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Jakubov 

u Moravských Budějovic 

Martínkov Domamil



Mapa navštívených vesnic 
• vesnice leží zhruba v polovině cesty mezi 

Znojmem a Jihlavou



Jakubov u Moravských Budějovic

Počet obyvatel: 637 

Rozloha: 9,87 km²

První zmínka o obci pochází ze 13. století

Nachází se zde: obecní úřad, zdravotní středisko, kulturní 

dům, základní a mateřská škola, knihovna, dětské, fotbalové 

i víceúčelové hřiště a další.

Symbolem Jakubova jsou již několik let Slamáci - pohádkové 

postavy vyrobené z velkých balíků slámy a dále také betlém 

ze sena, který inspiroval nejednu okolní i vzdálenější obec.

Obec používá systém třídění odpadu.

Starosta: Ing. Miroslav Kabelka

Titul: Vesnice Vysočiny 2005
(Modrá stuha 2012 za společenský život, 
Zelená stuha 2014 za péči o zeleň a životní prostředí)

E-mail: obec@jakubov.cz
Telefon: +420 568 422 035

mailto:obec@jakubov.cz
tel:%20568%20422%20035


Shrnutí návštěvy obce

• Přivítání na obecním úřadě s prohlídkou hasičské zbrojnice se sv. Floriánem



• Zrekonstruovaná ZŠ se zahradou
(1-5.ročník)



• Kompostárna



• Fotbalové hřiště a cvičiště pro hasiče



• Mateřská škola s programem žáků



• Dětské hřiště 



• Kulturní dům - výstava fotek a publikací o obci, prezentace 



Martínkov
Titul: Vesnice Kraje Vysočina roku 2015

(Bílá stuha za činnost mládeže 2012, Cena naděje pro živý venkov 2013, Modrá stuha za společenský život 2014)

E-mail: obec@martinkov.cz
Mobil: +420 725 101 388

Starosta: Josef Pléha

Počet obyvatel: 259 

Rozloha: 10,04 km²

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320.

Zajímavosti a akce Martínkova:

• Martínkovské hody

• pěvecký soubor Jordán

• Česko zpívá koledy

• pietní vzpomínka na Josefa Štefana (řídící učitel, odbojová spolupráce) 

• lampiónový průvod ke vzniku Československa

• Silvestrovský výstup na Mařenku

• památník Václava Kosmáka (významný kukátkář)

• vánoční turnaje v pingpongu

• Martínkovský košt pálenek

• štafetový maraton ,,Pocta Emilu Zátopkovi“

mailto:obec@martinkov.cz
tel:+420725101388


• Přivítání na obecním úřadě





• Knihovna, obecní úřad



• Seznam ocenění 



• Památník Václava Kosmáka



• Hasičská zbrojnice



• Zrekonstruovaný hřbitov



• Kostel Navštívení Panny Marie



• Hřiště na návsi



• Místní sokolovna



Domamil

Počet obyvatel: 306

Rozloha: 10,95 km²

První zmínka o obci pochází z roku 1190.

Zajímavosti o obci:

• ZŠ se pyšní titulem EKOŠKOLA, systém třídění 
odpadu

• přírodní zahrada – projekt ,,Blíže k přírodě“
• kostel sv. Prokopa
• TJ Sokol Domamil
• místní spisovatelka Gabriela Kopcová

Titul: Vesnice Kraje Vysočiny 2011
(Bílá stuha za činnost mládeže 2009)

Starosta: Radek Menčík

E-mail: ou-domamil@volny.cz
Mobil: +420 724 861 465



• Mateřská škola s vystoupením žáků



• Prohlídka přírodní zahrady a 
dětského hřiště



• Obecní úřad – přátelské posezení



• Základní škola (titul EKOŠKOLA)



• Hasičská zbrojnice



• Kostel sv. Prokopa



• Zrekonstruovaný hřbitov



• TJ Sokol Domamil



• Základní škola, sokolovna s výstavou 
místní spisovatelky



• Ochutnávka moravských vín z vinařství Šabata



Všem zúčastněným děkujeme!


