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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
2. února 2016 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce, finančního výboru
a kontrolního výboru,
 schválilo zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015,
 schválilo zařazení dohledaného majetku do majetku obce,
 schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2016 ve výši 15,943.029,- Kč,
 schválilo odpisový plán.
8. března 2016 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 bez výhrad,
 schválilo rozpočtové opatření obce č. 1,
 schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s Eon Distribuce a.s.,
 schválilo Smlouvu o dílo na opravu chodníku s firmou Roman Pléha,
 schválilo plán stavebních akcí na rok 2016,
 schválilo dohody o členství v JSDHO,
 vzalo na vědomí jmenování Martina Dvořáka velitelem JSDHO,
 schválilo nákup 5 ks přileb a 2 ks rukavic pro JSDHO,
 schválilo podání žádosti o dotaci na nákup dopravního automobilu
pro JSDHO,
 schválilo poskytnutí daru pro Nemocnici Třebíč ve výši 35.000 Kč,
 schválilo uzavření nájemní smlouvy s Exolesco Lukov na pronájem
místnosti v KD pro masáže,
 schválilo pronájem starých sportovních kabin Petru Veselému
a povoluje mu provedení navržených oprav,
 vzalo na vědomí vyúčtování veřejné sbírky na opravu fary s čistým
výtěžkem 81.743,30 Kč,
 vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci,
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 vzalo na vědomí podání přihlášky do soutěže Vesnice roku,
 schválilo kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Jakubov ve výši 12.169,46 Kč, který bude převeden
do rezervního fondu.
10. května 2016 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo Závěrečný účet svazku obcí pro komunální služby za rok
2015 bez výhrad,
 schválilo rozpočtové opatření obce č. 3,
schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Ji-014330032004/001
s E.on Distribuce,a.s.,
 vzalo na vědomí návrh členů do sboru zástupců pro KPÚ,
 schválilo kupní smlouvu s RWE GasNet na nový plynovod
za 229.100,- Kč,
 schválilo Smlouvu o dílo na komunikaci za humny a u kompostárny
s firmou Strabag,
 schválilo Smlouvu o dílo na opravu kanalizace za humny a úpravu
veřejných prostranství v obci s firmou Roman Pléha,
 schválilo umístění kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad,
 vzalo na vědomí informace o plánovaném rušení pošty v Litohoři,
 schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na nákup
mechanizace,
 schválilo přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR,
 schválilo Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad,
 schválilo Účetní závěrku obce za rok 2015,
 schválilo prodej pozemku parc. č. 1199 o výměře 1046 m2 Lesům ČR
za cenu dle znaleckého posudku,
 ocenilo pozemek parc. č. 844/2 o výměře 998 m2 reálnou cenou
200.600,- Kč a za tuto cenu ho prodalo Jakubu Benáčkovi
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ze Štěpánovic a Anně Nováčkové z Mešovic, daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující,
 neschválilo prodej posledních dvou stavebních pozemků v nové
zástavbě,
 pověřilo starostu obce dalším jednáním za účelem zakoupení
nemovitosti čp. 107 v exekuci.
26. července 2016 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 ocenilo pozemek parc. č. 844/3 o výměře 998 m2 reálnou cenou
199.600,- Kč a za tuto cenu ho prodává Denise Vybíralové
z Jakubova a Stanislavu Dusíkovi z Třebíče, daň z nabytí nemovitých
věcí hradí kupující,
 ocenilo pozemek parc. č. 1199 o výměře 1046 m2 reálnou cenou
41.000,- Kč a za tuto cenu ho prodává Lesům ČR,s.p.,
 schválilo rozpočtové opatření obce č. 5,
 schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Ji014330038906/001 s E.on Distribuce,a.s.,
 schválilo vyplacení Ceny Ladislava Havlíka,
 schválilo vyplacení příspěvku rodičům žáků 5. počníku po ukončení
docházky v ZŠ a MŠ Jakubov.

