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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
2. února 2018 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru,
 schválilo zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017,
 schválilo rozpočet obce na rok 2018 ve výši 9,711.000,- Kč,
závazným ukazatelem je paragraf,
 schválilo odpisový plán na rok 2018,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s paní M.N. o prodeji pozemku
parc.č. 1168/6 o výměře 131 m2 za celkovou cenu 1.310,- Kč, návrh
na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující,
 vzalo na vědomí technické podmínky pro nový dopravní automobil,
 schválilo uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností
Jakubov na částku 15.000,- Kč na restaurování barokních plastik,
 vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci,
 schválilo objednávku služeb u Sdružení místních samospráv
v souvislosti s GDPR,
 schválilo odložení rekonstrukce chodníku okolo prodejny Garmisch
na rok 2019,
 vzalo na vědomí použití dotace z POVV na rekonstrukci topení ve
školce.
10. dubna 2018 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017,
 schválilo Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s D.V. a S.D. o prodeji pozemku
parc.č. 844/7 o výměře 145 m2 za celkovou cenu 46.400,- Kč,
náklady spojené s převodem hradí kupující,
 schválilo uzavření kupní smlouvy se Z.Z. o prodeji pozemku parc.č.
844/11 o výměře 1263 m2 za celkovou cenu 404.160,- Kč, náklady
spojené s převodem hradí kupující,
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 schválilo uzavření kupní smlouvy se Z.Ř. a P.Ř. o prodeji pozemku
parc.č. 844/20 o výměře 1077 m2 za celkovou cenu 344.640,- Kč,
náklady spojené s převodem hradí kupující,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s G.D. a D.D. o prodeji pozemku
parc.č. 844/25 o výměře 1108 m2 za celkovou cenu 354.560,- Kč,
náklady spojené s převodem hradí kupující,
 schválilo počet členů zastupitelstva obce v příštím volebním období
v počtu 15 zastupitelů,
 schválilo uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši
2.000,- Kč s Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.,
 neschválilo výrobu odznaku s obecním znakem.
12. června 2018 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 schválilo účetní závěrku za rok 2017,
 schválilo rozpočtové opatření č.3,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s K.K. a P.M. o prodeji pozemku
parc.č. 844/26 o výměře 1120 m2 za celkovou cenu 358.400,- Kč,
náklady spojené s převodem hradí kupující,
 schválilo uzavření kupní smlouvy s P.V. o prodeji pozemku parc.č.
844/19 o výměře 1103 m2 za celkovou cenu 352.960,- Kč, náklady
spojené s převodem hradí kupující,
 schválilo pronájem bytu v obecní bytovce Z.Z.,
 schválilo nákup dalších 2 hnízd na rozšíření místního rozhlasu,
 schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou Instalatérství Kopeček na
opravu topení v MŠ,
 schválilo zajištění vlastních zdrojů na dofinancování spolupodílu na
pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce.
11. září 2018 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru,
 schválilo rozpočtové opatření č.5,
 schválilo pronájem bytu v obecní bytovce Š.M. a druhého bytu P.H.,
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 schválilo za člena výběrové komise Vodovody a kanalizace Třebíč
pro splaškovou kanalizaci a vodovod v obci Miroslava Kabelku,
 schválilo za členy výběrové komise pro zasíťování stavebních
pozemků v obci Miroslava Kabelku, Jiřího Formana a Zdeňka
Vejmelku,
 schválilo Směrnici o oběhu účetních dokladů,
 schválilo Směrnici pro nakládání s osobními údaji,
 schválilo vyplacení příspěvku rodičům žáků 5. ročníku po ukončení
docházky v ZŠ a MŠ ve výši 2.500,- Kč,
 schválilo vyplacení Ceny Ladislava Havlíka ve výši 3.000,- Kč
nejlepšímu studentu moravskobudějovického gymnázia,
 schválilo uzavření smlouvy o provedení práce s M.V.,
 18/24/12 schvaluje zakoupení zařízení na dálkové spouštění sirény
v obci.

31. října 2018 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí složení slibu zastupitelů obce,
 schválilo Hanu Dračkovou zapisovatelkou všech zápisů ze zasedání
zastupitelstva obce a rady obce ve volebním období 2018/2022,
 schválilo, že ve volebním období 2018/2022 budou všechny funkce
v zastupitelstvu obce vykonávány neuvolněně a volba bude veřejná,
 zvolilo starostou obce Miroslava Kabelku,
 schválilo volbu dvou místostarostů obce a zvolilo 1. místostarostou
obce Jiřího Formana a 2. místostarostou Hanu Dračkovou,
 zvolilo za další členy rady obce Zdeňka Vejmelku a Jindřicha Číhala,
 zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou
pětičlenné,
 zvolilo předsedou kontrolního výboru Zdeňka Vejmelku a za členy
zvolilo Bohuslava Kabelku, Josefa Krotkého, Martina Dvořáka a
Radka Klubala,
 zvolilo předsedou finančního výboru ing. Jindřicha Číhala a za členy
zvolilo Miroslava Vrbku, Ivo Jelínka, Bc. Evu Šrámkovou a Petra
Ježka,

4

 schválilo navržené měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
v zastupitelstvu obce, odměny budou poskytovány od 1. listopadu
2018,
 schválilo starostu obce, aby zastupoval Obec Jakubov u Moravských
Budějovic
v Moravskobudějovickém
mikroregionu
i dalších
sdruženích a organizacích, kterými je Obec Jakubov u Moravských
Budějovic členem,
 schválilo Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemky parc.č.
844/3 a st.356 s D.V. a S.D.,
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 pověřilo radu obce schvalováním rozpočtových opatření v plném
rozsahu ve volebním období 2018/2022,
 vzalo na vědomí informace o výsledku veřejné zakázky na
zhotovitele díla „Inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby
RD, Jakubov u Moravských Budějovic“ a o výběru nejvhodnější
nabídky dodavatele EUROVIA CS, a.s. a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.

