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Úvodní slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou vánoční svátky a vkročili jsme do roku 2022, od kterého čekáme
naději, že se vrátíme k plnohodnotnému životu se vším všudy, budeme
se setkávat na různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích.
Vánoční svátky většina z nás prožila se svými rodinami, mnozí jsme se setkali
přímo na Štědrý den před kostelem, kde nám muzikanti zahráli vánoční koledy.
Tu správnou vánoční atmosféru nám vytvořily i vyzdobené domy, zahrádky
a slámový betlém. Určitě jste mohli ve dnech volna vyrazit na vycházku do
přírody nebo si užít rodinu, na kterou v průběhu roku nemáte tolik času, kolik by
si zasloužila. I já tímto děkuji své rodině a přátelům za podporu a pomoc při mé
práci starostky, moc si toho vážím.
Obecní zpravodaj má letos výročí, vychází už po desáté. Poprvé jsme
informace prostřednictvím zpravodaje vydali za rok 2012. Pro všechny se spousta
věcí změnila, nejenom v osobním, ale i v pracovním životě. Za tu dobu se i v obci
změnila spousta věcí – máme splaškovou kanalizaci, novou hlavní komunikaci
a dešťovou kanalizaci, chodníky, dětské hřiště, workoutové hřiště apod.
Samozřejmě připravujeme i další investiční akce.
Loňský rok nebyl úplně jednoduchý, opět nás omezovala epidemiologická
situace. Každý z nás to vnímá jinak, někdo situaci zlehčuje, někdo se obává o své
blízké i o sebe. Názory na celou situaci jsou různé, a tak probíhala spousta debat
na toto téma a každý obhajoval svůj názor. Buďme k sobě ohleduplní a snažme
se všemu přizpůsobit, abychom nikoho neohrozili svým neuváženým jednáním
a neublížili slovy, která třeba nejdou vzít zpět. Mějme se rádi, buďme k sobě
laskavější a pomáhejme si.
I přes opatření, která byla v průběhu pandemie vydaná, se nám podařilo
uspořádat několik akcí a setkání. Děkuji členům tělovýchovné jednoty, hasičům,
myslivcům, mládeži a všem ostatním, kteří nám pomáhají všechny akce zajistit
a připravit.
Přehled toho, co se podařilo zrealizovat letos, je podrobněji popsaný
na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Přeji Vám, ať je pro nás rok 2022 rokem spokojeným, který prožijeme
ve zdraví a štěstí a v blízkosti svých přátel i rodiny.
Dana Jarolímová, starostka obce
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Činnost obecního úřadu
V lednu 26.1. zasedalo zastupitelstvo obce poprvé a hned schvalovalo znění
výzvy na veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro akci
„Lokalita pro bydlení U hřiště, Jamolice“. Na základě smlouvy o dílo tuto
dokumentaci připravuje firma PROfi Jihlava, spol. s r.o.. V prosinci bylo zahájeno
územní řízení pro výstavbu technické infrastruktury.
Zastupitelstvo obce zasedalo v r. 2021 patnáctkrát, řešilo se uzavírání smluv
na zřízení věcných břemen, nájem a prodej pozemků, zastavovací studie lokality
pro výstavbu rodinných domů u hřiště. V červenci jsme schválili výzvu na zadání
veřejné zakázky na stavbu víceúčelového zařízení. Na výzvu nikdo nepodal
nabídku za stanovenou cenu. Znovu je zakázka zveřejněná do ledna 2022.
Současně řešíme úvěr na zajištění této stavby a čekáme na výsledek vyhodnocení
žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury. Přijatá usnesení zastupitelstva
obce jsou zveřejněna na webových stránkách obce, veškeré informace se také
občané mohou dozvědět na zasedáních zastupitelstva, která jsou všechna
veřejná.
V dubnu proběhlo výběrové řízení na funkci ředitelky mateřské školy. Novou
ředitelkou se stala p. Hana Chvátalová, která převzala vedení školy k 1. 8. 2021.
S paní ředitelkou Hanou Nekulovou, která byla ve funkci deset let, jsme se
oficiálně rozloučili na slavnostním Pasování předškoláků, kde jí starostka obce
poděkovala za její dlouholetou péči o jamolické děti i celou školku.
Na jaře a na podzim byla provedena deratizace dešťové kanalizace, byly
položeny návnady na likvidaci potkanů odbornou firmou a postupně se daří
největší ohniska likvidovat.
Bylo vydané územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem
„Vysokorychlostní internet pro obec Jamolice, ale spol. CETIN v prosinci
oznámila, že vzhledem k tomu, že vyřízení potřebných povolení a rozhodnutí
trvalo déle, než se předpokládalo, nejsou schopni, jako příjemci dotace, dodržet
termín realizace do 31.5.2023, kdy musí být projekt dokončen. Bohužel dopady
epidemie covid-19 na realizaci projektu jsou natolik závažné, že jsou nuceni
projekt ukončit. Ukončení dotační výstavby v naší obci oznámili i Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR, aby bylo možné na území obce realizovat dotační
projekty z budoucích dotačních výzev.
Po celý rok jsme se potýkali s důsledky epidemiologických opatření. Termíny
dohodnutých jednání se rušily, posouvaly, a tak se některá rozhodnutí musela
řešit déle, než bývá běžné. I v naší obci jsme měli dvě období, kdy bylo víc než 15
osob s onemocněním covid. Z důvodu nařízené karantény byla uzavřená v závěru
roku i mateřská škola. Na obecní úřad se mohl obrátit každý, kdo potřeboval
pomoc nakoupit nebo vyzvednout léky. Většinou každému pomohla rodina nebo
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sousedé. Byl to náročný rok především pro rodiče dětí školáků, kteří
se v karanténě ocitli třeba i několikrát. Snad se situace bude už jenom zlepšovat.

Co se v roce 2021 podařilo zrealizovat
Veřejné osvětlení – v ulici směrem od bývalé školy k domu č.p. 198 došlo k uložení elektrických kabelů do země. Veřejné osvětlení muselo být z betonových
sloupů spol. E. ON demontováno a sloupy byly odstraněny. Byly naistalovány
nové osvětlovací stožáry a svítidla, práce prováděla spol. DUR-plus, s r.o..
Zahrada na Větrově – nové místo pro děti i dospělé. Bylo zde vysázeno skoro
50 stromů a keřů, jak okrasných, tak ovocných. Byly umístěné i nové herní prvky
– venkovní člověče nezlob se, ruské kuželky a discgolfový koš.

Hřiště vedle čistírny odpadních vod – pořídili jsme pingpongový stůl, kde si
můžou zahrát děti i dospělí, jenom pálky a míčky si musí vzít každý vlastní.
Na Loučkách jsme vybudovali veřejné ohniště s lavičkami, kde si může každý
odpočinout. Určitě zde znovu uspořádáme společný táborák, na který Vás už teď
zveme.
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Pod Rybníčkovýma – v říjnu jsme začali s vyčistěním vodní plochy, která
zarostla rákosím. Jednalo se o náročnou práci, ke které byla zapotřebí technika.
Plocha je kompletně vyčištěná, ještě se dokončují terénní úpravy. Pokud
zamrzne, budou mít děti opět, kde bruslit. Práce prováděla firma Lesan p. Karla
Smejkala.