Získané dotace a investiční akce
Na jaře jsme díky 100% dotaci ve výši 397.969,- Kč za získanou
zelenou stuhu nakoupili malou mechanizaci na údržbu zeleně v obci.
Konkrétně se jednalo o rieder STIGA s cepovou sekačkou, odmechovací
hřídelí a čelním kartáčem, dále křovinořez STIHL a motorovou pilu
Husqvarna.
Díky dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši
110.000,- Kč byl opraven chodník od Macháčkových k Benáčkovým.
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Byly vyměněny obrubníky i dlažba. Rekonstrukce chodníku
od Benáčkových k mostu a dále v ulici u Smetanových je naplánovaná
na příští rok. To bude tato silnice uzavřena, protože kraj bude provádět
kompletní rekonstrukci mostu. Starý most bude stržen a bude
postaven nový. Na základě dohody s obcí bude širší, tak aby se na něj
nově vyšel i chodník. Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává,
zda udělat chodník i před prodejnou Garmisch a zakázat zde parkování
kamionů.
V červenci bylo dokončeno zasíťování 6 pozemků pro rodinné
domy, z toho 4 jsou již prodány. Současně byla položena nová
kanalizace od Zedníkových po křižovatku k Formanovým, rozšířena
vozovka v celém úseku a vybudován chodník a nové veřejné osvětlení.
Díky výběrovému řízení se podařilo snížit celkové náklady o 4 milióny
korun na 6,5 mil. korun, dotace činila „pouhých“ 250.000,- Kč.
V loňském i letošním roce jsme podali žádost o dotaci ve výši
750.000,- Kč na nákup nového hasičského automobilu. Vzhledem
k nastaveným pravidlům, kdy jedním s hlavních kritérií je velikost obce,
jsme zatím nebyli úspěšní.
V loňském roce jsme vykoupili a následně zbourali stodůlku, aby
mohla být cesta za humny napřímena a rozšířena. Vybudování
kanalizace a vyasfaltování proběhlo letos v červnu.
Zaměřili jsme se také na rozšíření míst k parkování v obci. Jedno
bylo vybudováno u obecní bytovky a druhé u desetibytovky. Pokud víte
o dalších prostranstvích, která by bylo možno využít k parkování,
tak nám o nich řekněte.
V rámci opravy chodníku ke škole byl okolo nevyužívané
zahrady u obecního úřadu odstraněn rezavý plot. Její plocha byla
urovnána, zpevněna prosívkou a oseta trávou. Vzniklo tak travnaté
parkoviště pro návštěvníky obecního úřadu nebo diváky fotbalových
zápasů. V květnu byl k oddělení travnaté plochy od chodníku
vybudován trvalkový záhon. Zahradník pan Vejtasa sem zasadil trvalky
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kvetoucí postupně od jara
do podzimu. Zaměstnanci
obce
pak
záhon
zamulčovali
oblázky.
V Jakubově tak vzniklo
další pěkné zákoutí.

Soutěž Vesnice roku
Ve čtvrtek 26. května 2016 navštívila naši obec krajská hodnotící
komise soutěže Vesnice roku. Nejprve se jim na novém travnatém
parkovišti u obecního úřadu představily mladší děti z dramatického
souboru Kubík a po nich nastoupily se svoji skladbou jakubovské
mažoretky. Následovala prohlídka obecního úřadu, hasičské zbrojnice,
mateřské školy a místní knihovny. Na hasičském cvičišti předvedli útok
mladí hasiči. Na nádvoří SPORTclubu byla připravena ukázka obecní
i sportovní techniky na údržbu veřejné zeleně a hřišť. V sále zaujala
komisi výstavka fotografií z dění v obci a drobné občerstvení. Mezi
akční část prohlídky patřila projížďka obcí na platoňáku ke kostelu
a hřbitovu, do nové zástavby a po návsi ke škole. Po prohlídce přírodní
zahrady a školy zhlédli členové komise ukázku kroužku aerobiku.
A jakže naše pestrá prezentace v krajském kole soutěže Vesnice roku
dopadla? Komise nám udělila Diplom za systematický rozvoj obce.
Nezbývá nám nic jiného než se dále systematicky rozvíjet a příští rok
zkusit znovu zabojovat o Bílou stuhu za činnost mládeže. Letošní
Vesnicí Vysočiny se stala obec Lípa z okresu Havlíčkův Brod.
Naše dosavadní účast v soutěži:
2001 - první přihlášení do soutěže
2005 - Zlatá stuha - krajský vítěz a titul Vesnice Vysočiny
2012 - Modrá stuha - za společenský život
2014 - Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
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Ohlédnutí za první polovinou roku 2016
V pátek 1. ledna 2016 uspořádal obecní úřad v pořadí již
9. ročník novoročního výšlapu. Na zdravotní procházku po náročné
silvestrovské noci vyrazilo asi 100 účastníků. Za cíl pochodu byly
zvoleny jakubovské rybníky.
U rybníka Voráč si všichni
prohlédli
ohryzy
stromů
způsobené bobry, kteří se zde
usadili.
Několik
vzrostlých
stromů skončilo již pokácených
ve vodě a na nedalekém břehu
začali bobři se stavbou svého
hradu. Další zastávka byla
u studánky opravené díky projektu Znám křišťálovou studánku.
U vedlejšího rybníka Vidlák čekalo na poutníky občerstvení, které
připravili zastupitelé obce. V polní kuchyni uvařili punč a čaj.
Na ohýnku si každý mohl opéci přinesené párky. Zde také proběhla
vzájemná ochutnávka přinesených pálenek a likérů. Výšlap byl
zakončen společným posezením ve sportklubu, kde byla připravena
zabíjačková
polévka.

