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Dotace v roce 2015
V letošním roce se nám opět podařilo získat několik dotací z různých
grantů.
Na oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů přispěl Kraj
Vysočina. Finanční prostředky byly použity na zhotovení slavnostního
praporu včetně stuh (44.000,- Kč), dále na vydání Sborníku k tomuto
výročí a zajištění dalšího doprovodného programu.
Ministerstvo kultury podpořilo náš záměr pořídit nové vybavení do
místní knihovny. Zakoupeny byly dva počítače, dataprojektor a mobilní
ozvučení, které bude sloužit i pro pořádání kulturních akcí. Na podzim
připravujeme besedu s panem Janíkem o parašutistech skupiny Spelter
a partyzánské skupině Lenka-Jih.
V současné době je dokončována stavba garáže u kompostárny, která
byla podpořena dotací z Programu rozvoje venkova Vysočiny. Část
finančních prostředků ušetřili zastupitelé, kteří na konci loňského roku
zhotovili brigádnicky vazbu. Na střechu byla použita stará krytina ze
základní školy. Postavená hala bude sloužit k uschování techniky, které
stále přibývá.
Fond Vysočiny finančně podpořil 2. etapu modernizace školní kuchyně.
Byl zakoupen nový plynový sporák, lednice a servírovací vozík.
O prázdninách ještě proběhne výměna svítidel v jídelně a v mateřské
škole.
Fond Vysočiny také podpořil tvorbu nových internetových stránek
obce, které budou splňovat zákonem dané požadavky. Navíc budou
obsahovat jazykové mutace a umožňovat například diskuzi pod
jednotlivými články. Zřejmě bude chvíli trvat než si všichni návštěvníci
zvyknout na jejich nový vzhled, ale pevně věřím, že si je oblíbí jako ty
původní. Ty vytvořil Ondřej Kolář v roce 2007 a patřily
k nejmodernějším v okolí.
Kraj Vysočina nám dále přislíbil dotaci na pořízení nového
zabezpečovacího zařízení do mateřské školy a místní knihovny. To
bude instalováno v srpnu.
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Za získání zelené stuhy v soutěži Vesnice roku v loňském roce
máme přislíbenou 100% dotaci ve výši 400.000,- Kč. Finanční
prostředky jsme podle výsledku ankety chtěli použít na výsadbu
nových lip okolo hřbitova a odstranění starých, úpravu prostranství
před základní školou, nákup drobné mechanizace, instalace laviček
popř. exkurze do sběrného dvora nebo zpracovny plastů. Bohužel při
nahlédnutí do žádosti o dotaci a seznámení se s podmínkami získání
dotace jsem nabyl dojmu, že tato dotace není rozhodně za „odměnu“.
Na každou část je nutno vyplnit samostatnou žádost, přiložit podrobný
položkový rozpočet, vše nechat schválit Agenturou ochrany přírody
a pracovníky MMR a vypsat samostatné výběrové řízení. Po zjištění
výše uvedených skutečností rozhodlo zastupitelstvo obce použít tuto
dotaci pouze na nákup mechanizace – pravděpodobně nového
traktůrku včetně bohatého příslušenství. Ostatní věci se uskuteční
v příštích letech z vlastních prostředků. Místo vzrostlých sazenic lip
budou vysázeny menší na podzim letošního roku, staré stromy budou
odstraněny postupně v dalších letech. Prostranství před školou bude
zatím zatravněno a chodník s posezením bude vybudován z dotace,
kterou získala škola na letošní rok. Na příští rok požádá škola kraj
o dotaci na výsadbu trvalek a okrasných keřů.
V letošním roce začne největší investiční akce v posledních
letech, a to zasíťování dalších stavebních pozemků. Přestože vznikne
pouze 6 stavebních míst, budou náklady vyšší než při 1. etapě, kdy jich
vzniklo 14. Zastupitelstvo totiž rozhodlo, že společně s touto akcí
proběhne také rozšíření vozovky a položení nové kanalizace v úseku od
Zedníkových po křižovatku k Formanovým. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby. Na podzim budou probíhat
práce před stavebními pozemky a na jaře roku 2016 dole v obci, tak
aby se vše stihlo do konce července 2016. Celková cena bude známá až
po skončení výběrového řízení a bude se pohybovat v řádu několika
milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj však přislíbilo dotaci
„pouze“ ve výši 250.000,- Kč.
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Žehnání hasičského praporu
dotace
obec

36 588 Kč
115 866 Kč

152 454 Kč
Modernizace školní kuchyně - 2.etapa
dotace
obec

55 000 Kč
55 000 Kč

110 000 Kč
Zkvalitnění služeb v knihovně
dotace
obec

30 000 Kč
24 500 Kč

54 500 Kč
Novostavba garáže na stroje
dotace
obec

105 000 Kč
145 000 Kč

250 000 Kč
Nové www stránky
dotace
obec

16 940 Kč
25 410 Kč

42 350 Kč
Alarm do mateřské školy
dotace
obec

11 374 Kč
17 061 Kč

28 435 Kč
Zelená stuha - nákup mechanizace
dotace
obec

400 000 Kč
0 Kč

400 000 Kč
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Vyhodnocení ankety 2015
Vážení občané,
děkujeme všem, kteří odevzdali vyplněný anketní lístek
a vyjádřili tak svůj názor na dění v naší obci. Celkem bylo na obecní
úřad doručeno 40 vyplněných anketních lístků, což je asi 20%
z rozdaných lístků. V první části najdete přepis všech připomínek
z anketních lístků. V druhé části je pak připojen stručný komentář
k celé anketě. Děkujeme všem za cenné připomínky.
rada obce

