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Vážení spoluobčané,
Po roce dostáváte opět do rukou další číslo našeho zpravodaje.
Myslím si, že rok 2013 byl pro Jakubov velice úspěšný. V červenci jsme se
potkávali na již 4. Setkání rodáků a přátel obce. Při této příležitosti jsme
vydali stolní týdenní kalendář a brožurku Historie obecních budov.
Během celého roku jsme uskutečnili nespočet kulturních
i sportovních akcí. Také jsme slavnostně otevřeli nové hasičské cvičiště, ze
kterého mají radost nejen hasiči.
Úspěšně jsme podávali žádosti v dotačních programech a získali
jsme 7 dotací v celkové hodnotě 2.820.000,- Kč (podrobněji na dalších
stránkách zpravodaje). Jejich zásluhou jsme mohli opravit většinu obecních
budov. Některé jsme zateplili a dostaly novou fasádu, proběhly také úpravy
i uvnitř objektů apod.
V uplynulém roce jsme také historicky poprvé provedli nákup
elektrické energie a plynu na komoditní burze a tím z rozpočtu roku 2014
ušetřili několik desítek tisíc korun.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizacím, spolkům
i občanům, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu naší obce. Jejich
poctivé snažení je vidět a těší nejen spoluobčany, ale i projíždějící
návštěvníky.
Miroslav Kabelka
starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
27. února 2013 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2012,
 schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2013 ve výši 7.877.318,-- Kč,
 schválilo účetní závěrku obce za účetní období roku 2012 sestavenou
k 31.12.2012 bez výhrad,
 schválilo přijmutí pracovníků na VPP, které vybere rada obce,
 schválilo příspěvek Diakonii ČCE Myslibořice ve výši 3.000,- Kč,
 schválilo podání žádosti o dotaci na solární ohřev teplé vody ve SPORTclubu.
23. dubna 2013 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo závěrečný účet obce a účetnictví příspěvkové organizace a Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad,
 schválilo výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jakubov za rok 2012 ve výši 736,08 Kč
a přidělení této částky do rezervního fondu,
 vzalo na vědomí zprávu o získaných dotacích a jejich čerpání,
 schválilo výsledek výběrového řízení na akci Stavební úpravy budovy kulturního
domu v Jakubově u Moravských Budějovic a akci Mateřská škola Jakubov u
Moravských Budějovic - zlepšení tepelně technických vlastností budovy,
 schválilo nákup elektřiny a zemního plynu na komoditní burze Kladno,
 vzalo na vědomí výsledek Ankety 2013,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s Ing. Vítem Dvořákem na koupi části
pozemku parc.č. 847 o výměře 326 m2 za cenu 100,- Kč/m2
 schválilo uzavření kupní smlouvy s paní Jindrou Ludvíkovou a panem
Radoslavem Macháčkem na koupi části pozemku parc.č. 849/2 a 850 o celkové
výměře 1241 m2 za cenu 100,- Kč/m2
 schválilo Rozpočtové opatření č.1,
 schválilo zvýšení úvazku účetní na 0,85,
 schválilo příspěvek organizaci Střed,o.s. ve výši 625,- Kč.
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24. června 2013 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s.,
 neschválilo prodej pozemku parc. č. 9/20 p. Miloši Ráčkovi,
 ocenilo pozemek parc. č. 269 o výměře 7 m2 reálnou cenou 200,-- Kč/m2 a za
tuto cenu ho prodává společnosti E.ON Distribuce a.s.,
 schválilo zhotovení výškopisu pro novou zástavbu,
 schválilo uzavření darovací smlouvy s Krajem Vysočina na darování pozemků
pod chodníky parc.č. 1224/6 a 1224/7,
 schválilo výsledek výběrového řízení na Rekonstrukci sociálního zařízení
v základní škole,
 neschválilo příspěvek Nemocnici v Třebíči,
 schválilo rozpočtové opatření č.3.
23. července 2013 zastupitelstvo obce:
 ocenilo pozemek parc. č. 843/44 o výměře 960 m2 reálnou cenou 120,-- Kč/m2
a za tuto cenu ho prodává Romanu Virglovi z Jakubova,
 ocenilo pozemek parc. č. 843/45 o výměře 952 m2 reálnou cenou 120,-- Kč/m2
a za tuto cenu ho prodává Kamile Virglové z Jakubova,
 schválilo rozpočtové opatření č.4,
 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Jakubov u Mor. Budějovic,
 schválilo podání žádosti o dotaci na svoz bioodpadu,
 schválilo odměnu panu Miroslavu Klímovi za bílení,
 schválilo přesun příspěvku 5000,-- Kč za sečení hřiště z SDH na TJ.
24. září 2013 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo Směrnici o oběhu účetních dokladů č.1/2013
 schválilo rozpočtové opatření číslo 6
 ocenilo pozemek parc. č. 843/32 o výměře 1003 m2 reálnou cenou 200,-Kč/m2 a za tuto cenu ho prodává panu Janu Valíčkovi a Janě Fuksové z
Moravských Budějovic, všechny náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující,
 ocenilo pozemek parc. č. 1246/12 o výměře 215 m2 reálnou cenou 100,-Kč/m2 a za tuto cenu ho prodává Rybářství Telč a.s., všechny náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující,
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 schválilo koupi lesního pozemku parc.č. 748/1 o celkové výměře 9654 m2 od
p.Hany Klejdusové, všechny náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující,
 schválilo nabytí pozemku pozemková parcela č. 206/5 v k. ú. Jakubov
u Moravských Budějovic do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic,
 schválilo ukončení členství ve Sdružení obcí Vysočiny,
 schválilo prodloužení pracovní smlouvy s paní Chmelkovou do 31.10.2013
a p.Košákem do 31.12.2013,
 schválilo navržené odměny za úklid kulturního domu,
 schválilo navýšení příspěvku na činnost pro SDH Jakubov o 74.000,- Kč a pro ZŠ
a MŠ Jakubov o 30.000,-- Kč a 8.000,-- Kč,
 schválilo uzavření smlouvy o dílo s PROFI Jihlava s.r.o. na projektovou
dokumentaci na zasíťování stavebních pozemků,
 schválilo navržené členy a náhradníky hodnotících komisí pro výběrová řízení
na Komunitní kompostárnu – stavba a dodávka techniky,
 schválilo navržené firmy k oslovení pro výběrová řízení na Komunitní
kompostárnu – stavba a dodávka techniky,
 schválilo návrh rozhodnutí pořizovatele změny č. 1 ÚP Jakubov ze dne
20.9.2013, opatření proti průtahům, k dalšímu postupu při jeho pořizování
z důvodu překročení lhůty jednoho roku podle § 56 zák. č. 183/2006 Sb.
stavební zákon, v platném znění.
20. listopadu 2013 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru,
 ocenilo pozemek parc. č. 843/33 o výměře 950 m2 reálnou cenou 200,-- Kč/m2
a za tuto cenu ho prodává Miroslavu Kořínkovi z Jakubova u Moravských
Budějovic a Monice Vítkové ze Slatiny, všechny náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující,
 ocenilo pozemek parc. č. 844/2 o výměře 998 m2 reálnou cenou 200,-- Kč/m2 a
za tuto cenu ho prodává Josefu Pelantovi z Moravských Budějovic, všechny
náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující,
 schválilo rozpočtové opatření číslo 8,
 vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na „Kompostárna – obec Jakubov u
Moravských Budějovic – dodávky“ a Kompostárna – obec Jakubov u
Moravských Budějovic – stavba“,
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 schválilo uzavření smlouvy s firmou VIA ALTA a.s. na zpracování dotace na svoz
BRO,
 schválilo v následně pořizované změně ÚP Jakubov uvést zásobování obce
pitnou vodou do souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina, které bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu
a jeho napojením na VDJ Vít,
 schválilo zvýšení měsíčního nájmu v bytě ve škole na 35,-Kč/m2 od 1.1.2014,
 schválilo uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupků
s městem Moravské Budějovice,
 vzalo na vědomí výsledek nákupu energií na komoditní burze,
 schválilo příspěvek MAS Rokytná,o.p.s. ve výši 10.000,- Kč
 schválilo smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM,a.s. na 2 kontejnery.
 schválilo dodatek č.5 pojistné smlouvy č.8024661611 s ČSOB Pojišťovna,a.s.
18. prosince 2013 zastupitelstvo obce:
 schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014 ve výši max. do 1/12
rozpočtu předchozího roku měsíčně,
 schválilo rozpočtový výhled na roky 2015 až 2016,
 schválilo rozpočtové opatření č. 9,
 schválilo plán inventarizace majetku obce k 31.12.2013,
 schválilo přidělení bytu slečně Tereze Zikové,
 schválilo žádost o změnu smlouvy se SFRB ze dne 6.11.2007,
 odložilo schválení uzavření smlouvy o postoupení pohledávek s ADW
AGRO,a.s.,
 schválilo podání žádosti o dotaci na výměnu střešní krytiny a zateplení fasády
ZŠ,
 schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou ve výši
2.000.000,- Kč na předfinancování projektu „Kompostárna – obec Jakubov u
Moravských Budějovic,
 schválilo uzavření dohod o
provedení práce a navržené
odměny.
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V roce 2014 ušetříme desetitisíce!!!
K první významné úspoře by mělo dojít díky provedenému zateplení
tří obecních budov: Mateřské školy, Kulturního domu a Obecního úřadu
s hasičskou zbrojnicí. Podle vypracovaných energetických auditů byla
spočtená úspora zemního plynu vyčíslena na přibližně 60.000,- Kč.
K druhé významné úspoře dojde z důvodu uskutečněného nákupu
elektrické energie a zemního plynu na Komoditní burze v Kladně. Začátkem
roku 2013 nebyl ze strany města Moravské Budějovice ani ostatních obcí
Moravskobudějovického mikroregionu o tento nákup zájem, a tak jsme se
spojili s Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko. Vzhledem k tomu, že
některé obce našeho mikroregionu nakonec na burze později nakupovaly, dá
se předpokládat, že na podzim příštího roku budeme na burze již nakupovat
společně.
Nejvýhodnější nabídku na dodávku elektrické energie podala
„překvapivě“ firma E-on. Místo stávající částky 1.632,- Kč za 1 MWh nabídla
pouze 1.080,- Kč/MWh, to je úspora 34 % ze silové části elektřiny. Za rok by
to mělo činit přepočteno na peníze za všechny obecní budovy včetně
veřejného osvětlení 49.500,- Kč. Nejvýhodnější nabídku na dodávku zemního
plynu předložila společnost Pragoplyn. Místo stávající částky 973,- Kč za 1
MWh nabídla pouze 704,- Kč/MWh, to je úspora 28 % z ceny plynu bez
distribuce. Za rok by měla úspora ve 4 obecních budovách přepočteno na
peníze činit 74.500,- Kč. Částka však bude o něco nižší, protože díky zateplení
třech budov bude protopeno méně zemního plynu než v předcházejících
letech (asi o 20.000,- Kč).
K další úspoře by mohlo dojít díky výměně části 150 W sodíkových
výbojek veřejného osvětlení za moderní LEDková svítidla. S pomocí dotace
z MAS Rokytná počítáme s realizací ve druhém čtvrtletí roku 2014.
Předpokládaná úspora by mohla činit asi 15.000,- Kč za rok.
Sečteno a podrženo pro obecní rozpočet by mohla úspora díky výše
uvedeným opatřením činit přibližně 179.000,- Kč každý rok.
Kromě obce budou v nadcházejícím roce šetřit ještě fotbalisté,
protože ve SPORTclubu byly díky dotaci instalované solární panely na ohřev
teplé vody.
Jestli jsou předpoklady správné, se ukáže za rok.
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Dotace a investiční akce
Letošní rok byl velice úspěšný na získávání dotaci. Podařilo se nám získat
celkem 7 dotací v celkové výši 2.820.624,- Kč. Na rok 2014 máme již dvě
dotace ve výši 3.142.120,- Kč přislíbeny a o další chceme ještě žádat.

