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Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Pohodové prožití svátků vánočních,
Hodně zdraví a spokojenosti v novém roce
Vám přeje
Obecní úřad Jakubov
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
29. září 2015 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru,
 souhlasilo s plánovanou aktivitou DSO MBMR „Servis obcím“
a schválilo mimořádný příspěvek pro tuto aktivitu,
 schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1227 o přibližné
výměře 65 m2 Radku Klubalovi,
 schválilo pravidla pro vyplácení příspěvku rodičům žáků 5. ročníku
po ukončení docházky v ZŠ a MŠ Jakubov,
 vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Jakubov
ve školním roce 2014/2015,
 zrušilo usnesení číslo 15/03/06 ze dne 24. února 2015 o prodeji
pozemku.
18. listopadu 2015 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady,
 ocenilo část pozemku parc. č. 1227 o výměře 58 m2 reálnou cenou
80,-- Kč/m2 a za tuto cenu ho prodalo Radku Klubalovi, všechny
náklady spojené s převodem a zaměřením pozemku hradí kupující,
 ocenilo pozemek parc. č. 843/47 o výměře 960 m2 reálnou cenou
200,-- Kč/m2 a za tuto cenu ho prodalo Petře Dvořákové z Jakubova
a Marku Muzikantovi ze Staré Říše, všechny náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující,
 ocenilo pozemek parc. č. 843/36 o výměře 1063 m2 reálnou cenou
200,-- Kč/m2 a za tuto cenu ho prodalo Lucii Zelenkové z Jackova
a Pavlu Lazarovi z Třebíče, všechny náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující,
 schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 do výše 1/12
rozpočtu předchozího roku měsíčně,
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schválilo rozpočtový výhled na roky 2017-2019,
schválilo rozpočtová opatření č. 8,
schválilo plán inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015,
schválilo prodloužení nájemních smluv v obecní bytovce o dva roky
a zvýšení nájemného o 1,- Kč/m2/měsíc se všemi nájemníky,
schválilo uzavření darovací smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů
v Jakubově,
schválilo uzavření darovací smlouvy s TJ Družstevník Jakubov,
schválilo uzavření darovací smlouvy s Diecézní charitou Třebíč ve
výši 5.000,- Kč,
schválilo uzavření darovací smlouvy se Střed,z.ú. Třebíč ve výši
1.000,- Kč,
schválilo uzavření darovací smlouvy s Moravskobudějovickým
mikroregionem a přijetí daru od něj,
schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.On Distribuce na pozemku parc. č. 1227,
schválilo uzavření dohod o provedení práce a navržené odměny,

Získané dotace a investiční akce
Jak jsme vás informovali v červencovém čísle zpravodaje, obec
získala a zdárně vyúčtovala 6 dotací v celkové výši 252.125,- Kč na
modernizaci školní kuchyně, zkvalitnění služeb v knihovně, oslavy 120.
výročí založení SDH, nové webové stránky obce, alarm do mateřské
školy a novostavbu garáží u kompostárny.
V srpnu byl uveden do provozu dynamický zpomalovací
semafor, na jeho výstavbu jsme získali dotaci ve výši 155.100,- Kč,
celkové náklady činily asi 320.000,- Kč. Obec má povolení i na výstavbu
druhého semaforu ve směru od Želetavy, dotace na výstavbu
podobných semaforů však byly v letošním roce zastaveny.
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Během prázdnin byla provedena kompletní rekonstrukce
chodníku od obecního úřadu ke škole v délce 380 m. Stará dlažba
i obrubníky byly nahrazeny novými. Současně proběhly terénní úpravy
před budovou základní školy. Byl odstraněn starý plot, celé prostranství
bylo zatravněno a vzniklo zde i gabionové posezení. Část chodníku před
školou byla snížena a slouží i jako parkoviště pro rodiče dětí.
U obecního úřadu byla urovnána a zatravněna část nevyužívaného
prostranství, která bude od jara nově využívána jako parkoviště.
Opravy se také dočkala přilehlá lávka přes potok, která byla
v nevyhovujícím stavu. Na tuto akci se nepodařilo získat žádnou dotaci.

Na podzim proběhla první etapa zasíťování dalších 6 pozemků
pro rodinné domy, z toho 3 jsou již prodány. Na jaře bude provedeno
položení kanalizace od Zedníkových po křižovatku k Formanovým,
rozšíření vozovky v celém úseku, vybudování chodníku a instalace
nového veřejného osvětlení. Rozpočtované náklady na celou akci byly
10,630.784,- Kč, výběrovým řízením se je podařilo snížit o 4 mil. Kč na
6,485.543,- Kč. Dotace bude činit 250.000,- Kč. Vše by se mělo stihnout
do července 2016.
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Stále máme požádáno o dotaci ve výši 400.000,- Kč za získanou
zelenou stuhu na nákup malé mechanizace na údržbu zeleně v obci.
V listopadu jsme podali žádost o 100% dotaci z Nadace
Partnerství programu Zelené oázy na výsadbu okrasných keřů a trvalek
před základní školou a u obecního úřadu ve výši 58 573 Kč.

