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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
29. ledna 2014 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2013,
 schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2014 ve výši 9.129.447,-- Kč,
 ověřilo soulad návrhu změny č. 1 Územního plánu Jakubov u M. Budějovic
s Politikou územního rozvoje, se Zásadami územního rozvoje kraje
Vysočina formou opatření obecné povahy,
 schválilo uzavření smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci na
rekonstrukci budovy ZŠ s ing. Miroslavem Kabelkou z M. Budějovic,
 vzalo na vědomí schválené průběžné vyúčtování veřejné sbírky na opravu
fary,
 schválilo příspěvek Farnímu úřadu Jakubov na opravu fary ve výši
100.000,-- Kč,
 schválilo příspěvek Diakonii ČCE Myslibořice ve výši 3.000,--Kč,
 schválilo odpisový plán na rok 2014,
 schválilo přijetí pracovníků na VPP, které vybere rada obce,
 schválilo podání žádosti o dotaci na opravu horní chodby a schodiště v KD.
19. března 2014 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce a kontrolního výboru,
 schválilo smlouvu s úřadem pro zastupování státu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného práva č.
UZSVM/BJI/1303/2014-BJIM,
 schválilo prodej pozemku parc. č. 1245/1 o výměře 40 m2 za cenu 50,-Kč/m2 panu Blaumüllerovi, všechny náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující,
 schválilo zateplení štítu obecního bytového domu,
 schválilo uzavření kupní smlouvy na zpětné odkoupení stavebního
pozemku parc. č. 843/36 o výměře 1063 m2 od Lukáše Hobzy,
 schválilo uzavření smlouvy o dílo na stavební úpravy kulturního domu
s firmou Roman Pléha,
 neschválilo uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci a
zpracování žádosti o dotaci na zpomalovací semafor s firmou KING AIR,
s.r.o.,
 schválilo zpracování projektové dokumentace na zděnou halu u
kompostárny firmou pana Dlabaje,
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 schválilo opravu kanalizace a zpevnění části místní komunikace za humny,
 schválilo roční účetní závěrku a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jakubov za
rok 2013 ve výši 25.561,10 Kč a přidělení do rezervního fondu ve výši
5.561,10 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,- Kč,
 schválilo uzavření smlouvy o postoupení pohledávek s ADW AGRO, a.s.,
 schválilo navýšení rozpočtu ZŠ o 50.000,-- Kč na nákup výpočetní techniky,
 schválilo nákup elektřiny a zemního plynu na rok 2015 na komoditní burze
Kladno,
16. dubna 2014 zastupitelstvo obce:
 schválilo smlouvu č. 12127674 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ze dne
14.3.2014 na akci „Kompostárna – obec Jakubov u Moravských
Budějovic“,
 vzalo na vědomí stanovisko DI PČR k dopravní situaci v obci,
 schválilo uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci a
zpracování žádosti o dotaci na zpomalovací semafor s firmou KING AIR,
s.r.o.,
 schválilo výsledek výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení a
uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Roman Pléha Martínkov,
 schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru využití odpadu z obalů
s firmou EKO-KOM, a.s. a dodatek č. 1,
 schválilo uzavření dohody o pracovní činnosti s paní Olgou Pospíšilovou na
vedení místní knihovny,
 schválilo místní směrnici č. 1/2014 o oběhu účetních dokladů,
 vzalo na vědomí informace firmy TEDOM,
 schválilo umístění reklamy restaurace Bílý beránek na území obce za cenu
1000,-- Kč za rok.
11. června 2014 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo účetní uzávěrku obce za účetní období roku 2013 sestavenou
k 31.12.2013 bez výhrad,
 schválilo rozpočtové opatření č. 2,
 schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s firmou RWE GasNet, s.r.o. na stavbu STL plynovodu pro 6 RD,
 schválilo výsledek výběrového řízení na Stavební úpravy základní školy se
zapojením dětí a uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Roman Pléha,
Martínkov,
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 schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou VIA-ALTA na zpracování
odborných podkladů potřebných pro uvedení Kompostárny Jakubov do
provozu,
 schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou VIA-ALTA na dotační
management na svoz BRO,
 schválilo zadávací dokumentaci na akci Sběr a svoz BRO Jakubov a jmenuje
členy rady jako členy hodnotící komise,
 schválilo zařazení svého správního území do územní působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS
Rokytná, o.p.s. na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území
působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS Rokytná,
 schválilo počet zastupitelů obce pro volební období 2014 -2018 na 15
zastupitelů,
 schválilo darovací smlouvu s Krajem Vysočina na 50.000,-- Kč jako odměnu
v soutěži Vesnice roku.
2. září 2014 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo výsledek výběrového řízení na svoz BRO a schvaluje uzavření
kupní smlouvy s vítěznou firmou MAN-ZT, s.r.o.,
 schválilo smlouvu o dílo s firmou Roman Pléha na II. etapu výměny
veřejného osvětlení,
 schválilo smlouvu o financování projektu obnovy studánek z MAS Rokytná,
 schválilo položení kanalizace kolem pozemků Martina Kováře a Pavla a
Zuzany Kovářových,
 schválilo finanční příspěvek na II. charitativní koncert pro Paprsek
radostného žití,o.s. ve výši 3.000,--Kč,
 schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce na
uložení vedení okolo hasičského areálu,
 schválilo Dohodu o provedení práce s paní Pavlínou Roupcovou,
 schválilo Darovací smlouvu s TJ Družstevník Jakubov,
 schválilo navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Jakubov na vybavení kuchyňky ZŠ a
nákup počítače do MŠ,
 schválilo výstavbu haly vedle kompostárny,
30. září 2014 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru,
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 vzalo na vědomí zprávu starosty obce o zhodnocení volebního období
2010-2014,
 schválilo udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole,
 vzalo na vědomí informace z Moravskobudějovického mikroregionu,
 schválilo uzavření navržených dohod o provedení práce.

