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Úvodní slovo starosty

svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů v roce 2018.

Vážení spoluobčané,
určitě vám neunikne dění, které v rámci výkonu veřejné
správy v průběhu roku vykonává obec. Už méně se vám
může dostávat informací o neméně důležité práci a činnostech školských zařízení a v obci působících zá jmových organizací a spolků, pokud zrovna nejste jejich
členy, nebo se do jejich činností jakýmkoliv způsobem
nezapojujete. Právě o dění a dosažené výsledky se chtějí
tyto organizace každoročně ve zpravodaji obce s vámi
podělit. Mnohdy je činnost zájmových a neziskových
organizací chápana jako aktivity malé skupiny občanů,
kteří uspokojují své úzké záliby a koníčky. Ve skutečnosti
tvoří tyto spolky a jejich aktivity jednotlivé zuby společného soukolí, které vytváří podmínky pro naplňování
volnočasového prostoru a uspokojování plnohodnotného
života občanů s cílem, aby se tady cítili dobře a chtěli
tady se svými rodinami žít. Ne ve všech obcích se tyto
cíle daří naplňovat a dochází k postupnému vylidňování. Statistické údaje o vývoji počtu obyvatel v naší obci
(r. 1991 — 1709 obyv., r. 2005 — 1753 obyv., r. 2010 — 1796
obyv., r. 2016 — 1830 obyvatel) nám ukazují, že zmiňované soukolí je zdá se dobře namazáno.
Dovolte mně proto, vážení spoluobčané, touto cestou
poděkovat všem členům místních aktivních spolků a zájmovým neziskovým organizacím za jejich práci, pracovníkům a zaměstnancům mateřské a základní školy
za výchovu naší nejmladší generace a dobrou spolupráci
s rodiči. Děkuji zastupitelskému sboru, členům zřízených
výborů a komisí i zaměstnancům obecního úřadu za aktivní a pozitivní přístup k plnění úkolů pří správě obce.

Ing. Karel Malovaný
starosta obce
×

Investiční činnost v roce
2017
Rok 2017 byl, co do rozsahu i finančního krytí, nejnáročnějším obdobím minimálně v posledních 10 letech.
(Rozsáhlejšími investičními akcemi byla plynofikace obce
v r. 1995 a výstavba kanalizace a ČOV v r. 2003).
Prováděné stavby, obnova komunikace v místní části
Hrn číře, Chrástka a Chaloupky a komplexní obnova
koupaliště, byly prováděny přibližně ve stejném časovém
období od měsíce dubna do měsíce října a byly hrazeny
téměř výhradně z vlastních prostředků.

Obnova kanalizace a komunikace v místní části
Hrn číře a Chrástka
Z pohledu zásahu do života obyvatel této části obce se
jednalo o nejnáročnější investiční akci v roce 2017. Původně
plánované provedení obnovy komunikace v místní části
Hrnčíře v r. 2016 bylo nutno přesunout do roku 2017 z důvodu zjištění havarijního stavu kanalizace v celé lokalitě
Hrnčíře. Komplexní výměnu kanalizačních řadů a domovních přípojek provedl vlastník Slovácké vodárny a kanalizace a.s. v měsících březen – květen. Obec Jalubí provedla
výměnu vlastního kanalizačního řadu od domu P. Tomášů
po dům M. Gajdošíka nákladem 341 tis. Kč bez DPH.

Vážení spoluobčané,

V měsíci dubnu byly zahájeny práce na
stavbě komunikace v části Chrástka, v měsíci květnu po dokončení
kanalizace byly zahájeny práce také
v části Hrnčíře. Stavební práce
byly dokončeny v měsíci srpnu,
mimo odstavného parkoviště,
které bylo provedeno o měsíc
později po provedené demolicí
domu čp. 113. Stavbu provedla
společnost Strabag nákladem
6 mil. 389 tis. Kč. Celkové výdaje
činili téměř 7 mil. Kč. Na spolufinancování byly použity prostředky ve výši
600 000 Kč z programu Podpora rozvoje
regionů Ministerstva vnitra ČR, dotačního

v příštím Zpravodaji budete v tuto
dobu již informování o novém
složení zastupitelstva obce,
o kterém svými hlasy rozhodnete v komunálních volbách
v říjnu 2018. Dovolte mně proto,
jménem stávajícího zastupitelstva i jménem svým, poděkovat
Vám, občanům naší obce Jalubí
za veškerou práci, kterou jste
v letošním roce ale i v průběhu
tohoto dobíhajícího volebního období, v rámci svých možností jakýmkoliv
způsobem přispívali k rozvoji a dobrému
jménu naší obce. Přeji Vám radostné prožití
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titulu Vítězové soutěže vesnice roku,
které obec získala za umístění v této
soutěži v r. 2016.

Obnova komunikace v místní části
Chaloupky
Rovněž obnova komunikace v lokalitě
Chaloupky byla provedena v rozsahu výměny celé konstrukční vrstvy
včetně obrub, obnova stávajících
chodníků, vybudování vyhýbacích
a odstavných ploch. Součástí stavby
byla rovněž oprava několika vadných
míst na kanalizaci v majetku SVaK a.s.
Vlastní stavbu prováděla společnost
Skanska a.s. nákladem 9 mil 600 tis.
Kč. Celkové výdaje včetně přípravných
a projektových prací, výběrového
řízení na dodavatele stavby a inženýrské činnosti v průběhu stavby, financované výhradně z rozpočtu obce,
činily 9 mil. 700 tis. Kč.
Výše zmiňované stavby si vyžádali
nepříjemné omezení života obyvatel
v těchto lokalitách, především z pohledu vjezdu dopravními prostředky
ke svým obydlím. Díky velkému
pochopení a ohleduplnosti místních
občanů i pracovníků provádějící
stavbu nebyly zaznamenány větší problémy. Obyvatelům z místních částí
Hrnčíře, Chrástka, Chaloupky a z části
i občanům z přilehlých částí Zhořalka
a Loučka tímto děkuji.

proto rozhodlo zastupitelstvo obce
o výstavbě nového koupaliště. Z nabízených variant zvolilo u vlastního
bazénu variantu v provedení nerez.
Se stavbou bylo započato v měsíci
březnu. Kolaudace a povolení k provozování bylo stavebním úřadem
vydáno v polovině měsíce srpen. Ještě
v poslední dekádě prázdnin si měli
občané možnost nové koupaliště zadarmo užít. Předmětem této náročné
investiční akce byla výstavba nového
bazénu včetně technologie filtrace
a automatické chemické úpravy vody.
Mimo stavbu prováděnou stavební
společností STAMOS, s. r. o, v hodnotě
12 mil. 591 tis. Kč bez DPH provedla
obec výstavbu nového oplocení od
potoka, předláždění vstupního chodníku u šaten a automatický závlahový
systém trávníku v hodnotě dalších
cca 350 tis. Kč. Na dofinancování celé
akce obec použila výhodný krátkodobý úvěr s úrokovou sazbou 0,35 %
a dobu splatností 3 roky.

Zateplení objektu zdravotního
střediska
Zateplení a fasáda zdravotního
střediska následovaly po opravách
suterénu budovy provedených za
účelem odstranění vlhkosti a obnovy
schodišťového prostoru v předchozím
roce. Práce zajistila stavební firma
Rozsypálek Pavel. Akce si vyžádala

Komplexní oprava letního
kou pa li ště
Existence koupaliště v Jalubí byla
spjata s několika generacemi od
jeho prvního postavení počátkem 50. let min. století. Komplexně bylo koupaliště přebudováno v letech 1965 — 1967,
o několik let později doplněno
o filtrační stanici. Následující
větší a poslední oprava byla provedena v roce 2002. Stav koupaliště a existující technologie nebyly
schopny zajistit přísné hygienické
a zdravotní předpisy. V roce 2015
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celkové náklady v hodnotě 453 tis. Kč
+ DPH.

Rozšíření herních prvků zahrady
mateřské školy
Navýšení počtu dětí po vybudování
nového pavilonu mateřské školy
v r. 2011 si vynutilo rozšíření venkovních herních prvků ve školní zahradě.
Po neúspěšných žádostech o dotace
v letech 2015 a 2016 vyčlenilo zastupitelstvo finanční prostředky rozpočtu
obce a dětské hřiště bylo vybudováno
v hodnotě 500 tis. Kč. Součástí akce
byla výstavba chybějícího oplocení.

Výměna osvětlení hlavního sálu
Kul turního domu
Zatímco v průběhu uplynulých let došlo postupně k obnově celého objektu
i vnitřního vybavení kulturního domu,
osvětlovací tělesa zůstala doposud
původní. Vedle zlepšení světelné
účinnosti dochází ke snížení spotřeby
energie o 50 %. Celkové výdaje činily
180 tis. Kč.

Ministerstvo vnitra a Zlínský kraj
poskytlo dotace na pořízení automobilu pro jednotku SDH (spolufinancovaný)
Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Zlínský
kraj výrazným způsobem přispělo
k pořízení nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku SDH
Ja lubí. Z celkové pořizovací ceny
ve výši 999 tis. Kč činila dotace
Ministerstva vnitra 450 tis. Kč
a z rozpočtu Zlínského kraje
bylo spolufinancováno dalších
300 tis. Kč. Obec Jalubí z vlast-
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ního rozpočtu hradila 249 tis. Kč, tj.
24,6 %.

parkoviště. Předpokládané investiční
výdaje budou činit cca 2 mil Kč.

před zahájením koupací sezóny tj.
v měsíci březen – květen 2018

Doplnění kompostérů do
do mác nos tí

Ekopark Bařinky

Cyklostezka a chodník pod
Pose či nou

Již 5 let mohou občané ve 400 domácnostech užívat kompostéry na
bioodpad, pořízených z projektu
„Předcházení vzniku bioodpadu ve
vybraných členských obcích Sdružení
měst a obcí Východní Moravy“ s využitím dotace z Operačního programu
životního prostředí ČR. V měsíci
listopadu 2017 tak mohlo být vybaveno dalších 60 domácností novými
kompostéry. Celková pořizovací
hodnota kompostérů činila 210 000
Kč, z vlastních prostředků obce byla
dofinancována částka 30 800 Kč.

