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Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic
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Zprávy ze zasedání obecního zastupitelstva
28. července 2008
Zastupitelstvo obce:
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
• schválilo udělení Ceny Ladislava Havlíka a s ní spojenou
finanční odměnu slečně Haně Chmelkové,
• schválilo rozdělení obecních bytů zájemcům v novém
bytovém domě,
• schválilo příspěvek Nemocnici Třebíč na nákup 3D
ultrazvuku ve výši 3.000,- Kč,
• schválilo složení výběrové komise na výběr firmy pro
vypracování:
ü projektové dokumentace na modernizaci MŠ,
ü projektové dokumentace na inženýrské sítě pro
nové rodinné domky na Vícenické,
ü žádosti o dotaci na modernizaci MŠ.

23. září 2008
Zastupitelstvo obce:
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
• schválilo výsledky výběrových řízení na projektovou
dokumentaci na inženýrské sítě na Vícenické, projektovou
dokumentaci na modernizaci mateřské školy a na
zpracování žádosti o dotace z evropských fondů a pověřilo
starostu obce podpisem příslušných smluv,
• schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2007,
• neschválilo záměr výstavby fotovoltaické elektrárny za
navržených podmínek,
• schválilo rozpočtové opatření č.2,
• souhlasilo
připomenutím
si
90.
výročí
vzniku
Československa a ukončení 1. sv. války.
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20. října 2008
Zastupitelstvo obce:
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
• na základě nově předložených podmínek schválilo smlouvu
o spolupráci na výstavbu fotovoltaické elektrárny v katastru
obce,
• schválilo rozpočtové opatření č.3,
• schválilo uspořádání 3. Setkání rodáků a přátel obce v roce
2009,
• schválilo nové členy školské rady: Mgr. Hanu Dračkovou a
Zdeňka Kračmara,
• souhlasilo se sbírkou a opravou křížků okolo obce,
• souhlasilo s výrobou nového kapesního kalendáříku,
• neschválilo prodej akcií České spořitelny a.s.,
• souhlasilo s pronájmem ledu na zimním stadionu v Mor.
Budějovicích,

Setkání rodáků a přátel obce
Příštím roce 2009 se uskuteční ve dnech 24. až 26. července
již třetí Setkání rodáků a přátel obce Jakubov. Po dlouhém
uvažování byl tentokrát zvolen záměrně termín jakubovské pouti.
V současné době se pracuje na přípravě programu, který bude
podobný jako v minulých letech (v roce 2001 a 2005).
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Gratulujeme jubilantům

60. narozeniny
21. 11. 2008 Jaroslav Fanta

80. narozeniny
29. 9. 2008 Miloš Ráček
21. 10. 2008 Mathilda Krotká
7. 11. 2008 Marie Smetanová

