Jalubí 2014
Vážení spoluobčané,
v každém momentě běhu života člověka něco končí a něco začíná. Uvědomujeme si to však většinou v případech
zažitých, pravidelně se opakujících. V tuto chvíli si zpravidla najdeme čas, abychom se poohlédli a zhodnotili, jak že
se nám v tomto úseku života dařilo, co se nám nepodařilo a co jsme mohli udělat lépe. Právě takovým obdobím je pro
každého z nás blížící se konec roku.
Tak jako každý z nás hodnotí svou práci, tak i zájmové a společenské organizace, školy i ostatní spolky a sdružení
hodnotí tu svou. S výsledky jejich práce a záměry do dalšího období se můžete seznámit na dalších stránkách tohoto
zpravodaje.
Rok 2014 byl současně posledním rokem práce dosavadního zastupitelstva obce. Kdy jindy, než na konci volebního
období, je ta pravá chvíle zhodnotit práci zastupitelů a jejich snahu naplňovat potřeby občanů naší obce.
Nestává se často, aby se hodnotilo dílo za tak dlouhou dobu, jako je 750 let. Ano, již tak dlouho trvá snažení mnoha
generací naší obce od jejího vzniku, který si připomeneme oslavami v příštím roce. V průběhu této dlouhé doby musely
jednotlivé generace našich předků vynaložit nemalé úsilí, abychom mohli žít dnešním způsobem. Tak jako my budeme
v rámci oslav hodnotit umění a práci předchozích generací, budou za 50 let naši vnuci hodnotit naši práci. Není obce bez
občanů a není výsledků obce bez práce občanů.
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vám s blížícím se závěrem roku, jménem všech členů dosavadního i nového zastupitelstva,
jménem pracovníků obecního úřadu i jménem svým poděkoval za veškerou práci, kterou trvale přispíváte k celkovému
rozvoji a spokojenému soužití v naší obci. Děkuji zaměstnancům mateřské a základní školy, členům místních spolků,
společenských a zájmových organizací za pomoc při údržbě a zlepšení vzhledu naší obce, za veškeré aktivity, kterými
pomáháte udržovat místní kulturní tradice a zvyky a tím vytvářet příjemné společenské prostředí v naší obci. Děkuji
rovněž za veškeré aktivity, kterými pomáháte udržovat místní kulturní tradice a zvyky a tím vytvářet příjemné
společenské prostředí v naší obci.
Přeji Vám krásné prožití Svátků vánočních. V roce 2015 nechť Vás doprovází pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním
životě i v práci.
Jménem bývalého i současného zastupitelstva i jménem svým, děkuji Vám, občanům za pochopení a toleranci pro
náročnou práci zastupitelstva, výborů a komisí při obecním úřadu.
Ing. Karel Malovaný

Letošní hodová chasa před kulturním domem.

Stárek a stárka

INVESTIČNÍ AKCE
Realizace rozhodujících záměrů
v obci v uplynulém volebním období
2010 -2014
V roce 2010:

• Protipovodňová hráz nad základní školou v hodnotě 1.200.000 korun.
• Rekonstrukce objektu se vznikem 8 podporovaných bytů pro seniory
v hodnotě díla 11 mil. korun s dotací 4,8 mil. korun.

V roce 2011:

• Výstavba nové budovy pro 26 dětí mateřské školy s prostorami pro
setkávání rodičů s dětmi na mateřské dovolené v hodnotě díla 6 mil. korun.
• Vyrozumívací a informační systém v rámci Integrovaného záchranného
systému Zlínského kraje a dovybavení požární jednotky v ceně 557.000 Kč
s podporou z rozpočtu Zlínského kraje 237.000 korun.
• Výstavba inženýrských sítí pro stavbu 8 RD v lokalitě za hřištěm v hodnotě
770.000 korun.

V roce 2012:

• Komplexní oprava státní silnice a chodníků v hodnotě cca 40 mil. Kč, z toho
hodnota chodníků financována z rozpočtu obce činila 12 mil. korun.
• Vybavení domácností kompostéry na biologický odpad v hodnotě
1.200.000 korun, z toho v rámci „Programu OPŽP - Zlepšení nakládání
s odpady“ poskytnuta dotace 992.000 korun.
• Komplexní výměna podlahy a obložení sálu kulturnímu domu v hodnotě
1.200.000 korun.