Plánované
investiční akce
Revitalizace hřbitova
O komplexní revitalizaci místního
hřbitova rozhodlo zastupitelstvo již
v roce 2016. V letošním roce probíhaly
přípravné práce spojené s výkupem
pozemků ve vrchní části hřbitova,
kte ré v době rozšíření v roce 1967
nebyly s původními vlastníky uskutečněny. Byla vypracována a po veřejném
projednání dále dopracována projektová dokumentace.
V současné době probíhá jednání
s dotčenými orgány a stavební řízení.
Stavba řeší komplexní sjednocení
chodníků mezi hroby, opravu chodníků, opravu hřbitovní zdi, obnovu
veřejné zeleně, výstavbu kolumbária,
úpravu prostoru pro kontejner na
odpad a rozšíření parkovací plochy na
vykoupený pozemek pravostranně od
příjezdové komunikace na stávající

S realizací tohoto významného krajinného prvku se uvažuje na vykoupených pozemcích za horní farmou na
ploše cca 0, 7 ha mezi cestou a potokem ke stávajícímu poldru. Projekt
zahrnuje vybudování tůní se schopností zadržení vody v jarním období
a období dešťů a vytvoření podmínek
pro vlhkomilné vegetace, zelené
plochy bude tvořit květnatá louka
s udržovanými pěšinami, ovocný sad
s původními druhy ovocných stromů (hrušně, jabloně, slivoně, třešně),
výsadba solitérních dřevin a keřů
a odpočinkové místo pro relaxaci
návštěvníků.
Realizace projektu sleduje přínos pro
zvýšení ekologické stability území,
zadržení vody v krajině a zvýšení
biodiverzity. Realizace je součástí
naplňování cílů stanovených ve Státní
politice životního prostřední 20142020, Státním programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategii ochrany
biologické rozmanitosti ČR a Strategii
udržitelného rozvoje České republiky.
V současné době je projekt ve fázi
územního a stavebního povolení.
V měsíci únor 2018 se bude obec
ucházet o získání dotace, následovat
bude výběrové řízení na dodavatele
a zahájení vlastní realizace.

Oprava šaten na koupališti
U stávajícího objektu šaten a sociálního zařízení se zub času podepsal
na střeše. Hygienickým normám již
nevyhovuje prostor pro bufet a zázemí pro plavčíka. S opravou je počítáno
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Realizace cyklostezky a chodníku od
autobusové zastávky pod Posečinou
s napojením na méně frekventovanou komunikaci za potokem přinese
bezpečnost cyklistům.

Realizace spojovacího krčku mezi
budovami základní školy a vybavení speciální učebny
Součástí nového pavilonu pro další
třídu a družinu základní školy jsou
rovněž prostory pro speciální jazykovou učebnu. Vybavení moderní výukovou technikou nebylo předmětem
stavby pavilonu. Realizací akce dojde
ke zkvalitnění výuky žáků. Propojením objektů spojovacím krčkem je
sledováno zvýšení bezpečnosti dětí
a zlepšení podmínek při střídání učeben především v zimním období.

Nové veřejné osvětlení v ulici
Za hři štěm
Tento projekt je vyvolanou investicí.
Společnost E.ON. připravuje položení
kabelového vedení elektřiny z důvodu
nutného posílení elektřiny do místní
části Nový Svět z trafostanice u školy.
V ulici Za hřištěm bude odstraněno vzdušné vedení elektřiny a tím
i stávající betonové sloupy, které obec
využívá k umístění veřejného osvětlení. V současné době je akce ve fázi
zadání vypracování projektové dokumentace. Akce předpokládá připoložení samostatného kabelového vedení
pro veřejné osvětlení, usazení nových
sloupů a montáž osvětlovacích těles.

jalubi.eu

škola
Školní rok
2016/2017 v ZŠ
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo Základní školu v Jalubí 105 žáků.
V září jsme otevřeli novou přístavbu
školy, a tak žáci 4. a 5. třídy zasedli
do nových moderních tříd. Poprvé
byly otevřeny dvě třídy jednoho
ročníku, a to 1.A a 1.B. Původně mělo
nastoupit 31 žáků, což považujeme
za vysoký počet. Děti potřebují bezproblémový přechod, protože 1. třída
často ovlivní postoj k celé školní
docházce. Do lavic nakonec zasedlo
29 žáků (14+15). Počet je sice nízký
z hlediska financování, ale vzhledem
k naplněnosti ostatních tříd, jsme si
to mohli dovolit. Protože se nám toto
rozdělení osvědčilo, rozhodli jsme se
jej zachovat i v následujícím školním
roce 2017/2018.
Ve škole opět probíhaly projektové
dny. Jedním takovým dnem byl
STRAŠIDELNÝ DEN, kdy výuka probíhala v kostýmech, vařilo se podle
strašidelného jídelníčku. Součástí tohoto dne bylo i vyhodnocení soutěže
o nejhezčí dýni. Dýně si vyrobily děti
společně se svými rodiči na tradiční
akci naší školy - Dýňovém tvoření.
Předvánoční čas bývá ve škole pravidelně ve znamení
pečení perníčků.

V prosinci se uskutečnilo Rozsvěcování stromečku v obci Jalubí, které
je spojené s příchodem Mikuláše.
V tomto roce byla akce propojena
i s tradičním VÁNOČNÍM JARMARKEM dětí a dílničkami.
Během roku opět probíhala soutěž
ve sběru papíru, a to na podzim a na
jaře. Výtěžek sběru byl rozdělený
mezi všechny třídy formou příspěvku
na výlet. Výše příspěvku se určila na
základě umístnění třídy v soutěži
a průměrného množství kg papíru
na jednoho žáka. Tyto příspěvky většinou pokryjí dopravu a u nejlepších
i část vstupného.
Naši žáci i v tomto roce přispěli
do charitativních sbírek. Největší
příspěvek byl nadaci ONKA. Ta se
v rámci své charitativní jízdy zastavila i u nás ve škole, a tak jim mohli
naši žáci výtěžek osobně předat.
Konec roku byl ve znamení výletů
a pasování našich absolventů. Ve škole se nezahálelo ani o prázdninách.
Během července a srpna probíhala
rekonstrukce podlahy ve školní jídelně. Částečně bylo doplněno zařízení.
Stále je však třeba dokoupit moderní
zařízení, multifunkční pánve, roboty
a jiné, abychom mohli plnit výživové
normy a vařit úsporněji.

Mgr. Kateřina Kuntová
ředitelka školy
×

Rok 2017
v ma teřské škole
V mateřské škole začaly s příchodem nového roku 2017 první změny.
Přivítali jsme do kolektivu dvě nové
pedagogické zaměstnankyně, které
nahradily odcházející pedagogy.
Ve třídě Berušek a Žluťásků tak
děti od ledna poznaly nové paní
učitelky.
Zbytek druhého pololetí starého
školního roku se uskutečnily pro nás
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již tradiční akce. V únoru proběhl
v mateřské škole masopustní rej.
Rodiče dětem přichystali krásné,
obvyklé i neobvyklé masky, paní
učitelky dětem připravily nejrůznější hry a činnosti. V březnu jsme
přivítali jaro vynášením Moreny,
kterou vytvořily děti ze třídy Berušek. Společně se pak všechny třídy
vydaly k rybníku, kde se symbolicky
rozloučily se zimou. K dubnu neodmyslitelně patří den Země a ekologické téma. Pro děti byla připravena
exkurze do Kovosteelu ve Starém
Městě, která byla vedena v duchu environmentální výchovy. A abychom
přiložili trochu ruku k dílu a pomohli přírodě, uklidili jsme od odpadků
celé okolí mateřské školy. Začátkem
května proběhl v mateřské škole
zápis nových dětí. Nezapomněli jsme
také na maminky a k jejich svátku
jsme společně se základní školou
připravili zábavné odpoledne. Dále
nás pak čekal u dětí oblíbený školní
výlet, a to do ZOO Hodonín. Počasí
nám vyšlo krásné a dětem se výlet
velmi líbil. Červen pak už patřil jen
a jen našim předškolákům. Rozloučení s dětmi proběhlo na školní
zahradě. Rodičům byli představeni
všichni předškoláci a ti pak přednesli svůj,školácký slib“. Sladkou
tečku na závěr školního roku nám
připravilo SRPŠ, kdy si všechny děti
mohly v místní kavárně vybrat svou
oblíbenou zmrzlinu.
Během letních prázdnin k radosti
naší a hlavně dětí se začala rozšiřovat školní zahrada. Plocha byla
prodloužena až k budově kulturního domu. Před třídou Berušky tak
přibyla nová herní sestava, balanční
a koordinační překážky, houpadla,
velké pískoviště a altán, kde budou
moci probíhat v letním období řízené činnosti. Zahrada mateřské školy
je využívána od jara do podzimu.
Vzhledem k velkému počtu dětí bylo
rozšíření zahrady dobrým rozhodnutím. Děti mají pobyt na zahradě
velmi rády. Je to prostor pro zábavu,
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spontánní hry a setkávání se s dětmi
z celé mateřské školy.
Nejen leden, ale i září přineslo nové
změny v pedagogickém sboru a přesouvání do jiných tříd. Díky zavedení
povinného posledního roku předškolního vzdělávání vznikla samostatná třída předškoláků. Jelikož
mají předškolní děti odlišný režim
než děti mladší, rozhodli jsme o zřízení třídy v nové budově mateřské
školy.
Třídními učitelkami jsou Marie Švehlová a Kristýna Joklová. Zbylé dvě
třídy na hlavní budově školy zůstaly
věkově smíšené. Ve třídě Modrásci
jsou třídními učitelkami Veronika
Tomaštíková, Hana Krčková a Patricie Slavíková (pedagogický asistent),
ve třídě Žluťásků jsou třídními učitelkami Veronika Juřenová a Lenka
Kusáková. V letošním školním roce
máme zapsáno 74 dětí. V mateřské
škole je zapsáno více dětí mladších
tří let než v dřívějších letech. Září
a říjen je ve smíšených třídách ve
znamení adaptace nových dětí,
v předškolní třídě se děti adaptují
na novou třídu a nové paní učitelky.
Předškoláci se také zapojují do akcí,
jež pořádá obecní úřad, např. Vítání
občánků, vystoupení pro důchodce. V předvánočním čase s dětmi
pečeme perníčky, pilně se připravujeme na příchod Mikuláše a vánoční
posezení s rodiči.
Na závěr bychom rádi poděkovali
všem rodičům a prarodičům za
přízeň a podporu, za poskytnuté
materiální a finanční dary. Nesmíme
také opomenout obecní úřad pod
vedením Ing. Karla Malovaného za
investování prostředků k modernizaci prostředí a okolí mateřské školy,
aby se zde děti cítily šťastně a spokojeně.

