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Vánoční pohádka
V tomto kouzelném prosincovém čase
se pokaždé rozjitří emoce naše.
Je to doba ročního bilancování,
ale hlavně období plnění přání.
Přání bývají různá, větší či maličká
vždy s cílem splnit i ta nejmenší přáníčka.
„Jestlipak maminka mi poví,
kam mám napsat Ježíškovi,
aby dopis brzy došel
a zpátky s dárky cestu našel?“
Každý z nás jistě něčeho se dočká,
dětem navíc budou svítit rozzářená očka.
Nejen o Vánocích ať velkou pravdou je,
že nad zlem dobro vždycky vyhraje.
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
21. září 2004
Ø Schválena žádost na bezúplatný převod pozemku ze státu na
obec
Ø Příprava Setkání rodáků a přátel obce 2005
Ø Vzata na vědomí Výroční zpráva ze základní školy
Ø Neschválena instalace informačních směrovek u zastávky
autobusu
Ø Schválen příspěvek SDH a TJ za práci pro obec
Ø Schváleny úpravy kanceláře obecního úřadu a ordinací
lékařek

7. prosince 2004
Ø Schválen plán inventarizace majetku obce
Ø Schválena úprava rozpočtu 2004 a rozpočtové provizorium
na rok 2005
Ø Změna zřizovací listiny ZŠ z důvodu změny školského
zákona
Ø Schválen podpis smlouvy s JMP na pronájem plynovodu
v obci
Ø Schválen příspěvek SDH a TJ za práci pro obec
Ø Schváleny odměny zastupitelům a občanům podílejícím se
na práci pro obec.
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Informace obecního úřadu
Kulturní a společenský život
Od listopadu se začala pravidelně scházet a pracovat skupina
občanů a založili tak neformální „kulturní komisi“. Podíleli se již
na přípravě Setkání důchodců, organizaci Kurzu ručních prací,
přípravě kalendáře na rok 2006 apod. Jejím cílem je koordinace a
příprava dalších kulturních a společenských akcí v obci, včetně
Setkání rodáků a přátel obce v příštím roce.
Rychlý internet
Koncem měsíce listopadu obdržely všechny domácnosti
informační leták týkající se možnosti připojení na rychlý
bezdrátový internet. Celkem se vrátilo 44 vyplněných nezávazných
přihlášek. To je pro obecní úřad dostatečně velký signál, aby
pokračoval v započatých jednáních. Naším záměrem je i podání
žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny z programu Metropolitní sítě.
Kalendářík 2005
Stejně jako v loňském roce se můžete i letos těšit na malý
kapesní kalendářík na rok 2005, který nechal obecní úřad tisknout
v tiskárně ve Znojmě. Na přední straně bude fotografie kostela, na
kterém byla v letošním roce provedena oprava střechy.
Využití volného času
V dnešním čísle najdete hlavně příspěvky z jednotlivých
spolků a kroužků, kterým byly poskytnuty příspěvky na činnost
z obecního rozpočtu. Jsem velice rád, že se tyto organizace
rozhodly informovat občany touto formou o své činnosti.
Do další činnosti přeji všem spolkům, organizacím a
kroužkům obětavé vedoucí, spokojené členy a hodně elánu a
úspěchů v jejich další práci.
Miroslav Kabelka
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Zase ty odpady - vyhodnocení
Jak jste již byli informováni podařilo se obecnímu úřadu
získat dotaci z Fondu Vysočina z programu Sběr a třídění odpadu
ve výši 74.000,- Kč. Díky ní byly nakoupeny nové barevné
kontejnery, základní škola se zúčastnila exkurse a byla vydána
informační brožurka. Její součástí byla i soutěž pro občany. Celkem
bylo vyplněno a na obecní úřad odevzdáno 39 odpovědí. Správně
jich bylo 30. Všichni kdo odpověděli správně získají v příštím roce
zdarma předplatné našeho Jakubovského zpravodaje.

Správné odpovědi – A zase odpady
1. V naší obci jsou 3 kontejnery na papír a nápojové kartony.
2. V domovním odpadu zaujímá papír 22%.
3. Značka C/PAP znamená, že se jedná o kombinovaný obal, kde
převládá papír, např. nápojový karton.
4. Sklo se dá recyklovat donekonečna a papír 5x – 7x.
5. Rozbitý porcelánový talíř patří do popelnice a zářivková trubice
do nebezpečného odpadu (svoz je organizován 2x ročně před
obecním úřadem).
6. Vrstva hliníkové fólie v nápojovém kartonu chrání nápoj před
pronikáním světla.
7. Náplň do zimních bund se vyrábí z PET lahví. (Malá
zajímavost: PETky jsou v ČR rozdrceny a odvezeny do Číny
tam je z nich vyrobeno vlákno a vrací se zpět k nám. To vše
vychází laciněji než, kdyby se vlákno vyrábělo u nás.)
8. Početná rodina v naší obci zaplatí v příštím roce celkem 1150,Kč (rodiče 2x270,- ; děti 0,- + 170,- a prarodiče 170,- + 270,-).