V roce 2013:

• Zateplení, výměna oken a fasáda kulturního domu v rámci snížení
energetické náročnosti v hodnotě 3.060.000 Kč , z toho výše dotace z OPŽP
1.160.000 korun.
• Zateplení, výměna oken a fasáda budovy obecního úřadu v rámci snížení
energetické náročnosti v hodnotě 1.400.000 Kč, spolufinancováno dotací
z OPŽP 849.000 korun.
• Vybudování komunikace, chodníku a zpomalovacího prahu v ulici ke
škole, hrazeno nákladem 900.000 z rozpočtu obce.
• Stavba komunikace a kanalizace v ulici Nový Svět nákladem 2.800.000 Kč
z rozpočtu obce.
• Střecha, zateplení a fasáda hasičské zbrojnice v ceně 400.000 korun.

V roce 2014:

• Oprava střechy budovy zdravotního střediska v ceně 330.000 Kč, hrazeno
z rozpočtu obce
• Výstavba pergoly včetně vybudování nového pódia a vybavení stolovacím
zařízením na koupališti v hodnotě 160.000 korun.
• Výstavba nové komunikace, chodníků a odstavných stání včetně
vegetačních úprav, výsadby dřevin a vybavení odpočinkových zón
mobiliářem. Hodnota díla 12.mil. Kč, z toho dotace Regionálního
operačního programu Střední Morava 5.930.000 korun.
• Oprava střechy na budově základní školy v hodnotě 1.600.000 Kč, hrazeno
z rozpočtu obce.
• Oprava komunikace k pálenici v hodnotě 300.000 Kč, hrazeno z vlastních
prostředků.
• Restaurátorské práce památníku padlých a sousoší Cyrila a Metoděje
v hodnotě 115.000 korun.
• Oprava chodníku od autobusové točny ve směru Bařinky v hodnotě
310.000 Kč z vlastních zdrojů.
• Pořízení komunální techniky na pravidelné čištění komunikací v rámci
snížení prašnosti v hodnotě 1.300.000 Kč, z toho poskytnuta dotace
z OPŽP 1.100.000 korun.
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Záměry a cíle pro volební období
2014 – 2018
Vzhledem k avizovanému dotačnímu programovému období 2015
– 2020, které je spojováno s dalším uvolněním prostředků Evropské
Unie, bude hlavním cílem zastupitelstva obce pro rok 2015 zajišťování
tzv. zásobníku projektů a nezbytných administrativních záležitostí
schvalovacích orgánů tak, aby byla obec připravena k předkládání
žádostí na spolufinancování akcí z jednotlivých dotačních programů
v následujících 6 letech.
Přiznávaná dotace, až do výše 90 % uznatelných nákladů, je
jedinou cestou, jak v poměrně krátkém období realizovat potřebné
a občany obce očekávané záměry.
V letošním roce byly zahájeny práce na vypracování projektových
dokumentací pro opravu místní komunikace v Chaloupkách,
Hrnčířích a části Chrástka. Obec zahájila přípravné práce na
vypracování projektu na výstavbu objektu chybějící školní družiny
pro cca 100 žáků základní školy. Dalším projektem, na který bude
zaměřeno úsilí zastupitelstva obce, je komplexní revitalizace místního
hřbitova.
V roce 2015 bude provedeno zateplení a fasáda objektu zdravotního
střediska a dořešeno oplocení mateřské školy včetně dovybavení
školní zahrady herními prvky. Z rozpočtu obce bude nutno uvolnit
více prostředků než v jiných letech na údržbu a vzhled obce v zájmu
důstojného zajištění oslav 750 let od založení obce Jalubí.
Ing. Karel Malovaný

V oblasti investiční se zaměříme na:

• Opravu místní komunikace a chodníků v celém úseku místní části
Chaloupky
• Opravu místní komunikace a chodníků v místní části Hrnčíře a Chrástka.
• Opravu komunikace a chodníků v ulici Staré Zelnice.
• Revitalizaci místního hřbitova (chodníky, zdí kolem kostela, vstupní brány,
stojany odběru vody, obnova vegetace).
• Zajistit vhodné prostory pro družinu v ZŠ.
• Vybavení kulturního domu sportovním nářadím s cílem zlepšení
podmínek tělesné výchovy a sportovní průpravy žáků základní školy.
• Dořešit vlastnické vztahy k pozemkům a vybudovat protipovodňovou
hráz v lokalitě Nový Svět.
• Zateplení a fasáda budovy zdravotního střediska.
• Zasíťování stavebních lokalit s cílem vytvořit podmínky pro stavbu
rodinných domů.
• Odkoupení starých domů nevhodných k bydlení s cílem využití získaných
ploch pro odpočinkové zóny příp. parkování vozidel.