Veronika Juřenová,
učitelka MŠ
×

z áj mové
spolky
Sk Jalubí
Rok se s rokem sešel, a tak mi dovolte
Vám zrekapitulovat, co se událo v roce
2017 v SK Ja lubí. V březnu se konala
výroční schůze, na které byli členové
a ostatní hosté i občané seznámeni
s hospodařením a fungováním SK
Jalubí, z.s., během uplynulého roku.
Letos jsme na jaře začali ve fotbalovém dění se třemi mužstvy, ke kterým
se na podzim přidalo ještě mužstvo
přípravky. Všechna mužstva hrají
svá mistrovská utkání pod hlavičkou
OFS Uh. Hradiště. Muži letos opět
sestoupili, a tak nastupují v Okresní
soutěži sk. A, kde jim po polovině soutěže patří 6. místo s 18 body. Dorost
hraje Okresní přebor a přezimuje na
3. místě se 14 body. Žáci hrají Okresní
soutěž MA (malá kopaná, hraje se
na půlku hřiště) a jsou zatím na 2.
místě s 33 body a mužstvo přípravky
je prozatím na 7. místě se 7 body. Na
postech trenérů a ve vedení mužstev
nastaly jen nepatrné změny. U mužů
skončil asistent Marek Burián. U žáků
zase vedoucí mužstva David Gál,
kterého nahradili manželé Kavanovi. U přípravky se trenérského žezla
chopili Slavík Lukáš a Malík Pavel.
Mar ko vi a Davidovi děkujeme za
odvedenou práci. Ve fotbalovém dění
jsme se letos zaměřili na ty nejmenší. Neboť až teď se projevila více než
desetiletá neúčast dorosteneckého
mužstva v mistrovských utkáních.
Zájem o fot bal nám letos narostl, a proto jsme založili i mužstvo
přípravky a přihlásili ho do mistrovských soutěží na čemž má největší
zásluhu Pavel Doseděl se svým týmem
spolupracovníků. Letos jsme v červenci oslavili 85. let kopané v Jalubí. Pojali
jsme ji v rodinném stylu. Žáci, přípravka i dorost nastoupili proti svým
vrs tevníkům z Jiskry Staré Město.

×

6×

Muži sehráli utkání proti staré gardě
Jalubí. Byli oceněni naši bývalí funk cionáři či hráči a to: Ing. F. Obdržálek,
F. Pekárek, J. Škrabal, J. Čagá nek,
J. Horák a A. Dobeš, kteří obdrželi
vyznamenání od OFS Uh. Hradiště.
Poděkování bylo předáno i manželům
Buriánovým za dlouholetou práci
na pozici hospodářů SK Jalubí. Celý
den pak završila zábava se skupinou
Tabák—Kabát revival. Sportovní cíle
pro rok 2017 jsou: Pokračování v započaté práci a podpory přípravky a žáků.
Vychovávání dorostenců pro mužstvo
mužů, kde je již třeba věková obměna. Nadále, tak postupně dorostence
nasazovat a zabudovávat do sestavy
mužů. A mimo sportovní cíle: realizovat konečně výstavbu studny, zaměřit
se na kvalitnější údržbu hrací plochy.
Pokračovat v pořádání koštů slivovice,
kde letos proběhl již 42. ročník, ve
kterém zvítězil Mgr. Jindřich Zaple tal
z Jalubí v konkurenci 206 vzorků.
Samozřejmostí je údržba areálu Na
Loučkách, podzimní sběr kovového
odpadu a zapojení se do dění v obci,
kde aktivně pracujeme při kulturních
akcích v obci, mezi které patří spolupořádání dětského dne, hodů atd.
Poděkovat musíme i sponzorům,
kteří nám pomáhají plnit rozpočet
SK: OÚ Jalubí, MB Střechy—Marek
Burián, Automatické závlahy Dose děl
Tráv ní ček, Autoopravna Michal
Oharek, pan Karel Grebeníček, Aqua
systém, s. r. o., a Polson Security, s.r.o.
V neposlední řadě děkujeme i fanouškům, hráčům, trenérům, vedoucím
mužstev, funkcionářům a našim
přítelkyním a manželkám. Závěrem
přejeme všem našim spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2018 přejeme hodně
zdraví, štěstí a splnění osobních přání
a cílů.

Roman Šilc
předseda SK Jalubí, z.s.
×
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Dorost
Vážení občané, fotbaloví příznivci,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s činností dorostu SK Jalubí.
Po stabilizování kádru jsme v minulém ročníku 2016/2017 v Okresním
přeboru dorostu skončili na 5. místě.
V letošní ročníku 2017/2018 jsme po
podzimní části na pěkném 3. místě. Začíná se projevovat práce nás
všech. Fotbalistů, trenérů, vedoucích
a výboru SK, který nám vychází vstříc.
V únoru jsme absolvovali soustředění na Vápenkách, kde kluci nabírali
potřebnou kondici, což se projevilo
i v některých zápasech, kdy jsme soupeře přehráli fyzicky. Letošní sezónu
2017/2018 již někteří naši dorostenci
doplňují kádr mužů. V Jalubí (kluci
Dobiášovi, Kolář, Fiedor, Niesner a Habarta) a muže na Velehradě (Benko,
Daněk). Postupně chceme dorostenci
dále omlazovat družstvo mužů SK
Jalubí. Zároveň žádám u družstva
mužů, aby těmto hráčům byli nápomocni a šli jim fotbalovým příkladem.
Tato omlazovací etapa potrvá ještě 2-4
roky. Pak by mohl jalubský fotbal být
tam, kde patří. Chtěli bychom Vám
všem popřát krásné Vánoce, hodně
zdraví a fanouškům pevné nervy
v roce 2018.

kategoriích je trend, díky kterému
jsou hráči více “na míči“, tudíž budou
v budoucnu lépe technicky vybaveni. V létě nás opustilo několik hráčů,
kteří nám budou v budoucnu chybět.
Obzvláště Adélka Gálová, které moc
přejeme přestup do 1. FC Slovácko.
V podzimní části se nám vcelku dařilo,
až na dvě klopýtnutí jsme všechny zápasy zvládli dobře a patří nám zatím
druhá příčka v tabulce.
V zimě budeme stejně jako každý rok
trénovat v kulturním domě v Jalubí.
Po zkušenostech z minulého roku
musíme uznat, že v Jalubí chybí
tělocvična/ sportovní hala. Sportovců
nám přibývá, ale kulturní dům se ke
sportování nehodí. Spousta fotbalistů,
tenistů, atletů, florbalistů ale i volejbalistů by jistě výstavbu větší sportovní
haly za školou uvítalo. A hlavně škola
samotná potřebuje tělocvičnu jako
sůl.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem
hodně zdraví a spoustu sportovních
úspěchů v novém roce.