Akce realizované díky dotacím v roce 2013
Akce
Zateplení OÚ

Celkem
539 431 Kč

Dotace
320 000 Kč

Spolupodíl
219 431 Kč

Rekonstrukce stodoly
Zateplení MŠ
Zateplení KD
Rodáci
Sociálky ZŠ
Solární ohřev TJ

218 000 Kč
1 344 814 Kč
1 650 066 Kč
185 500 Kč
961 345 Kč
230 000 Kč

109 000 Kč
817 602 Kč
845 522 Kč
59 500 Kč
600 000 Kč
69 000 Kč

109 000 Kč
527 212 Kč
804 544 Kč
126 000 Kč
361 345 Kč
161 000 Kč

CELKEM

5 129 155 Kč 2 820 624 Kč 2 308 531 Kč

Dotace na akce, které se uskuteční v roce 2014
Akce
Kompostárna
Veřejné osvětlení
CELKEM

Celkem
Dotace
3 141 449 Kč 2 822 120 Kč
400 000 Kč

Spolupodíl
319 329 Kč

320 000 Kč

80 000 Kč

3 541 449 Kč 3 142 120 Kč

399 329 Kč

Z Programu
obnovy
venkova
Vysočiny jsme získali 109.000,- Kč
na rekonstrukci stodoly na garáž.
Stará vrata byla zazděna a ve štítu
byla vybourána a zhotovena nová.
Vyměnili jsme také střešní krytinu,
zhotovili okapy, odizolovali zdi,
urovnali podlahu a vyasfaltovali
vjezd.
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Z Operačního programu ŽP jsme obdrželi 804.544,- Kč na zateplení
kulturního domu a 817.602,- Kč na zateplení mateřské školy. V obou
budovách byla vyměněna stará okna a dveře, zatepleny všechny stropy,
půdní prostory i obvodové zdivo. Na závěr získali obě budovy nové barevné
fasády. Všechny práce se stihly zrealizovat v poměrně krátkém čase, tak aby
vše bylo hotovo do červencového Setkání rodáků a přátel obce. Protože se
jednalo o dotace EU, muselo být vše nejprve uhrazeno z rozpočtu obce.
Z toho důvodu bylo nutno si vzít úvěr ve výši 1,5 mil. Kč. Po provedené
kontrole nám byly dotace vyplaceny a úvěr splacen.

Třetí obecní budovou, která byla
v průběhu letošních roku zateplena, je
hasičská zbrojnice s obecním úřadem.
Na celou akci se nám podařilo získat
dotaci z Místní akční skupiny ve výši
320.000,- Kč. Byla vyměněna zbývající
okna, nově bylo vybouráno okno na
schodišti, zatepleny zdi a dílo završila
nová fasáda. Vše pak dokončil pan Jiří
Forman, který na ni namaloval velký obecní znak a nápis.
O prázdninách byla provedena
kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení a šaten v základní škole.
Byly vybourány příčky, které se
propadaly, zhutněn
podklad,
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provedena izolace a znovu
vyzděny příčky s novým
dispozičním řešením šatny a
WC. Nově vznikl také prostor
pro sborovnu a schodiště na
půdu, které dosud chybělo.
Vybouráním
příček
za
počítačovou učebnou byla
vybudována nová velká
kuchyňka. Využili jsme dotaci
z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 600.000,- Kč,
kterou jsme získali za modrou stuhu v soutěži Vesnice roku v loňském roce.
V souvislosti se získanými dotacemi a prováděnými pracemi jsem
zaznamenal také názor, proč obec realizuje tolik akcí naráz, proč jsou
rozestavěny všechny budovy. Bohužel, když od někoho získáte dotaci, tak
nemůžete přijít a říci, že ji nechcete, ať vám ji přidělí příští rok, to už byste ji
také nemuseli příště dostat ….
Dotací z Fondu Vysočiny ve výši
69.000,- Kč byly financovány solární
panely na ohřev teplé vody ve
sportovním areálu. Fotbalisté se tak
budou moci po tréncích i zápasech
sprchovat relativně zdarma, to jim
uspoří peníze, které mohou použít například na stále se zvyšující náklady na
rozhodčí nebo údržbu hřiště.
Další dotace, tentokrát z Kraje Vysočina, nám pomohla uskutečnit v pořadí
již 4. Setkání rodáků a přátel obce a vydat stolní týdenní kalendář a
brožurku Historie obecních budov.
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V současné době probíhá realizace projektu Komunitní kompostárna obce
Jakubov. Podařilo se získat dotaci z Operačního programu životní prostředí
ve výši asi 2.822.120,- Kč, přičemž spolupodíl obce bude činit pouze
319.000,- Kč. Protože se jedná o dotaci EU, museli jsme si opět vyřídit úvěr
na 2 mil. Kč, který bude po dokončení projektu a vyplacení dotace splacen.
V říjnu proběhla výběrová řízení na dodavatele technologie a stavebních
prací. V prosinci nám byl předán nový traktor s čelním nakladačem,
překopávač kompostu, štěpkovač a další drobnější technika. V závislosti na
počasí
probíhá
výstavba zpevněné
plochy s jímkou na
kompostování.