Přepis všech připomínek z ankety
1) Využití dotace za zelenou stuhu:
Připomínky:
- Lepší podmínky k sezení u fotbalového hřiště.
- Lavičky před kulturním domem a pod májkou.
- Lavičky před KD.
- Lavička u telefonní budky.
- Lavička u obrázku na cestě k Vítu a u kříže v Celvizích.
- Umístění laviček v MŠ.
- Alespoň 2 koše k zastávce, ovšem nezničí je jistá parta?
- Více košů i do jiných míst v obci než na návsi.
- Exkurze do pivovaru.
- Exkurze vždy tam, kde jsou o krůček před námi.
- Exkurze do Petrůvek a do podniku vyrábějícího z tříděného
odpadu, aby lidé pochopili, že třídění má smysl.
- Nesouhlasím s výsadbou okrasné zeleně před ZŠ, je jí tam dost!
- Výsadba okrasných stromů v zatravněném pásu směrem
k novostavbám na Vícenické.
- Vyčistit od křoví cestu zadem ke hřbitovu.
- Ořezat i lípy před kostelem, snížit koruny
- Nádoby na tříděný odpad v KD, při akcích třídit plasty sklo,
kovy…
- Kvalitní sekačku, která neodejde hned po záruce.
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2) Stromy na hřbitově:
1x

- pouze prořezání,

35x

- odstranění a nová výsadba za zdí,

4x

- nevyplněno

Připomínky:
- Nebylo by lepší vysázet túje a podobné jehličnany za hřbitovní
zdí, nepadají listy a květy a nemusí se zabírat orná půda jako
v případě listnatých.
- Výsadba stromů, ne tújí.
- Mají svůj věk a mohou při bouřkách spadnout a poškodit
pomníky.
- Na hřbitově vysázet vhodné parkové dřeviny.
- Nebo by tam nemusely být žádné stromy.
- Vysadit neopadavé buky a stromy, které jsou středního vzrůstu.
4) Ostatní připomínky:
-

-

Zámková dlažba na chodníky všude po celé obci.
Oprava uvolněných dlaždic před čp. 27.
Dokončit opravu hřbitovní zdi.
Umístění nočního světla na bytovku „Klokánek“ nad schody.
Odstranit přerostlé křoví v kopci nad Majorovými po obou
stranách cesty – štěpkovač je a nezaměstnaní taky, počasí
přeje, tak na co čekat, až tam začnou vozit odpadky
a pneumatiky, pěkně by se tam schovaly, jsou i další obecní
cesty, které by tuto údržbu potřebovaly, zastupitelé ať si udělají
výšlap do okolí, štěpky spálí přes zimu Bzuk v azylovém domu,
vzhled obce nedělá jen 6x týdně posečené hřiště.
Udělat také občasnou kontrolu Hašiš doupěte u bazénu.
Klubovna: Noční klub, Nonstopbar, Nocležna?
Navrhuji pro zlepšení prostředí vybílit autobusovou zastávku
a umístit do ní tabuli zákaz kouření a požívání alkoholických
nápojů pod nějakou sankcí, pokud bude zjištěn pachatel.
Pokácet nebezpečnou břízu u dětského hřiště, v koruně visí
polámané větve, které mohou spadnout.
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-

-

Upravit přístup k vodě u Vidláku u bývalé kuželny.
Byly velké plány a aktivity okolo Vidláku (slavná Jakubovská
riviéra), ale nějak to utichlo, je tam džungle, nešlo by s tím něco
dělat, brigáda???
Obrubníky v ulici od Vojtěchových k Dohnálkovým a vyřešení
struhy v této ulici. Skladiště u Přinosilových. Nebezpečný kámen
u Majorových, který by měl být odstraněn. Cesta
od Skoumalových k pneuservisu.
Činnost zastupitelstva obce vzhledem k podmínkám je na
úrovni, chválíme. Jakubov žije!
Okolo Klejdusových a Kovářových zprůjezdnit cestu.
Špatný stav polních cest, za kostelem – pan Klubal, k Vidláku
a Babická – pan Přinosil
Vyřešit zpevnění uličky v Hradě (bláto, kaluže, koleje od aut.
Najít někoho, kdo by celoročně sportoval s dětmi a mládeží
(fotbal, florbal, …)
Psí exkrementy.
Motivovat, popř. finančně pokutovat majitele psů, kteří
po svých miláčcích neuklízí. Mít psy na vodítku, - volně
pobíhající psi ohrožují nejen děti.
Oplotit dětské hřiště, zákaz venčení psů na hřišti.
Víceúčelové hřiště – dořešit, v současné době nevyužíváno kvůli
nekvalitnímu povrchu, v případě umělého povrchu možno hrát
tenis, inspirace např. v Nových Syrovicích.
Větve z kompostárny nepálit, zamoří obec na 2 dny, pokud je to
nutné, tak odvézt a pálit mimo obec.
Jednat s občany, kteří pálí doma odpady nebo nekvalitní uhlí
a dřevo a zamořují okolí kouřem a spalinami, aby přestali.
Kvalitní cyklostezka do Litohoře, eventuálně i dalších obcí.
Vybudovat kanalizaci napojenou na čističku odpadních vod,
nevypouštět vše do potoka, který je tak veřejnou stokou.
Oprava kanálu před čp. 75.
Děkuji pracovníkům OÚ a zastupitelům obce za vzornou práci,
péči o rozvoj obce a spokojenost občanů. Děláte to velmi
dobře. Díky.
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-

Pokácet jeřabiny na návsi a místo nich vysázet buď jiné
stromky, ale bez plodů nebo túje. Teď se jeřabiny jenom
rozšlapují po chodníku a nikdo je nezametá.

