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Prázdninový pozdrav
Není ani jediný
kdo by neznal prázdniny,
Němci, Maďaři, Slováci a Češi,
každý z nás se na ně těší
Letní slunce, teplý vzduch a voda
- pravá dovolenková pohoda.
Někdo teď steriluje okurky,
jiný zase vaří marmeládu,
tamten zas odpočívá a chytá lelky
a všichni máme dobrou náladu.
Každým rokem v Jakubově
před poutí hraje Šlapeto.
Tam si všichni zatančíme
a zazpíváme tohle to:
„Kde je moje máma,
kde je, kdo ji zná,
někde za horama
v dálce vzpomíná ...“
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
7. května 2003:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

položení věnců k pomníkům v parku,
seznámení s výsledky ankety o životě v obci,
zřízení zásahové jednotky SDH obce,
schválen prodej pozemků u nemovitostí vlastníků,
schválen záměr výstavby garáží za 10-bytovkou za předpokladu
jednotného vzhledu,
Ø stanoven postup a rozsah opravy vozovky ke kostelu,
Ø schválena vyhláška o místním poplatku za provozování
výherních hracích přístrojů ve výši 5 000,- Kč/ 3 měsíce,

25. června 2003:
Ø schválena zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2002,
Ø schválena vzájemná darovací smlouva mezi obcí a krajem
Vysočina z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod
autobusovou zastávkou,
Ø pronájem budov OÚ, MŠ a sport.areálu na uspořádání
2. ročníku fotbalového Garmisch maratónu,
Ø schválen finanční příspěvek Domu sv.Antonína ve výši 3 000,Kč,
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Gratulujeme k jubileím:

60. narozeniny
30. 7. – Nechvátal Zdeněk

70. narozeniny
27. 7. – Řeřuchová Bohumila
31. 7. – Šplíchal Karel

80. narozeniny
10. 8. – Krotký Josef

81. narozeniny
10. 7. – Benáčková Marie
6. 8. – Buchalová Marie

93. narozeniny
3. 8. – Šimková Marie
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Fotoreportáž o životě v obci
30. dubna prolétly přes
ves malé čarodějnice
ze základní školy a
zavítaly i na obecní
úřad.

Odpoledne
strávili
někteří občané již
opět
tradičním
stavěním máje.
Milým překvapením
byla
velká účast
občanů na večerním
posezení u
máje
s občerstvením.
Ti
nejvytrvalejší hlídali až do
časných ranních hodin.

Pálení čarodějnic
tradicí.
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Druhou květnovou neděli
se konala besídka ke dni
matek. nejvíce potlesku
zřejmě
sklidili
„Trapaslíci“.

V pátek 16. května byl
znovu vztyčen Památník
osvobození
půdy
u
obecního úřadu. V jeho
blízkosti byla umístěna
nástěnka s jeho zajímavou
historií a fotografiemi.
Pokud máte jiné fotografie
nebo poznatky k jeho
pestré historii tak nám je
sdělte. (fotografie vrátíme)
O týden později se sešli
zastupitelé na brigádě, aby
uklidili prostranství okolo
obecního
úřadu,
které
skončilo v anketě jako páté
nejméně upravené místo
v obci. Jak na výsledky
ankety zareagovali ostatní
obyvatelé, musíte posoudit
sami.
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8. května zastupitelé položili
věnce k pomníkům padlých ve
světových válkách.

V sobotu 30. května dostali děti dárek
k jejich svátku v podobě nového
dětského hřiště. Na jeho zhotovení
měl největší podíl pan Jiří Stuchlík.

V neděli
1.
června
se
uskutečnil na hřišti dětský den.
Základní a mateřská škola si
spolu
s rodiči
připravily
odpoledne plné soutěží.