5

Byla provedena oprava písma na pomníku padlých partyzánů, nainstalované
osvětlení do skladů ve dvoře obecního úřadu, kde je umístěno nářadí a zahradní
sekačky. Před Domečkem vzpomínek č. 81 máme nový dřevěný plot a osázenou
předzahrádku. Do mateřské školy jsme pořídili zastínění pískoviště, v „Lázni“
máme vysázené okrasné červenolisté třešně, o které se starají občané, kteří
v této části obce bydlí.
Kromě toho, že se na obecním úřadě řeší úřednické záležitosti, několikrát
jsme hledali majitele pobíhajících psů. Naštěstí se nic vážného nestalo, ale je
nutné, abyste psy měli zajištěné, tak aby neutíkali. Letos jsme kromě psů také
hledali majitele osmi krav, které se vydaly na procházku po naší obci. K jejich
odchytu byla přizvaná i Policie ČR, která majitele ze sousední vsi kontaktovala,
a krávy se dostaly zpět do ohrady.
Městská policie Moravský Krumlov v obci provádí nepravidelně měření rychlosti
vozidel a hříšníci jsou většinou pokutováni na místě. Policie ČR, která v obci šetřila
i několik vloupání do vozidel, projíždí všechny ulice a uličky i v nočních hodinách.
Zatím byli dopadeni pouze zloději ukradeného katalyzátoru z osobního auta.
Obec z rozpočtu obce podporuje všechny spolky v obci – tělovýchovnou
jednotu, sbor dobrovolných hasičů a jednotku sboru dobrovolných hasičů
i myslivecký spolek. Finanční prostředky jsou využity na zajištění provozu jejich
činností. Členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jamolice děkujeme
za pomoc při požáru rodinného domu a následnému úklidu poškozených věcí.
Poděkování, pak patří těm členům jednotky, kteří se zúčastnili odklizení následků
po ničivém tornádu v zahrádkářské kolonii u Hodonína.

Dotace a finanční příspěvky 2021
Obec požádala o dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 25 000,- Kč z programu
Podpora rozvoje venkova, Podpora provozu venkovských prodejen
v Jihomoravském kraji pro rok 2021 Dotaci pro akci s názvem „Podpora prodejny
Jamolice“, získala obec požadovanou částku, stejnou částkou přispěla i obec.
Celkem bylo Jednotě, spotřebnímu družstvu poskytnuto 50 000,- Kč na úhradu
energií provozovny v Jamolicích.
Jihomoravský kraj jsme požádali i o dotaci z programu Podpora rozvoje
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021 na akci „Veřejné osvětlení v části
obce Jamolice“, celkové náklady činily 157 095,- Kč a obdrželi jsme 78 000,- Kč.
Dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů ve výši 33 000,- Kč nebyla ze strany kraje schválena.
Z Nadace ČEZ obec obdržela finanční podporu ve výši 20 000,- Kč z programu
Rozsvěcení vánočních stromů 2021. Z těchto prostředků byly zakoupeny další
6

slámové předměty, vánoční osvětlení a malý dárek v podobě vánoční svíčky
do každé domácnosti.
Ing. Trávníček, který vykonává práci lesního hospodáře, připravil žádosti
o dotaci na Krajský úřad Jihomoravského kraje na příspěvek z programu – Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. Žádost
byla podaná na částku 120 357,- Kč, ale z důvodu velkého množství žádostí, byla
poskytnutá dotace pouze ve výši 45 566,- Kč. Dále jsme požádali o příspěvek z
programu na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, ten byl
poskytnut v plné výši tj. 62.920,- Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na
výsadbu nových lesních porostů a k ošetření lesních pozemků ve vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce schválilo a poskytlo symbolický příspěvek ve výši 5 000,Kč nejvíce tornádem postiženým obcím – Mikulčice, Lužice, Hrušky a Moravská
Nová Ves, celkem bylo zasláno 20 000,- Kč.

Plánované investiční akce na rok 2022
-

zahájení stavby Víceúčelového zařízení obce Jamolice, pokud dojde
k uzavření smlouvy o dílo
dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení na technickou
infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů – Lokalita U hřiště Jamolice,
v současné době probíhá vydání územního souhlasu
oprava vnitřních prostor budovy obecního úřadu

Odpad
Od 1. ledna 2022 je obecně závaznou vyhláškou stanoven místní poplatek za
obecní systém odpadového hospodářství. Dospělá osoba hradí poplatek ve výši
700,- Kč/rok. Sleva na poplatku je poskytnuta dětem a studentům do 26 let,
poplatek pro ně činí 500,- Kč/rok. Poplatek za odpady se navyšuje z důvodu
vyšších nákladů za jeho likvidaci. Občané tímto poplatkem hradí pouze náklady
za komunální odpad, náklady za tříděný odpad hradí v plné výši obec. Znovu
připomínáme, aby se přistavovaly pouze plné popelnice, do kterých patří pouze
komunální odpad – popel, kuchyňské odpadky. Vše ostatní – papíry, plasty, sklo
patří do tříděného odpadu. Přestože se mírně zvýšilo množství vytříděného
odpadu, stále není třídění dostatečné. Do každé domácnosti, kde je přihlášena
alespoň jedna osoba k trvalému pobytu, byla poskytnuta nádoba na plast, která
je vyvážena 1 x za měsíc. Velké kontejnery na plast jsou ze stanovišť vyváženy
2 x do měsíce. Bioodpad likvidujte především kompostováním na svých
zahradách, většina z nás má možnost využít likvidaci bioodpadu tímto způsobem.
Občané, kteří požádali o plastový kompostér, jej obdrží na jaře 2022.
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Údržba zeleně a veřejného prostranství
Obec v průběhu celého roku provádí údržbu zeleně i úklid prostranství.
Za poslední roky se počet zelených ploch navýšil, především tím, že byl vysázený
ovocný sad pod hřbitovem a vznikl parčík. Většinu travnatých ploch mulčujeme.
V březnu se provedl
ozdravný řez vrby
a kaštanu u parčíku
a lípy vedle hasičské
zbrojnice. Provedlo se
vyčištění další části
strouhy
Lázeňského
potoka. Pěkný vzhled
obce doplňují i vysázené truhlíky na
autobusových zastávkách, pravidelně se
provádí také stříhání
živých plotů, děláme
i vánoční a velikonoční
výzdobu. Všechny tyto
práce provádí pracovník na poloviční úvazek a někteří členové
zastupitelstva
obce.
Zimní údržbu provádí p.
Zdeněk Chvátal, kterému tímto moc děkuji,
protože sníh nebo
náledí není jenom ve
všední dny, ale i v sobotu a v neděli. Chceme, aby i veřejné prostranství bylo uklizené, bohužel někteří
občané si uklidí na svém pozemku tak, že nepořádek odloží na pozemku obecním
– matrace, stavební suť, posečená tráva, pneumatiky, beton apod. Nově jsme
k odpadkovým košům (zastávky, dětské hřiště) zavěsili sáčky na psí exkrementy,
není totiž nic příjemného do takové nadílky šlápnout, žádáme tímto majitele psů,
aby po svých pejscích uklízeli. Snažme se všichni o pěkný vzhled obce.
Děkuji těm občanům, kteří ještě stále po celý rok zametají chodníky před
svými domy, sečou trávu, opravují fasády domů a mají upravené zahrádky.
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Hřbitov
V lednu byl vydaný Řád veřejného pohřebiště, po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Řád stanovuje např. způsob ukládání
ostatků, délku tlecí doby 10 let. Určuje také způsob likvidace odpadu, zakazuje
vynášení vody v náhradních obalech mimo pohřebiště, zakazuje odkládání nádob
na zelené pásy a určuje, že nádoby na odpad slouží jenom pro ukládání odpadu
z pohřebiště, jiný odpad do těchto nádob nepatří.
Hrobová místa jsou k dispozici na základě smlouvy o nájmu hrobového místa,
která se uzavírá na dobu 10 let. Dle této smlouvy nesmí nájemce provádět žádné
úpravy hrobu bez souhlasu pronajímatele – obce, takže jakoukoliv úpravu
hrobového místa je nutné nejdříve projednat na obecním úřadě. Často se tak
neděje. Nájemce má také za povinnost se o hrobové místo a jeho okolí starat.
Některé hroby a jejich bezprostřední okolí, jsou v neutěšeném stavu, zarostlé
trávou apod..
Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem
na toto místo. Návštěvníkům pohřebiště není dovoleno chovat se zde hlučně,
odhazovat odpad mimo odpadové nádoby, vstupovat se psy (s výjimkou
asistenčních psů), kočkami a jinými zvířaty a používat prostory pohřebiště i jeho
vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. Řád je vyvěšen přímo na
hřbitově.