V oblasti společenského života chceme:

• Zajistit důstojný průběh oslav 750 let založení obce Jalubí.
• Udržet místní poplatky mezi nejnižšími v regionu.
• Nadále spolupracovat a podporovat činnost zájmových a neziskových
organizací.
• Zachovat příspěvky na obědy pro občany se starobním a invalidním
důchodem.
• Zachovat příspěvky při narození dětí.
• Prosadit vyplácení finanční podpory rodinám prvňáčků na nákup
školních potřeb.
• Pokračovat s poskytováním výhodných půjček na opravu bydlení.
• Věnovat trvalý zájem rodinám s dětmi a nejstarším spoluobčanům.
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zájmová činnost
Fotbalový klub

Vážení spoluobčané,
dovolte mi zrekapitulovat, co se událo v roce 2014 v SK Ja lubí.
V březnu se konala výroční schůze, kde byl zvolen staronový
desetičlenný výbor SK Jalubí v čele s Romanem Šilcem, coby
předsedou a jednatelem Michalem Zapletalem. Oproti loňsku nenastala žádná změna ve složení výboru, ale výbor byl zvolen na
dvouleté období. I letos máme ve fotbalovém dění tři mužstva hrající mistrovská ut kání. Na poli krajském A-mužstvo a v okresním
B-mužstvo a Žáky. V sezóně 2013/2014 se A-mužstvo umístilo na 10.
místě, B-mužstvo na 4. místě a Žáci na 2. místě. V probíhající sezóně
2014/2015 patří po podzimní části A-mužstvu 13. místo s 6 body,
B-mužstvu 7. místo s 10. body a Žáci jsou na 5. místě s 6 body.
V letní přestávce usedl na lavičku A-mužstva Roman Šilc, který
nahradil končícího Daniela Tichého. Přes zimní pauzu musí výbor
řešit post trenéra žáků, kde nám končí Pavel Kolář a Antonín Chmelař
st. Za jejich odvedenou práci ještě jednou děkujeme. Pro rok 2015
jsou našimi sportovními cíli: pokračování přípravky, udržení kra jské
soutěže mužů, i když to bude velmi těžké. Pokračování v zabudování
mladých kluků do A-mužstva,udržení mužstva žáků, konečně obnovit a dát dohromady tým dorostu. A mimo sportovní cíle: zredukovat
náhradní hřiště za školou, kde chceme osadit i branky a pravidelně
ho udržovat, což se nám letos nepovedlo. Dokončit pros tor pod
pergolou,kterou se nám letos podařilo realizovat, kde ch ceme dokončit
zábradlí, osvětlení a osadit lavičky se stoly. Zastřešení poté může plně
sloužit nejen při fotbale, ale i při kulturních akcích široké veřejnosti
naší obce. Pokračovat v pořádání koštů slivov ice, kde letos proběhl již
39. ročník a vítězem se stal Václav Horák z Ja lubí v konkurenci 219
vzorků. V roce 2015 se uskuteční jubilejní 40. ročník koštu slivov ice,
který se bude konat 21.března na KD v Ja lubí. Samozřejmostí je
údržba areálu Na Loučkách, podzimní sběr kovového odpadu a zapojení se do dění v obci. Jak jste si teď přečetli, tak není prací SK jen
fotbal, i když to je to nejpodstatnější a v tom poslední dobou tápeme,
tedy u mužských kategorií. Bohužel, roky hráčům nikdo nezastaví.
Teprve teď se ukazuje, jak zásadní chy bou bylo neudržení dorostu,
který zanikl před deseti lety a od té doby se ho nepodařilo obnovit. Bohužel, ale je to tak. Mimo sportovní aktivity spadají brigády,
kterých je nespočet a také 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, VTP Pastorek, Pavel a Zdeněk Rozsypálkovi,
SMS finanční poradenství a.s. – Michal Zapletal, MB Střechy-Marek
Bur ián, Izolace M s.r.o., Víno-SKKS, Zahradní technika Robert Bilka,
ČZS Jalubí, Schlotte Automotive Czech s.r.o, Daw-Czech s.r.o, Automatické závlahy Doseděl a Trávníček, Jass-Uni s. r. o, Autoopravna
Michal Oharek, pan Grebeníček Karel. V neposlední řadě děkujeme
i fanouškům, hráčům, trenérům, vedoucím mužstev, funkcionářům,
hospodářům šaten manželům Buriánovým a našim přítelkyním
a manželkám.
Závěrem přejeme všem našim spoluobčanům příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku zdraví a splnění osobních cílů.
Naším cílem je dobře reprezentovat jalubskou kopanou v roce 2015
a současně celou naši obec.
Roman Šilc
předseda SK Jalubí

