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Úvodní slovo
starosty obce
Vážení spoluobčané,
po volbách do zastupitelstva obce,
konaných ve dnech 5. a 6. října tohoto
roku, se nacházíme na prahu dalšího
volebního období. Svými hlasy jste
rozhodli, kdo bude řídit a spravovat
naši obec v následujících 4 letech.
Ze složení zastupitelstva obce mám
osobně dobrý pocit a věřím, že každý
ze zvolených zastupitelů přispěje
svým přičiněním k dalšímu rozvoji
naší obce tak, aby byla pro všechny
příjemným místem pro život. Věřím,
že nové zastupitelstvo naváže na vše
dobré, které bylo až doposud vyko
nané. Dovolte mi proto, abych využil
této příležitosti a upřímně poděkoval
všem bývalým zastupitelům, kteří
každý svým dílem pomohli k rozvoji
naší obce a utváření její podoby až do
současné doby. Vám, vážení spoluob
čané, děkuji za toleranci a pochopení
pro nelehkou práci s lidmi a pro lidi,
která s sebou nese velkou míru zod
povědnosti. Rád bych poděkoval všem
zájmovým spolkům a organizacím,
které svojí činností výrazně obohacují
celkový život všech věkových skupin
obyvatel a celkovou pohodu v obci.
Vážení spoluobčané, jménem za
stupitelského sboru, zaměstnanců
obecního úřadu i jménem svým Vám
přeji krásné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2019 ať se pak těšíte
z pevného zdraví, spokojenosti v prá
ci i v osobním životě.

Ing. Karel Malovaný
starosta obce
—

Budování v obci
Hodnocení roku 2018 je při srovnání
s předchozím rokem 2017 nesrov
natelné především s investičními
aktivitami.
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Rok 2017 byl především z pohledu
investičních akcí i finanční zátěže
velmi hektický a náročný. Komplex
ní výměnou kanalizace v Hrnčířích
a opravou komunikací a chodníků
v lokalitách Chaloupky, Hrnčíře
a Chrástka doznala naše obec další
ho zlepšení jejího celkového vzhledu,
snížení hlučnosti a prašnosti, a tím
také zlepšení životního prostředí
pro občany bydlící v těchto místních
částech. Nechť je jím to odměnou za
omezení, které museli po část roku
snášet.
Jinak tomu bylo v uplynulém roce
2018. Svým rozsahem největší in
ves ticí byla stavba spojovacího krčku
mezi novým pavilonem základní
školy a stávající budovou školy. Sou
částí této akce bylo zřízení multime
diální učebny jazykové výuky, výuky
informatiky a výuky přírodovědných
předmětů. Projekt byl spolufinan
cován z prostředků Místní akční
skupiny Severní Chřiby a Pomoraví
v rámci dotačního programu IROP
pod ná zvem Modernizace učebny
a rea li zace bezba riérovosti v ZŠ Ja lubí.
Na celkových nákladech více jak
3 mil. Kč byla poskytnuta dotace
2 750 tis. Kč, z rozpočtu obce bylo
hrazeno cca 500 tis. Kč.
Z uskutečněných investičních akcí
menšího rozsahu je dobré zmínit
odstavnou parkovací plochu vedle
zdravotního střediska, která byla vy
budována po předchozím vykoupení
pozemku od Farnosti Jalubí, opravu
střechy a zázemí budovy šaten na
koupališti nebo pořízení schodiš
ťové plošiny v budově zdravotního
střediska.
Letošní rok se nesl také v duchu pro
jektových a předrealizačních příprav
záměrů, s jejichž uskutečněním je
počítáno v následujícím období. Pře
devším se jedná o projekt komplexní
revitalizace hřbitova nebo společ
ností E.ON vyvolanou stavbu nového
veřejného osvětlení v úseku Nový
Svět a ulice za hřištěm ke škole. Byly

zahájeny rovněž projektové práce na
stavbu cyklostezky pod Posečinou.
Je třeba vzpomenout, že ne se vším,
co jsme si v roce 2018 naplánovali,
můžeme být spokojení. Nepodařilo
se nám například uskutečnit naplá
nované akce obnovy sakrálních pa
mátek nebo zahájit realizaci stavby
ekoparku v lokalitě za Bařinkami,
které budou přesunuty do příštího
roku.

Ing. Karel Malovaný
starosta obce
—

Je na kaž dém
z nás, jak vysoký pop la tek
bude me platit za
do mov ní odpad
Evropská unie se pouští do přís‑
nějšího boje s odpady. Proto byla
přijata řada právních předpisů,
které se týkají právního rámce pro
nakládání s odpady a obaly, a dne
14. června 2018 byl v Úředním
věstníku EU publikován tzv. Balíček
k oběhovému hospodářství.
V důsledku přijetí balíčku bude
v Čes ké republice muset dojít k vý
znamným legislativním změnám
a také k faktickým změnám při
nakládání s odpady. Jedním z hlav
ních cílů je přesměrovat více odpa
dů ze skládek směrem k recyklaci
a dalšímu využití. K tomu bude třeba
investovat do navýšení kapacity
stávajících nebo výstavby nových za
řízení na recyklaci odpadů nebo na
energetické či jiné využití odpadů.
Ministerstvo životního prostředí
České republiky bude dle svého
vyjádření usilovat zejména o sníže
ní míry skládkování komunálního
odpadu. Přispět k tomu má zvýšení
poplatků za skládkování a přijetí
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nového zákona o odpadech, který
bude posilovat principy oběhového
hospodářství a udržitelného nakládá
ní s odpady. Účinnost nového zákona
o odpadech se očekává od roku 2020,
jeho konkrétní podoba však zatím
není známa.
Účelem připravovaného opatření
je zejména postupné snižování
množství na skládkách a přechod
na ekologičtější způsoby nakládání
s odpady. Jeho součástí je mj. také
novela směrnice o skládkách odpadů,
novela směrnice o odpadech a nove
la směrnice o obalech a obalových
odpadech. Jednotlivé předpisy pak
určují cíle, kterých je třeba v urči
tém časovém horizontu dosáhnout.
Jelikož se jedná převážně o směrni
ce, je na členských státech, jakým
způsobem vytyčených cílů dosáhnou.
Všechny členské státy jsou povinny
implementovat zavedené změny tak,
aby dosáhly stanovených cílů.
V oblasti skládkování odpadu si
Evropská unie vytyčila primární cíl
ve výrazném snížení objemu sklád
kovaného odpadu. Oběhový balíček
stanoví, že do roku 2035 musí členské
státy dosáhnout úrovně skládkování
maximálně 10 % z objemu veškeré
ho vyprodukovaného komunálního
odpadu. Evropská komise má však za
úkol do roku 2024 tento cíl přezkou
mat a má pravomoc jej popřípadě
i zpřísnit. Česká republika tedy
musí snížit poměr skládkovaného
komunálního odpadu minimálně
o 35 pro centních bodů, což si vyžádá
hledání a urychlené budování nových
řešení v oblasti nakládání s odpady.
S minimalizací skládkování ko
munálního odpadu souvisí také cíl
stanovený pro recyklaci odpadu.
Novelizovaná směrnice o odpadech
totiž stanoví postupné cíle pro míru
recyklovaného komunálního odpa
du. Do roku 2025 bude muset být
recyklováno 55 %, do roku 2030 pak
60 % a do roku 2035 65 % hmotnosti
komunálního odpadu. V České re
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publice tak musí během 8 let dojít ke
zvýšení podílu recyklace komunální
ho odpadu o 17 procentních bodů.
Novela směrnice o odpadech také
stanoví povinnost členských států
třídit biologický odpad od roku 2024
a textilní odpad od roku 2025.
Důležitým cílem Evropské unie je
v nejbližších letech také prevence
vzniku odpadu z obalů. Členské státy
by měly různými formami zejména
podporovat využívání opakovaně
použitelných obalů, podporovat re
cyklaci a jiné využití obalů či omezit
konečné odstranění obalů. Směrnice
o obalech a obalových materiálech
pak stanoví, že do roku 2025 musí být
alespoň 65 % všech obalových odpa
dů recyklováno. Do roku 2030 bude
muset být recyklováno minimálně
70 % obalových odpadů.

Jak se můžeme vyhnout vysokým
poplatkům za domovní odpad?
Vysoké investiční náklady, které bude
muset ČR vynaložit na zvýšení kapaci
ty stávajících a výstavbu nových zaříze
ní na recyklaci odpadu se zcela určitě
projeví ve zvýšení poplatku za sklád
kovaný domovní odpad. Lze očekávat,
že poplatek za odpad stanovený pro
občany, se bude skládat z částky naří
zené přímo zákonem a z částky podle
množství odvezeného domovního
odpadu.
Zatímco tu první část poplatku občané
ovlivnit nemohou, u druhé částky po
platku mohou její výši občané ovlivnit
výrazným způsobem. Jedině důsled
ným tříděním odpadu a vyloučení vha
zování do popelnic takový odpad jako
je posečená tráva, dřevo nebo stavební
suť můžeme dosáhnout snížení hmot
nosti v popelnicích a vyhnout se tak
vysokým poplatkům již od roku 2025.

Ing. Karel Malovaný
starosta obce
—

škola
Jalubí má talent
Že máme v Jalubí spoustu šikovných
a talentovaných dětí jsme se znovu
přesvědčili minulý školní rok. V zá
kladní škole byla vyhlášena sou těž
Jalubí má talent. A výkony mile
překvapily nejen všechny spolužáky,
ale i paní učitelky a jistě i rodiče, kteří
mohli krátký sestřih záznamu spatřit
při oslavě Dne matek.
Soutěž neměla vymezené oblasti a tím
byla pestřejší. Před zaplněnou jídel
nou jsme byli svědky kouzelnického
vystoupení, vaření přímo před diváky,
seznámili jsme se s mladým rybářem,
zapálenými koňačkami, obdivovali
youtuberské schopnosti mladého
skladatele, tleskali spoustě muzikan
tů, tanečníků a komiků, kochali se
vystoupením divadelníků a výtvarnic
a žasli nad kouzlem origami. Z celé
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školy se aktivně zúčastnila téměř
třetina dětí.
V příjemné soutěžní atmosféře děti
upřímně fandily svým spolužákům
a hlasováním rozhodly o čísle, které
je nejvíce zaujalo. Vítězem se stal
Matouš Grebeníček, který před zraky
diváků předvedl umění origami.
Ale vítězem byl i každý, kdo se
zú čast nil, protože odvaha ukázat
před publikem něco nového, o čem
často kamarádi ani paní učitelky
neměli tušení, to si ocenění opravdu
zaslouží.
Děkuji všem dětem i paním učitel
kám za přípravu, a taky panu Mar ku
Pinkavovi za zdokumentování neza
pomenutelného zážitku.

