Číslo:

Ročník: 2004

Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic
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Pohyb obyvatel v roce 2003
Stav k 1. 1. 2003

587 obyvatel

Narodilo se

7 dětí

Přistěhovalo se

12 občanů

Zemřeli

3 občané

Odstěhovalo se

6 občanů

Stav k 31. 12. 2003

597 obyvatel

Jak jsme hospodařili v roce 2003
Příjmy v roce 2003

4 211 381,12 Kč

Výdaje v roce 2003

3 942 724,50 Kč

Zisk v roce 2003

268 656,62 Kč

Přebytek minulých let

1 328 194,46 Kč

Zůstatek k 1. 1. 2004

1 596 851,08 Kč
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
21. ledna 2004:
Ø schválen plán investičních akcí
§ oprava kanalizace a silnice v Hradu

1 500 000,-

§ oprava střechy na školní jídelně

150 000,-

§ doplatek za opravu silnice ke kostelu

700 000,-

§ doplatek za plynofikaci KD

170 000,-

§ příspěvek na opravu střechy kostela

200 000,-

Ø schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 5 188 000,- Kč,
Ø schválena zpráva o inventarizaci majetku obce,
Ø schválen nákup stodoly za bytovkou čp.13 a přilehlého
pozemku,
Ø schváleno

podání

projektového

záměru

na

rekonstrukci

kanalizace a silnice v Hradu ze strukturálních fondů EU,
Ø z došlých sedmi nabídek byly vybrány dvě pracovnice, které
budou zaměstnány u obce na veřejně prospěšných pracích,
Ø byl vysloven souhlas se záměrem výstavby čerpací stanice,
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Informace obecního úřadu
Daňová přiznání
Nové tiskopisy na Daň z příjmu fyzických a právnických
osob jsou k dispozici v kanceláři OÚ.

Videokazety
Pan Smejkal začal natáčet další videokazetu o Jakubově,
tentokrát se zaměřením na současný život v obci. Budou na ní
zachyceny ukázky z jednotlivých akcí, vystoupení, udržování
zvyků a tradic apod. Tato kazeta bude prodávána u příležitosti
připravovaného Setkání rodáků a přátel obce a Oslav 110. výročí
založení SDH v roce 2005. Natáčení začalo už na podzim loňského
roku a z některých akcí připravil pan Smejkal i dílčí videokazety,
které si můžete objednat na obecním úřadě:
Setkání důchodců 2003

(250,- Kč)

Vánoční koncert 2003

(250,- Kč)

Vítání občánků narozených v roce 2003

(200,- Kč)

Masopust 2004

(připravuje se)

Internet pro veřejnost na OÚ
Pro potřeby obecního úřadu byl na konci prosince zakoupen
nový počítač s tiskárnou. Starší počítač bude nyní v úřední hodiny
k dispozici všem občanům, kteří projeví zájem o připojení
k internetu. Cena za připojení bude stejná jako v Místní knihovně.
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Tříkrálová sbírka
I v letošním roce se uskutečnila počátkem roku v naší obci
Tříkrálová sbírka, celkem byla vybrána částka 8 856,- Kč.

Dotace z Fondu Vysočiny
V současné době obdržel obecní úřad oznámení o přiznání
dotace z Fondu Vysočiny ve výši 36.000,- Kč na hudební a
dramatické volnočasové aktivity dětí a mládeže v obci. O sestavení
žádosti se zasloužil Michal Dračka a Jarka Kloboučková. Finanční
prostředky budou použity na nákup některých hudebních nástrojů,
ozvučovací techniky, notového materiálů, k nahrání CD nosiče a
další potřeby hudebního a pěveckého souboru. Další část dotace
bude použita na výrobu kulis, kostýmů, nákup tiskových materiálů,
CD-přehrávače apod. pro dramatický kroužek.

Modernizace
Stejně jako v listopadu 2002 v základní škole i v lednu 2004
splnilo zabezpečovací zařízení na obecním úřadě svoji funkci a
ochránilo tak nemalý majetek. I přes tento kladný výsledek jsme se
rozhodli stávající zařízení ještě více zdokonalit a modernizovat,
protože s postupným vybavováním obecních úřadů moderní
kancelářskou technikou, bude přibývat i nezvaných návštěvníků.

Divadlo
Pravděpodobně v neděli 21. března 2004 ve 14:00 hodin se
Vám v kulturním domě představí jakubovští ochotníci s pohádkou
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ. Pozadu nezůstanou ani
nejmenší herci, kteří nacvičují dvě pohádky: O LOUPEŽNÍCÍCH a
O KŮZLÁTKÁCH.
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Fotoreportáž o životě v obci
13. prosince se uskutečnila
v kulturním domě valná hromada
hasičů

V neděli 14. prosince vystoupily
na vánoční besídce děti ze
základní školy.

Na besídce se představili i malí
herci z dramatického kroužku
pohádkou O veliké řepě a pověst
O Krokovi a jeho dcerách.

Ve středu
uskutečnilo
posezení.

se ve škole
malé
vánoční
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Již tradicí se stal vánoční
koncert, který se uskutečnil
v neděli 21. prosince 2003.
Videozáznam z tohoto vystoupení
si můžete objednat na obecním
úřadě.

Novou krásnou tradici vytvořili
členové jakubovského hudebního
souboru. 24. prosince večer se
sešli spolu s více než stovkou
místních
spoluobčanů
pod
rozsvíceným vánočním smrkem a
společně si zazpívali koledy.