A-tým

Vážení sportovní přátelé, fotbaloví příznivci a fanoušci našeho SK.
Dovolte, abych Vám nastínil situaci v našem A mužstvu, které je, jak
už je zvykem, fotbalové veřejnosti v celém kraji nejvíce na očích.
S hodnocením sportovní stránky začínáme na jaře loňského roku,
tedy druhé části loňské sezony.
Jaro letošního roku se neslo ve znamení těžkých bojů o udržení
příslušnosti v prestižní 1.B třídě. Mužstvo, po nepříliš povedeném
podzimu, přezimovalo na 11. příčce se ziskem 10 bodů a čekala jej
náročná jarní sezóna.
strana

K posílení mužstva nedošlo a trenérskému tandemu Tichý-Racek
nastal těžký úkol – zachránit tým. Přes nepovedený start a prohry
ve Zlámanci a s Nedakonicemi mužstvo vyhrálo v důležitém zápase
v Ostrožské Lhotě a následně obralo o bod i lídra a pozdějšího vítěze
soutěže, mužstvo Strání.
Chleba se lámal v utkání ve Zlechově, kde mužstvo po heroickém výkonu vyhrálo 2:1 a nastartovalo šňůru 3 vítězství, která
se ukázala jako klíčová. Po Zlechovu pocítili naši sílu i fotbalisté
Vlčnova a Prakšic. Přes prohru v Koryčanech mužstvo stvrdilo již jistou záchranu vítězstvím nad Havřicemi, kdy se potvrdilo, že pokud
mužstvo není pod tlakem, dokáže hrát uvolněně a soupeře přehrát
i fotbalovou kvalitou.
Po náročném jaru se trenérské duo Tichý-Racek rozhodlo skončit
z osobních důvodů a otázkou bylo, kdo mužstvo vůbec povede. Jelikož
se žádný z následně oslovených respondentů pro práci v SK neodhodlal, mužstvo převzal zároveň předsedající člen výboru Roman Šilc.
Tomu odešel před začátkem přípravy do mateřského Velehradu Miloslav Novák, jinak mužstvo sice zůstalo pohromadě, ale bylo jasné, že
Janečka a Bičánka zdravotní potíže rozhodně nepustí do všech zápasů.
Když se přidaly postupně zdravotní potíže i dalších klíčových hráčů,
byl úzký a přestárlý kádr vystaven velmi těžkému úkolu – konkurovat stabilizovaným, či ambiciózním týmům, pro něž není problém
posílit mužstvo novou krví. Mužstvo sice v některých utkáních podalo sympatický výkon, jako např. v Kunovicích, se Starým Městem,
nešťastném utkání ve Zlechově, či na hody s lídrem z Vlčnova, ovšem
na plný bodový zisk dosáhlo až v posledním ut kání s Koryčany, kdy
mužstvu vyšlo vše, na co sáhlo a výsledek byl podložen rovněž kval itním výkonem. Poslední utkání s Kunovicemi bylo již předehrávkou
jarní části. Ptáte se zřejmě, proč tomu u nás není jako v jiných týmech
a mužstvo se neobměňuje, nedoplňuje, proč hrají ti, co hrají a nehrají
lepší, jiní, noví? Důvod je nasnadě: jiní nejsou a hrají ti, co mají chuť
a fotbal je stále baví. Úzký počet nadšenců, jenž se o chod celého klubu stará, bohužel nemá takové zkušenosti jak se skautingem mladých
hráčů, tak se sháněním finančních prostředků. Proto, jestli ti není
osud jalubského klubu lhostejný, neboj se přiložit ruku k dílu byť
konstruktivním názorem, doporučením, pomocí na brigádě či pomocí sehnat či darovat finanční prostředky nebo např. sponzorským
darem. Je totiž možné, že pokud se v brzké době nezmění celkový
chod klubu, na hřišti na Loučkách nebude mít kdo hrát a tento sloupek ve zpravodaji bude rovněž prázdný. To jsou fakta, které v horizontu několika let můžou nastat a to, co kdysi bylo pýchou, zmizí
v propadlišti dějin. My však pevně věříme, že tomu tak nebude, že se
znovu objeví generace, stejně silná jako ta, co právě dosluhuje a bude
minimálně stejně tak úspěšná. Ta současná se sice snaží, ještě zabojuje o záchranu v soutěži, ale čas nejde zastavit.
Držte nám palce a povzbuzujte i ve chvílích, kdy to mužstvo
neb ude mít jednoduché.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kdo nad námi ještě nezlomili hůl a fandí nám i v dobách těžkých, dále pak vedení v čele
s Ro manem Šilcem, a taky Vám, široké fotbalové veřejnosti.
vedení A-týmu