Víte, že:
 Zastupitelstvo obce schválilo pravidla pro vyplácení příspěvku
rodičům žáků 5. ročníku po ukončení docházky v ZŠ a MŠ Jakubov.
Příspěvek bude vyplacen rodičům žáků 5. ročníku po ukončení
docházky v ZŠ a MŠ Jakubov na nákup školních pomůcek pro školní
docházku na druhý stupeň. Za každý ukončený školní rok docházky
do ZŠ a MŠ Jakubov bude vyplacena částka 500,- Kč, nejvýše
2.500,- Kč.
 Jak funguje dynamický zpomalovací semafor? Na semaforu svítí
stále červená. Pokud se blíží auto, které jede rychlostí vyšší než
50 km/hod, tak červená svítí stále, až do doby než řidič zpomalí na
požadovanou rychlost. Pokud jede řidič hned od značky začátek
obce požadovanou rychlostí 50 km/hod, tak nemusí zpomalovat,
protože než dojede k semaforu, tak ten se přepne na zelenou.
Toto zelené světlo svítí po dobu 20 s. Někdy se stane, že tento
interval zrovna skončí, když vjíždíte do obce, než však dojedete
k semaforu, tak se opět přepne na zelenou.
 Jak bude otevřena kompostárna v zimních měsících? Otevřena
bude pouze 1x za 14 dnů vždy v pondělí od 16:00 do 16:30 hod.,
když jezdí popeláři. Dále bude otevřeno každou první sobotu
v měsíci od 14:00 do 14:30 hod. V areálu kompostárny je možno
v provozní době kromě rostlinného materiálu uložit také
nerozebrané elektrospotřebiče, železo a v omezeném množství
i velkoobjemový odpad. Není povoleno zde ukládat pneumatiky, ty
odevzdejte jako zpětný odběr tam, kde jste si zakoupili nové.
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 Co umí nové webové stránky obce? Mají nový přehlednější vzhled,
přehledná fotogalerie je přímo u každého článku, možnost
překladu do 4 světových jazyků, k článkům je možno vkládat
komentáře, jsou uzpůsobeny
pro prohlížení v mobilních
telefonech.
Ale
hlavně
umožňují odběr novinek,
každý návštěvník stránek se
může po zadání e-mailové
adresy přihlásit k odběru
nových aktualit, informací
z mateřské školy, hlášení
místního rozhlasu apod.
Pouze upozorňujeme, že do
sekce Hlášení rozhlasu jsou
vkládány jen ta důležitější
hlášení. Ze statistik vyplývá,
že si naše stránky denně
prohlíží asi 150 návštěvníků.
 Veřejné bruslení pro občany
Jakubova se uskuteční v pátek 25. prosince 2015 od 13:15 do
14:15 hodin. O dalších termínech vás budeme informovat na
internetových stránkách obce a místním rozhlasem.

Ohlédnutí za druhou polovinou roku 2015
V sobotu 22. srpna 2015 se uskutečnil v pořadí již 11. ročník
pohádkové cesty. Na trase dlouhé necelé 3 km čekalo na děti celkem
10 pohádkových stanovišť: kovbojové, Asterix a Druid, pejsek
s kočičkou, Sněhurka s trpaslíky a babkou, loupežníci, klauni, včelí
medvídci, Křemílek s Vochomůrkou, indiáni a drak s rytířem. Po splnění
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všech úkolů na jednotlivých stanovištích dostaly děti sladkou odměnu.
Zaskákat si mohly i na trampolíně pod dohledem krále a královny.

V úterý 1. září 2015 postavili místní nadšenci další slaměné postavy
v okolí Jakubova. Se stavbou slamáků začali místní již v roce 2005.
Tentokrát na přání ZOO Jihlava postavili párek Lemurů, práci jim
ulehčila obecní technika. Ke stavbě bylo zapotřebí 6 obřích balíků a 4
malé.
Vše
bylo
pokryto
nástřikem
fasádní barvy a jako
oči posloužila víčka od
barev. Nejtěžší však
bylo vymyslet jak
vytvořit dlouhé ocasy.
Nakonec byla použita
dlouhá trubka, na
kterou bylo po jejím
ohnutí
namotáno
seno.
Již po jedenácté
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postavili obyvatelé Jakubova
slaměné postavy u silnice od
Jihlavy.
I letos pokračovali v tradici
pohádkových postaviček. Od
čtvrtka 10. září 2015 tak vítá
řidiče před Jakubovem Ferda
Mravenec s Beruškou. Se
stavěním balíků na sebe pomohl
obecní
traktor
s
čelním
nakladačem, zbytek již zvládli
místní nadšenci sami. Zajímavostí letošních slamáků je, že stavitelé
použili na šátek Ferdy mravence mašli, kterou měla na hlavě Ája u
maxipsa Fíka.
V sobotu 19. září 2015 uspořádal SDH Jakubov 9. ročník noční
soutěže v požárním útoku nazvaný jako Memoriál Jiřího Stuchlíka. Na
úvod se všem představila dvě družstva mladých hasičů. Na slavnostním
nástupu před začátkem soutěže poděkoval starosta obce jakubovským
hasičkám za vzornou reprezentaci obce v krajské soutěži v požárním
útoku Jihlavská OPENliga 2015, kde získaly celkově 1. místo. Noční
soutěže se zúčastnily tři desítky
družstev žen a mužů. Domácí
hasičky skončily na pěkném
druhém místě.
V sobotu 3. října 2015 se
v Jakubově uskutečnil již 10. ročník
soutěže
o
největší
dýní.
V tomto ročníku zvítězil Jindřich
Číhal, který i v letošním suchém
roce vypěstoval dýni o hmotnosti
60 kg. V této soutěži zvítězil již
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počtvrté, ale rekord soutěže Karla Brabce z loňského roku 75 kg se mu
překonat zatím nepodařilo. Po soutěži pokračovala ve SPORTclubu
posvícenská výstava. Kromě dýní byly k vidění fotografie z dění v obci,
poháry místních hasiček, podzimní dekorace a prezentace mateřské
a základní školy. K zakoupení byly upomínkové předměty obce a na
nádvoří čekala na děti trampolína.
V sobotu 10. října 2015 se uskutečnil 10. ročník Hubertovy jízdy.
Do Jakubova se sjely tři desítky koní pod sedlem i s kočáry a povozy. Po
slavnostním zahájení se vydali všichni účastníci na projížďku okolo
Jakubova. Diváci se mohli vyjížďky zúčastnit na připravených povozech.
Po návratu se konaly tradiční soutěže pro jezdce i vozataje, pro děti
připravili organizátoři židličkovanou. Večer se uskutečnila v místním
kulturním domě taneční zábava.
V neděli 11. října 2015 vyrazil celý autobus jakubováků na výlet do
jihlavské ZOO. Vstup jim byl umožněn za odměnu za postavené
slaměné Lemury. Vyrazili autobusem kouknout se na skutečné lemury,
jestli ty slaměné postavili správně. V zoo však obdivovali i žirafy,
medvědy, tygry, pštrosy, surikaty a další zvířata. Některé jedince zaujal
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také obří tobogán. Počasí bylo v rámci možností dobré a tak si všichni
výlet skvěle užili.
V předvečer státní svátku v úterý 27. října 2015 jsme si
v Jakubově připomněli tento pro naši republiku tak významný den. Od
obecního úřadu vyšel za zvuků pochodových písní lampionový průvod
směrem na náves. Obešel park a zastavil se před památníky padlých
v obou světových válkách.
Zde položili zastupitelé
obce
věnce.
Zazněla
Československá
hymna
a starosta obce seznámil
přítomné s historií tohoto
státního svátku. Přečetl
také úryvek z obecní
kroniky.
V pátek 13. listopadu děti z dramatického kroužku a mateřské
školy vystoupily na podzimním odpoledni s pohádkou. Děti ze školky
vehnaly divákům úsměv do tváří s pohádkou Jak pejsek a kočička myli
podlahu. Nechyběly básničky a písničky o kočičkách a pejscích. Po malé
přestávce děti z dramatického kroužku ve věku od 4 do 12 let zahrály
pohádku Popelka. Nechyběla Popelka, macecha, její lenošné dcery, ani
sluha Jakub, který
obdaroval
Popelku
oříškem.
Holoubci
přiletěli
Popelce
pomoci přebírat hrách
a čočku, proto se mohla
podívat na ples. Na
plese
si
zatančili
princové,
princezny
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a hraběnky. Po půlnočním útěku Popelky, vyrazil princ se střevíčkem do
davu diváků a hledal svou nevěstu. Popelku našel až v poslední
chalupě, díky sluhovi Jakubovi. A byla svatba, úsměv z tváří diváků
nezmizel, tak jsme rádi, že jsme zpříjemnili odpoledne všem, kteří přišli
do kulturního domu.
V neděli odpoledne
15. listopadu 2015
uspořádal obecní úřad
tradiční
podzimní
setkání seniorů. Po
přivítání starostou obce
vystoupily nejprve dvě
skupinky jakubovských
mažoretek pod vedením
Veroniky Kračmarové a
Lucky Kabelkové. Dále
své umění předvedla
děvčata z aerobiku. Dvě
skladby s nimi nacvičila
Katka Kabelková. Závěr
kulturního
programu
patřil
dětem
z dramatického kroužku
Kubík, které nacvičily pohádku Popelka pod vedením Bronislavy
Kabelkové a Hany Klejdusové. Všechny vystupující odměnili diváci
potleskem. Následovala přestávka, ve které se podávalo občerstvení.
Poté starosta obce seznámil seniory s uskutečněnými akcemi
v uplynulém roce. Zvláště se věnoval investičním akcím a získaným
dotacím. Na závěr zodpověděl také položené dotazy. Vystaveny byly
také fotografie z dění v obci. Při občerstvení a družném hovoru setrvali
všichni do pozdního večera.
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V úterý 17. listopadu 2015 se uskutečnil druhý ročník pochodu
17. listopadu. Z Jakubova a Martínkova vyrazily skupinky nadšenců
s prapory na společný pochod, aby se potkaly na půli cesty na hranici
svých katastrů. Při neformálním setkání zapálili svíčky a zazpívali státní
hymnu na památku událostí 17. listopadu. Příjemným zpestřením byla
duha, které se objevila nad obzorem. Po posilnění opečenými buřty
vyrazili zpět ke svým domovům.
V sobotu 28. prosince 2015 postavila již pojedenácté skupinka
místních nadšenců v parku betlém v životní velikosti. Vše je vyrobeno
z místních přírodních materiálů: sena, dřeva a plátna. Se stavěním
začali již v pátek pod dohledem kamery české televize. První betlém byl
postaven v roce 2005 a bylo v něm jen šest postav: svatá rodina a tři
králové. V následujících letech se betlém vždy rozrostl o nějakou
postavu. V roce 2006 se objevil v chlévě oslík s volkem, v následujícím
roce přibyla další dvě zvířátka, tentokrát beránek s ovečkou, v roce
2008 se na stříšce objevil anděl, v roce 2009 byl postaven pastýř s další
ovečkou, v roce 2010 všichni obdivovali velkého velblouda, v roce 2011
byla zhotovena selka a malé jehňátko a v roce 2012 byl vyroben král
sedící na velbloudu. V roce 2013 přibylo nejvíce postav: tři muzikanti
a další velbloud. Od loňského roku hlídá celý betlém ponocný. Letos se
betlém rozrostl o rybáře se džberem a dvěma kapry.
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V neděli 29. listopadu
2015 se v Jakubově na návsi
sešlo asi 180 místních
občanů, aby byli přítomni
u slavnostního rozsvícení
vánočního
stromu.
V
kulturním
programu
vystoupil Jakubovský hudební
soubor.
Starosta
obce
Miroslav Kabelka přivítal přítomné, poděkoval občanům za práci,
kterou vykonali pro obec, a na závěr společně s dětmi odpočítal
rozsvícení vánočního stromu, který je nejvyšším přirozeně rostlým
vánočním stromem v okolí. K přítomným také promluvil místní farář
P. Ladislav Kozubík, SDB. K období adventu patří v Jakubově již 10 let
neodmyslitelně betlém ze sena v životní velikosti. Ten letošní čítá 21
postav, najdeme v něm svatou rodinu, tři krále, anděla, pastýře, selku,
tři muzikanty, ponocného,
rybáře, oslíka s volkem, beránka
s ovečkami a jehňátkem
a velkého velblouda.
5. prosince večer se děti
dočkaly
návštěvy
svatého
Mikuláše, který je potěšil
sladkou nadílkou.
V sobotu 5. prosince 2015 byla
zahájena
Vánoční
výstava
ve
SPORTclubu. K vidění zde bylo několik
desítek betlémů z keramiky, papíru
i dalších materiálů, vánoční zákoutí
s
ozdobenými
stromečky
a různé další vánoční dekorace.
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Výstavu připravila již tradičně Dana Pařízková s Jarmilou Čurdovou.