82. narozeniny
23. 9. 2008 Marie Dvořáková

83. narozeniny
19. 12. 2008 František Krotký
26. 12. 2008 Marie Kolářová

94. narozeniny
13. 9. 2008 Marie Krotká
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Řádky ze ZŠ
Ani se tomu nechce věřit, ale už máme za sebou dva měsíce
nového školního roku, roku, který je výjimečný. Tento rok jsme
pouze jednotřídní škola s 1. – 3. ročníkem s tím, že žáci 1. ročníku
se učí český jazyk, matematiku a anglický jazyk samostatně,
ostatní předměty mají děti společně s ostatními žáky školy. Celkem
školu navštěvuje 16 žáků. Třídní učitelkou je Mgr. Vladislava
Tománková. Mgr. Jana Šerháková vyučuje český jazyk a
matematiku v 1. ročníku. Mgr. Hana Dračková vyučuje anglický
jazyk ve všech ročnících a dále pracuje jako vychovatelka školní
družiny.
V rámci družiny
pracují
následující
kroužky: florbal s
fotbalem, sportovní
hry, kutílek, turistický
s
cyklistickým
a
hudební
s
dramatickým. Dále si
rodiče
a
děti
z nabídky
kroužků
vybrali náboženství,
které vyučuje paní Marie Kolářová, a počítačový kroužek, který
vede paní učitelka Vladislava Tománková. V současné době
probíhají ve škole 3 kurzy práce na počítači pro dospělé, které
vedou Mgr. Vladislava Tománková (2) a Mgr. Jana Šerháková. Na
tyto kurzy získala obec Jakubov grant z Fondu Vysočiny.
1. září 2008 nastoupili do 1. ročníku Veronika Davidová z
Martínkova, Tereza Skoumalová, Daniel Hosnedl, Michal Stuchlík a
Michal Truhlář. Žákyní 1. ročníku je také Kateřina Svobodová, která
spolu s bratrem Petrem plní povinnou školní docházku
v Landstuhlu v SRN. Přejeme všem hodně školních úspěchů,
mnoho pěkných zážitků ve škole a plno kamarádů.
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Co se událo
ve škole během
uplynulých
dvou
měsíců? Dne 2.10.
jsme
vyrazili
společně s rodiči a
dětmi z MŠ na
kopec za Jakubov
a pouštěli draky.
Počasí nám letos
přálo a draci létali
jako draci.
Od začátku
října jezdí žáci 3.
ročníku do Mor. Budějovic, kde probíhá v rámci výuky plavecký
výcvik v ZŠ Havlíčkova.
Navštívili jsme společně s dětmi z MŠ divadelní představení Čert a
Káča v Mor. Budějovicích a představení Ferda Mravenec v Třebíči.
Žáci v rámci školní družiny vyrazili sbírat padaná jablka. Díky
pomoci paní Marie Kabelkové (č.137) a pana Martina Dvořáka
nasbírali 410 kg jablek. Peníze utržené za prodej budou použity na
nákup materiálu do školní družiny. Dále jsme sbírali jablka také na
školní zahradě. Pan starosta Miroslav Kabelka zapojil celou rodinu,
aby nám 3 pytle jablek zmoštoval. Děti tak dostaly 40 l moštu. A jak
chutná?
Vidíte sami.
Děkujeme.
Část
úrody
skladujeme
na pozdější
konzumaci a
část
také
sušíme pro
děti na zimu.
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V průběhu celého roku probíhá ve škole sběr papíru. Budete-li nás
chtít podpořit, přispějte nám, prosím, starým papírem (noviny,
časopisy, letáky …). Předem děkujeme. Pokud by byl pro někoho
problém papír do školy dopravit, dejte nám, prosím, vědět (vzkázat
nebo zavolat 568 422 033, 737 638 324). Rádi si pro něj přijedeme.
Za utržené peníze nakupujeme dětem materiál do výtvarné
výchovy.
Také letos probíhá celoroční sběr pomerančové kůry. Za
utržené peníze nakupujeme odměny pro žáky.
Tento rok se naše škola zapojila do školního recyklačního
programu RECYKLOHRANÍ, který vznikl se záměrem rozšířit
ekologickou výchovu na základních a středních školách. Cílem
programu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých
elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a
recyklace
odpadů.
(Více
na
internetových
stránkách
Za
odevzdané
baterie
a
drobný
www.recyklohrani.cz).
elektromateriál získáme školní pomůcky a sportovní náčiní. Tímto
bychom Vás chtěli požádat o pomoc a podporu. Použité baterie
posílejte, prosím, po školních dětech, nebo je doneste do MŠ nebo
do školní jídelny. Předem děkujeme za Vaši ochotu a pomoc.
Přejeme všem úspěšný a pohodový školní rok.
Mgr. Jana Šerháková

Řádky z MŠ
Dne 1. září začal
školní rok 2008-2009.
Obzvláště
slavnostní
den to byl pro děti, které
k nám přišly poprvé.
Letos navštěvuje školku
18 dětí.
V červnu
odešla
p.
Marie
Kabelková do důchodu
a do MŠ nastoupila p.
Bronislava Kabelková.
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A co nás čeká v tomto školním roce? Budeme pracovat podle
vzdělávacího programu „Objevujeme svět“. Formou her a činností
se snažíme probudit v dětech zájem dívat se kolem sebe, získávat
potřebné poznatky a dovednosti a samostatné postoje. Pro děti
jsou připravené kroužky „Já jsem muzikant, Veselé cvičení, Hravé
mluvení“. Máme také připravené různé akce pro děti. Jednou
z prvních byla drakiáda, která proběhla společně se ZŠ. Bylo pěkné
počasí a dětem se jistě líbila. Byli jsme také na pohádce v Mor.
Budějovicích – „Čert a Káča“ a v Třebíči na pohádce – „Ferda
mravenec“. Společně s rodiči připravujeme podzimní úklid školní
zahrady. Přejeme všem hodně krásných zážitků v letošním školním
roce.
Kolektiv MŠ