Tříkrálová sbírka
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Tři skupinky tříkrálových koledníků s betlémskou hvězdou
se vydaly v sobotu 9. ledna do všech domů, aby pozdravily místní
obyvatele a popřály do nového roku štěstí, zdraví, dlouhá léta
a všechno dobré. V Jakubově se v letošním roce vybralo 18.329 Kč.
V sobotu 23. ledna 2016 uspořádali členové Cykloklubu svůj v
pořadí již 3. Pyžamový bál. Oproti předcházejícím dvěma ročníkům byla
účast velmi slabá. Přesto si to
všichni zúčastnění užívali.
Tančili, degustovali dobrá
vína, dováděli s postelí na
kolečkách, konzumovali uzené
pochutiny …., prostě se dobře
bavili. O půlnoci na všechny
čekala vtipná tombola. Hlavní
cenou byl opět přelet nad
zasněženými
Alpami
(francovky posypané kokosem).
V neděli 31. ledna 2016 uspořádal Obecní úřad v Jakubově
vítání nových občánků. Místostarostka Hana Dračková představila
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11 dětí i s rodiči. Starosta obce Miroslav Kabelka popřál dětem
i rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v jejich životě. S kulturním
programem vystoupily členky Jakubovského hudebního souboru.
Na závěr slavnostního obřadu se všichni podepsali do kroniky a rodiče
s dětmi se společně vyfotografovali.
Tradice masopustu
ožila
letos
v Jakubově v sobotu
20. února 2016.
Masopustní průvod,
který
vyšel
z kulturního domu
v 13:00
hodin,
se i letos konal v
režii místních hasičů.
Sešlost to byla opravdu velice povedená. V asi padesátičlenném
seskupení masek jste mohli zahlédnout různorodé postavičky: Marfuše
z Mrazíka, Červenou Karkulku s vlkem a myslivcem, krásné upírky,
řezníky s neckami na kolečkách, čarodějnice, medvědy, kuchaře s polní
kuchyní
a spoustu
dalších. Počasí celé akci
přálo, masky se činily
ve svém řádění a tak
bylo pořádně veselo.
Průvod byl zakončen
v kulturním
domě
poražením masopustní
kobyly a posezením
s hudbou.

9

V neděli 28. února 2016 pořádala ZŠ a MŠ Jakubov v kulturním
domě dětský karneval. Na úvod předvedly své skladby mažoretky,
následoval průvod masek, tancovalo se a soutěžilo. Celkem se přišlo
pobavit kolem 200 návštěvníků.

V úterý 22. března 2016 byly na členské schůzi mikroregionu
vyhlášeny výsledky již 5. ročníku soutěže o nejlepší vánoční výzdobu
obcí Moravskobudějovického mikroregionu. Diplom za první místo
získal Jakubov.
Umístění naší obce
v jednotlivých ročnících:
2011

1. místo

2012

3. místo

2013

2. místo

2014

1. místo

2015

1. místo
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Místo pokácených nebezpečných stromů na prostranství před
kulturním domem, sem byla v pátek 1. dubna 2016 vysazena
normandská jedle. Tu ze své plantáže daroval pan Zdeněk Bulíček.
Jehličnan by časem mohl nahradit v parku rostoucí smrk, který je
v současné době nejvyšším přirozeně rostlým vánočním stromem
v okolí.
V sobotu 2. dubna sehráli ochotníci ze Zvěrkovic v našem
kulturním domě divadelní představení Trampoty anděla strážného.
Účast diváků byla slabší, jestli to bylo způsobeno pěkným počasím a
lidé pracovali na zahrádkách, nebudu spekulovat. Každopádně kdo
přišel, nelitoval. Celé představení bylo proloženo spoustou vtipných
hlášek, kterým se smál celý sál.

V sobotu 16. dubna 2016 se uskutečnila v kulturním domě
beseda s panem Vlastislavem Janíkem autorem knihy Operace Spelter
Lenka – Jih. Asi 40 posluchačů si poslechlo příběh čtyřčlenné skupiny
parašutistů Spelter, kteří seskočili 5. dubna 1944
u obce Kramolín. Pan Janík vyprávěl i o občanech
Jakubova, kteří byli zapojeni do odboje. Mezi ně
patřili Josef Buchal, Ladislav Částek, Augustin
Mrvka, pan farář Novoměstský a další.
Knihu Operace Spelter Lenka – Jih je
možno si zapůjčit v naší knihovně
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Poslední dubnový den
se v Jakubově
nejen
pálí
čarodějnice, ale i staví máj.
Vhodný strom dlouhý 20 metrů
byl přivezen z obecního lesa již
dopředu. Odkorněnou máj ženy
a děti nazdobily pentlemi
v národních
barvách.
Po
připevnění věnce začali muži
s ručním stavěním máje. Pomocí
ráhen a speciálně vyrobených
vidlí se jim to za několik minut
podařilo. Na závěr byla máj
ukotvena a zabezpečena proti
podříznutí. Máj bude zdobit jakubovskou náves celý měsíc.
Navečer 30. dubna se v Jakubově opět našla skupina obětavých lidiček,
kteří připravili pro 57 dětí čarodějné soutěže na hřišti.
Malé čarodějnice a čarodějové na stanovištích se zajímavými názvy:
hod koštětem do dálky, krmení žabáka, přechod po ztrouchnivělé lávce
přes smrdutý močál, závody koček,
chytání
pavouků,
čarodějné
bylinky, hod žabou na cíl, metání
hromů a blesků a slalom na koštěti
postupně plnily zadané úkoly,
za které na závěr dostaly sladkou
odměnu.
Děti
také
zaujala
čarodějnická diskotéka. Po setmění
byla zapálena připravená vatra.
Pro dospělé
bylo
připravené
občerstvení ve sportklubu.
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V neděli 1. května 2016 zorganizovali členové Cykloklubu v pořadí
již třetí recesistický Prvomájový průvod. Asi 70 nadšenců v dobových
oblecích prošlo za zvuků budovatelských písní celou obcí. V čele kráčely
pionýrky s pionýry, zdravotnický personál i členové JZD. Pro Jakubov
jsou typické nápaditě nazdobené alegorické frézy a další vozítka.