B-tým

„B“ Mužstvo začalo sezónu 2014/2015 pod vedením trenéra
J.Horáka , asistenta trenéra M. Dobiáše a vedoucích mužstva Horáka
L. a Zapletala M. Na prvním tréninku bylo zapotřebí dát potřebný
počet hráčů, kteří budou hrát v ,,B“ a skonsolidovat mužstvo na podzimní sezónu a připravit hráče, kteří budou vhodní pro přechod do
„A“ mužstva. V kádru ,,B“ se objevili nový hráči: Dalibor Nosek,
Michal Jungman a především patnáctiletý Jan Tomáštík, který přešel
ze žáků. Opět se prokázalo, že pokud budou mladí kluci řádně tré novat, mohou se uplatnit v ,,A“ mužstvu, kde již byli zkoušeni D. Nosek, J.
Gajdošík, J. Sýkora, J. Tomaštík i ostatní kluci.Ale zpět k ,,B“. Mužstvo
sehrálo velmi dobré zápasy, ale i špatné a ty byly z důvodů různých ab3

zájmová činnost
sencích a nebo pracovní vytíženosti, bohužel nejhorší situace vznikla
zraněním Z. Horáka v prvním zápase a potom nám onemocněl M.
Jungman a M. Zapletal přešel hrát do ,,A“, tímto se nám rozpadla
záloha a s tímto problémem se mladí kluci museli dokázat vypořádat.
Pokud se kluci sešli alespoň v patnácti hráčích, tak mužstvo odehrálo
dobrý zápas. Byly zápasy, kdy se prohrálo. Bohužel tyto zápasy byly
zapříčiněné buď malým počtem hráčů a nebo vyloučením. Nejvíce
mě mrzí neproměňování brankových šancí. S touto situací budeme
muset v zimní přípravě něco udělat. Především bych chtěl, aby se
v zimní přípravě objevilo co nejvíce hráčů, abychom mohli vybrat
hráče jak pro ,,A“, tak i pro ,,B“mužstvo. Potom si myslím, že po zimní
přípravě se výkonnost mužstva ještě zlepší.
trenér ,,B“
J.Horák

Žáci

Vážení příznivci jalubské kopané, dovolte mi, abych vás krátce informoval o žákovském mužstvu SK Jalubí.
S hodnocením žáků bych začal jarem 2014, kdy naši nejmenší
hráči vybojovali krásné 2. místo.
Rekapitulace
zápasů
jara
2014:
Traplice:Jalubí
0:5,
Osvětimany:Jalubí 5:0, Jalubí:Velehrad 8:0, Sušice:Jalubí 4:4,
Buchlovice:Jalubí 3:4.
Po jarní sezóně se konala tradiční ukončená, kde jsme se rozloučili
s našimi hráči Honzou Tomáštíkem, Danem a Alešem Dobiášovými,
kteří přešli do dorostu ve Starém Městě a Honza se zapojil do
B-mužstva Jalubí. Tímto jim trenéři děkují za vzornou reprezentaci
našeho klubu. Do podzimní sezóny jsme doplnili kádr o nové čtyři
hráče. Na podzim se nám moc nedařilo a i proto jsme momentálně na
5.místě tabulky. Rekapitulace zápasů podzim 2014: Ja  lubí:Velehrad
7:3, Havřice:Jalubí 9:0, Jalubí:Traplice 5:1, Mařatice:Jalubí 2:1,
Jalubí:Sušice 0:4, Buchlovice:Jalubí 5:1, Nedachlebice:Jalubí 6:0.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům, sponzorům
a fanouškům, kteří nás podporují a pomáhají.
Za tým žáků Jalubí přejeme všem veselé Vánoce a šťastný Nový
rok 2015
vedení žákovského týmu