Komentář k některým připomínkám
Budeme se snažit instalovat lavičky u kulturního domu
a i někde v přírodě. Uvidíme, jak dlouho tam vydrží. Zajímavá by
byla určitě exkurze do podniku zpracovávajícího tříděný odpad.
Dobrým a realizovatelným nápadem je umístění nádob na tříděný
sběr do KD nebo výsadba zeleně okolo chodníku k Vícenicím.
U rybníku Vidlák toho již moc nevybudujeme, protože
pozemky nejsou v majetku obce. Vlastní je Lesy ČR, které již
dokonce začaly s jejich zalesňováním.
V klubovně byla provedena v únoru kontrola členy rady
obce, včetně pohovoru s mládeží. Budou probíhat i častější
namátkové kontroly (dvě se již uskutečnily).
Problém psích exkrementů je o zodpovědných majitelích,
kteří když chtějí chodit se svými miláčky po obci a jejím blízkém
okolí, musí se postarat i o jejich výkaly. Abychom tuto práci
majitelům ulehčili, bylo v minulosti po obci rozmístěno několik
odpadkových košů. Necháme také zpracovat vyhlášku upravující
pohyb psů i jiných zvířat po obci. Pokud potom nahlásíte do
protokolu, že jste viděli konkrétní přestupek, bude moci být sankce
po majiteli psa vymáhána.
Navrhované investiční akce budou realizovány podle
důležitosti a významnosti pro obec, možnosti získat dotace apod.
Pokud vás odpovědi neuspokojily, můžete se na nás obrátit
osobně. Zúčastnit se můžete také všech zasedání zastupitelstva
obce, která jsou ze zákona veřejná.
rada obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
24. února 2015 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru,
 schválilo zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014,
 schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2015 ve výši 11.695.040,- Kč,
závazným ukazatelem je paragraf,
 schválilo uzavření 4 smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
č. 1030023091/001,
č.
1030023141/001,
č. 1030023142/001 a č. 1030023662/001 s Eon Distribuce a.s.,
 ocenilo pozemek parc. č. 843/36 o výměře 1063 m2 reálnou cenou
200,-- Kč/m2 a za tuto cenu ho prodává Janu Eliášovi z Horek čp. 61,
všechny náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující,
 schválilo uzavření Dohod o změně obecní a katastrální hranice
s obcemi Domamil a Litohoř,
 schválilo rozpočet příspěvkové organizace a příspěvek na činnost
325.000,- Kč ZŠ a MŠ Jakubov,
 schválilo záporný hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Jakubov ve výši –
42.111,80 Kč, který bude částečně uhrazen z rezervního fondu
příspěvkové organizace, zbylá část bude pokryta z neinvestičního
příspěvku od zřizovatele v roce 2015,
 schválilo uzavření smlouvy na zajištění veřejné autobusové dopravy
s obcí Domamil ve výši 500,- Kč měsíčně,
 odložilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na žáka s městem
Moravské Budějovice,
 schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software
s Alis s.r.o.,
 vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci,
 schválilo uzavření smlouvy na zpracování průkazů energetické
náročnosti obecních budov,
 schválilo uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zastupiteli obce,
 schválilo zařazení dohledaných věcí do majetku obce,
 schválilo účetní odpisový plán na rok 2015.
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7. května 2015 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo uzavření smlouvy na výběrové řízení na zasíťování 6 RD
s panem Macháčkem,
 souhlasilo s darováním ½ pozemku parc. č. 843/45 paní Virglovou
panu Zlámalovi,
 neschválilo příspěvek třebíčské nemocnici,
 schválilo prodej části pozemku parc. č. 1224/2 o výměře 1 m2 za
cenu 80,-- Kč panu Miloši Ráčkovi; všechny náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující,
 schválilo rozpočtové opatření č. 3,
 schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2014 bez výhrad,
 schválilo závěrečný účet obce a účetnictví příspěvkové organizace
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez
výhrad,
 schválilo účetní závěrku obce za účetní období roku 2014
sestavenou k 31. 12. 2014 bez výhrad,
 zvolilo za nové členy školské rady za zřizovatele Ivo Jelínka
a Miroslava Kabelku,
 neschválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na dojíždějící
žáky s Městem Moravské Budějovice.
30. června 2015 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo odkoupení stodůlky na pozemku parc. č. st. 39 od pana
Nechvátala za cenu 75.000,- Kč,
 schválilo podání žádosti o dotaci za Zelenou stuhu na pořízení
mechanizace.
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Ohlédnutí za první polovinou roku 2015
Ve čtvrtek 1. ledna 2015 uspořádal obecní úřad v pořadí již
7. ročník novoročního pochodu. Organizátoři nakonec vzhledem
k průběhu počasí zvolili za cíl výšlapu Holý kopec, kde si všichni opekli
přinesený buřtík. V polní kuchyni byl připraven vánoční punč pro
dospělé a čaj pro děti. Pochodu se zúčastnilo asi sedmdesát dospělých
a dětí, dva kočárky, dva psi a jeden Ježek. Nejstarší účastnici bylo
sedmdesát let a nejmladší jeden a půl roku. Výšlap byl již tradičně
zakončen topinkami na SPORTclubu.
Tříkráloví
koledníci
putovali i letos od
domu k domu a prosili
o příspěvek na pomoc
lidem
v
nouzi.
V sobotu 10. ledna za
velmi větrného počasí
se třem skupinám
koledníků
podařilo
obejít celou ves a
zazvonit u dveří skoro
všech domácností. Děkujeme za vlídné přijetí i za vaši štědrost.
Celková částka, kterou jste letos přispěli, činí 16 459,- Kč.
V sobotu 17. ledna 2015 uspořádali členové cykloklubu Jakubov
v pořadí již druhý Pyžamový bál. Pobavit se přišlo asi 140 návštěvníků.
Velká většina z nich přišla v pyžamech vlastních ale i zděděných po
babičkách a dědečcích. Stejně jako v loňském byla velkou atrakcí postel
na kolečkách, na které se postupně vydováděli skoro všichni
návštěvníci. Zpestřením večera byla také tombola s překvapením.
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Všichni účastníci se dobře bavili do brzkých ranních hodin.
Vítání občánků má v naší obci dlouholetou tradici. V neděli 25. ledna
2015 se uskutečnilo v kulturním domě v Jakubově vítání dětí
narozených v roce 2014. V loňském roce se narodilo 6 dětí.
Místostarostka obce Hana Dračková nejprve představila rodiče a jejich
děti: Jakuba, Jiřího, Lukáše, Ondřeje a Silvii. Starosta obce Miroslav
Kabelka
rodičům
poblahopřál
k
narození
jejich
dětí
a tlumočil
přání
zástupců
obce, aby
děti
vyrůstaly
ve zdraví,
radosti a
štěstí.
Maminky
dostaly
od
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obecního úřadu květinu a pamětní list. Tatínkové si odnášeli pro své
děti nákladní automobil Tatra nebo kočárek s panenkou. Program svým
pěkným vystoupením obohatili členové Jakubovského hudebního
souboru.