Druhá květnová neděle patří oslavě Dne matek. V kulturním domě
nejprve vystoupily se třemi skladbami jakubovské mažoretky.

13

S pásmem tanečků, písniček a básniček se představily děti z MŠ.

Žáci ze základní školy zase nacvičili operetku Dvanáct měsíčků.

Dne 29. 5. 2016 jsme spolu s dětmi
slavili Den dětí. Na fotbalovém hřišti
bylo
připraveno
12 stanovišť
s nejrůznějšími úkoly. Po jejich
splnění dostaly děti sladkou odměnu.
Poděkování patří všem, kdo pomohli
s organizací dětského dne, a panu
Radku Klubalovi za sponzorský dar.
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V sobotu 25. června
2016 se uskutečnilo již
7. společné přátelské
setkání
mezi
slovenským
a
moravským Jakubovem.
Setkání se zúčastnili i
hasiči
z rakouského
Gerasu. Po vzájemném přivítání a společném obědě následovala
prohlídka obce zpestřená projížďkou traktorem. Oficiální zahájení se
uskutečnilo odpoledne na fotbalovém hřišti.

Po zdravicích starostů obou Jakubovů a vystoupení jakubovských
mažoretek bylo sehráno vzájemné přátelské fotbalové utkání.
Po skončení zápasu byly pro všechny připraveny zajímavé soutěže:
hod na divočáka, chůze na chůdách, střelba ze vzduchovky nebo
koulení soudku. Po večeři následovala diskotéka pro všechny věkové
skupiny. Zábavu v plném proudu přerušil před půlnocí až déšť.
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Mateřská škola Jakubov
Začal nový kalendářní rok 2016 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 bude, až budou školáky. Školu si prohlédli, účastnili
se výukya ostatních činností. Na školu se už moc těší. Zápis proběhl
25. ledna 2016.
Hned na začátku února, v době od 8. 2. do 12. 2. 2016,
byl provoz MŠ uzavřen z důvodu jarních prázdnin. Měsíc únor byl také
ve znamení karnevalů. Děti se zúčastnily karnevalu nejen v MŠ,
ale i v kulturním domě spolu se staršími kamarády ze základní školy
a ostatními dětmi v obci.

V měsíci březnu jsme navštívili u příležitosti Měsíce knihy
knihovnu v Jakubově. Děti se seznámily s prostředím knihovny,
s knihami, které si mohly prohlédnout. Poslechly si také ukázky
některých pohádek a příběhů.
Starší děti MŠ vystoupily v KD s pohádkou O kůzlátkách při akci
„Jarní neděle s pohádkou“. V tomto měsíci také proběhlo fotografování
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dětí a již tradičně velikonoční
posezení
s rodiči,
kterému
předcházelo krátké vystoupení
dětí s písněmi, velikonočními
říkadly a tanečky. Společně jsme
vyráběli
dekorace
k velikonočním
svátkům
a
nechybělo i malé občerstvení.
V dubnu nás navštívili naši
kamarádi Hugo a Fugo s divadelním představením „Jak zatočit s bacily“.
Představení provázela spousta básní, písní a cvičení, ke kterým jsme
se rádi přidali.
Proběhl také zápis do mateřské školy. Byly přijaty čtyři nové
děti. Spolu s rodiči si prohlédly prostory a vybavení MŠ, pohrály
si s hračkami a zkusily si zdolat překážkovou dráhu, vytvořenou
z molitanových částí stavebnice. V tomto měsíci nás také navštívila
paní spisovatelka Gabriela Kopcová z Domamile, která nám přečetla
ukázky ze svých pohádkových knih pro děti. Vyprávěla nám své zážitky
ze svého dětství, pověděla nám, jak vzniká nová kniha.
Den Země jsme oslavili společně s rodiči na zahradě naší MŠ.
Nejdříve
jsme
zhlédli
představení
dramatického
kroužku
Kubík.
Členové
kroužku nám zahráli pohádku
„Mrazík“.
Pak
proběhly
soutěže na stanovištích,
zazpívali jsme si a pochutnali
si na pohoštění, které jsme
společně připravili.
Závěr měsíce patřil čarodějnicím a čarodějům. V kostýmech jsme
navštívili ZŠ a OÚ a pak jsme prošli vsí.
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Začátkem měsíce května jsme
uspořádali společně se základní
školou a kroužkem mažoretek
besídku pro naše maminky
k jejich svátku. Zhlédnout jste
ji mohli v kulturním domě
2. květnovou neděli.
Také nás navštívilo spoustu
hostů. Nejdříve to byli herci maňáskového divadla Šternberk se svými
pohádkami O řepě, O prasátku a O kůzlátkách. Byly doprovázeny
známými písněmi, které si děti s chutí zazpívaly. V KD v Jakubově
zhlédly děti se svými kamarády ze ZŠ
divadelní představení „Pohádka
ze starého mlejna“. Další návštěvou
v naší školce byli někteří z rodičů,
kteří
nám
představili
svoje
zaměstnání. Děkujeme manželům
Alinovým a panu Jelínkovi, kteří přišli
za námi na besedu, ukázali nám
vybavení, které potřebují ke své
práci a které jsme si mohli dokonce vyzkoušet.

