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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
20. září 2016 zastupitelstvo obce:
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru,
• schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
s E.on Distribuce,a.s.,
• ocenilo pozemek parc. č. 843/46 o výměře 960 m2 reálnou cenou
192.000,- Kč a za tuto cenu ho prodává Michalu Dunklerovi,
• schválilo pronájem obecního bytu Miroslavě Kovárnikové,
• schválilo navýšení příspěvku Moravskobudějovického mikroregionu
o 50,- Kč na občana na sociální služby.

8. listopadu 2016 zastupitelstvo obce:
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
• schválilo směnou smlouvu s manželi Muzikantovými na pozemky
parc.č.1194/3 a 848/3 za pozemek parc.č.843/48 bez doplatku,
• schválilo pronájem obecního bytu Aleně Kafkové,
• schválilo Smlouvu o dílo na Projektovou dokumentaci na 3. etapu
zasíťování stavebních pozemků s PROFI Jihlava,
• schválilo Rozpočtové opatření č. 8,
• schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 Požární řád obce,
• vzalo na vědomí Prováděcí dokumentaci k řešení mimořádných
situací v obci,
• schválilo předložené dohody o provedení práce,
• schválilo podání žádosti o dotaci z MMR na dětská hřiště,
• schválilo seznam pomístních názvů v katastrální mapě,
• neschválilo pojištění obce nabízené firmou DAS,
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Získané dotace
O dotacích získaných v první polovině roku jsem vás informoval
již v minulém čísle. Jednalo se o 397.969,- Kč na nákup malé
mechanizace na údržbu zeleně a chodníků, 110.000,- Kč na
rekonstrukci chodníku a 250.000,- Kč na zasíťování 2. etapy stavebních
pozemků. V druhé polovině jsme nezískali žádnou dotaci ani
neprobíhala žádné větší investiční akce. „Pouze“ jsme dokončovali
administraci předchozích dotací, správně vyúčtovat získanou dotaci je
dnes díky zvyšující byrokracii těžší než ji získat.

Připravované investiční akce
V současné době jsme zadali projektovou přípravu pro 3. etapu
výstavby rodinných domů ve směru na Vícenice. V nové lokalitě by
mělo vzniknout celkem 14 větších a 4 menší stavební pozemky pro
nové rodinné domy. Po projektové přípravě, vydání stavebního
povolení a získání dotace začne výstavba inženýrských sítí
pravděpodobně v roce 2018.
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Na podzim 2016 jsme získali stavební povolení na stavební
úpravy 1. patra mateřské školy za účelem rozšíření její kapacity
o 15 míst. Stavební práce začnou v lednu, vše by se mělo stihnout
do začátku nového školního roku. K tomuto kroku přistoupilo
zastupitelstvo obce z důvodu zvyšujícího se počtu dětí díky nové
výstavbě.
V příštím roce by také Kraj Vysočina měl začít s demolicí mostu
u prodejny Garmisch a jeho novou výstavbou včetně rozšíření
o chodník pro chodce. Obec je připravena pokračovat rekonstrukcí
přilehlých chodníků na obou stranách potoka.
V lednu začne příprava největší investiční akce v obci. Jedná se
o výstavbu splaškové kanalizace a likvidaci odpadních vod. K tomuto
kroku nás vedlo několik důvodů:
končící povolení na vypouštění odpadních vod,
možný budoucí tlak úřadů na odkanalizování obce naší velikosti,
chceme stihnout čerpání evropských dotací v programovém
období 2014 – 2020,
chybějící kanalizace nás omezuje v dalším rozvoji (opravě
chodníků, komunikací, výstavbě apod.)
Nejprve bude zpracována studie na odkanalizování naší obce, ta má za
úkol posoudit různé možnosti a vybrat nejvhodnější řešení. Bude
určena trasa, kudy kanalizace povede a vybrána možnost výstavby
vlastní čistírny odpadních vod nebo napojení na čistírnu do
Moravských Budějovic přes Litohoř. Následovat bude zpracování
projektové dokumentace podle nejvhodnější varianty. Dalším krokem
bude podání žádosti o dotaci a následně vlastní výstavba. Ale to už
předbíhám o několik let.
Tolik malé představení akcí, které nás čekají v příštím roce.
Miroslav Kabelka
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Ohlédnutí za druhou polovinou roku 2016
V sobotu 30. července 2016 uspořádal SDH Jakubov soutěž
v požárním útoku zařazenou do Jihlavské OPENligy. Soutěže se
zúčastnilo 17 družstev mužů a 9 družstev žen. Z vítězství se radovali
muži z Oponěšic a ženy z Nevcehle. Soutěže se zúčastnili i hasiči
ze spřáteleného rakouského Gerasu, kteří vítězným týmům věnovali
soudky piva. Domácí hasičky skončily na pěkném 2. místě a tři kola
před koncem si tak pojistily celkové vítězství v této krajské soutěži.
Z deseti závodů jich 7 vyhrály, 2x byly druhé a jednou skončily
na 6. místě. Celkem získala děvčata zatím 88 bodů a jsou suverénně
první před Olešnou se 41 body. Jihlavskou OPENligu jakubovské hasičky
vyhrály i v roce 2015.