Děkujeme ještě jednou všem občanům za jejich kladný přístup
k třídění odpadů
obecní úřad
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Gratulujeme k jubileím:

70. narozeniny
20. 12. 2004 – Bohuslav Kabelka

82. narozeniny
7. 12. 2004 – Josef Čurda

83. narozeniny
6. 12. 2004 – Vlasta Tesařová

85. narozeniny
28. 12. 2004 – Anežka Nechvátalová
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Řádky z MŠ
„Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček ….“ Ani se
tomu nechce věřit, že letošní rok končí a jsou tu opět nejkrásnější
svátky v roce „Vánoce“. I my se těšíme na přicházející svátky.
Nejdříve ale čekáme na Mikuláše. Věříme, že i letos k nám zavítá.
Máme připravené básničky a písničky a všechny děti se těší na
mikulášskou nadílku. Pozvali jsme i maminky s dětmi, které do
školky ještě nechodí, aby se seznámily s prostředím MŠ. I pro ně
má Mikuláš připravený dáreček. Čerta k nám opět nepustíme,
protože máme pořád hodné děti. To ale neznamená, že se čertů
bojíme. Máme dokonce celé peklo čertíků, ale papírových. Po
návštěvě Mikuláše i u nás budou vrcholit přípravy na Vánoce. Děti
chtějí udělat radost svým blízkým, a proto připravujeme pásmo na
„Vánoční posezení u stromečku“, kde budou spolu s rodiči vyrábět
jednoduchý svícen. Za pomoci maminek už máme upečené a
nazdobené perníčky. Děti jsou šikovné, vykrajovaly tvary perníčků
a upečené potom zdobily samostatně, pouze mladším dětem jsme
pomáhali. Nakonec jsme všichni společně ochutnávali, jsou moc
dobré.
Pak už nezbývá než počkat na den, kdy i v MŠ zazvoní
zvoneček, bude rozsvícený stromeček a pod ním dárečky pro naše
děti.
Všem
čtenářům
Jakubovského zpravodaje
a nejen jim, bych chtěla
popřát za celý kolektiv
MŠ krásné a veselé
vánoce, hodně zdraví,
štěstí a lásky v roce 2005.
Vlasta Paulová
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Řádky ze ZŠ
Naše škola se v tomto období plně věnuje vánoční výzdobě,
přípravě na ván. besídku a tradiční vánoční posezení s rodiči.
V tomto předvánočním čase mají děti i p. učitelky plné ruce
práce. Nejen, že musí probíhat řádná výuka, ale mezi tím vším
učením je potřeba náležitě vyzdobit nejen vnější část školy, ale i
její třídy a chodby tak, aby každého, kdo k nám zavítá, okouzlila
vánoční atmosféra.
S velkým odhodláním
a nadšením se všichni
pečlivě připravují na
vánoční besídku, která se
bude konat 12. 12. 2004
ve
14,00
hod.
v kulturním domě, při
které
bude
zároveň
probíhat prodejní akce,
kde si všichni návštěvníci
mohou koupit různé výrobky našich dětí. Zároveň se můžete
zaposlouchat do veselých básniček, vánoč. koled a také uvidíte
hudební pohádku a taneček.
Dne 18. 12. 2004 pořádá naše škola zájezd do Brna. Účastníci se
mohou podívat na vánoční výzdobu města, něco si nakoupit a
hlavně shlédnout hudební pohádku „Kráska a zvíře“.
Aby to odloučení s Vámi nebyla tak dlouhém, srdečně Vás
zveme 20. 12. 2004 od 14,00 hod. k nám do školy, kde si v klidu a
pohodě můžete ochutnat nejrůznější druhy cukroví s šálkem čaje či
kávy. Také si budete moci vyrobit nějaký výrobek na Váš vánoční
stůl.
Ale dost už povídání o tom co bude a pojďme se podívat jaké
akce u nás již proběhly.
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Již 5. 9. 2004 jeli žáci 5. roč. do Třebíče. Zde navštívili baziliku
sv. Prokopa a výstavu s názvem „Náš táta šel na houby“.
Zároveň od 5. 9. 2004 začal plavecký výcvik pro děti 3. a 4. roč.
Tato výuka skončila 10. 11. 2004. Každé dítě obdrželo „Mokré
vysvědčení“, kde byly zaznamenány jejich plavecké výkony.
Ani ve sportu jsme nezůstali pozadu. 5. 10. 2004 se vybraní žáci
ze všech ročníků zúčastnili OH neúplných škol v Třebíči. Zde
zabodovala žákyně 2. roč. Vendula Vejmelková, která si přivezla
diplom za 3. místo v hodu kriketovým míčkem.
15. 10. 2004 se děti zúčastnili ekologické exkurze na téma
„Třídění odpadů“. Nejdříve jsme za vítali do Velkého Meziříčí do
střediska Ekovýchovy Ostrůvek. Zde se děti formou hry seznámili,
jak správně třídit odpad. Poté jsme navštívili firmu ESKO-T
v Třebíči, kde jsme viděli jak se dál tříděný dopad zpracovává a co
lze z něj ještě vyrobit. Pro nepřízeň počasí jsme nemohli navštívit
skládku v Petrůvkách, která byla také v plánu. I přesto se vše dětem
velmi líbilo. Hlavně si odnesly dobrý pocit z toho, že všichni
mohou pro přírodu něco udělat.
Dne 20. 10. 2004 proběhl sběr starého papíru. Nikdo z žáků se
nenechal zahanbit a každý přispěl podle svých možností. Finanční
částka získaná ze sběru bude použita na učební pomůcky.
3. 11. 2004 se po dvou letech na Jakubovem objevilo hejno
létající h papírových draků. To proto, že proběhal Drakiáda.
Někteří draci si vedli výborně, ale našli se i tací ,který se vzlétnout
nechtěl. Nikdo ale nebyl smutný a každý si odnesl malý dárek
alespoň za snahu. Jeden drak byl dokonce tak neposlušný, že se
zachytil na kostelní věž a létá ta dodnes.
Po celý šk. rok nás jednou za měsíc navštěvuje policista René
Novotný z Třebíče, který s dětmi dělá projekt zvaný AJAX. Letos
je projekt rozšířen i na žáky 2. a 4. ročníku.
Na úplný závěr Vám chci jménem všech popřát krásné Vánoce,
hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Martina Bartuňková
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Setkání důchodců
Dne 21. listopadu se uskutečnilo v místním kulturním domě
již páté setkání důchodců. I přes nepřízeň počasí se sešlo více než
60 spoluobčanů. Přítomní společně shlédli vystoupení
dramatického kroužku mladších dětí pod vedením paní Jaroslavy
Kloboučkové a paní Bronislavy Kabelkové s názvem „Trpasličí
svatba“, starší děti pod vedením paní Hany Dračkové předvedly
pohybové skladby se zpěvem. Kulturní pásmo zakončil směsí
lidových písní místní pěvecký sbor v čele s panem Michalem
Dračkou.
K vidění byly vítězné snímky na připravovaný obecní
kalendář na rok 2006, vybrané ve veřejné anketě. Se správným
tříděním odpadů v obci se mohli přítomní seznámit na názorné
výstavce, byly zde i ukázky výroby recyklovaného papíru.
Pan starosta Miroslav Kabelka informoval o činnosti
obecního úřadu za uplynulý rok a o plánech na další období.
Odpověděl na dotazy týkající se některých problémů v obci.
Poté setrvali senioři v neformální besedě při malém
občerstvení. Věříme, že se připravený program všem líbil a již dnes
se všichni těšíme na příští setkání.
Marie Vejmelková a Jarmila Čurdová
A ještě jednou důchodci