Poslední akcí, na kterou máme přislíbenou dotaci 320.000,- Kč z Místní akční
skupiny, je rekonstrukce části veřejného osvětlení. Měl by být instalován
nový rozvaděč s řídící jednotkou, aby šlo lépe regulovat rozsvěcení a
zhasínání. Dále budou vyměněna hlavně velká 150W světla, jejich počet bude
záviset na ceně nových světel, která vybereme. Již několik měsíců zkoušíme
různá světla a snažíme se vybrat typ světla, který by měl dostačující svítivost,
byl úspornější než současná světla a zároveň moc nestál. Není to ale vůbec
jednoduché, už teď víme, že místo 150W světel, která svítí přes jeden sloup,
budou muset být světla na každém sloupu. Je nám jasné, že s výměnou světel
se objeví i spousta problémů. Někomu bude připadat, že nová světla svítí
málo a on nevidí večer na dvoře, jak byl zvyklý, jinému, kdo byl zvyklý na tmu,
zase nově rozsvícené světlo bude svítit třeba do ložnice a on nebude moci
spát. Každý by si měl uvědomit, že světla je nutno rozmístit tak,
aby vyhovovala většině občanů a né jen zájmům jednotlivce.
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V prosinci byla podána žádost o dotaci na sběr a svoz biologicky
rozložitelného odpadu ve výši 681.714,- Kč, se spolupodílem obce 10% tj.
75.746,- Kč. V případě, že nám bude dotace přidělena, zakoupíme traktorový
nosič kontejnerů se 4 velkoobjemovými kontejnery.
Protože všech 14 zasíťovaných pozemků je již prodáno, z toho 11 z nich
jakubovským občanům, tak připravujeme projekt a žádost o dotaci
na zasíťování dalších 6 stavebních pozemků. Tentokrát by mělo dojít
k propojení silnice z nové zástavby směrem k Ponekaru a dolů k Zedníkovým.
Připravujeme také podání žádosti o dotaci na další rekonstrukci základní
školy. Tentokrát by měla být provedena kompletní výměna střešní krytiny,
zateplení fasády a zastřešení schodů. Dotace by mohla činit 400 tis. Kč.

Přechod přes silnici I/38
Policie s krajským úřadem společně vyvolali kontroly přechodů pro
chodce. Všechny obce na silnicích I. třídy obdrželi oznámení, že jejich
přechody nevyhovují současné platné legislativě. I na našem přechodu byly
shledány 4 závady. Při osobním jednání na Policii ČR v Třebíči jsem hned 2
vyvrátil. Odpovědný policista se totiž v Jakubově vůbec nebyl ani podívat a
své stanovisko vydal od stolu, na počítači si našel letecké snímky a na
základě nich vyvodil, že nástupní ostrůvek je málo široký a nenavazuje na
další chodníky v obci. Třetí závadu, že přechod není bezbariérový,
odstranila stavební firma v létě. Na základě toho se nám podařilo získat
výjimku a kraj nám prodloužil termín, do kterého musí být odstraněna 4
závada – nedostačující osvětlení. Některé obce o prodloužení termínu
nepožádaly, a tak byly jejich přechody zrušeny – vyfrézovány, např.
v Litohoři, Želetavě, Vladislavi apod. V současné době máme vyřízeno
stavební povolení. Sloupy s novými svítidly by měly být u sv. Tekly
instalovány hned v lednu, jak to počasí dovolí. Na tuto akci se nám
nepodařilo získat dotaci a náklady ve výši asi 80.000,- Kč bude hradit naše
obec.
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Otevření nového hasičského cvičiště
V sobotu 3. srpna 2013 byl slavnostně otevřen nově vybudovaný
hasičský areál. Jeho výstavba započala v létě 2012. Jakubovští hasiči
dosahují v posledních letech velmi dobrých výsledků, v letošním roce se k
nim připojily i hasičky. Kvalitní hasičská dráha se zázemím však v Jakubově
chyběla. Na její výstavbu získala obec v roce 2012 dotaci z Fondu Vysočiny
ve výši 100.000,- Kč, z vlastního rozpočtu musela přidat 307.000,- Kč. Byla
vybudována asfaltová základna, travnatá dráha a budova, která slouží jako
technické zázemí. Na jaře letošního roku musela obec ještě zaplatit firmě Eon za přeložení elektrického vedení ze sloupů do země, aby byla dráha
bezpečná. Nespočet brigádnických hodin také odpracovali členové sboru
dobrovolných hasičů.
Program zahájily dvěma skladbami jakubovské mažoretky. Starosta
obce Miroslav Kabelka přivítal přítomné a stručně shrnul průběh výstavby
hasičského cvičiště. Přítomné pozdravil také starosta SDH Jiří Stuchlík a
předal věcné dary jako poděkování za zásluhy při výstavbě areálu Martinu
Dvořákovi a Miroslavu Kabelkovi. Se zdravicí vystoupili také hasiči ze
spřáteleného rakouského Gerasu, kteří přivezli pamětní sošku pro
jakubovské hasiče a pohár pro vítěze. Závěr programu patřil ukázce
požárního útoku, který předvedli nejmenší jakubovští hasiči.
Odpoledne se v novém hasičském areálu uskutečnila hasičská soutěž
v požárním útoku zařazená do Jihlavské OPEN ligy. Přijelo celkem 25
družstev mužů a 13 družstev žen. Vyhráli hasiči ze Staré Říše s časem 16:41,
naši muži skončili na 5. místě s časem 17:46. Nejlepším týmem žen byly
hasičky z Nevcehle
s časem
16:84,
domácím hasičkám
se
se
zapůjčenou
mašinou
příliš
nedařilo a skončily na
9.
místě.
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4. Setkání rodáků a přátel obce
Poslední červencový víkend patřil v pořadí již čtvrtému Setkání
rodáků a přátel obce. Setkání se konají pravidelně vždy po čtyřech letech od
roku 2001.
Setkání odstartoval v sobotu 27. července 2013 kulturní program
v nově zatepleném kulturním domě. Nejprve se představily děti z mateřské
školy a následně i žáci základní školy. Program zakončili členové
Jakubovského hudebního souboru. Po skončení položili hasiči věnce
k památníkům padlých v parku. Navečer byly pro zájemce otevřeny obecní
budovy: mateřská škola, knihovna, školní jídelna, hasičská zbrojnice, obecní
úřad a kostel. Otevřena byla také výstava fotografií z dění v obci v minulosti
i současnosti a prodej upomínkových předmětů ve SPORTclubu. Na hřišti
byl odehrán přátelský fotbalový zápas. Večer byla v kulturním domě taneční
zábava se skupinou Budkovanka.
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V neděli začal program mší
svatou. Ve 13 hodin prošel celou
obcí slavnostní průvod. Od 14 hodin
vyhrávala na tréninkovém hřišti
dechová kabela Horané. V přestávce
vystoupily Jakubovské mažoretky a
děti dramatického kroužku Kubík.
Zdravice
pronesli
předseda
mikroregionu Jan Kocáb a starosta
spřáteleného slovenského Jakubova
Peter Gajdár. Iniciátor vzájemných
setkání obou Jakubovů Milan
Karovič pokřtil nově vydaný stolní
kalendář na rok 2014 a brožurku
Historie obecních budov. Předána
byla také Cena Ladislava Havlíka
nejlepšímu studentovi. I přes vysoké
teploty se Setkání zúčastnilo hodně rodáků a občanů obce.
Celou akci finančně podpořil Kraj Vysočina.
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Připomeňme si některé akce roku 2013
Rok 2013 začal hodinu po
silvestrovské půlnoci narozením
nového občánka Jakubova, prvního
občánka v Kraji Vysočina Radka
Jelínka. Dárek novému občánkovi
předali i členové zastupitelstva obce.

prvním ročníku, malý lom pod Kozí Hůrkou.