6. ročník Garmisch maratónu
Na Jakubovském hřišti proběhl ve dnech 19. a 20. července
6. ročník fotbalového turnaje Garmisch maratón. V sobotu se
bojovalo vyřazovacím způsobem ve skupinách.
Skupina A: Náměšť n. O. – Jakubov 2:2
(2:3 po pokutových kopech)
Borovina-Opatov – Přibyslavice 3:3
(3:4 po pokutových kopech)
Náměšť n. O. – Borovina-Opatov 2:0
Jakubov – Přibyslavice 0:1
Skupina B: Okříšky – Budišov 1:0
Mor. Budějovice – Uherské Hradiště 5:0
Budišov – Uherské Hradiště 3:2
Okříšky – Mor. Budějovice 2:3
V neděli se hrálo o celkové umístění v turnaji.
O 7. místo Opatov – Uh. Hradiště 14:2
O 5. místo Náměšť n. O. – Budišov 5:0
O 3. místo Jakubov – Okříšky 3:1
O 1. místo Přibyslavice – Mor. Budějovice 2:2
(4:3 po pokutových kopech)
Po oba dva dny za pěkného počasí vidělo asi 200 diváků
kvalitní fotbal.
Karel Nechvátal
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Návštěva ze slovenského JAKUBOVa
V sobotu 26. července
2008 se u nás uskutečnila
první
návštěva
několika
desítek obyvatel slovenského
Jakubova. Nutno říci, že hned
od příjezdu hostů panovalo v
naší obci pěkné počasí a
vynikající
nálada.
Za
doprovodu
zastupitelů
si
prohlédli hasičskou zbrojnici a
obecní úřad. Navštívili také
výstavu fotografií z dění v obci
a ručních prací v mateřské
škole. Prohlídku obce zakončili
ve sportovním areálu. Po
společném obědě následovalo
slavnostní
zahájení
na
fotbalovém
hřišti.
Oba
starostové krátce představili
své Jakubovy a předali si upomínkové předměty a vlajky. Poté byly
sehrány dva přátelské mezinárodní zápasy. Tato přátelská
návštěva vyvrcholila po večeři na pouťové zábavě, která se
protáhla až do časných ranních hodin. Obě strany hodnotily toto
setkání jako velice vydařené.
V historicky prvním mezinárodním měření sil mezi mužstvy
Jakubova u Mor. Budějovic a Jakubova z okresu Malacky se
nejprve utkala mužstva starých pánů. V utkání hraném na 2x35
minut nastoupili naši hráči pod vedením trenéra Františka Koláře,
který většinu hráčů vedl už od žáků. Lépe sehrané mužstvo
slovenských jakubováků mělo po většinu zápasu navrch a
zaslouženě vyhrálo 5:1. Poté se představily A týmy obou obcí.
Slovenské mužstvo předvedlo běhavý bojovný výkon, ale naši (díky
lepší kombinační hře vesměs po pěkných útočných akcích) hosty
přestříleli a zvítězili jasným rozdílem 6:1.
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Děkovný dopis ze Slovenska:
Vážený pán starosta,
Vážení členovia obecnej rady a zastupiteľstva,
Milí občania Jakubova při Moravských Budějoviciach,
Zasielame Vám uprimné poďakovanie a uznanie za milé a srdečné
prijatie, ktorého sa nám dostalo počas návštěvy vo Vašej obci dňa
26.7.2008.
Vaše pohostenie před fotbalovými zapasmi aj po nich, jako aj počas
večernej tanečném zábavy svědčí o Vašej dobrosrdečnosti a
priateľskej pohostinnosti. Všetci sme sa cítili skutočne veľmi dobre
v prijemnom priateľskom, srdečnom ovzduší, družnej atmosfére a
veselej nalade a domov sme si priniesli pekné spomienky na Vás a
Vašu obec.
Za seba i za všetkých mojich spoluobčanov Vám ešte raz
vyslovujem hlboků úctu a veľků vďaku.
So srdečným pozdravom
Ing. Milan Karovič
Starosta obce Jakubov
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Dění v obci

JAKUBOV

Záhorácká obec Jakubov leží v nadmořské
m.n.m, asi 34 km od hlavního města Bratislavy a 9
Malacek, v nádherném prostředí vodních ploch
borovicovými a listnatými lesy. K 30.9.2008 žilo ve
Jakubově 1490 obyvatel. První
písemná zmínka pochází z roku
1460.
Základní školu navštěvuje v 1.-9.
ročníku 137 žáků v 9 třídách.
Je
zde
několik
obchodů
a pohostinství.