Řádky z mateřské školy
V úterý 1. září 2015 nám začal nový školní rok 2015/2016.
V mateřské škole je zapsáno 25 dětí, z toho je 7 dětí předškolního věku.
Personální obsazení zůstalo nezměněno. Vedoucí učitelkou je Eva
Tučková, učitelkou Bronislava Kabelková. O úklid se stará Petra
Pospíchalová a o stravování Lenka Nechvátalová.
V době letních prázdnin proběhla rekonstrukce osvětlení ve
třídě, kde se děti stravují a také pracují. Do kuchyně byl pořízen nový
plynový sporák, nový nerezový hrnec s poklicí, servírovací vozík, nová
lednice a mrazák. Posledních čtrnáct dní byl otevřen prázdninový
provoz MŠ.
Letos pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání s názvem „Rok s pejskem a kočičkou“. Je
zaměřen na poznávání přírody a vztahy mezi dětmi. Pokračujeme
i v projektu „Zdravá záda“, který má za cíl rozvíjet pohybové
dovednosti dětí a předcházet tak vadnému držení těla. Děti cvičí na
gymnastických míčích a vzduchových polštářích. Dále pracují
v kroužcích „Hravé mluvení“ a „Dramaťáček“. Některé z nich navštěvují
logopedický kroužek, který vede Mgr. Petra Řepová, Ph.D.
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Ve školním roce je pro děti a také pro jejich rodiče připravena
celá řada akcí:
 V září se konala schůzka s rodiči, na které byli seznámeni
s organizačními a provozními záležitostmi MŠ a chystanými akcemi
školy.
 Děti se s rodiči aktivně zapojily do sběru papíru, hliníku,
pomerančové kůry a také do sbírky víček z PET lahví pro postižené
děti.
 Stalo se již tradicí, že
s dětmi navštěvujeme
„Slamáky“.
Letos
postavili
místní
nadšenci
postavičky
Ferdy
Mravence
a Berušky. Dětem se
moc líbily a tak se
s nimi i vyfotily.
 Navštívili jsme i domácí zvířátka u Klejdusů. Mohli jsme si je dobře
prohlédnout, dokonce si i některá z nich pohladit a dověděli jsme
se o nich spoustu
zajímavého.