V sobotu 21. února pořádal sbor dobrovolných hasičů masopust. Po
obědě vyrazilo více jak padesát masek na čtyřhodinový průvod obcí.
Skupinka ježibab s košťaty rozmetala vše, co viděla. Vánoce
připomínaly ozdobené stromečky a vykutálené dárečky. Početná byla
i družina z Miroslavova království: princezna, královna, rytíři i kat.
Nepřehlédnutelní byli dojiči z brigády socialistické práce místního JZD.
S udírnou přijeli uzenáři pana Krkovičky. K vidění dále byli
černokněžník, smrtka, liška s Budulínkem, motýlek a další. Pitný režim
pro všechny zúčastněné zajišťovali kuchaři s polní kuchyní.
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V neděli 1. března uspořádala ZŠ a MŠ Jakubov dětský karneval.
V kulturním domě se sešlo více jak 70 dětí a 120 dospělých. Na úvod se
představila děvčata z kroužku aerobicu a mažoretky. Během odpoledne
byly připraveny soutěže pro jednotlivce i společné hry a písničky.

Za splnění všech úkolů děti dostaly drobné odměny. Poděkování patří
všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého odpoledne.
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V neděli 22. března 2015 se uskutečnila v kulturním domě v Jakubově
další Jarní neděle s divadlem. Děti z dramatického kroužku Kubík, ve
věku od 5 do 15 let, zahrály pohádku Tajemství staré bambitky.
V království se narodil princ Jakub, hrnčíři se narodila dcera Anička.
Postupně se poznávají a zamilují se do sebe. Nechybí ani loupežník
Karaba, vypočítaví rádcové Lorenc a Ferenc. Představení také zpestřily
písničky ze stejnojmenné televizní pohádky. Pohádku s dětmi nacvičila
Bronislava Kabelková a Hana Klejdusová, kulisy nakreslila Jarmila
Čurdová. Představení zhlédlo asi 70 diváků, kteří malé herce na závěr
odměnili velkým potleskem.

Klub maminek s dětmi začal fungovat v Jakubově, ve druhém patře
mateřské školy, již před deseti lety. Maminky se každý pátek scházely
s dětmi do tří let. Maminky si popovídaly, zahrály si s dětmi. Děti si
postupně zvykaly na kamarády a hry s dětmi za přítomnosti rodičů.
Postupně a nenásilně si děti zvykaly na dětský kolektiv, dodržování
pravidel např. půjčování hraček, bezpečný pohyb po třídě, atd. I nyní
mají maminky možnost využívat Klub maminek. Je zařízen novými
hračkami, spotřebované energie hradí obecní úřad. Úklid si zajišťují
maminky samy. Klíč od klubu a zatopení je potřeba domluvit v MŠ.
15

Poslední dubnový den se v Jakubově tradičně staví máj. Strom
z obecního lesa byl přivezen již v úterý. Ve středu jakubovské ženy
společně s dětmi ozdobily věnec i máj modrými, červenými a bílými
pentlemi. Protože krepový papír vždy hned po prvním dešti zbělal, byla
letos poprvé použita padákovina v národních barvách. Následně se asi
20 mužů chopilo ráhen, žebříku a speciálně vyrobených vidlí a začali
s klasickým ručním stavěním máje. Máj byla ukotvena do
vybetonované jámy a zabezpečena proti pokácení. Stavění přihlíželi
i další jakubovští občané.

Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s pálením čarodějnic.
Jinak tomu nebylo ani letos v Jakubově. I tentokrát si členky kulturní
komise a maminky připravily pro děti různé soutěže. Malé čarodějnice
a čarodějové postupně plnili úkoly na stanovištích: Hod briketou do
komína, Přechod po ztrouchnivělé lávce, Lov havěti, Slalom na koštěti,
Krmení hladového žabáka, Vrhání pavouků a Metání hromů. Soutěže
byly zakončeny společnými čarodějnými tanečky, které si pro děti
připravila pohybově nadaná čarodějnice Katka. Po absolvování všech
disciplín dostaly děti brčálovou vodu a „blemtavou" odměnu.
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V pátek 1. května 2015 se vrátil Jakubov o třicet let zpět. Cykloklub zde
totiž pořádal 2. ročník recesistického prvomájového průvodu. I když
počasí nebylo příliš ideální, do průvodu vyrazilo asi sto nadšenců
a stejný počet stál na chodnících. Na rozdíl od původních průvodů zde
byli všichni dobrovolně. Za zvuků budovatelských písní šli v čele
pionýři, svazáci, zaměstnanci restaurací a jídelen, příslušníci lidových
milicí, zemědělci, cyklisté, maminky s kočárky i další občané v dobovém
oblečení. Nedílnou součástí byly i alegorické vozy.
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Oslava Dne matek proběhla v kulturním domě v Jakubově v neděli 10.
května 2015. Besídku zahájila svým vystoupením děvčata z kroužku
aerobiku, který vede Katka Kabelková. Po nich se na jevišti vyrojili
mravenci a berušky - děti z mateřské školy, které zatančily, zazpívaly
a přednesly básničky. Jako poslední se představily děti ze základní
školy. Nejdříve zahrály děti z kytarového kroužku a pak všichni
předvedli jednoduché lidové tanečky kolem máje. Na závěr vystoupení
ještě děti zahrály a zazpívaly. Nakonec všichni předali přítomným
maminkám a babičkám dárečky a přání.

Mateřská škola Jakubov
Začal nový kalendářní rok 2015 a my jsme se vrátili po vánočních
prázdninách zpět do naší mateřské školy. Předškoláci se hned pustili do
plnění různých úkolů, protože se přiblížil den zápisu do 1. třídy základní
školy. Navštívili kamarády v základní škole, aby si vyzkoušeli, jaké to
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bude, až budou školáky. Školu si prohlédli, účastnili se výuky
a ostatních činností. Na školu se už moc těší. Zápis proběhl 29. ledna
2015.

Měsíc únor byl ve znamení karnevalů. Děti se zúčastnily karnevalu
nejen v MŠ, ale i v kulturním domě spolu se staršími kamarády ze
základní školy.
Protože jsme se zapojili
do celorepublikového projektu „
Celé Česko čte dětem“, pozvali
jsme některé babičky k nám do
mateřské školy, aby nám
přečetly
nebo
povyprávěly
pohádky, které znaly ze svého
dětství.
Také
jsme
se
dověděli, jaké hračky byly v té
době a jak si babičky hrávaly
nebo musely pomáhat rodičům.
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Již tradičně se v dubnu konalo velikonoční posezení s rodiči.
Tancovali jsme, přednášeli a také vyráběli různé velikonoční výrobky,
které jsme si pak odnesli domů. Proběhl také zápis do mateřské školy.
Byly přijaty čtyři nové děti a některé nastoupí po dohodě s rodiči ještě
v průběhu nového školního roku. Závěr měsíce patřil čarodějnicím
a čarodějům.
Začátkem měsíce května jsme uspořádali společně se základní
školou a kroužkem aerobiku besídku pro naše maminky k jejich svátku.
Zhlédnout jste ji mohli v kulturním domě 2. květnovou neděli.

Pomalu se začal blížit konec školního roku a nás čekalo ještě
spoustu akcí, na které jsme se velmi těšili. Na výletě s rodiči jsme letos
navštívili Telč, kde jsme si prohlédli náměstí a zámek. Na zpáteční cestě
jsme se zastavili v Bohuslavicích, kde jsme si prohlédli farmu
s hospodářskými zvířaty a zajezdili si na koních. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale výlet se vydařil.
Během roku jsme se zúčastnili několika divadelních a hudebních
představení, vystoupení žongléra, fotografování, olympiády v mateřské
škole. V měsíci červnu jsme oslavili Den dětí v mateřské škole
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šipkovanou a hledáním pokladu a pak ještě jednou s kamarády ze
základní školy soutěžemi a leteckou ukázkou dravých ptáků.

