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Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Velikonoční pozdrav
z mateřské školy
1

Vítání jara
Zima už má odzvoněno, má teď na kahánku.
Příroda se probudila ze zimního spánku.
Éterem je slyšet velkou prosebnou větu
„Ať již konečně to pravé jaro je tu!“
Všechno je veselé, příjemné, voňavé,
jenom to počasí je většinou měňavé.
Příroda si s námi letos jako loni
hraje hru na aprílové překvapení.
Stejně však nakonec květiny rozkvétají
a v zahradách pupeny stromů se nalévají.
S jarem na svět přijdou i první mláďata,
koťata, štěňata, kůzlata, ptáčata.
Také o Velikonocích, největším jarním svátku,
dostanou chlapci vajíčko a stužku na památku.
Velikonoční vajíčko, a to je pravda stoletá,
je hlavním symbolem jara, zrodu nového života.
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
28. ledna 2003:
Ø schválen plán investičních akcí (vše bude závislé na získání
dotací a dostatku finančních prostředků),
Ø schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 4 487 100,- Kč,
Ø schválena zpráva o inventarizaci majetku obce,
Ø schválena zpráva o stavu veřejného pořádku za rok 2002,
Ø schváleno přestěhování knihovny do MŠ,

25. února 2003:
Ø schválen nákup chovatelského areálu,
Ø schváleno zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby
aktualizace internetových stránek,
Ø schválen zápis do kroniky obce za uplynulý rok,

19. března 2003:
Ø neschválena možnost získat dispoziční práva k bytům v DPS
v Lesonicích za nabídnutých podmínek,
Ø schválen prodej pozemků pod stavbami některých občanů,
Ø schváleno doplácení nadnormativních výdajů na mzdové
prostředky a odvody v ZŠ a MŠ v případě přiznání výjimky
z počtu dětí,
Ø schválen vstup obce do Sdružení obcí Vysočiny,
Ø projednány možnosti získání dotací z Fondu Vysočiny,
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Gratulujeme k jubileím:
60. narozeniny
5. 3. – Marie Dvořáková
7. 6. – Anna Dvořáková

70. narozeniny
13. 3. – Zdeněk Forman
16. 3. – Josef Klobas

75. narozeniny
21. 4. – Marie Čurdová
22. 5. – Vlasta Dvořáková

80. narozeniny
12. 3. – Božena Němcová
2. 6. – Jan Nechvátal

81. narozeniny
11. 5. – Květoslava Táborská

90. narozeniny
25. 5. – Anděla Dvořáková
4

Informace obecního úřadu
V pondělí 21. dubna 2003 se neuskuteční svoz popelnic, náhradní
svoz se uskuteční v úterý 22. dubna 2003.
Skládka ve Zmolách bude také otevřena místo velikonočního
pondělí až v úterý od 16:00 do 16:30.
Letošní pálení čarodějnic bude pokračovat v duchu započaté
loňské tradice:
• v sobotu 26. dubna 2003 brigáda na dřevo v obecním lese
spojeno s dovezením máje (bude upřesněno místním
rozhlasem),
• žádné pálení domovního odpadu, starých hadrů, prohnilého a
mokrého dřeva dalšího odpadu,
• malý táboráček na opékání buřtů pro děti, prodej piva a
limonád,

Pokračovat budeme i v tradici stavění máje před kulturním domem
ve středu 30. dubna 2003 odpoledne.

Po posouzení naší žádosti Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy a Krajským úřadem kraje Vysočina, nám byla udělena
výjimka z počtu dětí v mateřské i základní škole.

V letošním roce jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku.
Věříme, že se všichni spoluobčané aktivně zapojí a zkrášlí okolí
svých obydlí. O úklid veřejných prostranství se postará obecní úřad.
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Fotoreportáž o životě v obci
Děvčata z Jakubova se
zúčastnila pódiových skladeb
v Moravských Budějovicích

Nahoře v mateřské škole se učí
děti hře na flétnu a varhany

V kulturním domě
se scházejí Svišti

Knihovna je již přestěhována
nahoře v MŠ
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Mladí hasiči začali cvičit
na hřišti