Na výstavě
u příležitosti oslav
posvícení
v obci
jste mohli vidět
některé z výrobků
a výtvarných prací
našich dětí.
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V měsíci říjnu se konalo v MŠ screeningové vyšetření zraku dětí.
Rodiče využili této možnosti, aby se ujistili, že jejich děti jsou zdravé.
V listopadu se konala schůzka s rodiči dětí, které půjdou příští
rok do 1. třídy základní školy. Zúčastnila se jí i paní ředitelka ZŠ Mgr.
Jana Šerháková, aby rodiče seznámila, co by děti měly znát a co budou
potřebovat. Navštívila nás i paní Mgr. Vláčilová z PPP Moravské
Budějovice, aby poradila rodičům, jak usnadnit přechod dětí ze školy
mateřské do základní.
V KD Jakubov proběhlo již tradičně „Podzimní odpoledne
s pohádkou“, na kterém vystoupily děti z MŠ s pásmem básní a písní
s tématikou psí a kočičí. Mladší děti z dramatického kroužku zahrály
pohádku „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“ a ti starší zahráli
pohádku „Popelka“. Vystoupení dětí z dramatického kroužku bylo
generálkou pro neděli 15. listopadu, která patřila setkání seniorů.
Na začátku měsíce prosince se uskutečnily „andělské soutěže“.
Děti se proměnily v malé andílky. Soutěžily, tancovaly a na závěr
dostaly pěknou odměnu.
I letos nás navštívil Mikuláš a anděl. Děti se nemohly této
návštěvy
dočkat.
I když se některé
přece jen trošku
bály, když přednesly
svoje
připravené
básně,
dostaly
všechny za odměnu
balíček. Nakonec se
ještě s Mikulášem
a andělem vyfotily
a na rozloučenou
mu zazpívaly.
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V neděli 13. prosince
se
pak
konala
v sále
kulturního domu vánoční
besídka, kde děti vystoupily
s připraveným programem.
Zúčastnili jsme se také
programu „Cesty vánočním
časem“ v třebíčském zámku,
kde
jsme
se
vydali
v interaktivní expozici na předvánoční výpravu od první adventní
neděle ke třem králům. Seznámili jsme se s výrobou betlémů, starými
zvyky a zapojili jsme se do vyrábění vánoční výzdoby.
Podpořili
jsme
finančně
a
materiálně
zvířecí útulek v Třebíči.
V předvánočním čase děti
vykrajovaly
perníčky
a linecké cukroví z těsta,
které nám přinesly některé
maminky.
Vyráběly
přáníčka, vločky, stromečky,
zpívaly koledy. Těšíme se
také na projektový den v ZŠ TGM v Moravských Budějovicích, vánoční
posezení s rodiči a na dárečky, které najdeme pod ozdobeným
stromečkem v MŠ.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, sponzorům
a občanům Jakubova za dary a pomoc MŠ a do nového roku Vám přeji
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Eva Tučková, vedoucí učitelka
Informace o aktuálním dění MŠ můžete najít po celý rok na webových
stránkách www.jakubov.cz/ms.
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Řádky ze základní školy
V úterý 1. září se školní děti poprvé prošly po novém chodníku,
který vyrostl přes prázdniny před školou směrem k obecnímu úřadu.
Ve škole jsme přivítali dva nové žáky – do první třídy přišli Martina
Veselá a František Přinosil. Do družiny nastoupila jako vychovatelka
Kateřina Kabelková, která zároveň vyučuje některé předměty.
Během prázdnin se
nám i přes velmi suché
léto za školou zazelenalo
nově zbudované hřiště.
V současné době na něm
pracují krtci, ale doufáme,
že s příchodem jara je
dětský
křik
donutí
k ústupu. Děkujeme všem,
kteří se na vybudování
hřiště podíleli.
Poděkování patří i dětem, které o prázdninách chodily pomáhat
na školní zahradu, aby zde bojovaly se suchem, plevelem a slimáky.
V prvních podzimních
měsících bylo potřeba
sklidit, co jsme zaseli
a zasadili a připravit se
na zimu. Až do prvních
mrazů děti sbíraly na
zahradě lesní jahody
a maliny.
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Společně s rodiči jsme se v prostorách školy sešli na podzimním
vyrábění. Naše výtvory jste mohli vidět na posvícenské výstavě ve
sportklubu.

Začátkem
měsíce
listopadu, jsme v Besedě
shlédli zeměpisný pořad
Kateřiny a Miloše Motani
o rovníkové Africe.
Vyučování v terénu
děti baví, zvlášť když je spojeno s ochutnávkou plodů trnky
a neočekávaným deštěm.
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Před školou vzniklo
gabionové posezení také díky
dětem, které přiložily ruku
k dílu a navozily a poskládaly
kameny do připravených
drátěných košů. Pokud se
vám zdá, že tomu ještě něco
chybí, tak máte pravdu –
dřevěné sedáky se budou
přidělávat až na jaře.
Během
listopadu
bylo
potřeba shrabat na zahradě
listí, což bylo provedeno
s velkým
pracovním
nasazením a nadšením a za
pomoci moderní zahradní
techniky. O hrábě značky
Fiskars si napsalo Ježíškovi
několik dětí.
Poslední
čtvrtek
před
začátkem
adventní doby je
věnován výrobě
adventních
věnců. Těší nás,
že si rodiče
nebo prarodiče
udělají čas a
přijdou dětem
20

pomoci s výrobou věnce. I pro nás je to milá příležitost, jak společně
s vámi a vašimi dětmi strávit příjemné odpoledne.

