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Číslo:

Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
20. prosince 2017 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru,
 schválilo dohodu o změně obecní a katastrální hranice s obcí
Litohoř, Domamil a Lukov v rámci pozemkových úprav,
 schválilo plán inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016,
 schválilo rozpočtové provizorium na rok 2017 do výše 1/4 rozpočtu
předchozího roku čtvrtletně,
 vzalo na vědomí návrh zástavby v 3. etapě,
 schválilo nabídku na směnu pozemků v poměru 1:3 za Popelářovými
směrem ke kostelu,
 schválilo koupi nemovitosti čp. 107 a přilehlých pozemků
v elektronické dražbě za podmínek stanovených radou obce,
 vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Jakubov,
 schválilo navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Jakubov o 84.000,- Kč,
 schválilo uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 213/27
o výměře 134 m2 za cenu 40,- Kč/m2, náklady spojené s převodem
hradí obec,
 schválilo pronájem obecního bytu č. 11 Luboši Fialovi,
 schválilo zakoupení 11 ks LED svítidel,
 schválilo uzavření darovací smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů
Jakubov ve výši 12.700,- Kč,
 schválilo uzavření předložených dohod o provedení práce
a navržené odměny zaměstnancům obce.
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31. ledna 2017 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce a finančního výboru,
 schválilo zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016,
 schválilo rozpočet obce na rok 2017 ve výši 15,300.277,- Kč,
závazným ukazatelem je paragraf,
 schválilo odpisový plán,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s manželi Muzikantovými o koupi
pozemku parc. č. 843/48 o výměře 6 m2 za cenu 1.200,- Kč a prodej
pozemků parc. č. 1194/3 a 848/3 o celkové výměře 59 m2 za
celkovou cenu 1.200,- Kč, návrh na vklad do katastru nemovitostí
platí obec,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s Jiřím Formanem o koupi části
pozemků parc. č. 857/9 a 891/5 o výměře 90 m2 za cenu 7.200,- Kč,
s Jitkou Hobzovou o koupi části pozemků parc. č. 857/9 a 891/5
o výměře 38 m2 za cenu 3.040,- Kč a s Jitkou Zikovou o koupi části
pozemků parc.č. 857/9 a 891/5 o výměře 17 m2 za cenu 1.360,- Kč,
náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující,
 schválilo vstup obce do dobrovolného svazku obcí Vodovody
a kanalizace se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč a souhlasí se
stanovami tohoto svazku,
 schválilo zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na
splaškovou kanalizaci a přivaděč do Litohoře,
 schválilo demolici všech zakoupených nemovitostí na pozemcích
parc. č. st. 14 a st.12/1,
 schválilo uzavření pracovní smlouvy s p. Janem Formanem na hlavní
pracovní poměr u obce na dobu neurčitou,
 schválilo Smlouvu o dílo na stavební úpravy mateřské školy s firmou
Roman Pléha z důvodu rozšíření kapacity,
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18. dubna 2017 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na projektovou
dokumentaci k územnímu řízení na kanalizaci a vodovod,
 schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016,
 schválilo Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad,
 schválilo kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Jakubov za rok 2016 ve výši 60.982,86 Kč, který bude převeden
do rezervního fondu,
 schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Moravské
Budějovice na vedení agendy RÚIAN,
 schválilo Rozpočtové opatření č. 2,
 schválilo navýšení platů obecních zaměstnanců o 10,- Kč/hod,
 schválilo účetní závěrku obce za rok 2016.
11. července 2017 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s manželi Kořínkovými o koupi
části pozemku parc. č. 852/7 o výměře 17 m2 za cenu 1.700,- Kč,
návrh na vklad do katastru nemovitostí platí kupující,
 schválilo nabytí víceúčelové komunikace parc. č. 1204/12
z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Jakubov u Mor. Budějovic jako
bezúplatný převod pozemku,
 schválilo pronájem hrobových míst na místním hřbitově na 10 let za
cenu: jednohrob za 500,-- Kč, dvojhrob za 800,--Kč, trojhrob za
1100,-- Kč a urnové místo za 300,--Kč,
 schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017,
 vzalo vědomí Vyhodnocení průzkumu trhu na dětská hřiště
a schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou Dřevoartikl, s.r.o.,
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 schválilo Směrnici o oběhu účetních dokladů č. 1/2017,
 vzalo na vědomí informace starosty o probíhajících investičních
akcích a dotacích,
 schválilo zahrnutí kanalizačních a vodovodních přípojek do
projektové dokumentace a schvaluje smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku s vlastníky dotčených pozemků,
 vzalo na vědomí organizační zajištění Setkání rodáků a přátel obce.
26. září 2017 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo na základě ustanovení § 47 odst. 5, ve spojení
s ustanovením § 55 odst. 1), zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
v platném znění Zprávu o uplatňování Územního plánu obce
Jakubov,
 schválilo Rozpočtové opatření č. 7,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s manželi Vejmelkovými o koupi
části pozemku parc. č. 1243/1 o výměře 41 m2 za cenu 4.100,- Kč,
návrh na vklad do katastru nemovitostí platí kupující,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s Pavlem Smetanou z Mor.
Budějovic o koupi pozemku parc. č. 1220/4 o výměře 14 m2 za cenu
1.400,- Kč, návrh na vklad do katastru nemovitostí platí kupující,
 výpovědní dobou, nejdříve však v roce 2028,
 schválilo dar ve výši 10.000,- Kč na účet Kačenka dětem, z.s. pro
Barborku Formanovou,
 schválilo navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Jakubov o 42.000,- Kč na vedení
agendy školní jídelny v elektronické podobě a o 35.000,- Kč na
dovybavení MŠ nábytkem,
 schválilo přijetí daru od Rolnické společnosti Lesonice pro ZŠ a MŠ
Jakubov ve výši 35.000,- Kč vybavení MŠ.
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7. listopadu 2017 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo Plán společných zařízení KoPÚ Jakubov u Mor. Budějovic,
 vzalo na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Jakubov za školní rok
2016/17,
 schválilo rozpočtové opatření č. 9,
 schválilo prodej části pozemku parc. č. 1245/1 o výměře 37 m2