Kotlíkové dotace
I v roce 2022 chce Jihomoravský kraj nabídnout svým občanům možnost získat
finanční podporu na výměnu starých neekologických zdrojů vytápění. Výše
finanční alokace, kterou Jihomoravský kraj pro své občany získá, se bude odvíjet
od počtu potenciálních žadatelů o dotaci.
Závazné pokyny programu Kotlíkové dotace 2021 – 2027 zatím nebyly
schváleny Evropskou komisí, předmětem podpory je výměna kotlů na tuhá
paliva s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně emisní třídu 3 dle ČSN EN
303-5. Výměnu zdroje bude možné realizovat v rodinných domech včetně trvale
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci a bytových jednotkách bytových domů.
Z dotace je možné si pořídit tyto typy zdrojů: - tepelné čerpadlo - kotel na
biomasu (ruční/samočinný) - plynový kondenzační kotel. Podrobnosti s kontakty
na koho se v případě zájmu na kraji obrátit jsou k dispozici na webových
stránkách obce nebo na obecním úřadě.
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Cena vodného a stočného
Představenstvo Vodovodů a kanalizací, svazku obcí se sídlem v Třebíči
schválilo ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2022:
vodné 55,47 Kč + 10 % DPH = 61,02 Kč
stočné 43,36 Kč + 10 % DPH = 47,69 Kč.
Celkem je cena za vodné i stočné 108,71 Kč včetně DPH.
Informace o haváriích, plánovaných opravách apod., můžete zjistit na adrese
http://vodarenska.cz/divize-trebic/.

Informace pro seniory
Centrum sociálních služeb Znojmo, přísp. org. Poskytuje pro občany různé
služby. V naší obci je využívána především pečovatelská služba a domácí
ošetřovatelská péče. Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.
Telefonní kontakt na Centrum sociálních služeb, pro pracoviště v Moravském
Krumlově je 515 322 787.
Mezi nejčastěji poskytované úkony v rámci domácí ošetřovatelské péče patří
např. převaz poranění, drobných ran, bandáže dolních končetin apod..
Bližší informace o všech nabízených službách získáte na webových stránkách
obce, záložka sociální oblast.

JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
V katastrálním území Jamolice probíhají jednoduché pozemkové úpravy nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv.
V rámci zpracování jednoduchých pozemkových úprav došlo od 10. března 2021
ke zjišťování průběhu hranic pozemků, vlastnické hranice byly šetřeny především
na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice katastrálního území
a hranice územní správní jednotky, hranice zastavěné nebo zastavitelné části
obce, silnice, vodní toky apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu
pozemkových úprav. Od 24. 6. do 30. 6. se provádělo zjišťování hranic přímo
v terénu a jejich odsouhlasení. Někteří vlastníci byli upozorněni, že se na jejich
pozemcích nachází stavby, které nejsou zakreslené a zapsané v katastru
nemovitostí, a je v jejich zájmu tento stav do termínu dokončení úprav napravit.
V areálu za školou proběhlo 9. 8. úvodní jednání, kde pracovníci Státního
pozemkového úřadu seznámili přítomné vlastníky pozemků se všemi
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skutečnostmi významnými pro řízení JPÚ. Cílem pozemkových úprav je právní
zjištění vlastnického stavu, jak byl založen původním scelovacím a přídělovým
řízením s ohledem na nynější skutečný stav. Hranice pozemků budou upřesněny,
geometricky a polohově určeny. Předpokládaný termín dokončení JPÚ
je stanovený na 1. 10. 2022.

Statistika počtu obyvatel
V naší obci je k trvalému pobytu přihlášeno k 31.12.2021 451 obyvatel, 225
žen a 226 mužů. Z tohoto počtu je pak chlapců do 18 let 43 a dívek 41. V roce
2021 zemřelo šest osob a sedm dětí se narodilo. Nejstarší občanka oslavila
v červenci 89 narozeniny.