V úterý 16. srpna 2016 se opět sešla skupinka místních
nadšenců, aby pokračovala v jedenáctileté tradici stavění Slamáků.
Po loňském úspěchu Lemurů pro jihlavskou ZOO stavěli i letos další
zvířátka ze slámy. Oranžově nastříkané balíky možná ze začátku
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připomínaly řidičům veverky nebo
lišky, ke konci však již nikdo
nepochyboval o tom, že se jedná
o dva Tygry. Se stavbou obřích
slaměných soch opět pomáhala
obecní technika.

V neděli 21. srpna 2016 se uskutečnilo další přátelské setkání
v Gerasu u příležitosti skládání odborných zkoušek zdejších hasičů.
Místní hasiči také ukázali jakubovským svoji techniku.

V sobotu 27. srpna 2016 uspořádal obecní úřad ve spolupráci
s obětavými rodiči, hasičkami a dalšími občany již 12. ročník Pohádkové
cesty okolo Jakubova. Na deseti stanovištích na děti čekaly pohádkové
postavičky, u kterých děti plnily různé úkoly. Za jejich splnění dostaly
drobné odměny. Na závěr čekalo na všechny občerstvení. Děti si také
mohly zaskákat na trampolíně. Obecní úřad děkuje všem, kdo se na
organizaci pohádkové cesty podíleli.
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Ve čtvrtek 1. září 2016 postavili jakubovští nadšenci v pořadí již
čtrnácté Slamáky. Za vzor jim posloužily české pohádkové postavičky,
Bob a Bobek. V minulých letech jste mohli vidět Shreka s Fionou,
Křemílka s Vochomůrku, Maxipsa Fíka s Ájou, Macha a Šebestovou,
Ferdu Mravence s Beruškou, Jů a Hele nebo Medvědy od Kolína.
Základem byly opět obří balíky slámy obarvené fasádní barvou.
Zajímavostí je, že
na výrobu doplňků
vždy
poslouží
některé
staré
vyřazené
věci.
V letošním roce
stavitelé
zužitkovali
na
výrobu klobouku
pro králíky OSB
desky ze staré
hasičské základny
a vyřazenou hadici
C.
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Cenu Ladislava Havlíka pro nejlepšího jakubovského studenta
moravskobudějovického gymnázia za školní rok 2015/2016 získal Jakub
Dračka.
V letošním roce byl poprvé vyplacen příspěvek rodičům
odcházejících páťáků, kteří ukončili školní docházku v jakubovské škole,
na nákup učebních pomůcek.
V předvečer
státního
svátku
vzniku
samostatného
Československého státu se sešlo v Jakubově před obecním úřadem
několik desítek občanů a dětí. Odtud vyšel lampionový průvod k parku
na návsi. Zastupitelé obce položili věnce k památníkům padlých
ve světových válkách. Starosta obce Miroslav Kabelka připomněl krátce
historii 28. října.
V pátek 11. listopadu se v kulturním domě konalo Podzimní
odpoledne s pohádkou. Nejdříve zatančila starší děvčata skladbu
s deštníky. Děti z mateřské školy zahrály pohádku Včelí medvídci
a dramatický kroužek si připravil pohádku Šípková Růženka.