Na konci školního roku nás postihla epidemie planých neštovic.
Onemocněly téměř všechny děti, proto nám bylo líto, že jsme museli
zrušit opékání s rodiči a přespání nejstarších dětí v mateřské škole.
Poslední týden jsme se rozloučili s předškoláky, kteří odcházejí
po prázdninách do základní školy. Byli pasováni do řad školáků a na
památku dostali šerpu a knihu.
Poslední dny jsme si ještě zpříjemnili hrou na indiány – hráli
jsme si v opravdovém indiánském stanu, ochutnali jsme indiánský čaj
uvařený z bylinek na ohni, lovili jsme oštěpy zvěř (nakreslená zvířata na
krabicích), hledali jsme indiánský poklad.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, sponzorům
a občanům Jakubova za dary a pomoc mateřské škole a všem přeji
hezké prázdniny.
Eva Tučková
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Základní škola
Druhé pololetí školního roku rychle uteklo, tak bychom se rádi podělili
o to, co jsme společně ve škole prožili.
K zápisu do 1. třídy se letos dostavilo 5 dětí: Nikol Stuchlíková,
Martina Veselá, František Přinosil, Lucie Ondráčková a Jiří Klimeš. Od
září budeme mít ve škole 3 prvňáky.
Na
začátku
března
uspořádala
základní a mateřská
škola tradiční dětský
karneval v kulturním
domě. Poděkování patří
všem, kteří přispěli ke
zdárnému
průběhu
celého odpoledne.

Každoročně k nám přijíždějí divadelníci s představením pro děti. Letos
jsme v kulturním domě zhlédli Pohádku pro draka.
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Akce Čistá
Vysočina pořádaná
Krajským úřadem
probíhá vždy na
jaře. Naše škola se
do ní letos opět
zapojila, abychom
vyčistili
strouhy
kolem silnice od
odpadků,
které
vyhazují
řidiči
projíždějících aut.
Každým rokem sbíráme odpadky od školy ke křižovatce a od značky
Litohoř až po slamáky.
Hlavně pro
maminky a pro
babičky
vyráběly děti
srdíčka
z keramické
hlíny pod
vedením paní
Berkové
z DDM Budík.
V úterý 28. dubna se vydali žáci 4. a 5. ročníku na exkurzi do Brna.
Program číslo jedna byla návštěva Technického muzea v Brně, kde jsme
měli prohlídku s výkladem o parních strojích i s ukázkami jejich
fungování. Následoval pobyt v technické herně, kde si děti mohly
vyzkoušet pokusy a modely z různých oblastí fyziky. Dalším místem,
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které jsme navštívili,
byla nově otevřená
kostnice
pod
kostelem sv. Jakuba.
Vydali jsme se i
na Petrov
do
katedrály sv. Petra a
Pavla a nahlédli do
průjezdu
staré
radnice na pověstné
brněnské kolo a draka. Navzdory pesimistickým předpovědím nám
počasí přálo a domů jsme se vrátili plni zážitků a poučení.
Děti ze základní školy se ve čtvrtek 14. května zúčastnily Domamilských
her, které pro okolní školy každoročně pořádá ZŠ a MŠ Domamil.
Soutěžilo
se
individuálně
v běhu na 50 m, hodu míčkem
a skoku do dálky. Družstva
z jednotlivých škol pak spolu
zápolila ve vybíjené a fotbale.
Naši žáci obsadili první místo ve
fotbale v kategorii malých škol
a čtvrté místo ve vybíjené.
V individuálních disciplínách
získala Julie Košáková zlatou
medaili
v
hodu
míčkem
a stříbrnou v běhu. Markétka
Klímová byla druhá v běhu
a Pavel Matušina zvítězil v hodu
míčkem. Blahopřejeme všem, kteří si s chutí zasportovali a hájili barvy
naší obce. Organizátorům děkujeme za pozvání a za milé přijetí.
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MAS Rokytná ve
spolupráci s MAS Zubří
země uspořádala pro
děti v rámci projektu
"Znám
křišťálovou
studánku" exkurzi na
některé studánky, které
byly v rámci tohoto
projektu opraveny. Žáci
5. ročníku se vydali na
exkurzi společně s dětmi
z jiných škol v mikroregionu. První zastávkou byla Vírská přehrada, kde
nás pan hrázný provedl útrobami 70 metrů vysoké hráze odshora až
dolů. Následovala prohlídka studánky U hráze a přesun a prohlídka
dalších studánek v obci Nedvědice a Bystřice nad Pernštejnem.
Příjemným zážitkem byl pro děti i oběd v hotelu Vír. Velmi zajímavé
bylo sledovat tok řeky Svratky a přírodu v okolí Vírské přehrady
a Bystřice.
S požárním preventivním programem přišla
k nám do školy Petra Dvořáková. Děti
nejprve
shlédly
krátkou prezentaci
a potom se pustily
do plnění různých
úkolů, které měly
prověřit
jejich
znalosti. Nakonec
jsme
provedli
nácvik evakuace ze
školy ohrožené požárem.
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Na školní výlet
jsme se letos vydali do
Náměště
a
Dalešic.
Návštěvu letiště v Náměšti
nám domluvil pan Tomáš
Pospíchal a celou dobu
nás provázel, za což mu
patří naše poděkování.
Děti si mohly prohlédnout
celý areál letiště, viděly
ukázky výcviku psů, dravce, vojenskou techniku, hasičskou základnu
atd. Potom jsme se přesunuli do elektrárny Dalešice, cestou jsme ještě
stihli navštívit rozhlednu Babylon, která ale byla bohužel zavřená.
V Dalešicích se nás ujaly průvodkyně z informačního centra a provedly
nás po areálu. Při promítání dokumentu o výstavbě elektrárny dokázali
neusnout jen ti nejstatečnější. Nakonec děti vyloupily všechny
informační brožury a letáky a spokojené odjížděly domů.
Dlouho očekávané stanování začalo společným táborákem s rodiči.
Když se setmělo, vyrazily děti na stezku odvahy, na kterou se vždycky
hrozně těší a pak se
hrozně bojí. Ve čtvrtek
nás čekal výlet na
hospodářský
dvůr
v
Bohuslavicích.
Program
začal
výborným
obědem
v místní restauraci.
Následovala prohlídka
všeho možného zvířectva. Největší aplaus sklidili rozčepýřený krocan
a páv s rozloženým chvostem. Potom se děti svezly na ponících a také
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v kočáře. Ve volném čase si hrály na dětském hřišti a cvičily na
posilovacích strojích pro seniory - inu, co se v mládí naučíš ... Idylický
den se nám zadrhnul v Nové Říši, kde nám ujel autobus, ale díky
ochotným rodičům jsme se nakonec šťastně dostali zpět. Po návratu
čekal děti z náboženství ještě táborák v Babicích na farní zahradě.
Zážitků bylo dost, takže děti ten večer docela ochotně zalezly do svých
spacáků. Komu byla zima, přespával ve škole. V pátek odjely mladší
děti na cyklovýlet do Lesonic, starší jely na kolech do Moravských
Budějovic, kde se jim na dopravním hřišti věnovala velmi intenzivně
dvojice policistů.

