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Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Čertovský pozdrav
zasílají děti
z mateřské školy
1

Kalendář společenských akcí
13. 12. 2003 v 17:00 Slavnostní valná hromada SDH Jakubov
po skončení hudba k tanci a poslechu pro všechny,
14. 12. 2003 v 14:00 Vánoční besídka základní školy
a dramatického kroužku,
16. 12. 2003 odpoledne Vánoční posezení s rodiči u stromečku
v mateřské škole,
17. 12. 2003 v 15:00 Vánoční posezení v základní škole,
21. 12. 2003 v 14:00 Vánoční koncert,
29. 12. 2003 v 16:30 Odjezd do Horáckého divadla na divadelní
představení „Blbec k večeři“,
10. 1. 2004 Myslivecký ples
18. 1. 2004 Vítání občánků narozených v roce 2003
24. 1. 2004 Sportovní ples
31. 1. 2004 Hasičský ples
?

Masopust

29. 2. 2004 Dětský karneval

Ve středu 24. 12. , ve čtvrtek 25. 12. , ve středu 31. 12. 2003
a ve čtvrtek 1. 1. 2004 bude obecní úřad uzavřen.
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
17. listopadu 2003:
Ø schválen pronájem pozemku pod rybníkem Rybářství Telč, a.s.,
Ø posouzena možnost koupě stodoly,
Ø neschválena nová nájemní smlouva se Zemědělskou společností
Litohoř, zůstává v platnosti původní,
Ø projednáno hospodaření ZŠ a schváleno navýšení rozpočtu o
mimořádné náklady,
Ø schváleny nové obecně závazné vyhlášky:
2/2003 o místních poplatcích,
3/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu,
Ø schváleno zpracování Studie kanalizace a ČOV a Projektu
rekonstrukce kanalizace části Hrad,
Ø projednán plán zimní údržby místních komunikací (zajistí
Rolnická společnost Lesonice, nákup kontejnerů na posyp)
Ø stanoven postup při zaměstnávání pracovníků na veřejně
prospěšné práce v roce 2004,

10. prosince 2003:
Ø schválen plán inventarizace majetku k 31. 12. 2003,
Ø schváleny úpravy rozpočtu na rok 2003,
Ø schváleno rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2004,,
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Gratulujeme k jubileím:

60. narozeniny
20. 1. 2004 – Benáčková Marie

81. narozeniny
7. 12. 2003 – Čurda Josef
13. 1. 2004 – Doležalová Ludmila

82. narozeniny
6. 12. 2003 – Tesařová Vlasta
23. 1. 2004 – Popová Anežka

83. narozeniny
20. 1. 2004 – Kolářová Miloslava

84. narozeniny
28. 12. 2003 – Nechvátalová Anežka
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Řádky z MŠ
Už jsou tady po roce. Kdo? No přece Vánoce. Všechny děti
už se jistě nemohou dočkat. Nejdřív ale musel přijít Mikuláš. Byl i
u nás v MŠ a všechny naše děti dostaly balíček dobrot a ovoce.
Čerta jsme nepustili, ten musel běhat pouze po zahradě, protože
máme samé hodné děti. Ale stejně jsme měli ve školičce hned plné
peklo čertíků, byli z papíru a vyráběly je děti z naší MŠ. Po
návštěvě Mikuláše se připravujeme na Vánoce. Máme vyzdobenou
školku, vyrábíme s dětmi přáníčka, dárečky z keramiky a také
připravujeme
„Vánoční
posezení
s rodiči u stromečku“. Pak už přijde
den, kdy se v MŠ rozsvítí stromeček a
pod ním děti najdou spoustu dárečků.
Přejeme Vám všem krásné
Vánoce, prožité v pohodě a klidu.
kolektiv MŠ

