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Ročník: 2003

Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Podzim očima dětí z mateřské školy
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Pan podzim
Lupínky ze stromů létají nad námi.
Pan Podzim zamíchal pěknými barvami.
Začíná se pomalu, ale jistě stmívat,
na to se zahrádkář nemůže v klidu dívat.
Dny sklizně jsou nyní v proudu plném,
mrkev, brambory, řepu a honem!
Na drátech vlaštovky křidýlka trénují.
I ostatní rodinky se zahanbit nedají
a na jih se všichni odlétat chystají.
Zvláště pak hejna špačků ochotně hlásí,
že nastávají pravé podzimní časy.
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
24. července 2003:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

prodej stavebních pozemků na Chmelenci,
možnost rekultivace skládky ve Zmolách,
nákup kontejnerů na tříděný odpad ze získané dotace,
informace o hospodaření obce,
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok
2004 na výměnu krytiny na školní jídelně,
Ø naplánovány brigády na opravu střechy na OÚ a ZŠ,
Ø program akcí o pouti,

23. září 2003:
Ø
Ø
Ø
Ø

prodej a sloučení stavebních pozemků na Chmelenci,
příspěvek na provoz ZŠ,
ceník služeb OÚ (pronájmy, kopírování apod.),
podpora práce s mládeží,
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Gratulujeme k jubileím:

75. narozeniny
29. 9. – Ráček Miloš
21. 10. – Krotká Matylda
7. 11. – Smetanová Marie

85. narozeniny
19. 11. – Kolář František

89. narozeniny
13. 9. – Krotká Marie
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Fotoreportáž o životě v obci
Koncem července se
uskutečnila brigáda na
sundání krytiny na budově
obecního úřadu a hasičské
zbrojnice, i vikýře jsou již
minulostí. Firma provedla
položení nové krytiny,
měděné okapy a nové
hromosvody.

K jakubovské
pouti již
tradičně
patří
výstava
fotografií o dění v obci za
minulý rok. Letos mohli
návštěvníci
shlédnout
i
ukázky ručních prací.

Divácky největší úspěch měl
přejezd po úzké lávce přes
požární nádrž.
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Z důvodu velkého sucha musela být
zeleň v parku zalévána za pomoci
místních hasičů a soukromě
hospodařících zemědělců.

Oprava střechy proběhla
v srpnu i na budově základní
školy. Proběhlo prodloužení
římsy, zhotoveny byly nové
hromosvody a měděné okapy,
dále bylo provedeno ubourání
pěti nepotřebných komínů.
I přes drobné problémy
pokračuje oprava silnice ke
kostelu. Pokládání asfaltového
koberce
začne
v pondělí
29. září.

I přesto, že jsme 17. září spravili rozbité
prolézačky a houpačky, některým dětem to
nestačilo a vyhledávají si jinou zábavu.
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10. září se zástupci obce
zúčastnili
vyhodnocení
soutěže Vesnice roku 2003 ve
Vilémově. Jakubov obdržel
čestný diplom za práci na
obnově venkova
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Řádky ze ZŠ
„Tak už nám to zase začíná“, povzdechnou si nejen žáci, ale
i rodiče. Po krásných 56 dnech plných odpočinku, klidu,
bezstarostnosti, pohody, sluníčka a koupání, je tu opět září a s ním
dny naplněné učením, úlohami, soustředěním a starostmi.
Na všechny děti čekala škola 1. září 2003 s nově opravenou
střechou a novými, měděnými okapy. Děkujeme touto cestou všem,
kteří přiložili svou ruku k dílu a dokončili tuto úpravu ještě před
začátkem školního roku.
Paní ředitelka Mgr. Jana Šerháková uvítala toho dne všech
41 žáků, z toho 7 zcela nových. Mezi nás tento školní rok přišli tito
prvňáčci: Barborka Kabelková, Petřík Machovec, Niček Pastorek,
Evička Růžičková, Anetka Václavková, Vendulka Vejmelková a
Honzík Vrbka. Tímto jim ještě jednou přejeme hodně štěstí, elánu a
kuráže do prvních dnů strávených ve školních lavicích. I rodičům
prvňáčků přejeme hodně pohody a pevných nervů.
Nejen budova školy prošla různými úpravami, ale i náš
pedagogický kolektiv. Jelikož nás opustila paní učitelka Helena
Prušová, která odešla pracovat do školy v Hodově jako ředitelka,
nastaly různé změny. Uvítali jsme novou pracovní sílu – pana
učitele Petra Nožičku z Třebíče, který se ujal činnosti školní
družiny. Pro děti je to příjemná změna a hlavně nadšení, že se
konečně u nás také objevil pan učitel.
Třídními učitelkami jsou: pro 1. a 2. ročník zůstává p.
ředitelka Mgr. Jana Šerháková, pro 3. a 4. ročník p. učitelka
Martina Bartuňková a 5. ročník má p. učitelka Vladislava
Tománková.
I v letošním školním roce čekají na děti různé akce. Děti 3.
ročníku se již zapojily do akce „Ajaxův zápisník“, kde se žáci blíže
seznamují s prací policie, budou se učit, jak se chovat na silnici, jak
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být dobrým kamarádem a jak se vyhýbat škodlivým látkám, jako
jsou cigarety, alkohol a drogy. Dokonce je někdy v průběhu
školního roku přijede navštívit sám policejní pes Ajax, aby jim
ukázal, jak umí poslouchat svého pána a co všechno dokáže.
V podzimních měsících proběhne tradiční Drakiáda, kde se
bude soutěžit v různých kategoriích o nejrůznější ceny.
Opět budeme s dětmi nacvičovat pásmo pro vánoční besídku
a zároveň některý den před vánočními prázdninami pozveme rodiče
na vánoční posezení k nám do školy, aby příjemně a v klidu strávili
hezké odpoledne se svými dětmi v předvánočním shonu.
V zimě nás bude čekat již II. školní karneval, kde si děti
zatancují a zasoutěží v nejrůznějších maskách.
Nezapomeneme ani na maminky a uspořádáme besídku ke
Dni matek.
Nesmíme zapomenout ani na naše děti a ke Dni dětí jim
připravíme příjemné dopoledne plné her a soutěží.
Nebudeme chybět ani na různých sportovních soutěžích, kde
budou děti hájit čest naší školy.
O tom všem Vás budeme dál pravidelně informovat
v dalších číslech Jakubovského zpravodaje.
Martina Bartuňková