Pavel Doseděl
trenér mládeže
×

realizační tým
×

Skauti

Žáci a přípravka

Co všechno zažili v uplynulém roce
jalubští skauti

Zde je pár vět o mužstvu žáků. Po té,
co jsme sezónu 2016/2017 zakončili na
posledním místě tabulky s nula body,
jsme se rozhodli udělat radikální změnu ve výchově naší fotbalové mládeže.
V první řadě jsme založili přípravku
a konečně ji přihlásili do soutěže.
Vede si velmi dobře a už teď je vidět,
že to bylo správné rozhodnutí.
Samotné mužstvo žáků jsme přihlásili
do soutěže hrající se na hřišti velikosti
„M“, což je na šířku, v počtu hráčů 7+1.
Zmenšování hřiště v mládežnických

Leden začínáme každoročním vařením v Archeoskanzenu na Modré.
Následuje už tradičně velká hra ve
městě s názvem „Mafiáni“. Tu připravili pro své mladší kamarády
starší skauti – roveři, odehrála se
v nočních ulicích Uherského Hradiště. Zde plnili skauti a skautky
množství úkolů zaměřených na
spolupráci, cílem bylo svrhnout
zlé mafiány vládnoucí městu.
A protože menší kluci starším
tiše závidí, zorganizovali jsme
podobnou hru i pro ně, ale v noč-

×
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ním Jalubí - už teď se mnozí nemohou
dočkat na další opakování v roce 2018.
V dubnu jsme se opět zapojili do úklidu okolí vesnice společně s myslivci
a v květnu skauti a skautky prověřili
své znalosti a dovednosti z oblasti
zdravovědy, šifer, přírody a dalších
ve Svojsíkově závodu.
Léto opět patřilo táborům, dívky vyjely na oblíbené tábořiště do Janoslavic
u Zábřehu na Moravě. Při příjezdu
nás vítala britská královna Alžběta II.
společně se Sherlockem Holmesem
a jeho pomocníkem Dr. Watsonem,
a to proto, že se královně ztratil její
nejcennější klenot. Děvčata se tedy
proměnila v mladé detektivy, museĺa
prokázat svou píli, znalosti a fyzickou
zdatnost, postupně získávala stopy,
které je dovedly k pachateli a vzácnému drahokamu. Na závěr byly
pozvány do Buckinghamského paláce
na předání vyznamenání a slavnostní
večeři. Chlapecký tábor v Beskydech
se nesl v duchu rytířů a rytířských
ctností. Při prvním táboráku nás
navštívil král a požádal o pomoc v boji
s temným císařstvím. Hned další den
si kluci vyrobili meče a štíty a začali
nacvičovat šermování. V průběhu
tábora jsme také plnili nelehké úkoly,
jako třeba postavit funkční viadukt
nebo ošetřit velká zranění. Díky tomu
jsme si procvičili spoustu schopností,
které jsme se v průběhu roku naučili.
Táborová hra byla zakončena velkou
bitvou o hrad: obránci i útočníci v rytířském oblečení si to užili. Na obou
táborech samozřejmě nechyběly ani
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typické činnosti - táboráky, nástupy,
výpravy, koupání v potoce, ale i hlídky
a pomoc v kuchyni. A letošní noční
přepady - to byl skutečný adrenalin!
Z táborů jsme si odnesli spoustu
zážitků a vzpomínek na společnou
práci, hry, na romantické okamžiky
u táboráků… a co se ukládá nejhlouběji - vzájemné přátelství.
V průběhu roku děti zažily také řadu
výprav do přírody i s přespáním
a pomáhaly s přípravou a realizací
stanovišť na Dětském dnu a Prázdninovém Silvestru. Menší kluci – vlčata
jistě nezapomenou na půlroční hru
Záhada hlavolamu, přespání na mlýně
nebo na setkání s tajemnou postavou
— Širokem z Foglarovy knihy Záhada
hlavolamu. I když ježek v kleci se zase
ztratil… moc děkujeme, KuOtRaY.
Jakmile se posunul zimní čas, uskutečnil se i letos noční výsadek —
„Sýč kování“. Na této akci jsou starší
skauti a skautky vysazeni po skupinách na neznámém místě v Chřibech
s úkolem, co nejdříve se vrátit domů
do Jalubí. O tuto výzvu je vždy velký
zájem, i když přitom musíte osvědčit
schopnost orientace, odvahu a vytrvalost.
A jaká akce nás čeká nejdříve? Roznášení Betlémského světla na Štědrý
den. Už se těšíme!
Na závěr malý přehled: Skautské
schůzky jednotlivých skupin se
konají každý týden, začínáme vždy ve
skautské klubovně. V letošním roce se
tak pravidelně schází více než 60 dětí
a vedoucích.
Časy schůzek najdete na internetových stránkách skaut-jalubi-veselaspolecnost.wz.cz nebo na nástěnce před
klubovnou.
Chceme zde poděkovat všem, kteří
během roku věnovali množství času
a úsilí při přípravě programu pro
děti a veřejnost, bez ohledu na své

další zájmy povinnosti. Nasazení je
obdivuhodné.
Děkujeme také za podporu a pomoc
rodičů a příznivců, obecnímu úřadu
a panu starostovi za možnost užívat
klubovnu a finanční podporu. Díky ní
mohlo letos 7 vedoucích absolvovat
dvoutýdenní kvalifikační a vzdělávací
kurzy. Na kvalitě vedoucích a programu nám velmi záleží!
Na nové členy a další společné zážitky
se těší:

vedoucí jednotlivých oddílů
Skautů
×

Hasiči
Rok utekl jako voda, a tak je opět na
nás, abychom Vás seznámili s děním
v našem spolku a v jednotce za uplynulý rok.
Letošní rok jsme zahájili v lednu
výroční valnou hromadou, kde jsme
hodnotili práci sboru. V únoru se
pořádala každoroční fašanková
obchůzka obcí s následnou večerní
zábavou s pochováváním basy, která
letos probíhala v kavárně. V březnu jsme provedli sběr železného
odpadu, v dubnu jsme se zúčastnili
24. Ha sič ské pouti na sv. Hostýnu.
V září proběhly, i s naším přispěním,
slovácké hody s právem. V prosinci
jsme pomáhali s organizací při rozsvěcování vánočního stromu.
Na jaře jsme od obce obdrželi dotaci
na sportovní činnost, díky níž jsme
mohli opravit základnu pro požární
útoky a zakoupit nové hadice pro
dospělé a dresy pro žáky. V letošním
roce jsme se zúčastnili okrskové
soutěže v Sušicích. Naše SDH zastupovala družstva mužů, mladších žáků
a družstva žen nad 35 let. Všichni naši
zástupci obsadili nádherná 1. místa.
Družstvo mužů a žen nad 35 let se

×
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letos již tradičně zúčastnilo závodů
v Tučapech.
Žáci letos závodili pouze v mladší
kategorii. Družstvo se zúčastnilo
několika závodů velké ceny UH. V září
se žáci zúčastnili noční soutěže
v Zá ho rovicích. Během září se na
zbrojnici připravovali na závody požárnické všestrannosti, které se konali v říjnu na Salaši, kde se žáci umístili
na krásném 6 místě z 12 sborů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
si v letošním roce vzala za cíl provedení celkové repase naší cisterny Tatra,
na které se už začal pomalu podepisovat zub času. Práce byly zahájeny
už v lednu, kdy se rozebraly veškeré
armatury, aby bylo možné z podvozku sundat nádrž, která se nechávala
opískovat. Poté byla na zbrojnici
členy jednotky opatřena základním
nátěrem. Mezitím byl podvozek odvezen k panu Petru Žilínkovi st., který
svépomocí provádí opravu celé Tatry,
za což mu patří velké poděkování
a obdiv, že se do tak náročné práce
pustil a jeho ženě za toleranci a shovívavost.
V červnu bylo obci oznámeno, že po
odstoupení jedné obce jsme dostali
dotaci na pořízení nového dopravního
automobilu. A tak nastal boj s časem,
protože jiné obce měli na provedení
o půl roku déle. Ale hlavně zásluhou
pana starosty Karla Malova ného
a velitele jednotky se vše stihlo
v řádném termínu, a tak jsme si mohli
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6. lis to padu převzít nový automobil
Ford Tranzit.
Kromě výše zmíněné práce na
technice jsme letos prováděli ukázky techniky v základní škole a na
dětském dnu byla pro děti postavena
lanovka, o kterou byl velký zájem.
Letos jednotka vyjížděla ke dvěma
událostem, a to k požáru auta na poli
a ke spadlému stromu mezi obcemi
Traplice a Sušice. Dále jsme prováděli
práce z důvodu oprav čerpání vody na
místní čističce.
Pokud Vás tato činnost zajímá, jak
již ta soutěžní nebo práce jednotky
a měli byste zájem pomáhat bližním
při mimořádných událostech, tak se
k nám můžete přidat. Dveře máme
stále otevřené a rádi Vám vše potřebné vysvětlíme.

Já jsem se pustil v loňském roce se
spolkem Chovatelů do dalších výletů
za poznáním pro naše malé nadšené
chovatele.
Samozřejmě jen s obecní podporou
a jejich štědrým darem na chod spolku a možností vycestovat s dětmi za
zážitky po Zlínském kraji.
První seznamovací schůzka proběhla jako již tradičně na základně
Cho va telů, tedy u mě doma, ale hned
ta druhá schůzka už byla poznávací
a s výjezdem do Mařatic na Park
Rochus, kde se snaží o vytvoření
multikulturního zázemí, které se
běžně v naší krajině a v dnešní době
nevyskytuje. Jejich program počítá
s výsadbou zeleně, která už se dnes
nevytváří a zároveň pomáhá k životu
živočichům, které už dnes neznáme.

Závěrem chceme poděkovat všem
našim sponzorům, příznivcům a v neposlední řadě OÚ Jalubí za projevenou
podporu v roce 2017 a těšíme se na
další spolupráci. Všem spoluobčanům
přeji příjemné prožití vánočních
svátků a šťastné vykročení do nového
roku 2018.

Včelař nám tam představil své úly,
kde mají možnost včely využít místní
vegetaci za účelem získání kvalitního
sběru medu a to po dlouhou dobu,
protože vegetace vysázená na parku
je velmi rozmanitá a kvete od jara až
do podzimu.

Petr Borusík ml.,
zástupce velitele jednotky SDH
×

O čtrnáct dnů později náš výlet směřoval opět autobusem a to jen do sousední a řekl bych, že velmi přátelské
vesnice Modré. Tam našemu projektu
s výchovou dětí dávají velké plus,
a proto nás návštěva Archeoskanzenu
i Živé Vody nestála kromě dopravy nic.
Za to jim touto cestou velmi děkuji.

Chovatelé
Je za námi další rok, u kterého můžeme hodnotit, co se zde povedlo a na
čem je potřeba ještě zapracovat.
Každý měsíc, každý týden i každý den
nám dává možnosti jak hodnotit, co
máme za sebou, ale je i velmi důležité,
co nás čeká a co máme před sebou.
Nezměnil bych názor, že mladí jsou
naše budoucnost, a tak vycházím stále
z pocitu, že člověk, který může pro
mladé něco udělat, by to zřejmě udělat měl. A tak vás můžu jen vybídnout,
připojte se.

