu pracovního vytížení.
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Činnost mysliveckého spolku není zaměřena jen na chov a lov zvěře a věcí, s tímto
související. V zimních měsících spolek provádí přikrmování a přeléčování spárkaté
zvěře, dále se podílí na ochraně životního prostředí a propagaci myslivosti.

-

-

-

Z činnosti našeho spolku uvádíme:
ochrana již vysázených ovocných stromů a také lip podél cesty na letiště;
ve spolupráci s obecním úřadem jsme uspořádali naučnou vycházku po lese okolo
řeky Jihlavy se zakončenou u srubu p. Suttra, kde bylo účastníkům podáno občerstvení a následně proběhla ukázka protipožárního útoku místními hasiči, na závěr
proběhla soutěž v lukostřelbě;
jako již tradičně proběhly v říjnu v lokalitě „Černice“ barvářské zkoušky loveckých
psů, kterých se zúčastnilo 18 psů. Sbor rozhodčích tyto zkoušky hodnotí jako velice dobře zorganizované a vždy se k nám rádi vrací;
v měsíci listopadu jsme uspořádali v Hostinci u Martina „Poslední leč“.

V lovecké sezóně pořádáme dva hony na zvěř drobnou a dvě naháňky na zvěř
černou.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem myslivcům za jejich práci, za ochranu přírody a péči o zvěř a popřát jim i všem občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce.
Za myslivecký spolek:
Josef Smejkal - předseda, Karel Smejkal - hospodář

Sbor dobrovolných hasičů Jamolice
Dobrý den,
rok s rokem se nám opět sešel, nastal čas výročních valných
hromad, hodnocení uplynulého roku a plánů na ten příští. Nejinak je tomu i ve spolku dobrovolných hasičů - SDH Jamolice.
Začátek roku 2018 jsme zahájili plesem SDH Jamolice v Kulturním domě v Dobřínsku. Hrála nám kapela Gejzír, účast byla
menší, ale zábava se vydařila.
Od března probíhaly schůzky družstva mladých hasičů a příprava na okresní kolo
soutěže mladých hasičů, hry Plamen. Hra plamen se skládá ze šesti disciplín: Požární útok plamen, požární útok CTIF, štafeta CTIF, štafeta 4x60m, soutěž požárních
dvojic a závod hasičské všestrannosti.
Okresní kolo a vyhodnocení hry Plamen proběhlo devatenáctého května ve
Výrovicích. Jamolice reprezentovalo družstvo mladších žáků. Na postavení druž16