27. listopadu 2018 zastupitelstvo obce:
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce,
 ocenilo hasičský automobil AVIA A-31 reálnou hodnotou 22.000,- Kč
a za tuto cenu ho prodalo R.V. z Třebíče, všechny náklady spojené
s převodem hradí kupující,
 ocenilo pozemek parc. č. 844/8 o výměře 1180 m2 reálnou
hodnotou 320,- Kč/m2 a za tuto cenu ho prodala J.D. a A.D.
z Jakubova, všechny náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující,
 schválilo uzavření smlouvy na svoz domovního odpadu z obce
s firmou Petra Ferkla z Rokytnice na období 2019-2022,
 schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 do výše 1/4
rozpočtu předchozího roku čtvrtletně,
 schválilo plán inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018,
 schválilo rozpočtové opatření č.7,
 schválilo uzavření navržených dohod o provedení práce,
 schválilo navržené odměny zaměstnancům obce.
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Jaký byl rok 2018 ?
Je tu prosinec a s ním i konec roku a je také čas na malé
ohlédnutí za uplynulým rokem 2018.
Největší investicí bylo pořízení nového hasičského automobilu
pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Byl
zakoupen Ford Tranzit za celkovou cenu 907.500,- Kč. Na nákup se
podařilo získat dvě dotace: 450.000,- Kč od Ministerstva financí
a 300.000,- Kč od Kraje Vysočina. Na setkání důchodců byla nabídnuta
seniorům možnost dopravy na nákupy a podobně za symbolickou
cenu. K novému automobilu byl pořízen i přívěs na hasičskou techniku.
Hasiči opravili a nastříkali skříň od traktorové stříkačky a od firmy
Vezeko byl zakoupen nový podvozek za cenu 27.761,- Kč.

Z Programu obnovy venkova Vysočiny jsme získali dotaci
127.000,- Kč na rekonstrukci topení v mateřské škole. Byla vyměněna
čerpadla, některá topná tělesa a rozvody v horním patře.
Byla provedena částečná demolice chalupy v Hradě, dokončena
bude v příštím roce, až se dohodneme se zájemci na využití suti.
V únoru se budete moci vyjádřit v anketě, zda zde vznikne malý parčík,
garáže nebo parkoviště.
6