18

Takovým malým dárkem pro děti byla návštěva pejsků v MŠ
z organizace Sirius Třebíč. Děti se dověděly mnoho informací
o pejscích, jak mohou lidem pomáhat, jak se o ně pečuje. Pak se s nimi
mohly pomazlit, zahrát si spoustu her. Poslední květnovou neděli jsme
uspořádali ve spolupráci se ZŠ a obcí soutěže pro všechny děti
Jakubova na fotbalovém hřišti u příležitosti oslav Dne dětí. Den dětí
jsme také oslavili v MŠ hrou „šipkovaná“ a hledáním pokladu. Děti
plnily cestou dané úkoly a na závěr je čekala sladká odměna a drobné
dárečky, které si odnesly domů.
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 státní zámek
v Jaroměřicích
nad
Rokytnou. Prohlédli jsme
si zámek, ve kterém jsme
se setkali dokonce s princeznou. Zhlédli jsme divadelní představení
O popelce a na zahradě jsme se proběhli, nakrmili kačeny, zasadili jsme
si kytku, kterou jsme si mohli odnést domů. Také jsme si prohlédli
náměstí a zašli na zmrzlinu. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
Na konci školního roku se
konalo
společné
opékání
s rodiči. Na školní zahradě jsme
hráli různé hry, zpívali jsme
s kytarou a pak následovalo
přespání nejstarších dětí v MŠ.
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Než jsme se uložili ke spánku,
proběhl
pyžamový
bál
s různými soutěžemi. Děti
byly statečné, nikdo neplakal.
Na rozloučenou se školním
rokem jsme ještě uspořádali
olympiádu a „pochoďák“
k rybníku. Děti čekala malá
odměna ve formě medailí
a pokladu.
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.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, sponzorům a občanům
Jakubova za dary a pomoc mateřské škole a všem přeji hezké
prázdniny.
Za kolektiv MŠ Eva Tučková
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Dramatický soubor Kubík
V neděli 20. března 2016 vystoupily děti na již 13. jarní neděli
s divadlem v místním kulturním domě. Na úvod zahrály děti z mateřské
školy známou pohádku O kůzlátkách. Následovala pohádka Mrazík,
kterou zahrály děti ve věku 4 až 13 let. Diváci sledovali příběh
Nastěnky, která musela sloužit maceše a sestře Marfušce. Nechyběl
dědeček Hříbeček, Baba Jaga, Mrazík a hlavně Ivan, který Nastěnku
zachránil. Rozveselené publikum na závěr odměnilo malé herce
potleskem.

S pohádkou Mrazík děti také vystupovaly v Domu sv. Antonína
v Moravských Budějovicích, kde potěšily nejen jakubovské občany.
Publikum se přidávalo ke zpěvu písní, stále malé herce povzbuzovalo
potleskem a slovy chvály. Za odměnu si děti pochutnaly na buchtách,
které jim upekly babičky.
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Závěr divadelní sezony jsme
spojili s oslavou dne Země
v pátek 22. dubna v odpoledních
hodinách v mateřské škole na
zahradě.
Na úvod děti
z dramatického kroužku zahrály
pohádku Mrazík. Potom jsme
naší Zemi zazpívali a popřáli
písní:
Naše
Zem
má
narozeniny, my máme přání
jediný - štěstí, zdraví, štěstí,
zdraví, hlavně to zdraví.
Následovaly soutěže v okolí
školky, které zajistily starší
děti
z
dramatického
kroužku.
Indiánská
hra
hledání obrázků všechny
zaujala. Děti si vysoutěžily drobné odměny a jablko. Na závěr,
jak na správné oslavě, byla hostina. Pochutnali jsme si na buchtách,
rodiče si popovídali při kávě, děti si zaběhaly na zahradě.
Děkujeme Haně Klejdusové, Monice Klímové a Daně Duchoňové
za pomoc při vystoupeních, odvozu dětí, …
Bronislava Kabelková, Lucie Kabelková
Mladší děti navštěvují dramatický kroužek v rámci MŠ. Každou středu
po svačince hrajeme pohádky, zpíváme, hrajeme různé hry
s dramatickými činnostmi. Dramatickou výchovu zařazujeme
do každodenních činností všech dětí. Děti vystupovaly na velikonočním
posezení v MŠ, na jarní neděli, na dni Matek, na rozloučení
s předškoláky a před hodnotící komisí Vesnice roku.
Bronislava Kabelková, Eva Tučková
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Základní škola
Dne 25. ledna 2016 se konal v budově ZŠ zápis dětí k základnímu
vzdělávání. V září by mělo do 1. třídy nastoupit 6 dětí. Už se na ně moc
těšíme a přejeme jim hodně úspěchů.
Dne 23. 3. 2016 proběhlo ve škole velikonoční tvoření. Děti zhlédly
dokument o velikonocích a velikonočních zvycích. Potom pekly jidáše,
zdobily perníčky a na zahradě hledaly čokoládová vajíčka.