Myslivecký spolek hodnotí

Vážení spoluobčané,
rok 2014 neodvratně končí, proto je třeba se zamyslet, co se nám
v letošním roce povedlo a co nikoliv.
Jednou z hlavních povinností každého myslivce je přikrmování
v době strádání. Letošní zima nebyla nikterak krutá, přesto jsme
museli zvěři intenzivně předkládat jadrná, popř. objemová krmiva až
do jarních měsíců, což je v dnešní době poměrně finančně nákladné.
V posledních dvou letech dochází, nejenom u nás, k nárustu
počtu černé zvěře (divokých prasat), což s sebou přináší problémy
jak v oblasti škod na polních kulturách, tak i k vytlačování původní
hlavně drobné zvěře z naší přírody.
Tomu se snažíme zabránit jak přiměřeným lovem černé zvěře,
tak i každoročním vypouštěním bažantů do honitby s následnou
celoroční péčí.
V dnešní době je možné využít určitých ekologických programů
pro zvýšení úživnosti honiteb, zlepšování životního prostředí pro
původní (drobnou) zvěř. Na jaře jsme vysázeli 600 stromků na
zemědělsky nevyužívané půdě, ale praxe ukázala, že v této lokalitě
bez oplocení i po chemickém ošetření proti okusu není možné stromky před zvěří uchránit. V příštím roce se pokusíme využít některý
z dotačních programů pro výsadbu biokoridorů.
Kromě celoroční práce na údržbě naší chaty, krmných
a mysliveck ých zařízeních musím opět vyzdvihnout jednu
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z nejužitečnějších akcí letošního roku a to jarní úklid naší honitby ve
spolupráci s jalubskými skauty.
Po zkušenostech z let minulých je vidět, že tato akce má pozitivní vliv nejen na okolní přírodu, ale také výchovný jak na děti, tak
i na dospělé, kteří tento nepořádek dělají. Je pravda, že tento mýtus
„vše co nepotřebuji do žleba“ je již zcela ojedinělý. Bohužel se ještě
potýkáme s nepovoleným ukládání stavební suti do neudržovaných
míst na polních cestách. Ze strany obce by mělo být vyžadováno jejich pravidelné udržování ze strany uživatelů okolních polností už
jenom proto, že v opačném případě dochází k vyježdění dalších cest
na obhospodařovaných plochách a vzniku škod na zemědělských kulturách.
V minulých letech jsme pořádali dětský den pro školáky, který si
letos zajišťovala škola sama, tak jsme vypomohli alespoň organizačně.
Jak již každoročně musím připomenout již tradiční srnčí hody.
V posledních dvou letech, kdy nám přeje počasí a hraje nová kapela,
návštěvnost i atmosféra této akce je velmi dobrá.
Podzimní měsíce jsou pro myslivce především obdobím lovu
a společných honů. Jeden takový se uskutečnil začátkem prosince
i u nás,což je pro naše členy kromě loveckého vyžití i společenskou
událostí roku.
Závěrem bych rád připomenul, že myslivost je ušlechtilá a záslužná
činnost, která má v naší republice velkou tradici.
Doufám, že i v naší obci tato tradice bude zachována a některý
ze zástupců mladší generace v budoucnu rozšíří naše řady. Rád
bych všem spoluobčanům popřál jménem MS Jalubí hodně zdraví a
úspěchů v roce 2015.
Slovák Martin
myslivecký hospodář

Chovatelé poštovních holubů

Základní organizace chovatelů poštovních holubů v Jalubí má
7 členů. Chov poštovních holubů vyžaduje od chovatelů každodenní
krmení a ošetřování. Tímto se připravují holubi na chovnou a závodní sezonu. Chovná sezona začíná již v měsíci březnu, závodní sezona
následuje od měsíce května do konce července.
V roce 2014 bylo naplánováno 21 závodů v rámci Okresního
svazu Uherské Hradiště. V těchto závodech zvítězil chovatel Mi lan
Rozsypálek. V závodě holoubat obsadil první místo Miroslav Maňásek
z Modré. Nejdelší závod sezóny z Oostende, 1034 km, vyhrál Milan
Rozsypálek. Vítězům touto cestou blahopřejeme.
Rovněž děkujeme obecnímu úřadu a místnímu zahrádkářskému
svazu za poskytování prostorů pro výkon vlastní činnosti.
Všem občanům přejeme všechno nejlepší v roce 2015.
Antonín Dobeš
předseda ZO CHPH