Společenské dění v obci
Ani v roce 2021 jsme nemohli uskutečnit všechny plánované akce. Covidová
opatření se během roku různě měnila, ale i přesto jsme měli možnost zúčastnit
se Tradičních hodů nebo Slavností na sklonku léta. Navázali jsme spolupráci se
Střediskem volného času Ivančice, které pro děti v dubnu a květnu vyznačilo
naučné trasy s úkoly a v červenci zajistilo pro naše děti příměstský tábor.
Děti mohou také navštěvovat v Jamolicích výtvarný kroužek.
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V průběhu roku se uskutečnily tyto akce:
12. – 28. března Ukliďme Česko, ukliďme Jamolice – zapojili se občané všech
věkových kategorií a opět se nasbíralo několik pytlů odpadu v našem nejbližším
okolí.
1-3. duben – sice s omezením, ale uskutečnilo se tradiční velikonoční hrkání
místních hrkačů
29. května Honba za pokladem – poznávací výšlap zakončený na Templštejně
s majitelem hradu p. Davidem Hamzou
20. června – Vítání občánků, přivítali jsme 11 dětí narozených v roce 2020
a 2021
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26. června – Nohejbalový turnaj TJ Jamolice, který se odehrál na víceúčelovém hřišti
5.července – Hasičova stezka, večer se konala taneční zábava s hudební
skupinou Vicomt
30. července - táborák na novém veřejném ohništi na „Loučkách“
13. - 15. srpna - Tradiční rozmarýnové hody, hrála skupina Dreams a Slovácká
kapela Romana Horňáčka. Stárci chodili po vesnici s kapelou, děti v krojích
zahajovaly nedělní zavádění, poprvé nám zazpívali Mužáci z Jamolic.
28. srpna – Rozloučení s létem, společné odpoledne především pro děti, které
pořádala obec, TJ Jamolice, SDH Jamolice, ale užili si ho i dospělí, především při
fotbalovém utkání děti - tatínci
3. září – Malý festival loutky, divadlo Krasohled zahrálo pohádku O Malence
11. září – Slavnosti na sklonku léta – výstava výrobků s prodejním jarmarkem,
k dobré náladě nám hrál na harmoniku p. Kohoutek
25. září – Floria Kroměříž s návštěvou zámku Tovačov
2. října – Barvářské zkoušky psů, lokalita Černice
23. října - Na pytlácké stezce – vycházka po lese, která byla doplněna velice
zajímavým výkladem p. Bechy, který nás seznámil s chovem poštovních holubů
27. října Lampionový průvod se strašidly – děti s lampiony prošly vesnicí, kde
na ně na různých místech čekala strašidla, na závěr akce se pro děti promítala
v Klubu důchodců pohádka a pro dospělé rodinná komedie
27. listopadu – Rozsvěcení vánočního stromu a dalšího vánočního osvětlení
v obci. Mužáci z Jamolic zazpívali několik písniček za doprovodu harmoniky
u kostela, betlém ze slámových soch se rozsvítil 4. 12.
5. prosince – Mikuláš, anděl a čerti roznesli všem dětem balíčky se sladkostmi
24. prosince- na dechové nástroje nám muzikanti zahráli a Mužáci z Jamolic
zazpívali vánoční koledy u kostela, ke zpěvu se přidali všichni, kdo ke kostelu
přišli.