Protože se nám podařilo získat
frézink z opravované silnice I/38, tak jsme
s ním zpevnili cestu za humny a část
u kostela.
Byl opraven památník padlých
v 2. světové válce v parku. Uskutečnily se
i další drobné opravy obecních budov,
veřejného osvětlení apod. Většina
finančních prostředků z rozpočtu byla
ušetřena na plánovanou výstavbu
splaškové kanalizace a vodovodu.
Do konce roku by mělo být vydané stavební povolení na tuto
akci. Vodovodní přivaděč povede samospádem pitnou vodu z vodárny
sv. Vít do naší obce. Splaškové vody budou tlačeny přečerpávací stanicí
u obecního úřadu na začátek Kolovrat a dále společným sběračem do
Moravských Budějovic. Svazek vodovody a kanalizace Třebíč, který
bude celou akci zajišťovat, získal na realizaci obou akcí dotaci ve výši
83,739.000,- Kč. Předpokládané celkové náklady jsou 135,099.000,- Kč
a odhadovaný spolupodíl obce je asi 22 mil. Kč. Na tuto investici máme
zatím našetřeno 17 mil. Kč. Přesné náklady budou známy až po
ukončení výběrového řízení v lednu 2019. Vlastní výstavba by měla
začít na jaře 2019 a bude trvat 2 roky. Občanům, kteří se připojí na
kanalizaci v průběhu výstavby, obec zaplatí přípojku po obecním
pozemku a materiál na přípojku po soukromém pozemku. Ostatní si
budou v pozdějších letech hradit vše sami včetně oprav chodníků
a komunikací.
Na jaře příštího roku také začne zasíťování dalších 18
stavebních míst pro nové rodinné domy nad p. Šindelářem. V listopadu
proběhlo výběrové řízení, vyhrála firma Eurovia,a.s. s nabídnutou
cenou 9,490.162,- Kč. V současné době je již 6 pozemků prodaných,
2 zamluvené a někteří již mají hotové základy.
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Aby mohla probíhat výstavba
i v dalších letech, obracíme se na majitele
pozemků, kteří uvažují o prodeji
pozemků, aby je nejprve nabídli
k odkoupení obci. Občas chodí poštou
různé nabídky na odkoupení pozemků.
Obec vykoupí i pozemky dále od obce,
které následně může směnit za stavební
pozemky.
Zastupitelstvo
obce
nechalo
zpracovat projektovou dokumentaci na
výstavbu nového chodníku od č.p. 18
okolo prodejny Garmisch k č.p. 140.
V listopadu jsme požádali o dotaci a výstavba je naplánována na léto
2019.
Zpracovává se také projektová dokumentace na další rozšíření
mateřské školy o jednu místnost z knihovny, sociální zařízení bylo už při
prvním rozšíření vybudováno s dostatečnou kapacitou.
Na příští rok na pouť 28. července 2019 připravujeme další
setkání občanů před kulturním domem s dechovou hudbou, bude nám
vyhrávat Stříbrňanka. Při této příležitosti bude také požehnáno nové
hasičské auto.
Stále probíhají komplexní pozemkové úpravy. V letošním roce
byli všichni vlastníci seznámeni s návrhem nového uspořádání
pozemků. Na jaře příštího roku by mělo dojít k jeho odsouhlasení.
Věřím, že vám i letošní jubilejní již 50 číslo Jakubovského
zpravodaje přinese dostatek informací. Přeji vám příjemné prožití
svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019.
Miroslav Kabelka
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Ohlédnutí za rokem 2018
Již po desáté se uskutečnil první den v novém roce 2018 tradiční
Novoroční výšlap do okolí Jakubova. Asi sedm desítek nadšenců
vyrazilo po vánočních svátcích a bujaré silvestrovské noci na šest
kilometrů dlouhou zdravotní procházku. Letos byl cílem výšlapu jeden
z nejvyšších vrcholů v okolí
obce Holý kopec. Zde byl na
polní cestě připraven oheň
na opékání buřtíků, posezení
i polní kuchyně s čajem a
punčem. Celá akce byla po
návratu ještě zakončena
přátelským
posezením
v bufetu ve SPORTclubu.
Vítání občánků má v naší obci dlouholetou tradici. V neděli 4. února
2018 se uskutečnilo v kulturním domě v Jakubově další vítání nově
narozených dětí. V loňském roce se v Jakubově narodilo rekordních 17
dětí. I když se dvě rodiny omluvily, byl sál kulturního domu zcela
zaplněn. Místostarostka obce Hana Dračková nejprve představila děti
a jejich rodiče. Starosta obce Miroslav Kabelka rodičům poblahopřál
k narození jejich dětí a tlumočil přání zástupců obce, aby děti vyrůstaly
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ve zdraví, radosti a štěstí. Maminky dostaly od obecního úřadu květinu
a tatínkové si odnášeli pro své děti nákladní automobil Tatra nebo
kočárek s panenkou. Program svým pěkným vystoupením obohatily
děti z hudebního souboru. Po skončení obřadu se rodiče i hosté
podepsali do pamětní knihy. Na závěr následovalo společné
fotografování do obecní kroniky.
V sobotu 10. února 2018
uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů v Jakubově po roce opět
masopustní
průvod
obcí.
Z kulturního domu vyšlo za
doprovodu kapely asi 50
masek. Nejlepší masky měly
i letos místní hasičky, které
všechny překvapily krásnými
skafandry kosmonautů včetně popisek. Mezi maskami byla
nepřehlédnutelná skupina doktorů a lékařek z nemocnice na kraji obce
s mobilním operačním stolem ze spřáteleného nejmenovaného
místního spolku. Masopustního reje se zúčastnili i vlk, pejsek
s kočičkou, čarodějnice, princezny, vojáci, trestanci, uzenáři, opraváři,
klauni, různá zvířátka a další. 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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Poslední dubnový den se v Jakubově nejen pálí čarodějnice, ale i staví
máj. Vhodný strom dlouhý 25 metrů byl přivezen z obecního lesa již
dopředu. Odkorněnou máj ženy a děti nazdobily krepovými pentlemi
v národních
barvách.
Po
připevnění věnce začali muži
s ručním
stavěním
máje.
Pomocí ráhen, žebříku 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.
Dne 30. dubna o filipojakubské noci se v Jakubově opět našla skupina
dobrovolníků, která připravila pro 70 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, sběr havěti, hod
žabákem na cíl, kočičí závody,
hod briketou do komína a slalom na
koštěti postupně plnily zadané úkoly,
za které dostaly sladkou odměnu. Po
setmění byla zapálena připravená
vatra. Pro dospělé bylo připravené
občerstvení v nedalekém SPORTclubu.
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V sobotu 9. června se
konal v Dešově již 11.
ročník
mikroregionální
soutěže
Obec
našim
dětem. Čtrnáct družstev
dětí postupně plnilo různé
dovednostní soutěže. Naše
děti získaly krásné třetí
místo! Blahopřejeme.
V sobotu 11. srpna 2018 se v Jakubově uskutečnilo 7. kolo krajské
hasičské soutěže v požárním útoku Jihlavská OPEN liga. Soutěže se
zúčastnilo 16 týmů mužů. Nejlepšího času 16:10 dosáhly Mladoňovice
a o druhé a třetí místo se shodným časem 16:60 se dělila Police
a Krasonice. V kategorii žen se zúčastnily 3 týmy. V této kategorii
potvrdila roli favoritek domácí děvčata, která zvítězila s časem 18:62.
Na druhém místě skončil Sedlejov a na třetím Kostníky. Tímto výkonem
si jakubovské hasičky pojistily celkové vítězství již dvě kola před
koncem soutěže. Po loňském druhém místě to bude již potřetí, co
putovní pohár skončí v Jakubově.
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Ve středu 5. září 2018 postavili
jakubovští nadšenci v pořadí již
čtrnácté Slamáky. Opět se
nechali inspirovat pohádkou.
Vybrat novou pohádkovou
dvojici je stále obtížnější. V
minulých letech jste mohli u
Jakubova
vidět
Křemílka
s Vochomůrkou, Maxipsa Fíka
s Ájou, Macha a Šebestovou, Ferdu Mravence s Beruškou, Jů a Hele,
medvědy od Kolína, králíky z klobouku nebo Pata a Mata. Tentokrát
sáhli autoři do starších pohádek a u silnice čekají na řidiče kosí bratří
Václav s Josefem. Na jejich výrobu bylo použito 5 velkých kulatých
balíků, staré koberce, lino a hadice.
V úterý 18. září 2018 převzal
starosta obce nový požární
automobil
pro
zásahovou
jednotku SDH obce. Jedná se o
FORD Transit určený pro
přepravu
hasičů
k zásahu.
K dopravě stříkačky a dalšího
materiálu bude sloužit přívěsný
vozík, který brigádnicky opravili
členové SDH a obec zajistila nový podvozek. Na pořízení nového
automobilu získala obec dotaci ve výši 450 tis. Kč od ministerstva vnitra
a 300 tis. Kč od Kraje Vysočina. Spoluúčast obce byla 157 tis. Kč.
V neděli 23. září 2018 uspořádal obecní úřad ve spolupráci se základní
školou a mateřskou školou poznávací a naučnou stezku okolo
Jakubova. Děti na jednotlivých stanovištích plnily různé přírodovědné
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úkoly. Poznávaly houby, plody, stromy, zvířata, pobytová znamení
nebo siluety ptáků, pomocí
hmatu určovaly přírodniny,
střílely ze vzduchovky, házely
šiškami na cíl a pomocí
dalekohledů poznávaly ptáky.
I přes chladné počasí přišlo asi
45 dětí a přibližně stejný
počet rodičů, někteří z nich si
s chutí také zasoutěžili. Po
skončení závodu si všichni
účastníci opekli špekáčky,
které zajistil obecní úřad. Děti
za své snažení dostaly také odměnu a ti nejlepší i diplom.
Poslední víkend v září se v Jakubově slaví posvícení. I letos uspořádal
obecní úřad ve spolupráci s mateřskou a základní školou výstavu.
K vidění byly fotografie z dění v obci za uplynulý rok i připomenutí 100.
výročí vzniku Československa. Mateřská škola se prezentovala obrázky
a výrobky dětí i děním ve školce. Základní škola vystavovala své
výpěstky z přírodní zahrady, prodávala zavařeniny a šťávy z vlastní
produkce a měla připravenou i bohatou fotodokumentaci. Výstava byla
zahájena v sobotu 29. září 2018 soutěží o největší dýní. Tu letos
zaslouženě vyhrála dýně
vypěstovaná
dětmi
v základní škole, která
vážila 54 kg. Zajímavostí
je i účast nadšenců z 270
km vzdáleného Klenčí
pod Čerchovem se svojí
dýní.
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Hlavní oslavy jubilejního výročí založení Československa byly v naší obci
naplánovány na předvečer státního svátku. V sobotu 27. října v 18
hodin se jakubovští občané sešli před budovou základní školy. Ani
deštivé a chladné počasí neodradilo i ty nejmenší od účasti na
slavnostní akci. Po krátkém proslovu starosty obce Ing. Miroslava
Kabelky byly vysazeny hned dvě „Lípy republiky“. Sázení bylo
zakončeno recitací básně, kterou shromážděnému davu přednesla
žákyně zdejší základní školy.