Nově zvolené zastupitelstvo obce 2014 – 2018

4. listopadu 2014 ustavující zastupitelstvo obce:
 bere na vědomí složení slibu zastupitelů obce,
 schvaluje paní mgr. Hanu Dračkovou zapisovatelkou všech zápisů ze
zasedání zastupitelstva obce a rady obce ve volebním období 2014/2018,
 schvaluje, že ve volebním období 2014/2018 budou všechny funkce
v zastupitelstvu obce vykonávány neuvolněně a volba bude veřejná,
 schvaluje volbu dvou místostarostů obce,
 volí starostou obce ing. Miroslava Kabelku,
 volí 1. místostarostou obce Jiřího Formana a 2. místostarostou mgr. Hanu
Dračkovou,
 volí za další členy rady obce Zdeňka Vejmelku a ing. Jindřicha Číhala,
 zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné,
 volí předsedou kontrolního výboru Zdeňka Vejmelku a za členy volí
Bohuslava Kabelku, Josefa Krotkého, Martina Dvořáka a Radka Klubala,
 volí předsedou finančního výboru ing. Jindřicha Číhala a za členy volí
Miroslava Vrbku, Ivo Jelínka, Zdeňka Kračmara a Miroslava Klímu,
 schvaluje navržené odměny za výkon jednotlivých funkcí v zastupitelstvu
obce, odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení a
zvolení do funkce,
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 schvaluje starostu obce, aby zastupoval Obec Jakubov u Moravských
Budějovic v Moravskobudějovickém mikroregionu i dalších sdruženích a
organizacích, kterými je Obec Jakubov u Moravských Budějovic členem,
 schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014,
 schvaluje smlouvu č. 14186714 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ze dne
10. 10. 2014 na akci „Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
Jakubov“.
10. prosince 2014 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo plán inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014,
 schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 do výše 1/12
rozpočtu předchozího roku měsíčně,
 schválilo rozpočtový výhled na roky 2016-2018,
 schválilo rozpočtová opatření č. 7 a 8,
 určilo místostarostu Jiřího Formana, aby zastupoval starostu obce v jeho
nepřítomnosti,
 pověřilo radu obce schvalováním rozpočtových opatření v plném rozsahu
ve volebním období 2014/2018,
 pověřilo radu obce prováděním výběrových řízení ve volebním období
2014/2018 u zakázek do 500.000,- objednávkou na základě znalosti trhu
v místě plnění a u zakázek nad 500.000,- Kč oslovením 3 zájemců nebo dle
zákona,
 schválilo uzavření darovací smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů
Jakubov,
 schválilo uzavření smlouvy na svoz TKO s firmou Petr Ferkl z Rokytnice,
 vzalo na vědomí schválení prodloužení nájemních smluv stávajícím
nájemníkům v bytovém domě č.p. 205 o jeden rok a zvýšení nájemného o
1,- Kč/m2/měsíc,
 schválilo smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy (rozvodná skříň
na Chmelenci) s firmou E.on Distribuce,
 neschválilo uzavření darovací smlouvy s Diecézní charitou Brno,
 schválilo uzavření dohod o provedení práce a navržené odměny,
 neschválilo příspěvek ČČK na omalovánky první pomoci,
 vzalo na vědomí dohodu zastupitelstva obce a ředitelství školy, že do
mateřské školy budou přijímány děti starší 2,5 roku.
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Investiční akce
Letošní rok opět uplynul jako voda a opět tu máme konec roku.
Tak mi dovolte malé ohlédnutí. I v letošním roce se nám podařilo
zrealizovat díky dotacím ve výši 4,328.000,- Kč několik významných
investičních akcí:
 V zimních měsících proběhla díky dotaci z Kraje Vysočina ve výši
106.000,- Kč rekonstrukce horní chodby a schodiště v kulturním
domě. Byly odstraněny staré tapety a natažena nová omítka. Staré
lino bylo nahrazeno
dlažbou.
 Na
modernizaci
kompostárny jsme
využili dotace EU ve
výši 2.822.000,- Kč.
V lednu byl zakoupen nový traktor John Deere s překopávačem a
štěpkovačem a na jaře byla dokončena
zpevněná plocha kompostárny se záchytnou
jímkou.
 Dotace z MAS z Rokytná ve výši 320.000,- Kč
nám pomohla vyměnit padesát 150 W
sodíkových výbojek za 30 W LED svítidla. Tím
došlo k lepšímu osvětlení ulic, ale hlavně také
k výrazné
úspoře
elektrické
energie.
Vyměněna byla také rozvodná skříň.
 Přes prázdniny se podařilo opravit poslední
nezateplenou obecní
budovu – základní
školu. Stará krytina
byla
brigádnicky
sundána a z nové
krytiny
zhotovila
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firma velký nápis „ŠKOLA“. Na zateplenou fasádu byly namalovány
symboly ročních období. Celá akce byla částečně financována
z dotačního programu Zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci částkou 400.000,- Kč.
 Posledním
realizovaným
projektem z dotace bylo
pořízení traktorového nosiče
kontejnerů a nákup čtyř
velkých kontejnerů na svoz
biologicky
rozložitelného
odpadu. EU nám z operačního
programu životní prostředí přispěla částkou 680.000,- Kč.
Během roku 2014 jsme také
zrealizovali tři akce bez dotace:
 V lednu byl osvětlen přechod přes
silnici I/38. Byla tak odstraněna
poslední závada dle Policie ČR.
A náš přechod tak jako jediný
v okolí nebyl zrušen.
 V září byl zateplen severozápadní štít obecního bytového domu.
 V listopadu začala výstavba
nové haly u kompostárny,
která bude sloužit ke
garážování
zakoupené
techniky. Z důvodu snížení
nákladů je část prací
prováděna brigádnicky a na
střechu bude použita stará
křidlice ze školy.
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Ohlédnutí za rokem 2014
První den nového roku
2014 se uskutečnil
v pořadí
již
šestý
novoroční výšlap do
okolí Jakubova. Cílem
letošního pochodu byla
zřícenina sv. Víta. Na
procházku vyrazilo asi
devadesát dospělých a
dětí. V lese si všichni
opekli na připraveném ohni přineseného buřtíka a obecní úřad pro ně
připravil v polní kuchyni vánoční punč a čaj.
V
sobotu
4. ledna 2014 se
vydaly tři skupinky
koledníků
na
Tříkrálovou sbírku.
Celkem se letos
v Jakubově vybralo
rekordních 16.232,Kč. Další Tříkrálová
sbírka
proběhne
10. ledna 2015.
V neděli 26. ledna 2014 se uskutečnilo v kulturním domě
v Jakubově vítání dětí narozených v roce 2013. Celkem se narodilo
12 dětí: Radek, Elena, Adéla, Andrea, Klára, Martina, Ondřej, Adam,
Ester a dva Janové.
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V sobotu 15. února 2014 uspořádali členové cykloklubu
1. Pyžamový bál. Pobavit se přišlo asi 130 návštěvníků. Velkou atrakcí
byla postel na kolečkách, kterou pro tento účel ochotně vyrobil pan
Zdeněk Bulíček. Zajímavým zpestřením byla také tombola
s překvapením.
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V neděli 23. února 2014 uspořádala ZŠ a MŠ Jakubov dětský
karneval. Přišlo přes dvě stovky dětí, rodičů i prarodičů, kulturní dům
byl zaplněný do posledního místa. Program zpestřily svým vystoupením
mažoretky a také děvčata z kroužku aerobiku.