a části pozemku parc. č. 1224/7 o výměře 84 m2 Václavu Učenému
z Třebechovic za celkovou cenu 12.100,- Kč, náklady spojené
s převodem pozemků hradí kupující,
 schválilo objednávku geometrického plánu na rozparcelování
stavebních míst u firmy Mojmír Novotný – GP,s.r.o.,
 schválilo dodatek k nájemní smlouvě s Rolnickou společností
Lesonice a.s.,
 vzalo
na
vědomí
zvýšení
členského
příspěvku
Moravskobudějovického mikroregionu na 110,- Kč/rok na
1 obyvatele z důvodu výšení příspěvku na sociální služby.
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Jaký byl rok 2017 ?
Máme tu opět konec roku a to je také čas na jeho malé
zhodnocení. Největší kulturní a společenskou událostí bylo určitě
5. Setkání rodáků a přátel obce, které letos obohatila svým
vystoupením dechová hudba Mistříňanka. Protože jsme na ni slyšeli jen
kladné ohlasy, tak Mistříňanku nebo podobnou kapelu pozveme
v dalších letech znovu.
V roce 2017 se nám podařilo získat 4 dotace v celkové výši
652.619,- Kč. Na uspořádání setkání rodáků a přátel obce to bylo
44.314,- Kč a na zpracování projektové dokumentace na splaškovou
kanalizaci 136.125,- Kč. Dotace Kraje Vysočina ve výši 120.000,- Kč
částečně pokryla náklady na úpravy prostor prvního patra mateřské
školy z důvodu rozšíření její kapacity o 15 dětí na současných 43 dětí.
Nejprve zaměstnanci obce vybourali příčky nevyhovujícího
hygienického zařízení a šatny. Stavební firma zde pak nově vyzdila
šatnu, sociální zařízení pro děti, WC učitelek, výdejnu stravy a nový
vstup do knihovny. V přízemí došlo k propojení vstupních prostor obou
oddělení. Část zařízení zůstala starší a část vybavení byla zakoupená
nová díky sponzorskému daru Rolnické společnosti,a.s. Děkujeme.
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V srpnu 2017 bylo předáno do užívání nové dětské hřiště.
To bylo vybudováno na žádost rodičů a dětí v nové zástavbě rodinných
domů. Okolo hřiště vysadily děti ze základní školy pod vedením
zahradníka pana Vejtasy živý plot z keřů. Zaměstnanci obce ještě
z důvodu bezpečnosti doplnili plot směrem k silnici. Na školní zahradě
postavila dále firma zase velký
šestiboký
altán
s
tabulí.
Obě akce byly podpořeny dotací
z Ministerstva pro místní rozvoj
z programu zapojení dětí a
mládeže do komunitního života
v obci ve výši 352.180,- Kč.
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V roce 2017 začaly přípravy na největší investiční akci v historii
obce. V dubnu jsme se stali členy svazku obcí Vodovody a kanalizace
a nechali zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí
na výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu. V říjnu se na některých
místech uskutečnil geologický průzkum. V listopadu nám bylo vydáno
územní rozhodnutí a zároveň jsme požádali svazek obcí Kanalizace
a vodovody o převzetí investorství. Nyní svazek zajistí vypracování
dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o dotaci v lednu
2018. Vodovodní přivaděč povede pitnou vodu z vodárny sv. Vít.
Splaškové vody budou tlačeny přečerpávací stanicí u obecního úřadu
na začátek Kolovrat a dále společným sběračem do Moravských
Budějovic. Předpokládané náklady na novou kanalizaci činí asi 63 mil.
Kč a na vodovod asi 16 mil. Kč Pokud se podaří získat dotaci
a uskutečnit výběrové řízení, mohly by první práce začít na podzim
roku 2018.
Další připravovanou akcí je zasíťování dalších 18 stavebních
míst pro nové rodinné domy nad p. Šindelářem. V současné době je
vydané územní rozhodnutí a připravuje se podání žádosti o stavební
povolení. V lednu 2018 bude vypravován geometrický plán pro
rozdělení stavebních pozemků. A v únoru by mohla být část pozemků
prodána prvním 8 evidovaným zájemcům z Jakubova. Na podzim
by pak mohla začít samotná výstavba inženýrských sítí. Bohužel dotace,
které jsme využili v prvních dvou etapách, byly zrušeny a vše bude
muset být hrazeno z rozpočtu obce.
Obec se také snaží koupit nebo směnit pozemky pro další
výstavbu v obci. Na tomto místě se obracím na majitele pozemků.
Občas chodí poštou různé nabídky na odkoupení pozemků. Proto bych
chtěl požádat, aby vlastníci, kteří uvažují o prodeji pozemků, je nejprve
nabídli k odkoupení obci. Obec vykoupí i pozemky dále od obce, které
následně může směnit za stavební pozemky.
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V uplynulém roce se uskutečnilo i
několik menších investičních akcí. V červenci
byl opraven kříž, který nevydržel nápor
vichřice v červnu. Bohužel tento opravený
kříž vlivem silného větru spadl v říjnu znovu.
Od Jelínkových 197 k Pneuservisu Klubal
bylo rozšířeno veřejné osvětlení, byly
postaveny 3 betonové sloupy a 2 LED světla
budou
namontována
co
nejdříve.
V kulturním domě bylo provedeno zateplení
provozoven kadeřnictví a masáží směrem
do chodby, polovinu nákladů si hradily nájemkyně provozoven. Dále
zde byly instalovány nové rozvody elektro a internetu. Byla upravena
a trávou oseta zahrada patřící k chalupě čp. 107. Její demolice se však
již nestihla a je přesunuta na rok 2018, kdy by zde mělo vzniknout
parkoviště a malý parčík.
Protože Kraj Vysočina v letošním roce neprovedl celkovou
rekonstrukci mostu u prodejny Garmisch, nemohla obec uskutečnit
opravu přilehlých chodníků, vše je odloženo na příští rok.
Na rok 2018 již máme přislíbenou dotaci na nové hasičské auto.
Dotace od státu bude činit 450.000,- Kč a od kraje 300.000,- Kč,
spoluúčast obce by měla být 150.000,- Kč. V současné době připravuje
obecní úřad výběrové řízení včetně technických podmínek.
Stále probíhají komplexní pozemkové úpravy. V letošním roce
byl zpracován plán společných zařízení (síť polních cest, zeleň apod.)
a vlastníky byly odsouhlaseny soupisy nároků. Do poloviny příští roku
by měla projektantka zpracovat návrh nového uspořádání pozemků
a předložit ho vlastníkům k odsouhlasení.
Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce 2018
přeje
Miroslav Kabelka
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Ohlédnutí za rokem 2017
Již po deváté se uskutečnil první den v novém roce Novoroční výšlap
do okolí Jakubova. Asi sedm desítek nadšenců vyrazilo po vánočních
svátcích a bujaré silvestrovské noci na sedmikilometrovou zdravotní
procházku. Letos byl cílem výšlapu malý rybníček u Horních Lažan
s nutriemi. Následně se všichni odebrali na nedalekou polní cestu, kde
již byl připraven oheň na opékání buřtíků, posezení a polní kuchyně
s čajem a punčem. Celá akce byla zakončena přátelským posezením
u prdelačky v bufetu ve SPORTclubu.