Mateřská škola Jamolice, příspěvková organizace
Motto: „Děti, které se ptají PROČ, jsou ty, které změní svět.“
Neal Thompson
Naší vizí pod heslem „Škola pro život“ je stát se dobrou
mateřskou školou rodinného typu, ve které se děti, rodiče,
učitelé i ostatní zaměstnanci budou cítit dobře a žít v harmonii
bez ohledu na odlišnosti.
Hlavním cílem pro nás je vytvořit příjemný a otevřený prostor,
kde mají děti možnost rozvíjet všechny stránky své osobnosti,
svůj vztah s okolním světem a lidmi, kteří v něm žijí, a to vše v přátelské,
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nekonfliktní atmosféře.
Chceme se stát otevřenou, spolupracující mateřskou školou, která zajišťuje
rodičům a veřejnosti profesionalitu a partnerství.
Nový rok 2021 jsme po vánočních prázdninách otevřeli v rámci tématu
„Jaké byly Vánoce u nás doma“ sdílením zážitků a dojmů, které děti zpracovávaly
i výtvarně, navštívili jsme kostel, zazpívali si koledy u jesliček, vyrobili tříkrálovou
korunu a nechali v sobě doznívat vánoční atmosféru.
Ve dnech 8. - 10. ledna jsme se již potřetí připojili k tisícům dobrovolníků po
celé republice a sčítali jsme ptáky na krmítku při akci České společnosti
ornitologické „Ptačí hodinka“. Nejčastěji pozorovaným druhem byla na prvním
místě sýkora koňadra, dále sýkora modřinka, kos černý, hrdlička zahradní
a vrabec polní. Tuto iniciativu jsme propojili s projektem „Obrazy-odrazy křídel“,
který započal už minulý školní rok, kvůli epidemiologickým opatřením však
nemohl být realizován v plné šíři. Jedná se o rozvoj schopností dětí
v polytechnickém vzdělávání a estetickém vyjádření.
V únoru jsme se s dětmi věnovali tématu využití dřeva. Při něm se děti
postupně seznamovaly s jeho různorodým využitím, zahrály si smyslové hry,
osvojovaly si praktické dovednosti při práci se dřevem, např. při zatloukání
hřebíků a začišťování špalíků smirkovým papírem. Udělali jsme si exkurzi
do domu Janouškových, kde si mohly děti prohlédnout světničku našich předků
a všímat si, co všechno uměli ze dřeva vyrobit. Následovala oslava masopustu –
vyráběli jsme masky, jednoduché rytmické nástroje, hráli masopustní pohybové
a taneční hry a povídali si o zvycích a tradicích.
Od 27. února došlo na základě vládního nařízení k plošnému uzavření všech
typů škol. Předškolní děti přešly v rámci povinného vzdělávání na distanční
výuku, rodiče mladších dětí od nás dostávali doporučení a tipy na práci
v domácím prostředí. Zaměstnanci školy se v tomto období věnovali přípravě
úkolů pro předškoláky, chystání materiálů a podkladů, dalšímu vzdělávání,
kompletnímu úklidu budovy, práci na školní zahradě a zajišťování podmínek pro
znovuotevření MŠ.
Po Velikonocích se mohly do mateřských škol vrátit děti, pro které bylo
předškolní vzdělávání povinné. Děti se potřebovaly po delší době mimo kolektiv
vrstevníků znovu adaptovat a zvyknout si i na hygienická opatření a na jejich
dodržování. Moc se těšily, až uvidí ve školce i ostatní kamarády. Realizovali jsme
projekt „Den Země-pomáháme přírodě“ – děti se učily, jaké dopady má na životní
prostředí lidské chování – pozitivní i negativní, sázely zimolezy a kvetoucí keře na
školní zahradě a při vycházkách sbíraly odpadky do igelitových pytlů.
V květnu se konečně otevřely mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti
testování. Povídali jsme si o důležitosti a významu rodiny, vyráběli dárek
maminkám k svátku, uskutečnili společně s MŠ Dobřínsko exkurzi na kozí farmu
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v Ratibořicích, absolvovali jsme výukový program v ekologickém vzdělávacím
centru Baliny na Vysočině a přivítali ve školce zástupce Záchranné stanice IKAROS
s jejich zvířecími svěřenci.
Červen se otevřel ve znamení Dne dětí, který jsme oslavili hrami a soutěžemi
na školní zahradě. Pokračovali jsme v plnění úkolů v rámci programu sportovní
všestrannosti České obce sokolské – „Svět nekončí za vrátky….“. Pozvali jsme
kamarády z MŠ Dobřínsko, MŠ Petrovice a ZŠ Dolní Dubňany na vzdělávací
program „Dravci a sovy“, který se uskutečnil v areálu za školou. Dětem se moc
líbil i projektový den – canisterapie. Během něho je zkušená chovatelka
seznámila se svými pejsky, děti se naučily, jak se ke psům chovat, dozvěděly se
spoustu zajímavého o jejich způsobu života a přátelství s lidmi. Jako překvapení
pro děti přivezla chovatelka ochočené hedvábničky – kohoutka a slepičku. Ve
spolupráci s Místním akčním plánem moravskokrumlovsko se děti s rodiči pod
vedením Mgr. Evy Fruhwirtové mohli seznámit v programu „Mozkoherna –
bystrá hlavička“ se zajímavými mozkohračkami. Vyzkoušeli si společně hry
zaměřené na rozvoj logického myšlení, pozornosti a soustředění. Závěr školního
roku patří tradičně Slavnostnímu pasování. Letos jsme do života vypravili dva
předškoláčky, kteří sebejistě odpovídali na kladené otázky a předvedli, že jsou
připraveni na vstup do „velké školy“. Byli oficiálně pasováni paní starostkou
a obdrželi dárky od obce. Ze školky si odnášeli svoje vysvědčení a „Knihu
vzpomínek“ a krásné zážitky z vydařeného odpoledne.
V novém školním roce 2021/2022 došlo v MŠ k personálním změnám.
Paní ředitelka Hana Nekulová odešla do důchodu a nyní pracujeme v tomto
složení: Hana Chvátalová – ředitelka, Lenka Michalíková – učitelka, Ivana
Netoušková – školní asistentka, Věra Chvátalová – školnice.
Dne 1. září 2021 se v Knížecím domě v Moravském Krumlově konala slavnostní
vernisáž výstavy „Obrazy – odrazy křídel“ za účasti zástupců všech zapojených
škol a garantů celého projektu. Návštěvníci pak mohli během tří týdnů trvání
výstavy obdivovat výtvarné a prostorové práce dětí.
Po letních prázdninách jsme přivítali nové děti, které si rychle zvykaly na nové
kamarády a život ve školce. Nastavovali jsme společně třídní pravidla, učili se být
spolu a všímat si potřeb kamaráda. Pozvali jsme děti a rodiče na školní zahradu
na „Bazárek“, kde si mohly maminky vzájemně vyměňovat dětské oblečení, boty,
hračky a domácí výrobky, jako např. džemy, zavařeniny, sirupy atp. V projektu
„Jak jsme hledali podzim“ děti pozorovaly změny v přírodě, během vycházek
sbíraly přírodniny, trhaly švestky a vařily povidla.
V říjnu jsme oslavili „Den stromů“, navštívili zámecký park v Moravském
Krumlově a objevovali barvy a krásy podzimu, dlabali a zdobili dýně.
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V listopadu jsme si společně s dětmi připomenuli v tématu „Světýlkování“
svátek dušiček, vyrobili dušičkový věnec z větviček a přírodnin, odnesli ho
společně na hřbitov a zapálili svíčku. Následoval týden se svatým Martinem: děti
se seznámily se svatomartinskou legendou, povídali jsme si o ctnostech tohoto
světce a v čem bychom se mu chtěli podobat, dramatizovali příběh z jeho života
a připravovali Martinskou slavnost. Ta se konala 11. listopadu na vyzdobené
školní zahradě. Děti sehrály nacvičenou scénku a pak jsme se vydali po stopách
sv. Martina průvodem po vesnici s rozsvícenými lucerničkami. Po návratu na
zahradu nás čekal slavnostní příjezd sv. Martina na bílém koni. Sníh sice
nepřivezl, zato děti obdaroval perníkovými podkovami a koníky. Všichni si
pochutnali na dobrotách, které pro nás připravily maminky a babičky dětí
a zahřáli se voňavým čajem s medem od p. Chvátalové.
Začátkem prosince se všechno točí kolem svátku sv. Mikuláše. Letos napsal
dětem dopis, ve kterém si postěžoval na svůj doprovod, neposedného čertíka
Kleofáše a andělku Andělku, kteří se tak dlouho pošťuchovali a strkali, až se i s nadílkou někde zatoulali. A tak děti musely podle andělských a čertích stop hledat.
Všechno nakonec dobře dopadlo, ztracená nadílka nebyla daleko a děti ji objevily
na zahradě v domečku. Celým adventem nás letos provází andílek Kryštůfek,
který dětem píše dopisy a posílá je nebeskou poštou do školky. Dává dětem různé
drobné úkoly, vybízí je ke konání dobrých skutků, všímavosti k druhým, k pomoci
kamarádům, rodičům, prarodičům. Těšíme se na společné zpívání koled, tvoření
vánočních přání, čtení příběhů a pohádek, na zkoušení staročeských
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štědrovečerních zvyků. Budeme se radovat z toho, že můžeme být spolu.
Naše blízké obdarujeme vyrobenými přáníčky, vánoční koupelovou solí s bylinkami a popřejeme jim krásné vánoční svátky.
Ráda bych poděkovala paní starostce a celému zastupitelstvu za partnerskou
spolupráci a podporu. Děkuji rodičům dětí za zájem, spolupráci a vstřícnost.
Moje kolegyně zaslouží velké poděkování za dobrou práci, podporu a ochotu
se aktivně podílet na hladkém chodu školky. A ráda bych poděkovala i bývalé paní
ředitelce Hance Nekulové za veškerou práci, kterou pro mateřskou školu odvedla
a na kterou můžeme navazovat.
Za celý kolektiv mateřské školy Vám přeji krásné prožití vánočních svátků
v kruhu nejbližších, pevné zdraví a dobrý rok 2022.
Hana Chvátalová
ředitelka školy