V
sobotu
1. března 2014 se
v Jakubově
slavil
tradiční masopust.
V 13.00 vyšly z
kulturního
domu
čtyři desítky masek.
Slunečné
počasí
celé akci přálo a tak
po
celé
obci
panovalo
bujaré
masopustní veselí.
Večer
pořádal
místní sbor dobrovolných hasičů maškarní bál.
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V neděli 23. března 2014 se uskutečnila v kulturním domě
v Jakubově již jedenáctá Jarní neděle s divadlem. Děti z dramatického
kroužku Kubík tentokrát zahrály pohádku Zlatovláska. Představení
s dětmi nacvičila Bronislava Kabelková a Hana Klejdusová, kulisy
nakreslila Jarmila Čurdová. Představení zhlédlo asi 150 diváků, kteří
malé herce na závěr odměnili potleskem.

V letošním roce připravily členky kulturní komise opět
velikonoční výstavu. Největší zásluhy na jejím uspořádání měla paní
Dana Pařízková. Výstava byla otevřena ve SPORTclubu celý týden
od soboty 5. dubna 2014 až do neděle 13. dubna 2014. K vidění byly
různé výrobky z keramiky, patchworku, papíru, textilu, ubrousková
technika a různé další velikonoční a jarní dekorace. Se svými výrobky se
na výstavě pochlubily i děti z mateřské a základní školy.
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Poslední dubnový den
se v Jakubově tradičně staví
máj. Strom z obecního lesa
byl přivezen již v pondělí
společně se dřevem na
čarodějnice.
Ve středu
jakubovské ženy společně
s dětmi ozdobily věnec i máj
pentlemi
v
národních
barvách. Poté začali muži
s klasickým ručním stavěním
máje pomocí ráhen a žebříků.
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Poslední
dubnová
noc je již tradičně spojována
s pálením čarodějnic. Jinak
tomu
nebylo
o Filipojakubské noci ani
v Jakubově. V letošním roce
se již po desáté konala tato
akce u tréninkového hřiště
ve sportovním areálu. Jen
málokdo si dnes vzpomene
na pálení čarodějnic na
kopci za kostelem, kde
nebylo
žádné
zázemí
(občerstvení,
posezení,
toalety apod.). I tentokrát si
členky kulturní komise
a maminky připravily pro děti různé soutěže. V nedalekém sportovním
areálu připravili sportovci pro všechny občerstvení a posezení
s hudbou.
V neděli 11. května 2014 se konala v kulturním domě
v Jakubově oslava Dne matek. Na besídce nejprve vystoupily se svými
skladbami tři skupinky Jakubovských mažoretek. Děti z mateřské školy
zahrály pohádku O krtečkovi, předvedly cvičení s padákem, zatančily na
písničku o žížale a na závěr
každý přednesl mamince
básničku. Mladší žáci ze
základní
školy
se
představili v pohádce
O kůzlátkách. Jejich starší
spolužáci si nastudovali
minioperu Budulínek.
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Mávátka, transparenty, pionýrské šátky, alegorické vozy to byla
atmosféra prvního májového dne v Jakubově. Cykloklub Jakubov zde
pořádal recesistický prvomájový průvod. I přes drobné technické
závady na jednom nejmenovaném vozidle vyrazili všichni účastníci
za zvuku budovatelských písní na průvod obcí. Největší převahu
v průvodu měli pionýři a svazáci. K vidění byli také vojáci, příslušníci
veřejné bezpečnosti, milicionáři, prodavačky, jézédáci, lesníci,
maminky s kočárky, motocyklisté, koňáci a další. Velký obdiv
přihlížejících budily alegoricky vyzdobené frézy a traktůrky. Celkem se
aktivně do prvomájových oslav zapojilo asi 130 účastníků v dobových
oblecích a na chodnících přihlíželo skoro 200 diváků z Jakubova
i širokého okolí. Takový zájem několikanásobně předčil očekávání
organizátorů. Už dnes lze s jistotou říci, že obě nejúspěšnější akce se
uskuteční i v nadcházejícím roce.
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V sobotu 24. května 2014 uskutečnili členové Cykloklubu svoji
první dvoudenní vyjížďku. Nejprve se vlakem přemístili do Hrušovan
nad Jevišovkou. Poté již pokračovali kolmo do kempu ve Strachotíně.
Druhý den pokračovali přes Lednici do Břeclavi. Po cestě poznávali
krásy Pálavy, okolí
vodních nádrží Nové
Mlýny i LednickoValtického
areálu.
Vyjížďky se zúčastnilo
24 cyklistů a celkem
najeli asi 70 km.

V sobotu 31. května 2014 se v Moravských Budějovicích konal
již 7. ročník mikroregionálních her Obec našim dětem. Ve stejném
termínu se konala také okrsková soutěž hasičů v Budkově, proto se
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soutěžního odpoledne zúčastnilo z Jakubova pouze jedno družstvo.
Naše družstvo tak skončilo společně s dalšími 13 družstvy na čestném
4. místě. Přesto si všichni soutěžení užili a domů si odváželi pěkné
upomínkové předměty. K vidění byl také seskok parašutistů, ukázka
vyprošťování z havarovaných aut, historický šerm, kynologie a další.
V sobotu 21. června 2014 se uskutečnilo v pořadí již 6. setkání
Jakubovů, tentokrát ve slovenském Jakubově. Po přivítání a společném
obědě nám starosta slovenského Jakubova ukázal novou přístavbu
školky s dopravním hřištěm, postavený bytový dům, sběrný dvůr,
opravenou fasádu kostela, nové multifunkční hřiště a odpočinkovou
zónu s dětským hřištěm. V okolí fotbalového hřiště byly připraveny
netradiční soutěže. Vpodvečer byl také sehrán zápas v kopané mezi „A"
týmy obou Jakubovů.
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Letošní jakubovská pouť
byla
mimořádně
slavnostní,
protože byla spojena s otevřením
a žehnáním nově opravené fary.
Farní budova byla od roku 1993
neobydlená.
Díky
dotaci,
finančnímu příspěvku obce i
jednotlivých občanů bylo možno
začít faru rekonstruovat. Ze
získaných
prostředků
byla
opravena klubovna, kuchyňka,
sál, sociální zařízení a vstupní
prostory.
V pořadí již 8. cenu
Ladislava Havlíka předala
osobně paní Havlíková spolu s
panem starostou studentce
Gymnázia
v Moravských
Budějovicích
Petře
Benáčkové. Letos byla cena
udělena v prostorách nově
opravené fary o jakubovské
pouti v neděli 27. července.
Ani nepříznivé počasí nenarušilo konání jubilejního 10. ročníku
Pohádkové cesty. Organizátoři však museli část stanovišť přemístit
do kulturního domu a zbývající část do SPORTclubu, kde bylo
připravené i občerstvení. Děti nejprve navštívily Červenou karkulku
s babičkou, kde zahnaly zlého vlka a také pomohly uklidit
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v košíku bábovkou a vínem. Klauni si připravili dráhu s kuželi. Křemílek
s Vochomůrkou vařili knedlíky a malí pomocníci jim je pomáhali házet
do hrnců. Zlatovlásce zase pomohli nasbírat korálky a vyrobit
náhrdelník. Pošťák Pat si nemohl vynachválit pomoc s razítkováním
obálek. Harry Potter zase potřeboval převézt své věci. Vojáci učili malé
rekruty střílet na terče z tanků.