V neděli
11. ledna 2004
proběhlo slavnostní vítání nově
narozených občánků v roce
2003. O kulturní program se
postaraly
děti
z hudebního
kroužku.
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Gratulujeme k jubileím:

60. narozeniny
15. 3. 2004 – František Máchal
15. 4. 2004 – Jaromír Novák
18. 4. 2004 – Marie Kabelková

70. narozeniny
6. 4. 2004 – Bedřich Pospíchal

75. narozeniny
3. 3. 2004 – Růžena Ráčková

80. narozeniny
10. 2. 2004 – Emílie Košáková
11. 4. 2004 – Františka Roupcová
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Jakubovský vokálně instrumentální soubor
EXOTUS
21. prosince 2003, o čtvrté neděli adventní, se hudbymilovní
příznivci našeho souboru mohli zaposlouchat do adventních a
vánočních písní. Již 5. Vánoční koncert začal ve 14:00 v místním
kulturním domě za účasti více jak 120 posluchačů.
V duchu přísloví „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ jsme
začali nacvičovat zhruba hodinový program už koncem srpna.
Scházeli jsme se pravidelně každou neděli vpodvečer v budově MŠ,
s přicházející zimou jsme se přestěhovali do kulturního domu do
prostor bývalé knihovny. Také jsme se poněkud rozrostli, i
s mladšími dětmi je nás už 23, a dali jsme si konečně také název –
inspirace vzešla z rodiny Kolářovy.
Vánoční koncert natáčel pan Libor Smejkal a bude k mání na
videokazetě – zájemci si ji mohou objednat na obecním úřadě.
Na Štědrý večer se podařilo založit (aspoň doufáme) novou
tradici: setkání pod rozsvíceným smrkem na návsi. Byli jsme
překvapeni, kolik se nás sešlo (asi 140 !), a za zpěvu koled, popíjení
čaje s rumem (rumu s čajem) a přátelského sousedského klábosení
nám bylo líp než u televize a nikdo ani moc nevnímal třeskutý
mráz. Jen se na příští rok musíme lépe připravit a prostor ozvučit.
Následující neděli 28. prosince jsme jeli s kůží na trh do
Moravských Budějovic. Na náš vánoční koncert v kostele přišel
hojný počet posluchačů. A do třetice jsme vystoupili
4. ledna v zámeckých konírnách na Novoročním koncertě – tam se
nám zpívalo asi nejlépe, je tam výborná akustika.
V polovině ledna jsme pak v jakubovském kostele nahráli ve
spolupráci s panem Smejkalem část materiálu pro naše druhé CD.
V neděli 15. února jsme jeli šířit dobré jméno Jakubova na
VII. setkání pěveckých sborů v Moravských Budějovicích. Každý
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ze šesti zúčastněných sborů předvedl výběr ze svého repertoáru a
na závěr jsme zazpívali dvě společné skladby.
V nejbližší době nás čeká nacvičování písní na velikonoční
bohoslužby, na květnovou oslavu Dne matek, v červnu pak
proběhne Hudební akademie na závěr školního roku a soutěžní
přehlídka Vranovská porta ve Vranově n/Dyjí.. Chystáme také
rozdělení sboru na dvě části – dospělí a děti.
A na závěr lákavá nabídka: zveme každého, kdo má chuť
s námi zpívat, aby přišel kteroukoliv neděli od 17:00 do kulturního
domu ( 1. patro, bývalá knihovna ) na zkoušku, nebo se ozval na
telefon 606 717 836. Vítáme zejména mužské hlasy, kdo zpívat
neumí, toho naučíme, a věk nerozhoduje. Těšíme se na vás!
Mgr. Michal Dračka

Dětský karneval
Základní a mateřské škola v Jakubově zvou všechny děti
a občany na již tradiční dětský karneval, který se uskuteční
v neděli 29. února 2004 ve 14:00 v kulturním domě. O hudební
produkci se postará skupina ROOKIES.
Příspěvky a dary do tomboly můžete
nosit do čtvrtka 26. února do
základní nebo mateřské školy.

10

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2003
V roce 2003 byly orgány Policie ČR šetřeny na území naší
obce následující události:
8 trestných činů:
Ø zatajení věci,
Ø poškozování provozu obecně prospěšného zařízení,
Ø zpronevěra,
Ø 2x krádež peněz,
Ø 2x krádež vloupáním do autobazaru,
Ø výtržnictví.
38 přestupků:
Ø 7 přestupků proti majetku,
Ø 3 přestupky proti občanskému soužití,
Ø 19 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu (vyřešeno blokovými pokutami ihned na místě),
Ø 9 přestupků na úseku veřejného pořádku (vyřešeno
blokovými pokutami).

Trocha statistiky:
Rok

2000

2001

2002

2003

Trestné činy

6

4

13

8

Přestupky

18

32

39

38
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Sbor dobrovolných hasičů
v Jakubově
Vás srdečně zve na

MAŠKARNÍ BÁL,
který se uskuteční v sobotu 21. února 2004 v 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje hudba JEMNICKÁ KOZLOVKA.
Za dary do tomboly, které se budou přijímat od 12:00 do 18:00 hodin,
předem děkujeme.
Vstupné 50,- Kč

Masky zdarma

Občerstvení zajištěno

Dále Vás srdečně zveme na

MAŠKARNÍ PRŮVOD OBCÍ,
s kapelou, který se uskuteční v sobotu 21. února 2004
v 12:00 hodin od kulturního domu. Sraz masek v 11:30 hodin.

Výtěžek z obou akcí bude věnován
na rozvoj hasičského sportu
v Jakubově

.
Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu
místních obyvatel dne 19. února 2004.
Cena 10,- Kč, pro předplatitele 7,- Kč.
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