stva starších žáků nebyl dostatečný zájem dětí, družstvo žáků musí být pro účast
v disciplínách CTIF nejméně devítičlenné. Na podzim proběhl závod hasičské všestrannosti a soutěž požárních dvojic ve Chvalovicích, v těchto disciplínách soutěží
pětičlenná družstva, vedoucí mladých hasičů postavili jedno družstvo mladších
a jedno družstvo starších.
Pokud bude zájem a podaří se postavit devítičlenná družstva v obou kategoriích,
mohou závodit na jaře družstva mladších i starších. Zveme další děti do řad mladých
hasičů, zájemci se mohou přihlásit u vedoucích kdykoliv.
Dvacátého osmého července sbor uspořádal pro děti Odpoledne s hasiči. Odpoledne bylo hodnoceno dobře, líbilo se nejenom dětem ale i „odrostlejším dorostencům“, kteří vyzkoušeli svoje hasičské umění s dětským vybavením. Návštěvníci
i pořadatelé se shodli, že by se odpoledne s hasiči mohlo pořádat i v roce 2019.
Rádi bychom obnovili činnost soutěžních družstev mužů a žen, ale k tomu je
potřeba zájem o požární sport a ze začátku také pravidelná účast na tréninku.
Na podzim byla urovnána závodní trať v prostoru startu, osetí trávou v důsledku nepříznivého počasí již neproběhlo, na jaře bude provedeno osetí a vydláždění
základny. Pokud bude příznivé počasí trať by mohla být využívána již v létě. Trať má
předepsané rozměry pro soutěže mužů (délka 105m), žen i dětí.
Přihlásili jsme se do systému sběru použitých elektrospotřebičů Elektrovin,
6. dubna uskutečníme sběr železného šrotu a elektrospotřebičů.
Obec pořídila nový dopravní automobil pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Dopravní automobil je zařazený jako výjezdové vozidlo do Integrovaného zásahového systému. Automobil bude využívat i náš SDH Jamolice.
V roce 2019 dovybavíme pro jednotku zásahový přívěs PPS 12 do maximální celkové hmotnosti 750kg, přidáme další hadice, nářadí, kalové čerpadlo a osvětlovací
soupravu. Přípravné práce byly zahájeny již v prosinci 2018, většina vybavení byla
pořízena v dřívějších letech, některé nákladnější vybavení bylo pořízeno z dotací
JMK. Samotný přívěs byl ve firmě Vezeko Velké Meziříčí přestavěn na nový podvozek s tažným zařízením na kouli ISO 50 a maximální rychlost zvýšena z 80 km/h
na 130 km/h, přívěs je nyní možné připojit za nový dopravní automobil, v případě
potřeby i za osobní automobil.
V listopadu se Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jamolice účastnila prověřovacího cvičení v Polánce, cvičen byl zásah na lesní požár, úkoly cvičení byly
splněny.
V roce 2018 nebyla JSDHO Jamolice povolána k zásahu u mimořádné události.
SDH bude nadále ve spolupráci s obcí udržovat akceschopnost zásahové Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Jamolice.
Jménem členů SDH Jamolice přeji všem úspěšný rok 2019.
Jan Matějka, starosta SDH Jamolice
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Slovo kronikářky
Srdečně vás zdravím v tomto roce.
Minulé období pro nás připravilo neobvyklou zátěž ve formě bláta a prachu. Naštěstí se podařilo vše, co bylo v plánu.
Naší obcí se jezdí krásnou novou silnicí a kolem domů se objevily nádherné chodníky. Jako by všechny domy lemovala stejná
krajka. Společenská zahrada se pyšní novým plotem a v obci
vyrostly pěkné autobusové zastávky. To je odměna za dlouhé
nepohodlí, kterému jsme čelili po celý rok.
V naší obci se rozvíjejí i tradice. Stavění máje původním způsobem, za pomoci
žebříků, se obnovilo po několika letech. Tato tradice je plná očekávání i napětí. To
opadne hned, jak mája stojí tam, kde má! Samotné hody byly přesně načasované
a mládež se nezpozdila ani o minutu. Hody se vůbec odehrávají ve velmi příjemném prostředí. A další obecní tradice také.
Podzimní slavnosti doprovázela dechová hudba a rozsvěcování vánočního stromu kromě účinkujících dětí také čerti.
Na konci roku jsem přemýšlela, co tady po nás zůstane. Můj obdiv k moravským
krojům se promítl v nápad o zvelebení smrtolkové tradice. Po konzultaci s doktorem
Mačudou se u nás začaly šít kroje pro děvčátka od tří do jedenácti let. S krejčovskou
technologií nám pomáhá paní Barbora Vafková, která šije kroje pro dospělé. Tímto
bych jí chtěla velmi poděkovat.
Aby celá práce neležela na jednotlivci, vytvořili jsme tu skupinku dobrovolnic.
Šikovné maminky a ostatní příznivkyně chodí šít kroje. A je to práce velice náročná.
Od nákupu látky, kterou financuje obecní úřad, přes praní, žehlení a samotné šití.
Takže kdybyste někdy zahlédli ženy s šicím strojem, anebo žehlicím prknem, jsou to
naše dobrovolnice. Poznáte je také podle žlutých mašliček, které nosí na zimních
bundách.
V současné době je ušito sedm spodniček ze čtyřiceti dvou, ostatní jsou nastříhané a nařasené. Čekají nás ještě vrchní sukýnky a zástěrky, rukávce a teplé šátky.
Celkem bude připraveno čtrnáct krojů pro děvčátka.
Věříme, že se dílo, které vytváříme pro naši obec, bude líbit všem. Tímto
bych chtěla poděkovat dobrovolnicím za trpělivou a krásnou práci. Moc si toho
vážím.
Věřím, že se všechny těšíme, až celý tento projekt dokončíme a kroje uschováme na obecním úřadě. Tam budou připraveny pro další generace.
Mgr. Irena Dobešová, kronikářka obce
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Templštejn v roce 2018
I letos pokračovaly práce na hradě zejména s pomocí dobrovolníků. První pracovní
akce proběhla 25. 3. s CK Kudrna. I přes chladné počasí se uklízel kámen a čistily
svahy. Pracovní víkendy s Brontosaurem se konaly 27. - 29. 4. a 18. - 20. 5.
Ve dnech 4. 8. až 17. 8. se konal tradiční pracovně zážitkový tábor s Brontosaury se
členy ZČ Fénix. Účastníci tábora čistili hrad od náletových dřevin včetně ostříhání keřů
z hradeb. Vyměnili shnilé dřevěné kůly na vyhlídkové plošině. Letní vedra omezily
možnost provádění některých prací na přímém slunci, proto se část prací přesunula
na zastíněné plochy. Největší změna je viditelná za dřevěnou boudou. Zde byly z části odstraněny destrukční zásypy. Kamení bylo vybráno a uloženo na hromadu pod
lípami u studny. Vzniklá plocha byla srovnána a svah byl zajištěn na sucho kladenou
zídkou. Nově je zde odkryt dveřní otvor propojující zadní palác s dnes již zasypanou
budovou pod lípami. Zjistilo se, že v této části hradu jsou zasypána minimálně dvě
podlaží, neboť spodní úroveň zde zatím nikde nebyla dosažena. V příštích letech se
zde bude pokračovat. Proto kamenná zídka není dokončena a nenavazuje až na stávající zeď.
Souběžně s táborem, jako v loňském roce, pokračoval záchranný archeologický
průzkum vedený archeology Mgr. Miroslavem Dejmalem a Bc. Jakubem Šimíkem
z ARCHAIA Brno o. p. s. Kromě zmíněných prací v zadním paláci za boudou byly prováděny sondážní práce nad kamenným schodištěm. Zde v místě předpokládané brány
byla vykopána zjišťovací sonda, která odhalila zdivo stěn v průjezdu - tzv. vlčí jámu (viz
foto). V hloubce 2,8 m pod úrovní stávajícího terénu sonda narazila na skalní podloží.
Další vyklízecí práce proběhly nad schodištěm, kde byly zastiženy jen destrukční sutě,
bez dochovaného zdiva. Ve výkopech se kromě zdiva letos nenašly téměř žádné nálezy s výjimkou zlomků běžné kuchyňské a stolní keramiky z 14. a 15. století a dále pak
kuchyňský odpad, jako například zlomky zvířecích kosti.
Pokračovala výstavba kamenného schodiště do jádra hradu, které již dosáhlo
úrovně brány. Po dokončení výzkumů předpokládané brány příští rok bude schodiště
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napojeno až na úroveň nádvoří. Pokračovalo se i v postupném srovnávání a vyklízení
předního paláce.
Samozřejmě proběhly i nepracovní akce. 12. 5. se konala již tradiční cyklistická
akce „Moravskokrumlovskem na kole” konaná mikroregionem Moravskokrumlovsko.
Přímo na hradě byla zastávka trasy č. 2.
V rámci Letního rodinného táboření Kolpingovy rodiny Moravský Krumlov v rekreačním středisku pod hradem, proběhla 11. 7. na hradní vyhlídce mše. Mši vedl nový
pan farář a děkan z Moravského Krumlova, pan Pavel Vybíhal. Na mši pak navázala
prohlídka hradu s výkladem. Obzvlášť děti si hrad celý důkladně prohlédly.
VHT TJ Spartak Třebíč uspořádal 1. září již 22. ročník pochodu Dukovanské stezky,
kdy byly všechny trasy vedeny přes Templštejn a ukončeny v Jamolicích. Celodenní
déšť se odrazil na návštěvnosti této akce a zapříčinil i zrušení akce pro děti z Jamolic,
která se měla konat také v tento den. Snad se příští rok akci pro děti z Jamolic podaří
již zorganizovat.
Na hradě se nekonají již jen posvatební focení nebo alternativní svatební obřady.
Letos se přímo na hradní vyhlídce konal standardní svatební obřad včetně nevěsty
v dlouhých bílých svatebních šatech. Oddávající byl pan starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina.
6. září se natáčelo na Templštejně, ale i u kostela v Jamolicích a Řeznovicích pro
televizní stanici Kino svět. Výsledkem byla 25 minutová reportáž o Templštejně i templářích, která byla několikrát odvysílána na této stanici v rámci série Tajemné horizonty na přelomu listopadu a prosince.
Příští rok by měly práce opět pokračovat. V létě by měl proběhnout opět pracovně
zážitkový tábor s Brontosaury i archeologický průzkum. Uvidíme, co dalšího se příští
rok podaří zajistit. Závěrem roku přeji vše nejlepší do nového roku 2019, hlavně hodně zdraví a pohody.
Ing. David Hamza, majitel Templštejna
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