výšce 110
kilometrů od
obklopených
slovenském

V pondělí 28. července
2008
na
zasedání
zastupitelstva obce byla
slavnostně udělena již
druhá Cena Ladislava
Havlíka
nejlepšímu
studentovi
moravskobudějovického
gymnázia. I v letošním
roce ji společně s finanční
odměnou obdržela Hana
Chmelková. Cenu předal starosta obce Miroslav Kabelka, který
také přečetl pozdrav od paní Zdenky Havlíkové, která se letošního
předávání nemohla zúčastnit. Cena je udělována na přání pana
Ladislava Havlíka (*24.7.1921 +18.11.2005) - jakubovského
rodáka, který společně se svoji manželkou Zdenkou výrazně přispěl
na opravu místního kostela sv. Jakuba Většího, pořízení nového
zvonu do kostela a na další akce. Cena byla poprvé udělena
29. července 2007 u příležitosti svěcení nového zvonu.
První srpnový víkend byl
v Jakubově
ve
znamení
posezení s hudbou v nově
zrekonstruovaném
Sportklubu. V pátek hrála
country skupinou HAWAY –
„Šlapeto" . Na sobotu připravili
myslivci „Slavnosti sněženek“.
Divočák se šípkovou omáčkou
sice chyběl, ale kančí guláš
uvařený v polní kuchyni byl
vynikající.

V obci
vyvíjí
svoji
činnost
TJ Záhoran Jakubov, Myslivecké
sdružení, Slovenský rybářský
svaz Záhorie a občanské sdružení Citrónky.
Na chodu obce se podílí
9 zastupitelů a přímo volený
starosta.

Více
se
dozvíte
www.jakubov.sk .
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Druhý srpnový víkend proběhl ve znamení promítání videokazet o
Jakubovu natočených od roku 2001.
Již po čtvrté patřila předposlední prázdninová neděle Pohádkové
cestě okolo Jakubova. I přes chladné počasí se akce zúčastnilo
na sedm desítek dětí v doprovodu rodičů, starších sourozenců
i babiček. Na trase dlouhé přibližně 3 kilometry čekalo na děti
celkem deset stanovišť s pohádkovými postavičkami. Jako první
Sněhurka se svými sedmi trpaslíky. Kotouče, kyblíčky, lopatičky a
písek se líbily hlavně těm nejmenším. U královny Koloběžky
převážely děti na opravdické koloběžce k panu králi dar nedar.
V chaloupce za potůčkem byla připravena Popelka se svojí sestrou
Dorou, macecha musela zřejmě odjet do města. Děti zde přebíraly
hrách místo holoubků. O kousek dál stála na louce Perníková
chaloupka a Ježibaba si nechala od dětí namalovat na chaloupku
perníčky. Na dalším stanovišti vyučovali loupežníci své malé kolegy
střelbě ze vzduchovky. U potoka na vrbě zase seděl typický