Letos k nám do školy nepřišel Mikuláš s čerty, protože vzhledem
k nízkému počtu žáků jsme nechtěli riskovat jejich další úbytek a taky
kvůli tomu, že jeho svátek připadl na sobotu. Ale o den dříve, o svátku
svaté Barbory, se u nás sešlo hned několik „Barborek“, které mladším
dětem rozdávaly drobné dárky a taky je trochu vyplatily koštětem.
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Fotbalový oddíl Družstevník Jakubov

Podzimní část nového soutěžního ročníku 2015/2016 začala pro
A mužstvo již v červenci přátelskými zápasy s mužstvy hrajícími Okresní
přebor na Znojemsku. Po poměrně jasné porážce s Únanovem (1:4)
jsme si v druhém přátelském utkání s mužstvem Hostima přece jen
vzpomněli na lepší časy a po dobrém výkonu jsme proti kvalitnímu
soupeři brali vítězství (3:2). Mužstvo před zahájením sezóny doznalo
poměrně velkých změn. Po dohodě mezi naším oddílem a Želetavou,
odešli na hostování do Želetavy hráči Kabelka a Smetana. Naopak
z Želetavy přišli do A týmu hráči Stehlík, Pavela a Vrbka. A protože
v Želetavě zároveň zrušili B tým, přešlo na hostování do našeho B týmu
dalších asi 7 hráčů (dlužno dodat, že aktivně a pravidelně se do zápasů
zapojovali asi 4!). Zároveň se z hostování vrátil Tržil. Začátek soutěže
se nám povedl a 3 vítězství a jedna remíza (ve Starči 4:2, 1:1 doma
s Okříškami, 4:3 v Náměšti a 2:1 doma s Rudíkovem) nás vedly k dojmu,
že by se tento ročník mohl vyvíjet pro nás dobrým směrem. Jak
hluboce jsme se zmýlili, jsme poznali už záhy. Porážka na půdě slabých
Přibyslavic (1:2) a hlavně domácí vysoká domácí prohra s Blatnicí (4:6)
nás rychle vrátila do reality. Následovala porážka v Hartvíkovicích (2:4 jeden z lepších soupeřů), vítězství nad silnými Třebelovicemi (3:1), bod
z Chlístova (1:1), porážka ve Vratěníně (1:3), vítězství nad Rokytnicí
(3:2), vysoká porážka ve Výčapech (0:5), vítězství nad prvním týmem
tabulky Studencem (4:1) a v posledním utkání podzimu bod se Starčí
(1:1). Po podzimní části jsme tedy skončili na 6. místě s celkem 21 body
a skóre 30:33 (viz tabulka). Bohužel jsme se hlavně v druhé půlce
podzimu opětovně potýkali se slabou účastí na trénincích i zápasech
(klasické absence z důvodů pracovních, studijních, onemocnění, anebo
se prostě nechce! – takový místní folklór ) a nedařilo se nám udržet
lepší a ustálenější výkonnost delší dobu. Z tohoto pohledu můžeme být
s konečným umístěním snad i spokojeni. Jak bylo výše zmíněno, B tým
hrající IV. třídu okresní soutěže, rozšířil své počty o hráče Želetavy a tak
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po dlouhé době neměli trenéři povětšinou problémy s počtem hráčů
při utkáních. To se také rychle odrazilo na výkonech a výsledcích a tak
mužstvo po podzimu skončilo na pěkném 2. místě tabulky, kdy
prohrálo jen dvě utkání s lídrem skupiny Slavicemi a v Polici. Dlužno
dodat, že hlavně v druhé půlce podzimu ještě vydatně podporoval
svými hráči A tým, aby ten měl vůbec dostatek hráčů k utkání.
Co se týče žákovské kategorie, musíme bohužel konstatovat, že
až na pár jedinců, kteří jezdí hrát za žákovské mužstvo do Lesonic, se
nám nepodařilo přitáhnout k fotbalu potřebný počet dětí
a mládežnický fotbal v Jakubově je tak prakticky na nule.
Nakonec nám nezbývá než se rozloučit se starým rokem a za
fotbalový oddíl TJ Družstevník Jakubov, s přáním „Sportu zdar
a fotbalu zvlášť“, popřát Vám všem do nového roku spoustu štěstí,
zdraví, spokojenosti a příjemných sportovních zážitků.
Okresní přebor – podzim 2015/2016
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Studenec
Třebelovice
Hartvíkovice
Výčapy
Jemnicko B
Jakubov
Blatnice
Okříšky B
Rokytnice n. R.
Chlístov
Rudíkov - Trnava
Náměšť n. O. - Vícenice B
Stařeč
Přibyslavice

Záp.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
23

+
10
10
9
8
7
6
5
5
5
4
4
3
3
2

0
2
1
2
4
2
3
5
2
2
3
1
3
3
1

2
3
3
2
5
5
4
7
7
7
9
8
8
11

Skóre Body
35:14
32
31:18
31
48:30
29
28:14
28
27:25
23
30:33
21
30:30
20
27:29
17
31:34
17
22:27
15
24:35
13
29:33
12
29:42
12
18:45
7

Okresní soutěž IV. třída sk. B – podzim 2015/2016
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1.