Tato beseda dětem ukázala na Skanzenu, jaké se dají chovat pastevní druhy
prasat, proč slepice i přes teplý kurník
spí na hřadech a proč ovce ráda něco
křoupe nebo proč nás ze Skanzenu
vyprovází úplný osel. Poté jsme se
přesunuli na živou vodu, kde nám
průvodkyně, která zná Jalubí doslova
po číslech, taky ukázala, že se dobře
vyzná i v rybí říši. A děti dnes díky ní
znají už i kdejakou běličku v rybníku.

×
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Poslední a nejdelší cesta nás čekala do
Vizovic, kde se rodí nová kozí farma
a jdou tam na to velmi dobře.
Farma se zabývá chovem různých
plemen koz, kterých mají okolo 80 ks
a ty všechny dojí ručně, takže musím
podotknout: Čest jejich práci!
Vyrábí: mléko, sýry, jogurty, kefíry. No
a z čeho by si měl každý podnikatel
vzít příklad? No přece z toho, že když
jim přijede zájezd dětí z Jalubí v takovém horku, tak je potřeba vytasit
„Kozí Zmrzlinu“! A to je opravdu to, na
co se naše děti vrhly.
V závěru bych chtěl poděkovat všem,
kteří náš spolek v celém roce podporovali a hlavně od kterých jsem dostal
důvěru a tímto způsobem mohl jejich
děti něčemu přiučit. Už teď se těším
na první jarní dny, kdy opět náš chovatelský kroužek zahájíme.
Občanům v naší obci bych chtěl popřát krásné prožití svátků vánočních,
pěkného Silvestra a do nového roku
spoustu osobních úspěchů.
A končím heslem
cho va te lů. Zrnu Zdar!

Kříž Jaromír
Chovatelé, z. s.
×
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Zahrádkáři
Rok 2017 se nachýlil ke svému konci
a tak nadešel čas hodnocení činnosti
organizace.
Členové ČZS se setkávali na pravidelných měsíčních výborových
a členských schůzích, na kterých jsou
seznamováni s činností organizace,
přípravou a plněním plánu v daném
období a jsou podávány zahrádkářské
informace.
V roce 2017 byli přijati 4 noví členové,
provedena částečná výměna členských průkazů, bylo navštíveno 18
členů při příležitosti jejich životního
jubilea. V oblasti společenského života
organizace dále proběhl spolkový
košt vína, setkání žen při příležitosti
Dne matek, třídenní zájezd do Beskyd,
při kterém proběhla prohlídka kaple
a zámku ve Vizovicích, prohlídka
likérky R. Jelínek vč. degustace výrobků, prohlídka hradu a pivovaru ve
Štramberku, túra k soše Radegasta
a kapli Cyrila a Metoděje na Radhošti.
K příjemnému průběhu zájezdu
přispělo pěkné počasí a ubytování ve
Velkých Karlovicích.
Nemalé zastoupení měla naše ZO i na
okresní výstavě konané v uherskohradišťské Redutě.
Za prezentaci je třeba poděkovat
p. H. Máčalové a Ing. M. Kostelníčkovi.
V měsíci prosinci proběhlo vyhodnocení soutěže Rozkvetlé ulice.

Zájem občanů o tuto službu má však
klesající tendenci, v roce 2017 bylo
dodáno necelých 10 q sadby.
Provoz pěstitelské pálenice byl
zahájen 4. září t. r., sezona však bude
s ohledem na úrodu ovoce slabá. Za
odvedenou práci patří poděkování
všem členům organizace, kteří se
podíleli na její činnosti.
Informace pro občany:
S platností od 1. 11. 2017 jsou správci obou areálů manželé Jarmila
a Josef Krsičkovi, tel. 732 404 407
nebo 732 226 454. Na webové adrese
www.zahradkarijalubi.cz je možné
nalézt:
• informace o činnosti organizace
• zahrádkářské informace
• termíny výborových a členských
schůzí
• termíny pálení
• fotodokumentaci areálů U Pavou ka
i na pálenici fotogalerii výstav
a soutěže Rozkvetlé ulice
Do roku 2018 přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě.

Antonín Omelka
×

Střešňa
Folklorní soubor Střešňa, Schola
farnosti Jalubí a děti z náboženství
srdečně zvou na vánoční vystoupení,
které se uskuteční v pondělí 25. 12.
v 16.00 hod v kostele.

Členové naší ZO odpracovali stovky
brigádnických hodin při jarním úklidu areálů U pavouka a Na pálenici, přípravě pálenice na provoz v letošním
roce a především při výstavbě a izolaci opěrné zídky za areálem pálenice.
Na tuto akci nám Obec Jalubí poskytla
finanční příspěvek, bez kterého by
stavbu nebylo možné realizovat.

V úterý 26. prosince bude již tradičně
probíhat štěpánské koledování s obchůzkou po obci. 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.

Tak jako každoročně proběhla objednávka a dodávka sadbových brambor.

Zároveň bych rád připomenul některá
vystoupení a akce, kterých jsme se

×
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v uplynulém roce zúčastnili. Naší hlavní akcí jsou tradiční dožínky. Patříme
jen k několika málo obcím, v nichž
se tyto dříve hojné slavnosti udržely
po tolik let a konají se pravidelně.
V posledních dvou letech probíhaly
v útulném areálu U Pavouka a staly se
krásným vyvrcholením léta. Všichni
jsme se příjemně pobavili, zazpívali si
a zatančili a děti se vydováděly na skákacím hradu. Školní rok jsme uzavřeli
zábavným odpolednem a večerem pro
rodiče, kde jsme předvedli všechno,
co jsme se za celý rok naučili, opekli
si špekáčky a v závěru si zatančili na
dětské diskotéce. Za zmínku jistě stojí
i vystoupení pro naše nejstarší spoluobčany v kulturním domě a velmi
vydařená účast na farní pouti v Kašavě, kde se soubor představil se všemi
svými složkami.
Zkoušky souboru probíhají každé
úterý od 17. hod v kulturním domě.
Pokud máte doma malé tanečníky
a zpěváky, přijďte, rádi vás uvidíme.

Ing. Miroslav Kostelníček
×

Živé Jalubí
Rok se pomalu nachýlil ke konci a je
tu tradičně příležitost ke zhodnocení činnosti našeho spolku. Letošní
rok byl ještě pestřejší než ten loňský.
V květnu tohoto roku jsme z iniciativy
jedné naší dobré kamarádky uspořádali akci Po stopách našich předků
aneb koluje v nás šlechtická krev?,
kde byla připravena přednáška zlínského genealoga a badatele Radomíra
Vlka, na které se občané mohli dozvědět tisíciletou historii rodokmenů,
jak se s nimi pracuje, jak začít bádat
po tom svém a jak je to se šlechticem
Hejdou, kterého má mnoho občanů
Jalubí ve svém rodokmenu. Akce přilákala zájem občanů a nás těší, že jsme
mohli přijít s něčím novým. Koneckonců spolek Živé Jalubí je otevřenou
platformou a každý člověk i mimo
spolek má možnost přijít se svým ná-
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padem na akci a společně jej můžeme
realizovat.
Na přelomu září a srpna se na koupališti konala akce s netradičním názvem
Prázdninový silvestr aneb rozloučení
s prázdninami. Ten jsme letos začali již
ve dvě hodiny odpoledne přespolním
během pro všechny věkové kategorie od
dospělých běžců, přes děti až po rodiny
s menšími dětmi, aby si každý přišel na
to své. Poté následovala autogramiáda
hráčů prvoligového týmu 1. FC Slovácko,
kteří také předali ceny účastníkům
přespolního běhu. Jako pokračování byly připraveny soutěže pro děti
a večer zábava pro dospělé se skupinou W.O.R.M.S. Tento rok již nebylo
překvapením, že v průběhu večera byl
ohňostroj, který společně se stovkami
prskavek dotvořil skvělou atmosféru
celé akce. Na začátku listopadu se ve
spolupráci s dalšími spolky konalo již
tradiční Jalubí plné strašidel, kdy se
nám podařilo poprvé překročit účast
tisícovky návštěvníků, kteří se vydali do
tajemných zákoutí naší obce. Tento rok
byla akce koncipována z velké části do
starých zděných objektů, což přineslo
ještě lepší atmosféru. V pochmurném
podzimním počasí se odvážlivci mohli
opět zahřát svařákem či čajem. Děkujeme za strašidelnou výzdobu Vašich
předzahrádek. I díky Vám má tato akce
ten správný náboj a přiláká každým
rokem více návštěvníků jak místních
tak i z blízkého či dalekého okolí. Tento
rok jsme ocenili i tři nejlepší výzdoby
domů a v příštím roce chceme v tomto
pokračovat.
Na začátku prosince jsme uspořádali
akci Evropou na pionýrech – Paříž
a Řím. Jednalo se o besedu a vyprávění
z cest čtyř nadšenců, kteří se v roce
2015 rozhodli, že zkusí pokořit Paříž na
pionýrech. To se jim nakonec povedlo
a v roce 2017 se jim podařilo dojet až
do Říma a zpět. Ze svých cest nasbírali
mnoho zážitků a zkušeností. Na besedě
samozřejmě nechyběly ani jejich stroje,
na kterých zdolali neuvěřitelných více
než 5 500 kilometrů, spousty fotek a vi-

deí se zážitky včetně jejich deníku z cest.
Pro úspěch akce jsme se rozhodli, že
výtěžek darujeme na dobročinné účely.
Na základě mnoha Vašich podnětů pro
naši činnost jsme již podruhé zrealizovali návštěvu Mikuláše v domovech spoluobčanů, kteří mají malé děti a oslovili
nás. Díky kladným ohlasům věříme, že
se tato tradice v naší obci udrží a Mikuláš k Vám přijde i příští rok.
Děkujeme Vám zejména za hojnou
účast na akcích. Právě to je tou motivací, která nás žene k další činnosti
a popohání kupředu. Z Vašich ohlasů je
zřejmé, že námi vyvíjené aktivity nejsou
zbytečné a naši obec stmelují. Jsme rádi
za veškeré Vaše podněty a případné
návrhy, jaká akce či činnost by měla být
zrealizována. Poděkování taktéž patří
sponzorům, obecnímu úřadu a všem,
kdo naši činnost a vize podporují. Již
nyní se na Vás těšíme při dalších akcích,
které máme pro příští rok naplánovány
a budeme rádi i za Vaše podněty, jelikož
jsme otevřenou platformou a jakoukoli
iniciativu od občanů vítáme.