Poté se rozsvítily desítky lampionů a slavnostní průvod se vydal obcí.
V čele nesli členové sboru dobrovolných hasičů ve slavnostních
uniformách prapory a zastupitelé věnce. Průvod se zastavil uprostřed
návsi před pomníky padlých válečných hrdinů, kteří bojovali v obou
světových válkách za naši svobodu. Na jejich počest byly položeny
věnce a zazněla česká a slovenská státní hymna. Zde starosta obce
pokračoval ve slavnostním projevu. Připomněl historické události
a přečetl úryvek z jakubovské kroniky, který zachycoval právě události
z října 1918. Ti nejmenší už se nemohli dočkat vyvrcholení celého
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večera, slavnostního ohňostroje. Světelná show doprovázená hudbou
byla opravdu krásnou tečkou za slavnostním večerem. Díky patří
organizátorům akce a hlavně všem jakubovským občanům, že
nezapomínají, jak je svoboda naší země důležitá.

Ve středu 31. října 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání
zastupitelstva naší obce. Vedení obce bude pracovat ve stejném
složení jako v minulém volebním období. Starostou obce byl opět
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zvolen Ing. Miroslav Kabelka. Do funkce dvou místostarostů byli zvoleni
Jiří Forman a Mgr. Hana Dračková. Rada obce bude pětičlenná, kromě
starosty a místostarostů do ní byli ještě zvoleni Zdeněk Vejmelka a Ing.
Jindřich Číhal.