Ve čtvrtek 11. září 2014 postavila již podesáté skupinka
místních nadšenců obří sochy ze slámy. Od stavění je neodradil ani
mírný déšť. K manipulaci s velkými balíky tentokrát využili nový obecní
traktor a díky tomu jim šla práce rychleji od ruky. I letos se nechali
tvůrci
inspirovat
pohádkovými postavami.
U státní silnice tak vítá
řidiče maxipes Fík s Ájou.
Na stavění bylo použito
sedm velkých balíků a šest
malých. Jako doplňky
posloužily staré koberce,
víčka od barev nebo
březové větve.
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Poslední
zářijový
víkend připravil obecní úřad
tradiční
posvícenskou
výstavu. Ta byla zahájena
dalším ročníkem soutěže o
největší dýni. Do soutěže
bylo přihlášeno celkem
8 dýní. Stejně jako v loňském
roce
vypěstoval
letos
největší dýni pan Karel
Brabec. Dýně o hmotnosti
75 kg překonala i rekord této
soutěže z roku 2011. Na výstavě byly kromě dýní k vidění podzimní
dekorace, výrobky žáků základní školy a dětí z mateřské školy
a fotografie z dění v obci za uplynulý rok. Zájemci si také mohli
zakoupit různé upomínkové předměty.
V sobotu 20. září 2014 uspořádal sbor dobrovolných hasičů
další ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku. Nejprve
předvedla ukázku útoku dvě družstva jakubovských mladých hasičů.
Pak již na dráhu nastoupily
tři desítky družstev mužů
a žen. Nejlépe se vedlo
hasičům z Mladoňovic.
Domácí hasiči z Jakubova
nedokončili. V kategorii žen
se nejlépe vedlo hasičkám
z Nevcehle. Domácím ženám
patřilo páté místo.
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V sobotu 11. října 2014 uspořádali místní „koňáci" v Jakubově
již devátý ročník Hubertovi jízdy. Do Jakubova se sjelo několik desítek
milovníků koní. Nejprve se všichni zúčastnili společné projížďky
po obci i okolím Jakubova.
Po návratu
následovaly
soutěže
pro
jezdce
i vozataje, pro děti připravili
organizátoři židličkovanou.
Vše zakončila soutěž v tahání
klády. Večer se v kulturním
domě konala hubertská
taneční zábava.
V předvečer našeho nejvýznamnějšího státního svátku jsme si
i v Jakubově připomněli význam událostí, které se staly před 96 lety.
Od obecního úřadu vyšel lampionový průvod směrem k parku na návsi.
Zastupitelé položili věnce k památníkům padlých ve světových válkách.
A po státní hymně seznámil starosta přítomné s několika historickými
momenty vážícími se k
28. říjnu 1918 a vzniku
samostatného
Československého státu.
Průvodu se zúčastnily
v hojném
počtu
děti
s lampióny a rodiče.
V sobotu 15. listopadu uspořádal obecní úřad další tradiční
setkání jakubovských seniorů. Program zahájily dvě skupiny
jakubovských mažoretek. Po nich vystoupila děvčata z aerobiku.
Na závěr kulturního programu zahrály děti z dramatického souboru
Kubík pohádku o Krakonošovi. Starosta obce přivítal seniory a seznámil
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je s uskutečněnými akcemi v uplynulém roce. Zvláště se věnoval
investičním akcím a získaným dotacím. Na závěr zodpověděl také
položené dotazy. Vystaveny byly také fotografie a propagační
předměty z dění v obci. Při občerstvení, družném hovoru a živé hudbě
setrvali všichni několik hodin.

V pondělí 17. listopadu 2014 uspořádala skupinka nadšenců z Jakubova
a Martínkova
společný
pochod
k
připomenutí
25. výročí sametové revoluce.
Z obou obcí tak vyšly skupinky
s prapory, které se setkaly
na půli cesty, kde rozsvítily
svíčky, zazpívaly státní hymnu
a po přátelské rozmluvě
se rozešly již za tmy zpět
ke svým domovům.
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V pátek 28. listopadu 2014 začali zaměstnanci obce pod
dohledem kamery České televize se stavbou jubilejního 10. betléma
ze sena v životní velikosti. Postavili dřevěný chlév a přivezli postavy.
V sobotu skupinka 8 nadšenců pokračovala rozmístěním postav a jejich
„oblékáním", tentokrát pod dohledem objektivů redaktorů z několika
regionálních novin. S tradicí stavění betlému začali místní už v roce
2005.
Tehdy
bylo
v betlému jen 6 postav.
Každým rokem přidělali
tvůrci nějakou postavu.
V současné době má
betlém
20
postav.
V letošním roce přibyl
ponocný,
největší
postavou stále zůstává
velbloud.

První adventní neděli 30. listopadu 2014 byl slavnostně
rozsvícen vánoční strom v parku a představen nový betlém. Smrk
v parku je jedním z nejvyšších vánočních přirozeně rostlých stromů
v okolí o přibližné výšce 25 metrů. Trvale je na něm rozmístěno 600
metrů speciálního kabelu a 80 barevných žárovek. K občanům
promluvil nejprve starosta
obce Miroslav Kabelka
a následně místní farář
P. Petr Piler, SDB.
S kulturním programem
vystoupili
členové
Jakubovského hudebního
souboru.
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Vánoční koncert Jakubovského hudebního souboru se letos
uskutečnil v neděli 21. 12. v kostele sv. Jakuba. V průběhu odpoledne
zazněly adventní a vánoční písně. Vystoupení obohatily místní děti
navštěvující Základní uměleckou školu v Moravských Budějovicích.
V kostele bylo příjemně teplo, všichni se dovnitř vešli a ještě zůstalo
několik míst volných. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na opravu
jakubovské fary. Všem štědrým dárcům patří upřímný dík. Protože
ohlasy byly velice pozitivní, plánuje se koncert v kostele i příští rok.

Ve středu 24. prosince 2014 večer se sešla na jakubovské návsi asi
stovka občanů, kteří dali v tento den přednost společnému setkání
před sezením u televizní obrazovky. Konalo se zde již dvanácté
štědrovečerní zpívání pod vánočním stromem. O kulturní program se
postaral již tradičně Jakubovský
hudební soubor pod vedením
pana Michala Dračky. Obecní
úřad společně s dobrovolnými
hasiči zajistil teplé nápoje.
Největší zájem byl o vánoční
punč, kterého se vypilo 15 litrů.
V nabídce byl i čaj pro děti.