jakubovský vodník, ten si pro své návštěvníky přichystal chytání
lahví místo ryb. Pod stromem Večerníček skládal společně s dětmi
papírové čepice. Za odměnu je nechal zhoupnout se na houpacím
koni. Hned vedle byl Křemílek s Vochomůrkou, u kterých si všichni
zahráli golf. Starší děti při něm měly zavázané oči. Pod
dozrávajícími švestkami stál velký černý klobouk Boba a Bobka.
Nejprve museli všichni malí cestovatelé zvládnout rozcvičku a
potom následovalo házení míčku do klobouku. Na posledním
stanovišti zboural nedopatřením bezhlavý rytíř zeď z papírových
krabic a děti ji společně s bílou paní musely znovu postavit. Za
správné splnění úkolů na všech stanovištích dostali malí princové
a princezny drobné odměny a sladkosti.
Po malém občerstvení v místním SPORTclubu čekalo na všechny
vystoupení společnosti ZAYFERUS. Její členové představili na
hřišti dvěma stovkám diváků přes dvacet dravců a sov. K vidění
byly letové ukázky dravých ptáků i jejich útoky na atrapy zvířat
tažené navijákem. Vše bylo doplněno odborným výkladem. Celý
průběh tohoto vydařeného rozloučení s prázdninami již tradičně
natočil Zdeněk Kračmar na videokameru.
DVD je k zakoupení na obecním úřadě.
Celá akce byla
podpořena
získanou dotací
z Fondy Vysočiny
od kraje Vysočina.
Obecní úřad
děkuje všem
dobrovolníkům,
kteří se podíleli na
uskutečnění
Pohádkové cesty
2008.
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Stavění "SLAMÁKŮ" má v Jakubově již několikaletou tradici. První
Slamáci byli postaveni v září 2005 na oslavu vítězství naší obce
v soutěži Vesnice Vysočiny 2005. Od té doby se u státní silnice I/38
staví vždy v září pravidelně. V roce 2005 to byl sedlák se selkou,
v následujícím roce k nim přibylo miminko a v roce 2007 jste mohli
vidět traktoristu.
I v letošním roce postavila skupinka nadšenců v pořadí již čtvrté
Slamáky - Macha a Šebestovou. Nejprve zemědělská technika
položila ze šesti velkých kulatých balíků základ dvou postav. Na ně
byla připevněna látka a předem připravené doplňky: velká mašle ze
starého koberce, brýle ze zahradní hadice a sluchátko ze dřeva a
polystyrenu. Práci ukončilo nabarvení vlasů a další drobné úpravy.
Po dvou hodinách usilovné práce několika dobrovolníků bylo dílo
hotové.
SLAMÁCI patří dnes
již
nejen
k
symbolům
Jakubova,
ale
i
Vysočiny.
Hned
následující týden po
jejich dokončení se
objevili na stránkách
několika
deníků:
Mladá fronta DNES,
Třebíčský
deník,
Horácké noviny a
mluvilo se o nich na
vlnách
Českého
rozhlasu.
Sbor dobrovolných hasičů v Jakubově pořádal v pátek 12. září
2008 již druhý ročník Noční soutěže v požárním útoku. Toto klání
probíhá na hlavní komunikaci procházející obcí a celá trať je uměle
nasvícena. Na tuto atraktivní soutěž se v letošním roce sjelo 24
družstev mužů a 7 týmů žen. Zastoupen tu byl dokonce i okres
Tábor či Jindřichův Hradec! Začínalo se v 19:30 hodin ukázkou
místních mladých hasičů, kteří sklidili za povedený útok veliký
aplaus. Poté už mohla naplno v 20 hodin vypuknout samotná hlavní
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část soutěže kategorií žen
a mužů. Pořadatelé dali
přednost něžnému pohlaví
a na dráze se vystřídalo
všech 7 ženstev, z kterých
vyšla vítězně Svatoslav
s dosaženým
časem
20,38s
před
druhou
Rozsečí 22,24s a třetími
Jindřichovicemi
29,58s.
Následovala
malá
přestávka, kdy pořadatelé
přestavěli trať pro kategorii
mužů, kde se bylo opravdu na co dívat!! Jako první se na start
postavili domácí borci a vyrovnaným výkonem si řekli s časem
18,74s o celkové 5. místo. Pak už se závody naplno rozjeli a na
startovní čáře se střídala družstva jak na běžícím pásu. Mnoho
týmů mělo i šanci pokořit sedmnáctivteřinovou hranici, ale bohužel
se přesvědčily, že noční soutěž je opravdu náročná. Čas rychle
utíkal, pivo teklo proudem, maso mizelo v žaludcích přihlížejících
diváků a soutěž vrcholila. Okolo půl dvanácté se na start postavil
Pavlov z okresu Jihlava a super výkonem s časem 17,28s skočil
rázem na první místo před

18

druhý Předín 17,41s a třetí Krasonice 17,58s. Ve 24 hodin proběhlo
v místním kulturním domě celkové vyhlášení výsledků s předáním
pohárů a množstvím hodnotných cen. Pořadatelé tímto děkují všem
sponzorům, divákům i zúčastněným družstvům a těší se na další
ročník této soutěže.
Foto: Deník, Josef Němec Napsal: Martin Dvořák