V sobotu 17. listopadu odpoledne vyrazily z Jakubova dvě desítky
nadšenců na v pořadí již pátý pochod 17. listopadu. Ze sousedního
Martínkova vyrazila podobná skupinka. Všichni se pak potkali na
hranici obou katastrů. Při sousedském setkání si jeho účastníci
připomněli události 17. listopadu a zapálili i svíčky. Vzpomenuli i svátek
28. října, kdy si připili výročním vínem vyrobeným k 100. výročí
založení Československa. Zbytek setkání pak patřil přátelskému
povídání a opékání klobásků. Ke zdárnému průběhu celé akce přispělo
letos i slunečné počasí. Protože jakubovští to mají o něco dále, využili
na cestě zpět obecní traktor.
Na první adventní neděli 2. prosince se v podvečer na návsi shromáždil
dav dětí, rodičů, babiček a dědečků, aby společně zahájili adventní čas
a prožili krásný okamžik, kdy se do tmy rozzáří ta nejkrásnější vánoční
17

výzdoba. Pět, čtyři, tři, dva, jedna! Takto si letos jakubovští společně
odpočítali rozsvícení vánočního stromu. Předcházel tomu krátký
projev starosty obce, který popřál všem pohodové svátky a pozval
spoluobčany na tradiční štědrovečerní zpívání pod vánočním stromem.
Poté předal slovo žačkám základní školy, které odrecitovaly básničky.
Na vánoční notu všechny shromážděné naladil pěvecký sbor místních
dětí. Malí zpěváčci pod vedením svých učitelek zazpívali několik písní
se zimní a vánoční tématikou.
Statný, pětadvacetimetrový smrk patří v širokém okolí k největším
přírodně rostoucím vánočním stromům. A každoročně se na něm
rozzáří přes sedm desítek barevných žárovek, které byly letos doplněny
ještě o zlatě zářící hvězdu na špici stromu.
V centru obce se pod vánočním smrkem rozsvítila i druhá tradiční
vánoční dekorace, betlém ze sena. Sestava se během let postupně
rozrůstala o nové a nové figury a dnes čítá již 25 postav. Jelikož je
betlém vyroben z přírodních materiálů, potřebuje před samotnou
instalací každoroční údržbu. Díky mnoha párům šikovných rukou se
z jeho krásy můžeme opět těšit i letos.
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Kouzlu celé předvánoční akce neubralo ani deštivé a chladné počasí.
Ale budeme doufat, že až se opět sejdeme pod rozsvíceným smrkem
na Štědrý den, bude všude bílo a místo kapek budou z nebe padat
sněhové vločky.

Na druhou adventní neděli se v kulturním domě konala besídka dětí ze
základní a mateřské školy. Zaplněný sál nejdříve pobavili malí roztomilí
čertíci a čertice z mateřské školy. Děti na pódiu cvičily, skákaly, zpívaly
a na závěr přidaly i několik básniček. Jejich starší kamarádi ze školy
předvedli svoji obratnost při skocích přes bednu, na gymnastickém
koberci nebo při cvičení s obručemi.
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Řádky z mateřské školy
Protože i nadále roste počet malých dětí v obci, je naše mateřská škola
již druhým rokem dvoutřídní. Nové oddělení pro nejmenší děti
neustále vybavujeme novými hračkami a nábytkem. V letošním
školním roce děti dostaly mimo jiné nové šatnové skříňky.
Školní rok byl zahájen v pondělí 3. září 2018. Do mateřské školy bylo
zapsáno 37 dětí, z toho je 8 dětí předškolního věku. Děti byly rozděleny
podle věku, třídy jsou smíšené.
V 1. třídě, která má název „Sluníčka“, je zapsáno 14 dětí ve věku od 2,5
do 3,5 let. Působí zde paní učitelka Katka Kabelková a chůva paní Petra
Pospíchalová, která je zároveň i školnicí a uklízečkou MŠ. Od 10. hodiny
se zde střídají paní učitelky ze třídy Krtečka. Třídní vzdělávací program
má název „Sluníčko hledá poklad“ a 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.
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Ve 2. třídě, která se jmenuje „Třída Krtečka“, je zapsáno v letošním
školním roce 23 dětí ve věku od 3,5 do 6 let. Pracují zde paní učitelky
Eva Tučková a Bronislava Kabelková. Protože jedna z nich odchází na
vycházku s 1. třídou a musí být zabezpečena bezpečnost dětí při
pobytu venku, pomáhá nám při vycházkách pracovnice obecního úřadu
paní Pavlína Roupcová. Třídní vzdělávací program je nazván „Rok
s Krtečkem“ a hlavním cílem této třídy je příprava dětí na vstup do
základní školy a také seznamování s přírodou kolem nás a její
ochranou.
Pokračujeme také v projektu „Zdravá záda“ a „Celé Česko čte dětem“.
Nově jsme se zapojili do projektu „Česko se hýbe“, protože pohyb je
pro rozvoj dětí velmi důležitý.
I v letošním roce navštěvují některé děti logopedický a dramatický
kroužek.
Součástí MŠ je i školní jídelna, kde pracuje vedoucí stravování paní
Ludmila Košáková a paní kuchařka Lenka Nechvátalová.
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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 jsme pozvali také rodiče nejmenších dětí do MŠ na akci
„Čteme dětem“. Přednášeli jsme dětská říkadla, doprovázeli jsme je
pohybem a zahráli jsme si různé hry.
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.
Také proběhlo fotografování dětí, které mělo velký úspěch.
I ve 2. třídě jsme pozvali rodiče do MŠ v rámci projektu „Čteme
dětem“. V této skupině dětí jsme se zaměřili na vhodné knihy pro
předškoláky a také na rozvíjení drobných svalů ruky. Rodiče zhlédli
ukázku prstových cvičení a také správné držení tužky. Samozřejmě
nechyběly i hry.
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. Představení se moc
líbilo a těšíme se na další.
V měsíci listopadu proběhlo již tradičně podzimní odpoledne
s pohádkou, na kterém děti z MŠ zahrály pohádku „Jak Krtek pomohl
zajíčkovi“ a děti z dramatického kroužku Kubík zahrály pohádku
„O Koblížkovi“. Jejich vystoupení bylo generálkou na setkání seniorů
z Jakubova. Po té následovaly soutěže s Krtečkem, do kterých se
zapojili všichni účastníci vystoupení i diváci. Děti obdržely za své úsilí
malou odměnu.
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V měsíci listopadu jsme uspořádali pro rodiče předškoláků a starších
dětí besedu s paní psycholožkou a speciální pedagožkou z Brna na
téma příprava dětí pro vstup do základní školy. Beseda měla velký
úspěch.
Začíná měsíc prosinec a my se těšíme na nejkrásnější svátky v roce, na
vánoce. Nejdříve nás však čeká návštěva Mikuláše a anděla, proběhnou
čertovské soutěže, při kterých se děti převlečou za čertíky, zasoutěží si,
zatancují a budou odměněny dárečkem. Těšíme se na pečení
vánočního cukroví, budeme vyrábět vánoční ozdoby, přáníčka,
zazpíváme si vánoční koledy a pozveme naše blízké na vánoční
posezení. Také chystáme vystoupení v kulturním domě, 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 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
V pondělí dne 3. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Letos
jsme přivítali sedm dětí, které začaly chodit do první třídy.