POUŤOVÝ PROGRAM
Pátek 24. července 2015 ve 20:00 hodin ve SPORTclubu
veřejné promítání DVD z oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů
Sobota 25. července 2015 ve 20:00 hodin ve SPORTclubu
pouťová zábava, hraje p.Saidl, vstupné 40,- Kč
Neděle 26. července 2015 v 10:15 hodin na fotbalovém hřišti
pouťový zápas Před potokem - Za potokem
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Fotbalový oddíl Družstevník Jakubov
Jarní část soutěžního ročníku 2014/2015 začala pro A mužstvo
nad očekávání dobře. Mužstvo před zahájením jarní sezóny posílilo
o kvalitní útočníky. Z hostování v Želetavě se vrátil Aleš Pacas,
výměnou za Tomáše Tržila (hostování do SK Čáslavice) přišel Tomáš
Kosmák z Lesonic. Zimní příprava se sice bohužel dala nazvat zimní
přípravou jen vzdáleně, protože vzhledem k pracovním, školním a
jiným povinnostem a zájmům hráčů, jsme se prakticky celou dobu
potýkali s malou účastí na trénincích, přesto jsme do jarní části
vstoupili nad očekávání dobře. Plný bodový zisk z prvních pěti utkání,
z nás očekával vzhledem k okolnostem opravdu málokdo, a jak jsme
stoupali tabulkou vzhůru, začaly jsme pošilhávat po příčkách
nejvyšších. Ovšem účast a úsilí na trénincích ani trochu neodpovídala
našim výsledkům a postavení v tabulce, což se následně velmi brzy
projevilo. Druhá polovina soutěže byla přesným opakem. Nejdříve
přišla těsná a nešťastná porážka v Rokytnici, vyřazení z Okresního
poháru celkem Výčap a následovala jedna těsná porážka za druhou.
Takže konec soutěže nás zastihnul na konečném 7. místě tabulky
s celkem 38 body, kdy jsme zopakovali bodový zisk a umístění
z podzimní části sezóny.
B tým hrající IV. třídu okresní soutěže, nepostoupil po základní
části do boje o postupové příčky a v nadstavbové části soutěže hrál
pouze o celkové konečné umístění, kdy skončil na konečném 6. místě
se ziskem 15 bodů. Dlužno dodat, že vzhledem ke stejným problémům
s jakými se potýkalo A mužstvo (nedostatek hráčů a tréninkové
morálky), se dalo lepší umístění čekat jen těžko. Dokonce k utkání
v Polici, kdy současně hrálo i A mužstvo, odjel jen v 7 lidech!!! Přesto je
třeba poděkovat za důstojné dohrání a ukončení soutěže a to zejména
trenérům Pavlu Matušinovi a Davidu Fantovi (Žralokovi ).
S výhledem na novou sezónu 2015/2016 nás čekalo těžké
rozhodnutí, zda přihlásit „Béčko“, nebo nepřihlásit. Vstoupili jsme do
jednání s fotbalovým oddílem v Želetavě, kde byl B tým zrušen,
a dohodli se na vzájemné spolupráci, kdy k nám na hostování přijde
několik hráčů z Želetavy, na oplátku za hostování některých našich
hráčů v Želetavě, kde si zahrají vyšší soutěž (I. A třída).
28

Okresní přebor muži 2014/201 - celková tabulka
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
N.Syrovice
Výčapy
Rokytnice n.R.
Chlístov
Třebelovice
Okříšky B
Jakubov
Náměšť /Vícenice B
Rudíkov/Trnava
Blatnice
Lipník
Březník
Třebenice
Šebkovice B

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
22
16
14
12
13
12
12
12
10
9
9
7
7
3

0
2
5
4
8
4
3
2
1
5
6
2
3
0
3

2
5
8
6
9
11
12
13
11
11
15
16
19
20

Skóre
110:34
48:30
79:59
69:51
79:51
77:77
72:65
62:86
59:62
49:62
55:78
55:73
46:94
37:75