V sobotu 7. ledna se v naší obci
opět po roce konala Tříkrálová
sbírka. Koledníci navzdory silnému
mrazu putovali od domu k domu
a prosili o dar na podporu lidí
v nouzi. Díky všem za příspěvek do
pokladniček a za vlídné přijetí. Díky
také koledníkům za jejich čas
a námahu. V letošním roce se
vybralo celkem 18 456 korun.
Vítání občánků má v naší obci dlouholetou tradici. V neděli 29. ledna
2017 se uskutečnilo v kulturním domě v Jakubově další vítání dvanácti
nově narozených dětí. Maminky dostaly od obecního úřadu květinu
a tatínkové si odnášeli pro své děti nákladní automobil Tatra nebo
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kočárek s panenkou. Program svým vystoupením obohatili členové
Jakubovského hudebního souboru. Po skončení obřadu se rodiče
i prarodiče podepsali do pamětní knihy. Na závěr následovalo společné
fotografování do obecní kroniky.

V sobotu 25. února 2017 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
v Jakubově opět po roce masopustní průvod. Letos bylo mezi maskami
nepřehlédnutelné osmihlavé stádo zeber v podání místních hasiček.
Druhou početnou skupinou byli piráti. Nechyběla ani letos populární
obecní veterinární četa, která v doprovodu policie likvidovala uhynulé
ptáky. K vidění byli i uzenáři s pojízdnou udírnou, rozdivočelé cikánky
nebo čert s Káčou. Své služby poskytovala vietnamská masérka, lepá
děva zase hledala tatínka pro své miminko v kočárku. Velké zastoupení
měly i dětské masky. Občerstvení v průvodu zajišťovala polní kuchyně
s kuchaři. Po čtyřech hodinách se vrátil průvod zpět do kulturního
domu, kde pokračovalo masopustní veselí až do půlnoci.
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V neděli 5. března 2017 se v kulturním domě v Jakubově sešli rytíři,
princezny, divoženky, berušky a další pohádkové a zvířecí postavičky
na dětském karnevale pořádaným ZŠ a MŠ Jakubov.
V neděli 26. března 2017 se v kulturním domě v Jakubově uskutečnila
již 14. jarní neděle s divadlem. Děti z mateřské školy si pod vedením
svých učitelek připravily pohádku
Včelí medvídci vítají jaro. Malí herci
ve věku 5 – 14 let z divadelního
soubor KUBÍK zase zahráli pohádku
Co takhle svatba, princi? Divadelní
představení
s dětmi
nacvičily
Bronislava Kabelková a Lucie
Kabelková. Všechny vystupující
odměnilo potleskem asi 120 diváků.
V neděli 30. dubna 2017
odpoledne se sešli místní na
návsi před kulturním domem,
aby postavili máj. Ženy a děti
ji nejprve ozdobily pentlemi
v národních barvách. Muži
potom máj postavili tradičním
ručním způsobem pomocí
ráhen.
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30. dubna o Filipojakubské noci se v Jakubově opět našla skupina
obětavých lidiček, která připravila pro 77 dětí čarodějné soutěže na
tréninkovém hřišti. Malé čarodějnice a čarodějové na stanovištích se
zajímavými názvy: hod koštětem do dálky, krmení žabáka, přechod po
ztrouchnivělé lávce přes smrdutý močál, metání hromů a blesků, průlet
překážkovou dráhou, dinosauří vejce, překvapení jen pro odvážné,
erteple do hrnce, čarodějné
vaření 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
v nedalekém SPORTclubu.
V pondělí 1. května 2017 uspořádali členové Cykloklubu v pořadí již
4. ročník recesního Prvomájového průvodu. V průvodu šli pionýři,
školáci a další občané v dobových oblecích i s kočárky. Za nimi jela
mládež v džínách na starých motocyklech. V průvodu jste mohli dále
vidět žlutobílá vozidla veřejné bezpečnosti, svazarmovce s letadlem,
vůz plný dětí z mateřské školy, popeláře, zemědělce nebo starý traktor.
Průvod prošel celou vesnicí a zakončen byl společným posezením
ve sportovním areálu.
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Na druhou květnovou neděli si žáci základní školy připravili pásmo
básniček, tanečků a písniček ke Dni matek. Na závěr představení každý
donesl své mamince rudou růži a vlastnoručně vypěstovanou květinu.