Poslední zářijový víkend se konala tradiční posvícenská výstava.
Základní škola se prezentovala výpěstky ze školní zahrady, jejich
zpracováním i výtvarným ztvárněním. Mateřská škola předvedla
výtvory dětí.
Dále proběhla
soutěž
o největší dýni,
kterou
letos
vyhrála dýně
ze
školní
zahrady.
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V pondělí 1. října se vydali žáci
naší
školy
společně
s dětmi z Litohoře do
záchranné stanice Pavlov u
Ledče nad Sázavou, která
pečuje
o
hendikepované
živočichy. Zúčastnili jsme se
programu
o
stěhovavých
ptácích s ukázkou kroužkování.
Následovala prohlídka zvířecích
obyvatel stanice, děti si mohly
pohladit malou vydru, sovu
pálenou
a vyzkoušely si vypouštění
odchycených sýkorek. Na závěr
nám zpestřil program svým vystoupením lišák, který jednomu našemu
žáčkovi sebral batůžek a odnesl si ho do své nory.

25

Ve středu 10. října se sešli
žáci 3. - 5. ročníku na
dopravním
hřišti
v Moravských Budějovicích.
Po teoretické přípravě, která
proběhla v učebně, si
vyzkoušeli
znalost
dopravních předpisů při jízdě
na kole pod dohledem
strážníků městské policie.

Tradiční akce pořádaná
Lesy ČR pro děti ze
základních škol se letos
uskutečnila za krásného
slunečného
počasí
ve
středu 14. listopadu v
oboře v Lesonicích. Po
společném zahájení si děti
prošly
jednotlivá
stanoviště:
zalesnění,
ukázka dravců, lesní plody,
životní prostředí, čistota
lesa, práce s motorovou
pilou, těžba dřeva, myslivost, ochrana lesa proti kůrovci a dřevostavby.
Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí nového hasičského
automobilu, který posloužil k dopravě dětí na místo konání a zpět.
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Po roce k nám do školy zavítal vzácný host i se svými dvěma
pomocníky, aby se dětí pozeptal, zda jsou hodné nebo taky někdy
zlobí. Když slíbily, že se polepší a přidaly hezkou básničku, dostaly od
sv. Mikuláše nadílku plnou vitamínů.
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Sbor dobrovolných hasičů