Jitka Dančáková
vychovatelka
—

Zahrada
ma teř ské školy
Zahradu bereme jako důležitou a ne
postradatelnou součást naší mateřské
školy. Zde se setkávají všechny děti
ze všech tříd. Mají možnost si spolu
hrát a prohlubovat tak vztahy s dětmi

z celé školky. Pobyt na zahradě mateř
ské školy využíváme téměř celoročně.
Od jara do podzimu mají děti možnost
spontánních her v celém prostoru
zahrady, sestavy nabízejí také tělový
chovné části, kde si děti zdokonalují
svoji fyzickou zdatnost a obratnost.
Dokonce i v zimním ob dobí děti za
hrada láká. Díky mírným svahům zde
mohou bezpečně bobovat a sáňkovat.
Proto nás velmi potěšilo, že se obec
rozhodla prostor školní zahrady roz
šířit. Zvětšení proběhlo během letních
prázdnin a mimo prostor přibyly také
nové herní prvky. Můžeme se pochlu
bit velkým krásným altánem, který
je využíván dětmi hlavně v horkých
dnech jako místo odpočinku v příjem
ném stínu. Ča sem bychom chtěli do al
tánu umístit stoly a lavičky, abychom
jej využívali i ke vzdělávácím činnos
tem. Dalším prvkem, který na zahra
dě už dlouho chyběl, je nové pískoviš
tě. Děti velmi rády tráví čas stavěním
hradů z písku a tvoření nejrůznějších
tunelů. Jelikož nám do mateřské školy
nastoupilo hodně dětí mladších tří
let, ocenili jsme sestavu prolézaček
a skluzavek, určených převážně pro
tuto věkovou skupinu. Novou část
zahrady si děti velmi rychle oblíbily.
Ale i starší vybavení nezůstává ladem.
Dalšími oblíbenými prvky zahrady
jsou velké auto na pružinách, plastový

domeček, houpací hnízdo, horolezec
ká stěna ve svahu, houpadla či točitá
skluzavka.
Prostory zahrady využíváme také při
pořádání akcí. Například na podzim
jsme pro děti připravili strašidelnou
stezku odvahy, kde musely plnit
zapeklité úkoly. Na zahradu zveme
také rodiče a to při akci rozloučení
s předškoláky. Zahrada neslouží jen
k pohybovým aktivitám, ale také
k získávání nových poznatků o příro
dě. Děti poznávají různé druhy rostlin
a pozorují drobné živočichy ( ještěrky)
a hmyz. Velkým zážitkem je pro děti,
i pro nás paní učitelky, pozorování
rodiny Kalouse ušatého, která se nám
nastěhovala do koruny stromů.

Veronika Juřenová,
učitelka MŠ
—

—
z áj mové
spolky
SK Jalubí
Vážení spoluobčané, sportovní
příznivci fotbalu i vy ostatní, dovolte
mi Vám zrekapitulovat, co se událo
bě hem roku 2018 v SK Jalubí. V letoš
ním roce bojují v mistrovských utká
ních čtyři mužstva: muži, dorost, žáci
a přípravka. Všechna mužstva hrají
svá mistrovská utkání pod hlavičkou
OFS Uh. Hradiště. Muži nastupují
v Okresní soutěži sk. A, kde jim po po
lovině soutěže patří 9. místo s 11 body.
Dorost hraje Okresní přebor a přezi
muje na 3. místě s 18 body. Žáci hrají
Okresní soutěž MA sk. A a prozatím
jim patří 7. místo s 18 body. U příprav
ky jsou od letošní sezóny 2018/2019
zrušeny nejen tabulky, ale i výsledky
a uvádí se pouze střelci branek. Dle
nás je správné, že u těch nejmenších
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fotbalistů jsou tabulky a výsledky zru
šeny. Vždyť zde se fotbalem mají děti
bavit a ne být stresovány výsledky.
Ve vedení mužstev nastaly jen nepa
trné změny. U přípravky se k Lukáši
Sla ví kovi přidal Filip Gre be níček
a Pavel Malík se přesunul do pozice
vedoucího mužstva, kde ho od léta
doplnila Katka Botková. I letos jsme
se ve fotbalovém dění zaměřili pře
devším na ty nejmenší. A odměna na
sebe nenechala dlouho čekat v podobě
finále poháru žáků Auto Ravira Cup
2018. V něm se naši žáci utkali s tý
mem Bojkovice B, které jsme prohráli
a skončili tak na překrásném druhém
místě. Finále se hrálo na fotbalovém
stadionu prvoligového mužstva 1. FC
Slovácko. Sportovními cíli pro rok
2019 jsou: pokračování v započaté prá
ci u mládeže a plně je podporovat i fi
nančně, pokračovat ve věkové obměně
u mužstva mužů, nadále nasazovat
a zabudovávat do sestavy mužů hráče
dorostu a udržet a pokračovat v muž
stvu mini přípravky a přivádět tak
co nevíce malých dětí ke sportu číslo
jedna v naší obci — fotbalu. A mimo
sportovní cíle se chceme především
zaměřit na kvalitnější údržbu hrací
plochy, kterou si naši hráči všech ka
tegorií zaslouží a realizovat výstavbu
studny pro pravidelné zavlažování
hřiště. (Když píšu tyto řádky je již re
alizace studny na dobré cestě, za což
díky OÚ Jalubí). Také chceme zastře
šit prostor mezi šatnami a pergolou,
a to mobilním zastřešením v podobě
stahující plachty natažené na ocelo
vých lanech. Zkva litní se tak komfort
pro diváky i pro pořádání kulturních
a jiných akcí i za nepříznivého počasí.
Pokračovat v pořádání koštů slivovice,
a pokusit se o jeho zápis do Guinesso
vy knihy rekordů ČR. Letos proběhl
již 43. ročník, ve kterém zvítězil
Ba čov ský Petr z Jalubí v konkurenci
204 vzorků. Samozřejmostí je údržba
areálu Na Loučkách, podzimní sběr
kovového odpadu, pořádání letní
zábavy na hřišti a zapojení se do dění
v obci, kde aktivně pracujeme při
kulturních akcích v obci, mezi které
patří spolupořádání dětského dne,
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hodů atd. A poskytovat areál hřiště
nejen ostatním spolkům v obci, ale
také škole, školce a široké veřejnosti
a vám občanům. Poděkovat musíme
i sponzorům, kteří nám pomáhají
plnit rozpočet SK: OÚ Jalubí, Auto
matické závlahy Dose děl — Tráv ní ček,
Autoopravna Michal Oharek,
Fa sády Šimek, s. r. o., Kodr la, s. r. o.,
Strojní omítky Alfréd Popek, Mil
‑house, s. r. o., Epoxfloor UH, s. r. o.,
Omítky Vojtek.
V neposlední řadě děkujeme i fanouš
kům, hráčům, trenérům, vedoucím
mužstev, funkcionářům a našim
přítelkyním a manželkám. Závěrem
přejeme všem našim spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2019 přejeme hodně
zdraví, štěstí a splnění osobních přání
a cílů. A věřte, bude líp, a to nejen ve
fotbale v Jalubí.

Roman Šilc
předseda SK Jalubí, z.s.
—

Muži a dorost
Vážení spoluobčané, příznivci jalub
ské kopané, dovolte mi, abych Vás
v krátkosti seznámil s výkony muž
stev dorostu a mužů.
V minulém ročníku skončilo mužstvo
dorostu na krásném třetím místě. Po
skončení sezóny ho opustili 4 hrá
či. Kluci Dobiášovi Aleš a Dan, Filip
Jančík a Ondra Stašek, kteří přešli do
mužů. I proto jsme vyhlíželi částečně
s obavami do nového ročníku, jak je
nahradí mladí kluci z řad žáků. Obavy
byly ale zbytečné. Po takzvaném okle
pání, se kluci pomalu zapracovali do
mužstva a jsou stabilními hráči, chce
to ale v zimě potrénovat a výsledky se
určitě dostaví. Po podzimní části jsme
na 3. místě. Máme velmi mladý tým,
který potřebuje ještě vyzrát.
U týmu mužů je situace opačná.
Máme tým starších fotbalistů se

zkušenostmi na rozdávání, ale jejich
pracovní povinnosti jim nedovolí
trénovat dvakrát týdně. Scházejí
se jen v pátek na trénink a v neděli
na zápas, což není dostačující. Ale
pomalu i u týmu mužů začínáme
s postupným omlazováním. Do týmu
přešli z dorostu již výše zmínění
hráči a pomalu se seznamují s herním
zatížením, které je rozdílné mezi
mužským a dorosteneckým fotba
lem. I přesto kluci pomalu získávají
sebevědomí za pomoci starších hráčů.
Je před námi ještě dost práce, aby se
fotbal v Jalubí hrával na vyšší úrovni
než nyní. Děkujeme Vám za přízeň
a buďte trpěliví, cesta je ještě dlouhá.
Přeji Vám za sebe a realizační týmy
obou mužstev hezké Vánoce.

Jiří Daněk
trenér mužů a dorostu
—

Žáci
V uplynulém roce 2018 se svěřencům
trenérů Pavla Doseděla a Michala
Marka dařilo. Po jarní části sezóny
2017/2018 skončilo mužstvo v Okres
ní soutěži na krásném druhém místě,
což celému realizačnímu týmu a ze
jména mladým fotbalistům, udělalo
velkou radost. Vrcholem jarní části
pak byla účast mužstva ve finále
Poháru OFS žáků – Auto Ravira Cup,
které se uskutečnilo na Městském
stadionu Miroslava Valenty v Uher
ském Hradišti. Toto finálové utkání
se odehrálo za ohromné podpory ro
dičů a fanoušků, kteří již v autobuse,
vypraveném pro tuto příležitost SK
Jalubí, a poté i při samotném finále,
vytvořili našim hráčům bezvadnou
atmosféru. „Třešničkou na dortu“
pak bylo, že naši kluci přivezli domů
pohár za druhé místo.
S ukončením jarní části nám odešlo
do dorostu pět nejstarších členů
mužstva, takže do nové sezóny
2018/2019 bylo třeba doplnit a posí
lit tým. Z přípravky přestoupila do
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žáků pouze jedna posila, ale podařilo
se nám přilákat i hráče z okolních
vesnic. Omlazený a obměněný tým je
po podzimní části na 7. místě tabulky.
Uvidíme, jak se nám bude dařit na
jaře a doufáme, že nás přijdete po
vzbudit a zhodnotit, jak hraje fotba
lová budoucnost Jalubí. Každopádně
jsme rádi, že se nám daří rozšiřovat
počet dětí, které dávají přednost
skutečnému fotbalu před virtuální
realitou na playstationu nebo mobilu.
Na závěr nám dovolte poděkovat
hráčům, trenérům i rodičům za jejich
aktivitu a podporu, protože bez ní by
náš vesnický fotbal mohl upadnout
do stejné krize, jakou vidíme v mnoha
jiných vesnicích kolem nás. Krásné
Vánoce a šťastný nový rok Vám všem.