V neděli 4. 6. 2017 pořádala ZŠ a MŠ Jakubov na tréninkovém hřišti
v Jakubově dětský den. Děti plnily různé úkoly - střílely ze vzduchovky,
chodily na chůdách, chytaly ryby, jezdily na koloběžce, kopaly míč
do brány. Nejvíce všechny zaujal skákací hrad ve tvaru bazénu.
Nejlepší skokani přes švihadlo vyhráli věcné ceny - pastelky, křídy, fixy,
lepidla. Všechny děti si za splnění úkolů nasbíraly plný sáček dobrot a
různých drobných dárků.
Poslední červencový víkend o svatojakubské pouti se v Jakubově
konalo již 5. Setkání rodáků a přátel obce. V pátek v kulturním hrála
k poslechu i tanci cimbálová kapela Koštýř. V sobotu byly otevřené
obecní budovy: hasičská zbrojnice, základní škola, mateřská škola
a místní knihovna. Přístupná byla také výstava fotografií z historie
i současného dění v obci. V podvečer bylo sehráno fotbalové utkání
a večer pokračoval pouťovou taneční zábavou. Neděle začala mší
svatou za všechny rodáky. Odpoledne vyšel od obecního úřadu
slavnostní průvod celou obcí. Za obecním praporem šli hasiči, dechová
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hudba Mistříňanka, jakubovské mažoretky, hosté se zastupiteli, děti
z mateřské školy i místní občané. Hlavní program začal před kulturním
domem vystoupením mažoretek, děvčat z aerobiku a dětí z mateřské
školy. Přestávky mezi vystoupeními vyplnil starosta obce Miroslav
Kabelka a hejtman kraje Jiří Běhounek. Paní Zdenka Havlíková předala
cenu Ladislava Havlíka nejlepšímu studentovi, kterým se stala Markéta
Dračková. Po skončení následoval koncert dechové hudby
Mistříňanka. Otevřeny byly také obecní budovy a výstava fotografií.
Celé setkání bylo finančně podpořeno Krajem Vysočina.
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V pátek 18. srpna 2017 postavila skupinka jakubovských nadšenců
další zvířátka pro
jihlavskou zoologickou
zahradu. Po lemurech
a
tygrech
stojí
u Jakubova dvě zebry.
Celkem
jsou
to
v pořadí již patnácté
slaměné postavy.
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V neděli 27. srpna 2017 uspořádal obecní úřad ve spolupráci
s obětavými rodiči a mládeží další ročník pohádkové cesty okolo
Jakubova. Na jednotlivých stanovištích jste mohli vidět: Šípkovou
Růženku s princem, Káťu a Škubánka, Večerníčka, Křemílka
s Vochomůrkou, loupežníky, ledové království, hejkala, vodníka, rádce,
hasičky nebo středověké tržiště. Na stanovišti dostali malí princové
a princezny drobné odměny. V cíli čekal na děti skákací hrad
a trampolína a na dospělé občerstvení. I když celou akci narušil drobný
déšť, zúčastnilo se přes čtyřicet dětí.

Ve čtvrtek 31. srpna 2017 se před Jakubovem objevily nové
pohádkové postavičky. Tentokrát se místní umělci nechali inspirovat
oblíbenou pohádkou Pat a Mat. Stavba trvala několik hodin a bylo při
ní použito 6 velkých kulatých balíků a jeden malý. Již tradičně byly
využity i odpadní materiály. Tentokrát to bylo staré lino a koberec
ze školky, dále uši z Medvědů od Kolína a nosy od Křemílka
a Vochomůrky. Byla také použita fasádní barva a plachta na jahody.
Za 13 let se u Jakubova postupně objevilo 16 různých „Slamáků“.
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Poslední zářijový víkend o jakubovském posvícení uspořádal obecní
úřad ve spolupráci s mateřskou a základní školou výstavu. K vidění
byly fotografie z dění v obci, prezentace činnosti školky a školy
a hlavně spousta dýní. Výstava byla zahájena právě soutěží o největší
dýni. Tu letos vypěstovala paní Ladislava Němcová.
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V neděli 8. října 2017 přijali jakubovští pozvání paní ředitelky
k návštěvě zoologické zahrady v Jihlavě jako poděkování za postavené
nové zebry z velkých balíků slámy. Před hlavní bránou se sešlo přes
šedesát dětí i dospělých. Někteří využili možnosti komentované
prohlídky i nahlédnutí do zázemí některých pavilónů. I přes počáteční
deštík si všichni prohlídku jihlavské zoologické zahrady užili.

V předvečer státního svátku jsme si i v Jakubově připomněli 99. výročí
vzniku Československé republiky. Od obecního úřadu vyšel lampionový
průvod k parku na návsi. Tam zastupitelé obce položili věnce
k památníkům padlých v obou světových válkách a starosta obce krátce
seznámil přítomné s historií tohoto státního svátku.
V neděli 5. listopadu 2017 se v kulturním domě v Jakubově uskutečnilo
další tradiční setkání důchodců. Nejprve se seniorům představily
jakubovské mažoretky. Pak své umění předvedla děvčata a jeden
chlapec z kroužku aerobiku. Děti z dramatického kroužku zahrály
pohádku o veliké řepě. Starosta obce seznámil přítomné seniory
s děním v obci za uplynulý rok, s proběhlými investičními akcemi
i s čerpáním dotací a pozval je na připravované kulturní akce. Na závěr
všem popřál především pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu.
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Důchodci si také prohlédli vystavené fotografie z dění v obci
a obrazové kroniky. Zbytek odpoledne pak všichni společně strávili
v přátelském povídání u připraveného občerstvení.

I v letošním roce stojí na návsi v parku pod velkým vánočním stromem
betlém. Již tradičně vyrobený z přírodních materiálů: dřeva, sena,
plátna a pytloviny. První betlém postavený v roce 2005 měl pouze
6 postav. Každoročně nějaké postavy přibyly, v tomto roce to jsou dvě
děti. V tom letošním betlému tak napočítáte již 24 postav. O prvním
adventním víkendu v neděli 3. prosince 2017 se na jakubovské návsi
uskutečnilo tradiční rozsvěcení vánočního stromu, který je nejvyšším
přirozeně rostlým vánočním stromem v okolí. Slavnostně byl také
představen nový betlém v životní velikosti. Kulturní program obohatily
pásmem vánočních písní a koled děti ze základní školy pod vedením
Hany Dračkové za doprovodu dalších členek hudebního souboru.
K občanům promluvil starosta obce Miroslav Kabelka a místní farář
P. Ladislav Kozubík. Během programu přispěli občané na léčbu malé
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Barborky Formanové, která onemocněla vzácnou spinální svalovou
atrofii. I přes mrazivé počasí se celé akce zúčastnilo asi 200 dětí
i dospělých.

Členové Mysliveckého spolku Jakubov uspořádali v
25. listopadu 2017 hon a výřad byl tentokrát opravdu bohatý.
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sobotu

Řádky z mateřské školy
V novém školním roce 2017/2018 byly z důvodu navýšení počtu
dětí v obci otevřeny dvě třídy. Rekonstrukce nové třídy v prvním patře
budovy byla započata již v lednu tohoto kalendářního roku.
U příležitosti setkání rodáků a přátel obce si pak mohli nové oddělení
prohlédnout občané a hosté. Děti z MŠ vystoupily při této události
v obci s pásmem lidových tanečků.
Školní rok byl
zahájen 4. 9. 2017. Do
mateřské školy bylo
zapsáno 31 dětí. Děti
byly rozděleny podle
věku, třídy jsou smíšené.
V 1. třídě, která
má název Sluníčka, je
zapsáno 13 dětí ve věku
od 2 do 4 let. Působí zde
paní učitelka Kateřina
Kabelková a chůva paní Petra Pospíchalová, která je zároveň i školnicí
MŠ. Od 10.00 se zde střídají paní učitelky Eva Tučková a Bronislava
Kabelková. Třídní vzdělávací program má název „Rok se sluníčkem“,
hlavním cílem této třídy je adaptace na nové prostředí a na kolektiv
vrstevníků, vedení dětí k samostatnosti v sebeobsluze, rozvoj řeči,
pohybových dovedností, dodržování pravidel vzájemného soužití.
Ve 2. třídě, která se jmenuje „Třída Křemílka a Vochomůrky“,
je zapsáno 18 dětí ve věku od 4 do 6 let. Pracují zde paní vedoucí
učitelka Eva Tučková a paní učitelka Bronislava Kabelková, DiS. Třídní
vzdělávací program nese název „Kamarádi z mechu a kapradí“, hlavním
cílem této třídy je příprava dětí na vstup do základní školy a také
seznamování
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s přírodou kolem nás a její ochrana. Pokračujeme také v projektu
„Zdravá záda“ a „Celé Česko čte dětem“.
I v letošním roce pracuje s některými dětmi paní Mgr. Petra
Řepová PhD. v logopedickém kroužku.
Součástí MŠ je i školní jídelna, kde pracuje vedoucí stravování
paní Ludmila Košáková a kuchařka paní Lenka Nechvátalová.
Od začátku školního roku proběhla celá řada akcí. V září se
konala schůzka s rodiči, na které byli seznámeni se školním
vzdělávacím programem a chystanými akcemi. Rodiče se
i letos aktivně zapojili do sběru papíru, pomerančové kůry, hliníku
a víček z PET lahví pro postižené děti. V tomto měsíci proběhlo
i fotografování dětí a vyšetření očí dětí.
Pozvali jsme rodiče do MŠ na akci „Čteme dětem“. Přednášeli
jsme dětská říkadla, doprovázeli jsme je pohybem, zacvičili jsme si
s padákem.
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Také proběhla ukázka cvičení na míčích a balančních
podložkách. Pro větší počet zúčastněných jsme akci rozdělili na dvě
odpoledne.
Na výstavě u příležitosti oslav posvícení v obci jste mohli vidět
některé z podzimních výrobků dětí.
V říjnu se uskutečnil v MŠ hudební program „Harfa“, kterého se
zúčastnili i kamarádi ze základní školy. Děti se seznámily se znaky české
státnosti, českou hymnou a se spoustou hudebních nástrojů.
Představení se moc líbilo a těšíme se na další.
V měsíci listopadu proběhlo
podzimní
odpoledne
s pohádkou, na kterém děti
z MŠ zahrály pohádku
„O budce“ a „O řepě“. Děti
z dramatického kroužku
zahrály pohádku o Křemílkovi a Vochomůrkovi „Jak
zasadili
semínko“.
Po
zhlédnutí představení byly
pro všechny děti připraveny
soutěže a drobné odměny.
Začíná měsíc prosinec a
my
se
těšíme
na
nejkrásnější svátky v roce,
na vánoce. Navštívil nás
ve školce Mikuláš a anděl,
proběhly
andělské
soutěže, při kterých se
děti převlékly za andílky.
Zasoutěžily si, zatancovaly
a za odměnu dostaly
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dárečky. Pečeme vánočního cukroví, vyrábíme vánoční ozdoby
a přáníčka a zpíváme si vánoční koledy. Zveme naše blízké na vánoční
posezení ve školce. Také chystáme vánoční vystoupení, na které se už
pilně připravujeme. Nejvíce se těšíme na dárky pod vánočním
stromečkem.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, sponzorům
a občanům Jakubova za dary a pomoc MŠ a chtěli bychom popřát
příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce.
Za celý kolektiv MŠ Jakubov Eva Tučková,
vedoucí učitelka
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Základní škola
Dne 4. září jsme slavnostně zahájili nový
školní rok. Letos přišli do prvního ročníku
dva žáci - Marek Klimeš a Tomáš Matušina.
Celkem základní školu navštěvuje 20 žáků
1. – 5. ročníku.
Výuku jsme zahájili netradičně. Nejprve
jsme se zaměřili na hry podněcující
spolupráci žáků.
Pak
jsme
vyrazili
k rybníku. Cestou žáci plnili různé úkoly
a opakovali si své znalosti o přírodě.
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V úterý dne 12. září
vyrazili žáci 3. - 5.
ročníku do Moravských
Budějovic, kde pod
vedením
strážníků
městské
policie
proběhla
výuka na
dopravním hřišti.