Kultura
V únoru jsme uspořádali tradiční masopustní průvod masek obcí
s večerní zábavou a na konci září posvícenskou zábavu.
V neděli 26. května se zúčastnil
velitel našeho sboru Josef Krotký
s praporem sboru celostátního
setkání slavnostních a historických
hasičských praporů, které se konalo
na
brněnském
výstavišti
u příležitosti výročí sto let od
vzniku republiky. Každý prapor byl
dekorován
Slavnostní
stuhou
sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska ke stému výročí vzniku
Československa, kterou předával
primátor města Brna .
Požární sport
Družstvo žen letos navázalo na výborné výsledky z minulých let. Po
absolvování několika tréninků, které začaly počátkem května, zahájila
děvčata sezónu 20. května na soutěži Jihlavské open ligy, kde skončila
na 2. místě. V této soutěži se jim i nadále dařilo a obsadila celkově, po
loňském druhém, opět první místo, jako v letech 2015 a 2016. Na
okrskové soutěži byla děvčata také první a v letošním ročníku Třebíčské
okresní ligy obsadila celkové 4. místo. Družstvo žen letos také
absolvovalo jeden závod Extraligy ČR v požárním útoku, která se konala
v Petrovicích, a obsadilo krásné 2. místo z patnácti týmů. Celkově
děvčata absolvovala 27 závodů.
Mladí hasiči – celkem 20 dětí - se schází pod vedením Aleny Číhalové
v období březen - červen a září – říjen každé pondělní odpoledne. Letos
se zúčastnili dvou závodů – okrskové soutěže v Martínkově (1. a 2.
místo) a pohárové soutěže v Domamili (10. a 15. místo).
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V sobotu 11. srpna se
uskutečnila v našem
hasičském
areálu
soutěž
v požárním útoku,
zařazená do Jihlavské
open ligy.
Brigády
Členové
sboru
provedli obroušení a
nabarvení nástavby
na požární přívěs k
přepravě stříkačky a
příslušenství
pro
zásahovou jednotku
a opravu dlažby
okolo
věže
na
hasičském cvičišti.
Různé
Bylo nutno nechat opravit vozidlo Citroen Jumper používaný k dopravě
na soutěže a také stříkačku pro požární sport, což stálo nemálo peněz.
V letošním roce nemusela zásahová jednotka vyjíždět k žádnému
požáru ani jiné mimořádné události. Pouze 24. července ráno byl
pomocí mobilních telefonů vyhlášen poplach – požár kolny - oznámený
občanem na operační středisko HZS. Jednalo se však pouze o kouř
z pálení větví ve Zmolách, které bylo operačnímu středisku předem
řádně nahlášeno.
O vozidle zásahové jednotky vice v samostatném článku starosty obce.
Za SDH Jakubov Jindřich Číhal a Vendula Vejmelková
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Fotbalový oddíl Družstevník Jakubov
Jarní část sezóny 2017/18 jsme zahájili koncem ledna členskou schůzí,
kde byli členové klubu seznámeni s činností, hospodařením,
tréninkovým a zápasovým plánem pro jarní období. Následně byla
zahájena zimní příprava, kterou vedl „staronový“ trenér pan Pavel
Dvořák, jenž byl zároveň jedinou posilou do našeho fotbalového týmu.
Po odehrání pouze jednoho přátelského utkání jsme tak vstoupili do
nové sezóny dvěma domácími derby s Litohoří a Podhoráckem. Obě se
nám podařilo vyhrát a nastartovala se tak jízda jarní části, kdy nad naše
síly byli pouze celky FŠ Třebíč a Čáslavic a my jsme se tak po jarní části
umístil na velice pěkném 3. místě.
Rk.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

1

FŠ Třebíč

22

19 2 1 97:25 59

2

Okříšky "B"

22

16 1 5 79:46 49

3

Jakubov

22

13 3 6 76:50 42

4

Myslibořice

22

12 3 7 64:44 39

5

Kouty "B"

22

12 1 9 61:53 37

6

Radotice

22

10 4 8 52:45 34

7

Šebkovice "B"

22

11 1 10 41:32 34

8

Přibyslavice "B"

22

6 5 11 55:63 23

9

Čáslavice-Sádek

22

6 3 13 48:50 21

10 Litohoř

22

4 4 14 44:79 16

11 Podhorácko

22

4 2 16 29:81 14

. 22

4 1 17 23:101 13

12 Nové Syrovice "B"

Po krátké přestávce jsme začali nový ročník 2018/19 domácím
zápasem poháru OFS proti našemu nedávnému soupeři FŠ Třebíč –
nedali nám šanci a prohráli jsme jasně 2:7. K dalšímu pohárovému
30

utkání do Výčap už jsme ani neodjeli pro malý počet hráčů! Jakoby
tento neúspěch předznamenal celou podzimní část sezóny. Před ní
došlo k sloučení obou III. tříd do jedné, kdy z každé zůstalo 6 nejlepších
mužstev + 2 sestupující z okresního přeboru. Došlo tak logicky i ke
zvýšení úrovně kvality soutěže. Přesto jsme do nového ročníku
vstupovali s přesvědčením, že máme na to, abychom se pohybovali ve
vrchní části tabulky. Do mužstva se vrátili 3 „staronoví“ hráči se
zkušenostmi z vyšších soutěží: Urbánek, Forman a Tržil, z Čáslavic pak
přišel Souček. Podařilo se zvýšit počet hráčů i kvalitu mužstva. Na
výsledcích se to však neprojevilo. Podzimní část sezóny jsme zahájili
4 remízami v řadě a pak už následovaly jen samé porážky až na jedno
jediné domácí vítězství nad Okříškami. Po podzimu se tak nacházíme
na posledním místě tabulky s velkou ztrátou na mužstva nad námi .
Rk.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

1

Koněšín

13

10 1 2 46:22 31

2

Myslibořice

13

9 1 3 49:31 28

3

Třebenice

13

8 0 5 47:34 24

4

Opatov

13

7 1 5 39:35 22

5

Šebkovice "B"

13

6 3 4 44:30 21

6

Moravské Budějovice "B" 13

6 2 5 45:39 20

7

Kouty "B"

13

6 1 6 26:37 19

8

Studenec

13

5 2 6 38:44 17

9

Okříšky "B"

13

5 1 7 35:40 16

10 Dukovany "B"

13

5 1 7 25:43 16

11 Rapotice "B"

13

4 3 6 32:33 15

12 Radotice

13

4 3 6 26:33 15

13 Hrotovice

13

3 1 9 23:35 10

14 Jakubov

13

1 4 8 28:47
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V průběhu školního roku také pokračoval pod záštitou fotbalového
oddílu ve své činnosti kroužek „Sportovní hry“. Kroužek navštěvují děti
od 1. do 5. třídy a jeho náplní je rozvíjet u dětí sportovního ducha,
fyzické a koordinační schopnosti 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,
pořádáme cyklovýlety a na závěr školního roku a ukončení jsme hráli
šipkovanou, která byla zakončena nálezem pokladu s hodnotnými
dárky pro děti a opékáním buřtů. Po prázdninách pokračujeme v naší
činnosti, když jsme navázali časově na kroužek „Mladých hasičů“.
Kroužek pravidelně navštěvuje okolo 16 dětí. O vedení kroužku se
starají Jiřina Hromadíková a Tomáš Pospíchal a velkou měrou nám
pomáhají starší děvčata Julie Košáková a Kačka Klímová.

Z kulturních akcí jsme pořádali tradiční Sportovní ples a pouťovou
zábavu. Obě akce byly hojně navštíveny a myslíme, že i po stránce
zábavy se velice vydařily. Závěrem Vám všem chceme za členy
fotbalového oddílu Družstevník Jakubov popřát šťastné a spokojené
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.
Tomáš Pospíchal
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Myslivecký spolek Jakubov
Myslivecký spolek Jakubov má 22 členů, z toho 7 členů je z Martínkova,
4 z Jakubova, 3 z Litohoře, po 2 z Vranína a Mor Budějovic a po 1
z Domamile, Čáslavic, Štěpkova a Cidliny.
Honitba se rozkládá převážně v katastrálním území Jakubov, Martínkov
a Vranín. Myslivci hospodaří v současnosti na 2127 ha z toho je 124 ha
lesů, 1874 ha polí, 41 ha vodních ploch a ostatní výměru tvoří 88 ha.
Z této výměry je patrno, že se jedná převážně polní honitbu.
Začátkem ledna 2018 jsme uspořádali v kulturním domě tradiční
myslivecký ples, k poslechu a tanci hrála skupina Credit.
V zimních měsících zabezpečovali naši členové krmivo pro lesní zvěř a
tlumili škodnou. Na jaře provedli myslivci dvakrát sčítání zvěře. Na jeho
základě byly vypracovány plány chovu a lovu, podle kterých se řídí
průběrný odstřel zvěře.
V květnu každoročně pořádáme školení pro zacházení se zbraní a
střelby. V průběhu roku bylo postaveno několik nových krmných
zařízení a posedů, některé byly opraveny. Členové MS v této době také
suší objemové krmivo a obstarávají jadrná a dužnatá krmiva.
V září se uskutečnil
hon
na
kachny.
24. listopadu
jsme
uspořádali hon na
zajíce, černou zvěř a
zákonem povolenou
škodnou. Večer se
konala
v kulturním
domě Poslední leč
s hudbou.
Miroslav Kabelka
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Forenzní značení kol
Celkem 36 občanů využilo
nabídky Městské policie
Moravské Budějovice na
forenzní značení jízdních
kol. Obecní úřad Jakubov
zajistil dopravu jízdních kol
do Moravských Budějovic
a zpět.

Jakubovský betlém již po čtrnácté!!!
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Připravované akce:
24. 12. 2018 v 21:00 hod. štědrovečerní zpívání pod vánočním
1. 1. 2019
2. 1. 2019
5. 1. 2019
2. 2. 2019

stromem na návsi,
v 13:30 hod. novoroční výšlap do okolí Jakubova, sraz
u obecního úřadu,
v 15:15 hod. veřejné bruslení pro Jakubov na zimním
stadionu,
Myslivecký ples v Martínkově, hraje Credit,
Sportovní ples, hraje Víkend Hostěradice.

Přehled počtu obyvatel
Na závěr vám přinášíme malý přehled pohybu počtu obyvatel
naší obce v uplynulém roce 2018:
K 1. 1. 2018 žilo v Jakubově 634 obyvatel.
Během roku 2018 se:
6 dětí narodilo,
10 občanů zemřelo,
16 občanů přistěhovalo,
11 občanů odstěhovalo,
K 10. 12. 2018 tak v Jakubově žilo 635 obyvatel.
Nejstaršímu občanovi obce je pan 95 let.

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 2018. Vydávání periodického tisku bylo povoleno Ministerstvem
kultury ČR pod evid.č. MK ČR E 17886.
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