Jménem
všech
důchodců,
kteří
se
zúčastnili tohoto setkání
bych chtěla poděkovat
všem
obětavým
zástupcům obce za
připravený
kulturní
program.
spokojená důchodkyně
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Dívčí aerobik pokračuje v činnosti
Oddíl dívčího aerobiku při TJ Jakubov funguje již třetím
rokem, ale své kořeny má v dávné minulosti. Již v roce 1982 se
tehdejší dospívající dívky zúčastnily Okresní přehlídky pódiových
skladeb v Moravských Budějovicích. V loňském roce se všechna
děvčata scházela ke svému cvičení ve středu, letošní tréninky byly
přesunuty na pondělí. Pod vedením své cvičitelky se učí základní
krokové variace tohoto krásného, ale náročného sportu. Úspěchy se
nemohou dostavit hned po zahájení sportovní činnosti, to ví každý,
kdo se nějakému sportu aktivně věnuje. I tady je potřeba píle,
vytrvalost a nezměrné úsilí jak aktivního sportovce, tak jeho
trenéra.
Tři roky je sice krátká doba, ale i tak má tým za sebou první
dílčí úspěchy. V podmínkách venkovského sportu, kdy cvičí každý,
kdo má zájem, je úspěchem již účast na Okresní přehlídce
pódiových skladeb v Moravských Budějovicích a v Třebíči
v březnu 2004. I když se děvčata neumístila na postupových
místech, budiž jim ku cti, že i ve skromných podmínkách
venkovského sportu dokázala, že se dá smysluplně využívat volný
čas k vlastnímu pocitu sebeuspokojení z aktivní činnosti. Nikdo po
našich dětech nechce, aby se srovnávaly s poloprofesionálními
týmy z Třebíče, M. Budějovic nebo Náměště. Všichni jejich práci
ocení na vystoupeních pro naše občany a návštěvníky Dne matek
nebo Garmisch maratónu.
Členky týmu se nebojí srovnání ani na okresních soutěžích
jednotlivců. V poslední době se okresní soutěže jednotlivců JOLLY
AEROBIC zúčastnila Petra Dvořáková, Leona Virglová a Jana
Dvořáková. Soutěž se uskutečnila v sobotu 20. listopadu a i když
nepostoupily do celostátního finále, neztratily se v okresní
konkurenci a patří jim za to uznání všech, kteří dokáží ocenit jejich
pravidelnou sportovní činnost.
Jaroslava Kloboučková, trenérka
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AEROBIC také v Jakubově
Využijte možnosti a udělejte něco pro své zdraví. Přijďte si
za námi zacvičit aerobic. Cvičební hodina je každé úterý v 19.30
hod. v kulturním domě v Jakubově pod vedením odborné cvičitelky
paní Jany Dostálové z Moravských Budějovic. Po sestavičkách
aerobicu také protahujeme a posilujeme svalstvo.
Nezapomínejte, že ve zdravém těle je zdravý duch!!!
Alena Číhalová