Body
68
53
46
44
43
39
38
37
35
33
29
24
21
12

IV. třída mužů skupina B 2014/2015 - celková tabulka
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Slavice
Přibyslavice B
Domamil
Štěměchy
Blatnice B
Jakubov B
Martínkov B
Police

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14

+
9
9
8
6
4
4
2
2

0
4
1
3
1
3
3
5
4

1
4
3
7
7
7
7
8

Skóre
33:13
44:24
30:21
31:27
29:43
23:31
12:30
15:28

Body
31
28
27
19
15
15
11
10
Tomáš Pospíchal
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120 let SDH Jakubov
Od založení Sboru dobrovolných hasičů v Jakubově uběhlo již
120 let. Při této příležitosti se ve dnech 16. a 17. května 2015 konaly
v naší obci oslavy tohoto významného výročí.
Program začal v sobotu na hasičském cvičišti pořádáním
okrskové soutěže, které se zúčastnilo celkem 19 družstev ze všech
6 obcí okrsku Budkov. Muži, muži nad 35 let a ženy soutěžili v požárním
útoku a štafetě 4×100 m s překážkami. Starší a mladší žáci soutěžili
pouze v požárním útoku. Jakubovští muži zvítězili, stejně úspěšné byly
i jakubovské ženy, které taktéž obsadily 1. místo. Starší i mladší žáci se
umístili na krásném 2. místě. Po skončení soutěže následovalo
posezení s hudbou.
V neděli proběhl průvod od hasičské zbrojnice ke kostelu sv.
Jakuba Většího, kde byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče.
Součástí mše svaté bylo žehnání nového hasičského praporu, který
sboru věnovala Obec Jakubov. Po skončení mše svaté se jakubovští
hasiči společně s hosty z rakouského Gerasu, zástupci z Okresního
sdružení hasičů a zástupci sborů a obcí okrsku a sousedních obcí
přesunuli do kulturního domu, kde se konala slavnostní valná hromada
sboru.
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Odpoledne prošel obcí slavnostní průvod, který končil na
hasičském cvičišti, kde hasiči ze sousedních Vícenic ukázali zásah se
starou stříkačkou, následovalo vystoupení mažoretek, představení
nového praporu a posezení s dechovou hudbou.
V průběhu oslav byla také otevřena hasičská zbrojnice, kde bylo
možno zhlédnout výstavu o historii hasičů v Čechách a na Moravě,
většina exponátů však byla věnována historii jakubovského sboru.
K příležitosti 120. výročí založení sboru byl vydán sborník, který je
možno si zakoupit na obecním úřadě.
Jménem Výboru SDH Jakubov děkujeme všem hasičům
a spoluobčanům, kteří se podíleli na úklidu a bílení hasičské zbrojnice,
přípravě výstavy, soutěže a všech dalších činnostech, které přispěly ke
zdárnému a důstojnému průběhu oslav.
Petra Dvořáková, Jindřich Číhal

Úspory v oblasti energií
Naše obec nakupuje již třetím rokem elektrickou energii
a zemní plyn na komoditní burze v Kladně. Díky tomu ušetříme asi 1/3
nákladů za dodané množství energií (viz tabulka níže). Pro letošní rok
bude úspora činit asi 94 tisíc Kč.
Elektřina
c02

c62

Běžná spotřeba

Veřejné osvětlení

Zemní plyn

Cena vysoutěžená na burze
pro 2015 za 1 MWh

1 089 Kč

850 Kč

705 Kč

Běžná cena u E-on nebo RWE
pro 2015 za 1 MWh

1 595 Kč

1 269 Kč

994 Kč

Spotřeba v obecních budovách
v roce 2014/15 v MWh
Roční úspora v Kč včetně DPH
za rok

27
16 531 Kč

30
15 210 Kč
94 335 Kč

Celkem
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179
62 595 Kč

Pro rok 2016 bude ještě větší, protože se nám podařilo
vysoutěžit ještě výhodnější cenu.
Elektřina

Cena vysoutěžená na burze
pro 2015 za 1 MWh
Cena vysoutěžená na burze
pro 2016 za 1 MWh

c02

c62

Běžná spotřeba

Veřejné osvětlení

Zemní plyn

1 089 Kč

850 Kč

705 Kč

968 Kč

757 Kč

609 Kč

K dalším úsporám došlo díky výměně velké části veřejného
osvětlení. Roční spotřeba klesla ze 40 MWh na 30 MWh. Finanční
úspora tak činí ročně asi 19.000,- Kč. O tom, že je to úspora významná,
svědčí i fakt, že do týdne po odečtu spotřeby na elektroměru přijeli
pracovníci firmy E-on zjišťovat, zda nemáme někde černý odběr,
protože nám naměřili nízkou spotřebu.
K úspoře elektrické energie došlo také ve školní jídelně
po zakoupení moderního konvektomatu k přípravě pokrmů, který
nahradil elektrické trouby, pánev a sporák. Spotřeba poklesla asi
o 1,5 MWh za rok, což činí asi 6.300,- Kč.
K dalším úsporám za energie v řádu desetitisíců došlo díky
postupné výměně oken a zateplení fasád všech obecních budov.
Spotřeba plynu je však také ovlivněna průběhem zimy v jednotlivých
letech. Za posledních 5 let došlo k významnému poklesu spotřeby
plynu.

Rok
Spotřeba ve všech
budovách v MWh

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
254,6

228,8

194,6

179,6

146,5
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