V neděli 13. listopadu se v kulturním domě uskutečnilo další
setkání jakubovských seniorů. Program zahájily jakubovské mažoretky
pod vedením Veroniky Kračmarové. Následovala skladba děvčat
s deštníky, kterou s nimi nacvičila Lucka Kabelková. Své umění
předvedla také děvčata z aerobiku, která trénují pod dohledem Katky
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Kabelkové. Na závěr kulturního programu sehráli malí herci
z dramatického souboru Kubík pohádku Šípková Růženka. Tu s nimi
nacvičila Bronislava Kabelková. V další části programu starosta obce
Miroslav Kabelka zhodnotil uplynulý rok. Připomněl významné
společenské, kulturní i sportovní akce, získané dotace i úspěchy obce.
Prozradil i několik akcí, které připravuje obecní úřad v budoucnu.
Po skončení oficiální části si důchodci popovídali při občerstvení, které
zajistil obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí.

I přes nevlídné listopadové počasí (sluníčko prostě svítí v jiné měsíce)
vyrazilo asi 30 nadšenců z Jakubova a Martínkova na již třetí Pochod
17. listopadu. Odpoledne vyšly skupinky občanů z obou obcí, aby se
potkaly v půli cesty na hranici
svých
katastrů.
Při
sousedském setkání si jeho
účastníci popovídali a opekli
přinesené klobásky. Na závěr
neformálního setkání zapálili
svíčky a zazpívali státní
hymnu na památku událostí
17. listopadu. Poté vyrazili
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zpět ke svým domovům. Protože jakubovští to mají o něco dále, využili
na cestě zpět obecní traktor.
V sobotu 26. listopadu 2016 uspořádal obecní úřad zájezd
do rakouského Hollabrunnu na tradiční pochod čertů.

První adventní neděli 26. listopadu 2016 byl slavnostně rozsvícen
vánoční strom v parku a představen nový betlém. Smrk v parku
je jedním z nejvyšších vánočních přirozeně rostlých stromů v okolí
o přibližné výšce 25 metrů. Trvale je na něm rozmístěno 600 metrů
speciálního kabelu a 80 barevných LED žárovek. Betlém staví místní
nadšenci již od roku 2005, za svoji jedenáctiletou historii inspiroval
již několik desítek obcí nejen v blízkém okolí nebo Kraji Vysočina, ale
i v celé České republice. První betlém měl pouze 6 postav - svatou
rodinu a tři krále. Každoročně v betlémě přibyla jedna i více postav.
Dnešní betlém čítá již 22 postav. Při slavnostním rozsvícení k občanům
promluvil nejprve starosta obce Miroslav Kabelka a následně místní
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farář P. Ladislav Kozubík, SDB. S kulturním programem vystoupily děti
z jakubovské školy. Celé akce se zúčastnilo asi 180 občanů.