Petr Tomášů
předseda spolku
×

JALUBÍ-SUŠICE-HUŠTĚNOVICE-ŘÍM A ZPĚT
Teplochladné paprsky lednového
slunce ostřelovaly přes okenní žaluzie
monitory počítačů servisního střediska jedné uherskohradišťské firmy,
když její zkoprnělí zaměstnanci
soustředěně sledovali zamrzlé webkamery pracoviště výstavby obřího,
betonového sarkofágu, který má
chránit zbytky rozstřeleného reaktoru černobylské jaderné elektrárny
před okolním světem. Byl začátek
roku 2016 a média pomalu začínala
připomínat 30. výročí od největší
přiznané havárie jaderné elektrárny.
Toto radioaktivní místo lze těžko

×
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označit za ideální pro strávení dovolené, přesto lidská zvídavost po spatření
městečka Pripjať, jenž se zastavilo
v 80. letech 20. století a legendárních
chladících věžích způsobila, že se do
toho místa hrnou skrz pravidelné
zájezdy hordy turistů. O funkčnosti
webkamer nás nakonec přesvědčuje
až slunce, které se jako jediný objekt
na tomto pracovišti v dopoledních
hodinách běžného pracovního dne
prokazatelně pohybuje, přesto přicházíme k závěru, že bychom se tam asi
taktéž rádi podívali, takže „googlím“
trasu a po zjištění, že je to „jen“ 1 100
km, vykřikuju: „Šak to je blíž jak Paříž,
tam dojedu na fechtlovi.“
A právě proto jedeme do Říma ke Koloseu, který je zhruba tak daleko jak
Paříž, protože co je blíž, to nestojí za
to, abych pionýra vůbec tlačil z garáže.

×××
1. den: Huštěnovice —
Groß- Enzersdorf (151 km)
•
pátek 21. 7. 2017
•
výjezd v 16. 30, příjezd v 21.20 h
•
jasno, vedro
Vyjíždíme celkem 4 stroje. Martin
Gajdošík (Huštěnovice, 26 let) na zeleném stroji, Jiří Gajdošík (Sušice, 29
let) na červeném stroji nenatřeném
základem, Petr Gajdošík (Sušice, 33
let) na červeném stroji a Martin Kolaja ( Jalubí, 30 let) na modrém stroji
se zatuhlými předními tlumičemi,
které repasoval Petr a které se prý
rozhýbou. Před odjezdem zjišťujeme
oproti minulé akci vyšší celkovou
váhu, stroje asi přibraly. Po slavnostním startu okamžitě klekl první stroj
Martinovi K. (klasika). Ten se snaží
přeplavit prázdný karburátor, ale
marně. Když však stroj žďuchne, tak
chytí, a tak se může vydat na cestu
do Říma. Postupně se rodící závada se naplno projeví v Břeclavi. Do
stroje nejde benzín. Před tragickým
rozebráním zadní kapotáže se složitě
přidělanými nerezovými brašnami
nás zachraňuje zjištění, že na vině
je pouze zadušený palivový filtr,
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který je snadno přístupný. Po jeho
profouknutí se dostaneme až k Vídni, do vesnice Groß-Enzersdorf, kde
přespíme pod širákem na zahradě našich příbuzných, kteří jeli tou dobou
paradoxně naopak na návštěvu do
Huštěnovic. Jejich sousedka na nás
chtěla volat policii, situaci uklidňují
naši další příbuzní, kteří také deaktivují potenciální ranní šok v podobě
automatického zavlažování.
2. den: Groß-Enzersdorf — Judenburg
(222 km)
•
výjezd v 8.00, příjezd v 20.45 h
•
zpočátku jasno, moc horko, odpoledne střídavý déšť
Ráno na benzince při placení Petr
přemýšlí, jak se řekne německy šest
(číslo stojanu). Ukazuje rukama šest
a prodavačka na něj česky v y valí
„Však šest, né?“. Jedeme na snídani
k tetě Renatě ve stejné dědině, jako
jsme spali. Výjezd po desáté hodině. Strýc Petr nás v y vádí z Vídně
(peklo, stroje dostanou pořádně
zabrat), jede autem a my za ním.
Musí chudák v tom vedru několikrát
čekat, protože Martin K. 2x kolabuje kvůli filtru a Jiřímu spadl řetěz
(klasika). Vše za rušného dopravního provozu uprostřed Vídně. Za
Vídní se loučíme se strýcem, Petr G.
už nikdy, nikdy v životě nejede přes
Vídeň. Nakonec mu také selhal filtr,
a tak filtry zahazujeme a pokračujeme bez nich. Zdraví nás Rakušáci,
Slo váci, černoši né. V Semmeringu
potkáme ohromný déšť v ohromných kopcích. Všichni si mysleli, že
se jim zadírají válce, ale ukázalo se,
že kopce jsou optický klam, že kopce nejsou z kopce, ale do kopce.
Martin K. z dlouhé chvíle zdraví nejen
všechny motorkáře, ale i cyklisty a rakouské krávy.
3. den: Judenburg — Venezia (370 km)
•
výjezd v 9.00, příjezd v 19. 30 h
•
v noci hrklo, ráno jasno, odpoledne pár kapek, žádná hrouza,
k večeru krásně

Po výjezdu ideální počasí, frčíme
až na konec Rakous, na benzince
rozhovor se starším motorkářem,
první spálené ruce od slunce. Přejezd
do Itálie, strk dolů dlouhý jak fronta,
když se něco dává zadarmo, nazpátek ho pojedeme, počítáme dva dny.
Mar ti novi K. po cestě upadne ledvinka, než celou situaci pořeší, ostatní
se mu ztratí. Nakonec zapne telefon,
který se mu těsně před výjezdem
pokazil a z posledních zbytků štěstí
se spojí s ostatními.
K večeru se ptáme Italů na nějaký
otevřený obchod, protože je neděle.
Odkáží nás na nákupní centrum, které máme po cestě. Tam nakupujeme
piva a cosi dalšího a potkáme Bulhara,
co poznává JAWU.
Blbě se nám hledá pole na přespání,
nakonec nalézáme polňačku kousek
od hlavní silnice. Kolem nás létají
letadla z nedalekého letiště a TŘI
P****E KOMÁRŮ Z NEDALEKÉHO POTOKA, NA KTERÉ NEÚČINKUJÍ ČESKÉ
REPELENTY. Pijeme teplé pivo a ještě
teplejší slivovici a mažeme se sto oktanovým benzínem, který se jako jediný
komárům nelíbí.
4. den: Venezia — Perugia (377 km)
•
výjezd v 8.00, příjezd v 21. 30 h
•
ráno horko, během dne jasno, oblačno, mírný déšť, duha, jasno
Ráno se rozloučíme s komárama,
kteří si přes noc zvykli na benzín.
Zjišťujeme, že ne všechny cesty vedou
do Říma, některé vedou i do jiných
italských měst.
Na rovinkách marně hledáme čtvrtý
kvalt. Martin G. neubrzdil jednu naši
zastávku a havaroval, fichtl spadl
na zem. Martin K. mu chtěl pomoct
a fichtl mu taky spadl, ale přední tlumiče jsou pořád natvrdo. Petr tvrdí,
že se rozhýbou. Později, po návštěvě
velikého obchoďáku navíc zjišťuje, že
mu chybí šroub na stojanu. Řešíme to,
klasika, stahovacím páskem.