Řádky ze základní školy
„Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé …“. Ani se tomu
nechce věřit, že opět uplynul rok a jsou tu opět nejkrásnější svátky v roce
plné radosti, pohody, štědrosti a dětských úsměvů „Vánoce“.
Než se poddáme vánočnímu shonu, úklidu a pečení, pojďme
si připomenout proběhlé podzimní akce školy.
Konec měsíce října od 27. 10. – 29. 10. 2003 byl ve
znamení klidu a odpočinku žáčků, díky podzimním prázdninám.
Abychom děti potěšily a jejich návrat po dnech volna nebyl
tak ukvapený, jela celá škola i se dvěma malými předškoláky
poslední říjnový den 31. 10. 2003 do Třebíče na zábavné divadelní
představení tzv. Písničkové pexeso s populárním zpěvákem
Standou Hložkem a hercem V. Krejčím. Zde děti soutěžily
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v poznávání kreslených písniček a za doprovodu kytary S. Hložka
si je i zazpívaly. Dokonce i jakubovská škola měla svého
reprezentanta v soutěži v podobě Adélky Vaníčkové, která si se
skupinkou děvčat vedla na jedničku.
Dne 11. 11. 2003 jsme se pro změnu vydali navštívit ZŠ
Havlíčkova do Mor. Budějovic. Zde se děti opravdu pobavily při
různých hrách a soutěžích v tělocvičně, zaplavaly si i s potápěčem
ve školním bazénu a dokonce je přišel navštívit i sám pan Vodník.
Věřte, nevěřte, ale žáci se během několika desítek minut naučili
pozdravit, poprosit, poděkovat a dokonce i počítat do deseti hned
pěti jazyky: italsky, rusky, španělsky, německy a anglicky.
Dozvěděli se zde i mimo jiné nejrůznější zajímavosti o těchto
státech. Závěrem návštěvy ZŠ Havlíčkova si děti napsaly různé
vzkazy a přání na lístečky a poslaly je pomocí nafukovacích
balónků do okolí. Důkazem toho,že tato zvláštní pošta opravdu
funguje je, že Kájovi Benáčkovi přišla odpověď na tento poslaný
vzkaz od chlapce až ze Strmilova z okr. Jindřichův Hradec.
Uvidíme, jak se jejich náhodné přátelství na dálku bude vyvíjet dál.
Den 26. 11. 2003 byl dnem o něco vážnějším tím, že se
konala v naší škole schůzka rodičů, kde se rodiče dozvěděli
radostné, možná i méně radostné zprávy o práci o chování jejich
dětí ve vyučování.
Ale abychom se opět trochu odreagovali od učení,
pozornosti a práce, pozvali jsme 5. 12. 2003 na návštěvu samotného
Mikuláše i s jedním rozverným čertem. Každé z dětí řeklo nějakou
básničku či zazpívalo písničku a za odměnu dostalo balíček dobrot.
Některé z dětí tam dokonce našlo i malý uhlík, jako varování od
čerta.
A jsme opět u vánočních příprav. Ani žáci naší školy
nezahálí a soutěžíme o nejhezčí vánoční výzdobu ve třídách.
Pečlivě a soustředěně se žáci připravují na vánoční besídku, která
se bude konat tuto neděli tj. 14. 12. 2003 v místním kulturním domě
ve 14.00 hodin. Tímto co nejsrdečněji zveme všechny , kteří se
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chtějí odpoutat od starostí a shánění a rádi se v klidu zaposlouchají
do vánočních písní, koled doprovázených kytarou nebo flétnou a
básniček.
Aby toho nebylo málo, rádi všechny příznivce školy uvítáme
17. 12. 2003 na tzv. vánočním posezení, kde si děti, ale i rodiče
mohou zkusit malovat na hedvábí, vyrobit jednoduchý svícen, nebo
jen tak posedět a popovídat si při dobré kávě, čaji či svařeném vínu
a ochutnat i cukroví vlastnoručně vyrobené dětmi ve škole.
Poslední den v roce 2003 strávený ve škole tj. 19. 12. 2003 si
děti uspořádají vánoční nadílku spojenou se zpíváním koled,
ochutnávkou nejrůznějších druhů cukroví a možná i taneční
zábavou.
Na úplný závěr bych všem čtenářům Jakubovského zpravodaje,
a nejen jim, chtěla popřát za celý náš kolektiv krásné, veselé a pohodové
Vánoce, co nejvíce zdraví, klidu, štěstí a lásky v novém roce 2004.