V pondělí večer 5. prosince jste mohli v naší obci potkat Mikuláše
s anděly a čerty.
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Dne 11. prosince se konala v kulturním domě předvánoční besídka
žáků základní a mateřské školy. Krátkým vystoupením přispěl také
kroužek aerobiku a mažoretky. Nejmladší děti zahrály pohádku Čert
a Káča, děti ze školy předvedly pásmo inspirované lidovými zvyky
od svatého Martina až po svatou Lucii.
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Základní škola
Ve čtvrtek 1. září začal nový
školní rok. Do 1. ročníku
nastoupilo 6 dětí: Ondřej
Číhal,
Sabina
Molina,
Štěpán Klejdus, Jiří Klimeš,
Lucie Ondráčková a Tereza
Pospíchalová. V letošním
školním roce navštěvuje
základní
školu
celkem
21 žáků v pěti ročnících.
Dne 11. října zavítala do
naší školy spisovatelka
Michaela Fišarová oceněná
Zlatou stuhou za literaturu
v roce 2013. Přijela k nám
z Prahy společně s hercem
divadla Ypsilon Miroslavem
Reilem, který dramaticky
ztvárnil ukázky z knih Náš
dvůr má tajemství a A-Ž
půjdeš do školy. Beseda byla velice poutavá a dětem se líbila. Poté děti
pokládaly autorce "fundované" otázky. Závěrem paní Fišarová napsala
zájemcům věnování do knih a čtenářských deníků.
Ve čtvrtek 29. 9. jsme se jako již v minulých letech sešli odpoledne
s dětmi a rodiči na tradičním podzimním vyrábění. Z přírodních
materiálů jsme tvořili suché vazby, věnečky, zvířátka a jiné výrobky.
Některé s nich jste mohli vidět na posvícenské výstavě v Jakubově nebo
v Moravských Budějovicích.
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Koncem listopadu jsme se sešli ve škole spolu s dětmi a rodiči na
tradičním adventním vyrábění. Mnozí si odnesli domů vlastnoručně
zhotovený adventní věnec, společně jsme vytvářeli vánoční přáníčka.
V družném hovoru
jsme poseděli u kávy
a
malého
občerstvení.
Jsme
rádi, že na tato
setkáni chodí nejen
rodiče dětí, ale i naši
bývalí žáci.
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V pondělí dne 28. listopadu k nám zavítali herci z Divadélka pro
školy s Africkou pohádkou. Během představení jsme se nejen zasmáli,
ale i poučili, kdo to byl Emil Holub, jaká zvířata žijí v Africe, dokonce
jsme si i společně zanotovali.
Předvánoční
čas
patří
k nejkrásnějším obdobím roku. Celý
prosinec se každý den setkáváme
u adventního věnce, rozsvěcujeme
světélka i v adventním kalendáři,
plníme úkoly, které na nás čekají
v
jednotlivých
kapsičkách
adventního kalendáře. A hlavně se
snažíme přinášet druhým radost.
Když se to podaří, rozsvítí se jedna
hvězda na naší společné obloze.
V pondělí dne 5. prosince zavítal do školy svatý Mikuláš v doprovodu
anděla i čerta. Mikuláš každého zvlášť pochválil a taky připomněl
dětem, v čem by se měly polepšit.
Mgr. Hana Dračková
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Řádky z mateřské školy
Ve čtvrtek 1. září 2016 nám začal nový školní rok 2016/2017.
V mateřské škole je zapsáno 23 dětí, z toho jsou 4 děti předškolního
věku. Personální obsazení zůstalo nezměněno. Vedoucí učitelkou je Eva
Tučková, učitelkou Bronislava
Kabelková, DiS. V MŠ uklízí
Petra
Pospíchalová,
která
pomáhá i s nejmladšími dětmi.
O stravování se stará Lenka
Nechvátalová.