V sobotu 13. září 2008 se
v Litohoři uskutečnil historicky
první Mikroregionální den.
Zúčastnilo
se
ho
18
desetičlenných
družstev
z většiny
obcí
Moravskobudějovického
mikroregionu. Děti soutěžily
v šesti disciplinách: Chůze po
deskách, Protahování obručí,
Jízda zručnosti s kolečkem,
Stříkání vodou na cíl, Slalom
s míčem a Přenášení vody.
Celkově zvítězilo družstvo
z Lukova. Pro všechny děti
byly
připraveny
i různé
nesoutěžní disciplíny, po jejich
splnění obdržely děti drobné
odměny a upomínkové předměty. Jakubov zajišťoval soutěžní
disciplínu Chůze po deskách. Dále jsme pro nesoutěžící děti
připravili Berušku, kde se děti snažily dostat 7 koulí-teček do
příslušných otvorů. Sladké odměny k této soutěži věnoval
Pneuservis Radka Klubala - děkujeme. Pro děti byly k dispozici
i dva skákací hrady. Po skončení soutěžního klání a vyhlášení
výsledků probíhal další doprovodný program. Diváci mohli například
shlédnout ukázku aerobicu, leteckého modelářství, hasiče
s koňskou stříkačkou, útok mladých hasičů, vyproštění řidiče
z havarovaného auta nebo hašení pěnou.
Akce byla podpořena z Fondu Vysočiny.
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O víkendu na sv.Václava se v Jakubově již tradičně slaví posvícení.
Několik let k němu
patří i Posvícenská
výstava zaměřená na
výpěstky zeleniny a
ovoce
a
různé
podzimní
dekorace.
Své
výrobky
představily i děti z
mateřské a základní
školy. Prodávaly se
zde
i
různé
upomínkové
předměty. K vidění
byly i fotografie ze dvou
nejúspěšnějších
akcí
uplynulého
měsíce
z
Pohádkové cesty a Stavění
Slamáků.
Letos již potřetí byla výstava
zahájena soutěží o největší
dýni.
Nejtěžší
dýni
vypěstovala letos paní Hana
Dračková,
váha
ukázala
hmotnost 45 kg. Na druhém
místě skončila dýně loňského
vítěze Jindřicha Číhala před
výpěstkem Dany Pařízkové.
Kolotoče sice nepřijely, ale
děti se alespoň zhoupnuly na
houpačkách nebo zaskotačily
na prolézačkách v mateřské škole.
V sobotu večer se pak konala v kulturním domě posvícenská
zábava.
20

V sobotu 11. října 2008
se
v Jakubově
uskutečnila
již
třetí
Hubertova
jízda.
Zúčastnilo se jí asi 15
sedlových
koní
a 14 povozů.
Po
slavnostním
nástupu
následovala
projížďka
obcí
a po
okolí
Jakubova. Na louce
Hubertovu jízdu ukončily různé jezdecké i vozatajské soutěže.
Večer se konal v kulturním domě Hubertský soud a taneční zábava.
V předvečer úctyhodného státního svátku si i občané Jakubova
připomněli jednu z velkých chvil našich národních dějin. V rámci
oslav 90. výročí konce I. světové války a vzniku samostatné
Československé republiky vyšel od obecního úřadu lampiónový
průvod do parku na návsi. Hasiči ve stejnokrojích položili věnce
k pomníkům padlých ve světových válkách.
Starosta obce připomněl přítomným některé
historické souvislosti. Oslav se zúčastnili
v hojném počtu rodiče a děti s lampióny.
Zazněl i úryvek z jakubovské kroniky: „Píše se

29. říjen 1918. V ranních hodinách se roznesla
po Jakubově zpráva, že Rakousko je úplně poraženo
a kapitulovalo. Máme samostatnost. Bylo nás 8,
všichni ještě v rakouských uniformách. Nejprve jsme
strhali z čepic růžici - znak Rakouska a nahradili ji
trikolorou. Ve škole jsme ze zdi odstranili obrazy císaře
pána. V revoluční náladě jsme šli přes Litohoř za
zpěvu „Hej Slovane ..." do Moravských Budějovic, kde
se nás sešlo asi sto. Strhávali jsme rakouské orlíčky
z úředních budov. Zprvu nás četníci rozháněli, pak se
k nám přidali. Večer se v Jakubově chystal lampionový
průvod po vsi. Hasiči nesli pochodně a na domech byly
vyvěšeny modro-červeno-bílé prapory." Tak vzpomíná
na okamžiky před 90. lety jakubovský rodák a voják.
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Volby 2008
17. a 18. října 2008 se i v Jakubově uskutečnily volby do krajského
zastupitelstva. S jejich výsledky za naši obec se můžete seznámit
na www.volby.cz , na stejných stránkách najdete i výsledky za celý
kraj Vysočina.
V následující tabulce přinášíme malé srovnání výsledků voleb do
krajského zastupitelstva v roce 2008 a 2004 za naši obec.
2004

%

2008

%

Volební účast

143

30,56

197

39,24

Neplatné hlasy

2

1,40

0

0,00

ČSSD

13

9,21

45

22,84

ODS

38

26,95

42

21,31

KSČM

35

24,82

41

20,81

32

16,24

Dohoda pro Vysočinu
KDU-ČSL

28

19,85

16

8,12

SNK-ED

16

11,34

9

4,56

Strana zelených
Strana
zdravého
rozumu
Volte Pravý Blok

3

2,12

5

2,53

2

1,01

2

1,01

2

1,01

1

0,50

Dělnická strana
Strana
důstojného
života
Nezávislí
Moravská strana
Strana
za
život.
jistoty

6

4,25

1

0,70

1

0,70
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Dotace
Jak jsme vás informovali již v minulém čísle zpravodaje, bylo
přislíbeno naší obci několik dotací. Z obdržených finančních
prostředků jsme v posledních třech měsících realizovali následující
akce:
§ oprava pomníků padlých v první světové válce, (s opravou
pomníku padlých v druhé světové válce se počítá v příštích
letech),
§ inventarizace knižního fondu, jeho evidence pomocí
čárových kódů a zakoupení nového počítače do knihovny,
§ Pohádková cesta 2008.

Nově obdržela obec dotaci ve výši 30.050,- Kč na popularizaci
vzdělávání v oblasti nových informačních technologiích. Z této
dotace byly zakoupeny dva nové počítače do školy a od října zde
také probíhají tři kurzy práce na počítači pro dospělé.

Naopak se nám nepodařilo získat dotaci na vydání připravované
knihy o Jakubovu. Získali jsme „pouze“ 31,5 bodu. Dotaci obdrželi
žadatelé s počtem bodů 32 a více. Připravovaná publikace by měla
obsahovat ucelené informace o obci: historie, významní rodáci a
události, zemědělství, školství, farnost, společenské organizace,
současný kulturní, společenský a sportovní život a další zajímavosti
o naší obci. Pokud máte zájem na její přípravě s námi
spolupracovat, přihlaste se na obecním úřadě.

V říjnu jsme podali žádost o dotaci z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihovýchod o dotaci ve výši 7,8 mil. Kč na
Modernizaci mateřské školy. V případě přidělení finančních
prostředků dojde k přesunu základní školy do 1. patra školky. Dále
bude provedena rekonstrukce rozvodů topení, vody a elektřiny,
výměna všech oken, pořízení nových prolézaček, nákup interaktivní
tabule, počítačů a ostatních pomůcek. Díky přemístění školy budou
mít děti blíže do školy, jídelny, na hříště i kulturního domu na
cvičení. Obec dále ušetří za vytápění i úklidu školních budov.
Kapacita nové školy bude dostatečná.

V listopadu chce požádat obecní úřad
o
dataci
z Fondu
Vysočiny
z grantového programu Bioodpady.
Kdo z občanů Jakubova má zájem o
zakoupení dotovaného plastového
kompostéru na bioodpad na svou
zahrádku,
může
se
informovat
a přihlásit na obecním úřadě do středy
5. listopadu 2008. Cena se pohybuje
od 550,- Kč do 1250,- Kč dle velikosti.

Obe c ní ú ř ad J a ku bo v zve srde č n ě
v ne d ě li 9. l isto pad u 2008 ve 1 4:00 ho din
vš echny m ístní d ů cho dce na již trad i č ní
S etkání d ů cho dc ů v kul tu rním d om ě .

V současné době je díky dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení
dokončována výstavba obecního bytového domu. Po jeho
kolaudaci se uskuteční den otevřených dveří, kdy si budou moci
všichni občané nové byty prohlédnout. Polovina bytů byla přidělena
mladým rodinám, díky tomu nám přibude v základní škole postupně
10 dětí.

Kul t ur n í pr og ram si p ro n ě p ř ip ra vu jí
d ě t i z dra ma t ick é h o k r ou ž ku
a č le n o vé hu de b n íh o souboru.
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Ve zkratce
I v letošním roce v předvánočním čase obdrží každá rodina zdarma
stolní týdenní kalendář na rok 2009. Na jeho vydání se v letošním
roce podílel celý Moravskobudějovický mikroregion. Dále připravil
mikroregion druhé upravené vydání knížečky „Vítejte u nás“, kde
naleznete zajímavé informace a fotografie ze všech obcí
mikroregionu. Zakoupit si ji můžete v kanceláři obecního úřadu za
symbolickou cenu 20,- Kč.