O víkendu 30. 9. - 1. 10. 2017
se
konala
Posvícenská
výstava. Tématem naší části
byly dýně. Prezentovali jsme
nejen výpěstky ze školní
zahrady, ale i výrobky z dýní džem, kompot, muffiny,
sušenou dýni a pražená
semínka. Zúčastnili jsme se
také soutěže o největší dýni. Naše školní obsadila krásné 2. místo.
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Ve čtvrtek 21. září proběhla exkurze 3. – 5. ročníku do Prahy. Tentokrát
jsme navštívili např. hlavní nádraží, Václavské náměstí, Petřín, oboru
Hvězda a Vyšehrad.
Den stromů jsme ve škole oslavili výsadbou nových listnatých
i jehličnatých stromů. Z ovocných stromů letos na zahradu přibyly dva
ořešáky, višeň, jabloň a švestka. V zadní části zahrady jsme s dětmi
vysázeli celkem 21 jehličnatých stromů. Také jsme dokončili podzimní
údržbu zahrady, opravili břehy jezírka, ostříhali živé ploty, shrabali listí
a zabezpečili nové stromky proti zajícům a srnkám.

V pondělí 4. 12.
2017 jsme se sešli
odpoledne ve škole
společně s rodiči
i dětmi na
adventním posezení.
Děti pro rodiče
upekly cukroví,
uvařily kávu a čaj,
natrhaly barborky a
zazpívaly pár písní.
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Dne 5. 12. 2017 zavítali k nám do školy
Mikuláš s andělem a čertem. Mikuláš
hodné žáky pochválil a těm ostatním
poradil, v čem by se měli polepšit.

Těsně před Štědrým dnem, 23. prosince v 14.30, nás ještě čeká
vystoupení v kostele, kde chceme zazpívat a zahrát pro radost i vám
a z dobrovolného vstupného přispět na léčbu Barborky Formanové.
Všichni jste srdečně zváni.
Za ZŠ Jakubov Hana Dračková
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Cvičení jógy
Od podzimu probíhá v kulturním domě cvičení jógy. Pravidelně
se schází asi 14 cvičenek. Další zájemci mohou přijít každý čtvrtek
od 17:30 do 19:00 hod.
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Sbor dobrovolných hasičů
Práce jakubovských hasičů začíná již tradičně v zimních měsících
roku pořádáním kulturních akcí. Letos v lednu jsme po několikaleté
pauze opět uspořádali hasičský ples, kde měla řada hasičů a hlavně
hasiček, příležitost ukázat se ve svých nových uniformách. V únoru
proběhl v režii hasičů již tradiční masopustní průvod masek a večer
masopustní merenda.
S příchodem jara začaly
tréninky mladých hasičů a družstva
žen. Družstvo žen prošlo na jaře
částečnou personální obměnou
a z organizačních důvodů se
nemohlo účastnit prvního
závodu Jihlavské open ligy
(JOL). Možná právě body
z tohoto závodu chyběly
k tomu, aby naše děvčata
potřetí za sebou tuto soutěž
vyhrála. Avšak i 2. místo v JOL
a 6. místo v Třebíčské lize
svědčí o jejich úsilí a zápalu pro
požární sport a je výbornou
vizitkou našeho sboru i celého
Jakubova. Oddíl mladých hasičů se schází
tradičně od dubna do října každé pondělí mimo letních prázdnin.
V květnu pro ně sbor zajistil zajímavý víkendový pobyt ve sportovním
areálu
Březová
u
Rokytnice
nad
Rokytnou.
V tomto roce se zúčastnili dvou pohárových soutěží v Martínkově
a v Domamili.
Na okrskové soutěži, která se konala 21. května v Oponěšicích,
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soutěžilo z Jakubova družstvo žen, které zvítězilo, a také družstvo mužů
a 2 družstva mladých hasičů.
V sobotu 5. srpna se uskutečnil v našem hasičském areálu závod
JOL, kterého se zúčastnilo 14 družstev mužů a 5 družstev žen. Je to
o dost méně, než jsme byli zvyklí z minulých let. Kvůli menšímu zájmu
o účast na pohárových soutěžích jsme upustili od pořádání noční
soutěže v požárním útoku, která byla, stejně jako v letech minulých,
naplánována na začátek září.
Poslední červencový víkend se konalo 5. setkání rodáků a přátel
Jakubova, které letos pomáhal pořádat obecnímu úřadu Sbor
dobrovolných hasičů.
A na závěr o činnosti, kvůli které hasičský sbor v minulosti vznikl
– hašení požárů. Tak jako loni, i letos došlo v katastru naší obce
k požáru. Dne 1. srpna navečer hořel stoh balíkované slámy a část
přilehlého pole s obilním strništěm u rybníka Oráč. Při příjezdu
jakubovských hasičů zde již zasahovali hasiči z Mor. Budějovic
a z Lesonic s cisternami, kteří zabránili dalšímu šíření ohně. Velitel
zásahu rozhodl ponechat stoh dohořet a předal místo zásahu
jakubovské jednotce. Po oborání stohu bylo provedeno preventivní
prolití strniště v okolí stohu. Voda byla čerpána z rybníka. Poté se do
ranních hodin střídaly u ohně hlídky hasičů připravené v případě
rozšíření ohně začít opět hasit a přivolat pomoc.
Druhý výjezd se uskutečnil 5. prosince, kdy hořela dílna
u stodoly u rodinného domu. Zásahová jednotka obce dorazila na místo
jako první, dále dojeli profesionální hasiči z Mor. Budějovic a dobrovolní
hasiči z Lesonic a Mor. Budějovic. Po uhašení požáru pomáhali
jakubovští hasiči s odstraňováním ohořelých zbytků stavby.
Děkujeme hasičům, jejich rodinným příslušníkům a všem, kteří
nám v tomto roce pomáhali a podporovali nás v naší práci.
za SDH Jakubov J. Číhal a V. Vejmelková
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Fotbalový oddíl Družstevník Jakubov
Jarní část soutěžního ročníku 2016/2017 pro nás začala 21.ledna, kdy
náš oddíl uspořádal Členskou schůzi, na které byli zvoleni noví
statutární zástupci oddílu a nový výbor oddílu (spolku).
Nový výbor pracuje ve složení:
Statutární zástupci spolku: Pavel Matušina – předseda,
Tomáš Pospíchal – sekretář
Členové výboru spolku: František Košák, Zdeněk Horký, Bohuslav
Kabelka, Martin Karásek, Dušan Mikýsek, Miroslav Klíma a David Fanta.