Letos pracujeme podle školního
vzdělávacího
programu
pro
předškolní vzdělávání s názvem
„Rok s včelími medvídky“. Je
zaměřen na poznávání přírody a
vztahy mezi dětmi. Celý rok nás
provází dva kamarádi – Čmelda
a Brumda, kteří nám svými příběhy
pomáhají. 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 jsme se
zapojili do celostátní akce
„Celé Česko čte dětem“.
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Některé z dětí navštěvují logopedický kroužek, který vede paní Mgr.
Petra Řepová, Ph.D.
Během školního roku je pro děti a jejich rodiče připravena celá řada
aktivit:
• Děti se s rodiči aktivně zapojily do sběru papíru, hliníku,
pomerančové kůry a sbírky víček z PET lahví pro postižené děti.
Také jsme se zapojili do charitativního projektu „ Upleť čtverec“
na pomoc africkým dětem.
• Stalo se již tradicí, že s dětmi navštěvujeme „Slamáky“. Letos
postavili místní nadšenci postavičky „ Boba a Bobka“ – zajíce
z klobouku. Dětem se moc líbily a tak se s nimi i vyfotily.
• Jedno zářijové odpoledne jsme
rodiče pozvali do MŠ ke hrám
s říkadly, padákem, ukázkou knih.
Protože bylo hezké počasí, konala
se část akce „ Čteme dětem
s rodiči“
na
školní zahradě
a všem se moc líbila.
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Na výstavě u příležitosti oslav posvícení v obci jste mohli vidět
některé z výrobků a výtvarných prací našich dětí.
V měsíci říjnu se konalo v MŠ screeningové vyšetření zraku dětí.
Rodiče využili této možnosti, aby se ujistili, že jejich děti jsou
zdravé.
Děti se zúčastnily hudebního pořadu „Pohádka babičky Chroty“,
kde se seznámily s některými hudebními nástroji dnešní
i dřívější doby. Poslechly si, jak znějí a také si s nimi zazpívaly.
Některé podzimní výrobky a výtvarné práce dětí jsme
vystavovali v konírnách v Moravských Budějovicích u příležitosti
„ Císařského posvícení“.
Další akcí pro rodiče byla ukázka cvičení na gymnastických
míčích a vzduchových podložkách. Rodiče se seznámili
se základním sezením na míčích a podložkách, oblečením dětí
při cvičení, s některými cviky a hrami, s využitím říkadel a písní
při cvičení.
Na začátku měsíce prosince se uskutečnily „ čertovské
soutěže“. Děti se proměnily v malé čertíky. Soutěžily, tancovaly
a na závěr dostaly pěknou odměnu.
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I letos nás navštívil Mikuláš a anděl. Děti se nemohly této
návštěvy dočkat. I když se některé trošku bály, přednesly
připravené
básně,
dostaly
všechny
balíček,
s Mikulášem a andělem se vyfotily a na rozloučenou mu
zazpívaly.

V předvánočním čase děti vykrajovaly perníčky a linecké cukroví
z těsta, které nám pomohly připravit některé maminky. Vyráběly
přáníčka, vánoční ozdoby, vločky a stromečky, zpívaly koledy.
Pod vánočním stromečkem pak našly spoustu dárků, které si rozbalily
a mohly si s nimi pohrát, než odešly na vánoční prázdniny.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, sponzorům
a občanům Jakubova za dary a pomoc MŠ a do nového roku Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Za kolektiv MŠ Jakubov Eva Tučková
Foto: Bronislava Kabelková
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Fotbalový oddíl Družstevník Jakubov
Do podzimní části nového soutěžního ročníku 2016/2017
vstoupil jakubovský fotbal po zemětřesení, které nastalo po ukončení
jarní části, v nové soutěži a v značně pozměněné (nebo přesněji řečeno
poslepované) sestavě.
Jakubovský fotbal opustilo 13 hráčů (skoro všichni hráči
A mužstva) a tak jsme byli okolnostmi donuceni po zhodnocení našich
možností dobrovolně sestoupit o jednu úroveň níž a přihlásit pro nový
ročník III. třídu. Do nové sezóny jsme vstoupili přípravnými zápasy,
které jsme sehráli v rámci soutěže o Pohár OFS Třebíč. Porážky doma
s Náměští B (0:3) a venku s Valčí (9:1) nám ukázaly, že nová sezóna
nebude žádná procházka růžovým sadem.
Prakticky celý podzim jsme se potýkali s nedostatkem hráčů,
kdy ať už z důvodu zranění, pracovních povinností, nebo jiných, jsme
skoro každý zápas hráli v jiné sestavě. Po porážce v 1. kole
v Přibyslavicích (4:2) přišlo vysoké vítězství ve Slavicích (1:6) domácí
porážka s Podhoráckem (2:3), venku s Radoticemi (4:1), remíza doma
s Myslibořicemi (2:2), porážka v N. Syrovicích (4:1), další domácí ztráta
za remízu s Litohoří (2:2), vítězství v Koutech (1:2) a opět další porážka
doma s Opatovem (1:4). V průběhu podzimu se sestava přece jen
trochu "usadila", z Želetavy se vrátil Jirka Smetana a až na smolný
zápas s Opatovem, kdy se nám zranili v průběhu zápasu 3 hráči, to
vypadalo, že se snad začíná blýskat na lepší časy. Následovalo vítězství
v Šebkovicích (0:1) a v posledním domácím zápase jsme opět v duchu
hesla "bohatým brát a chudým dávat" ztratili body remízou s Domamilí
(2:2). Podzim jsme tedy zakončili na průběžném 8. místě s 12 body.
V průběhu sezóny jsme uspořádali, nebo se nějak podíleli na
třech kulturních akcích: návštěva slovenského Jakubova, sraz bývalých
a současných hráčů Jakubova a posvícenská zábava. Všechny akce se
odehrály ve sportovním areálu a myslím, že můžeme říct, že se
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opravdu vydařily. Po skončení fotbalové sezóny jsme uspořádali
zabíjačku a brigádu na úklid sportovního areálu a kabin.
Do nového roku 2017 přejeme všem mnoho štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů a s pozdravem "Sportu zdar a fotbalu
zvlášť" se těšíme, že se na jaře opět budeme setkávat při fotbalových
utkáních našeho mužstva.
Tomáš Pospíchal