SDH Jakubov
V letošním roce se
družstva SDH Jakubova
hojně zúčastňovala soutěží.
V počtu pěti soutěžních
týmů – mladí hasiči I. a II.,
družstvo žen I. a II. a
družstvo mužů. Následný
přehled ukazuje, že obsazená
místa nejsou vůbec špatnou
vizitkou SDH Jakubov.
Mladí hasiči I. a II. družstvo:
- pohárová soutěž v Martínkově
- okrsková soutěž v Budkově
- pohárová soutěž v Jemnice
- pohárová soutěž v Lukově

I. družstvo II. družstvo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
9. místo
14. místo
2. místo
4. místo
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Ženy I. a II. družstvo:
- pohárová soutěž v Martínkově
- okrsková soutěž v Budkově
- pohárová soutěž ve Zvěrkovicích
- pohárová soutěž v Jidřichovicích
- pohárová soutěž ve Vraníně

I. družstvo II. družstvo
1. místo
3. místo
3. místo
1. místo
3. místo
4. místo
4. místo
3. místo

Družstvo mužů do 35 let:
- pohárová soutěž v Martínkově
- okrsková soutěž v Budkově
- pohárová soutěž v Horkách
- pohárová soutěž v Třebelovicích
- pohárová soutěž ve Zvěrkovicích
- pohárová soutěž v Lázu
- pohárová soutěž ve Vraníně
- pohárová soutěž v Lipníku
- pohárová soutěž v Cizkrajově
- pohárová soutěž v Lukově
- pohárová soutěž v Kožichovicích

9. místo
3. místo
21. místo
6. místo
1. místo
2. místo
1. místo
12. místo
12. místo
3. místo
19. místo

Po zimní přestávce, která nás čeká, se opět budeme
připravovat na další soutěžní rok 2005. Jaký asi bude? Uvidíme.
Věřím, že všechny soutěžní celky se budou i nadále snažit o
dobývání předních míst v soutěžích.
Závěrem bych chtěla popřát všem soutěžícím, aby měli
potřebnou chuť a bojovnost.
Do dalšího roku 2005 Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí,
lásky a pohody.
Alena Číhalová
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TJ Družstevník Jakubov
Fotbalisté v letošním roce postoupili do vyšší třídy a s tím
vznikly větší náklady na chod klubu. Jedna třetina rozpočtu TJ
Jakubov je tvořena sponzorskými dary a příspěvkem obecního
úřadu. Další dvě třetiny si sportovci musí odpracovat na brigádách
(15 hodin každý člen). Za to všem děkuji. Podařilo se nám získat i
dotaci z Fondu Vysočiny.
V letošním roce bylo v KD dokončeno peklo. V této době se
provádí montáž sádrokartonu ve vstupním vestibulu. Dále se
připevňují mříže u vstupních dveří a nad šatnou. Provádí se také
obnova omítky a podlahy v kotelně. Na výstavišti byla provedena
rekonstrukce vody, odpadů a obkladů na WC. V této době se
dokončuje sádrokartonová stěna ve velké místnosti. Zakoupili jsme
druhý stůl na stolní tenis, který bude v provozu každé pondělí a
čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin pro žáky a od 19:00 do 21:00
hodin pro dospělé. TJ uvažuje o uspořádání vánočního turnaje pro
žáky.
Jiří Forman, předseda TJ