Sbor dobrovolných hasičů Jamolice
SHČMS SDH Jamolice, tj. celý název našeho sboru:
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Jamolice, pobočný spolek. K 1. 12.
2021 jsme měli 86 členů z toho 38 mladých hasičů.
Ve spolupráci s Obcí Jamolice - zřizovatelem Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce zajišťujeme činnost
jednotky, zkráceně JSDHO. JSDHO Jamolice je zařazená v kategorii JPO 5, je
předurčena k hašení požáru nebo likvidaci jiné mimořádné události zejména na
území obce Jamolice. Avšak v případě vyhlášení třetího nebo mimořádného
stupně poplachu, nebo na žádost Krajského operačního a informačního
střediska, zkráceně KOPIS, můžeme být povoláni k zásahu i při událostech mimo
katastr obce Jamolice. JSDHO v roce 2021 zasahovala společně s dalšími
jednotkami při třech událostech: Při požáru osobního automobilu, bytovém
požáru a mimo katastr obce v Hodoníně při likvidaci následků tornáda
v zahrádkářské kolonii.
Zaregistrovali jste při televizních reportážích z mimořádných událostí kolik
dobrovolných hasičů se účastní zásahu? Většinou to na první pohled nepoznáte,
mají podobnou výstroj a techniku.
Údaj ze Statistické ročenky 2020 Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky: JSDH obcí měly výrazný podíl
u hlavní zásahové činnosti, tj. u technických pomocí, požárů a planých poplachů.
Pokud vás toto téma zajímá Statistická ročenka 2020 je přístupná na internetu:
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https://www.hzscr.cz/soubor/rocenka-2020-pdf.aspx. Zásluhou starostky a také
zastupitelstva obce Jamolice byly v posledních letech získány dotace
z Jihomoravského kraje a Ministerstva vnitra a obec jakožto zřizovatel vybavila
postupně JSDHO základním vybavením, výstrojí, výzbrojí a technikou.
V rámci možností poskytujeme technickou pomoc Obci Jamolice a ostatním
organizacím v obci.
Veškeré činnosti provádí členové SDH Jamolice zdarma ve svém volném čase
bez nároku na odměnu, což není v dnešní tržní době zcela běžné.
Dalšími aktivitami SDH Jamolice jsou požární sport a činnost kolektivu
mladých hasičů.
O požární sport u dospělých není zájem takový, aby bylo možné sestavit
závodní družstvo pro požární útok v kategorii ženy nebo muži. V roce 2022 se
pokusíme sestavit smíšené družstvo dospělých pro účast na pohárových
soutěžích v požárním útoku.
K činnosti kolektivu mladých hasičů napsali zprávu o činnosti v roce 2021
vedoucí družstev mladých hasičů Markéta Dvořáčková a Pavel Fila:
sezónu jsme začali klasicky soutěží Plamen, kde jsme se umístili s mladšími
žáky na 8. místě z 15 a se staršími na 10. místě z 24. Poprvé tento rok naši
dorostenci běželi soutěž Plamen v kategorii jednotlivců, na které se jezdilo
trénovat v květnu i dvakrát týdně do Výčap na hasičské hřiště. Na této soutěži
vybojoval Patrik Doležal 1. místo, bylo to na postup do krajského kola, ale
podmínkou postupu byla účast na podzimním kole okresní soutěže v kategorii
dorostu, kterého se Patrik v kategorii dorostu nezúčastnil. Letošní podzimní kolo
běželi již tři dorostenci.
Tradičně jsme
pořádali
soutěž
Hasičova
stezka,
závodu se zúčastnili
SDH Jezeřany Maršovice,
SDH
Vranov nad Dyjí a
spousta
dalších
nadšenců, v počtu
70 soutěžících. Tato
akce se náramně
vydařila. V rámci
této akce jsme
uspořádali i letní
noc s kapelou
Vicomt.
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Dále jsme závodili i na dvou pohárových soutěžích v požárním útoku.
Ve Vranově nad Dyjí, kde jsme skončili se staršími žáky na 9. místě a s dorostem
na 8. místě z celkového počtu 33 týmů a v Rozkoši jsme v požárním útoku
vybojovali 3. místo. Ve spolupráci s obecním úřadem a tělovýchovnou jednotou
jsme se zúčastnili dětského dne na fotbalovém hřišti. Podzimní kolo hry Plamen
jsme běželi v kategoriích mladší žáci, starší žáci a jednotlivci dorostu.
Letošní rok jsme se s mladými hasiči posunuli zase o kousek výš, dorost
si vyzkoušel fyzicky velmi náročný závod, a to železného hasiče - TFA. Pozvánka
na soutěž přišla 7 dní před závodem, trénovalo se na fotbalovém hřišti
a dorostenci se umístili na velmi dobrých pozicích proti sportovcům, kteří se
věnují pouze tomuto sportu a účastní se i mezinárodních soutěží.
Díky dotačnímu programu „Můj klub“ jsme mohli koupit stavitelnou bariéru,
jejíž výšku lze nastavit pro kategorii žactva a všechny kategorie dorostu. Dále díky
příspěvku obecního úřadu a výdělku z akcí jsme pořídili helmy pro starší žáky
a dorost, dokoupili dresy a sklad překážek. I tento rok naši mladí hasiči chystali
vánoční dekorace při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku, na které
se můžete těšit příští rok.
Pokud máte zájem o další informace o hasičích, lze je získat na internetu:
https://www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx . Na závěr přejeme všem
čtenářům úspěšný rok 2022 bez potřeby pomoci hasičů a dalších složek
Integrovaného záchranného systému.
Jan Matějka, starosta SDH Jamolice
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Tělovýchovná jednota Jamolice, z.s.
Vážení čtenáři Jamolického zpravodaje,
rád bych Vás v následujících řádcích seznámil s činností naší
Tělovýchovné jednoty v uplynulém roce.
Hygienická opatření a omezení, které nás ovlivňovaly
v minulém roce, se bohužel přenesly i do roku letošního. Vzhledem
k zákazu shromažďování většího počtu osob se počátkem roku
neuskutečnila Výroční členská schůze, na kterou svoláváme všechny členy TJ.
Po předčasně ukončené podzimní části fotbalové soutěže 2020/2021 byla
zrušena i celá její jarní část s tím, že se započítal konečný výsledek po posledním
odehraném zápase. Sezónu jsme tak ukončili na pěkném čtvrtém místě.
Nová sezóna již byla zahájena v běžném termínu a to 7. 8. 2021 utkáním
v Dobřínsku s výsledkem 2:2. Dobřínsko a Miroslav C jsou týmy, které do naší
skupiny postoupily, a naopak týmy Hrabětice a Skalice sestoupily do nižší IV. třídy.
Došlo také k výměně trenéra. Trenérskou činnost ukončil p. Vladimír Čech a na
jeho místo nastoupili p. Zdeněk Novák ml. a p. Zdeněk Vrtěna. Po podzimní části
soutěže se nacházíme s 9-ti body na nelichotivém jedenáctém místě z celkových
14-ti týmů.
23. ročník nohejbalového turnaje ,,Jamolice Cup“ se opět uskutečnil
v omezené formě na víceúčelovém hřišti v Jamolicích a to 26. 6. 2021. Zúčastnilo
se jej 12 týmů z Jamolic a nejbližšího okolí. I když se jednalo o náhradní řešení,
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podmínky pro uskutečnění turnaje byly výborné, skvěle bylo připraveno
občerstvení a vyšlo i počasí. Pokud se situace s epidemií zlepší, budeme se snažit
turnaj znovu přesunout do areálu Pod Templštýnem a obnovit tuto tradici tak, jak
ji známe.
Memoriál Michala Křišťála se kvůli malému počtu hráčů bohužel v letošním
roce nepodařilo uskutečnit. Koná se pravidelně v červenci. Co se naopak velice
povedlo byla akce pro děti nazvaná ,,Zakončení léta“ konaná 28. 8. 2021
na fotbalovém hřišti. TJ společně s Obecním úřadem a Hasiči připravili příjemné
odpoledne, na kterém se děti mohly seznámit s hasičskou technikou, zastřílet si z
luku, zúčastnit se různých soutěží a na závěr si kluci s tatínky zahráli fotbalový
zápas. Pro všechny děti byly připraveny malé dárečky a občerstvení. Poděkování
všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.
Dále bych rád poděkoval výboru TJ za obětavost a snahu udržet fotbal
a sportování obecně v naší vesnici, všem, kteří TJ jakýmkoliv způsobem pomáhají
a také Obecnímu úřadu za podporu.
Na závěr chci popřát všem občanům do nového roku hodně zdraví, pohody
a spokojenosti.
Josef Řezáč, předseda TJ