Další úspěch jakubovských hasiček
Družstvo jakubovských hasiček bylo obnoveno před čtyřmi roky.
Po počátečních neúspěších, sbírání zkušeností a změnách ve složení
týmu se dostavily první úspěchy. V krajské hasičské soutěži Jihlavská
OPENliga skončila děvčata v roce 2014 celkově na 8. místě. V loňském
roce jakubovské hasičky již tuto náročnou soutěž vyhrály. V letošním
roce toto celkové vítězství děvčata obhájila a již podruhé jim tak byl
zapůjčen velký putovní pohár pro vítěze. Nad svými soupeřkami
zvítězila
s přehledem
s celkovým počtem 108 bodů,
druhá Nevcehle měla pouze
64 bodů! Jakubovské hasičky za
13 závodů zařazených do této
soutěže jich 8 vyhrály a 3x byly
druhé. Vyhlášení výsledků
se uskutečnilo 10. září 2016
ve Staré Říši. Dařilo se jim
i v okresní Třebíčské hasičské
lize, kde skončily celkově na
pěkném 3. místě.
Gratulujeme!!!
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Dění v RSL v roce 2016
Rolnická společnost Lesonice a.s. patří do skupiny ADW a včetně
sesterských společností obhospodařuje 4176 ha. Z toho v katastru obce
Jakubov 460 ha.
Poslední roky jsou velmi rozdílné klimatické podmínky a je to znát
hodně i na polích. Ozimé plodiny dávají poměrně stabilní výnosy, oproti tomu
jařiny se stávají sázkou do loterie v závislosti na počasí. Z rekapitulace
vyplývá, že rok 2014 byl extrémně mokrý, rok 2015 extrémně suchý a letošek
se vyznačoval velice suchým srpnem a zářím. To nejvíce postihlo zaseté ozimy
a především porosty kukuřice, které do té doby vypadaly na rekordní výnosy
a následně během třech týdnů v září uschly na polích před očima. Celkově se
dá říct, že se průběh srážek rychle mění a srážky z podzimního a zimního
období se posouvají do léta. V průběhu vegetace od 1. března do konce srpna
byl sice úhrn srážek 496 mm, ale z toho příděl 10 mm pravého deště přišel až
koncem června.
Jak již bylo řečeno, výnosy ozimů nebyly špatné, řepka se dostala na
úroveň 4 t/ha a pšenice 7,8 t/ha. Výnos byl pěkný, ale ceny pšenice se oproti
loňsku propadly více jak o 25%. Průběh žní byl rychlý a do jejich období se
nakumulovalo nebývale hodně činností – 10 kombajnů, aplikace digestátu na
slámu, příprava a setí řepky zaměstnali na polích naráz kolem 60 pracovníků.
V příštím roce se budeme muset vyrovnat s cenami komodit, které
jsou na desetiletém minimu a také s nízkou zásobou objemných krmiv, které
se nám v posledních dvou letech nepodařilo vypěstovat v dostatečném
množství. Proto i nadále musíme pracovat na progresivních postupech na
našich pozemcích.
Chov skotu prošel v letošním roce výraznými změnami. V loňském
roce byla zahájena výstavba nové stáje pro 260 ks dojnic a letos modernizace
živočišné výroby pokračovala. Na jaře proběhla výměna technologie dojírny,
kdy stávající rybinová dojírna 2x12 byla přestavěna na dojírnu side by side
2x16 míst. Nová dojírna je výrazně rychlejší a usnadnila práci s dojnicemi.
Přestavbu provázely poměrně velké obavy o ztrátu užitkovosti, protože vedle