TJ Družstevník Jakubov – „A“ mužstvo
Tento rok byl pro jakubovské „A“ mužstvo podle mého
názoru velice úspěšný. Do jarní části soutěžního ročníku 2003/2004
jsme vstupovali na 4. místě, ale nakonec to bylo naše mužstvo,
které se radovalo z vítězství v Okresním přeboru a postupu do
Krajské I. B třídy. Tento postup je velkým úspěchem jakubovských
hráčů i funkcionářů.
V letní přestávce jsme pořádali již 3. ročník Garmisch
maratonu. Tento turnaj má rok od roku vzestupnou tendenci.
V letoším ročníku zde startovala mužstva Opatova, Jaroměřic nad
Rok., Mor. Budějovic, Rokytnice nad Rok., Pavlic, Lesonic,
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Uherského Hradiště a
domací
družstvo
Jakubov. I v takto
silně
obsazeném
turnaji naši hráči
získali pěkné druhé
místo.
Na tomto
turnaji jsme uvítali i
návštěvu z Okresního
fotbalového
svazu
pana
Ing.
Šuly,
předsedu Krajského
fotbalového svazu pana Vrzáčka, z Horáckých novin pana Mutla a
z Deníku Vysočina slečnu Pokornou. O týden později naše
mužstvo startovalo na turnaji v Pavlicích, kde kromě domácích
ještě hráli hráči ze Šebkovic a družstvo dorostenců ze Znojma. Na
tomto turnaji jsme skončili na 1. místě. V letní přestávce jsme
nastoupili do I. ročníku Okresního poháru - Litovel Cupu.
V prvním kole jsem přešli přes Litohoř, ve druhém kole jsme
porazili Sadek, tím jsme postoupili do jarního čtvrtfinále, kde nás
čekají Třebelovice.
Po podzimní části soutěžního ročníku 2004/2005 jsem
nastoupili jako nováček do I.B třídy. Ukázalo se, že tahle soutěž je
kvalitnější, rychlejší a celkově fotbalovější. Naši hráči však
dokázali, že i v této soutěži mohou hrát důstojnou roli. Po třinácti
kolech podzimní části jsme sice na nelichotivém 10. místě s 5
výhrami, 3 remízami a 5 prohrami, kdy jsme 20 branek vstřelili a
18 obdrželi. Toť v krátkosti vše z jakubovského fotbalu „A“
mužstva.
Závěrem bych chtěl popřát všem funkcionářům, hráčům a
fanouškům jakubovského fotbalu klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2005.
Pavel Dvořák
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA PODZIM 2004 MUŽI „A“

I.B. třída mužů, skupina B
1. Čáslavice – Jakubov
2. Jakubov – Rokytnice
3. Os. Bítýška - Jakubov
4. Hrotovice – Jakubov
5. Jakubov – Luka n. J.
6. Křižanov – Jakubov
7. Jakubov – Rantířov
8. Šebkovice – Jakubov
9. Jakubov – Stonařov
10. Puklice – Jakubov
11. Jakubov – Třešť
12. Batelov – Jakubov
13. Jakubov – Čechtín

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1:2
0:1
1:4
0:0
1:0
2:2
3:1
1:0
0:2
1:0
2:2
4:2
4:2

Stonařov
Rokytnice
Puklice
Třešť
Lukan.J.
Rantířov
Hrotovice
Čáslavice
Šebkovice
Jakubov
Batelov
Křížanov
Os.Bitýška
Čechtín

9
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
1
1

3 1 36:17
3 3 25.21
3 4 39.29
3 4 34.26
3 4 23.18
2 5 30.22
2 5 21.24
1 6 25.21
3 5 30.24
3 5 20.18
3 5 18.21
3 5 25.32
2 10 18.34
0 12 15.52

TJ Družstevník Jakubov – žáci
Jakubovští žáci zahájili fotbalovou přípravu na sezónu
2004/05 pod vedením trenérů p. Kabelky a Pacase. Sehráli dva
přípravné zápasy. V Mor. Budějovicích prohráli s mladšími žáky
5:1 a v druhém zápase porazili Želetavu 2:0. Starší žáci trénují 2x
týdně, v úterý a v pátek. Mistrovské zápasy zahájili 29. srpna 2004
v Kněžicích. V podzimní části odehráli 8 mistrovských utkání, ve
kterých 2x zvítězili, 1x remizovali a 5x prohráli a obsadili 7 místo
se ziskem 7 bodů. Zimní přípravu zahájí žáci v měsíci lednu
v místním kulturním domě a ve sportovní hale v Želetavě.
Na výsledcích mužstva se podíleli:
Richard Benáček, Josef Dvořák, Pavel Dvořák, Martin Kabelka, Richard
Kafka, Petr Karásek, Jaroslav Maar, Radim Menčík, Ondřej Nahodil,
Petr Nechvatál, Jakub Pinc, Zdeněk Soukup. Radim Urbánek, Radek
Vaníček, Vojtěch Vejmelka, Jaroslav Veselský a Tomáš Vrbka.