Zahrádkáři

Tento rok začal jako vždy výroční členskou schůzí, která však byla
volební. Byl zvolen staronový výbor organizace na pětileté funkční
období. Koncem února proběhlo předání správcovství u Pavouka.
Novou správkyní se stala paní Krsičková. Vcelku pěkný březen sloužil
k údržbě našich areálů. Vyhrabali jsme trávu a uvedli jsme okolí
areálů do slušného stavu. V dubnu jsme provedli brigádu na výkop a
položení elektrického kabelu spojujícího pálenici s čerpadlem, které
je u studny. V květnu započala oprava obvodového pláště, včetně zateplení v areálu na Pálenici. Tuto práci ve vzorné kvalitě udělala dodavatelsky firma Pavel a Zdeněk Rozsypálkovi. Práce byly dle dohody
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zájmová činnost
hotové do konce června, takže jsme již počátkem července udělali
brigádu na úklid. Umyli jsme okna, dveře a nyní je radost se na
Pálen ici podívat. Změnu si v současné době pochvalují i návštěvníci
pálenice, během pálení. Sečení trávy nad Pálenicí provádí náš člen
Dušan Frajt, za což je mu potřeba poděkovat.
Vyměnili jsme prohnilé okapy u Pavouka ze strany od
Bednářového, zhotovili novou opěrnou zídku a provedli jsme obnovu zeleně. Kromě údržby areálů jsme taky uspořádali pravidelné
akce jako: spolkový košt vína, Svátek matek, objednávku a prodej
sadbových brambor, posezení u burčáku apod. Koncem srpna jsme
zahájili pálení. Sezona bude tak poloviční jako loňská. Přijali jsme tři
nové členy, náš člen a kandidát Milan Škrabal byl zvolen předsedou
Územní rady, takže máme v našich řadách nejvyššího okresního
zahrádkáře. Samozřejmě mu blahopřejeme a držíme palce.
V srpnu jsme uspořádali zájezd do východních Čech. První den
jsme navštívili pevnost Dobrošov, která byla budována v době ohrožení
fašistickým Německem. Stavba trvala 311 dní a byla ukončena
přijetím Mnichovské dohody.V první fázi pracovalo 500 dělníků,
pak se počet zdvojnásobil. Jedinou technikou, podle průvodkyně,
byla pneumatická vrtačka a jinak všechno ručně. Podzemní město
je v hloubce 20 – 60 metrů. Když člověk vidí dnešní výkony, tak
musí našim předkům jen závidět. Odpolední procházka Adršpašskoteplickými skalami nás naladila zase na jinou notu. Druhý den jsme
navštívili zámek Opočno a Muzeum jesliček v Třebechovicích pod
Orebem, kde jsme viděli slavný Třebechovický betlém.
Naše členy musíme za jejich přístup a aktivitu pochválit. Taky jsme
navštívili osm členů u příležitosti jejich životního jubilea. Závěrem
bych chtěl poděkovat členům naší organizace za jejich přínos a práci
a popřát jim radostné Vánoce a hodně zdraví v příštím roce. Totéž
přeji všem občanům Jalubí.
Mgr. Jindřich Zapletal
předseda ZO ČZS

V letošním roce jsme v březnu pořádali každoroční fašankovou
obchůzku obcí s následnou večerní zábavou s pochováváním basy.
Již v březnu jsme provedli sběr železného odpadu, v dubnu jsme se
zúčastnili 21. Hasičské pouti na sv. Hostýnu. V květnu, na svátek
sv. Floriána, jsme nechali sloužit mši svatou za hasiče v místním
kostele. Podíleli jsme se na zajištění bezpečného průběhu slavnosti
Božího těla. V září proběhly, i s naším přispěním, slovácké hody
s právem. V prosinci jsme pomáhali s organizací při rozsvěcování
vánočního stromu.
V letošním roce na nás přišla řada v pořádání okrskové soutěže
v požárním sportu. I přes dopolední špatné počasí proběhly závody
za příjemného slunečného počasí, i to přispělo ke zdárnému zvládnutí
soutěže, jak z organizačního, tak i sportovního pohledu. Naše SDH
zastupovala družstva mužů, starších a mladších žáků a smíšeného
družstva nad 35let. Všichni naši zástupci obsadili nádherná 1. místa
a navíc v disciplíně běh na 100 m překážek obsadili naši závodníci
z družstva mužů všechna místa na stupních vítězů. Družstvo mužů
postoupilo do okresního kola v požárním sportu, kde podalo, nad
naše očekávání, kvalitní výsledek.
V tomto roce byla obnovena družstva žáků, která se zúčastňovala
závodů velké ceny okresu Uherské Hradiště, kde se umísťovala na
pěkných místech. O prázdninách odjeli žáci na tábor na Smraďavku,
který si skvěle užili a odnesli mnoho zážitků například z návštěvy
u profesionálních hasičů v Uherském Hradišti.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce v letošním roce zasahovala u pěti událostí, kdy se kromě dvou požárů jednalo o technické
zásahy a to při pátrání po pohřešované osobě na Salaši, odstranění
spadlého drátu elektrického vedení a navrácení vypadlých mláďat
sov zpět do hnízda. V létě se jednotka zúčastnila dětského dne na
hřišti, kde připravila pro přítomné ukázku požárního zásahu, kterou
předvedlo družstvo žáků, dále byla pro děti připravena soutěž o sladkou odměnu a na závěr jsme dětem vyrobili pěnu, která jako vždy
sklidila největší úspěch. Kromě zásahů a ukázek jsme v obci během
suchých dnů prováděli závlahu travnatých ploch a kropení cest kvůli
zvýšené prašnosti.
Závěrem chceme poděkovat všem našim sponzorům, příznivcům
a v neposlední řadě OÚ Jalubí za projevenou podporu v roce 2014 a
těšíme se na další spolupráci. Všem spoluobčanům přeji příjemné
prožití vánočních svátků a šťastné vkročení do nového roku 2015.
Petr Borusík ml.,
zástupce velitele jednotky SDH