dojících krav pracovala naše stavební skupina se sbíječkami. Obavy se naštěstí
nenaplnily a naopak krávy se velice zajímaly o jakékoliv odložené nářadí.
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Stejnou míru zvědavosti projevily i v červenci při otevření nové stáje,
kdy během prvních 14 dnů prověřily každý detail. Pro maximální pohodlí jsme
zvolili jako stelivo písek, který je z pohledu pohodlí a hygieny vemene asi to
nejlepší. Písek jako stelivo je i o něco lacinější při pořízení, ale proti tomu se
staví náročná práce se separací písku a řízení kejdového hospodářství.
Odměnou je užitkovost atakující 10 000 litrů mléka na krávu a rok a dodávky
mléka v nejvyšší kvalitě Q.
Přestavba střediska živočišné výroby bude pokračovat i v roce příštím
i přes velmi nízké výkupní ceny mléka. Jsme totiž přesvědčeni, že chov
dobytka do zemědělství Vysočiny patří a jedině moderní chovy obstojí
v dnešním nejistém prostředí.
Oproti mléčným kravám pastva masného plemene Aberdeen Angus
v Chlístově probíhá daleko klidněji. Jedinou větší změnou byla generační
výměna dvou plemenných býků.
I když s námi možná někteří lidé nesouhlasí, vhodným doplňkem
zemědělské výroby jsou rovněž bioplynové stanice. Kombinace s živočišnou
výrobou umožňuje krmit dobytku jen to nejkvalitnější krmení a to horší
spotřebuje právě bioplynová stanice. Stejně tak kombinace s výrobním
podnikem jak je tomu v Krahulově zvyšuje přidanou hodnotu tomuto
alternativnímu zdroji energie. Tam se nám daří využívat odpadní teplo téměř
na maximum. V prvním stupni je vysoká teplota výfukových plynů využita pro
výrobu páry, která se spotřebovává při výrobě krmných směsí a zbytek je přes
zimu využíván na vytápění celého areálu. Od letoška je celý výrobní areál
zásobován i elektřinou z bioplynu a myslím, že takovéto využití má málokterá
elektrárna.
Využití instalovaného výkonu bude v letošním roce víc jak 95% což při
náročnosti na údržbu a krmení je pěkné číslo a dodává nám optimismus do
dalších let.
Tím bychom chtěli poděkovat všem našim zaměstnancům za
obětavou práci, našim propachtovatelům půdy za důvěru, kterou nám dávají.
Zároveň bychom chtěli popřát všem z našeho okolí klidné a šťastné svátky
vánoční, hodně štěstí a osobní pohody v roce následujícím.
Kolektiv pracovníků Rolnické společnosti Lesonice
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Pohodové prožití svátků vánočních,
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce
Vám přeje Obecní úřad Jakubov

Připravované akce:
24. 2016

ve 21:00 hod. štědrovečerní zpívání pod vánočním
stromem na návsi

1.1. 2017

ve 13:30 hod. novoroční výšlap do okolí Jakubova, sraz
u obecního úřadu
Zpravodaj připravili: Hana Dračková a Miroslav Kabelka

Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu místních obyvatel
dne 19. prosince 2016. Vydávání periodického tisku bylo povoleno Ministerstvem
kultury ČR pod evid.č. MK ČR E 17886.
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