Bohuslav Kabelka 188
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30
24
21
21
21
20
20
19
18
18
18
18
5
3

„(Ne)Úspěchy fotbalového týmu „B“
V jarní části sezóny 2003 – 2004 se fotbalistům mužstva „B“
podařilo získat 18 bodů, čímž poskočilo ze 6. místa po podzimní
části na pěkné 3. místo celkového pořadí. Po 20 kolech celé soutěže
získalo za 10 výher, 3 remízy a 7 proher 33 bodů a skóre 48:32.
V jarní části sezóny se nejlepším střelcem stal Michal Kořínek se 7
brankami. Do nové sezóny se podařilo posílit mužstvo některými
novými hráči. Na postu brankáře jste mohli vidět Davida Pacase a
v poli Tomáše Dohnala, oba dva k nám přišli ze Želetavy. Podle
možností posilovali mužstvo „B“ i někteří hráči mužstva „A“ a
naopak někteří hráči mužstva „B“ nastupovali za mužstvo „A“.
Do nové sezóny nastupovalo mužstvo s určitými nadějemi,
ale začátek soutěže se vůbec nevydařil. Po šesti prvních kolech
figurovalo mužstvo s pouhými pěti body na nelichotivém 10. místě
tabulky. Důvodem tohoto postavení nebyla ani tak špatná hra, ale
katastrofální proměňování vyložených šancí střelců. Od 7. kola se
částečně zvýšila produktivita mužstva a ruku v ruce s tím se
dostavily i první uspokojivé výsledky.
V následujících pěti zápasech mužstvo najednou získalo 12
bodů a v celkovém pořadí poskočilo na 5. místo, když získalo
celkem 17 bodů za 5 výher, 2 remízy a 4 porážky. Celkový poměr
branek v tomto okamžiku činí 23:20. Nejlepším střelcem podzimní
části se stal Zbyněk Zika se sedmi brankami a největšími oporami
celého mužstva byli nepochybně David Urbánek na místě stopera a
Miroslav Dunkler v záložní řadě. Do týmu velice dobře zapadli i
nováčci David Pacas a Tomáš Dohnal.
V jarní části soutěže se zcela jistě zlepší přístup všech hráčů
k tréninkům i k jednotlivým zápasům, hráči si uvědomí svoji
zodpovědnost vůči celému týmu a v tabulce budou jistě stoupat
krůček za krůčkem k lepšímu umístění. Všichni si jistě už nyní
uvědomují, že každý člověk musí také něco obětovat, chce-li něco
velkého dokázat.
Antonín Klobouček, trenér týmu „B“
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Kubíček pokračuje v činnosti
Dramatický kroužek „Kubíček“ zahájil svoji činnost se
zahájením nového školního roku. Někteří členové zůstali věrni naší
práci, někteří noví přišli rozšířit naše řady, někteří samozřejmě
ukončili svoji činnost. V současné době je 20 aktivních členů, kteří
se pravidelně scházejí pod vedením obou původních vedoucích za
vydatné pomoci paní Lenky Svobodové, Marie Vejmelkové a
Magdy Kračmarové.
Naši nejstarší spoluobčané měli možnost shlédnout část
repertoáru na setkání důchodců, které se uskutečnilo v neděli 21.
listopadu. Děti předvedli „Trpasličí svatbu“ ve svých
pestrobarevných kostýmech. Ta bude součástí divadelního
představení, které budou moci zájemci zhlédnout v novém roce na
slavnostní premiéře v Kulturním domě v Jakubově. Termín
premiéry bude upřesněn na plakátech. Předpremiéra části
představení se však uskutečnila již v sobotu 11. prosince ve
Vícenicích.
Není bez zajímavosti, že na schůzky souboru docházejí i
nejmenší děti ve věku od čtyř let a v rámci svých možností se
aktivně zapojují do realizace scénáře. V letošním roce jsme
připravili pro širokou veřejnost hru se zpěvy, tanečky a samozřejmě
s mluveným slovem na motivy příběhů hmyzu nejen podle Ondřeje
Sekory, ale také podle televizního seriálu Včelka Mája. Fiktivní
mraveniště mohou zájemci nalézt u nás Na Vysočině a podívat se,
jaké příhody se zde dají prožít. Mimo jiné uvidí stonožku Rafaelu,
cirkus nebo už zmíněnou trpasličí svatbu. Chybět nebude ani
pohádka, i když ji Ferda Mravenec trochu poplete. Jestli vás zajímá,
jak to všechno dopadne, přijďte podpořit naše malé „herce“ na
jejich vystoupení.
J. Kloboučková, B. Kabelková, vedoucí souboru
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Klub maminek s dětmi
Nejen ve městech, ale už i u nás v Jakubově máme Klub
maminek s dětmi. Obecní úřad nám poskytl místnost ve 2. patře
budovy mateřské školy, která je využívána i pro další aktivity v
naší obci (např. dramatický kroužek, logopedie, výstavy apod.). Od
začátku listopadu se zde schází maminky se svými ratolestmi.
Každé pondělí dopoledne (od 8.30 hod. většinou až do 11.00 hod.)
tak patří těm nejmenším dětem. Zatím je nás 7 maminek s dětmi,
ale rádi mezi sebou přivítáme nové kamarády.
Děti si v kolektivu rády pohrají, malují na papír nebo velkou
tabuli. Také zkouší svoji šikovnost třeba i při krmení kočky nebo
medvěda papírovými koulemi. Svoje tělíčka si protáhnou na
lavičce, žíněnce nebo trampolíně. Rády se proběhnou nebo zatančí
při hudbě. Jindy zase "odpočívají" na houpačce, při stavění věže z
kostek nebo při hře s panenkami a auty. V zimě půjdeme společně
bobovat a sáňkovat. Nejen na dětech je vidět, že jsou rády ve
společnosti, ale i maminky si popovídají, předají si své zkušenosti
nebo novinky z obce a okolí.
Spolupracujeme s mateřskou školou, která nám zapůjčila
některé starší hračky (kostky, gumová zvířátka aj.) a půjčuje nám
cvičební nářadí (např. trampolínu, míče). Začátkem prosince jsme
také byli v MŠ na mikulášské nadílce.
Schůzky budou pokračovat i po vánočních prázdninách
každou středu (od 8.30 hod do 10.30 hod).
Za pomoc mateřské škole i obecnímu úřadu děkujeme a na
další maminky s dětmi se za všechny těší
Bronislava Kabelková a Lenka Svobodová
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Jakubovský vokálně instrumentální soubor
Rok se s rokem sešel a v září jsme se po prázdninové pauze
začali scházet i my, abychom nacvičili skladby na vánoční koncert.
Naše řady posílilo několik dalších jakubovských zpěvumilovných
žen a mužů, takže je nás v současné době 22. V této sestavě jsme
zazpívali tři lidové písně na letošním Setkání důchodců v neděli 21.
listopadu.
Každou neděli od 17.00 do 19.00 hodin se scházíme v naší
hudebně v 1. patře kulturního domu – a nejde jen o hudbu: v pauze
se najde chvilka na sousedské popovídání a naše šikovné zpěvačky
přinesou vždycky i něco na zub.
První vánoční vystoupení nás čeká v sobotu 18. prosince
odpoledne ve Vícenicích, kam jsme byli pozvání doprovodit
písněmi živý betlém.
Letošní Vánoční koncert si můžete přijít poslechnout do
kulturního domu v neděli 19. prosince v 15.00 hodin. Už od 14.00
bude otevřena v přísálí výstava betlémů a vánočních dekorací.
Tak jako loni i letos
můžete
svoji
štědrovečerní
procházku zakončit v 21.00
společným
zpíváním
pod
rozsvíceným vánočním smrkem
na návsi.
A kdo nestihne náš
vánoční koncert v Jakubově,
může si nás přijet poslechnout
v neděli 26. prosince v 17.00 do
kostela sv. Jiljí v Moravských
Budějovicích.
Michal Dračka
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Kursy ručních prací
Blíží se vánoční svátky a rádi si pro
tuto příležitost vyzdobíme domov. I když
obchody nabízí spoustu různých ozdob,
přece jen potěší vlastní výrobek. Proto se
25.11. zúčastnilo kolem 40 žen a dívek
společné přípravy vánočních dekorací pod
vedením p. Dany Pařízkové a p. Jarmily
Čurdové. Z připraveného materiálu jsme měly
možnost vytvořit různé, nejen vánoční, ozdoby jako jsou
hvězdičky, andělíčci, vločky apod., ale i například rámečky na
obrázky. S výsledkem jsme byly všechny velice spokojeny a pro
velký zájem o zhotovení a úpravu adventních věnců jsme se ještě
jednou sešly v sobotu 27.11., protože předchozí odpoledne se
s nimi nepočítalo a proto ani nebyl k dispozici materiál na jejich
výrobu.
Je tedy vidět, že si rády najdeme čas na příjemně strávenou
chvilku a tak jsme se rozhodly tyto, dalo by se říci kursy, pořádat
každý měsíc. Podle zájmů, ročního období a zdrojů k výrobě,
domluvíme náplň a budeme doufat, že se nám vše povede a opět se
přiučíme něčemu novému.
Tak nashledanou v lednu 2005.
Za všechny spokojené účastnice
Marie Vejmelková
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Z dalších akcí

Koncem září byla v Hradě
ukončena
rekonstrukce
kanalizace a oprava místní
komunikace. Kolaudace celé
akce proběhne ještě koncem
prosince.

O posvícení se uskutečnila
výstava fotografií na velký
nástěnný kalendář na rok 2006.

V sobotu 11. prosince uspořádalo
MS Jakubov Poslední leč. Všichni
zúčastnění
si
pochvalovali
myslivecké speciality.
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Z historie betlémů
Tu scénu zná snad každý – věřící i ti, kteří bibli nikdy nedrželi
v rukou: Marie, Josef, Ježíšek, Kašpar, Melichar, Baltazar a pastýři
obklopení zvířaty.
Chvíli, kdy se ve městě Betlémě narodil Ježíšek, zobrazují lidé
od roku 1223. První betlém sestavil kněz František z Assisi. Přivedl
osla, vola, dovezl seno a s dobrovolníky sehrál scénu, která měla
v lidech vyvolat větší zájem o křesťanství.
Více se znázorňování Ježíškova zrození rozšířilo až v 15. století.
V Českých zemích se první beltém objevil v roce 1560. Sestavili ho
jezuité v kostele svatého Klimenta v Praze. Později však byl
vnímán jako zvyk, který k nám jezuité zavlekli, a proto byl
odsuzován. Například Josef II. sestavování betlémů v kostelích
přímo zakázal.
Lidem se však betlémy zalíbily a stala se z nich tradice.
Vyřezávali si vlastní figurky, tvořili složitější a složitější sestavy.
Kromě již dříve zmíněných postav se objevují i jiné biblické osoby
nebo figurky konkrétních lidí z okolí. Do poloviny 19. století
bývaly betlémy symbolem Vánoc v téměř každé české domácnosti
a byly mnohem rozšířenější než zdobené vánoční stromečky.
Marie Řeřuchová

Betlém ukradený
v roce
2002
v Jakubovském
kostele
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Firma OVO – IMONT
V roce 1999 jsem pro firmu OVO – IMONT začala v naší
obci s výkupem ovoce, tj. letos již po šesté. V jarních měsících se
prodával chovný materiál (krůty, slepičky, housata, káčata) a
sadbové brambory, krmné směsi, hnojiva.
Začátkem června byla zahájen výkup:
květ bezu – 502 kg (o 174,50 kg více než v r. 2003)
angrešt – 10 kg (o 13,50 kg méně)
rybíz červený – 64,50 kg (o 317 kg méně)
rybíz černý se vůbec nevykupoval
šípky – 284 kg (o 250,50 kg více)
jablka padaná – 22.561 kg (o 18.840 kg více jako v r. 2003), letos
to bylo nejvíc za těch šest let.
V měsíci září se prodávaly broskve na zavářku.
V roce 2005 se bude zase objednávat: sadbové brambory,
hnojiva, směsi a chovný materiál. Uvažuje se také o výkupu papíru.
Touto cestou děkuji všem pěstitelům a chovatelům za
spolupráci, všem pak přeji spokojené Vánoce 2004 a do roku 2005
pevné zdraví.
Těším se na další spolupráci.
Bohunka Novotná
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Národní divadlo v Praze
V neděli 2. ledna 2005 pořádá ZŠ Domamil celodenní zájezd
do Prahy. Na večerní představení do historické budovy Národního
divadla jsou zajištěny vstupenky. Uvidíme hru W. Shakespeare
CORIOLANUS. Historická tragédie Shakespearova vrcholného
období je obrazem člověka, který neunesl vlastní úspěch a své
výjimečné nadání. Shakespeare ukazuje Coriolanův strmý vzestup i
stejně rychlý pád, jeho fanatickou víru v sebe i aroganci vůči méně
schopným či méně šťastným…
Před představením je možnost prohlídky historické budovy.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ nebo u p. Kloboučkové.
Předběžná cena 500,- Kč se vybírá při přihlášení.

Veřejně prospěšné práce v roce 2005
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 2004.
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.),

Došlé žádosti budou posouzeny na zasedání zastupitelstva obce
v měsíci lednu 2005.
obecní úřad
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Seznam akcí:
19.12.2004 v 14:00 hodin
Výstava Betlémů a vánočních stromků
19.12.2004 v 15:00 hodin
Vánoční koncert hudebního souboru
24.12.2004 v 21:00 hodin
Zpívání koled pod Vánočním smrkem

PLESY:
8. 1. 2005 Myslivecký ples v Martínkově
14. 1. 2005 Hasičský ples (pátek)
5. 2. 2005 Masopust
12. 2. 2005 Sportovní ples

Další číslo zpravodaje vyjde v únoru. Rádi uvítáme
jakékoliv příspěvky společenských organizací a Vás občanů.
Uzávěrka je 28.ledna 2005.
.
Vydal Obecní úřad v Jakubově u Moravských Budějovic pro potřebu
místních obyvatel dne 15. prosince 2004.
Cena 10,- Kč, pro předplatitele 7,- Kč.
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