24

Vesnice roku – Zelená stuha
Po dvou letech získal Jakubov opět ocenění v soutěži Vesnice
roku. V letošním roce nám v krajském kole udělila komise Zelenou
stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Komisi zřejmě zaujala
upravená náves a prostranství před obecními budovami, přírodní
zahrada u základní školy, nově vybudovaná kompostárna, opravené
křížky v okolí obce, vybudovaná dětská hřiště nebo také v loňském roce
zateplené budovy mateřské školy, kulturního domu a obecního úřadu
či instalované solární panely na ohřev teplé vody na SPORTclubu.
Soutěže Vesnice roku se účastní naše obec již od roku 2002.
Nejlépe se Jakubov umístil v roce 2005, kdy získal Zlatou stuhu a stal se
Vesnicí Vysočiny. V roce 2009 nám bylo uděleno Čestné uznání
za činnost dětského divadelního souboru a v roce 2011 Diplom
za bohatý kulturní a společenský život. Jedním z posledních úspěchů
byla v roce 2012 Modrá stuha za společenský život. Udělením Zelené
stuhy v letošním roce začíná být sbírka stuh pomalu kompletní.
Zelenou stuhu převzal
starosta obce Ing. Miroslav
Kabelka v pátek 15. srpna 2014
na
slavnostním
vyhlášení
krajského kola Vesnice roku ve
vítězné obci Ořechov z rukou
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka a předsedy Senátu
Parlamentu ČR Milana Štěcha.
S oceněním je spojena
i finanční odměna ve výši 400 tis.
Kč. Jedná se o 100% dotaci
určenou zejména na zakládání,
údržbu a obnovu prvků zeleně,
aby byl zachován celkový ráz venkova.
25

Řádky z mateřské školy
V pondělí 1. září 2014 nám začal nový školní rok 2014/2015.
V mateřské škole je zapsáno 26 dětí, z toho je 10 dětí předškolního
věku. Personální obsazení zůstalo nezměněno. Vedoucí učitelkou je Eva
Tučková, učitelkou Bronislava Kabelková, DiS. O úklid se stará Petra
Pospíchalová a o stravování Lenka Nechvátalová.
Letos pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání s názvem „Rok s Ferdou Mravencem“.
Je zaměřen na poznávání přírody a vztahy mezi dětmi. Pokračujeme
i v projektu Zdravá záda, který má za cíl rozvíjet pohybové dovedností
dětí a předcházet tak vadnému držení těla. Děti cvičí na gymnastických
míčích a vzduchových polštářích. Dále pracují v kroužcích „Hravé
mluvení“, „Dramaťáček“. Některé z nich navštěvují logopedický
kroužek, který vede paní Mgr. Petra Řepová, Ph.D.
Ve školním roce byla pro děti a také jejich rodiče připravena
celá řada akcí:
 Hned na začátku září děti vystoupily s pásmem lidových tanečků
u příležitosti druhého kola soutěže Vesnice roku.
 Konala se schůzka s rodiči, na které byli rodiče přijatých dětí
seznámeni s organizačními a provozními záležitostmi MŠ
a chystanými akcemi školy.
 Děti se s rodiči aktivně zapojily do sběru papíru, hliníku,
pomerančové kůry a také do sbírky víček z PET lahví pro
postižené děti.
 Na
výstavě
u
příležitosti
oslav
posvícení v obci jste
mohli vidět některé
z výrobků
a
výtvarných
prací
našich dětí.
 Na konci měsíce u
nás vystoupil se
svým vystoupením
kejklíř, který dětem
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předvedl žonglérské umění a děti si odnesly domů zvířátka,
vyrobená z nafukovacích balónků. Měly z nich velkou radost.
V měsíci říjnu se
konala již tradičně
„Drakiáda“. Vítr sice
moc nefoukal a draci
nelétali, ale děti si
alespoň zasoutěžily
s malými
dráčky,
které si vyrobily v MŠ
a tak prožily s rodiči
pěkné odpoledne.
V měsíci listopadu se
naše děti zúčastnily recitační
soutěže „Upovídaný budíček“,
kterou vyhlásil DDM Budík
v Moravských Budějovicích. Na
prvním místě se umístil Tadeáš
Klejdus, na druhém místě
Štěpán Klejdus a na třetím
místě František Přinosil, Eliška
Hobzová a Lucie Ondráčková.
KD Jakubov proběhlo již tradičně „Podzimní odpoledne
s pohádkou“, na kterém vystoupily děti z MŠ s pásmem podzimních
básní, tanečků a písní. Mladší děti z dramatického kroužku zahrály
pohádku „Tři medvědi“ a ty starší zahrály „Krakonošskou pohádku“.
Vystoupení dětí z dramatického kroužku bylo generálkou pro sobotu
15. listopadu, která patřila seniorům z Jakubova. V tomto měsíci se
konala i schůzka s rodiči dětí, které půjdou příští rok do 1. třídy
základní školy. Zúčastnila se jí i paní ředitelka ZŠ Mgr. Jana Šerháková,
aby rodiče seznámila, co by děti měly znát a co budou potřebovat.
Navštívila nás i paní Mgr. Vláčilová z PPP Moravské Budějovic, aby
poradila rodičům, jak usnadnit přechod dětí ze školy mateřské
do základní.
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I letos v měsíci prosinci
navštívil naši mateřskou školu
Mikuláš a anděl. Děti se
nemohly této návštěvy dočkat.
I když se některé trošku bály,
přednesly připravené básně
a dostaly všechny balíček.
S Mikulášem a andělem se
vyfotily a na rozloučenou mu
zazpívaly. Při „čertovských
soutěžích“ se děti proměnily
v malé
čertíky.
Soutěžily,
tancovaly a na závěr dostaly
pěknou odměnu.
V neděli 14. prosince se pak konala v sále kulturního domu
vánoční besídka, kde děti vystoupily s připraveným programem.
V předvánočním čase děti vykrajovaly perníčky a linecké cukroví
z těsta, které nám přinesly některé maminky. Vyráběly přáníčka,
vločky, stromečky, zpívaly koledy. Rovněž prožily projektový den v ZŠ
TGM v Moravských Budějovicích, vánoční posezení s rodiči
a rozbalovaly dárečky, které našly pod ozdobeným stromečkem v MŠ.
Na závěr bychom
chtěli poděkovat všem
rodičům,
sponzorům
a občanům
Jakubova
za dary a pomoc MŠ a do
nového roku Vám přejeme
hodně
zdraví,
štěstí
a úspěchů.
Za kolektiv MŠ Jakubov

Eva Tučková, foto: Bronislava Kabelková
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Základní škola Jakubov

V pondělí 1. září 2014 jsme zahájili nový školní rok a přivítali
jsme nové žáky. Do první třídy nastoupilo 6 dětí, celkem máme v pěti
ročnících 32 dětí. Vzhledem k vyššímu počtu žáků byly na zkrácený
úvazek přijaty dvě nové paní učitelky – Alena Veselá a Stanislava
Dolejská.
Dne 25. září děti
tvořily z přírodnin podzimní
dekorace. Některé zdařilé
výrobky byly k zhlédnutí na
posvícenské
výstavě
ve SPORTklubu.
O den později přijel
z Jaroměřic nad Rokytnou
zahradník pan Vejtasa a
společně s dětmi osázel
další část naší přírodní zahrady. Každý si zasadil svoji rostlinku na záhon
s levandulí, osázeli jsme tzv. „motýlí záhon“, který má přilákat
pestrobarevné hmyzí návštěvníky. Na zahradě máme nové
druhy dřevin, jako jsou např.
mišpule, kdoule a áronie.
Z lískových
prutů
jsme
vytvořili opory pro popínavé
rostliny, které vysejeme příští
rok na jaře.