Martina Bartuňková
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SDH Jakubov – družstvo žen
…. jak to bylo? Družstvo
žen a v Jakubově? Vždyť
zde nejsou děvčata, která
by měla o hasičský sport
zájem. Ale jsou. Vše se
začalo
rýsovat
již
ve Vraníně,
kde
se
v měsíci červenci 2003
konala soutěž „O Pohár
starosty SDH Vranín“.
Děvčata
z Jakubova
poočku pokukovala po soutěžní disciplíně – požární útok. Tato
disciplína se jim nezdála být až tak těžká, a tak se domluvily, že by
se mohly sejít a zkusit požární útok. Začaly první tréninky. První
přihláška do soutěže „O Pohár Jaroslava Virgla“, která se konala
v Komárovicích dne 24. srpna 2003. Děvčat bylo tolik, že soutěžila
dvě družstva, s označením Jakubov I. a Jakubov II.Vyrazily
s „malinkou dušičkou“ na svůj první závod. Los jim moc nepřál
a pořadatelé jim přidělili soutěžní číslo 1 a 3. Mezi soutěžícími byla
družstva žen z Martínkova a z Vranína.
Vše se odehrálo velmi rychle - Družstvo žen Jakubov I. příprava hasičské stříkačky a dalšího potřebného hasičského náčiní
na základnu pro vykonání požárního útoku (děvčatům již známo
z tréninků). Když stály na startu soustředily se na svůj první
„velký“ závod. Terče byly nastříkány a časomíra ukazovala čas
47.49 s byla jsem opravu potěšena. Nebyl to nejlepší čas
(na tréninku s vodou byly mnohem rychlejší), ale na to, že to byla
první soutěž jsem byla spokojena. U družstva Jakubov II. to bylo
jako přes kopírovací papír. Příprava, soustředění na startu,
nastříkání terčů ukazovala časomíra čas 49.27 s. Opět to nebyl
nejlepší čas, ale v celkovém hodnocení dopadla děvčata velice
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dobře. Jakubov I. si „odvezl“ první místo a Jakubov II. 2. místo.
Pro všechny zúčastněné to bylo veliké překvapení. Nikdo před
soutěží nečekal, že by Jakubov mohl zaútočit na přední příčky.
Po soutěži následovala „menší“ oslava v místním pohostinství
U Kalášků (první a druhé místo se přece musí oslavit).
A od té doby se scházíme pravidelně každý týden (ještě jsme
nevynechaly). Trénujeme fyzickou kondici, rychlé starty,
vytrvalostní běh, postřeh. Pro zpestření tréninku jsem požádala
trenéra fotbalistů pana Pavla Dvořáka, aby nám předal nějaké
zkušenosti od fotbalistů. Samozřejmě, že jsme trénink upravili dle
možnosti děvčat, ale jeho styl a zkušenosti se nám velice líbily.
Co zbývá dodat. Snad jen to, aby děvčatům chuť a elán vydržely
i do dalších soutěží, aby mohly na jaře ukázat, co přes zimu
natrénovaly. Nemyslím si, že budou obsazovat hned první příčky,
ale budou sbírat cenné zkušenosti, které jim časem umožní na ty
„první příčky“ dosáhnout.
Nežijeme jenom tréninkem, zúčastnily jsme se exkurze
v hasičském záchranném sboru v Mor. Budějovicích, kde nám pan
Muška, kterému patří náš velký dík, ukázal veškeré vybavení
hasičů, hasičských aut a další zajímavosti. Vyzkoušely jsme si
fixační náčiní, které používají profesionálové při akci. Exkurze se
nám moc líbila, vždyť jsme tam „strávily“ přes 2 hodiny.
Také se těšíme na „zánovní hasičskou stříkačku“, kterou
nám slíbilo SDH Jakubov.
Doufáme, že s ní budeme
moci zahájit jarní část soutěží.
V dnešní době, kdy celky
investují
do
hasičského
vybavení, jakým jsou hasičské
stříkačky, sportovní hadice,
savice,
koš,
proudnice,
nemalou
část
finančních
prostředků, není možno „držet
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krok“ bez tohoto vybavení
(většinu už také máme).
Věřím, že budeme
mít velkou podporu nejen
SDH Jakubov, ale také
Obecního
úřadu
v Jakubově. Za to všem
moc děkuji.
Závěrem
bych
chtěla čtenářům popřát
krásné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do nového
roku 2004.
Alena Číhalová