Jaro 2017
Příprava na jarní část byla zahájena o týden později a vyvrcholila
3 přípravnými zápasy. Doma proti Podhorácku 3:3, Želetavě B 5:2
a výhrou v Čáslavicích 2:4. Během zimní přestávky se do mužstva vrátil
Jaromír Novák (z Moravských Budějovic) a po zranění do přípravy
nastoupili Jan Vrbka a Miroslav Dunkler. Kádr mužstva se tímto
příjemně rozrostl a přestaly nás tak konečně trápit starosti s počtem
hráčů.
Do mistrovské části jarní sezóny jsme vstoupily vítězstvím v domácím
zápase se Slavicemi 6:0, následovalo vítězství na Podhorácku 2:4,
domácí vítězství nad Radoticemi 1:0, remíza 0:0 venku se silnými
Myslibořicemi, ztráta 2 bodů remízou doma s N. Syrovicemi 2:2, opět
další remíza venku se silnou Litohoří 2:2, domácí vítězství nad Kouty B
2:0, skvělou remízou ve vedoucím Opatově 1:1 (kde jsme v netradiční
sestavě byli lepším mužstvem) a následovaly výhry doma nad rezervou
Šebkovi 1:0, krásné vítězství v Domamili 0:4 a jako třešnička na dortu
závěrečné vysoké domácí vítězství nad Přibyslavicemi B 6:0. Sečteno,
podtrženo jsme sezónu zakončily na celkovém 4. místě, jako vůbec
nejúspěšnější tým jarní části! Vzhledem k situaci, kterou si fotbal
v Jakubově prodělal před rokem, výrazné zlepšení a úspěch!
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III. třída, skupina B muži – celková tabulka 2016/2017
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

OPATOV

22

13

6

3

54:27

45

0

0

2.

MYSLIBOŘICE

22

12

6

4

66:37

42

0

0

3.

LITOHOŘ

22

11

4

7

63:43

37

0

0

4.

JAKUBOV

22

10

7

5

49:34

37

0

0

5.

PODHORÁCKO

22

11

2

9

48:40

35

0

0

6.

ŠEBKOVICE "B"

22

9

6

7

35:33

33

0

0

7.

PŘIBYSLAVICE "B"

22

10

2

1

61:55

32

0

0

8.

RADOTICE

22

8

6

8

45:38

30

0

0

9.

KOUTY "B"

22

8

1

1

42:62

25

0

0

10.

NOVÉ SYROVICE "B"

22

5

4

1

43:69

19

0

0

11.

SLAVICE

22

5

3

1

27:71

18

0

0

12.