V sobotu 14. června se
zúčastnili naši hasiči oslav
v rakouském Gerasu.
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V neděli 22. června
proběhla
v kulturní
domě akademie, kde
se představily děti
z mimoškolních
kroužků. Škoda jen, že
se
tak
pěkného
vystoupení zúčastnili
jen rodiče a prarodiče
účinkujících dětí.
Ve čtvrtek 26. června
byli
rodiče
dětí
z mateřské školy mile
překvapeni netradičním a
velice
hezkým
zakončením
školního
roku
a
rozloučením
s předškoláky. Ti nejprve
museli prokázat spoustu
znalostí a poté byli paní
učitelkou pasováni na
školáky.
Ve dnech 5. a 6. července
proběhl na hřišti již tradiční
2. ročník
fotbalového
Garmisch marathónu.
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Řádky ze ZŠ
A už je to tu zase! Dny plné slunce, volnosti, výletů a
dovolených právě začínají. Všichni žáci si s úlevou odpočinou, aby
nabrali síly na nový školní rok.
Ani v posledních dvou měsících – v květnu a červnu – nikdo
ve škole nezahálel, nejen co se učení týče, ale i ve sportování a
zábavě.
Dne 2. 5. 2003 odjeli naši žáci reprezentovat naši školu na
sportovní olympiádu do Domamile. Jejich umístění bylo vynikající
a diplomy byly k nahlédnutí ve vývěsce ZŠ u autobusové zastávky.
Den
před
státním svátkem 7. 5.
odpoledne se sešla
většina dětí na školní
zahradě, kde pod
dozorem p. ředitelky
a dvou maminek
přenocovaly
ve
stanech.
Děti
si
zahrály různé hry,
nechyběla ani stezka
odvahy a zpívání za
doprovodu kytar u táboráku. Rozešly se až druhý den navečer
unavené, ale spokojené.
O víkendu 10. 5. se konal výlet dětí s rodiči do Rakouska do
Gerasu – přírodního parku, kde si děti prohlédly lesní zvířata. Na
zpáteční cestě na Hatích si děti zadováděly ve skákacím hradu a
obdivovaly draka chrlícího páru, restauraci v letadle, kam se také
podívaly.
Tradičně, jako každou druhou neděli v květnu, se 11. 5.
konala v KD oslava Dne matek za účasti dětí z MŠ, ZŠ a
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mimoškolních kroužků. V rámci besídky se konal i prodej výrobků
dětí ZŠ, MŠ a Svišťů.
Dne 23. 5. naši školu navštívil pan fotograf, který vyfotil
všechny děti, aby měly památku na své kamarády a učitele.
27. 5. odjeli nejlepší sportovci ze školy do Třebíče na
atletické závody, kde se mezi nejlepšími umístili Lucka Kolenová,
Simona Bulíčková a Richard Kafka.
Na konci května 30. 5. se konala v areálu školy oslava Dne
dětí, která začala vyhlášením a odměněním nejlepších sběračů
papíru. Nejvíce nasbírali Jakub a Lucie Jelínkovi. Na školní
zahradě si děti netradičně zazávodily a pro děti z MŠ připravily
šipkovanou s hledáním pokladu.
P.ředitelka se žáky 4. a 5. ročníku odjela 4. 6. na dopravní
hřiště v Mor. Budějovicích. Kde žáci absolvovali výuku k dopravní
výchově a ověřili si své i nově nabyté vědomosti při jízdě na kole.
Druhý den na to, tedy 5. 6., odjeli všichni žáci školy i školky
do Mor. Budějovic na divadelní představení „Čert a Kristýnka“,
které sehráli žáci školy T. G. Masaryka.
A přiblížil se konec školního roku. Jako tradičně jela celá
škola na školní výlet. První zastávka byla na vojenském letišti
v Náměšti nad Oslavou, kde mohli všichni obdivovat vojenskou
techniku. Odpolední zastavení bylo na hrázi Dalešické přehrady a
pak v blízkém Budišově na zdejším zámečku plném vycpaných
zvířat. Zde zvířata nejen viděli, ale dozvěděli se mnoho zajímavého
z jejich života.
Martina Bartuňková
Přejeme všem hezké prázdniny plné báječných zážitků,
nových setkání a také odpočinku, prosluněnou dovolenou a
načerpání nových sil do další práce.
Kolektiv učitelů ZŠ
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2. ročník fotbalového Garmisch maratónu
Tentokrát se turnaj uskutečnil v sobotu 5. a v neděli 6.
července 2003 na travnatém fotbalovém hřišti v Jakubově. Projekt
mohl být uskutečněn mimo jiné za podpory Fondu Vysočiny.
Oproti minulému ročníku se zde kromě zkrácených fotbalových
zápasů představilo také šest sportovních oddílů se svými
pohybovými skladbami. Podrobnější informace naleznete na
nástěnce TJ Družstevník Jakubov u autobusové zastávky nebo na
internetové adrese fotbal.jakubov.cz .
Výsledková listina:
1. TJ Jakubov
2. SK Lesonice
3. TJ Třebelovice
4. Sokol Stařeč
5. Sokol Hrotovice
6. TJ Sokol Blížkovice
7. 1. SK Blížkovice
8. TJ Pavlice
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Co se v obci připravuje:
v rozšíření vozovky ke kostelu na 5,5 m i s obrubníky a její
vyasfaltování
(konec července - srpen)
v položení nové krytiny na hasičskou zbrojnici
(konec července)
v pouťová výstava fotografií a výrobků
v prodloužení římsy na základní škole a výměna okapů
(srpen)
v plynofikace kulturního domu
(srpen – září)

Rád bych na tomto místě apeloval na občany, aby se
zúčastnili brigád, i když třeba nejsou hasiči nebo nemají děti ve
škole, protože tímto způsobem se nám podaří ušetřit značnou část
finančních prostředků, které mohou být použity na aktivity, které
zajímají zase třeba Vás. Děkuji.
starosta

Po loňské úspěšné výstavě výrobků místních občanů jsme se
rozhodli tuto akci zopakovat i o letošní pouti. Určitě i Vy doma
objevíte něco, čím byste mohli přispět a výstavu obohatit.
Vaše výrobky tradičních i netradičních technik bude
shromažďovat v týdnu od 14. do 20. 7. paní Dana Pařízková.
Předem všem děkujeme za zapůjčení.

.
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Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu
místních obyvatel dne 14. července 2003.
Cena 10,- Kč, pro předplatitele 7,- Kč.
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