Slavice

8

7

0

1

31:7

21

2.

Jakubov B

8

6

0

2

23:14

18

3.

Domamil

9

4

1

4

16:15

13

4.

Štěměchy

9

4

0

5

20:23

12

5.

Police

9

3

1

5

22:22

10

6.

Rokytnice n. R. B

8

2

1

5

18:25

7

7.

Blatnice B

9

2

1

6

15:39

7

Tomáš Pospíchal

SDH Jakubov
Průběh letošního roku více méně kopíruje roky minulé, tedy na
konci zimy maškarní průvod obcí a večer maškarní ples, v srpnu denní
soutěž zařazená do seriálu Jihlavské open ligy a v září soutěž noční.
K tomu letos přibyly oslavy 120 let trvání hasičského sboru v Jakubově,
jejichž průběh byl popsán v minulém vydání Zpravodaje.
Co se požárního sportu týká, došlo k ukončení činnosti
soutěžního družstva mužů, které se sešlo pouze na domácí okrskovou
soutěž. Jejich úspěchy, na které jsme byli zvyklí z minulých let, nám
však vynahradila děvčata, která za sebou mají velmi zdařilou sezónu.
Mladí hasiči tradičně trénovali od dubna do října, mimo velkých
prázdnin, a zúčastnili se bez velkých úspěchů i nezdarů třech soutěží.
Jindřich Číhal
SDH Jakubov - ženy
V letošní sezoně jsme se zúčastnily minimálně 30 závodů.
Chlapci už nás na sezónu 2015 opustili, takže jsme musely všechno
zvládat samy. S tréninky jsme začaly začátkem jara a pomalu se vrátily
do formy, kterou jsme přes zimu skoro všechny ztratily. Zúčastnily jsme
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se okrskové soutěže, která se letos konala u nás. Ze dvou ženských
družstev jsme skončily na prvním místě. Hlavní pro nás letos byla
Jihlavská Open Liga. Odjely jsme všech 13 závodů, z toho v 7 z nich
zvítězily. Nejlepšího času jsme dosáhly v Sedlejově 16:73 a na levém
proudu se čas zastavil v 16:10- to byl také nejrychlejší sestřik letošního
roku na JOL. Za celou
sezónu jsme nasbíraly
87bodů a to nám zajistilo
celkově
1.
místo.
Zakončení JOL se konalo
ve Staré Říši 5. září, kam
nás
přijel
podpořit
rodinný fanclub, za což
jim moc děkujeme.
Vyhlášení bylo ve velkém stylu a my jsme výhru pořádně oslavily. Také
jsme se zúčastnily Třebíčské Okresní Ligy a v té jsme skončily na
krásném 4. místě i přes to, že jsme odjely jen 7 závodů z 12. Navštívily
jsme také jeden závod, který je zařazen do Extraligy ČR v požárním
sportu a ten se konal v Petrovicích u Třebíče. Zde jsme skončily na 3.
místě - takové dobré umístění jsme ani nečekaly. Posledního závodu
jsme se zúčastnily 5. prosince
v Českém Rudolci. Trochu jsme se
obávaly, že už jsme tu naši formu
ztratily, ale první místo s časem
17:45 nás ujistilo, že v nás ještě ze
sezóny něco zůstalo. Tímto bychom
chtěly poděkovat všem, kteří nám
pomáhali: rodinám, kamarádům,
obci Jakubov a členům SDH.
Vendula Vejmelková
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Cykloklub Jakubov
akcí.

V uplynulém roce uskutečnili členové cykloklubu asi dvě desítky

V pondělí 29. prosince 2014 se konala v Hostinci u Kalášků
2. výroční schůze Cykloklubu. 32 přítomných členů zde zhodnotilo
činnost klubu v uplynulém roce 2014 a také odsouhlasili vydání
nástěnného kalendáře na rok 2015.
V sobotu 17. ledna 2015 jsme uspořádali 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. Všichni účastníci
se dobře bavili do brzkých ranních hodin.

V neděli 15. března 2015 jsme zorganizovali jednodenní zájezd
do maďarských termálních lázní Bük.
Členové Cykloklubu vyrazili letos také na velikonoční pomlázku
s novým vozidlem. Cyklopostel tak vyměnili za trakař. S novým
vozidlem se dostali po úzkém schodišti i do prvního patra bytovky.
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
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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.
Uskutečnili
jsme
několik
cyklovyjížděk, z toho
3 byly vícedenní.
První nás zavedla
o prodlouženém
víkendu 8. - 10. května na Znojemsko do kempu Havraníky. Po cestě
jsme navštívili: vyhlídku na městečko Haardeg, pohraniční opevnění
u Čížova, známou vinici Šobes, pěchotní srub Zahrádka, Malovaný sklep
v Šatově a vyhlídku u Sealsfieldova kamene. Ve Znojmě všichni
absolvovali prohlídku tohoto královského města turistickým vláčkem.
Celkem jsme za 3 dny ujeli 100 km.