Již popáté se první den
v novém
roce
uskutečnil
Novoroční
pochod do okolí Jakubova.
Asi sedm desítek nadšenců
vyrazilo
po
vánočních
svátcích a silvestrovské noci
na
sedmikilometrovou
zdravotní procházku. Cíl
výšlapu byl, stejně jako při

V neděli 27. ledna 2013 byly
do obce přivítány 4 děti
narozené
v roce
2012:
Václav, Viktorka, David a
Vojtěch. Dělá nám radost
pomyšlení, že na dalším
vítání jich bude mnohem
více.
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V sobotu 9. února 2013 uspořádali členové místního Sboru dobrovolných
hasičů v Jakubově tradiční masopust. Nejvíce letos řádila skupinka modrých
Šmoulů a rozdováděné čertice.

V únoru 2013 jen těsně (o jeden gól) uniklo našim hokejistům ve finále na
zimním stadionu v Moravských Budějovicích 1. místo v městské lize ledního
hokeje. I tak můžeme mít z druhého místa radost.
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V neděli 24. února 2013 uspořádala
mateřská
a
základní
škola
v kulturním domě tradiční dětský
karneval. Na úvod vystoupily se
svými skladbami dvě skupiny
jakubovských mažoretek. Pro děti
byla připravena spousta soutěží i
bohatá tombola.
Jakubovští muži postavili na návsi
před kulturním domem máj.
Zdobením pomocí pentlí si vzaly na
starost místní ženy za vydatné
pomoci dětí. Máj se staví v Jakubově
tradičně za pomoci dlouhých rahen,
vidlí a žebříků ručně.

30. dubna se ve všech obcích pálí vatry
s čarodějnicí. Né jinak tomu bylo i u nás.
Vše začalo čarodějnickými soutěžemi,
které si pro malé čaroděje a čarodějnice
připravily jakubovské ženy a starší dívky.
Po setmění pak byla zapálena vatra.
K dobrému průběhu celé akce určitě
přispělo výborné občerstvení, které připravili místní fotbalisté.
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V neděli 12. května si
mladší i starší děti
připravily vystoupení
ke Dni matek. Nejprve
se
představily jakubovské
mažoretky,
potom
mateřská a základní
škola.
Zhruba
hodinové představení bylo zakončeno písní Zdeňka Svěráka s příznačným
názvem - Populační.
V pátek odpoledne 30. srpna 2013 se v Jakubově uskutečnil v pořadí již 9.
ročník Pohádkové cesty. Rozloučit se s prázdninami přišlo 63 dětí
v doprovodu rodičů, prarodičů nebo starších sourozenců. Na trase okolo
Jakubova na ně čekaly dvě desítky pohádkových postaviček. Malé princezny
a stateční princové plnili na jednotlivých stanovištích postupně různé úkoly:
skládali puzzle, zatloukali hřebíky, stříleli ze vzduchovky a paintballové
pistole, hasili domeček, skákali v pytli, jezdili na traktůrku i na lyžích apod.
Po projití celé trasy si děti zaskákaly na trampolíně a dospělí poseděli u
dobrého občerstvení.
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V úterý 10. září 2013 postavila skupinka nadšenců v pořadí již deváté
slamáky. Tentokrát se nechali inspirovat postavičkami ze studia kamarád, a
tak u státní silnice stojí Jů, Hele a Muf. Se stavbou obřích slaměných soch
začali jakubovští již v roce 2005, kdy se Jakubov stal Vesnicí Vysočiny. I
v letošním roce byl za pomoci zemědělské techniky postaven z velkých
kulatých balíků základ nových soch. Po třech letech se stavitelé vrátili
k technice stříkání balíků fasádní barvou místo oblékání do látky. Na detaily
postav byly použity víčka z barev na oči, netkaná textilie na nosy, starý
koberec na uši a hadice na ústa. Závěr stavění patřil již tradičně společnému
fotografování. O stavění slamáků informovala Česká televize i většina
krajských novin.

Slamáci se již stali nedílnou součástí obce. Projíždějící řidiči na sklonku léta
nedočkavě vyhlíží, kdo je bude nově vítat při příjezdu do Jakubova. Pro
menší cestovatele se stávají vítaným mezníkem na dlouhých cestách. A to
nás těší i zavazuje.
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V sobotu 14. září 2013 se proběhl již 6. ročník mikroregionálních her Obec
našim dětem. Pořadatelskou obcí byly tentokrát Zvěrkovice. Svoji úlohu
zvládly výborně. Z důvodu hrozící nepřízně počasí se celá akce konala
v kulturním domě. Naši obec reprezentovala dvě družstva. Neskončila sice
na pohárových místech, přesto si to děti užily. Poděkování si zaslouží starší
děvčata, která
děti na soutěž
doprovázela.

V sobotu 14.
září
2013
uspořádal sbor dobrovolných hasičů další ročník noční hasičské soutěže
v požárním útoku. Letos se konal poprvé v nově vybudovaném hasičském
areálu. Nejprve předvedla ukázku útoku dvě družstva dětí. Pak již na dráhu
nastoupilo 25 družstev
mužů. Nejlépe se
vedlo hasičům ze
Sedlatic, na druhém
místě skončili domácí
muži z Jakubova. Závěr
soutěže
patřil
8
družstvům žen. První
místo získaly domácí
hasičky.
K dobré
náladě diváků přispěli
výborné výsledky domácích i vynikající občerstvení.
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Poslední zářijový víkend se v
Jakubově slaví posvícení. Na sobotu
neděli připravil obecní úřad tradiční
posvícenskou výstavu. Ta byla
zahájena 8. ročníkem soutěže o
největší dýni. Letošní nepříznivý
klimatický rok se projevil také na
výsledcích. Rekord z roku 2011 o
hmotnosti 71 kg tak nebyl
překonán. Největší dýni letos
vypěstoval Karel Brabec a vážila jen „39 kg“.

a

Na výstavě kromě dýní byly k vidění podzimní dekorace a výrobky žáků
základní školy a dětí z mateřské školy, fotografie ze setkání rodáků a přátel
obce i dalších významných událostí v obci. Děti obdivovaly vystavené
"domácí mazlíčky" - strašilky a oblovky. Zájemci si také mohli zakoupit
různé upomínkové předměty. Protože nepřijely kolotoče, byly pro děti na
nádvoří SPORTclubu připraveny různé atrakce.

V sobotu 12. října 2013
uspořádali
místní
„koňáci“
v Jakubově
další ročník Hubertovy
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.
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V sobotu 9. listopadu uspořádal obecní úřad další tradiční setkání
jakubovských seniorů. Program zahájily dvě skupiny Jakubovských
mažoretek. Děti z dramatického souboru Kubík zase sehrály známou
pohádku Jak krteček k novým kalhotkám přišel. Starosta obce Miroslav
Kabelka přivítal seniory a seznámil je s uskutečněnými akcemi v uplynulém
roce. Zvláště se věnoval investičním akcím a získaným dotacím. Na závěr
také zodpověděl 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 neděli 15. prosince
2013 se uskutečnila
v kulturním
domě
vánoční
besídka.
V programu vystoupily
Jakubovské mažoretky,
děti z mateřské školy se
představily v pohádce
Sněhurka
a
sedm
trpaslíků a děti ze
základní
školy
si
připravily taneční představení na melodie ze známých pohádek: Šmoulové a
Mrazík.
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Již podeváté postavila skupinka místních nadšenců v parku betlém v životní
velikosti. Vše je vyrobeno z místních přírodních materiálů: sena, dřeva a
plátna. Seno na výrobu postav nasušily v létě seniorky. V prvním betlému
v roce 2005 bylo jen šest postav: svatá rodina a tři králové. V následujících
letech se betlém rozrůstal o další postavy: oslíka s volkem, pasáčka
s beranem, ovečkami a jehňátkem, anděla, selku, velbloudy a tři muzikanty.
V letošním roce už čítá betlém již 20 postav.
Jakubovský betlém si také velmi dobře vede v mikroregionální soutěži
o nejlepší vánoční výzdobu. V roce 2011 získal 1. místo a o rok později
skončil na 3. místě.

z Jakubova i okolních obcí.