V pondělí dne 4. dubna se
žáci naší školy připojili
k akci Čistá Vysočina
a posbírali odpadky, které
poházeli nezodpovědní
řidiči kolem státní silnice.
Všichni si zaslouží velký
dík za to, že pomohli
přírodě a přispěli k
lepšímu vzhledu našeho
okolí.
23

Hodiny pracovních činností patří u většiny žáků k těm oblíbeným.
Děti rády vaří, pracují na zahradě, sejí a sázejí. Ani tomu, rodiče,
nebudete věřit!

V letošním školním roce jsme
využili dotace na Podporu
polytechnické
výchovy
v mateřských
a
základních
školách v Kraji Vysočina. Do školy
jsme zakoupili 4 stavebnice
Merkur M8 a stavebnici Merkur
E2 elektronic. Do mateřské školy
byla
zakoupena
stavebnice
Kiditec. Ze sponzorského daru jsme zakoupili pro děti elektronické
stavebnice Voltík s mnoha možnostmi zapojení efektních
elektronických modelů, se kterými si děti hrají především v družině.
Během jarních měsíců ve škole proběhly besedy se zajímavými lidmi
z naší obce a okolí, kteří se s dětmi přišli podělit o svoje zážitky,
zkušenosti a předat jim tak kousek svého vědění. Postupně nás
navštívili: dlouholetá ředitelka místní školy paní Majorová, babička
Terezky a Karolíny paní Tejralová, spisovatelka Gabriela Kopcová
a o zážitky a obrázky z cest se s dětmi přišel podělit pan Forman.
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Den Země jsme oslavili výukou v terénu. Na polní cestě za kostelem
a v lese směrem ke Kozí hůrce žáci plnili různé úkoly v družstvech
na stanovištích. Postupně řešili úkoly ze zdravovědy, přírodovědy, naší
historie, logické úkoly, poznávali dopravní značky a orientovali se
v terénu i na mapě. Žáci spolu výborně komunikovali a spolupracovali.
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Dne 25. dubna jsme s dětmi
vyrazili

do

Moravských

Budějovic na přehlídku trofejí a
mysliveckou výstavu. Během
celé prohlídky nás doprovázeli
lesní pedagogové a myslivci
z okolních honiteb.
V sobotu dne 23. 4. 2016
proběhla brigáda na úpravu obou
hřišť v základní škole. Na pomoc
přišli tatínkové a také několik
bývalých,
současných
i budoucích žáků školy. Zahrada
nám sice pomalu, ale jistě roste
do krásy a pro veřejnost je
přístupná.
V pondělí dne 9. května se vydali žáci naší školy do Moravských
Budějovic. Mladší děti shlédly představení Čertovská pohádka v podání
žáků ZŠ a MŠ Nové Syrovice. Pak jsme využili možnosti
návštěvy dětského hřiště, kde si děti užily prolézaček.
Starší žáci pokračovali ve výuce dopravní výchovy, kterou zahájili
v listopadu ve škole, nyní na dopravním hřišti pod vedením členů
městské policie. Nejlepší z žáků 4. ročníku si odvezl řidičský průkaz
cyklisty. Všichni pak nové zkušenosti z jízdy na dopravním hřišti
a dodržování dopravních předpisů.
Dne 10. května k nám do školy zavítala skupina učitelek ze Základní
a mateřské školy Jastrabá ze Slovenska. Podělily jsme se s nimi o naše
zkušenosti s využíváním školní zahrady. Nejprve shlédly vyučování
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mladších dětí, potom i starších
žáků. Jak poznamenal jeden
žák
na
závěr
tématu
odučeného v zahradě: Tohle
byla nejlepší hodina, hrozně
mě to bavilo. Děti bývají při
vyučování venku velmi aktivní,
pobyt venku a pohyb jim
svědčí.
V pátek dne 20. května
zavítali do Jakubova herci
z Divadélka pro školy
z
Hradce
Králové
s představením Pohádka ze
starého mlýna, aneb Nebojte
se hastrmanů. Pohádka nás
okouzlila milým humorem
a dobrým vtipem.
Dne 25. května jsme
úspěšně reprezentovali
Jakubov
na
Domamilských hrách.
Markéta
Klímová
obsadila
1.
místo
v běhu na 50 m a
1. místo ve skoku do
dálky. Nikola Janíčková
získala 3. místo v běhu
na 50 m. Také v kolektivních sportech jsme byli úspěšní. Vybojovali
jsme 2. místo ve fotbale a 4. místo ve vybíjené.
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Dne 31. května 2016 přijeli do školy
zástupci
policejního
oddělení
v
Moravských
Budějovicích.
Připomněli dětem zásady bezpečnosti
při pohybu v silničním provozu,
seznámili je s vybavením policejního
auta i osobní výbavou policisty.
V úterý 21. června se žáci 3. – 5. ročníku vydali na vlastivědnou exkurzi
do Prahy. V letošním roce si připomínáme výročí 700 let od narození
Karla IV., a tak jsme se zaměřili na stavby a památky z jeho doby.
Navštívili jsme ale i mnoho
dalších míst a připomněli si
osobnosti a události, o
kterých jsme se ve škole
učili. Velkým zážitkem byla
návštěva katedrály, Starého
královského
paláce
a
Vladislavského sálu. Praha
na děti udělala velký dojem a
na podzim bychom se tam
rádi podívali znovu.
K závěru školního roku patří
neodmyslitelně stanování na
školní zahradě. Letos jsme se
nechali
inspirovat
olympijskými hrami a celý
program jsme připravili
v tomto
duchu.
Naše
olympiáda
začala
slavnostním zapálením ohně,
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olympijskou štafetou a slibem všech závodníků i rozhodčích
u olympijské vlajky. První disciplínou jsme se připojili k olympijskému
běhu pořádanému T-mobilem na různých místech republiky. Na školní
zahradě
pak
probíhaly
další
soutěže, ve kterých
si
jednotlivá
družstva
měřila
svoje síly. Nakonec
vlastně
vyhráli
všichni, protože se
podle svých sil
zapojili,
utvořili
tým, respektovali
pravidla a závodili čestně.
V úterý 28. července jsme
vyrazili vlakem z Moravských
Budějovic na výlet do Znojma.
Po prohlídce města se děti
vyřádily na přírodním hřišti u
Gránického potoka.
Školní rok jsme slavnostně zakončili ve čtvrtek 30. června. Rozloučili
jsme se s Tadeášem Doležalem a Eliškou Dračkovou, kteří po
prázdninách půjdou do 6. třídy. Děti si za celoroční snažení odnesly
domů vysvědčení, které ovšem nedokáže vyjádřit, co všechno se ve
škole naučily a prožily. Rádi bychom i v příštím školním roce dětem
předávali nejen znalosti, ale taky pěstovali přátelské vztahy, úctu
k sobě navzájem, vodili je často do přírody a poskytovali jim co nejvíce
příležitostí k pohybu.
Hana Dračková
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Jakubovské mažoretky
Tento rok jsme se pravidelně
scházely
každý
čtvrtek
v kulturním domě, za pěkného
počasí i venku. S děvčaty jsme
zvládly nacvičit další tři skladby,
které jsme ukázaly na Dětském
karnevalu, besídce ke Dni matek,
Vesnici roku a Setkání Jakubovů.
Školní rok jsme zakončily
šipkovanou, v průběhu cesty
na holky čekaly různé úkoly a na konci našly poklad.