Drakiáda
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Na exkurzi do Prahy se vydali žáci 4. a 5. ročníku 8. října.
V našem hlavním městě jsme navštívili Václavské náměstí, kostel Panny
Marie Sněžné, Staroměstské náměstí, Karlův most, byli jsme na
prohlídce Pražského hradu a katedrály, prošli jsme si Starý královský
palác, Vladislavský sál, viděli jsme repliku korunovačních klenotů.
Poslední zastávka byla v Hrzánském paláci, kde jsme si prohlédli
výstavu o symbolech české státnosti.

Na Karlově mostě
Dne 20. října – shodou okolností přesně v den, který je vyhlášen
Dnem stromů – jsme na školní zahradě za pomoci rodičů vysazovali
ovocné stromy. Bylo vysázeno 5 jabloní a třešeň, později jsme s dětmi
dosadili ještě švestku, ořešák a kiwi. Všem rodičům i dětem děkuji za
velkou pomoc.
Každoročně se s žáky 4. a 5. ročníku účastníme akce Lesů ČR
nazvané Den stromů, která již několikátým rokem probíhá v lesonické
oboře. S dětmi procházíme jednotlivá stanoviště rozmístěná po oboře
a máme jeden den „školu v přírodě“.
Pravidelně ve čtvrtek před začátkem adventu zveme do školy
rodiče a prarodiče, aby si přišli společně s dětmi vytvořit adventní
věnec. Vůně jehličí nám připomněla, že vánoce jsou už opravdu za
dveřmi.
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Středisko ekologické výchovy Chaloupky navštěvujeme
pravidelně každý rok. I letos jsme se zúčastnili jednoho z nabízených
programů, který nesl název „Dětství našich předků“. Děti si vyzkoušely,
jak se řeže dřevo a mohly si na půdě zahrát staré, zapomenuté hry.
Paní Berková z DDM Budík přijela 4. prosince do naší školy
a vedla zde dvouhodinový blok keramiky. Děti si z keramické hlíny
vytvořily velmi hezké výrobky. Některé z nich možná objevíte jako
překvapení
pod
vánočním
stromečkem.
Svatý Mikuláš nás letos
opět navštívil, aby dětem
i dospělým připomněl, že být
štědrý a pozorný k druhým
lidem je potřeba v každém věku
a v každé době.
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Vánoční besídku jsme připravili společně s mateřskou školou a
kroužkem aerobiku a mažoretkami. Zhlédnout jste ji mohli v kulturním
domě o 3. neděli adventní.
Základní škola TGM
v Moravských Budějovicích
pořádá před vánočními
prázdninami pro žáky
okolních škol projektový
den. Tentokrát byl na téma
„Pohádky trochu jinak“.
Než se škola zavřela
na vánoční prázdniny,
slavili
jsme
společně
vánoce: vyráběli jsme
dárky pro svoje blízké, zpívali jsme koledy a nakonec se nadělovalo.
Naše škola získala dotaci z grantového programu „Životní
prostředí 2014“. Za obdržené finanční prostředky jsme nakoupili
nářadí, jarní cibuloviny, dřeviny, zaplatili jsme dětem výukový program
ve středisku ekologické výchovy Chaloupky a na jaře plánujeme
vybudovat před školou chodník, posezení, na zahradě suchou zídku
a uspořádat exkurzi pro děti.
Všem rodičům, pedagogům i dětem přeji vzájemnou úctu,
pochopení a do nového roku všechno dobré.
Hana Dračková
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Mažoretky
V roce 2014 se Jakubovské mažoretky zúčastnily několika
soutěží i několika akcí, jakou jsou například besídky či plesy. Na
pyžamovém a železničářském plese vystoupila pouze starší děvčata,
která měla připravené tři skladby. Dále jsme se zúčastnily i dětského
karnevalu, dne matek a vánoční besídky, kde mohly své taneční
schopnosti ukázat i mladší dívky. Soutěžní sezónu jsme zahájili
22. března v Moravských Budějovicích, odkud si starší děvčata odvezla
třetí místo a mladší čtvrté místo. Následující soutěž byla 29. března
v Pacově, které se zúčastnily jenom starší mažoretky. Další soutěž byla
12. dubna v Polné. I tady byla velká konkurence a děvčata se
neumístila. Dne 17. května jsme se zúčastnily soutěže O Májovou
korunku v Jemnici. Tady se zúčastnily i mladší a skončily na druhém
místě, starší skončily na sedmém. Bohužel nám to utíká vždy o pár
bodů, takže v roce 2015 zapracujeme a budou to už jen samá krásná
místa!
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás finančně podporují
a také rodičům za jejich ochotu a spolupráci.
Všem přejeme hodně štěstí a zdraví v Novém roce.
Radka Kračmarová
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Dramatický kroužek
V letošním roce děti nacvičily pohádku Zlatovláska, kterou
zahrály v neděli 23. března na již 11. Jarní neděli s divadlem v kulturním
domě v Jakubově. V podání malých herců ve věku od 5 do 14 let
postupně ožil příběh o Jiříkovi, který rozuměl hlasům zvířat a zachránil
život mravencům, rybě, mladým krkavcům i mouše. A ti všichni mu na
oplátku potom pomohli získat krásnou Zlatovlásku. Kulisy opět
namalovala Jarmila Čurdová. Představení zhlédlo asi 150 diváků, kteří
malé herce na
závěr odměnili
dlouhotrvajícím
potleskem.