Myslivecký spolek Templštýn Jamolice, z.s.
Myslivecký spolek Templštýn Jamolice je zaměřen na chov
a lov zvěře za stanovených podmínek a k ochraně životního
prostředí. Péče o zvěř nespočívá jen v preventivní léčbě
spárkaté zvěře, ale také vypouštění slepic do honitby.
V zimních měsících se zaměřujeme na přikrmování zvěře
drobné, tak i spárkaté. Každý náš člen má přidělené krmné
zařízení, o které se stará.
Z činnosti mysliveckého spolku uvádíme:
- v jarních měsících dosázení ovocných stromků kolem cesty na letiště a v lokalitě „Kalíšky“. Zvláště zde se stromkům daří a občané, kteří chodí do přírody,
si mohou utrnout ovoce;
- podařilo se zastřešit voliéru za mysliveckou stodolou a to v celé její ploše.
Právě zde probíhá odchov bažantích kuřat od jejich narození až po dobu než
budou vypuštěny do honitby;
- v letních měsících připravujeme objemné krmivo na zimní přikrmování zvěře;
- ve spolupráci s p. Juránkovou jsme v Hájcích prováděli sečení trávy a likvidaci
náletových dřevin. Ten, kdo do Hájků občas zajde, tak si může všimnout celkové
změny v této lokalitě. Bohužel se zde dělají černé skládky stavebního odpadu.
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- 2. 10. jsme uspořádali tradiční Barvářské zkoušky psů malých plemen. Tato
akce má dlouholetou tradici a je velmi kladně hodnocena, jak ze strany vůdců
psů, ale i rozhodčích, kteří psy posuzují, tak od vedení OMS Znojmo
- letošní Pytlácká stezka, která se konala 23. 10. byla právě zaměřena
na seznámení veřejnosti, jak tyto zkoušky probíhají. Zúčastnilo se jí na 50 dětí
a dospělých. Z Černic, kde se soutěží jsme šli kolem hradu k hájence, kde nás
p. Becha seznámil s pravidly pro chov poštovních holubů a jejich závodů.
Pro spoustu přítomných to byly informace, které slyšeli poprvé. Zvláště děti
byly překvapeny, co stojí kvalitní poštovní holub. Od hájenky je to jen kousek
Pod Rybníčkovi, zde bylo podáno občerstvení a celá akce ukončena.
Na letošní loveckou sezónu jsme naplánovali dva hony na drobnou zvěř
a jednu naháňku na zvěř černou a škodnou zákonem povolenou. Bohužel zábava
po „Poslední leči“, která se pravidelně koná v Hostinci u Martina se neuskutečnila, z důvodu pandemických opatření.

Většina pořádaných akcí se uskutečňuje za podpory a spolupráce s obecním
úřadem, za co bych jim chtěl poděkovat. Dík také patří všem našim členům. Při
věkovém průměru přes padesát let, to není vždy snadné.
Místním občanům do nového roku přejeme pevné zdraví, štěstí a rodinnou
pohodu.
Za Myslivecký spolek Templštýn Jamolice – Bohuslav Florian, jednatel
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Obecní knihovna
Obecní knihovna je umístěna v budově obecního úřadu.
Knihy si můžete zapůjčit ve středu v době od 16.00 do 17.30
hodin. V letošním roce ukončila svoji práci knihovnice paní Hana
Chvátalová a novou knihovnicí se od září stala paní Květoslava
Chvátalová.
Z našeho knihovního fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů,
domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby
publikace, ale i naučnou a odbornou literaturu.
Letos bylo zakoupeno 46 nových knih. Čtenáři si můžou vybírat skoro ze 4000
výtisků, jistě si každý najde to, co ho zajímá, v knihovně je možné také využívat
internet.
Květoslava Chvátalová, knihovnice

Slovo kronikářky
Milí spoluobčané,
uplynul rok a opět se setkáváme nad stránkami Obecního
zpravodaje. Byl to rok netradiční a v mnohém i jiný než roky
předchozí. Již vstup do roku 2021 byl komorní, v rodinném
duchu, se zavřenými restauracemi, mnohými obchody
a zrušenými akcemi. Tato doba byla provázená mnoha
omezeními plynoucími z vyhlášeného nouzového stavu,
trvajícího až do poloviny dubna. Slovo „covid“ se stalo celosvětově známým
a jedním z nejpoužívanějších. Všechny nás provázela obava o své zdraví a zdraví
blízkých. Denně jsme se setkávali s následky covidové pandemie. Virové
onemocnění postihlo i některé z nás, nebo někoho z našich známých. Byť se
nemoc u mnoha projevila lehkým průběhem, pro některé bylo onemocnění
fatální. Svědčí o tom třicet pět tisíc lidských obětí, které si nemoc vyžádala napříč
celou naší republikou.
Život se však nezastavil. Zvykli jsme si potkávat naše známé s tvářemi
schovanými za rouškou nebo respirátorem, což občas přinášelo úsměvné
momenty, když jsme se vzájemně nepoznávali.
Smířili jsme se s mnoha situacemi, ke kterým patřila také omezení v cestování
v době nouzového stavu. Neobvyklým zážitkem byl pohled k modrému nebi, na
kterém jsme marně hledali bílé čáry po průletu letadel. I to byl důsledek všech
opatření, kdy turistů vypravujících se letecky na svou vysněnou dovolenou bylo
minimum. V této době jsme oželeli lyžování na horách a Velikonoce se slavily
většinou jen s nejbližšími. V květnu, v době postupného rušení
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protiepidemických opatření, se náš život vracel do zajetých kolejí, abychom
se s příchodem zimy opět vrátili do nouzového stavu.
Přesto jsme si mohli, v době rozvolnění, vybírat z mnoha akcí v obci a okolí.
Do jejich pořádání se zapojila jak obec, tak i místní spolky. Odpočinek, zábavu
i sport si užili malí i velcí a všechny akce byly hojně navštěvované a povedené.
Nejatraktivnější byly srpnové Rozmarýnové hody, tentokrát pod stárkovským
vedením Karolíny a Michala. Opět se představila „na place“ krojovaná skupina
dětí, kterým místní kroj velice sluší a přihlížející se nemohli vynadívat na tu krásu.
Během roku jsme se nejenom bavili, ale i přiložili ruku k dílu. U čističky
se rozšířil relaxační areál a u silnice k družstvu byla vysázená nová odpočinková
zahrada s posezením. Do jejich vybudování se zapojili místní dobrovolníci, spolu
se zastupiteli obce.