Doufáme, že se v září s děvčaty opět uvidíme, protože jsou šikovné.
 Přejeme vám pěkné prázdniny.
Lucie Kabelková, Veronika Kračmarová
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Aerobic
Kroužek navštěvují děti od 4 do 12 let. Scházíme se každé úterý od září
do června v kulturním domě. Děti jsou rozdělené do dvou skupin.
S mladší skupinou jsme tento rok vystupovali se skladbou Malé kotě.
Dokonce jsme navštívili pódiové skladby v Moravských Budějovicích,
kde Koťátka obsadila třetí místo. Starší skupina děvčat vystupovala
letos se skladbou Děti ráje. Tato skladba byla pro děvčata ze začátku
náročnější, ale holky jsou šikovné tak vše zvládly. I s touto skladbou se
děvčata ukázala na pódiových skladbách v Moravských Budějovicích.
Dále jsme vystupovali i na různých kulturních akcích např. karneval,
čarodějnice a tak dále. Jsem moc ráda, že děti kroužek navštěvují
a věřím, že v září se opět sejdeme ve stejném nebo i větší počtu!
Kateřina Kabelková
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SDH Jakubov – soutěžní tým žen
Pro letošní sezónu jsme si zvolily jasný cíl – obhájit titul
Mistryně JOL 2015. Trénovat jsme začaly v dubnu. Sérii závodů
v požárním sportu jsme zahájily ne moc šťastně na Třebíčské okresní
lize 8. 5. 2016 v Myslibořicích, kde nás diskvalifikovali pro krátké
hadice. Hned další týden jsme se vydaly na okrskovou soutěž
do nedalekých Oponešic, kde jsme získaly první místo. Doposud jsme
se zúčastnily 8 závodů zařazených do krajské soutěže v požárním
sportu Jihlavské OPEN ligy,
z nichž jsme jich 7 vyhrály
a jednou
obsadily
druhé
místo. Aktuálně si na JOL
držíme první místo s počtem
78 bodů a tudíž i velký bodový
náskok na nyní druhý Boršov
s 34 body a třetí Novou říši
s 31 body. Ještě nám zbývá
zúčastnit
se
5
závodů
zařazených do JOL. Pevně
doufáme, že si bodový náskok
udržíme i nadále a dokážeme
splnit cíl, který jsme si daly na
začátku sezóny.
Také jsme se zúčastnily
5 závodů zařazených do
Třebíčské okresní ligy, ve které
se nám letos bohužel nedaří.
I přes všechny dosavadní
problémy
jsme
jednou
dokázaly obsadit 1. místo.
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V červnu jsme si vyzkoušely zasoutěžit na Extralize ČR v požárním
sportu, která se konala ve Chvalovicích u Znojma. Na této soutěži jsme
získaly 7. místo s časem 17:28 (LP 16.41). Celkově nejlepšího času
letošní sezóny jsme dosáhly v Kněžicích, 16:84 (LP 16:45). Ve volném
čase se účastníme i nočních soutěží v okolí. Věříme, že letošní sezóna
pro nás bude minimálně tak úspěšná jako ta minulá.
Barbora Kabelková, Petra Kabelková