Prodloužený červencový víkend strávilo asi 20 členů Cykloklubu
na Pálavě v kempu Strachotín. Osm nejstatečnějších cyklistů vyrazilo na
90 km dlouhou trasu z Jakubova do Strachotína kolmo. Prohlédli jsme
si podzemí v Přeskačích, město Mikulov a jeho památky, Dívčí hrady
i Valtické podzemí. Ti nejstatečnější ujeli za 3 dny 160 km.
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Poslední třídenní cesta na konci července nás zavadla do kempu
na Zvůli. Postupně jsme se zastavili u památníku kostky cukru
v Dačicích, v malém pivovaru v Českém Rudolci, na Bizoní farmu
v Rožnově, na hradě Landštejn a rozhledně U Jakuba na kopci
u Valtínova. Celkem jsme ušlapali 130 km.
O pouti v neděli 26. července 2015 sehráli členové Cykloklubu
pouťový fotbalový „srandamač“ Před potokem x Za potokem aneb
Sever proti Jihu. Zápas týmů z obou břehů Jakubovky nakonec skončil
zaslouženou remízou.

Na podzim v pátek 6. listopadu 2015 jsme uspořádali svoji první
zabíjačku. Druhý den v sobotu uspořádali pro občany posezení
s hudbou a ochutnávku vín ze Znovínu. Pochutnali jsme si také na
vyrobených jitrničkách, jelítkách i tlačence. Nálada byla veselá
a výrobky všem chutnaly.
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Mažoretky
Od září nově vede mažoretky Lucie Kabelková a Veronika
Kračmarová.
Děvčata od 3 do 12let
jsou rozdělena na dvě skupiny
podle věku. Od září jsme se
začaly scházet každý čtvrtek
odpoledne v kulturním domě.
Nacvičily jsme dvě nové
skladby,
se kterými
jsme
vystoupily na setkání seniorů a
vánoční besídce. Následně
budeme vystupovat například
na karnevale, besídce ke Dni matek…
Lucie Kabelková, Veronika Kračmarová

Aerobic
Kroužek aerobiku funguje v Jakubově již třetím rokem. Od září
skupinu děvčat posílil František, kterému moc děkujeme. Děti chodí
cvičit do kulturního domu každé úterý. Jsou rozdělené do dvou skupin
podle věku. Kroužek navštěvují děti od 4 let do 11 let. V listopadu jsme
dětem pořídili nové kostýmy, ve kterých vystoupily poprvé na vánoční
besídce.
Děti
dále
vystupují na různých
kulturních akcích, letos
bychom
se
chtěli
zúčastnit i přehlídky
pódiových skladeb.
Kateřina Kabelková
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Myslivecký spolek Jakubov
Z důvodu platnosti nového občanského zákoníku muselo naše
myslivecké sdružení schválit nové stanovy a nový název a následně se
přeregistrovat v Rejstříku spolků u Krajského soudu v Brně - pobočka
Jihlava na Myslivecký spolek,z.s.
V prosinci 2014 jsme uspořádali Poslední leč se skupinou Credit.
Myslivecký ples se konal v lednu 2015 v sokolovně v Martínkově.
Letošní Poslední leč, která se měla konat v Martínkově, byla na přání
některých členů přeložena do Litohoře. Škoda jen, že dobré jméno
našeho spolku i Obce Jakubov pokazilo několik podnapilých jedinců
z naší obce.
V zimních měsících zabezpečují naši členové krmivo pro lesní
zvěř a tlumí škodnou. V květnu každoročně pořádáme školení pro
zacházení se zbraní a střelby. Dne 21. listopadu jsme uskutečnili hon na
zajíce a zákonem povolenou škodnou.

Srdečně zveme všechny občany na Myslivecký ples, který
pořádáme 9. ledna 2016 v kulturním domě v Jakubově. Připravena je
bohatá myslivecká tombola i kuchyně. K tanci a poslechu hraje skupina
Credit.
Miroslav Kabelka
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Přehled počtu obyvatel
Na závěr vám přinášíme malý přehled pohybu počtu obyvatel
naší obce v uplynulém roce 2015:
K 1. 1. 2015 žilo v Jakubově 607 obyvatel.
Během roku 2015
 9 dětí se narodilo,
 3 občané zemřeli,
 7 občanů se přistěhovalo,
 11 občanů se odstěhovalo,
 bylo uzavřeno 5 sňatků.
K 15. 12. 2015 tak v Jakubově žilo 609 obyvatel.

Přehled kulturních akcí:
19.12.2015 v 17:00 hod. Adventní koncert v kostele sv.Jakuba Staršího
24.12.2015 ve 21:00 hod. štědrovečerní zpívání
pod vánočním stromem
1.1.2016 ve 13:30 hod. novoroční výšlap do okolí Jakubova
9.1.2016 Myslivecký ples – hraje Credit
23.1.2016 Pyžamový bál – hraje p.Nosek
31.1.2016 Vítání občánků narozených v roce 2015
6.2.2016 Sportovní ples – hrají Kalíšci
20.2.2016 Masopustní průvod po obci

Zpravodaj připravili: Hana Dračková a Miroslav Kabelka
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Z činnosti SDH Jakubov

Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu místních obyvatel
dne 18. prosince 2015. Vydávání periodického tisku bylo povoleno Ministerstvem
kultury ČR pod evid.č. MK ČR E 17886.
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