V této zvláštní době jsme zažili mnohé. I počasí nás překvapilo. V únoru se po
týdnech střídalo velmi studené mrazivé počasí s prudkými otepleními. Jarní
měsíce s vydatnými dešti byly nezvykle studené. Oteplení jsme se dočkali až v půli
června. V létě jsme se také moc neohřáli, často pršelo a tropických dnů bylo
poskrovnu. Po suchém podzimu napadl sníh a téměř na tři týdny pokryl celou
krajinu. Tím nám všem přinesl tu pravou zimní náladu.
Když jsem se při procházkách rozhlížela kolem sebe, nešlo přehlédnout vystavěné, či opravené domy a nové tváře lidí, kteří je obývají. Těším se s vámi se všemi
na společná setkávání a na společné zážitky, aby prázdné stránky obecní kroniky
byly zaplněné ve většině pozitivními informacemi ze života naší krásné obce.
Všem do nového roku 2022 přeji pevné zdraví, hodně osobních úspěchů
a celoročně dobrou náladu!
Vaše kronikářka :-)
Bc. Eliška Bláhová
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Templštejn v roce 2021
I letos ovlivnila protipandemická opatření dění na Templštejně. Vzhledem
k jarní uzávěře se některé jarní akce neuskutečnily, ale v průběhu roku se jich
podařilo zorganizovat nakonec více než některé předešlé roky. Akce se konaly od
konce května do závěru října. Mezi prvními akcemi byla i tradiční „Honba
za pokladem“ jamolických dětí ze dne 29. 5. Účast byla hojná, proběhlo tradiční
opékání špekáčků a děti opět našli poklad.
Hlavními tahouny dobrovolnických akcí byly letos opět členové základního
článku Fénix hnutí Brontosaurus. Během uzávěry mládež postrádala možnost
setkávání, čehož chtěli dostatečně využít po jejím zrušení. Letos tak zorganizovali
více setkání, jak v předchozích letech. Pracovní sezóna byla zahájena
dobrovolnickým víkendem 21. – 23. 5., další proběhl 18. – 20. 6. Tradiční
dobrovolnicko-zážitkový tábor s prvky larpu se konal 29. 6. až 14. 8. A víkendová
akce pak 22. – 24. 10. uzavírala letošní pracovní dění na hradě. Sešla se opět parta
pracovitých lidí, kteří udělali obrovské množství práce. Zajímavostí je, že zatímco
v minulosti převládali kluci, tak poslední roky je mírná převaha děvčat, což
vzhledem k těžké práci, omezeným možnostem zázemí je obdivuhodné.
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Letos 21. 6. – 22. 6. opět dorazila skupina žáků 8. a 9. třídy ze ZŠ Labská Brno
v rámci mezinárodního seberozvojového projektu – Mezinárodní ceny vévody
z Edinburgu (zkráceně DofE). Bohužel v roce 2020 se akce nekonala z důvodu
protipandemických opatření, a tak navázali na svou poslední návštěvu v roce
2019. Protože se jim zde minule líbilo, tak dorazila mnohem větší skupina. Žáci
opět realizovali pěší výlet, přespali na hradě a pilně pracovali několik hodin oba
dny. Kluci přemisťovali hromadu kamení na nádvoří, děvčata čistila příjezdovou
cestu k hradu od náletové zeleně. Přestože pršelo, tak udělali velké množství
práce.
Doporučuji všem si projít nyní hrad, neboť je nyní opět vyčištěný a je viditelné
co vše se letos udělalo. I když letos byl deštivý rok a vše zelené bujelo prakticky
až do mrazů, podařilo se opět letos udržet nezarostlé velké plochy hradu.
Po srovnání terénu v zadním a předním paláci se letos pokračovalo na předním
nádvoří. Část kamení byla vybrána a naházena na kupu, kde oprší a v příštích
letech bude použito pro zdění. Pokračovali jsme v čištění líce hradby jádra
u severovýchodního nároží. Předpokládalo se, že bude provedena konzervace
této hradby, ale po jejím odkrytí bylo zjištěno, že hradba je v daleko horším stavu,
než se čekalo. Na celou výšku chybí nejen vnější líc hradby, ale v části hradby je
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obrovský otvor. I letos se pokračovalo ve zdění. Dobrovolníci zdili hradbu jádra
u pilířové brány. Hradba je přes 2 m tlustá a práce jdou proto relativně pomalu
protože spotřebováváme větší množství materiálu, který je nutno dopravit na
místo. S výškou je i horší přístup, protože vše zatím zdíme bez lešení. Sám jsem
pak na podzim pokračoval v dozdívání stěny předního paláce, mimo jiné parapetu
středního okna.
Velký objem prací byl realizován letos na dřevěné vyhlídce. Ta byla
vybudována v letech 2014 a 2015 a mnohé dřevěné prvky i přes průběžnou
údržbu a výměnu jsou již shnilé. Vyhlídka trpí i zvyšující se návštěvností, kdy lidé
lámou například dřevěné zábradlí. V průběhu letního tábora tak provedli
Brontosauři nejen obvyklou každoroční výměnu nejvíce poničených částí, ale
navíc i obnovu nejvyšší a největší vyhlídkové plošiny. Plošinu kompletně rozebrali
včetně nosného roštu. Ponechána byla jen lavička a část zábradlí. Jako materiál
pro nové konstrukce byly použity suché borovice z hradního pozemku. Ty se
začínají vyvracet, což ohrožuje bezpečnost návštěvníků. Kmeny souší byly použity
v celku na podkladní prahy. Pochozí plocha byla místo tyčoviny nově provedena
z metrových štípaných polen, což by mělo prodloužit životnost těchto prvků vůči
předchozímu
stavu.
V příštích letech se snad
podaří obdobně upravit
i další plošiny. Pro práci
se
dřevem
měli
dobrovolníci
letos
k dispozici motorovou
pilu, což jim usnadnilo
práci. Klády se dále
zpracovávali jen hrubě a
ručně se štípaly pomocí
seker a klínů. Vše se
nosilo jen ručně. Každý
kmen byl nesen z lesa
na ramenech několika
lidí až pod schody a pak
pomocí lan vytahován
až na místo uložení do
výšky 24 m. Štípaná
polena,
se
vozila
v kolečkách a následně
opět vytahovala lanem.
Z dalších letošních
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akcí lze zmínit například 25. ročník pochodu Dukovanské stezky, konaný 4. 9.,
který vedl z Dukovan do Dukovan. Na Templštejně bylo kontrolní stanoviště pro
nejdelší okruhy. Počasí na rozdíl od minulých let bylo slunečné a tomu odpovídala
i letošní velká účast.
I přes komplikace s coronavirem se podařilo provést velké množství práce.
Mnohokrát děkuji panu Chvátalovi za zajištění dovozu písku až na hrad. Děkuji
všem za pomoc, podporu a závěrem roku přeji vše nejlepší do nového roku 2022,
hlavně hodně zdraví a pohody.
Ing. David Hamza, majitel Templštejna
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