Slavnostní
rozsvěcení
vánočního
stromu a představení betlému v parku
se uskutečnilo první adventní neděli 1.
prosince 2013. K občanům promluvil
nejprve starosta obce Miroslav
Kabelka a následně místní farář P. Petr
Piler, SDB. S kulturním programem
vystoupili
členové
Jakubovského
hudebního souboru. Celé akce se
zúčastnilo více než 200 občanů
24

Na čtvrtou adventní neděli 22. prosince si připravil Jakubovský hudební
soubor v pořadí již 15. tradiční vánoční koncert. V předvánočním shonu si
přišlo poslechnout nádherné vánoční písně v podání členů souboru pod
vedením Michala Dračky kolem dvouset občanů z Jakubova i okolních obcí.
Vybrané dobrovolné vstupné ve výši 4.930,- Kč bylo věnováno na veřejnou
sbírku na opravu místní fary.
Na štědrý den večer 24. prosince zaplnili místní i přespolní občané
jakubovskou náves. Asi 150 občanů dalo přednost společnému setkání před
pasivním sledováním televize. Pod vánočním stromem v parku u dnes již
tradičního betlému ze sena se konalo již jedenácté štědrovečerní zpívání.
Jakubovský hudební soubor si pro všechny připravil pásmo vánočních písní
a koled. Dětí si užívaly prskavek a světýlek. Hasiči ve spolupráci s obecním
úřadem uvařili v polní kuchyni vánoční punč, čaj na zahřátí a rum na
ochucení.
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Co nového v základní škole?
Začátek nového školního roku byl mimořádný tím, že jsme se sešli
v nově zrekonstruované škole. Děti mají k dispozici novou šatnu a sociální
zařízení, z části chodby vznikla sborovna a z nevyužitých prostor za
počítačovou třídou máme kuchyňku a místnost na pracovní činnosti.
Z vestibulu vedou schody na půdu, která byla zatím přístupná jen přes
školní byt. Kompletně přebudovaná je chodba, máme nové dveře do tříd.
Stavební práce během velkých prázdnin provedla stavební firma pana
Romana Pléhy z Martínkova a nutno dodat, že k naší velké spokojenosti.
Velký dík patří také obecním zaměstnancům a samozřejmě obecnímu
úřadu, který celou přestavbu financoval.
Do prvního ročníku
letos nastoupilo 6 dětí: Matěj
Číhal, Nikola Janíčková, Pavel
Klimeš, Markéta Klímová,
Tomáš Košák a Tereza
Tejralová. Ve všech ročnících
máme celkem 25 dětí, o
které pečují 3 učitelky: Jana
Šerháková, Eva Stuchlíková a
Hana Dračková. Místo paní
Košákové nastoupila od září
na
místo školnice paní Pavlína
Roupcová.
V
prvním
týdnu
nového
školního
roku
pořádáme každoročně pro
děti tzv. stmelovací den,
tentokrát na téma: Společně
vyplouváme. Naší snahou je,
aby děti navázaly dobré vztahy, naučily se spolupracovat a přijaly mezi sebe
nové spolužáky.
Koncem září děti ve škole tvořily podzimní dekorace na
posvícenskou výstavu. Pomoci jim přišli jejich rodiče nebo prarodiče.
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O tom, jak je podzim krásný, jste se
mohli sami přesvědčit na výstavě ve
SPORTclubu.
Již poněkolikáté jsme oslavili
Den stromů, který připadá na
21. října, v oboře v Lesonicích, kde
Lesy ČR pořádají pro školy z blízkého
okolí výukový program. Děti si např.
vyzkoušely, jak se sází stromky,
vlastnoručně si z dílů složily a sbily
budku pro sýkorky a dozvěděly se
mnoho dalších informací týkajících se
lesního hospodářství a života lesních
zvířat.
Začátkem listopadu jsme se
společně s dětmi z mateřské školy
vydali do Třebíče, kde jsme navštívili
interaktivní expozici nazvanou Cesty
časem. Starší děti se dozvěděly něco
ze života obchodníků v dřívějších
dobách a také jak se staví bazilika.
Mladší děti si mohly vyzkoušet tehdejší
řemesla.
Předvánoční čas patří pečení
perníků a cukroví. Ani ve škole děti
nezahálely a upekly neuvěřitelné
množství
cukroví,
které
také
neuvěřitelně rychle zmizelo v jejich
útrobách.
Na adventní čas jsme si
společně s rodiči připravili vlastnoručně
utvořené a nazdobené adventní věnce.
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Jsme moc rádi, že k nám
do
školy
při
různých
příležitostech chodí i naši bývalí
žáci a žákyně.

Zatímco ženy pilně pracovaly, … … na vedlejším pracovišti pilně popíjeli.
Třetí adventní neděli byla v kulturním domě besídka dětí z mateřské
a základní školy. Vystoupení zahájily jakubovské mažoretky, děti ze školky
se představily v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků a děti ze školy si
připravily taneční představení na melodie ze známých pohádek.
Ve čtvrtek před vánočními prázdninami jsme jeli na exkurzi do Brna,
kde jsme nejdříve navštívili program v planetáriu. Potom jsme se přesunuli
do pavilonu Anthropos,
kde nás nejvíce ohromil
místní mamut a kde jsme
rovněž shlédli výstavu
obrazů malíře Zdeňka
Buriana.
Výlet
jsme
zakončili na Zelném trhu a
přilehlém
okolí,
kde
probíhaly vánoční trhy.
Děti se konečně
dočkaly tolik vytoužených
vánočních prázdnin a já
bych ráda popřála vám všem, kdo nějak patříte k naší škole – rodičům,
prarodičům i zaměstnancům – hodně moudrosti, lásky a trpělivosti při
výchově a vzdělávání dětí a do Nového roku všechno dobré.
Hana Dračková
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Řádky z mateřské školy
Nový školní rok 2013/2014 jsme zahájili v pondělí 2. 9. 2013.
Do školky bylo zapsáno 24 dětí, z toho je 8 dětí předškolního věku. V září
nastoupila do MŠ paní Petra Pospíchalová jako uklizečka, jinak zůstalo
personální obsazení nezměněno. Vedoucí učitelkou je paní Eva Tučková,
učitelkou a školnicí na částečný úvazek paní
Bronislava Kabelková a vedoucí stravování a
kuchařkou je paní Lenka Nechvátalová.
V době letních prázdnin proběhlo
zateplení budovy MŠ. Děti z MŠ vystoupily
na setkání rodáků a přátel Jakubova a pro
děti pracujících rodičů byl od 19. 8. 2013
otevřen prázdninový provoz.
V MŠ letos pracujeme podle
školního vzdělávacího programu s názvem „ Rok s krtkem“. Pokračujeme
v projektu „Zdravá záda“ a děti pracují v kroužcích „Hravé mluvení“ a
„Dramaťáček“. Každé pondělí odpoledne pracuje paní Mgr. Petra Řepová
s některými dětmi z MŠ a ZŠ v logopedickém kroužku.
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Od začátku školního roku proběhla celá řada akcí:
V září se konala schůzka s rodiči, na které byli všichni seznámeni se
školním vzdělávacím programem a chystanými akcemi.
Na výstavě u příležitosti oslav posvícení v obci jste mohli vidět
některé z podzimních výrobků dětí.