×

12 ×

Na jedné benzince nám jeden „talián“
radí, kudy máme jet. Poslechneme
ho a měníme trasu. Potkáme veliké
kopce a typické vesničky na jejich vrcholcích. Kolem osmé před hledáním
místa na nocleh mírně moknem a stojíme na další bezobslužné benzince. Je
zima, duha, a tak radši si na zahřátí
dáváme jednu půlečku slivovice
a vzpomínáme s láskou na komáry.
Poté chceme projet poslední město,
ale ouha, zjeví se před námi znenadání obrovský kopec, ani na jedničku
plným ho pionýry nevyjedou, pálíme
spojky, někteří musí držet plný a ještě
fíka tlačit. Stmívá se a my se ztěžka
vyškrábem nahoru, do města Perugia.
Městem komplikovaně projedeme,
fotí si nás nějaké Japonky a všichni
hledí, tohle tam ještě neviděli a zřejmě už ani neuvidí (alespoň v našem
případě). Za tmy najdeme nocleh pod
stromy u dráhy a proklínáme „taliána“,
který nás určitě do těch kopců poslal
schválně a teď se směje a myslí si, jak
jsme tam ztroskotali. Petr si chce na
zpáteční cestě toho taliána „vyfotit“
a tu jeho benzinku mu zapálit.
Vidíme luxusní blesky, blikající světlušky a plánujeme spát bez stanů.
Spíme bez stanů.
5. den: Perugia — Řím - Rieti (230 km)
•
výjezd v 9.00, příjezd v 19.30 h
•
celý den horko, před spaním déšť,
který ustane
Ráno jedem na benzinku, na které vyvolá Martin K. pozdvižení nechtěnou
návštěvou WC pro invalidy. Po italské
E55 dojedeme konečně do Říma,
veliká šílenost v dopravě, Martinovi
K. kolabuje GPS, klasika, která nás
nejprve zavede na staveniště a poté
do uzavírky. Pak se nadobro zasekne.
Jiří nás nakonec podle plánu města
zavede ke kolosálnímu Koloseu. Místní domorodec vůbec nechápe, kroutí
hlavou se slovy, že „takové stroje v životě neviděl“. Nafotíme fotky a spěcháme zpět, protože je moc hodin
a nevíme, jak se z nevyzpytatelného
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římského bludiště dostat. Při odjezdu
od Kolosea ještě zaslechneme někoho,
jak křičí „TY ****, FECHTLE!!!“
Během bloudění z Říma se chtě
nechtě musíme dát i na dálnici, tj.
na pionýrech veliká známka punku. Najdeme místo na spaní a podle
okolního odpadu kolem stanů vidíme,
že jsme na středobodě italské obdoby
E55.
6.den: Rieti — Pesaro (318 km)
•
výjezd v 8.30, příjezd v 19.30 h
•
jasno, ujíždíme dešti, pár kapek
spadne
Šupito presto přes Apeninské hory,
v nich tunel, Martin K. jede první, zničeho nic přestanou svítit světla tunelu,
je tam úplná tma a nikdo nic nevidí,
jako když se zavřou oči. Žárovky
pionýrů světlo spíš pohlcují, než
aby ho vytvářely, nebezpečnou
situaci zachraňují jen protijedoucí auta, které na okamžik
osvítí temný tunel. Po výjezdu
z tunelu se Jiří ptá Mar tina K.,
na co má navíc přidělanou na
řídítkách tu halogenku z kola.
Pionýrům ukážeme v Pesaru moře.
Pokračujeme dál, při pobřeží, Martin
K. drží plný plyn, přesto ho pronásledují dva pobavení závodní cyklisté. Po
chvíli je přestane bavit čuchat smrad
z jeho výfuku a tak ho předjedou. Míříme zdárně najít „taliána“ z benzinky.
Ten nám po nevšedním rozhovoru
poradí přespat zdarma na pláži. Děláme osudovou chybu a opět ho poslechneme. Fíky na pláži zaboříme do
písku, řetězy to asi odnesou. Dáváme
si u stánku při rozjiždějící se párty
pivo za 4.50 € a pijeme slivovici, když
se objeví autem ten taliján z benzinky
a doveze nám pizzu. Štamprlu nechce,
ale borec ve stánku, který Martinovi
G. na chvíli dobil telefon, si dá. Nazve
to mnoha názvy, jako například „petrolej“, nebo „turbodiesel“. Zřejmě už
někdy pil lepší vzorek, než byl ten náš.
7. den: Pesaro — Santa Giustina
(cca 320km)

•
výjezd v 8.30, příjezd ve 20.15 h
•
jasno
Po ranní rozcvičce v podobě vyprošťování fíků z pláže se stavíme na
benzince a taliánovi darujeme na
památku pleskačku slivovice. Večer nás označí na FB. Martin K. má
pořád ztvrdlé tlumiče. Petr tvrdí, že
se rozhýbou. Fíky fičí až do Benátek,
gondoly nevidíme. Nakupujeme ve
velkém nákupním komplexu, do jehož
podzemních garáží jedem hlava nehlava přes chodníky a do protisměru,
protože odmítáme přijmout složité
italské pojetí jednoduchých věcí. Pohledy tam hledáme marně.

Ráno Jiří nestihl ani zařadit jedničku,
a hned mu praskla kvaltpáka.
Po cestě chce Petr vyhodit do kontejneru náš odpad, když na něj vyletí
taliánská babka a hrozí na nás velikou
vařechou. Odpad tak končí o kus dál
v příkopě. V dalším městečku chceme nakoupit pohledy v obchodě se
suvenýry. Místní prodavačka nám po
otázce: „Do you speak English?“, začne
něco italsky nadávat a rozhazovat při
tom rukama. Není nám jasné, co jsme
provedli, přijde postarší Ital, asi majitel a po stejné otázce nás pakuje pryč,
do posledního italského města, turistického Tarvisia. Nechápeme, k čemu
tam ten obchod slouží a pokračujeme
dál. Mezi tunely v alpských průsmycích spadl Martino vi K. na zem řetěz
a skroutil se jak had. Asi následek
předešlé nehody, poněvadž sponku od řetězu jsme nenašli.

Po kra čujeme dále, až se v Codroipo
stane veliký problém. Martinovi K. se
rozstřelí rozeta, zřejmě důsledkem
spadení řetězu a jeho zablokování
mezi rozetu a zadní tlumič. Je nepřipraven, a tak mu Petr dává svou náhradní rozetu. Je konec s počítáním
kilometrů, přerval se totiž i náhon
tachometru a byl to náš poslední
funkční tachometr.

V rušném a malebném Tar vi siu
konečně po chvíli hledání
nalézáme obchůdek, kde mají
alespoň nějaké pohledy. Posíláme
pohled rodinám, známým a panu
Valentovi a samozřejmě také panu
Matůšovi (klasika). Mezitím v místě,
kde jsme parkovali u chodníku naše
stroje, spadl nějaký borec na velké
Guzzině. Když motorku zvedl, nemohl ji nastartovat. Jiří došel k fíkovi
a na brnk ho natočil. Borec byl velice
„nasraný“, ale celá ulice propukla ve
smích. Pohledy píšou Jiří a Martin K.
i přesto, že nemůžou od rychlopalu
hýbat pořádně pravou rukou. Petr
poznamená, že to mají z toho, že
nejsou zvyklí dělat rukama. Jiří už ze
zvyku zdraví kolemjedoucí motorkáře, i když zrovna nesedí na stroji.

Parkujeme pod Alpami, pod nimiž se
Martin K. stylově maže Alpou.

Po překonání hranic foto se Slováky
na první rakouské benzince.

8. den: Santa Giustina —
Mürzzuschlag (??? km)
•
výjezd v 8.30, příjezd v 20.45 h
•
ráno jasno, po cestě déšť, večer
polojasno

9. den: Mürzzuschlag — Huštěnovice
— Jalubí (??? km)
•
výjezd v 8.30, příjezd v 17.00 h
•
pálí slunko

×

13

×
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Jiří mění, těsně před prasknutím, lanko od spojky, to jde postupně čím dál
víc ztuha, až je natvrdo a Jiří kvalty
řadí „napřímo“. Na rovinkách pořád
hledáme marně čtverku, Martin K.
občas nemůže najít ani trojku. Přes
plánované Slovensko nakonec nejedeme. Kousek před hranicí s ČR se to
Petrovi začne přidírat, ale statečně
pokračuje dál s větší než malou dávkou oleje do benzínu navíc. Hraniční
čáru z Rakouska do ČR pocítíme
velmi výrazným zhoršením kvality
vozovky. Děláme rozruch v Břeclavi
na benzince, Jiří varuje Martina K.,
aby si nekupoval pivo, že tady se to už
nesmí. Máme do ohlášeného příjezdu
čas, a tak se stavujeme v Uherském
Hradišti na zmrzlinu. Začíná filmovka,
a tak potkáváme v ulicích UH ještě
podivnější stroj, než je pionýr (nějaký
Cyklomatofon).
Dojezd do cíle, veliký uvítací výbor
aj se zpíváním, hostina. Transparent
o dobytí Říma pionýrama.
Martin K. má pořád ztvrdlé tlumiče.
Petr tvrdí, že se rozhýbou.

Matin Kolaja
×

Informace
Dejte hlas prezentovanému projektu obce Jalubí v národní putovní
výstavě „Má vlast cestami proměn“
Naše obec měla v letošním roce
příležitost prezentovat se v celonárodní putovní výstavě nazvané
Má vlast cestami proměn. V pořadí
již 9. ročník opět přináší svědectví
o pozitivních změnách našich sídel
i krajiny. Smyslem výstavy je názorným představením stavu před a po
proměně ukázat, že naše vlast se
třeba pomalu, ale jistě mění k lepšímu.
A nezáleží, zda se podařilo opravit jeden křížek, nebo celou katedrálu, zušlechtit několik záhonů, či celý park.