I na letošní zimní sezónu 2008/09 zamluvil obecní úřad několik
termínů na veřejné bruslení na zimním stadionu v Moravských
Budějovicích pro občany Jakubova. Bruslení se uskuteční 1x za tři
týdny. Vybírat budeme 10,- Kč za děti a 20,-Kč za dospělé.

Při přípravě kapitolky do nové knihy o jakubovských křížích
v okolí obce byl zjištěn špatný stav některých křížů. Na
zastupitelstvu obce bylo rozhodnuto uspořádat sbírku na jejich
opravu na vánočních akcích v obci (rozsvícení vánočního stromu,
vánoční výstava a štědrovečerní zpívání na návsi). Po dohodě
s vlastníky bude postupně prováděna oprava jednotlivých křížků.
Protože lavičky v autobusové čekárně nebyly využívány
dospělými, ale sloužily k vysedávání mládeže, ničení a
znečišťování čekárny, byly odstraněny. Pokud dospělým čekajícím
na autobus chybí, mohou to sdělit na obecním úřadě a lavičky
budou vráceny. Děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme na nutnost výměny občanských průkazů
vydaných do 31.12.2003. O výměnu je nutno požádat co nejdříve
na Městském úřadě v Mor. Budějovicích. Výměna se netýká
občanů narozených před 1. lednem 1936.
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Co nového na Vysočině – říjen 2008
Tak máme po krajských volbách
Přiznávám, že to pro mě bylo překvapení. Takový
výprask jsem opravdu nečekal. Voličů přišlo ke
krajským volbám mnohem více, než se čekalo
a pěkně nám to spočítali. Na Vysočině byla účast
vůbec nejvyšší (44,88%).
Přestože vše nasvědčuje tomu, že voliči
v krajských volbách ani tak moc nehodnotili kvalitu práce krajských
rad a hejtmanů, nemá cenu se tím moc utěšovat. Prohráli jsme a
hotovo. Je třeba hledat chyby a poučit se z nich.
Všechno napovídá tomu, že pokud nezačne naše současná vláda
lépe věci vysvětlovat, zdůvodňovat a možná i některé zvolené
postupy realizace reforem měnit nebo upravovat, nemá ODS šanci
obstát ani za dva roky ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Vůbec nemám nyní v úmyslu se distancovat od cílů, kterých je
potřeba dosáhnout (snížení zadlužení, reforma důchodového
systému, snížení nadužívání zdravotní péče a vydávaných léků
atd.). O čem jsem ale po těchto volbách přesvědčen, je, že cesty,
po kterých zejména k některým reformním cílům kráčíme, nejsou
dostatečně vysvětleny a obrazně řečeno označeny.
Všichni víme, že když je svah příliš strmý, málokdy je možné jít
přímo k vrcholu. Je třeba traverzovat, mít možnost si odpočinout a
mít motivaci - vědět, jaká odměna nás na vrcholu čeká. Hlasitý
pokyn: „Hybaj na vrchol!“ u většiny lidí nefunguje. Právě naopak,
výsledkem takovéhoto hlasitého křiku bývá reakce přesně opačná.
Výsledky krajských voleb nám to ukázaly nade vší pochybnost.
I z tohoto důvodu chci opravdu moc poděkovat těm, kteří nám
v krajských volbách dali hlas, zvláště potom mě potěšily hlasy
preferenční, dostal jsem je od každého sedmého našeho voliče.
Velmi si toho vážím.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny v letech 2004 - 2008
www.vystrcil.cz
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Připravované akce
9.11. Setkání důchodců
30.11. Rozsvícení vánočního stromu a betlému
6.12. Poslední leč s hudbou
14.12. Vánoční besídka
20.12. Vánoční výstava betlémů
21.12. Vánoční koncert a výstava betlémů
24.12. Štědrovečerní zpívání na návsi
1. 1. Novoroční výšlap
10. 1. Myslivecký ples

v Martínkově

24. 1. Hasičský bál
7. 2. Sportovní ples

Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu místních
obyvatel dne 30. října 2008 v nákladu 160 výtisků. Vydávání periodického
tisku bylo povoleno Ministerstvem kultury pod evid.č. MK ČR E 17886.
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