Veřejně prospěšné práce v roce 2004
Obecní úřad oznamuje občanům, kteří jsou v evidenci úřadu
práce a mají zájem pracovat u obecního úřadu na veřejně
prospěšných pracích, aby si podali žádost na obecní úřad do
31. prosince 2003.
Na žádosti uveďte:
-

jméno, příjmení a adresu,
délku pracovní doby, která by Vám vyhovovala
(např. 4, 5, 6, 7 nebo 8 hod.),
práce, které nemůžete vykonávat (např. práce v lese, natěračské
práce apod.),
zda je minimální mzda (nyní 6.200,- Kč/8 hod.) pro Vás
dostačující,

Došlé žádosti budou posouzeny na zasedání zastupitelstva obce.
obecní úřad
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Fotoreportáž o životě v obci
V neděli 9. listopadu se
sešli starší spoluobčané na
již
tradičním
Setkání
důchodců. Mohli shlédnout
vystoupení dětí z kroužků
aerobiku,
dramatického,
hudebního a pěveckého.

Jako první si také
vyzkoušeli teplo z nově
nainstalovaných teplovzdušných agregátů, na
které obdržela obec
dotaci ve výši 120.000,Kč.

Obecní úřad vydal kapesní
kalendářík na rok 2004.
Každý občan Jakubova
obdržel
jeden
výtisk.
V případě potřeby si můžete
ještě
další
kalendáříky
vyzvednout na obecním
úřadě.
11

Tělovýchovná jednota Družstevník Jakubov
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Agroturistická farma
V obci Jakubov a v přilehlých obcích kraje Vysočina nedávno
probíhal malý marketingový výzkum na téma „Založení agroturistické
farmy v obci Jakubov v kraji Vysočina“. Byly sestaveny cíle a hypotézy,
které se mají potvrdit či vyvrátit.
Cíle:
1. Jsou lidé dostatečně informováni o agroturistice?
2. Mají zájem o dovolenou na agrofarmě?
3. Mají zájem o výchovné a vzdělávací pobyty pro děti?
4. Jaká by měla být doba pobytu v závislosti na ceně pobytu?
Hypotézy:
1. Většina občanů kraje Vysočina bude mít zájem o dovolenou na
agrofarmě.
2. Většina 60% škol kraje Vysočina bude mít zájem o výchovné a
vzdělávací pobyty pro děti.
3. Pro většinu lidí není cena na 1. místě v rozhodování.
Dále jsme sestavili dotazník, který nám vyplnilo 15 respondentů ve
věku od 22 do 51 let. Dotazník obsahoval 23 otázek. My uvedeme jen
výsledky těch nejdůležitějších.
Otázka č. 7: „Jste informován(a) o pojmu agroturistika?“
Odpovědi
Odborník
aktivní zájem
pasivní zájem
Nezájem
Nevím

Absolutní četnost
0
1
2
7
4

Relativní četnost
0,00%
6,67%
13,33%
46,67%
26,67%

Otázka č. 5: „Kde byste chtěl(a) trávit nejraději svoji dovolenou?“
Odpovědi
v zahraničí u moře
na vlastní chatě
na horách
na agrofarmě
doma s rodinou
Jinde

Absolutní četnost Relativní četnost
10
5
1
0
6
5
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66,67%
33,33%
6,67%
0,00%
40,00%
33,33%

Komentář: U otázky jinde se objevily jedenkrát odpovědi: pod stanem,
cykloturistika, vandr, zajímavá místa ČR, v přírodě.
Otázka č. 13: „Chtěl(a) byste, aby Vaše dítě v rámci vzdělávání ve škole
navštívilo agrofarmu?“
Odpovědi
Ano
Ne
Nevím