Trénují i mladí fotbalisté

Za kostelem pokračovala
i v letošním roce výsadba
stromků

Hasiči vyčistili koryto potoka
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Řádky ze ZŠ
Náš příspěvek do Zpravodaje začneme od konce 1.pololetí.
Dne 30.1.2003 všichni žáci naší školy úspěšně zvládli učivo
1.pololetí a p.učitelky jim podle jejich snahy rozdaly výborné,
dobré či horší vysvědčení. Aby si žáci i učitelé trošku odpočinuli,
tak 31.1.2003 v pátek zůstali doma na pololetních prázdninách.
Hned v druhém pololetí začala škola opět pracovat na plný
výkon a to nejen v učení, ale i v pořádání různých zábav pro děti i
rodiče.
V pátek 7.2.2003 se uskutečnil 1.školní karneval ve zdejším
kulturním domě, kde si místo vyučování děti zařádily v maskách,
které si samy vyrobily, zúčastnily se různých soutěží a vyhrávaly
skvělé ceny. Porota byla sestavená z rodičů dětí a vítěznou cenu za
masku získaly „Čarodějnice“ v podání Terezky Vybíralové a Petry
Kabelkové. Zvláštní odměnu obdržel Martin Kabelka v masce
mumie.
I během jarních prázdnin žáci naší školy nezaháleli a
zúčastnili se plaveckých závodů v třebíčské Laguně. Domů si
dovezli diplom Tereza Vybíralová za 2.místo a Zuzka Vaníčková
za 3.místo.
Po jarních prázdninách navštívila naše škola koncert Pavla
Nováka v Mor.Budějovicích. Dětem se koncert velmi líbil a vrátily
se z něj s dobrou náladou.
V neděli 9.3.2003 odpoledne proběhl již tradiční dětský
karneval pořádaný ZŠ a MŠ z Jakubova. Děti i rodiče prožili
příjemnou neděli v nejrůznějších maskách.
Dne 18.3.2003 odjela naše žákyně 5. ročníku Denisa
Vybíralová hájit čest naší školy v okresním kole matematické
olympiády. Z 22 účastníků se Deniska umístnila na krásném
11.místě.
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V současné době se připravujeme na nadcházející
velikonoční svátky. Vyzdobili jsme školu, třídy a chystáme se
uspořádat v den před velikonočními prázdninami tj.16.4.2003
pěveckou a recitační soutěž za účasti rodičů. Děti z družiny chystají
malé velikonoční občerstvení nejen pro účastníky soutěže, ale i pro
publikum a porotu.
MŠ spolu s 1.a 2.ročníkem odjíždí 23.4.2003 na představení
Michala Nesvadby, které se koná v Želetavě. Určitě se jim bude
divadlo líbit.
M.Bartuňková

Karneval na druhou
V letošním roce si mohly děti z Jakubova zaskotačit
v maskách hned dvakrát. Poprvé se sešly na ryze školním karnevale
v pátek dopoledne 7. února 2003 v kulturním domě. Tímto
karnevalem vlastně příjemným
způsobem začaly pro naše děti
nadcházející jarní prázdniny.
Za měsíc v neděli 9. března
ve 14 hodin se uskutečnil tradiční
Dětský
karneval,
jehož
se
zúčastnilo 50 „maskovaných“ dětí,
30 dětí v „civilu“ a 72 dospělých.
Pro zábavu a k tanci hrála tentokrát
omlazená část hudební skupiny
RODINKA, která si říká ROKIES
a byly připraveny soutěžní hry se
spoustou odměn. Každá maska
měla svoji výhru ukrytou ve
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vstupence a ještě následovala velká tombola pro každého v průběhu
karnevalu. Tudíž nikdo s prázdnou neodešel. Oproti minulosti však
bylo zjištěno, že princezny a princové jsou zřejmě na vymření.
Letos totiž kulturnímu domu vévodili seriáloví pistolníci a na sále
to chvílemi vypadalo i jako na sletu čarodějnic. Zajímavým
překvapením bylo vystoupení „country tanečků“, kde předvedly
předškolní a školní děti své taneční krůčky a pod vedením paní
Kloboučkové a paní Kabelkové roztleskaly malé i velké. Karneval
je dnes již minulostí a všichni se už teď mohou těšit na Den dětí.
Organizační výbor provedl vyúčtování a výtěžek rozdělil takto:
na Den dětí uvolněno
1 000 Kč
pro ZŠ
3 142 Kč
pro MŠ
1 197 Kč.
Vyúčtování je k nahlédnutí na OÚ.
Marie Řeřuchová
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Řádky z MŠ
Od 1. 1. 2003 je naše MŠ součástí
ZŠ Jakubov a ředitelkou je Mgr. Jana
Šerháková. Tak jsme do roku 2003
vykročili ruku v ruce a naše vzájemná
spolupráce je velice dobrá.
Významnou událost prožili naši
předškoláci – probíhal zápis do školy.
Všichni se těšili a o svých zážitcích všem
vyprávěli. Karneval pro děti pořádala ZŠ,
MŠ a rodiče. Celé nedělní odpoledne se
tančilo, soutěžilo a odměňovalo. V Mor.
Budějovicích jsme navštívili koncert Pavla Nováka.
Zápis dětí do mateřské školy na rok 2003/2004 se uskuteční
od 5. května do 7. května 2003 v budově MŠ.
Bílou barvu zimy vystřídalo jaro s pestrou paletou barev a co
nás v tomto období ještě čeká? Koncem měsíce dubna pojedeme do
Želetavy na představení Michala Nesvatby s názvem „Michal na
hraní“. Potom v květnu společně s maminkami oslavíme jejich
svátek v kulturním domě. S dětmi připravujeme pásmo tanečků,
básniček a hlavně dárky pro maminky. Koncem května se chystáme
na výlet do Bítova, kde si prohlídneme hrad a navštívíme
zoologickou zahradu. Svůj svátek děti oslaví na sportovním hřišti,
kde se pro ně připravuje celá řada soutěží a sladkých překvapení.
V rámci oslav Dne dětí chystáme pro ně návštěvu u hasičů v Mor.
Budějovicích, kde si prohlédnou auta, vybavení, poslechnou si
povídání o jejich práci a nakonec si i zasoutěží.
V červnu se rozloučíme s budoucími prvňáčky a to už bude
konec školního roku 2002-2003.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
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Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2002
V roce 2002 byly orgány Policie ČR šetřeny na území naší
obce následující události:
13 trestných činů:
Ø znásilnění,
Ø vloupání do kostela,
Ø vloupání do rekreační chaty,
Ø pokus o vloupání do kostela,
Ø vloupání do osobního vozidla a odcizení motorové pily,
Ø neplnění vyživovacích povinností,
Ø výtržnost a ublížení na zdraví,
Ø odcizení jízdního kola,
Ø odcizení motocyklu,
Ø 2x vloupání do autobazaru,
Ø odcizení plastových hadic,
Ø odcizení dvou hydraulických válců.
39 přestupků:
Ø 6 přestupků proti majetku,
Ø 7 přestupků proti občanskému soužití,
Ø 2x požár (stoh a kotelna ),
Ø 17 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu (vyřešeno blokovými pokutami ihned na místě),
Ø 7 přestupků na úseku veřejného pořádku (vyřešeno
blokovými pokutami),
Rok