Současné složení družstva žen:
Koš:
Zuzana Vaníčková, Kateřina Kabelková, Lucie Kabelková
Savice:
Lucie Jelínková
Stroj:
Vendula Vejmelková
Béčka:
Barbora Kabelková, Petra Kabelková
Rozdělovač: Denisa Machovcová (Litohoř)
Pravý proud: Kateřina Štěpanovská (Hornice)
Levý proud: Hana Kašíková (Šašovice)
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Fotbalový oddíl Družstevník Jakubov
Do jarní části soutěžního ročníku 2015/2016 jsme vstoupili
s přáním vylepšit naše výkony na hřišti a s tím i postavení v tabulce
po podzimní části. Na podzim sice skončili hráči Marek Stehlík, Tomáš
Vrbka (hostování z Želetavy) a Tomáš Veselský (na hostování
do Želetavy), což bylo poměrně výrazné oslabení, ale z hostování
v Moravských Budějovicích se vrátil David Šibor a z Želetavy Martin
Kabelka a věřili jsme, že se nám podaří odchozí hráče adekvátně
nahradit. Bohužel nadcházející jarní část nám ukázala, že se fotbal
v Jakubově nachází v mnohem větší krizi, než jsme si byli ochotni
připustit. Začátek sezóny, kdy jsme v přátelském utkání remizovali
s Čáslavicemi hrajícími o dvě třídy vyšší soutěž, a první kolo
v Okříškách, kde jsme dokázali otočit z 0:2 na konečných 5:2, nás ještě
ukonejšil, ale záhy jsme poznali střet s tvrdou realitou! Domácí porážka
0:4 s Náměští a další 5:1 v Rudíkově nás rychle vrátili zpátky na zem.
V následujících zápasech (3:3 s Přibyslavicemi, 2:2 v Blatnici, 0:2
s Hartvíkovicemi, 2:3 v Třebelovicích) nám nechyběla snaha, ale docela
chybělo štěstí (zvlášť v Třebelovicích, kde jasně postupující domácí
otočili zápas s pomocí rozhodčího až v závěrečných minutách) a my
jsme postupně ztráceli body i postavení v tabulce. Pak přišly dvě
vysoké domácí výhry (5:2 nad Chlístovem a 6:1 nad Jemnickem) a tím
všechno pěkné skončilo. Následovaly potupné a vysoké porážky
(0:8 v Rokytnici, 2:6 doma s Výčapy a 0:7 ve Studenci). V těchto
zápasech jsme už měli velké problémy poskládat aspoň 11 hráčů
z obou mužstev a výsledky i předvedená hra tomu bohužel odpovídaly.
V konečné tabulce jsme obsadili 9. místo.
B tým hrající IV. třídu okresní soutěže byl po podzimní části
na 2. místě průběžné tabulky. Ani Béčku se samozřejmě nevyhnuly
problémy s hráči, zvláště ke konci sezóny, kdy jsme ze dvou mužstev
byli rádi za jedno slepené. Nicméně spolupráce s Želetavou v celku
fungovala a Béčko tak po jarní části skončilo na pěkném celkovém
4. místě.
S ohledem na výsledky, na alarmující přístup k tréninku
a k zápasům během celé jarní části sezóny, na ukončení hostování
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hráčů z Želetavy (zakládají B tým), na nový přestupní řád, který nezná
termín hostování, na návrat některých hráčů do domovských oddílů
(Soukup, Šibor), na odchod hráčů, kteří nejsou z Jakubova (Tržil,
Urbánek, Kratochvíl) a hlavně na nezájem až nechuť velké části
domácích hráčů hrát v domácím prostředí za mateřský oddíl jsme byli
nuceni dobrovolně se odhlásit z II. třídy okresního přeboru, zrušit
Béčko a přihlásit „jenom“ III. třídu.
A jako by všeho nebylo dost, ukončil svoji činnost z osobních
důvodů dlouholetý předseda oddílu pan Jiří Forman a spolu s ním
i sekretář oddílu pan Pavel Dvořák. Za to, co všechno pro jakubovský
fotbal udělali, (a že toho nebylo málo!) jim tímto chceme poděkovat.
Chtěli bychom touto cestou zároveň poprosit o podporu
v nadcházejícím ročníku a o shovívavost a pochopení, pokud naše
práce a výsledky nebudou zrovna takové, na jaké jsme byli dříve zvyklí.
Fotbal v Jakubově momentálně prochází přeměnou vynucenou výše
zmíněnými důvody. Rádi bychom začali opět pracovat s mládeží, háček
je ale v tom, že nás na starost o organizaci fotbalu, hřiště a sportklub
nezbylo mnoho (každý máme nějaké pracovní, rodinné a další
povinnosti). Uvítáme tedy rádi každého, kdo by nám nějakým
způsobem byl ochoten s tímto pomoci. Zvlášť bychom byli rádi, kdyby
se zapojili rodiče dětí ve školním věku, a společně jsme se pokusili
nastartovat práci s mládeží. Prostory, vybavení i další potřebné
podmínky jsou, bylo by škoda to nezkusit!
Tomáš Pospíchal
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Malé ohlédnutí za prvomájovým průvodem
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