V ZŠ organizují sběr starých novin, časopisů a vlnité lepenky.
Starý papír shromažďují ve čtvrtek a v pátek
do 15.30 hodin a v pondělí 29. září do 8.00 hodin.
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Řádky z MŠ
V pondělí 1. září začal letošní školní rok. Pro některé malé
školáčky jejich úplně „první“. I ostatní dětí přišly s otázkou na
rtech: „Jaké to asi letos bude?“.
Budeme se snažit pro děti vytvořit estetické, podnětné a
hygienicky nezávadné prostředí. Snažíme se vytvářet podmínky,
čas a prostor pro individuální práci s dětmi, uspokojovat a
respektovat všechny jejich potřeby. Chceme vytvářet příznivé
sociální klima na základě vztahů důvěry, úcty a spolupráce mezi
všemi lidmi v MŠ.
Věříme, že se našim dětem bude v MŠ líbit a budou zde
spokojené.
Zaměstnanci MŠ Jakubov
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Dotace na kontejnery
Obci se podařilo získat dotaci ve výši 25.000,- Kč z Fondu
Vysočiny na ucelený systém sběru a třídění jednotlivých složek
komunálního odpadu v obci. Byly objednány čtyři nové plastové
kontejnery o objemu 2x 1,3 m3 a 2x 2,1 m3. Do kontejnerů bude sbírán
následující tříděný odpad: sklo, plasty, PET-láhve a drobné kovové
předměty. Dále bude do každé domácnosti doručena informační brožura
Jak nakládat se všemi odpady v obci. Poslední částí projektu je
zakoupení odpadkových košů do základní školy, aby se děti naučily třídit
odpad na následující komodity: papír, sklo, plasty, PET-láhve, drobné
kovové předměty, bioodpad a ostatní odpadky.
Věřím, že i tento další krok přispěje k tomu, že i ostatní občané
začnou odpad třídit a ne pálit na zahradách a v kotlích.
Největší místo v popelnicích budou zabírat asi krabice od mléka a
papírové obaly od potravin. V současné době uvažujeme o nákupu
kontejneru na papír a TETRAPAKové obaly.
Miroslav Kabelka

Oznámení
oznamujeme rodičům dětí, které mají zájem o výuku klavíru
a flétny, že se mohou přihlásit do 10. října, a to v úterý od 1600 do
1900 hodin ve 2. patře budovy MŠ. Zároveň zveme děti a mládež se
zájmem o sborový zpěv na nácvik písní na vánoční koncert.
Zkoušky se konají každou neděli od 1700 do 1900 hodin rovněž ve
2. patře MŠ.
Marie Kolářová, Hana Dračková
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Setkání důchodců
Setkání důchodců v kulturním domě se uskuteční

v neděli 9. listopadu 2003.
Tentokrát se můžete těšit na vystoupení dětí z hudebního a
pěveckého kroužku a dramaticko-pohybového kroužku, které
pracují pod hlavičkou obecního úřadu a scházejí se ve 2. patře
mateřské školy. V programu nebude chybět ani seznámení s děním
v obci, připravovanými akcemi a drobné občerstvení.
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Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu
místních obyvatel dne 25. září 2003.
Cena 10,- Kč, pro předplatitele 7,- Kč.
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