2000

2001

2002

Trestné činy

6

4

13

Přestupky

18

32

39
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TJ Družstevník Jakubov
Mistrovská utkání II. třídy - Jakubov A
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ne
ne
so
ne
ne
ne
so
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Datum
30.3.2003
6.4.2003
12.4.2003
20.4.2003
27.4.2003
4.5.2003
10.5.2003
18.5.2003
25.5.2003
1.6.2003
8.6.2003
15.6.2003
22.6.2003

Jakubov - Třebenice
Jakubov - Vladislav
Chlístov - Jakubov
Jakubov - Stařeč
Studenec - Jakubov
Jakubov - Mohelno
Okříšky - Jakubov
Jakubov - Kojetice
Dukovany - Jakubov
Jakubov - Radotice
Náměšť - Jakubov
Jakubov - Rapotice
Lesonice - Jakubov

Čas Výsledek
10:15
2:0
10:15
0:0
15:30
3:2
10:15
16:00
10:15
16:30
10:15
16:30
10:15
16:30
10:15
10:15

Mistrovská utkání IV. třídy - Jakubov B
Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

so
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
so
ne

Datum
12.4.2003
20.4.2003
27.4.2003
4.5.2003
11.5.2003
18.5.2003
25.5.2003
1.6.2003
8.6.2003
14.6.2003
22.6.2003

Čáslavice - Jakubov
Kouty - Jakubov
Jakubov - Předín
Blatnice - Jakubov
Jakubov - Domamil
Čechtín - Jakubov
Jakubov - Trnava
Police - Jakubov
Jakubov - Litohoř
N. Syrovice - Jakubov
Jakubov - Lesonice
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Čas
15:30
10:15
10:15
14:00
10:15
16:30
10:15
16:30
10:15
16:30
10:15