Absolutní četnost

Relativní četnost
9
2
4

60,00%
13,33%
26,67%

V našem výzkumu jsme zjistili, že občané Jakubova a okolních
obcí nemají příliš velký zájem o trávení svého volného času na
agrofarmě. Je to zřejmě způsobeno tím, že mají přírodu a zvířata stále
vedle sebe a raději by chtěli blíže poznat exotická zvířata. Odpovídalo
nám 10 žen a 5 mužů. Kromě jednoho respondenta, který nemá kladný
vztah ke zvířatům, má zbývajících čtrnáct kladný vztah ke zvířatům i
přírodě. Nejvíce času respondenti tráví v práci, spánkem, u knihy či
televize a většina by chtěla strávit dovolenou u moře. Třináct z nich
nikdy na agrofarmě nebylo, sedm jich ani nemá zájem. Devět
respondentů je z čtyřčlenné rodiny. Pouze jeden respondent se aktivně
zajímá o agroturistiku, sedm z nich se o toto téma vůbec nezajímá a čtyři
neví co to je agroturistika. Třináct respondentů na žádné agrofarmě
nebylo a z nich by ji chtělo navštívit sedm. Devět respondentů by chtělo,
aby jejich dítě v rámci vzdělávání ve škole navštívilo agrofarmu. Ceny
pobytů v závislosti na délce se pohybovaly v přijatelné výšce, ale osm
respondentů nám vůbec neodpovědělo.
Z výše uvedeného vyplývá, že naši první hypotézu musíme
zamítnout. Spíše bychom se měly zaměřit na jiný okruh zájemců o
agroturistiku z okruhu lidí žijících ve velkých městech. Dále si myslíme,
že začlenění návštěvy agroturistické farmy v rámci škol je dobrý nápad a
rodiče o tuto alternativu projevily zájem. Tuto hypotézu tedy
nezamítáme. Cena také není na prvním místě v rozhodování lidí, z čehož
vyplývá, že poslední hypotézu také nezamítáme.
Náš výzkum proběhl během jednoho měsíce, přičemž většinu
času jsme strávili přípravami výzkumu. Vzorek 15 respondentů je
nereprezentativní, což znamená, že nemá dostatečnou vypovídací
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schopnost o celkové situaci. Pokud bychom chtěli získat dostatek
informací, museli bychom oslovit minimálně 200 respondentů
rovnoměrně z celého kraje Vysočina. Na to jako studentka bohužel
nemám dostatek finančních prostředků ani času, protože tisk tolika
dotazníků je dosti nákladný a sama nemohu oslovit tolik lidí během tak
krátké doby. Kdyby se našli dobrovolníci, kteří by mi s tímto výzkumem
pomohli, ať své nabídky adresují na adresu obecního úřadu.
Martina Kloboučková

Firma OVO - IMONT
Jak v předešlých létech tak i letos (již po páté) bych Vás
chtěla seznámit s výsledkem výkupu ovoce v naší obci, který dělám
pro firmu OVO-IMONT. V jarních měsících se prodával chovný
materiál (krůty, slepičky, housata) a sadbové brambory, krmné
směsi.
Od května byl zahájen výkup:
angrešt
23,50 kg
květ bezu
327,50 kg
rybíz černý
415,50 kg
červený
387,50 kg
bílý
1,50 kg
šípky
32,50 kg
jablka padaná
3.721 kg
Na podzim se prodávala zelenina a ovoce na uskladnění,
sadbové brambory.
Touto cestou chci poděkovat všem pěstitelům a chovatelům za
spolupráci, všem pak přeji spokojené Vánoce 2003 a do roku 2004 pevné
zdraví. Těším se na další spolupráci
Bohunka Novotná
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ad. Společenský život
Je v obci společenské vyžití? Společenský život v obci je
pravidelně v každé anketě hodnocen jako jedna z nejhorších oblastí
(v roce 2001 známka 2,58 a v roce 2003 2,36).
V poslední anketě chyběly několika občanům zájezdy do
divadla. Proto mě velice mrzelo, když jsem se dozvěděl, že na
připravovanou návštěvu Horáckého divadla je přihlášeno pouze 7
osob.
Miroslav Kabelka
Kam:
Představení:

Horácké divadlo Jihlava

BLBEC K VEČEŘI
vhodné pro starší děti a dospělí

Kdy:

pondělí 29. prosince 2003

Odjezd:

v 16:30 hodin od autobusové zastávky

Cena:

150,- Kč včetně dopravy, platby při přihlášení

Přihlásit se můžete: p.Kloboučková, Jakubov 168
kancelář obecního úřady
Přihlásit se můžete do úterý 16. 12. 2003. Potom budou volná místa
nabídnuta občanům z okolních obcí.

.
Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu
místních obyvatel dne 12. prosince 2003.
Cena 10,- Kč, pro předplatitele 7,- Kč.
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