V říjnu se konala tradičně „Drakiáda“, na které jsme společně
s rodiči pouštěli draky. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme prožili
pěkné odpoledne. Děti shlédly také divadelní vystoupení v KD Jakubov „
Pohádky z našeho dvorku“. Představení se moc líbilo a těšíme se na další.
V úterý 5. listopadu jsme jeli společně s našimi kamarády ze ZŠ do
Třebíče na divadelní představení „Baba Jaga a tři loupežníci“ a také jsme
navštívili výstavu starých řemesel, která si mohly děti vyzkoušet.
V pátek 8. listopadu nás navštívila paní Mgr. Vláčilová z PPP
Mor. Budějovic, aby poradila rodičům předškoláků. Její návštěvě
předcházela schůzka o problematice školní zralosti a blížícím se zápisu do 1.
třídy ZŠ.
V pátek 8. listopadu proběhlo podzimní odpoledne s pohádkou, na
kterém děti z MŠ zahrály pohádku „Krtek a medvědi“ a děti z dramatického
kroužku Kubík zahrály pohádku „Krtek a kalhotky“. Jejich vystoupení bylo
generálkou na neděli 10. listopadu, kdy se uskutečnilo setkání seniorů
z Jakubova.
Tento měsíc proběhlo i fotografování dětí.
Na začátku prosince se uskutečnil projekt „Včeličky v MŠ“. Děti se
seznámily
se
životem
včel,
jejich
významem,
ochutnaly
med, vyrobily si svíčky z vosku a kytičky z medového těsta.
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Také nás navštívil Mikuláš
s andělem. Děti mu přednesly
básně, zazpívaly písně a za odměnu
dostaly
balíček
s dobrotami.
Uskutečnila
se
i
mikulášská
diskotéka se soutěžemi.
V předvánočním čase děti
vykrajovaly perníčky a linecké
cukroví z těsta, které nám připravily
maminky.
Vyráběly
přáníčka,
zvonky, vločky, zpívaly koledy. Také
se pilně chystaly na vánoční besídku
a těšily se na vánoční posezení
s rodiči, kde se pochlubily novými
hračkami, které dostaly pod
stromeček v MŠ.
Také jsme opět navštívili ZŠ
TGM v Moravských Budějovicích,
kde proběhlo vánoční vyrábění,
cvičení a zpívání. Děti si odnesly spoustu pěkných zážitků i výrobků
a dárečků.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, sponzorům
a občanům Jakubova za dary a pomoc MŠ a chtěli bychom popřát příjemné
prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Za kolektiv MŠ Jakubov Eva Tučková, vedoucí učitelka
Foto Bronislava Kabelková
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SDH v sezóně 2013
Máme tu opět konec roku, a jak už bývá dobrým zvykem, nadešel
čas bilancování. Z mnoha zájemců jsem vyhrál psaní článku kupodivu já –
děkuji!!!
Rok 2013 jsme začali tradičně pořádáním hasičského plesu. Přišlo se
pobavit asi 70 návštěvníků. Když si představím, kolik starostí je potřeba
k uspořádání podobných akcí, tak jsme na hranici rentability.
Začátek měsíce února se nesl ve znamení výročního
desátého Masopustu. Opět masky řádily po vesnici i v kulturním domě a
jsme rádi, že se tato tradice i přes mírnou klesající tendenci drží. Koncem
února začalo družstvo mužů nepravidelně chodit trénovat na nadcházející
sezónu.
Teď už se ale přesuneme na začátek března, kdy nám odstartovala
nová soutěžní sezóna. Letošní rok jsme si kladli velké cíle a tak už 10. března
jsme poprvé trénovali s vodou, abychom mohli vyrazit na první soutěž již na
Velikonoce. Nakonec se naše tréninky zúročily a brali jsme hned druhé
místo a super start do nové sezóny! Pak už se kolotoč soutěží naplno
rozběhl. Tradičně jsme se věnovali Jihlavské OPEN lize, okresní lize
Třebíčska a ve „zbitém“ čase vybraným pohárovým soutěžím.
Pozadu nezůstaly ani jakubovské ženy. Na začátku roku si sehnaly
chybějící posily do týmu a po pár nezdarech při jarních závodech se pěkně
vzpamatovaly. První výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Jejich
kvality se potvrdily
hned na okrskové
soutěži,
kterou
jednoznačně
vyhrály.
Družstvu
mužů se nedařilo na
štafetě,
takže
nedokončili.
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Celé jaro se neslo ve znamení tréninků mužů i žen, soutěží a
brigádnických hodin v nově vybudovaném areálu.
Myslím, že jsme letos ovládli okresní ligu Třebíčska, hned od jejího
začátku, a společně s družstvem Výčapy se prali o průběžné vedení. Děvčata
jezdila s námi skoro na každou soutěž a postupně se zlepšovala.
3. srpna 2013 jsme pořádali již 6. Ročník Jihlavské OPEN ligy. Při této
příležitosti jsme, slavnostně ve spolupráci s obecním úřadem, otevřeli nový
sportovní areál. Chtěl bych poděkovat jménem SDH Jakubov obecnímu
úřadu a zastupitelstvu obce za velkou podporu a vybudování zázemí pro náš
sport.
Doma se družstvo mužů blýsklo pátým nejlepším časem s hodnotou
17:46s a děvčata skončili na devátém místě s 21,73s.
V průběhu sezóny nám začal postupně vypovídat službu motor
v soutěžní stříkačce. Není se čemu divit, spousta tréninků a závodů, ať už
žen nebo mužů, se muselo někde odrazit. Několikrát se nám ho podařilo na
víkend připravit, ale i přes veškerou snahu o jeho udržení jsme nakonec
z důvodu spolehlivosti byli nuceni zadat stavbu nového agregátu odborné
firmě. Nový motor se podařilo uvést do chodu cca po třech týdnech. Chtěl
bych touto cestou poděkovat klukům z Mladoňovic za výpůjčky jejich stroje.
Nemalé poděkování patří i obecnímu úřadu za finanční výpomoc.
Myslím, že tento špičkový a hlavně spolehlivý stroj nám pomohl ke
spoustě dobrých výsledků!
Nerad bych zapomněl i na naši budoucnost. Po celý rok se děti
scházely ve zbrojnici a učily se požární ochranu, značky, uzly a zdravovědu.
Určitě patří poděkovat za trpělivost a vedení tohoto kroužku Petře
Dvořákové a jejím pomocnicím, bez kterých by to určitě nešlo.
Další kapitolou sboru v roce 2013 byla brigádnická činnost. Podařilo
se nám vyčistit požární nádrž „bazén“ a pročistit přítok od jezu.
Koncem měsíce září jsme pořádali také, již tradičně, noční soutěž
v požárním útoku. Z 25 zúčastněných týmů se našim mužům podařilo urvat
druhé místo za čas 17:07s a naše ženy zvítězily s hodnotou 18.90s.
Když to vše sečtu a podtrhnu, tak letošní výsledky vypadají asi takto:
Počet soutěží, muži 47, ženy 28. Nejlepší dosažený čas, muži 16:91s,
ženy 17:62s.
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Muži vyhráli okresní ligu Třebíčska, ženy jsou na desátém místě.
Jihlavská OPEN liga muži 4. místo, ženy 8. místo.
Myslím, že rok 2013 je zatím nejúspěšnějším v historii sboru, co se
sportu týče!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům sboru, kteří
jen neřeční a přiloží ruku k dílu.
Dále bych chtěl jménem SDH Jakubov popřát všem občanům vše nej
do Nového roku 2014.
Martin Dvořák

TJ Družstevník Jakubov
V letošním roce se TJ Družstevník Jakubov moc nedařilo. Mužstvo
„B“ v sezóně 2012/13 sestoupilo ze III. třídy do IV. A jak to zatím vypadá,
mužstvo „A“ bude v letošní sezóně také sestupovat z krajské soutěže I.B do
II. třídy. Myslím si, že hlavním důvodem je nedostatek hráčů, který je
způsoben pracovním vytížením, zraněními a v prvním řadě neodpovědným
přístupem hráčů k docházce na tréninky i zápasy. Pokud se tento přístup
nezlepší, nemůžeme čekat žádné zlepšení ani zázraky.
Od jara roku 2013 se staráme o dvě travnatá hřiště (hlavní a
tréninkové) a po dohodě s SDH i o nové hasičské cvičiště. Na všech
plochách provádíme sečení, zavlažování a hnojení. A udržujeme pořádek
v celém sportovním areálu. V zimě jsme uspořádali sportovní ples a v létě
jsme pomohli obecnímu úřadu s organizací IV. Setkání rodáků a přátel naší
obce.
Jiří Forman
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Žáci
Starší žáci hráli vloženou soutěž 7+1. Našich hráčů v Jakubově je
málo a proto jsme se sloužili s mužstvem SK Lesonice, abychom soutěž
mohli vůbec hrát. Starší žáci z Lesonic, tak hráli za Jakubov a naši mladší
hráči zase na oplátku hráli za mladší žáky v Lesonicích. Tímto bychom chtěli
poděkovat SK Lesonice za vstřícný postoj a panu Pavlu Klímovi, který vozí
žáky do Jakubova na tréninky a panu Miroslavu Košákovi, který zase vozí
naše hráče do Lesonic.
Na podzim jsme odehráli 13 kol, z toho 1 výhra, 2 remízy a 10
proher. Což je úspěch, protože naši hráči byli oproti soupeřům věkově
mladší. To může být v budoucnu naše výhoda, protože budou více
zkušenější.
Na soupisce jsme měli 13 hráčů:
Stojí: Jan Řezníček, Tomáš Němec, Štěpán Šplíchal, Štěpán Kabelka, Robin
Hobza, Jakub Dračka,
Sedí: Dan Hosnedl, Tomáš Košák, Michal Kabelka, Jakub Klíma, Julie
Košáková, Eva Soukupová,
Chybí: Tomáš Stejskal.

Vše nejlepší do další sezóny a hodně úspěchů a zdraví do nového
roku přejí trenéři Miroslav Košák a Martin Karásek.
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Myslivecké sdružení Jakubov
V lednu 2013 uspořádali myslivci ples ve vedlejším Martínkově. Na jaře
provádí myslivci každoročně pravidelné sčítání zvěře. V květnu se všichni
členové zúčastnili střeleb na střelnici v Nových Syrovicích. Před nadcházející
sezónou si vyzkoušeli zacházení se zbraní a střelbu na asfaltové holuby z
brokovnice. Držitelé kulových zbraní provedli jejich seřízení. V prosinci se
uskutečnily dva společné hony na zajíce a zákonem povolenou škodnou.
V průběhu celého roku se myslivci starají o myslivecká zařízení v honitbě,
tlumí škodnou a v zimním období zvěř přikrmují.
Na 11. ledna 2014 je naplánován myslivecký ples v kulturním domě
v Jakubově se skupinou Credit, na který jsou všichni srdečně zváni.

Jakubovské mažoretky
Jakubovské mažoretky se v roce 2013 zúčastnily na mnoha akcích,
kde dostaly možnost vystoupit.
Hned jako první vystoupení tohoto roku byl železničářský ples. Holky
předvedly tři skladby, které měly velký úspěch.
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Jako druhé vystoupení bylo v dubnu, kdy jsme se zúčastnily soutěži v
Polné, kde se konala soutěž mažoretek z celé ČR. Na tuto soutěž jely pouze
starší holky, aby se podívaly, jak to na takových soutěžích chodí. Protože to
byla jejich první soutěž a holky ani nevěděly, do čeho jdou, nemohly jsme
po nich chtít, aby byly první. I když se neumístily na prvních třech místech,
bodů nasbíraly hodně a ostudu si určitě také neudělaly.
Další přehlídka skladeb byla v květnu v Jemnici. Na toto vystoupení
jsme s sebou vzaly i mladší holky, aby i ony ukázaly, co umí. Mladší holky
nás příjemně potěšily. Byla to jejich první přehlídka a hned se umístily na
čtvrtém místě. Do třetího místa je dělilo pouze pár bodů. Starší holky byly
také šikovné, ale z hlediska velké konkurence se nás více družstev dělilo o
místo a do lepších družstev nám to uteklo o bod. Zpestřením tohoto
programu byla návštěva Terezy Pergnerové.
Svůj talent holky předvedly i na školních akcích, jako je karneval, den
matek, den dětí, setkání důchodců, vánoční besídka, ...
Doufáme a věříme, že během roku 2014 bude spousta dalších
soutěží, přehlídek, plesů, školních akcí, apod. kde se holky zúčastní. Velice
děkujeme rodičům a sponzorům, kteří nás finančně podporují.
Přejeme hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Radka Kračmarová
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Dramatický soubor Kubík
Nejmenší děti navštěvují „Dramaťáček“ v rámci programu mateřské
školy pod vedením učitelek Bronislavy Kabelkové a Evy Tučkové. Během
školního roku si hrají s různými pohádkami, příběhy, písničkami, rozvíjejí
tvořivost, komunikaci, spolupráci… Vystupují na školních besídkách – na
dni matek zazpívaly a zatančily v krojích, na vánoční besídce zahrály
pohádku Sněhurka a zazpívaly vánoční písně a koledy.
Starší děti, předškoláci a školáci, navštěvují každý pátek dramatický
kroužek pod vedením Bronislavy Kabelkové a Hany Klejdusové. Na jarní
neděli s divadlem 24. března 2013 zahrály děti pohádku Princezna se zlatou
hvězdou na čele. Tato neděle byla zároveň oslavou desátého výročí
fungování dramatického kroužku, v přísálí kulturního domu byla instalována
výstava dokumentující tuto činnost. Pohádku také děti zahrály v červnu
dětem z Lukova.

38

O prázdninách všechny děti vystupovaly na setkání rodáků. V sobotu
v kulturním domě děti z MŠ zatančily lidové tanečky, školní děti je pěvecky
doprovodily. V neděli, i přes velké horko, byly děti v průvodu po vsi a na
hřišti zatančily lidové tanečky, ke kterým si zazpívaly společně
s maminkami.
Na podzimním odpoledni s pohádkou děti z MŠ zahrály pohádku
Krtek a medvědi a doplnily ji medvědími písněmi. Starší kamarádi zahráli
pohádku Jak krtek ke kalhotkám přišel.
Na setkání seniorů starší děti zopakovaly pohádku Jak krtek ke
kalhotkám přišel.
Nyní už děti nacvičují pohádku na 11. jarní neděli s divadlem, těšit se
můžete nejen na princezny, ale také na spoustu zvířátek.
Děkujeme všem, kteří náš kroužek podporují (malování kulis Jarmila
Čurdová, natáčení Zdeněk Kračmar, fotografování Miroslav Kabelka, ….) a
všem divákům.
Přejeme krásné a spokojené Vánoce plné pohody a do nového roku,
aby všichni v novém roce byli takoví, jak na Vánoce, byli milí, míň se
mračili…..
Bronislava Kabelková, Hana Klejdusová

10. výročí připomenula výstava
Před deseti lety zahájil svoji činnost dětský dramatický soubor Kubík
pod vedením Jaroslavy Kloboučkové. Od roku 2007 vede soubor Bronislava
Kabelková. Na chodu souboru se dále podílela spousta obětavých rodičů,
kteří vyráběli kulisy, šili
kostýmy, dělali nápovědu
apod. Během desetileté
historie
se
v souboru
vystřídalo asi sedmdesát
herců, kteří se svými
vedoucími nacvičili řadu
představení,
nejčastěji
pohádek.
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Cykloklub Jakubov
Vznikl spontánně v Jakubově v červenci 2012. Zatímco v létě 2012
jezdili cyklisté do Litohoře do Harley's Pub na pivní speciály, tak rok 2013
byl ve znamení výletů na mlsné talíře do motorestu U Nováků. Kromě
těchto kratších degustačních vyjížděk byly uspořádány i delší projížďky
v celkové délce asi 165 km.
V neděli 21. dubna 2013 se stala cílem prvního výletu přírodní
rezervace Blatná hráz s nádherně rozkvetlými bledulemi a rozhledna
Mařenka. Cyklovyjížďky dlouhé 28 km se zúčastnilo 19 nadšenců.
V sobotu 22. června 2013 vedla trasa nejprve k rybníčku do Horních
Lažan, kde všichni obdivovali nutrie. Pak 22 cyklistů vyrazilo k dalšímu cíli –
studánce Verunka u Babic, která se stala vítězkou soutěže Studánka
Vysočiny 2013. Po návratu zpět do Jakubova se uskutečnil na nádvoří
SPORTclubu cyklistický den. Dospělí i děti si tady vyzkoušeli různé překážky.
Po absolvování celé trati dostal každý malý dárek. Závěrečným
„bonbónkem“ byla soutěž v jízdě zručnosti.

V sobotu 10. srpna 2013 uspořádal Cykloklub Jakubov třetí vyjížďku
do Znojma tentokrát v délce necelých 60 km. V ranních hodinách vyrazilo
16 cyklistů poprvé v jednotných zelených tričkách přes Kosovou směrem k
Novým Syrovicím. Zde obdivovali stavby v Habrové seči. Cyklisté také přijali
pozvání pana Šplíchala k prohlídce opraveného Augustova dvora, který
jim ochotně ukázal kompletně od sklepa až po půdu.

Krásnou přírodu mohli cyklisté obdivovat při průjezdu Gránickým údolím.
Ve Znojmě navštívili Muzeum motorismu, které se nachází v bývalém
objektu městské elektrárny u řeky Dyje. Zde si také prohlédli velký stabilní
stroj pocházející z Jakubova. Po občerstvení v Louckém klášteře se všichni
vydali na zpáteční cestu vlakem.
V sobotu 17. srpna 2013 vyjelo pět členů Cykloklubu na 27 km
dlouhou trasu do Přešovic na bránu. Další členové za nimi dorazili auty.
Společně pak pomohli novému občanu Jakubova řádně se rozloučit se
svobodou.
V sobotu 2. září 2013 se přemístilo několik členů Cykloklubu vlakem
do Znojma, aby je odtud přistavené autobusy odvezly na Putování po
vinicích Hustopečska. Jednalo se o velice zdařilou akci. Postupně navštívili
tři vinice, kde po poutavém výkladu vždy ochutnali několik vzorků dobrého
vína. K chuti přišly také hrozny utržené přímo ve vinohradu i vynikající chléb
se zapečenými škvarky, česnekem nebo předsmaženou cibulkou.
Zřejmě poslední větší vyjížďka cykloklubu v tomto roce se
uskutečnila v sobotu 2. listopadu 2013. Osm cyklistů odpoledne nabralo
směr Třebíč – pivovar Urban. Všichni také poprvé využili nové cyklobundy. I
přes dvě menší zdržení, způsobená defektem, dorazili všichni v pořádku do
cíle. Další členové za nimi přijeli mikrobusem, kterým se na závěr vrátili
všichni zpět. V Třebíči se zaujetím absolvovali zajímavou prohlídku pivovaru
s ochutnávkou sladu i piva. Majitel pivovaru nám jako bonus ukázal i sbírku
sportovních automobilů Jaguár.
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Fara jako dům setkávání – oprava fary v Jakubově
Farní budova v Jakubově je od roku 1993 neobydlená, nevyužívaná a
velmi chátrá. V současném stavu je nepoužitelná. Na podzim 2011 na širším
setkání farní rady bylo rozhodnuto o prodeji budovy. Po zamítavém
stanovisku brněnského biskupství a osobní návštěvě generálního vikáře
Mons. Mikuláška bylo doporučeno faru opravit – vyvstala však otázka
financování opravy. Objekt vyžaduje kompletní rekonstrukci vnitřních
prostor, fasády i bezprostředního okolí budovy.
Nenechali jsme se odradit počáteční skepsí a věci se postupně dávají
do pohybu. Na setkáních farní rady během podzimu 2012 bylo rozhodnuto
vytvořit na faře společenskou část jako místo pro setkávání a byt pro kněze.
Mezitím několik nadšených a obětavých farnic zařídilo vyklizení fary a p.
Antonín Kabelka vyklidil sklep, provizorně opravil střechu a provedl
výkopové práce pro plynovou přípojku, kterou realizovala firma Termogas
Jaroměřice ještě do konce roku 2012. Počátkem roku 2013 Ing. arch.
Vlastimil Novotný ml. vypracoval architektonickou studii a projekt. Výdaje
byly uhrazeny z peněz vybraných v kostele na opravu fary a z darů farníků,
při vánočním koncertě 2012 (4.000 Kč) a při příležitosti rozsvícení
vánočního stromu 1. prosince loňského roku (1.500 Kč).
V únoru 2013 podala farnost žádost o dotaci ze Státního
zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ve výši
400.000 Kč (z toho tvoří 320.000 Kč dotace, 80.000 Kč vlastní podíl
farnosti). Ve středu 27. února 2013 po skončení Veřejné obhajoby projektů
v rámci VI. výzvy MAS Moravskobudějovicko proběhlo zasedání
Programového výboru, který schválil z 31 žádostí 18 projektů pro podporu.
Mezi schválenými projekty je i projekt Římskokatolické farnosti Jakubov –
„Fara jako dům setkávání.“
Díky tomuto projektu budeme v první fázi rekonstruovat
společenskou část fary - společenskou místnost, klubovnu (jídelnu),
kuchyňku a sociální zařízení. Vznikne tak funkční část pro setkávání –
stabilní a vyhovující místo pro výuku náboženství, zkoušky scholy
a celoroční pravidelná i příležitostná setkávání skupin ministrantů, děvčat,
mladých lidí, maminek s dětmi, manželských a snoubeneckých párů,
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modlitebních skupin, rodin i seniorů, a to nejen z Jakubova, ale i z okolních
farností a obcí. Tato setkávání dosud probíhají v provizorních a někdy
nevyhovujících prostorách (fary v okolních obcích, domácnosti, kulturní
dům apod.). Dá-li Bůh, v dalších fázích, které nejsou součástí tohoto
projektu, chceme postupně rekonstruovat další část fary s bytem a
pracovnou faráře, venkovní omítky a bezprostřední okolí včetně oplocení.
Obec Jakubov ve spolupráci s ŘK farností Jakubov vyhlásila veřejnou
sbírku na opravu budovy fary. Přispět můžete do sběrací pokladničky na
obecním úřadě nebo na zvláštní bankovní účet 0400004676/7940 vedený u
Waldviertler Sparkasse Bank AG. Na požádání vám vystaví obecní úřad
potvrzení pro finanční úřad za účelem snížení daně z příjmu. Na opravu fary
rovněž můžete přispívat i přímo v kostele v Jakubově.
Velké díky patří starostovi Jakubova Ing. Miroslavu Kabelkovi, který
pomohl se sepsáním žádosti a organizací veřejné sbírky, i Vám všem, kteří
jste až dosud jakýmkoliv způsobem přispěli - prací, radou či zkušeností,
finanční částkou, modlitbou…
Předem děkujeme za každou další Vaši pomoc a věříme, že s Boží
pomocí se dobré dílo podaří.
Za jakubovskou farnost zpracoval Michal Dračka
Stav veřejné sbírky k 30.12.2013
Měsíc/rok
2013
2013
04/2013
07/2013
08/2013
12/2013
12/2013

Popis

Úroky
Poplatky
Mimořádný vklad
Sbírka (rodáci)
Mimořádný vklad
Sbírka (pod smrkem)
Sbírka (vánoční koncert)
CELKEM
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Částka
95,36 Kč
-10,00 Kč
12 000,00 Kč
1 898,00 Kč
50 000,00 Kč
1 296,00 Kč
4 930,00 Kč
70 209,36 Kč

Připravované akce:
1. 1. 2014 Novoroční výšlap
11. 1. 2014 Myslivecký ples
1. 2. 2014 Sportovní ples
15.2. 2014 Cyklistický pyžamový bál
1. 3. 2014 Masopustní průvod po obci a maškarní bál
7. 3. 2014 Železničářský ples

Přehled počtu obyvatel
K 1.1.2013 žilo v Jakubově 603 obyvatel.
Během roku 2013 se:





12 dětí narodilo,
3 občané zemřeli,
9 občanů přistěhovalo,
13 občanů odstěhovalo.

a bylo uzavřeno 5 sňatků.
K 30.12.2013 tak v Jakubově žilo 608 obyvatel.

Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu místních
obyvatel dne 30. prosince 2013. Vydávání periodického tisku bylo povoleno
Ministerstvem kultury ČR pod evid.č. MK ČR E 17886.