Výsledek
3:1

Z historie Velikonoc
Probuzení
přírody,
jaro,
sluníčko
a
Velikonoce
patří
neodmyslitelně
k sobě.
Oslavy
Velikonoc měly velmi silnou tradici již
v době předkřesťanské. Navazovaly na
židovský PESAH – památku na
vysvobození Židů z egyptského zajetí,
slavený v den prvního jarního úplňku.
Křesťané se snažili oddělit od tohoto
židovského svátku a vznikaly spory o
správné datum. Je ustálená zásada
slavit
Velikonoce
po
jarní
rovnodennosti v neděli po prvním
jarním úplňku, tedy mezi 22. březnem
a 25. dubnem. Celé období před jarními svátky je naplněno mnoha
pohanskými zvyky a křesťanskými tradicemi.
V lidovém prostředí Velikonocům předchází čtyřicetidenní
postní doba, od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního.
Každá ze šesti nedělí má své jméno a je spojena s dodržováním
neměnných obyčejů.
1. Půst zahajuje ČERNÁ nebo PYTLOVÁ NEDĚLE. Její
název je pravděpodobně podle toho, že ženy během půstu se
odívaly do černých šatů a zástěr. Někdy je zvaná PUČÁLKA –
podle pokrmu z namočeného a usmaženého hrachu, ve středních
Čechách jí říkají LIŠČÍ. Nazdobené preclíky dětem „nadělovala“
liška.
2. Druhé neděli se říká PRAŽNÁ podle pražmy
připravované z nedozrálého obilí nebo SAZOMETNÁ podle
očistného dne.
3. KÝCHAVNÁ je název třetí neděle. Podle pověry, kolikrát
člověk kýchne, tolik roků bude živ. Z obavy z morové epidemie,
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k jejíž prvním projevům patřilo kýchání, si lidé přáli „Pozdrav tě
Pán Bůh“, aby zažehnali nebezpečí nákazy.
4. Čtvrtou neděli se částečně uvolnila postní kázeň.
V církevním prostředí se mění barva roucha fialového v růžové.
Podle lidového prostředí se nazývá DRUŽEBNÁ. Družba se
ženichem navštíví dům, kam o velikonoční pomlázce přijdou na
námluvy.
5. Pátá neděle postní je známá jako SMRTELNÁ. Je spojena
se zahalováním křížů v kostele. Je s ní spojený zvyk – „vynášení
smrti“, jehož původ sahá do pohanských dob.
6. Památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma si připomínáme
na KVĚTNOU NEDĚLI. V lidovém prostředí je známé svěcení
kočiček, které měly lidi chránit proti kouzlům a pohromám. V tuto
neděli se nosilo „Léto do vsi“ a oblékaly se nové šaty, nesmělo se
také péct, aby se nazapekl květ.
Po šesti postních nedělích nastává PAŠIJOVÝ TÝDEN.
Patří sem – MODRÉ PONDĚLÍ, ŠKAREDÁ STŘEDA, ZELENÝ
ČTVRTEK, VELKÝ PÁTEK, BÍLÁ SOBOTA, BOŽÍ HOD
VELIKONOČNÍ a PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ.
O Škaredé středě se tvrdí, že se
nikdo nesmí ten den mračit, aby se
nemračil celý rok.
Na Zelený čtvrtek se měla jíst
zelená strava, snídat se mělo před
východem slunce chléb pomazaný
medem, který měl chránit před
uštknutím hadů a před žihadly vos.
Hospodář po západu slunce vykropil
svěcenou vodou dům na ochranu před
čarodějnicemi. Na Zelený čtvrtek
kostelní zvony zvonily naposledy
(odlétaly do Říma), nahradily je
klapačky.
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Velký pátek je v katolické liturgii dnem hlubokého smutku.
Nekoná se mše, čtou se pouze texty a zpívá se. Odhaluje a uctívá se
kříž. Podle lidové pověry se v tento den otvírala země, aby odhalila
své poklady. Poklad označovalo světýlko nebo kvetoucí kapradí.
Bílá sobota byla dnem svěcení ohně, od něhož se zapálil
paškál – velikonoční svíce. Součástí obřadů tohoto dne je Vzkříšení
– z Božího hrobu se vyzvedne monstrance s Nejsvětější svátostí a
Kristova socha nebo obraz se nesly obcí.
Boží hod velikonoční je dnem svěcení velikonočních
pokrmů. Pokrm posvěcený v kostele se měl jíst vestoje a přisuzoval
se mu ochranný, léčivý účinek.
Pondělí velikonoční je z hlediska dodržování zvyků
nejvýznamnější a je spojováno s pomlázkou. Ta může být rodinná,
rodičovská, pomlázka maličkých, ale nejznámější je asi pomlázka
dospělé mládeže. Chlapec, který přišel první do domu, byl
obdarován a jeho pomlázkou hospodyně vyšlehala všechno
zvířectvo, aby se pomladilo. Zvláštností byla pomlázka babská.
V úterý vdané ženy oplácely šlehání mužům.
Zvláštní význam mělo i velikonoční pečivo. Patří sem
mazanec, velikonoční chlebíček, perníčky, koláče a hlavně jidáše,
které symbolizovaly provaz, na kterém se oběsil Jidáš. Ale nikdo si
nedovede představit Velikonoce bez vajec, pro jejich magické
vlastnosti – skořápka je Země, žloutek Slunce a bílek Měsíc.
Marie Řeřuchová

.
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Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu
místních obyvatel dne 17. dubna 2003.
Cena 10,- Kč, pro předplatitele 7,- Kč.

16