SKAUT JALUBÍ

Klubovna zahrádkářů s novou fasádou

SDH a JSDH v roce 2014

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a my, jako i jiné organizace v obci, hodnotíme
uplynulý rok.
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„Každý den vykonej dobrý skutek !“
skautská zásada
Naší snahou je výchova všech členů od těch nejmenších až po
dospělé v duchu skautských ideálů. Jsme přesvědčeni, že tyto ideály
a hodnoty jsou v dnešní době stále potřebné, i když by se někomu
mohlo zdát, že jsou v moderní společnosti jaksi „out“ - například
skauský příkaz „Každý den dobrý skutek!“
Letošní skautský rok byl opět bohatý na nejrůznější akce. Zmiňme
namátkou jen některé: skautské vaření na skanzenu na Modré,
Mafiány v jarním Jalubí, Závod světlušek a vlčat, Rádcovský kurz,
jarní úklid přírody v okolí Jalubí spolu s myslivci, až po nejznámější
akci – Jalubí plné strašidel, které se letos zúčastnilo více než 300
dětí a rodičů. Jezdíme také několikrát ročně pomáhat do muzea
Československého opevnění Cihelna v Králíkách.
Skautské oddíly v Jalubí mají v současnosti kolem 50 aktivních členů. Vedení dívčího oddílu odvážně převzala Patricie
Slavíková a Petra Malovaná, kterým pomáhají Sabina Slováková a Tereza Turečková. Dívčí oddíl tvoří družina skautek Osmikrásky a družina Světlušek. Chlapecký oddíl tvoří družiny Vlci a
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zájmová činnost
Děti, nechodíte ještě do skauta? Zveme vás! Těšíme se na nové
kluky a děvčata, kteří mají rádi přírodu, nové zážitky, dobrodružné
výpravy, neobvyklé hry a hlavně dobré kamarády a kamarádky.
Kde a kdy přijít? Kluci mají pravidelné schůzky každý pátek
v 15 hodin ve skautské klubovně U pavouka, skautky v pátek v 15.30,
světlušky v sobotu v 10 hodin.
Přejeme všem skautům i vám všem spoustu neotřelých nápadů,
jak v novém roce udělat mnoho dobrých skutků.
Začněme hned dnes!
Patricie Slavíková,
Pavel Vagunda

Přátelé vína, o.s. Jalubí

Tábor - chlapecký oddíl
Lišáci, skauty vede Jakub Vagunda, Dan a Aleš Dobiášovi, menší
kluky -Vlčata zase Vojta a Pavel Vagundovi.
Jaké byly letošní letní tábory po čtvrt století od prvního tábora
jalubských skautů?
Holky se vrátily na oblíbené tábořiště do podhůří Jeseníků
k vesn ici Janoslavice, kde je celý tábor provázela hra podle
ste jnoj menného fil mu Letopisy Narnie, která sklidila velký úspěch.
Stejně jako výborná jídla v kuchyni.
Chlapecký oddíl tábořil na Stříbrném potoku v Jeseníkách. Byli
jsme znovu uchvácení krásou přírody: koupání v Nýznerovských vodopádech, tajemná romantika opuštěných žulových lomů. Na táboře
vyvrcholila celoroční hra Zlatá horečka, podle slavného spisovatele
Jacka Londona. Kluci v průběhu roku poctivě vydělávali pesosy
- herní peníze, aby si za ně mohli koupit potřebnou výbavu. