Obecní zpravodaj

Jamolice 2014

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám po roce do rukou další zpravodaj, ve kterém budou uvedeny z našeho pohledu ty nejdůležitější informace o činnosti obecního úřadu, organizací a spolků. Rok 2014
byl rokem, kdy se konaly volby do zastupitelstva obce, chci poděkovat všem voličům, kteří se svou účastí ve volbách zapojili do rozhodování o budoucnosti obce. Současně děkuji
všem kandidátům, kteří do obecního zastupitelstva kandidovali.
Začíná nové čtyřleté funkční období, kdy do zastupitelstva obce byli zvolení čtyři noví
členové. Přála bych si, aby v něm panovala pracovní a přátelská atmosféra, která povede
k jednomu cíli, a to spokojenosti občanů obce.
Teď na začátku roku bych Vám chtěla popřát hlavně zdraví a štěstí a ať rok 2015 je rokem, který Vám přinese spokojenost, jak v osobním, tak v pracovním životě.
Dana Jarolímová, starostka obce

Volební období 2010 - 2014
Skončilo volební období zastupitelstva obce 2010 - 2014, které zaslouží malou rekapitulaci.
Konalo se celkem 44. zasedání zastupitelstva obce, na každém zasedání se projednávaly
finanční, majetkové i organizační záležitosti obce. Přestože všechna zasedání jsou řádně
zveřejňována, konala se téměř bez účasti občanů. Doufám, že občané se seznamují s činností zastupitelstva obce alespoň prostřednictvím přijatých usnesení zveřejňovaných na internetových stránkách obce. Na stránkách obce jsou nejenom povinně zveřejňované informace, ale i nejnovější aktuality, nově je přidaná rubrika hlášení místního rozhlasu.
Chtěla bych připomenout uskutečněné investiční akce v jednotlivých letech a také kulturní a společenské události v obci. Řadu investic bylo možné uskutečnit zásluhou získaných dotací. Chci poděkovat za práci členům zastupitelstva, kterým volební období skončilo,
za spolupráci všem organizacím a občanům za pomoc na společenském dění v obci.
Soupis nejvýznamnějších investičních akcí
2011 - 2015
Největší investiční akcí bylo budování splaškové kanalizace, hlavním investorem byly
Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí Třebíč, náklady činily 21. 777 558,28 Kč
a z toho podíl obce je 2.177 755,- Kč. Není to ještě částka konečná, zbývá uhradit náklady
spojené se zřízením věcného břemene v silnici II/152, jehož výši vyčíslí až znalecký posudek. Podíl obce byl hrazen dle platebního harmonogramu a poslední splátku obec uhradí
na začátku roku 2015.
Rok 2011 - 2012
Rekonstrukce fotbalového hřiště - 806.000,- Kč.
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Rok 2012
Osvětlení víceúčelového hřiště celkem 220.673,- Kč - finanční příspěvek Nadace ČEZ
ve výši 90.000,- Kč.
Rok 2013
Územní plán celkem 130.000 Kč - dotace z Jihomoravského kraje ve výši 57.440,- Kč.
Výměna oken a dveří – 247.905,- Kč - finanční příspěvek Nadace ČEZ ve výši
110.000,- Kč.
Rok 2014
Dětské hřiště 98 tis. Kč.
Oprava fasády budovy č.p. 57 238.000,- Kč – finanční příspěvek Nadace ČEZ ve výši
110.000,- Kč.
Židle do „Klubu důchodců“ pořízeny za 58.000,- Kč (původní se prodaly za 12.000,- Kč).
Traktor + radlice 477.950,- Kč, rozmetadlo 30.250,- Kč - finanční příspěvek Energoregionu 2020 ve výši 60.164,- Kč.
Jednotlivé zakázky byly realizovány na základě cenových poptávek u více dodavatelů.
Velký dík patří Nadaci ČEZ, která podporuje obce nejenom v okolí JE Dukovany a i v roce
2014 nám pomohla s Opravou fasády budovy č.p. 57 a poskytla nám finanční příspěvek
ve výši 110.000,- Kč. Součástí opravy byla kromě nové fasády i výměna dešťových svodů.
Doufáme, že dobrá spolupráce s Nadací ČEZ bude pokračovat i v dalších letech.
V roce 2010 – 2014 byly provedeny i menší opravy a investice např.:
montáž 2 rozhlasových vysílačů (u Vyklických a Vojtkových)
oprava kříže v Kalíškách,
osvětlení kostela,
úprava prostranství vedle prodejny Jednoty COOP,
výsadba zeleně a úprava prostranství u budovy mateřské školy,
oprava komunikace v „Lázních“.
Každoročně je prováděna údržba a výsadba zeleně a údržba komunikací cca v nákladech
70 tis. Kč.
Obec je členem mikroregionu Moravskokrumlovsko, který všem okolním obcím zakoupil 8 ks zahradních setů, prodejní stánek, každý rok nám také přispívá na tradiční nohejbalový turnaj „Jamolice cup“.
Sboru dobrovolných hasičů bylo pořízeno nové vybavení pro jejich činnost
cca za 100.000,- Kč.
Obec přispěla Římskokatolické církvi na opravu dveří a zrestaurování sochy.
Rovněž podporuje činnost TJ Jamolice, SDH Jamolice, Mysliveckého sdružení Templštýn
Jamolice a mládeže. Obec jako zřizovatel poskytuje každý rok finanční příspěvek ve výši
300.000,- Kč mateřské škole. V roce 2013 provedla obec v mateřské škole i rekonstrukci
vnitřního osvětlení a v roce 2012 financovala nové pískoviště.
Na začátku volebního období měla obec na účtech finanční prostředky ve výši
3,3 mil. Kč, na konci roku 2014 je na účtech obce 8 mil. Kč.
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Úkoly pro nastávající volební období
Mnoho úkolů čeká i nové zastupitelstvo, tím největším bude jednání o rekonstrukci
vozovky, jejíž součástí bude i nová dešťová kanalizace. Obec se má na této akci finančně
podílet poměrně vysokou částkou. Součástí má být i položení nových chodníků, se kterými
souvisí dlouhodobý problém, který se doposud neřešil, a to je řešení vlastnických vztahů
k pozemkům, na kterých se některé chodníky nebo jejich části nachází. Podmínkou, aby
obec získala dotace na jejich opravu v rámci plánované rekonstrukce silnice II/152, je jejich
vlastnictví, to však představuje vysoké náklady s vyhotovením geometrických plánů, smluv
a složitou administrativu, problémem je také to, že ne všichni vlastníci jsou ochotni pozemky prodat.
Činnost obce
Činností obce nejsou jen investice, ale také rozšiřování možností sportovního vyžití,
pořádání kulturních a společenských akcí. Kde obec spolupracuje se všemi organizacemi
i s mateřskou školou.
Tradicí se stalo slavnostní zahájení adventu, pokračujeme v pořádání dětského karnevalu, drakiády, posezení s dechovkou a finančně podporujeme většinu pořádaných akcí místními organizacemi a mládeží.
Rovněž zajištujeme činnost Obecní knihovny, která má stabilní počet čtenářů, p. Hana
Chvátalová nakupuje knihy různých žánrů dle zájmů čtenářů, za její práci ji patří poděkování.
Velkým problémem obce bylo a stále je řešení péče o vzhled obce a veřejnou zeleň a s tím
spojená péče o životní prostředí. Svoz komunálního odpadu nám zajišťuje firma ESKO- T
Třebíč, která nám v od roku 2014 přistavuje zdarma i kontejnery na volně rozložitelný bioodpad a 2x ročně provádí svoz tříděného nebezpečného odpadu, odvoz velkoobjemového
odpadu nám zajištuje firma A.S.A. Věříme, že pořízením nové techniky se bude postupně
zlepšovat i vzhled obce. Tomuto samozřejmě dlouhodobě pomáhají i někteří občané, kteří
udržují čistotu a zeleň na veřejných prostranstvích a v okolí svého domu i v zimním období,
za což jim patří velké poděkování. Ale je pravdou, že jsou u nás i občané, kteří pravidelně
znečišťují komunikace i chodníky, parkují osobní i nákladní automobily na silnicích a veřejných prostranstvích a omezují ostatním užívání a průjezd, některá auta brání ve výhledu při
vjíždění na hlavní silnici i přesto, že byli několikrát upozorněni, aby tak nečinili.
V této souvislosti je také nepochopitelný přístup a bezohledné chování některých majitelů psů, kteří opakovaně nechávají psy volně pobíhat a neuvědomují si možné nebezpečí,
někteří zase neuklízením psích exkrementů ohrožují zdraví nás všech.
Náklady za svoz odpadu představují také vysokou částku, letos jsme vybrali 205 tis. Kč
a uhradili jsme 335 tis. Kč, z toho velkoobjemové kontejnery stály 40 tis.Kč, 18 tis.Kč nebezpečný odpad, velkoobjemové kontejnery na bioodpad 8 tis. Kč, zbývající částka 269 tis. Kč
je za odpad komunální.
Třídění odpadu v domácnosti je věcí každého z nás a dle obsahu vyvážených popelnic víme,
že ne všichni občané naší obce mají k této záležitosti aktivní přístup a myslí na budoucnost.
Někteří pálí např. mokré listí, slámu, plasty na svých pozemcích a zamořují ovzduší i při
tom nejméně vhodném počasí a klidně i v neděli.
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Obec nechce zvyšovat finanční zatížení občanů a udržuje již několik roků místní poplatky
na stejné úrovni (např. poplatek ze psů) a doposud nestanovila vyhláškou vybírání např.
poplatku za parkování vozidel na veřejném prostranství, i když ho třeba bude muset nové
zastupitelstvo kvůli bezohlednosti některých majitelů vozidel a řidičů stanovit.
Obec také nevydala vyhlášku, kterou by se zvyšoval místní koeficient daně z nemovitostí.
Neustále narůstá administrativa, vydávají se nové změny právních předpisů apod., s tím
vším se musíme v samosprávě obce potýkat, rozsah je velmi obsáhlý, pro běžného občana
možná i zbytečný, ale pro správnou činnost obce nutný a nezbytný.
Tak jako zastupitelstvo v minulém období, tak i to nové jistě uvítá smysluplnou pomoc
a spolupráci s Vámi - občany Jamolic.				
Dana Jarolímová

Než začnu psát kroniku o tomto roce
Musím hledat informace na internetu. Do kroniky je třeba psát informace o zprávách
z celé naší republiky. Kdo podal demisi, kdo byl odvolán, která celebrita už nevydržela nápor
svého života a bohužel do ní patří i žďárská tragédie. Je nutné najít informace i ze světa.
Tady bude zajímavý kurzovní lístek, který ovládla naše Národní banka, válka na Ukrajině
i rubl, který pomalu ztrácí svou nominální hodnotu.
Do kroniky se píše ledaco. Kolik stojí chléb a máslo i mléko. Jakým způsobem se ubírají
zprávy k občanům, zda je více požadovaný denní tisk či návštěva internetu. Nebo která nejnižší věková skupina má už vlastní mobil. Nejraději píši o počasí. Všechny výkyvy a výrazné
změny musí být také dostatečně popsány. Občany většinou zajímá, zda byla zaznamenána
změna u nich v rodině, jako jest narození dětí, vítání občánků, svatba, jubilea atd.
Kronika je ručně psaná, dokumentačním inkoustem, který vydrží i sto let. (A nedá se
vyzmizíkovat - pozn. autora). Je libo ruční, plnicí pero? To najdete u každého kronikáře.
Do kroniky se lepí fotografie, přidávají se různé ruční malby i nové styly psaní. Je to práce
velice kreativní.
A co se v roce 2014 vše událo?
Před Vánocemi jsme zažili dopravní kolaps, který se týkal celé republiky. Obrovská námraza znemožňovala vlakům přesun z Brna do Moravského Krumlova. Na zpoždění ČD vystavovalo potvrzení. Příjezd jednoho z vlaků měl zpoždění 800 minut. Obec zaznamenala
výpadek elektrického proudu. Mnozí jsme si uvědomili, jak je pro nás elektřina důležitá.
Koncem listopadu se u nás konalo rozsvícení vánočního světla. Na akci voněl svařák a punč.
Zpívalo se, hrálo se na flétnu a byly slyšet i básničky. Listopad byl nezvykle teplý. Měli jsme
8 -10 °C. Nevymrzli jsme ani v lampionovém průvodu, na který přijel i Martin na bílém koni.
Děti byly nadšené.
Měsíc říjen začal studeně. Bylo načase vytáhnout zimní ošacení. V tomto měsíci byly přivezeny do tzv. Klubu důchodců nové židle, proběhly volby do zastupitelstva a Drakiáda, kde
se soutěžilo o nejhezčího draka. Září bylo poznamenané deštěm. Úroda byla hodně napadená plísní a sběr brambor nebudu ani vzpomínat. Za to poznávací akce pro děti s Ing. Hamzou
se povedla. Děti plnily úkoly a opekly si i špekáček. Náladu nepokazil ani déšť.
Během léta jsme se dívali, jak se mění mMateřská škola i již zmíněný Klub důchodců. Budovy dostaly nový kabát a nové nátěry oplechované střechy. Mateřská škola má i kompletně
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nový vstup a uznejte, že jí to moc sluší. Dostali jsme se do času, kdy nám zaváděla mládež
na Tradiční pouti. Zatím se nikdo neodvážil tuto tradici omladit a tím získat i více návštěvníků. A to je velká škoda, vždyť se stačí jen inspirovat a jen pár věcí pozměnit.
Důležité akce jako je Dětský den, Jamolice Cup a Rybářský den jsou neopomenutelnou
součástí života u nás v obci. Chtěla bych se pozastavit u dětského hřiště „V Lázních.“ Je to
krásný koutek naší vesnice. V příjemném prostředí se dá jen tak posedět, přečíst knížku, nebo
nastudovat si učebnici Dějepisu. Děti tu mají bezpečný prostor. Je to dle mého jedna z nejhezčích věcí, která tu za poslední rok přibyla. Druhou skvělou věcí jsou Bio kontejnery. V deštivém
létě mně ušetřily spoustu místa, neboť nežádoucí plevel si myslel, že jsem ho po zahradě zasela místo zeleniny. Díky těmto kontejnerům jsem svůj boj vyhrávala snadněji .
Zbývají tu na popsání ještě první tři měsíce v roce. Počasí si dělalo, co chtělo. V lednu bylo
stále kolem deseti stupňů. Tím pádem mohly některé naše spoluobčanky chodit ze Sportovního a Hasičského plesu v lodičkách, anebo bosky. Výjimečný víkend byl od 24. do 26. ledna,
kdy teplota náhle klesla na mínus třináct stupňů. V únoru proběhly Vostatky, maškarní ples
pro děti. Únor byl také nezvykle teplý. Průměrná teplota byla kolem deseti stupňů. V březnu
se nám vyšplhala teplota až na 19 °C a to jen proto, aby se 15. 3. ochladilo téměř na nulové
hodnoty. Smrtolky se zúčastnilo 8 děvčat a chlapci se připravovali na Velikonoce.
Doufám, že byl tento rok pro vás klidný a plodný. Přeji vám, aby se vám v tomto roce
dařilo, aby vás neopouštělo zdraví a dobrá nálada. K hezčímu životu potřebujeme už jen
úsměv na tváři a Boží lásku a tu my máme. Važme si jí!
Irena Dobešová, kronikářka obce