DOMAMIL

22

5

3

1

28:52

18

0

0

Na fotce chybí: Milan Dunkler, Jiří Vejvoda

35

Podzim 2017
Podzimní část nové sezóny jsme zahájili účastí v Poháru OFS Třebíč.
Postupně jsme se utkali s celky Třebelovic (porážka 5:2), Rouchovan
(porážka 2:4) a Smrku (porážka 2:1). Po naší jarní sérii zápasů bez
porážky to pro nás bylo velké varování, že co bylo, bylo, a na minulost
můžeme pouze vzpomínat. V létě se na domácí trávník vrátil Aleš
Pacas, Tomáš Veselský a Pavel Dvořák ml. A do nové sezóny jsme tak
vstupovali s poměrně silnějším kádrem, než kterým jsme disponovali
na jaře. Ovšem dlouhodobá zranění některých hráčů (Jiří Dostál, Milan
Dunkler), pracovní, rodinné a jiné další povinnosti způsobily, že ani
v jednom utkání nebyl k dispozici plný kádr.
Po neúspěšném účinkování v Poháru OFS jsme do nové sezóny
vstoupili utkáním v Litohoři. Tradiční derby jsme nakonec zvládli
a odvezli si cenné vítězství 1:2. Následovalo další derby v Lesonicích,
kde jsme domácí jednoznačně přehráli a zaslouženě zvítězili 4:0.
Následoval první domácí ostrý zápas a hned proti největšímu favoritovi
skupiny celku FŠ Třebíč. Jako jediní ze všech celků ve skupině jsme
dokázali nad tímto soupeřem vyhrát aspoň poločas, nicméně po
přestávce se projevila velká kvalita tohoto mužstva a hosté od nás
odjížděli se zaslouženou výhrou 3:5. Následně začala účinkovat
„jakubovská povaha“ a další zápasy byly jako na houpačce. Prohra
v Okříškách 2:0, domácí vítězství na N. Syrovicemi B 4:1 a další
venkovní porážka 6:1 v Šebkovicích nás nepříjemně vrátili zpátky na
zem. Naštěstí jsme se postupně zase začali dostávat do formy
a následovalo těsné domácí vítězství nad Čáslavicemi 2:1, remíza
v Myslibořicích 2:2 (asi nejlepší zápas podzimu, o všechny body jsme
přišli až v 94 min., kdy vyrovnával hlavou po rohu domácí brankář!!!),
jasné domácí vítězství 5:1 nad Kouty a hezká výhra v Radoticích 2:4.
Bohužel poslední domácí zápas jsme nezvládli a proti výborně
hrajícímu soupeři z Přibyslavic jsme neměli nárok a prohráli 2:5.
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Podzimní část sezóny jsme tak zakončili na 4. místě s 19 body (viz
tabulka).
Oproti loňskému podzimu určitě zlepšení, avšak naše očekávání
vzhledem k posílenému kádru byla přece jen vyšší. Přesto si myslíme,
že můžeme podzimní část sezóny hodnotit jako úspěšnou, protože
naším hlavním cílem bylo držet se v první polovině tabulky, abychom
se vyhnuli starostem s případným sestupem pro příští sezónu (od příští
sezóny dojde s největší pravděpodobností ke sloučení obou III. tříd do
jedné a sestupovat tak budou mužstva, která se umístí na osmé příčce
celkové tabulky a níž a mužstva na sedmé příčce budou hrát baráž
o udržení/sestup s vítězi IV. tříd).
V průběhu podzimu jsme upořádali Posvícenskou zábavu, kam nám
k tanci a poslechu přijel zahrát náš bývalý dlouholetý kamarád
a spoluhráč Jarda Urbánek společně se svojí kapelou. Zábava se velice
vydařila a poslední návštěvníci odcházeli domů až brzy k ránu .
Od září také nově zahájil svoji činnost kroužek pro děti od 1. do 5. třídy
„Sportovní hry“. Účelem a náplní kroužku je rozvíjet u dětí sportovního
ducha, fyzické a koordinační schopnosti dětí a v neposlední řadě smysl
pro fair play a vzájemnou podporu při hře. Scházíme se pravidelně
jednou za týden a hrajeme zde různé pohybové, kolektivní
i individuální sportovní hry. Kroužek pravidelně navštěvuje okolo
dvanácti dětí (máme dokonce i jednoho člena z Lesné!) a do jeho
dalšího období zvažujeme možnost zapojení i stejně starých dětí
z Litohoře. O vedení kroužku se starají paní Jiřina Hromadíková
a pánové Tomáš Pospíchal a Miroslav Košák.
Závěrem chceme poděkovat za přízeň, kterou našemu oddílu věnujete
a budeme se těšit na další společná setkání při sportovních kláních a
kulturních akcích v naší obci.
Za fotbalový oddíl Družstevníku Jakubov přeje šťastné a spokojené
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017.
Tomáš Pospíchal
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Třebíč › 2017 A2B – III. třída, skupina B muži – celková tabulka
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

FŠ Třebíč

11

10

1

0

46:9

31

0

0

2.

Okříšky "B"

11

8

1

2

38:25

25

0

0

3.

Myslibořice

11

6

1

4

30:23

19

0

0

4.

Jakubov

11

6

1

4

29:26

19

0

0

5.

Radotice

11

5

2

4

27:21

17

0

0

6.

Kouty "B"

11

5

1

5

29:27

16

0

0

7.

Přibyslavice "B"

11

3

4

4

29:32

13

0

0

8.

Šebkovice "B"

11

4

0

7

18:18

12

0

0

9.

Litohoř

11

3

3

5

23:27

12

0

0

10.

Podhorácko

11

3

1

7

17:36

10

0

0

11.

Nové Syrovice "B"

11

3

0

8

14:50

9

0

0

12.

Čáslavice-Sádek

11

2

1

8

21:27

7

0

0

Připravované akce:
15.12.2017 v 16:00 hod. v kulturním domě Vánoční besídka dětí z MŠ

23.12.2017 v 14:30 hod. v kostele Koncert pro Barunku, vystoupí
dětí ze ZŠ a pěvecký sbor
24.12.2017 v 21:00 hod. štědrovečerní zpívání pod vánočním
stromem na návsi
1.1. 2018
v 13:30 hod. novoroční výšlap do okolí Jakubova, sraz
u obecního úřadu
Zpravodaj připravili: Hana Dračková a Miroslav Kabelka
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Pohodové prožití svátků vánočních,
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce
Vám přeje Obecní úřad Jakubov

Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu místních obyvatel
dne 14. prosince 2017. Vydávání periodického tisku bylo povoleno Ministerstvem
kultury ČR pod evid.č. MK ČR E 17886.

40