Děti pohádku zahrály
také v Domě sv. Antonína
v Moravských Budějovicích,
kde
rozveselily
dědečky
a babičky. V červnu se na
pohádku do kulturního domu
v Jakubově přijeli podívat
školáci z Lukova a přišly také
děti
z mateřské
školy
v Jakubově.
Odměnou pro všechny malé herce byl víkend na chatě na
Kosové, kde děti hrály hry v lese, poznávaly okolní přírodu, pekly párky
na ohýnku, zpívaly, nechyběla noční stezka odvahy, schovávaná
v lomu, atd. Děti měly možnost strávit tři dny bez rodičů, poznat
kamarády trochu jinak než za hodinu v kroužku nebo při vyučování.
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V pátek 14. listopadu přichystal dramatický kroužek
s mateřskou školou Podzimní odpoledne s pohádkou. Nejdříve
vystoupily děti z mateřské školy s pásmem tanečků, básní a písní
s podzimní tématikou. Mladší děti z dramatického kroužku zahrály
pohádku Tři medvědi, starší děti zdramatizovaly pohádku Jak
Trautenberk chtěl peříčko z Krakonošovy sojky. Na závěr děti
přichystaly překvapení
skákání
přes
švihadlo,
světelnou
show a gymnastickotaneční
vystoupení
Karneval.
Celé
odpoledne provázela
příjemná nálada a
početné
publikum
odměnilo malé herce
bouřlivým potleskem.
Všem přejeme vánoční svátky plné klidu a pohody, v novém
roce hodně zdraví – televizi vypněte, do přírody zajděte.
Bronislava Kabelková, Hana Klejdusová

TJ Družstevník Jakubov
Rok 2014 byl pro fotbalový oddíl TJ Družstevník Jakubov
bohužel ve znamení sestupu z I. B třídy krajské soutěže. Jarní část začal
A tým velkou snahou o smazání bodového manka z podzimní části
(pouhých 5 bodů!). I přes značné ztráty v hráčském kádru, kdy vinou
zranění, nemoci, nebo odchodu do jiných oddílů, bylo v jednu chvíli
mimo hru až 8 hráčů, se mužstvo maximálně snažilo o zachování
udržení účasti v krajské soutěži. To se ale i při velice solidním zisku
17 bodů (normálně klidný střed tabulky) nepodařilo a A tým tak po
10 letech účinkování v krajské soutěži sestoupil do II. třídy okresního
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přeboru. Podzimní část jsme přes proklamovanou snahu hrát
o umístění zajišťující postup zpět do krajské soutěže začali tak, jak jsme
skončili jaro – špatně! Největší rozdíl nebyl bohužel v kvalitě týmů
hrajících rozdílné soutěže, ale v kvalitě rozhodčích, s čímž se naše
„horké hlavy“ špatně srovnávaly a tak jsme trpěli nejen nekvalitními
výkony, ale i „oceněním“ červenými kartami, kterých jsme jen za
podzimní část dostali 5! Výkony jako na houpačce – jednou je to
k nekoukání, jindy porazíme lídra z Nových Syrovic (jeho jediná ztráta
na domácím hřišti) – nám vynesly po ukončení podzimní části sezóny
19 bodů a 7. místo v tabulce se ztrátou 14 bodů na první Nové
Syrovice, s čímž, vzhledem k cílům, které jsme si před sezónou kladli,
nemůžeme být v žádném případě spokojeni!
B tým hraje IV. třídu okresní soutěže, kde se po jarní části
sezóny umístil s 28 body na slušném 3. místě. Stejnou soutěž začal hrát
i na podzim a dá se říct, že dobře plní roli zálohy pro A tým, kdy hlavně
v období, kdy pro zranění chybělo více hráčů, vypomáhal svými silami,
popřípadě poskytoval prostor pro rozehrání hráčů z lavičky A týmu,
nebo hráčů vracejících se po zranění. Po podzimní části sezóny se
umístil prozatím na 5. místě tabulky s 12 body.
Žákovský fotbalový oddíl se umístil po jarní části, kdy působil
v soutěži 7+1 starších žáků s celkovým ziskem 9 bodů, na
předposledním místě. Bohužel pro nedostatek hráčů napříč mezi
jednotlivými věkovými kategoriemi jsme do podzimní části nepřihlásili
žádné žákovské mužstvo. Přesto se snažíme neustále udržet aspoň
základní trénovanost těch dětí, které mají o fotbal zájem - pod
vedením trenérů pana Karáska a pana Košáka děti celou podzimní
sezónu trénovaly. Některé z nich byly uvolněny na hostování do
žákovského oddílu v Lesonicích, kde pravidelně hrají žákovské soutěže.
Naším cílem je i nadále pokračovat v tréninkovém procesu a snažit se
o přivedení nových členů, abychom pro příští sezónu mohli postavit
a přihlásit do soutěže aspoň jedno fotbalové mužstvo žáků.
Nakonec nám nezbývá než se rozloučit se starým rokem a za
fotbalový oddíl TJ Družstevník Jakubov popřát vám všem do nového
roku spoustu štěstí, zdraví, spokojenosti a příjemných sportovních
zážitků.
Tomáš Pospíchal a Martin Karásek
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Cykloklub Jakubov
Členové Cykloklubu uspořádali v letošním roce méně akcí než
v předcházejícím roce, o to však
byly významnější. Uskutečnili
dvě vícedenní akce, obě na
Pálavu. Za zmínku stojí druhá
z nich, kdy netrénovaní cyklisté
ujeli za jeden den úctyhodných
100 km. Nově vyrazili také na
vodáckou výpravu na Sázavu
nebo na společnou velikonoční
pomlázku s postelí.
Největší úspěch však měly jiné dvě akce, do kterých se zapojila
i široká veřejnost. V únoru to byl Pyžamový bál, kterého se zúčastnilo
asi 130 návštěvníků. Hitem večera byla postel na kolečkách. Druhou
povedenou akcí byl recesistický Prvomájový průvod. Za zvuku
budovatelských písní vyrazilo na
pochod asi 130 účastníků v
dobových oblecích a na chodnících
přihlíželo asi 200 diváků.
Výbor cykloklubu

37

Myslivecké sdružení Jakubov
MS Jakubov má v současné době 26 členů převážně z Jakubova,
Martínkova, Vranína a Litohoře a obhospodařuje asi 2.127 ha.
V sobotu 11. ledna 2014 uspořádali členové mysliveckého
sdružení tradiční myslivecký ples, k tanci a poslechu hrála skupina
Credit. K chuti přišla tradiční myslivecká kuchyně. Na jaře provádí
myslivci každoročně pravidelné sčítání zvěře. A začátkem května se
sešli členové mysliveckého sdružení na střelnici, aby si zopakovali
bezpečnost při zacházení se zbraní před začátkem lovecké sezóny.
Závěr byl věnován střelbě z brokovnice na asfaltové holuby.
V sobotu 6. prosince 2014 se uskutečnila v Jakubově poslední
leč s hudbou. V prosinci se také uskutečnily dva hony na zajíce
a zákonem povolenou škodnou.
V průběhu roku dále pečují myslivci o zvěř, připravují krmení,
opravují myslivecká zařízení apod.
Za myslivecké sdružení Miroslav Kabelka
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SDH v roce 2014