vedení žákovského týmu
—

Přípravka

nemůžeme počítat, a tak bychom Vás
tímto chtěli požádat, zda by se k nám
do kolektivu někdo přidal.
Jarní část mistrovských utkání pří
pravky jsme zahájili porážkou na hři
šti Nedakonic a ve zbytku jarní části
se nám střídaly výkony lepší s horšími.
Za zmínku určitě stojí utkání v Pole
šovicích, které jsme sice prohráli, ale
za předvedený výkon proti fyzicky
zdatnějšímu soupeři naši borci sklidili
potlesk a velké uznání i od domácích
fanoušků. Práce trenérského týmu
se začala projevovat v podzimní části
sezóny. Kluci svou pracovitostí na
trénincích a chutí se zlepšovat poznali
pouze jedenkrát hořkost porážky
z deseti utkání. Prostě „jalub ský válec“.
Těchto výsledků bychom nedosáhli
nebýt výrazné podpory všech, co se na
fungování přípravky a mini přípravky
podílí. Velký dík patří i sponzorům,
díky kterým jsme mohli zakoupit
tréninkové pomůcky. Sponzoři: Fasády
Šimek, s. r. o., Kodrla, s. r. o., Strojní
omítky Alfréd Popek, Mil‑house, s. r. o.,
Epoxfloor UH, s. r. o., manželé Botkovi,
Omítky Vojtek a rodičům. Závěrem by
chom Vám za celý tým chtěli ze srdce
popřát krásné prožití svátků vánoč
ních a šťastný nový rok 2019. Sportu
zdar a jalubskému fotbalu zvlášť.

Vážení spoluobčané, fotbaloví fanoušci,
rádi bychom Vás seznámili s děním
v týmu přípravky v roce 2018. Jarní se
zonu jsme zahájili už v lednu pravidel
nými tréninky v kulturním domě Jalu
bí. Nově jsme založili mini přípravku
pro děti od 2 do 5 let. Se zlepšujícím se
počasí a přesunem na „travnaté hřiště“
se zvyšoval i počet dětí v mini příprav Filip Grebeníček a Lukáš Slavík
ce. Tréninků se pravidelně zúčastňova trenéři
lo až 30 dětí z obou kategorií. V první
—
Přání dětí:
polovině roku se nám ve spolupráci
Milý Ježíšku, fotbal nás moc baví,
s trenéry žáků dařilo všem dětem
plně věnovat. Ale pro druhou polovinu a proto si moc přejeme: víc maminek,
sezony jsme se snažili najít pomoc, což tatínků, babiček a dědečků na našich
se nám podařilo v osobě Pavlíny Řimá zápasech a taky trochu lepší trávníček.
kové. Tímto jí moc děkujeme. Bohužel
Děkujeme.
z časových důvodů s ní pro rok 2019

SHD a JSHD v roce
2018
Sice se tomu nedá věřit, ale letošní
rok už se chýlí ke konci, a tak je na
nás, abychom vás seznámili s děním
v našem spolku a v jednotce za uply
nulý rok.
Letošní rok jsme zahájili v únoru
fašankovou obchůzkou obcí s násled
nou večerní zábavou s pochováváním
basy, která letos proběhla v hostinci
U Burdů. V březnu jsme provedli
sběr železného odpadu, poslední
dubnovou sobotu jsme se již tradič
ně zúčastnili 25. Ha sičské pouti na
sv. Hostýnu. V červnu jsme uspořádali
na koupališti zábavu se skupinou
Halogen, dle ohlasů se akce vydařila,
a to i díky pěknému počasí, a tak
již plánujeme další ročník, který se
uskuteční 22. 6. 2019 opět na koupa
lišti. V srpnu proběhla, u příležitosti
125. výročí založení našeho sboru,
mše v místním kostele, kde následně
proběhlo posvěcení nového doprav
ního vozidla Ford a opravené cisterny
Tatra naší jednotky. Poté proběhla
v hostinci U Burdů slavnostní schůze.
V září jsme se podíleli na organizaci
Slováckých hodů s právem. V říjnu
se naši členové zúčastnili akce k 100.
výročí založení Československé repub‑
liky, při jejíž příležitosti byla u školy
zasazena lípa. No a v prosinci jsme
pomáhali s organizací při rozsvěco
vání vánočního stromu.
V letošním roce jsme se zúčastnili
okrskové soutěže v Kudlovicích. Náš
SDH zastupovala družstva mužů,
mladších žáků a družstva žen nad
35 let. Družstva mužů a žáků se umís
tila na 1. místech a družstvo žen na
krásném 2. místě. Družstvo mužů
a žen nad 35 let se letos již tradičně
zúčastnilo závodů v Tučapech.
Žáci letos závodili v kategorii mlad
ších žáků. Družstvo se zúčastňovalo
závodů velké ceny UH. Ze soutěže
na Salaši si odvezli pěkné 2. místo.
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V říj nu se žáci zúčastnili závodu v po
žárnické všestrannosti v Šumicích.
Jednotka měla pro letošní rok stano
vený jasný cíl, a to dokončení rekon
strukce cisternové automobilové
stříkačky Tatra. Do května probíhaly
práce v garáži u Žilínků a poté byla
převezena zpět na zbrojnici, kde na ní
byly namontovány všechny potřebné
armatury včetně čerpadla, na vozidlo
bylo namontováno výstražné zařízení
a bylo polepeno bílými pruhy a nápisy
tak, aby bylo připraveno na srpnové
svěcení. Jelikož nás zbrzdily drobné
technické problémy a časové vytížení
členů, kteří na vozidle pracovali, byla
Tatra dána do provozu v průběhu mě
síce listopadu. A tak mi dovolte, abych
touto cestou ještě jednou poděkoval
panu Petrovi Žilínkovi st. za dobře
odvedenou práci, kdy práci na vozidle
obětoval veškerý svůj volný čas. A dále
bych nechtěl zapomenout i na ostatní
členy jednotky, kteří se podíleli na
opravě naší Tatry, hlavně při natírání
vnitřní části nádrže, kdy podmínky
uvnitř byly opravdu bojové a jednou
jsme museli i práce přerušit a vyjet na
zásah v obci. I to je úděl hasiče.
Kromě výše zmíněné práce na techni
ce jsme letos provedli ukázku techniky
a našeho zázemí dětem ze školky,
které se za námi přišly podívat na
zbrojnici. Byl pořízen přívěsný vozík
k novému dopravnímu vozidlu, který
bude sloužit k přepravě potřebného
vybavení k zásahům nebo pro sportov
ní družstva. Letos jednotka vyjížděla
k šesti událostem, a to k nahlášenému
požáru RD, poté k unikajícímu plynu
z porušeného potrubí, dále k požáru
suché trávy hřbitova. Poté následoval
(letos největší) požár osobního vozidla,
od kterého se vznítil i přilehlý rodinný
dům. O pár dní později jsme vyjížděli
k likvidaci sršňů ze střechy rodinného
domu. No a prozatím poslední výjezd
byl do Buchlovských lesů, kde jsme
měli pátrat po ztracené osobě. Kromě
výjezdů jsme prováděli řízení dopravy
v obci při obecních akcích a dohled při
ohňostrojích.

—2018

Závěrem chceme poděkovat všem
našim sponzorům, příznivcům
a v neposlední řadě OÚ Jalubí v čele
se starostou Ing. Karlem Malova ným
za projevenou podporu v roce 2018
a za poskytnutou dotaci, díky které
mohou fungovat soutěžní družstva
a mohla proběhnout oslava 125. výro čí
sboru. Těšíme se na další spolupráci.
Všem spoluobčanům přeji příjemné
prožití vánočních svátků a šťastné
vykročení do nového roku 2019.

Petr Borusík ml.,
zástupce velitele JSDH Jalubí
—

Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané, rok 2018 pomalu
končí, a proto je třeba se poohlédnout,
co se nám v tomto kalendářním roce
dařilo, a co ne.
V jarních měsících jsme vypustili do
revíru 50 ks bažantích slepic, budeme
zvědaví, zda se nám podaří kmenové
stavy drobné bažantí zvěře alespoň
částečně navýšit. V dubnu jsme opět
prošli celý revír spolu se skauty, vybí
rali a zlikvidovali odhozený odpad.
Pár let zpátky se zdálo, že tohoto
odpadu v revíru ubývá, ale opak je
pravdou. Nevíme jen, jestli tento od
pad směrem k vodárně k nám nevozí
občané ze Starého Města a Uherské ho
Hradiště. Během roku udržujeme
a opravujeme myslivecká a krmná
zařízení a okolí myslivecké chaty.
Taky se stalo již tradicí, že koncem
školního roku pořádáme pro děti ZŠ
dětský den s drobným výkladem a po
hoštěním. V červenci jsme uspořádali
tradiční srnčí hody na koupališti,
počasí nám tentokrát přálo, účast byla
vcelku dobrá. V záři jsme uspořádali
střelby na asfaltové holuby na střelnici
Salaš. Nejlépe se dařilo M. Ďuranovi,
který tyto střelby vyhrál. V letošním
roce uspořádáme jeden hon na drob
nou zvěř.

Závěrem bych chtěl poděkovat
obec nímu úřadu za podporu, spoluob
čanům za přízeň mysliveckého spolku
a zároveň popřát jménem členů
mysliveckého spolku hodně zdraví
v roce 2019.

Kolář Josef
předseda M.S.
—

Chovatelé
Letošní rok byl pro chovatele velmi
náročný a to hned z několika důvodů.
Velkým problémem bylo neuvěřitelně
teplé a suché počasí, které nás i cho
vané jedince obtěžovalo nejen vyso
kým příjmem vody, ale i nedostatkem
rostoucí pícniny. Jednoduše řečeno,
nebylo čím krmit a tak musela na řadu
přijít krmiva granulátů a zrnin.
Tento klimaticky špatný rok se sice
projevil na produkci pěstovaných plo
din na polích, jenže na produkci masa
i přes problémy výkrmu to velký vliv
nemělo.Úspěchy v růstu svalové hmo
ty byly úžasné a tak jsme se hlavně
v době svatomartinských slavností
hodně poměli. A jak by nastínil laik
„dobře zamastili huby“.
Kroužek mladých chovatelů byl pro
mě letos velkým zklamáním, protože
jsem tím předpokládal, že účast bude
více než nadstandardní, jako již léta
předchozí.
Nebylo tomu tak a přikládám tuto si
tuaci dobrému obecnímu zázemí, kdy
pestrý život v obci a mnoho kroužků
při škole neumožňuje dětem navště
vovat v pozdějším odpoledni kroužek
chovatelů. Nicméně se uskutečnila
jako již předešlá léta výprava za
poznáním.
Začala u chovatele Petra na Salaši. Je
to jediný člověk ve střední Evro pě,
který chová tři druhy opic malp. A to
malpu hnědou, pruhohřbetou a plač
tivou. Což běžný divák, první zmíně
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nou, mohl zahlédnou ve filmu Piráti
z Karibiku. Tento chovatel, náš kolega,
chová také spoustu exotických druhů
papoušků jako třeba ara ararauna, ara
zelenokřídlý, amazoňan a další druhy,
pro které chystá nové prostory a bude
je tam mít již od nového roku a je tedy
možno si po domluvě toto mini exo
tické zoo projít. Dál se kroužek ubíral
směrem na Ranch Nevada, kde jsme
s dětmi shlédli chov koní, lam, koz,
ovcí, krav a taky jejich dojení. Včetně
možnosti si zakoupit čerstvě nadojené
mléko, čehož hodně dětí také využi
lo. Samozřejmostí tam byla jízda na
ponících, kdy se cválelo na okruhu pro
plnokrevníky.
Poslední zastávkou se pro děti stala
Halda v Bor ši cích. Tam na to jdou
velmi dobře, pokud chtějí zaujmout
děti z vesnice a celkově ukázat i další
vesnický život, kde poukazují na to,
jak to bylo někdy, desítky let zpátky.
Vážím si jejich projektu a děkuji jim
za to.
Občanům v naší obci bych chtěl po
přát krásné prožití svátků vánočních,
pěkného Silvestra a do nového roku
spoustu osobních úspěchů.

Kříž Jaromír,
Chovatelé, z.s.
—

Skauti
Jelikož se opět blíží konec roku, je
na místě udělat malou rekapitulaci.
Letošní rok jsme začali tradičním
vařením v Archeoskanzenu na Modré
společně s ostatními skauty ze stře
diska. Pokračovali jsme večerní hrou
Mafiáni pro skauty. Tato hra probíhá
v Uherském Hradišti a letos se nesla
v duchu komunismu. Díky splnění růz
ných úkolů dokázali skauti svrhnout
komunismus a nastolit demokracii.
Samozřejmostí se pro skauty stal i ka
ždoroční úklid okolí Jalubí. Při úklidu
spolupracujeme společně s myslivci
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a dobrovolníky. Následující akcí,
kterou navštívily obě družiny mlad
ších členů, byl Závod vlčat a světlušek,
který se konal v květnu na Modré. Na
závodech se prověřovaly znalosti a do
vednosti z oblasti přírody, orientace na
mapě, zdravovědy, dopravních značek,
týmové spolupráce nebo rozdělání
ohně. Všem účastníkům patří pochvala
za snahu a chuť bojovat.
Pro skauty a skautky jsme uspřádali
velkou hru Hunger games, kde se
ocitli v neznámé aréně, bez jídla a věcí.
Přežít mohli jen díky tomu, co našli na
hracím území – tábornické vybavení,
jídlo či molitanové zbraně. S těmi pak
bojovali mezi sebou. Hra byla nejen
zábava ale i zkouška přežití v přírodě.
Roveři zase vyrazili na první společnou
expedici — sjížděli řeku Moravu v úse
ku Bzenec—Rohatec.
Letní tábor je pro všechny odměnou za
celoroční snahu. Dívčí tábor se konal ve
Študlově u Valašských Klobouk. Hned
v prvních dnech jsme jako Robinsoni
ztroskotaly na pustém ostrově, kde
jsme si mohly vyzkoušet, zda dokáže
me rozdělat oheň, postavit přístřešek,
sehnat jídlo nebo prokázat další do
vednosti potřebné k přežití v přírodě.
Nakonec se nám podařilo postavit vory
a odplout zpět do bezpečí.

Kluci tento rok vyrazili na tábor
do Janoslavic u Zábřehu na Mora
vě. Táborem nás provázela vojenská
tématika. Naším cílem bylo osvobodit
zajatého českého vojáka na nepřátel
ském území. Po náročném výcviku,
který obsahoval například masková
ní, fyzickou zdatnost, nebo přežití
v přírodě, následovala samotná cesta
za uvězněným vojákem. Cestou kluky
potkávaly různorodé úkoly. Pomáhali
domorodcům, když se snažili donášet
vodu do vyprahlých vesnic nebo sou
peřili s povstalci, při niž došlo na bitvu
s NERF puškami. Na obou táborech
samozřejmě nechyběl ani tradiční
program: výpravy, hry, příprava jídla,
odborky nebo třeba olympiáda. Tábory
se všem líbily a my se těšíme na příští
rok, jaký úžasný program pro nás
naši vedoucí vymyslí. V průběhu roku
děti vyrazily také na řadu výprav do
přírody i s přespáním. Také jsme se
zapojovali do příprav a realizace sta
novišť pro veřejnost na Dětském dnu
a Prázdninovém Silvestru.
Podzimní akce začaly Drakiádou
a 28. října jsme se vydali na tradiční
výšlap na Brdo ke 100. výroční založe
ní československé republiky. V listopa
du jsme opět pomáhali Živému Jalubí
na akci Jalubí plné strašidel. Po změně
času se i letos uskutečnil noční výsa
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dek neboli Sýčkování. Skauty a skautky
jsme vysadili hluboko v lese v Chřibech
a jejich cílem bylo přejít zpět do Jalubí.
Poslední akcí skautů bude roznesení
Betlémského světla na Štědrý den do
každého domu v Jalubí.

Na závěr malé shrnutí
Naše schůzky se konají vždy jednou
týdně v klubovně U Pavouka. V klu
bovně se tak během týdne vystřídá 80
dětí a vedoucích. Nesmíme opome
nout ani stále se rozrůstající roverský
kmen, který organizuje mnoho akcí
pro děti i veřejnost. V září také vznikla
nová družina benjamínků, kam chodí
děvčata od 4 do 6 let.
Za jalubské skauty bychom chtěli po
děkovat všem vedoucím, kteří věnují
přípravě programu pro děti i veřejnost
spoustu svého času a energie. Poděko
vání patří také rodičům, podporovate
lům, obecnímu úřadu a panu starosto
vi za finanční příspěvek a za možnost
užívat klubovnu. Kontaktovat nás
můžete na facebookových stránkách
Skaut Jalubí. Na nové členy a další
společné zážitky se těší

skauti
—

Folklorní sou bor
Sřešňa
Vážení spoluobčané, dovolte, abych
vás pozval na vánoční vystoupení,
které si pro vás společně připravili
Folklorní soubor Střešňa a Schola
far nosti Jalubí. Vystoupení se uskuteč
ní ve čtvrtek 27. 12. v kostele.
Ve středu 26. 12. bude již tradičně pro
bíhat štěpánské koledování s obchůz
kou s Cimbálovou muzikou Střešňa.
Máte‑li doma někoho nemocného či
nemohoucího, komu by naše zpívání
udělalo radost, dejte nám prosím vědět
na tel. 737 942 944 a my vás doma rádi
navštívíme, zazpíváme a zahrajeme.
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Letos v prosinci náš soubor slaví deset
let od založení. Rád bych se tedy
malinko poohlédl nejen za uplynulým
rokem, ale i za celými deseti lety jeho
fungování.
Na počátku byla jen parta nadšenců,
milující folklór, tanec a zpěv, kterým
bylo líto, že ve všech okolních obcích
existují folklorní soubory a u nás, v tak
velké vesnici, ne. Lidé, kteří měli chuť
se nejen bavit, ale zároveň se i učit.
Zpočátku učit sebe, ale později i další
a zejména ty nejmenší. Nejdříve jsme
vystupovali jen u nás v obci, chodili
po koledě, scházeli se, trénovali, vedli
hodové zkoušky. Postupně jsme se ale
odvážili účinkovat i na přespolních
festivalech a dalších akcích, třeba
v Krnově nebo i na Slovensku.

dětská. Dnes už jsou téměř všichni
členové dospělí a soubor dále hudebně
doprovázejí.
Rád bych na tomto místě poděkoval
vedoucím, kteří celé roky nadšeně
a nezištně věnovali a nadále věnu
jí svůj čas dětem a udržují folklór
a tradice v naší obci. Jmenovitě jsou to
Hana Bilíková, Lenka Máčalová, Hana
Máčalová a vedoucí cimbálové muziky
Pavel Vagunda. Mluvíme‑li o udr
žování tradic, musím zmínit jednu
zcela výjimečnou. Naše obec je jednou
z mála, u níž se tradiční dožínky slaví
nepřetržitě po dlouhá léta. A nejinak
tomu bylo i letos. Dožínky se obzvláště

Spolek přátel vína

Řada rodičů vozila své děti do souborů
ve Starém Městě či Uherském Hradišti.
S jejich dovozem a odvozem je u těch
nejmenších spojena spousta času, a tak
nás napadlo založit dětskou část sou
boru. Oslovili jsme manžele Chlupovi,
kteří vedli Dolinečku ve Starém Městě
a ti nám pomohli se začátky a společně
s námi vedli zkoušky u nás v Jalubí.
Právě díky takovým obětavým lidem
je folklór žijící záležitostí a podařilo
se ho postavit na nohy i v naší vesnici.
Postupně jsme se to s dětmi naučili
a soubor dokázali vést sami. Po celou
dobu trvání je dětská část souboru
nejpočetnější a je o ni největší zájem.
Za ty roky se v ní vystřídaly už desítky
dětí. Přitom práce s nimi není vůbec
lehká. Nevybíráme si totiž jen ty na
dané, jako v ostatních souborech, ale
dáváme šanci všem. Než naučíte pětile
tého caparta písničku, taneček, chce
to spoustu času a trpělivosti. Neutu
chající zájem dětí a rodičů je důkazem,
že to má smysl.

V letošním roce náš spolek us pořá
dal 11. ročník Koštování vína
v Jalubí. Podařilo se nám sesbírat
celkem 612 vzorků, které týden
předtím ohodnotilo 68 degustátorů,
a to ve 20 bodovém hodnocení.
Degustovali 28 odrůd bílých vín a
19 odrůd červených, složených do
15 komisí. Chtěli bychom poděko
vat sponzorům a hlavně dobro
volníkům z řad místních občanů,
bez kterých by akce neproběhla tak
hladce. Ještě jednou díky.

Kromě dětské části souboru se několik
let dařilo držet i jeho dospělou část. Ta
se účastnila a reprezentovala naši obec
na řadě vystoupení.

Do nového roku Vám všem přeje
me železné zdraví a splnění všech
Vašich přání.

Nepostradatelnou oporou souboru je
i cimbálová muzika. Ta začínala jako

Víno z letošní suché úrody už nám
pomalu zraje ve sklepech a my se
chystáme na 12. Koštování vína
v roce 2019. Uskuteční se v sobo
tu 23. února v kultuním domě.
Začíná me v 10.00 h.
Vážení občané, berte to jako poz
vánku a přijďte si v hojném počtu
pochutnat nejenom na vínech
z letošní úrody.

Za PV Jalubí
Dušan Ondráš
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vydařily. Doprovázela je dechová hud
ba Buchlovjané, která zahrála u hospo
dářů, v kostele při děkovné mši svaté
a zejména pak odpoledne a večer při
dožínkové zábavě v kulturním domě.
Za hospodáře byli Dušan Ondráš a Eva
Horáková. Patří jim velké poděkování.
Věřím, že si dožínky užili stejně dobře
jako všichni účastníci. Nejen, že si
skvěle zatančili, zazpívali, ale podívali
se i na pásmo folklorního souboru,
v němž jsme se pokusili názorně
představit celý proces polních prací
od zasetí až po sklizeň, spolu s tanci
a písněmi, které k němu patří.
Desáté výročí založení souboru si
chceme připomenout vystoupením,
které se bude konat v sobotu 9. února
od 17. hod v kulturním domě. Rádi by
chom na něj pozvali všechny současné
i bývalé členy, aby se aktivně zúčastnili
a „oprášili“ to, co se s námi naučili.
Srdečně zveme i všechny spoluobča
ny a milovníky tance, lidových písní
a dobré nálady.

Ing. Miroslav Kostelníček
—

Živé Jalubí
Milí spoluobčané,
letošní rok se chýlí ke konci a je na
místě zhodnotit rok, který končí
a podívat se na to, co by bylo přínosné
v roce následujícím.
Tento rok se nám opět podařilo uspo
řádat několik akcí pro občany Jalubí,
ale také Jalubí plné strašidel, které
navštěvuje každým rokem více lidí
z okolních obcí a měst.
Na začátku roku jsme společně za
pomoci asi 40 občanů naší obce uspo
řádali úklid Jalubí v rámci projektu
Ukliďme svět — Ukliďme Česko. Akce
to byla vydařená a bylo pro nás opět
nemilým překvapením, kolik černých
skládek zde máme, nicméně musíme
konstatovat, že od minulého roku se
situace zlepšila.
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Na přelomu srpna a září jsme na
koupališti uspořádali již tradiční
akci s netradičním názvem Prázd
ninový silvestr aneb rozloučení
s prázdninami, která začínala brzy
odpoledne přespolním během. Dále
byly odpoledne připraveny soutěže
pro děti. Bohužel nám večer nepřálo
počasí a venkovní zábava pro dospělé
se skupinami Tabák — Kabát revival
a AkuStyk musela být zrušena, ale
i přesto se nám podařilo alespoň část
této akce uspořádat.
Na začátku listopadu se konala již
tradiční akce Jalubí plné strašidel,
které se tento rok zúčastnilo opět více
návštěvníků. Tuto akci pořádáme za
výrazné pomoci místních skautů, ha
sičů a dalších dobrovolníků. Návštěv
níci se při procházce temným Jalubím
mohli opět zahřát svařeným vínem či
čajem. Tento rok byla akce koncipová
na opět výrazně do starých zděných
objektů v naší obci, což dodalo ještě
lepší atmosféru. Celý začátek akce byl
doprovázen ohňostrojem, čímž jsme
chtěli připomenout také 100. výročí
od založení Československa. Jalubí
plné strašidel se nám každým rokem
více rozrůstá a příští rok plánujeme
opět další zlepšení, ale také efektivní
řešení problémů, které souvisí s ob
rovskou návštěvností. Také bychom
chtěli oslovit a poprosit občany Jalubí,
kteří by nám formou zapojení se
do zajištění této akce byli ochotni
pomoci udržet její úroveň, případně ji
posunout zase dále.
Pevně věříme, a z vašeho zájmu o naše
akce vidíme, že námi vyvíjené aktivity
nejsou zbytečné a pro dění v naší obci
jsou přínosné. Budeme rádi za jakéko
liv Vaše podněty k naší další činnosti
a zároveň děkujeme, že se našich akcí
v tak hojném počtu účastníte. Dále
také děkujeme sponzorům, dobrovol
níkům a všem, kdo naši činnost a vize
jakkoli podporují.
Přejeme příjemné prožití svátků vá
nočních a šťastný nový rok, ve kterém
Vám můžeme slíbit další akce, které

již teď máme předběžně naplánovány.
Mohl by to být například i zájezd na
muzikál do Prahy nebo nějaké diva
delní představení v kulturním domě.

Petr Tomášů
předseda spolku
—

Montessori dětem
Milí spoluobčané, jsme velmi rádi, že
Vám prostřednictvím tohoto zpra
vodaje můžeme představit náš nově
vzniklý spolek - MONTESSORI DĚTEM,
z.s. Výraz Montessori je dnes skloňován
v mnoha diskuzích, ale co skutečně
znamená? V první řadě je to příjmení
světoznámé italské pedagožky Ma
rie Montessori (1870—1952), která
celý svůj život věnovala práci s dětmi
a založila filozoficko‑pedagogický směr,
který nese její jméno a který má dnes
již více než stoletou tradici. Díky jejímu
vědeckému přístupu dnes víme, jaká
jsou senzitivní období dětí, víme, jak se
vyvíjejí a jaké jsou jejich potřeby. Pro
mnohé rodiče je však stále překvapu
jící a nepochopitelné, jak moc se tyto
potřeby liší od světa dospělých. Velká
část rodičů této pedagogice fandí, část
se o ni nezajímá a nemalá část rodičů
si z ní utahuje či ji kritizuje, aniž by
přesně věděli, v čem spočívá. Mezi lid
mi se tak šíří mýty a polopravdy, které
dělají tomuto vzdělávacímu systému
velmi špatnou reklamu. Tady jsou tři
nejčastější:

Mýtus č. 1 — Montessori je pouze
módní trend a rozmar
Možná se zdá, že Montessori je vzdělá
ním, které se „právě nosí“ a že to je ten
důvod, proč si ho rodiče pro své děti
vybírají. Avšak pravdou je, že Maria
Montessori se narodila téměř před
150 lety a svou první školu založila
již v roce 1907. V současné době je její
systém nejrozšířenějším uceleným
vzdělávacím systémem na světě, jehož
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principy se uplatňují ve více než 30 000
školách.

Mýtus č. 2 — Montessori je jen pro
bohaté, je to jen byznys
Tato metoda je známá zejména díky
svým propracovaným pomůckám,
které se na první pohled mohou zdát
drahé. Ale jako v životě i tady pla
tí, že vše je o prioritách. Pokud jako
rodiče dokážeme odolat reklamnímu
tlaku nesmyslných, umělohmotných
a předražených, rádoby vzdělávacích
hraček a zaměříme se na kvalitní
vzdělávací pomůcky, tak rozhodně
neproděláme. Je potřeba si uvědomit,
že pravý základ vzdělávání Montessori
netkví v pomůckách, ale ve filozofii
a v přístupu k dětem. Člověk, který
pochopí její smysl a způsob práce,
dokáže dělat „Montessori“ i na zelené
louce nebo v lese a spoustu pomůcek si
dokáže vyrobit i doma z běžných věcí
v domácnosti.

Mýtus č. 3 — Děti si v Montessori děla‑
jí, co chtějí, nemají pravidla
Možnost dětí vybrat si, co budou dělat,
je jedním z klíčových principů Monte
ssori. Svoboda volby je základním
předpokladem pro vnitřně motivované
učení a vnitřní motivace je klíč k úspě
chu. Ale rozhodně to neznamená, že si
děti mohou dělat, co chtějí. Vybírají si

—2018

činnosti v připraveném prostředí, které
bylo důkladně promyšleno rodičem či
pedagogem tak, aby bylo smysluplné,
motivující a kladlo důraz na vývojové
potřeby, zájem a samostatnost dítěte.
Paradoxně se v Montessori pedagogice
klade daleko větší důraz na pravidla,
řád a hranice než v běžném přístupu
k dětem. Montessori pokojíčky či třídy
jsou uspořádané a řáduplné. Vnější řád
tak utváří řád vnitřní. Díky tomu, že
děti jejich práce zajímá a soustředí se
na ni, je možné, aby každé z nich dělalo
ve stejném čase něco jiného. Montessori
rodič či učitel nepřemýšlí o tom, co
by měl děti naučit. Přemýšlí, jak jim
pomoci, aby samy přišly na to, co se
potřebují dozvědět o světě, do kterého
se narodily. I my nad tím přemýšlíme
a snažíme se naplňovat jednu ze zá
kladních potřeb dítěte, a to „pomoz mi,
abych to dokázal sám.“
A kdo tedy jsme? Jsme nově vzniklý
spolek, který chce prostřednictvím
vzdělávání, výchovy a poradenství
rozvíjet naši společnost. Naši činnost
zaměřujeme, jak už sám název napoví
dá, zejména na rodiny s dětmi. Přesto
že jsme jako spolek vznikli poměrně
nedávno, naše činnost v této oblasti
je již dlouhodobá. Máme za sebou ně
kolik organizovaných skupinek hraní
s dětmi, několik přednášek pro ma
minky na RD a v minulém roce jsme
uspořádali v prostoru mateřské školy
9týdenní kurz pro rodiče zaměřený na
výchovu a vzdělávání. Jako maminky
máme bohatou zkušenost s vlastními
dětmi, ale každá se také denně setká
váme s dětmi různého věku v našich
zaměstnáních a nadále se v této oblasti
vzděláváme. Velmi si ceníme toho, že
naše obec podporuje spolky, které se
věnují dětem a že se věnuje moder
nizaci mateřské i základní školy, ale
musíme na základě vlastních zkuše
ností i na základě zkušeností ostatních
rodičů podotknout, že mladé rodiny,
maminky na rodičovské dovolené
a malé děti před docházkou do ma
teřské školy, nemají v naší obci stále
žádné vyžití. Proto byl našim hlavním
cílem v tomto roce vytvořit příjemný

veřejný vzdělávací prostor, který by
nabízel aktivity a činnosti zejména
pro mladé rodiny. Jsme velmi rádi, že
se nám to zejména za velké podpory
obce a OÚ v Jalubí podařilo. V součas
né době dolaďujeme poslední úpravy
nových prostor v bývalé zubní ordinaci
v budově zdravotního střediska, které
nám obec nabídla a pomohla z velké
části zrenovovat. V nastávajícím roce
zde plánujeme vytvořit tzv. „hnízdeč
ko“, kde budou vítáni zejména rodiče
s malými dětmi do 3 let, kde se pro
střednictvím dílniček budeme snažit
podporovat jejich všestranný rozvoj
a socializaci. Také chceme nabídnout
rodičům i prarodičům aktivity pro
osobní rozvoj a rozšíření vědomostí,
zejména prostřednictvím různých
kurzů a přednášek či nabídnout různé
zájmové aktivity i pro starší děti. Ve
spolupráci s DDM Klubko ve Starém
Městě např. chystáme několik příměst
ských táborů pro děti ve věku 6-12 let,
první z nich proběhne již o jarních
prázdninách 2019. Více informací
o všech plánovaných akcích naleznete
v nejbližší době na naší fb stránce nebo
na www.montessori‑detem.webnode.cz.
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Farnost
Milí spoluobčané. Zdravíme Vás už
v novém církevním roce, neboť litur
gický kalendář začíná první adventní
nedělí. Rádi bychom Vás zpravili
o tom, co se v naší farnosti v roce 2018
událo. První akcí, která proběhla za
čátkem občanského roku, byla Tříkrá
lová sbírka pořádaná Farní charitou
Jalubí ve spolupráci s obecním úřadem.
V postní době jsme se potkávali na kří
žových cestách, přičemž nejsilnějším
zážitkem byla pro mnohé ta večerní
na Velký pátek od kostela k sušickému
kříži. Postní snažení mnohých z nás
vyvrcholilo slavnostmi na Velikonoce,
což jsou největší křesťanské svátky.
Záhy na ně navázaly májové pobožnos
ti s tradiční Májovou na krásném mís
tě v „poli“ u kapličky. Začátkem června
přijalo 12 dětí v jalubském kostele
první svaté přijímání. Jaro a počátek
léta jsou na farní akce opravdu bohaté.
Následovala Slavnost Božího Těla
s průvodem obcí za zvuku dechové
hudby Buchlovjané a farní den nebo‑li
Jalubská pouť. Ta začala slavnou mší
svatou k uctění našeho patrona svaté
ho Jana Křtitele a odpoledne pokra
čovala programem na farní zahradě.
Začátek prázdnin je u nás ve znamení
návštěvy pěších poutníků z Hostýna
putujících na Velehrad na slavnou
Cyrilometodějskou pouť. V červenci se
také konal pro žáky a studenty farní
tábor v Hovězím na Valašsku. Na konci
srpna jsme uspořádali ve spoluprá
ci se souborem Střešňa, KDU‑ČSL
a obecním úřadem tradiční dožínky
za doprovodu jak dechové hudby, tak
cimbálové muziky vedené Ing. Vagun
dou. V říjnu se scházíváme v kostele
tak jako v květnu na modlitbu růžence
a zájemci vyrazili na dušičkovou pouť
na Svatý Hostýn. Advent nás každý rok
naplňuje kouzelnými sobotními ro
rátními mšemi, které začínají v 7.00 h,
kdy na jejich začátku přicházíme ve
tmě průvodem k oltáři jen s rozža
tými lucerničkami, což je velkým
zážitkem pro všechny přítomné děti.
Do tohoto období spadá také návště
va sv. Mikuláše. I letos budou skauti
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roznášet 24. 12. po domech v naší
obci betlémské světlo a zároveň Vám
zanechají rozpis bohoslužeb a farních
akcí v době vánoční. Naše farnost žije
nejen bohoslužbami a akcemi, ale
zároveň pravidelně dochází k setkává
ní různých skupin s rozličnou náplní:
setkávání maminek na rodičovské
dovolené, Mariánské večeřadlo, hnutí
Modlitby matek, Spolčo pro mládež,
Cursillo, páteční zkoušky scholy, ne
dělní zkoušky scholičky, náboženství
pro žáky 2. stupně ZŠ na faře. Každý
si tu může vybrat „to své“. A tímto
Vás tedy srdečně zveme k účasti na
uvedených aktivitách. Za zmínku stojí
též brigády na faře a farní zahradě,
úklid kostela a fary, výzdoba kostela,
příprava nástěnek, služba kostelníka,
varhaníka, lektorů, zpěváků, akolytů,
ministrantů a katechetek, pomoc
žen při přípravě občerstvení na farní
akce, práce pastorační a ekonomické
rady, farní charity, vedení jednotlivých
modlitebních skupin, údržba kněž
ských hrobů, odklízení sněhu kolem
kostela, příprava „oltářů“ na Boží Tělo,
organizace všech akcí. SRDEČNÝ DÍK
VŠEM ZA JEJICH SLUŽBU FARNOSTI
a zároveň omluva těm, kteří nedopat
řením jmenováni nebyli.
Letos v kostele proběhly nákladné
práce na restaurování kazatelny. I když
jsme dostali na tyto aktivity, zejména
díky pomoci technického adminis
trátora děkanátu Uherské hradiště
Ing. halody dotace od ministerstva
kultury a také od Zlínského kraj
ského úřadu, velmi si vážíme Vaší
štědrosti, bez níž by dílo nemohlo být
dokončeno. Též je třeba vyjádřit velký
dík obecnímu úřadu za podporu při
investičních akcích a také při údržbě
okolí kostela a fary. Máme zde vzácnou
památku, kterou se snažíme každý
rok zvelebovat a udržovat pro příští
generace, a nejinak tomu bude i v roce
2019, kdy se „na řadu“ konečně dosta
nou kostelní dveře a dva vzácné obrazy
na bočních oltářích.
Radostné Vánoce a požehnaný rok 2019
srdečně přeje a vyprošuje všem spolu

občanům pastorační a ekonomická rada
farnosti s duchovním správcem otcem
Pavlem Jagošem.

Michal Horák
—

Farní charita
Naše činnost v roce 2018 začala Tří
královou sbírkou. Letos tato sbírka
vynesla v naší obci 43 781 Kč.
Zatím nejvíce od svého vzniku. Myslím
si, že tato rostoucí štědrost nás občanů
je dobrým znamením, znamením
schopnosti rozdělit se s méně úspěš
nými nebo schopnými, znamením
porozumění pro druhé, znamením
dobrého srdce.
Úkolem charity je milosrdná láska,
kterou chceme obdarovávat.
Pro rok 2018 bylo objednáno 20 ks ka
lendářů z Papežských misijních děl. Je
jich prodejem jsme podpořili misioná
ře, kteří působí v nejchudších zemích.
Na tyto díla bylo posláno 2 400 Kč.
V postní době pořádá česká charita
akci Postní almužna. Zapojuje tak do
této akce rodiny s dětmi. Vede děti
k tomu, aby si dokázaly odříct něco ze
svého nadbytku a tím pomáhaly lidem
na okraji společnosti. V náboženství
bylo rozdáno celkem 50 pokladniček,
vybralo se 3 983 Kč.
Jelikož nejsme organizací s právní sub
jektivitou, musíme si na svoji činnost
taky vydělat. Stalo se již tradicí, že
členové farní charity napečou a na
zdobí perníková srdce. Prodávají je
pak při farní pouti, která se koná 24. 6.
na sv. Jana Křtitele. Letos se vybralo
celkem 5 470 Kč.
V adventním čase rádi navštěvujeme
místní občany v jejich domovech, kteří
již nemohou vycházet, neboť jim to
jejich zdravotní stav nedovoluje. Chce
me je tak obdarovat svou přítomností
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a malou pozorností a naladit je na
přicházející vánoční svátky. Návštěvy
nemohoucích občanů provádíme taky
během roku.
Rádi bychom, kdyby se našlo více
dobrovolníků, kteří by prováděli tuto
službu s námi.
Je dobré nezapomínat na své blízké
občany a přispět co nejvíce k jejich
kvalitě života.

Cigošová Jana,
vedoucí farní charity
—

Tříkrálový kon cert
Moravských
madri ga lis tů
v Jalubí
V neděli 6. 1. 2019 v 16.00 h se v kos
tele Sv. Jana Křtitele v Jalubí rozezní
první tóny Tříkrálového koncertu
Moravských madrigalistů, pěveckého
sboru, který vznikl v Kroměříži v roce
1961. Jeho zakladatelem a dlouhole
tým sbormistrem byl hudební histo
rik a pedagog Jiří Šafařík. Sbor pod
jeho vedením i pod vedením dalšího
sbormistra Radka Dočkala realizoval
doma i v zahraničí nespočet koncertů,
na kterých předvedl velké množství
duchovních i světských skladeb a na
točil také tři CD.
Současný sbormistr Michael Dvořák
zvolil pro koncert v Jalubí program
složený ze skladeb autorů z různých
evropských zemí, jejichž díla patří
k různým stylovým obdobím. Ved
le děl věhlasných autorů jako jsou
Johann Sebastian Bach (Německo)
a Benjamin Britten (Velká Británie)
přispějí k vánoční náladě také Knut
Nystedt (Norsko) a Mikola Leontovych
(Ukrajina). Zazní však i vánoční písně
Adama Michny z Otradovic, středo
věká píseň Gaudete a české koledy
v úpravě Antonína Tučapského, Josefa
Hrdličky a pátera Josefa Olejníka. Po
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sledně jmenovaný dokázal díky svému
nevšednímu hudebnímu nadání vtisk
nout písním zpívaným při liturgii
duchovní náboj a neopakovatelnou
českou melodičnost, která rozezpí
vá snad každého. Zpívají Moravští
madrigalisté, instrumentální dopro
vod: violoncello Eva Cahlová, flétna
Michaela Sedlá řová, varhany Martina
Mergentalová, diriguje Michael Dvo
řák. Vstupné dobrovolné.

—
z historie
Průzkum pod ze mí
pod kostelem
sv. Jana Křtitele
Vizuální průzkum nepřístupného
podzemí pod kostelem sv. Jana
Křtitele byl proveden ve spolupráci
se společností GEO— CZ, s. r. o, po
mocí speciální minisondy. Metodika
a technologie takovéhoto průzku
mu nepřístupných dutin vznikla
po úspěšné realizaci dokumentace
původní hrobky Karla IV. v katedrále
sv. Víta na Pražském hradě. Průzkum
je prováděn speciálním technickým
zařízením, které je schopné zajistit
kvalitní vizuální průzkum a záznam
obrazu, přesné mapování podzem
ních dutin a případně odebrat po
třebné vzorky pro následné analýzy.
To vše i při omezení, které je dáno
minimální velikostí vstupního otvo
ru. K získání potřebných informací
není nutné provádět jakékoliv staveb
ní zásahy, jako například otevírání
hrobek, probourávání zdí a podobně.
Celý systém je nastaven tak, že je
vždy využito buď stávajících přiroze
ných otvorů do podzemních objektů,
například větrací otvory, odvodňo
vací kanálky, nebo stačí realizovat
nepatrný vývrt. Výsledky průzkumu
přinášejí velmi podrobné informace

o technickém stavu podzemí ba
datelům z oboru historických věd
a majitelům a správcům historických
objektů. Tyto informace — podrobné
zmapování dutin, informace o statice
objektu, o případném zatopení nebo
zatápění podzemí spodní vodou,
informace o existenci nebezpečných
plísní a virů — poslouží pro další
plánování jak s danou památkou na
kládat a jak ji chránit a zabezpečit.
První průzkum nepřístupného pod
zemí pod kostelem sv. Jana Křtitele
byl proveden dne 1. 6. 2018. K prů
zkumu bylo využito větrací okénko
o rozměrech 0,20 x 0,20 m, které se
nachází na fasádě cca 1,2 m nad zemí
v severní stěně sakristie pod kamen
ným ostěním okna. To bylo samozřej
mě nutné nejdříve pracně vyčistit,
protože vertikální část této šachty
byla celá zasypána různým materi
álem (kameny, zbytky strešní tašky,
sklo, keramika…). Pomocí speciální
ho vozítka (upraveného přesně podle
rozměrů okénka), které neslo osvět
lení a průzkumnou minisondu, se
podařilo objevit nadvakrát zalomený
z cihel vyzděný průduch, pokračující
pod podlahu sakristie. Větrací chod
bička byla bohužel zasypána až těsně
pod strop a nebylo možné pokračovat
v průzkumu dutiny. Dalo se před
pokládat, že chodbička v minulosti
mohla odvětrávat větší prostor pod
podlahou sakristie.
Další pokus o průnik do nepřístup
ného podzemí byl proveden dne
2. 10. 2018. Průzkumný vrt jsme
provedli dle závazného stanoviska,
které vydal Městský úřad Uherské
Hradiště, odbor stavebního úřadu
a životního prostředí, odd. územního
plánování, stavebního řádu a památ
kové péče dne 17. 7. 2018. Vrt o prů
měru 1 cm byl situován do středu
sakristie ve vzdálenosti 2,0 m od
okenního parapetu. V hloubce 0,25 m
se podařilo zastihnout dutý prostor.
Do vrtu byla zasunuta mikrokamera,
která objevila chodbičku cca 0,2 m
širokou zasypanou až téměř po strop
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a pokračující směrem ke kostelu.
Následně byl vrt zvětšen na 1,6 cm,
abychom mohli použít kvalitnější
průzkumnou minisondu. Té se poda
řilo proniknout do vzdálenosti 2,6 m
od vrtu směrem na jih, tedy k presby
táři kostela. Stěny chodby jsou vyzdě
ny z cihel, strop je plochý. Chodba je
v celé délce zanesena hlínou a zbytky
dřevěného šalování. Chodbička dále
pokračuje pod presbytář kostela, kde
by se mohla nacházet větší prostora,
kterou chodba odvětrává.

Adam Hrňa
zastupitel obce
—

Mikuláš Kromer IV.
Velehradský opat Mikuláš Kromer,
původem Polák, pocházel ze zá
možné měšťanské rodiny, usedlé
na Krakovsku. První zmínku o této
mimořádně zajímavé a významné
osobnosti velehradského kláštera
máme z poloviny 16. století, kdy jej
polský král povýšil do šlechtického sta
vu. Svá studia odstartoval na univer
sitě v Bologni a pokračoval v nich na
universitě v Padově. Studium obojího
práva dokončil roku 1558 dosažením
doktorské hodnosti. Po svém návratu
do rodné země se rozhodl pro dráhu
duchovního. Jeho kariéra rychle rostla.
Nejdříve se stává prvním církevním
hodnostářem v českém státě a krátce
na to o něm slyšíme jako o generálním
vikáři arcibiskupa. Z Čech na Moravu
odešel Kromer v roce 1563. Stává se
olomouckým kanovníkem a následně
se ujímá řízení velehradského kláštera.
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Z korespondence s jeho bratrem čteme
o jeho zdravotních problémech, které
se snaží léčit siřičitou vodou z okolních
chřibských lesů (pravděpodobně ze
Smraďavky), a kterou si také nechal
dovážet do kláštera. Naopak velmi čile
prodával do Polska ovoce a zeleninu
z klášterních zásob a dokonce je zde
i informace o moravských švestkách
(pluma moravica), které posílal až do
Říma. Poslední písemná zmínka o něm
se nám dochovala v podobě zázna
mu v klášterním nekrologiu (dříve
označovaném jako klášterní mortu
logium). Ten se nachází v Moravském
zemnském archivu a v letošním roce
se nám ho podařilo dohledat. Je zde
doklad o tom, že Mikuláš Kromer byl
pohřben v Jalubí. Proč se nechal tak
významný jedinec (úředník Římské
kurie) pohřbít v kostele v Jalubí a ni
koli v bazilice na Velehradě je pro nás
zatím otázka, na kterou nedokážeme
odpovědět. Mimořádnou hodnotu
má pro nás však samotný zápis (viz
obrázek výše)1, který provedl mnich
na začátku poslední třetiny 16. století.
Sakrální stavba v Ja lubí je zde titulo
vána jako sta ro by lá a nepřímo nám
naznačuje, že kostel v Jalubí nebyl
zničen v zimě roku 1421 husity, jak se
uvádí v odbor né literatuře a interne
tových zdrojích.

Adam Hrňa
zastupitel obce
—
1 	1572, 15 srpna, Doktor obojího práva,
pro to notář Svaté stolice apoštolské
a ve lehradský opat, Mikuláš Cromer IV., leží
pochován ve starobylém kostelíku v Jalubí
moravský zemský archiv v brně,
G 10, inv. č. 72, str. 136

Jalubský zbojník
Dnes již většina občanů z Jalubí o něm
nic neví, ani o něm neslyšela. Jmeno
val se Ignác horák. Otec pocházel ze
Sta rého Města, matka z Jalubí. Narodil
se někdy kolem roku 1912. Matka mu
po porodu zemřela, otec o novoro
zeného syna neprojevil zájem. Vnuk
zůstal babičce v Jalubí. Byl velmi
divoké povahy. Babička to měla s jeho
výchovou těžké. Vyrostl do výšky
190 cm a vzhled měl zbojníka. Pak
se oženil. Jeho manželka pocházela
ze Včelar. Bydleli v Jalubí v malém
domku v Chaloupkách. Jejich dům
velmi často navštěvoval četník, který
s ním řešil různé problémy, kterých
se Horák opakovaně dopouštěl jako
menší krádeže, pytláctví, apod.
Po zabrání Československa Němci
v roce 1939 bylo nařízeno, že všichni
občané musí odevzdat zbraně. Po
nechány pak byly pouze pověřeným
myslivcům. Horák zbraň neodevzdal,
chodil s ní dál do přírody a vesele
střílel zajíce. Toto ohlásil myslivecký
hospodář J. B. na obecní úřad. Za toto
nahlášení pak byl odsouzen na 4 roky
do vězení. Horák byl za přecovávání
zbraně zatčen německou policií a
umístěn do věznice v Uh. Hradišti.
Kamarádi mu tam přes dozorce pro
pašovali plátky na řezání kovů. Vězni
včele s Horákem přeřezali mříže a
po prostěradlech se v noci spustili na
bývalé autobusové náměstí. Věznů
bylo asi 10 a rozutekli se na zůzné
strany. Horák se spoluvězněm Lufín
kem si to namířili do rodné obce. Zde
v nočních hodinách navštívil občana
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C. K. a požádal jej o nějaké jídlo a
dokonce o zbraň. Stýkával se také
často se svými kamarády, kterým
prozdradil, že mu C. K. opatřil zbraň.
Tuto skutečnost však někdo prozradil
německé policii. Ta jednoho dne přišla
C. K. zatknout. Ten však naštěstí
byl v poli. Sousedi jej upozornili, že
tam na něj čeká gestapo. Ten den
domů proto nepřišel a tak odjeli bez
něho. Po 3 léta se musel ukrývat na
půdě a přes veškeré snahy gestapa
na něj nepřišli. Horák se pak na zimu
přestěhoval na samotu na Kopaniny
ke Svobodovým. Lufínek si vybudoval
bunkr ve žlebu zdáleném asi 200 m
od samoty. Úkryt někdo prozdradil
a přijela německá policie. Horák tam
zrovna nebyl. Svo bodovu rodinu
pozatýkali. Ti se pak po válce nakonec
vrátili na Kopaniny. Policejní pes však
vystopoval Lufínka. Ten se při zatčení
bránil nožem. Byl postřelen a zatčen.
Horák se přemístnil do podzemního
bunkru do se če u Zlatské studánky
za obcí Salaš ... pokračování v příštím
zpravodaji.

Rudolf Kegler
—

Úspěch obce Ja lubí
v národní putovní
výstavě MÁ VLAST
ces tami proměn
V roce 2017 bylo do národní putovní
v ýstav y MÁ VLAST cestami proměn
přihlášeno 97 projektů. Obec Jalubí
přihlásila do této prestižní soutěže
proměnu větrného mlýna. Vyhlášení
v ýsledků soutěže se uskutečnilo při
zahájení 10. ročníku na pražském
Vy šehradě a to udělením cen. Slav
nostní zahájení se konalo v sobotu
19. května ve stylu První republiky,
s herci a tvůrci stejnojmenného se
riálu. Ceny v ý her cům předali herci
seriálu První republika Jan Vlasák
a Veronika Arichteva, architekt
Josef Pleskot a představitelé pořa
datelské Asociace Entente Flo rale
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CZ — Souznění Jiří Štancl a Pavel
Bureš.
Nejprestižnější ocenění „Cenu od
borné poroty“ vedenou Ing. arch. Jo
sefem Pleskotem obdrželo 13 pro
měn, mezi nimi i Větrný mlýn Jalubí
a Pan ský dvůr Kunovice. Mimo to
byla třem soutěžícím udělena Cena
internetové veřejnosti.
Více o přihlášených projektech v roce
2017 na http://cestamipromen.cz/
promeny-2017
Putovní výstava Má vlast cestami
proměn přináší svědectví o příznivých
proměnách zanedbaných míst a sídel
v naší krajině. Díky odhodlání míst
ních lidí a ochotě řady donorů se chát
rající stavby mění v důstojné objekty
s užitečnou náplní, veřejný prostor
dostává novou tvář, sakrální objekty
nacházejí svůj ztracený smysl a pří
roda se nadechuje k novému životu.
Prostřednictvím fotografií a příběhů
je prezentován stav před rekonstrukcí
a po ní. Každý rok je na výstavě možné
spatřit opravy různorodých staveb, od
sakrálních objektů, přes obecní úřady,
školy, zastávky, multikulturní centra,
náměstí a návsi, po krajinářské úpravy
v parcích a sadech. Do samotných re
konstrukcí se mnohdy zapojují místní
obyvatelé.
Projekt zapojuje místní komunity
a přispívá ke zvýšení kvality života
obyvatel obcí a měst. Výstava posiluje
cestovní ruch v méně známých mís
tech České republiky. Ročně ji shlédne
na 3,5 milionu návštěvníků. Výstavu
pořádá Asociace Entente Florale CZ Souznění, z.s., s partnery. Spolupracují
Stálá komise Senátu pro rozvoj venko
va, Ministerstvo kultury ČR, Minister
stvo pro místní rozvoj ČR, Asociace
krajů České republiky, Hlavní město
Praha a kraje ČR a další. Osobnostmi
projektu jsou prof. Jan Pirk, arch. Josef
Pleskot a Mgr. Václav Větvička.
Výstavu každoročně zahajuje v květnu
na pražském Vyšehradě její patronka

PhDr. Blanka Stehlíková, historička
umění, dcera malíře a básníka Ladi
slava Stehlíka. Následuje celodenní
kulturní program, jehož součástí jsou
vystoupení hudebních kapel, taneční
vystoupení, prodej řemeslných výrob
ků a regionálních specialit. Představu
jí se zde učňovské školy. Je zpřístupně
na hrobka Slavín s průvodcem a další
vyšehradské památky jsou otevřeny
za symbolické vstupné. Vstup na vý
stavu je bezplatný. Symbolem výstavy
je kamenné Srdce vlasti, nalezené při
budování závlahového systému vyše
hradského parku. Toto Srdce vlasti si
každý rok předávají hlavní partnerské
kraje, aby ho opatrovaly, stejně jako
veřejný prostor naší země. Na zdra
ví Srdce vlasti a Srdcí krajů dohlíží
uznávaný kardiolog pan prof. Jan
Pirk. Hlavní partnerský kraj má také
právo vysadit na Vyšehradě strom,
potomka památného stromu ze svého
území, pod dohledem Mgr. Václava
Větvičky. Cenu vítězi nejkrásnější
proměny z internetového hlasování
veřejnosti a ceny odborné poroty udílí
Ing. arch. Josef Pleskot.

Karel Malovaný
—.

Národní putovní výstava Má vlast
cestami proměn již 10 let předsta
vuje lidem po celé republice mís
ta, která prošla proměnou, a také
ty, kteří za jednotlivými projekty
stojí. Ukazuje, že při láskyplném
a zodpovědném přístupu ke svému
okolí, kraji i celé vlasti se dá mnohé
změnit. Hlavní těžiště výstavy spo
čívá v putování. Slavnostní veřejná
vernisáž je každoročně zahajována
na vyše hra dě v Praze. Zde výsta
va setrvává měsíc. Poté se rozjede
do různých koutů Čes ké republiky
a takto putuje celý rok. Můžete se
s ní setkat na veřejných prostran
stvích v obcích a městech, v knihov
nách, na úřadech, ministerstvech,
univerzitách, v ulicích, na hradech.
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Lípa republiky vysázená 28. října 2018

Vítání občánků 2. 3. 2018
Letos jsme si koupání užili

Vítání občánků 1. 6. 2018

Vatra zapálená u příležitosti oslav
100. výročí založení republiky

↑ Dožínky — Eva Horáková a Dušan Odráš
← Na Vyšehradě

Hodová chasa

Ze slavností vína 2018

Propojovací chodba (krček) v základní škole před a po dokončení

Mužstvo žáků

Mužstvo přípravky

Setkání ročníku 1958

Setkání ročníku 1948

Vítání prvňáčků

Setkání ročníku 1968
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Jméno a příjmení kandidáta

Počet
získaných
hlasů

1

Petr Tomášů

224

2

Stanislav Horák

159

3

Lukáš Horák

248

4

Tomáš Gajdorus

158

5

Martin Kolaja

113

6

Václav Talák ml.

153

7

Zdeněk Pastorek ml.

193

8

Zdeněk Odstrčilík ml.

166

9

Michaela Chvílová

191

10

Petr Žilínek ml.

130

11

Taťána Daňková

112

12

Marek Pinkava

206

13

Hynek Brázdil

170

14

Veronika Korvasová

102

15

Igor Němec

111

1

Radim Šimoník

286

2

Robert Mařák

239

3

Ladislav Doseděl

222

4

Jiří Chrastina

175

5

Hana Máčalová

151

6

Libor Chybík

132

7

Miroslav Kostelníček ml.

157

8

Martin Slovák

114

9

Jan Obdržálek

106

10

Stanislav Janeček

117

11

Roman Bednář

114

12

Hana Bilíková

96

13

Lubomír Oharek

128

14

Daniel Tichý

113

15

František Grebeníček

152

Název strany

Vol. strana č. 3 Starostové a nezávislý

Pořadí
kandi‑
dáta

Vol. strana č. 4 KDU‑ČSL

Vol. Strana č. 2 alternativa

Vol. strana č. 1 Pro Jalubí

Název strany

Ustavující zasedání zastupitelstva obce dne 1. 11. 2018 zvolilo následující obsazení zvolených zastupitelů do funkcí:
Starosta obce:

Karel Malovaný

Místostarosta:

Dagmar Rozsypálková

Členové rady:

Lukáš Horák, Robert Mařák, Jan Slavík

Předseda Finančního výboru:

Vít Grebeníček

Předseda Kontrolního výboru:

Jana Nevrlová

Členové finančního výboru:

Radim Šimoník, Ladislav Doseděl, Adam Hrňa, Dušan Ondráš
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Pořadí
kandi‑
dáta

Jméno a příjmení
kandidáta

Počet
získaných
hlasů

1

Karel Malovaný

525

2

Jan Slavík

434

3

Adam Hrňa

399

4

Vít Grebeníček

424

5

Dagmar Rozsypálková

397

6

Dušan Ondráš

308

7

Petr Borusík

373

8

Roman Šilc

351

9

Markéta Kavanová

388

10

Simona Hejdová

321

11

Pavel Kolář

318

12

Kamila Horáková

282

13

Jaromír Kříž

312

14

Kateřina Dobiášová

274

15

Antonín Slavík

273

1

Tomáš Achilles

220

2

Vlasta Obdržálková

119

3

Jana Nevrlová

158

4

Jana Cigošová

155

5

Michal Kučera

139

6

Radoslav Šimčák

127

7

Michaela Vagundová

132

8

Pavel Novotný

125

9

Milan Mašlík

131

10

Kateřina Vaňková

100

11

Hana Novotná

106

12

Miroslav Hanák

101

13

Ludmila Šimková

115

14

Věra Slováková

96

15

Jiřina Přílučíková

94

Zvolení členové zastupitelstva
podle volebních stran
Vol. strana č. 1
Pro Jalubí
Vol. Strana č. 2
alternativa

Vol. strana č. 3
Starostové a nezávislý

Vol. strana č. 4
KDU‑ČSL

1

Lukáš Horák

2

Petr Tomášů

3

Marek Pinkava

1

Radim Šimoník

2

Robert Mařák

3

Ladislav Doseděl

1

Karel Malovaný

2

Jan Slavík

3

Vít Grebeníček

4

Adam Hrňa

5

Dagmar Rozsypálková

6

Dušan Ondráš

7

Petr Borusík

1

Tomáš Achilles

2

Jana Nevrlová

Členové kontrolního výboru: Petr Borusík, Marek Pinkava. Rada obce na schůzi konané dne 6. 11. 2018 zřídi
la Kul tur ní komisi a Komisi pro občanské a sociální záležitosti. Před se dou kulturní komise byl pověřen
Petr Tomá šů, předsedou Komise pro občanské a sociální záležitosti byl pověřen Tomáš Achilles.

—2018
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Společenská kronika
Narození po uzávěrce v roce 2017
Alena Sovová
Narození v roce 2018
Filip Blaha
Radim Brázdil
Amálie Křivánková
Albert Hruška
Leontýna Dvořáková
Jakub Dobeš
Filip Janeček
Antonín Dúbrava
Michal Polášek
Teodor Šimčík
Ema Škrabalová
Jakub Šmída
Matěj Otrusiník
Sňatky uzavřené v Jalubí v roce 2018
Andrea Strmisková — Václav Talák
Klára Nováková — Jan Šindelář
Barbora Špaňhelová — Martin Janečka
Kristýna Chybíková — Lukáš Janeček
Antonína Sokolová — Frant. Dostálek
Zdena Kuřinová — Michal Oharek
Ingrid Andrýsková — Tomáš Varmuža
Kateřina Gojová — Jaroslav Zapletal
Zlatá Svatba
Marie a Zdeněk Škrabalovi
Marie a Václav Vávrovi
Jitka a Vincenc Otrusiníkovi
Platinová svatba
Anna a Antonín Škrabalovi
Jubilanti 80 let
Zdenka Štěrbová
Josef Málek
Milada Gajdorusová
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Valburka Oulehlová
Anna Varmužová
Emilie Popelková

Jubilanti 85 let
Ludmila Blažejová
Antonie Vaňková
Petr Mifka
Jarmila Řimáková
Zdenka Grebeníčková
Vlasta Fiedorová
Nejstarší jubilanti
90 let — Antonín Gajdošík
91 let — Bohumila Straková
91 let — Zdeňka Říhová
92 let — Ludmila Obdržálková
92 let — Jiřina Janečková
93 let — Anna Škrabalová
94 let — Anna Škrabalová
95 let — Anežka Grebeníčková
95 let — Antonín Škrabal
95 let — Marie Fajkusová

Plánované kulturní akce
26. 1. 2019
Dětský karneval
—
23. 2. 2019
Košt vína
—
2. 3. 2019
Pochovávání basy
—
16. 3. 2019
44. košt slivovice
—
22. 6. 2019
Předprázdninová zábava se
skupinou Halogen
—
7. a 8. 9. 2019
Slavnosti vína Uherské Hradiště
—
21. a 22. 9. 2019
Slovácké hody s právem
—
Beseda pro seniory
—
Rozsvícení vánočního stromu

Úmrtí 2018
Růžena Macková
Miroslav Kolář
František Tichý
Marie Pekárková
Anna Horáková
Marie Šilcová
Josef Kořínek
Pavla Kmeťová
Jiří Radoberský
Pavel Kusák
Antonín Řimák
Františka Bednářová

Obálka a typografická úprava Adam Hrňa
Korektura sbor pedagogů ZŠ Jalubí
Sazba písmy Andulka a Trivia, stormtype.com©
Foto titulka Zdeněk Odstrčilík
Tisk a zpracování Tiskárna Brázda