Hlavním pořadatelem je ASO CI ACE
Entente Florale CZ – Souznění, z.s.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo
v Praze na Vyšehradě dne 20. 5. 2017.
Realizované proměny jsou prezentovány na výstavních panelech a postupně putují po jednotlivých krajích.
Zlínský kraj se do projektu zapojil
v roce 2012. V letošním prezentovalo
svoji proměnu 13 obcí Zlínského kraje.
Proměny obcí Zlínského kraje jsou
pro veřejnost do konce roku vystaveny
ve vestibulu Muzea JVM, Vavrečko va
ulice, budova č. 14 Baťova areálu
ve Zlíně. Více informací a hlasovat
o nekrásnější proměnu 9. ročníku,
která je součástí výstavy naleznete na
www.cestamipromen.cz

Z historie
Obec Jalubí byla součástí majetku
kláštera na Velehradě cirka od poloviny 13. století. Výjimku tvoří období
15 let, kdy panovník fer di nand I.,
z důvodu ekonomického vyčerpání
českých zemí za tureckých válek, uzavírá dohodu s bratřími ze Žerotí na
z panství napajedelského. Smlouvu
z 12. led na 1547 se podařilo po dlouhém pátrání dohled v v Praze. V této
česky psané listině se mluví o podmínkách zástavy velehradského majetku a je zde zmiňován kostel a fara
v Jalubí, na kterou „od starodávna
bejvali podáváni řeholní kněží a tam
docházeli k spravování lidí“ 1.
Řád cisterciáků pobíral od svého založení vždy zvláštních výsad na olomouckých biskupech. Kontrolu vnitřního
života kláštera a jeho statků měl v rukou pouze opat plasský. Tato „nezávislost“ na olomoucké konzistoři vyústila
ke konci 17. století v podobě stanovování různých podmímek jmenování
opatů, při provádění děkanských
vizitací kostelů a snahou o obsazování
světských knězů. V roce 1697 byla
v Olomouci uzavřena smlouva s opatem velehradským a žďárským ohled1

Národní archiv Praha, fond Mora va,
inv. č. 109, karton č. 4

×

14 ×

ně osovobození od děkanské vizitace.
O kostele v Jalubí tady však není řeči.
V klášteře se totiž na něho vždy dívali,
stejně jako na kostel v Bolaticích, jako
na svou kapli, leč ne zcela právem 2, jak
píše přední historik dějin cisterciáckého kláštera dr. Rudolf Hurt (� 1978).
Víme totiž, že kostel v Jalubí je staršího data a od 1. třetitny 17. století, po
zřícení kostela ve Spytihněvi, plnil
funkci farního kostela pro rozsáhlou
farnost (Babice, Kudlovice, Sušice
i všechny tři v chřibských lesech založené valaš ské vesnice Halenko vi ce,
Janko vice a Košiky). Ještě v zimě roku
1628 nacházíme zprávu, že zemřel
převor Malachias 3, spravující jalubský
kostel a zhruba v polovině tohoto
století svědčí opat Salix, že klášter
v Jalubí má jen dům a kapli sv. Ondřeje a že tam není žád né fary. Bohužel
povědomí o někdejší vlastní jalubské
faře zcela zaniklo. Poslední nepřímé
písemné doklady o kotele je možné
vyčíst z digitalizovaných matrik „kaple velehradské v Jalubí“, kde u dvou
pohřbů v roce 7012 a 7013 se uvádí, že
dotyčný nebožtík odpočívá u sv. Jana 4.
A to přesto, že současný kostel tohoto
zasvědcení se začal stavit až o 40
let později. Z díla Řehoře Volného
(Církévení topografie Moravy) se pak
dovídáme, že kostel nebyl vystavěn
zcela nově. Při stavbě byla použita původní věž, jejíž zvony bily v naší obci
půl tisíciletí.

Adam Hrňa
×

2

Rudolf Hurt, Dějiny cisterciáckého
kláš tera na Velehradě II.
3 Rkp. zemský archiv
4 www.actapublica.cz
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Vážení spoluobčané,
po letošním kulatém a úspěšném
výročí Koštování vína za čneme
příští rok s novou tváří. Do druhé desítky vám představuji nové
logo katalogu (Zdena Daněk,
dě kujeme). Tímto vás chci co
nejsrdečněji pozvat na 11. roč ník
Koštování vína v Ja lubí. Začínáme
v sobotu opět v 10.00 h. Od 13.00 h
bude hrát k poslechu i doskoku cimbálová muzika Osko ruša
a svůj pěvecký um představí
Mi střické frajárky. Doufám, že
nám zachováte svou přízeň a přijdete si pochutnat na dobrých vínech. Budem se těšit. Jinak Vám
přeji pohodové vánoce a v novém
roce 2018 splnění všech vašich
přání.

za přátele vína
Dušan Ondráš
×

Plánované kulturní akce
20. 1. 2018 — dětský karneval
10. 2. 2018 — pochovávání basy
24. 2. 2018 — košt vína
17. 3. 2018 — košt slivovice
7. 5. 2018 — beseda u cimbálu
8.— 9. 9. 2018 — Slavnosti vína Uherské Hradiště
22. a 23. 9. 2018— Slovácké hody s právem
beseda pro seniory
rozsvícení vánočního stromu
Historická společnost Starý Velehrad obnovuje vydávání sborníku
Historická společnost Starý Velehrad (HSSV) by Vás ráda informovala, že plánuje navázat na někdejší vydávání Sborníku velehradského, který ve své první řadě vycházel
v posledních dvou desetiletích 19. století, poté ve 30. a 40. letech minulého století a ve
své třetí řadě pak na samém konci 20. století.
HSSV začíná připravovat roční vlastivědný almanach s pracovním názvem Krajem
Veligradu. Na rozdíl od posledního zaměření sborníku, jenž se zabýval převážně cyrilometodějskými, velkomoravskými a archeologickými tématy, mají členové realizačního
týmu v úmyslu rozšířit obsah o vlastivědná a místopisná témata, recenze vydávaných
regionálních publikací, pozvánky do zajímavých míst, místních muzeí a expozic na
Uherskohradišťsku, v chřibském regionu a v blízkém okolí a tím v určitém ohledu
navázat na oblíbené a dodnes vyhledávané regionální sborníky vydávané za první
republiky a v několika málo letech po II. světové válce.
Členové realizačního týmu si současně uvědomují, že obnova vydávání takového
sborníku, byť v omezeném množství kusů, je závislá na počtu předplatitelů. V této
souvislosti chceme oslovit všechny zájemce o budoucí regionální revui, aby kontaktovali níže uvedené členy HSSV, od nichž obdrží další bližší informace k objednání
a vydávání chystaného sborníku, či přímo na internetových stránkách HSSV vyplnili
a odeslali objednávkový formulář. Zároveň budeme rádi za případné náměty, které
by mohly být ve sborníku využity, a za kontakty na místní vlastivědné pracovníky
ochotné a schopné ve sborníku publikovat.

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
MORAVSKÝCH MADRIGALISTŮ
Zpívají
Moravští madrigalisté
z Kroměříže

Varhany
Martina Mergentalová
Flétna
Michaela Sedlářová
Diriguje
Michael Dvořák

Jalubí, kostel sv. Jana Křtitele, sobota 6. ledna 2018 v 16 hodin
×
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×

Slavnosti vína 9. září 2017

Dožínky

Jalubské děti na dožinkách

Výměna kanalizace v Hrnčířích

Stavební prace na koupališti

Panel obce Jalubí v soutěži

Dožínková chasa před kostelem sv. Jana Křtitele v Jalubí

Možná nejmladší účastník letošních slavností vína v Uherském Hradišti

Mikuláš obdaroval svou nadílkou 270 jalubských dětí

Vánoční jarmark

Setkání ročníku 1942 - 16. 9. 2017

Setkání ročníku 1937 - 27. 5. 2017

Setkání ročníku 1957 - 10. 6. 2017

Setkání ročníku 1967 - 7. 10. 2017

↑↑ Vítání prvňáčků — třídní učitelka paní
Mgr. Vladimíra Mikošková
↑ Přípravka jalubských žáků před prvoligovým
utká ním FC Slovácko vs. Jihlava
← Vítání občánků 30. 6. 2017

Společenská kronika
Narození po uzávěrce v roce
2016
Izabela Horáková
Adriana Gajdošíková
Narození v roce 2017
David Krhovský
Martin Janeček
Mikuláš Horák
Hana Reptová
Denisa Schützová
Dominik Vranka
Tereza Grebeníčková
Patricie Keglerová
Linda Máčalová
Emílie Zapletalová
Nikol Němcová
Theo Vladimír Horníček
Sára Valentová
Rebeka Kuchtová
Petr Klajn
Marek Kaštánek
David Gajdorus
Kristýna Dostálková
Aneta Lazorišáková
Sňatky uzavřené v Jalubí
Adéla Fornálová - Michal Rídl
Miroslava Hlavicová - Luboš
Trubelík
Monika Stašková - Ladislav Říha
Lucie Uhlířová - Milan Havlíček

Jubilanti 80 let
Josef Kučera
Antonín Burda
Antonín Grebeníček
Evžen Achilles
Vladimír David
František Achilles
Ludmila Hrušková
Marie Hejdová
Jubilanti 85 let
Josefa Hrušková
Antonín Řimák
Marie Bauerová
Nejstarší jubilanti
90 let — Bohumila Straková
90 let — Zdeňka Říhová
91 let — Ludmila Obdržálková
91 let — Jiřina Janečková
92 let — Anna Škarabalová
93 let — Anna Škrabalová
94 let — Anežka Grebeníčková
94 let — Antonín Škrabal
94 let — Marie Fajkusová
Zlatá svatba
Marie a Jan Fajkusovi
Marie a Václav Horákovi
Diamantová svatba
Františka a Karel Grebeníčkovi

Tiráž
© Zpravodaj Obce Jalubí
náklad 630 ks
vydala Obec Jalubí, neprodejné
www.  jalubí .eu
Obálka a typografická úprava Adam Hrňa
Korektura Dagmar Rozsypálková
Sazba písmy Andulka a Trivia, stormtype.com©
Tisk a zpracování tiskárna Brázda

Alenka a Josef Kučerovi
Božena a Josef Borusíkovi
Josefa a Josef Kořínkovi

Úmrtí po uzávěrce v roce 2016
Ludmila Vančurová
Antonín Dvořák
Úmrtí rok 2017
Vojtěch Vančura
Stanislav Hnátek
Danuše Martináková
Anna Kovaříková
František Havala
Anna Chmelařová
Hedvika Vagundová
Josef Zapletal
Pavel Horák
Ludmila Halouzková
Ladislav Burian
Marie Horáková
Mária Rozsypálková
František Vaverka
Věra Bednaříková
Petr Mrkvánek