Kulturní akce v obci v roce 2014
Krátce po Novém roce jsme se mohli potkat na již tradičním „Sportovním plese“, který se
konal 10. ledna v Karlově pivnici, k tanci nám zahrála skupina Fantazie. Sbor dobrovolných
hasičů Jamolice uspořádal 22. 2. v kulturním domě v Dobřínsku „Hasičský ples“ s kapelou
„Naživo“.
2. března se v prostorách Karlovy pivnice uskutečnil také „Dětský karneval“, který je
nedílnou součástí „Vostatků“. Celým karnevalem nás provázeli klauni z Agentury a Studia
Bianca, kteří měli připravenu řadu písniček a her, při kterých se pobavili všichni. Jako každý
rok byla pro děti připravena i bohatá tombola, ze které si každé dítě odneslo malý dárek….
V březnu jamolská děvčata obcházela se zpěvem a „Smrtolkou“ celou vesnici a poté si
udělala pěkné odpoledne v „Klubu důchodců“, kde hrála hry, soutěže i zpívala.
17. května OÚ zorganizoval návštěvu Pelhřimova - města rekordů a kuriozit spojenou
s návštěvou jihlavské ZOO. V Pelhřimově jsme navštívili muzeum rekordů a kuriozit, které
mapuje unikátní výkony českých a světových rekordmanů a expozici Zlaté české ručičky, kde
byl k vidění např. parní stroj ze skla, loď ze špejlí, obraz Mona Lisa z rýže nebo 3,5 m vysoký
plyšák Kuky. Pro odvážlivce byla domluvena i návštěva Pelhřimovského pekla, kde se mohli
na chvíli stát čerty a plně si užít této interaktivní expozice. Zapsat do knihy hříchů největší
lotry ze svého okolí, užít si pobyt v pekelném kotli, na Záhořově loži nebo na pekelném trůně samotného Lucifera.
31. května se uskutečnil na hřišti mateřské školky dětský den plný soutěží a her, kterých
se zúčastnili děti i dospělí. Po loňském úspěchu jsme zopakovali soutěž v závodu se staveb6

ními kolečky, při kterém se prověřila fyzická zdatnost dospělých účastníků… a přidali jsme
soutěž v chůzi na chůdách, která byla neméně zábavná…
Nesmíme zapomenout ani na tradiční srpnovou pouť s kapelou Polanka, kterou zajišťuje
jamolská mládež, prvními stárky byli Veronika Psotová a Zbyněk Šachl.
20. září jsme ve spolupráci s „hradním pánem“ panem Ing. Davidem Hamzou uspořádali
setkání na hradě Templštejn. Po cestě k hradu byly pro děti připraveny lehké úkoly jako
stavění domečků z větví. Na hradě nám pan Ing. Hamza vyložil historii hradu. I přes nepříznivé počasí, kdy nás zahnala silná bouřka, jsme si z tohoto setkání odnesli plno zajímavých
informací.
V říjnu jsme uspořádali Drakiádu, na které se opět sešlo na 30 dětí. Povětrnostní podmínky sice nedovolily delšího „provětrání“ draků, ale děti se pobavily i u soutěží, za které
dostaly drobné odměny. Na závěr jsme si všichni jako obvykle opekli špekáčky.
V listopadu jsme se byli pobavit na Poslední leči, kterou pořádali myslivci a poslední listopadovou neděli jsme se již potřetí sešli u příležitosti slavnostního rozsvěcování osvětlení.
Předvánoční atmosféru nám vytvořilo vystoupení dětí, jak ze základní školy, tak i z Mateřské
školy Jamolice a krásný zpěv chrámového sboru pod vedením p. Jarolíma. Jako občerstvení
byl opět nabízen vánoční punč, svařené víno a uzená cigára a každý si odnesl malý dáreček.
Ve dvoře obecního úřadu si jamolská mládež připravila pro zlobivé děti strašidelné peklo,
ale naštěstí jen s hodnými čerty, kteří dali dětem sladké odměny za odvahu…. Peklo se líbilo
všem, nejenom dětem, snad bude i příště.
Závěrečnou kulturní tečkou v roce 2014 bylo tradiční „Posezení s dechovkou“, na kterém
nám hrála k tanci i poslechu skupina Profil pod vedením p. Staňka.
Pro zájemce o sportovní vyžití či jen relaxaci i přes malý zájem stále jezdíme do krytého
bazénu v Hrotovicích, kde je k dispozici i sauna a vířivka. Vždy 2x na jaře a 2x na podzim,
dopravu a vstupné pro děti hradí obec. Škoda jen, že se tohoto sportovního vyžití neúčastní
více občanů.
Obec všechny kulturní akce finančně podporuje a cílem je především zachování tradic,
které v naší obci máme a případně vytvoření nových, které zpříjemní život v naší obci.
za kulturní komisi OÚ Ing. Pavla Kudláčková

Mateřská škola Jamolice, přísp. org.
Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2014. K tomuto datu bylo zapsáno celkem 18 dětí
a v měsíci říjnu se tento počet zvýšil na 20.
Z tohoto počtu je:
7 dětí z Jamolic
3 děti z Polánky
6 dětí z Ivančic
4 děti z Brna.
Personální obsazení školy se nezměnilo, zůstalo stejné jako v roce předcházejícím. Hlavním cílem výchovně vzdělávacího procesu byl harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Vzhledem k věkovému složení třídy jsme uplatňovali individuální přístup. Pracujeme podle ŠVP
„Kam nás nohy ponesou“, který umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho
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pestrosti a barevnosti a je přehledně zpracován do 4 integrovaných bloků, které vycházejí
z ročních období. Tyto bloky jsou rámcové a jsou členěny na měsíční témata a podtémata
/např. Leden – „Co vykouzlila paní zima“/. Protože je naše školka jednotřídní, heterogenní
a věkově různorodá a navštěvují ji děti od 2,5 do 7 let, dá se mnohem názorněji rozvíjet
vzájemná tolerance, respekt a pomoc mladším.

V letošním roce jsme se zapojili do projektu „Sněhuláci pro Afriku“, a přestože jsme
se sněhu nedočkali, sněhuláky z čehokoli vyrábělo celkem 19 soutěžících a vybralo se
1.200,-Kč, které byly odeslány na účet společnosti „Kola pro Afriku.“ – viz foto.
Jako v loňském roce tak i letos
pracují děti,
které půjdou do ZŠ v edukativně stimulačČinnost
organizací
ních skupinkách - „Předškoláček.“ V měsíci září přijelo do mateřské školy divadlo Barborka
s představením Kolotoč pohádek. V říjnu jsme společně s dětmi z MŠ Dobřínsko a Petrovice
Tělovýchovná
jednota
Jamolice do muziky.“ V měsíci listopadu jsme společně s rodiči
navštívili hudební
pořad „Ententýky
uspořádali na zahradě mateřské školy „Martinskou slavnost“. Potom následovala MikulášVážení
sportovní
ská nadílka
opět přátelé,
za pomoci rodičů a pak se děti zúčastnily rozsvícení vánočního osvětlení.
V prosinci jsme se všichni sešli na vánoční dílně.
uplynulý rok nám v oblasti tělovýchovy a sportu přinesl mnoho nového, takže pojďme spolu
zavzpomínat na to, co nás v něm potkalo.
Coakcí
nás ještě
čeká do
konce
školního roku:
První
začátkem
ledna
pořádanou
naší organizací byl ples sportovců se skupinou
- divadelní
FANTAZIEleden
v Karlově
pivnici. představení
Účastníci kromě dobré zábavy si odnesli i hodnotné ceny
z tomboly.
Na konci
ledna jakoprůvod
každoročně
proběhla výroční členská schůze, na které si
únor
- masopustní
po vesnici
členové do
dalšího
volebního
období
zvolili
nový výbor. Pravidelně se spolupodílíme na
březen - velikonoční dílna rodičů s dětmi
organizaci Dětského dne konaného 31.5. na hřišti mateřské školy, pod hlavičkou Obecního
duben - slet čarodějnic na školní zahradě
úřadu.
květen
oslava Dne
matek,2013
setkání
s policisty
Po podzimní
části -fotbalové
soutěže
jsme
skončili anahasiči
prvním místě. Toto umístění se
červen
oslava
Dne
dětí,
pasování
školáků
nám podařilo udržet i po skončení sezóny, takže 8.6.2014 mohly začít oslavy historického
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postupu do třetí třídy. Mezi tím už probíhaly přípravy
na největší sportovní akci sezony, 16.
ročník nohejbalového turnaje amatérských družstev ,,Jamolice cup 2014“ konaného 21. a 22.

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním.
Vážím si také dobré spolupráce s rodiči a s obecním úřadem. Touto cestou bych chtěla
poděkovat všem rodičům, kteří nám v letošním roce věnovali sponzorské dary.
Hana Nekulová, ředitelka školy

Činnost organizací
Tělovýchovná jednota Jamolice
Vážení sportovní přátelé,
uplynulý rok nám v oblasti tělovýchovy a sportu přinesl mnoho nového, takže pojďme spolu
zavzpomínat na to, co nás v něm potkalo.
První akcí začátkem ledna pořádanou naší organizací byl ples sportovců se skupinou
FANTAZIE v Karlově pivnici. Účastníci kromě dobré zábavy si odnesli i hodnotné ceny z tomboly. Na konci ledna jako každoročně proběhla výroční členská schůze, na které si členové
do dalšího volebního období zvolili nový výbor. Pravidelně se spolupodílíme na organizaci
Dětského dne konaného 31. 5. na hřišti mateřské školy, pod hlavičkou Obecního úřadu.
Po podzimní části fotbalové soutěže 2013 jsme skončili na prvním místě. Toto umístění
se nám podařilo udržet i po skončení sezóny, takže 8. 6. 2014 mohly začít oslavy historického postupu do třetí třídy.
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Mezi tím už probíhaly přípravy na největší sportovní akci sezony, 16. ročník nohejbalového turnaje amatérských družstev ,,Jamolice cup 2014“ konaného 21. a 22. června v areálu
Pod Templštýnem, kterého se zúčastnilo 63 mužstev. První místo a tím i putovní pohár starosty obce získal tým ,,STAROBRNO“, jak jinak než z Brna. Tělovýchovná jednota je hlavním
organizátorem, ale bez pomoci mnoha jednotlivců i celých rodin a podpory Obecního úřadu
by nebylo možné tuto akci uskutečnit. Zvláštní poděkování patří pánům Zdeňku Novákovi
a Miloši Smejkalovi, kteří léta celý turnaj organizují a připravují. Odměnou organizátorům
za dvoudenní maraton je spokojenost soutěžících a i to, že se každý rok stále vracejí.
Další sportovní akcí, která je již tradicí, je „Memoriál Michala Křišťála“, letos konaný
12. 7. Zúčastnily se ho týmy: Křišťálovi, Jamolice A, TJ Tavíkovice a TJ Skalice. Vítězem se stal
tým Křišťálových.
Podzimní kolo fotbalové soutěže ve III. třídě jsme začali nad očekávání dobře. Dlouho
jsme se drželi na druhém místě, nakonec nám patří pátá příčka. Do příští sezony je tento
úspěch zavazující.
Za zmínku stojí ještě pořádání nočního nohejbalového turnaje na víceúčelovém hřišti,
konaného 22. 8. za účasti deseti tříčlenných družstev. Doufám, že i tento turnaj se stane
tradicí.
A to už je v tomto roce vše. Děkuji hráčům za předvedené výkony, výboru za zajištění
a organizaci všech akcí, obecnímu úřadu za podporu a všem v novém roce zdraví a spokojenost.
Josef Řezáč, předseda TJ Jamolice

Sbor dobrovolných hasičů Jamolice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je součástí Integrovaného záchranného systému
ČR (IZS). Činnost jednotky hasičů musí podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně organizačně i materiálně zajistit obec. Obec (starosta) zodpovídá i za akceschopnost jednotky
a zajištění požární ochrany v obci. Sdružení hasičů jako dobrovolný spolek poskytuje obci
podporu v zajištění činnosti jednotky personálním obsazením, údržbou techniky, organizováním výcviku a školení. Naše jednotka kategorie JPO V je určena zejména k zásahům
na území obce Jamolice. Krajské operační středisko však může vyhlásit jednotce poplach
i při rozsáhlých požárech a mimořádných událostech v sousedních, nebo i vzdálenějších
obcích, i na území jiných okresů a krajů, například při povodních.
Poslední ostrý poplach byl vyhlášen 14. 3. 2014 v 16:07 výjezd jednotky 16:14 lokalizace 16:18 likvidace 16:47. Jednalo se o Požár podtyp „Polní porost, tráva“, požár rákosí
ve vyschlém rybníčku - tolik strohé údaje ze statistiky. Jednotka SDH Jamolice byla na místě
jako první. Protože vozidlo naší zásahové jednotky není vybaveno zásobou vody pro hašení,
chtěli jsme použít vodu z podzemního hydrantu, ale nad hydrantem stálo zaparkované vozidlo hydrant nebylo možné ihned použít. Po příjezdu profesionální jednotky bylo zahájeno
hašení vodou z cisterny. Požár nezpůsobil škodu. Nebezpečí tohoto požáru spočívalo v tom,
že proud ohřátého vzduchu odnášel hořící části rákosu z požářiště nad okolní pozemky a budovy. Hrozilo rozšíření požáru na hořlavé materiály v okolních dvorech a budovách, např.
suchý travní porost, uskladněné seno a další volně skladované hořlavé látky.
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V září jsme se měli účastnit prověřovacího cvičení v Dolních Dubňanech, ale průběh
cvičení byl ovlivněn silnými dešti a povodněmi na Znojemsku. KOPIS nepovolil vzhledem
k situaci vyhlášení cvičného poplachu, cvičení se konalo v omezeném rozsahu.
To, co občané nejčastěji vidí, je trénink soutěžního družstva a účast na soutěžích. Soutěže slouží k získání zájmu mládeže o činnost dobrovolného hasiče a jako náplň volného
času mládeže. Dne 3. 8. jsme uspořádali noční soutěž v požárním sportu. V letošním roce
se mimo družstva žen obnovila činnost družstva mužů, které se zúčastnilo několika závodů.
Požární sport je také součást praktického výcviku. Pořádali jsme také hasičský ples. V rámci
možností poskytujeme technickou pomoc Obci Jamolice, Tělovýchovné jednotě a Mysliveckému sdružení při zajištění jejich akcí. Hlavním posláním hasičů však není organizování soutěží a kulturních akcí, ale být připraveni kdykoliv poskytnout pomoc spoluobčanům v nesnázích, chránit život a majetek! Při zásahu nasazují dobrovolní hasiči své zdraví a občas i život,
aby zachránili jiným život, zdraví a majetek, a to bez nároku na odměnu!
Vybavení jednotky bylo v posledních dvou letech doplněno o lehké zásahové obleky
- firebush se zvýšenou odolností proti propálení, hasičské přilby s ochranným štítem
a speciální pracovní rukavice pro hasiče. Na pořízení vybavení zásahové jednotky byly
použité i dotace z JmK. Při požárech porostů v roce 2013 i v roce 2014 nám však chyběla
zásoba vody, i když jsme byli u požáru první, neměli jsme čím hasit. Řešením by bylo vysokotlaké čerpadlo se zásobou vody tažené na přívěsu za zásahovým vozidlem, při hašení
vysokotlakým proudem je třikrát nižší spotřeba vody pro stejný hasící efekt jako u nízkotlakého proudu, stačí tedy menší nádrž na vodu. Další výhodou je, že při použití u bytového požáru, vzhledem k nízké spotřebě hasící vody nedojde k promáčení celého objektu.
Cena tohoto vybavení se však pohybuje kolem 150 000,- Kč, proto budeme i v roce 2015
opět žádat o dotace.
Odstavec s informacemi pro občany, když už vznikne nějaká nepříjemnost: Při požáru, autonehodě, pokud je potřeba někoho vyprostit, odstranění spadlého stromu nebo
hrozícího spadnutím, při chemické a ropné havárii - u nás hrozí zejména havárie kamionu s nebezpečnými látkami, volejte linku 150, nahlaste co, a kde se stalo: obec, číslo
popisné nebo místo, okres odkud voláte, okres je důležitý zejména pokud je v ČR více
obcí stejného názvu a také proto že při volání zejména z mobilního telefonu se můžete
dovolat na Krajské operační a informační středisko - KOPIS jiného kraje, je možné volat
i číslo 112. Nepokládejte telefon jako první, operační středisko si může vyžádat další informace. Počkejte u telefonu vaše informace může být ověřena zpětným voláním. Poplach jednotce sboru dobrovolných hasičů vyhlašuje KOPIS v Brně dálkovým spuštěním
sirény na mateřské školce a rozesláním zpráv na mobilní telefony hasičů. KOPIS v případě
zranění zajistí i vyslání vozidla záchranné služby, sami profesionální hasiči mají výcvik
pro poskytnutí první pomoci, mají ve vozidle zdravotnický materiál a defibrilátor. Můžete
také současně s voláním na linku 150 vyslat někoho k hasičské zbrojnici spustit sirénu
a informovat velitele výjezdu o místu a rozsahu události, většinou však přijde informační
SMS na mobil dobrovolných hasičů krátce po spuštění sirény. Výjimečně je možné vyhlásit
poplach pouze místně tlačítkem u vchodu do klubu důchodců nebo na hasičské zbrojnici
s předáním informací veliteli výjezdu a následným oznámením výjezdu jednotky na operační středisko. Pokud máte zájem o další informace o hasičích, lze je získat na internetu:
http://www.firebrno.cz/. Na závěr všem čtenářům přeji pohodový rok 2015 a také aby
nemuseli „služeb“ hasičů nikdy využít.
Jan Matějka, starosta SDH Jamolice
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Myslivecké sdružení Templštýn Jamolice
Myslivecké sdružení vykonává myslivost v pronajaté honitbě od honebního společenstva Jamolice na 896 ha pozemků.
Myslivecké sdružení má v současné době 13 stálých členů z Jamolic.
Hlavním úkolem činnosti mysliveckého sdružení je rozvoje myslivosti, ochrany přírody
a především péče o zvěř. V roce 2014 jsem jako v přechozích letech pořádali Rybářské závody pro děti, Barvářské zkoušky psů malých plemen a Poslední leč.
Uskutečnily se dvě naháňky a dva hony, na kterých se ulovila tato zvěř:
zajíc polní
15
bažantí zvěř
75
divočák
28
srnčí zvěř
13
kačena divoká
70
liška obecná
4
kuna skalní
2
I v letošním roce se bude snažit všechny akce uskutečnit. Přejeme všem občanům vše
nejlepší v roce 2015, především pevné zdraví.
Ing. Lubomír Smejkal, předseda MS

Chrámový sbor se představil adventním programem
První adventní neděli jste mnozí z vás využili možnost setkat se, shlédnout adventní vystoupení dětí a také si poslechnout několik písní v podání Jamolického chrámového sboru.
Zpěvačky svým zpěvem provázely setkání spoluobčanů při příležitosti rozsvěcení adventního osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie a Obecního úřadu. Adventní písně pro
vás vybíral vedoucí sboru p. Jan Jarolím, zpěvem chtěly všechny zúčastněné potěšit místní
členky sboru.
Chrámový sbor v Jamolicích má dlouhou a bohatou historii. Svým zpěvem provází významné církevní i občanské události dlouhá desetiletí. Pamětníci jistě vzpomenou na předchozího kapelníka a „varhaníka“ Josefa Jarolíma a „ tetičku Kolářovu “, která do svého vysokého věku byla aktivní zpěvačkou. Od 80. let minulého století žezlo varhaníka a vedoucího
sboru přebírá Jan Jarolím, člen a později i kapelník Venkovanky.
Postupně se sbor rozrůstá o nové zpěváky a největšího rozkvětu dosahuje po příchodu
nového duchovního správce dobřínské farnosti P. Josefa Malíka. Ten byl velikým příznivcem
zpěvu a morální oporou chrámového sboru. Za jeho působení byly nacvičované nové zpívané doprovody i příležitostné skladby. Největšího úspěchu dosáhly zpívané Vánoční mše,
kdy ženský sbor byl doplněný i o mužské hlasy. Byly secvičované čtyřhlasé vánoční skladby
doprovázené nejen varhanami, ale také houslemi, flétnou a basovou kytarou.
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Zajímavostí v té době byl přespolní člen sboru p. Votava z Dolních Dubňan, který si
s místními dobře rozuměl a byl lídrem mužské části. Věhlasu docílily i velikonoční skladby, či
skladby nacvičené při příležitosti poutní slavnosti.
Tak jak šel čas, postupně zpěváci stárli, někteří odcházeli, jiní přicházeli a docházelo
ke generační obměně. Nejde jmenovat všechny osobnosti, které sborem prošly, proto zmíním některé z těch, kteří již nejsou mezi námi živými – Štěpánka Chvátalová, Adolfa Doležalová, Adolfína Smejkalová, Marie Řezáčová, Marie Smejkalová, Libuše Šustrová, Božena Matějková, Michal Křišťál. V našich srdcích a myslích máme dodnes milou vzpomínku na jejich
přátelskost, obětavost a nadšení pro zpěv a hudbu. Písně v jejich podání byly potěšením pro
mnohé posluchače a jistě i vy, čtenáři, si na ně vzpomenete.
Při novodobé tradici Setkání jamolických spoluobčanů na začátku adventu požádala starostka sbor o hudební doplnění programu. Ti z vás, kteří jste ještě neměli příležitost se sborem se seznámit při církevních obřadech, mohli jste vyslechnout několik skladeb v podání
současného sborového seskupení.
Složení sboru se v současné době ustálilo na šesti zpěvačkách a kapelníkovi, kteří by
mezi sebou uvítali novou posilu. A tak, pokud máte, vážení spoluobčané, rádi zpěv, potěšila by vás společnost hudbymilovných lidí a jste ochotní obětovat kousek ze svého
volného času, rádi vás ve sboru přivítají kapelník a varhaník Jan Jarolím, zpěvačky Anna
Matějková, Jitka Bechová, Ludmila Křišťálová, Božena Smejkalová, Eliška Bláhová a Hana
Chvátalová.
Eliška Bláhová

Foto sboru r. 2007
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Templštejn v roce 2014
V letošním roce se podařilo udělat na hradě velký kus práce. Významný tento rok byl
i proto, že byla zahájena konzervace zdiva.

Mezi prvními stavebními pracemi v letošním roce byla výstavba dřevěné boudy
v zadní části zříceniny. Dřevěná stavba byla postavena na počátku července, ale již předtím byly provedeny přípravné práce jako úprava a vyčištění plochy, vybudování kamenné
podrovnávky atd. Bouda bude zázemím pro práce na hradě, především bude sloužit jako
úkryt před nepříznivým počasím, prostor pro přespání brigádníků a sklad. V letošním
deštivém létě se ukázala jako opravdu potřebná.

Bouda slouží již svému účelu, ale ještě není zcela hotová. Uvnitř je prázdná, nejsou
dokončeny navazující terénní úpravy, chybí okapy a oplechování. Do budoucna se uvažuje i s provedením zelené střechy, tak aby objekt co nejvíce splynul s okolím a byl co
nejméně viditelný. Tyto práce se snad podaří zrealizovat příští rok.
V červenci byly zahájeny i práce na konzervaci štítové stěny a vybudování dřevěné
vyhlídky na jejím vrcholu. Tyto práce by měly být financovány z dotace z programu Rozvoje venkova.
U spodní části štítové stěny byla doplněna a zpevněna horní hrana zdiva. Byly doplněny největší poruchy a kaverny v horní části stěny nad přilehlou cestou. Zdivo převislé
části již hrozilo destrukcí. Padající kameny ohrožovaly osoby na přilehlé cestě i turisty
tábořící u zdi a reálně hrozilo nebezpečí úrazu. U horní části stěny byla doplněna a zpevněna horní hrana zdi nad novým schodištěm na vyhlídku. U obou stěn došlo k odstranění
keřů z vrcholu zdiva.
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Opraveny byly jen ty nejvážnější vady nad místy, kde se nejvíce pohybují osoby (viz
foto nároží před a po opravě). Oprava štítové stěny i vzhledem k velkému rozsahu nutných prací bude pokračovat dle možností i v dalších letech. Jen pro představu: tloušťka
stěny je 5 m, délka spodního stupně je 25 m a horního 35 m, výška se pohybuje od 3
do 10 m a zdivo je někdy z doby před r. 1470.
Současně se zednickými pracemi byl budován i dřevěný přístupový chodník k vyhlídce včetně tří schodišť a vyhlídkové plošiny na nejvyšším stupni štítové stěny. Tesařské
práce ještě nejsou zcela dokončeny. Chybí například ještě zábradlí. Vyhlídka by měla být
dokončena počátkem příštího roku.

Dřevěný chodník má zajistit přístup k vyhlídce, zamezit sešlapávání zdiva a chráněných rostlin na zdivu. Nové zábradlí by mělo zlepšit bezpečnost provozu a vymezit pohyb
osob jen na určité části zdiva. Dřevěná stezka bude překonávat výškový rozdíl 24m, nejdelší schodiště je délky 7,5 m s převýšením 4,5 m.
Jako doplněk těchto prací by měly být příští rok na hradě osazeny 4 informační tabule.
Z letošních akcí konaných na hradě bych například zmínil komentované prohlídky,
které proběhly dne 10. 5. s Výletníky z Moravského Krumlova. Letní dvou týdenní pracovní tábor konaný 19. 7. - 3. 8. s členy Hnutí Brontosarus - Fénix. Brontosauři pomáhali
s přípravou kamene pro zednické práce a pokračovalo se i s čištěním hradu od náletových dřevin. Na letní tábor pak navázala obdobná víkendová pracovní akce 17. - 19. 10.
opět s Brontosaury.
Dne 20. 9. se konalo „Setkání na hradě Templštejn“ konané obcí Jamolice, kde se
občané Jamolic mohli seznámit s pokračujícími pracemi na hradě. Účast byla hojná, bohužel počasí nám nepřálo a díky bouřce skončila akce předčasně.
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V příštím roce 2015 by měly být dokončeny práce související s dokončením vyhlídky.
Snad se podaří pokračovat s úpravou přístupových stezek a zajištěním nejohroženějších
částí zdiva. Kontakt, informace o dění na hradě a další informace lze nalézt na internetu
na webových stránkách hradu www.templstejn.cz.

Co se podaří udělat závisí z velké míry na objemu získaných finančních prostředků
a práci dobrovolníků. Rád bych proto poděkoval všem, kteří jakkoliv pomohli v letošním
roce ať již přímo s pracemi prováděnými na hradě nebo jejich zajištěním.
Přeji všem čtenářům do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Ing. David Hamza, majitel Templštejna
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