Máme tu opět konec roku, a jak už bývá zvykem, na jeho
sklonku nadešel čas na shrnutí a bilancování.
Odstartoval jej opět již tradiční masopust, konaný 1. března
s účastí asi čtyř desítek masek. Večer pak pokračoval maškarním bálem
v kulturním domě do časných ranních hodin.
Od května se sbor začal věnovat hasičskému sportu.
Odstartovali jsme okrskovou soutěží. Mladší žáci skončili na třetím
místě, starší žáci na místě druhém. Ženy braly první místo a muži pak
místo druhé. Dále jsme pořádali
poprvé
hasičskou
soutěž,
zařazenou do třebíčské okresní
ligy. Přijelo k nám soutěžit
13 týmů žen a 27 týmů mužů.
Domácí ženy skončily na pátém
místě a muži brali místo třetí.
O prázdninách jsme pořádali již
tradiční
soutěž,
tentokrát
zařazenou do Jihlavské OPEN
ligy. O body přijelo bojovat
31 mužstev mužů a 13 týmů žen.
Domácí děvčata získala vynikající
první místo za čas 17,66 a plný
počet bodů. Muži měli body
za sedmé místo s časem 18,01.
Tak jak se lidově říká, do třetice všeho dobrého, u nás však letos
rozhodně neplatilo. Dne 20. září 2014 jsme pořádali už osmý ročník
noční soutěže. Myslím, že pro tento den nebylo vůbec důležité, kolik
družstev přijelo a na jakých místech jsme se umístili. Na tento den
budeme bohužel všichni dlouho vzpomínat, jelikož nás nečekaně
a navždy opustil starosta našeho sboru pan Jiří Stuchlík.
Jako v každém roce se družstvo mužů zúčastnilo největší
soutěže v republice s účastí asi 200 týmů ze Slovenska a ČR. Mužům se
vůbec nedařilo a ve výsledkové tabuli měli neplatný pokus. Všechno
nám to ale vynahradila naše děvčata, která zde byla poprvé a hned
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získala 23. místo asi z šedesáti týmů. Ženy nám dělaly v posledním roce
samou radost. Za zmínku stojí například osmé místo na největší noční
soutěži v Telči. Chtěl bych je pochválit za to, že letos opravdu makaly
jak na trénincích a soutěžích, tak i při pomoci na akcích pořádaných
SDH. Družstvo mužů se v letošním roce potýkalo s nedostatkem
tréninků i lidí, a proto se omezilo pouze na bodované soutěže.
Nakonec trocha čísel: ženy se zúčastnily 35 soutěží, muži asi 30.
V třebíčské okresní lize vybojovalo družstvo žen výborné
celkové druhé místo, muži byli na místě pátém. Jihlavská OPEN liga se
nesla v duchu osmého místa u žen a sedmého místa u mužů. Nejlepší
dosažený čas žen je 16,98 a mužů 17,22.
To bychom měli zhruba shrnutý letošní rok a budeme se těšit na
nadcházející sezónu. Zanedlouho nás čeká valná hromada a volby.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli a pomáhají při
pořádání akcí sboru. Jménem sboru dobrovolných hasičů přeji
občanům šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší do Nového roku!
Martin Dvořák
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Ze života farnosti
Do vyučování náboženství se letos přihlásilo 30 dětí (z toho je
6 z druhého stupně), dalších 6 dojíždí z Litohoře.
Každou středu v 17.00 je v kostele v Litohoři mše sv. pro děti
z obou farností.
V sobotu 4. října se na faře uskutečnilo setkání žen, které uklízí
jakubovský kostel. Udělali jsme také „nábor“ nových sil, takže
v současné době chodí uklízet celkem 20 žen. Pan farář při mši
sv. poděkoval všem, kteří dlouhá léta o kostel pečovali.
Ve čtvrtek 13. listopadu si restaurátor Jan Mach odvezl
z kostela oltářní obraz sv. Jakuba, aby provedl jeho celkovou
opravu. Za zrestaurování obrazu farnost zaplatí 25.000,- Kč.
Obraz by měl být hotový během března 2015.

„…Radujme se bratři milí z toho, že jsme darovali“.
To jsou krásná slova jedné vánoční písně, kterou mnozí znáte.
Moc ráda je použiji, protože naše farnost v současné době žije v tomto
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duchu. Pán Bůh odplať všem, kdo dávají svůj čas, práci, finance nebo
potřebné vybavení na faru. Pan Petr Benáček věnoval zábradlí ke
schodům farní budovy včetně materiálu a práce. Pan Antonín Kabelka
zábradlí zabetonoval a provedl další práce ve farní budově. Paní Renata
Ježková darovala obývací stěnu do sálu fary (vypadá stylově a moc
hezky). Na hrob P. Matěje Kabelky byl umístěn žulový podstavec
s mramorovou deskou. Náklady s tím spojené byly uhrazeny dárci z řad
farníků. Paní Marie Vejmelková zajistila a uhradila revizi komínu ve
farní budově. Pan Miloš Ráček opravil podlahy rozbitých lavic v našem
kostele a daroval i spotřebovaný materiál. Další dárci na faru nakoupili
čalouněné židle, papíry, pastelky, fixy, tužky, pantofle a dostali jsme
peníze na hry a vybavení pro ministrantské schůzky.
Děkujeme vám všem, kteří přispíváte do sbírek a pokladničky
v kostele na opravu naší farní budovy. Prosíme i nadále o vaši štědrost,
Bůh vám ji mnohonásobně oplatí.
Přeji vám všem požehnané svátky vánoční, hodně zdraví
a pohody v novém roce 2015.
Alena Číhalová, Hana Dračková

Velké poděkování za dlouhá léta služby kostelníka patří
panu Josefu Číhalovi.
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Přehled počtu obyvatel

Přinášíme vám malý přehled pohybu počtu obyvatel v uplynulém roce
2014:
K 1. 1. 2014 žilo v Jakubově 608 obyvatel.
Během roku 2014



se 5 dětí narodilo,
4 občané zemřeli,
7 občanů se přistěhovalo,



9 občanů se odstěhovalo,



byly uzavřeny 2 sňatky.




K 29. 12. 2014 tak v Jakubově žilo 607 obyvatel.

Přehled akcí a plesů
1. ledna 2015

- Novoroční výšlap v 13:30 hodin

7. ledna 2015

- Bruslení od 15:30 do 16:30 hodin

10. ledna 2015

- Tříkrálová sbírka

17. ledna 2015

- Pyžamový bál – hraje p. Nosek

4. února 2015

- Bruslení od 15:30 do 16:30 hodin

7. února 2015

- Sportovní ples – hraje Víkend Hostěradice

21. února 2015

- Masopust a maškarní bál

1. března 2015

- Dětský karneval

4. března 2015

- Bruslení od 15:30 do 16:30 hodin

6. března 2015

- Železničářský ples
Zpravodaj připravili: Hana Dračková a Miroslav Kabelka
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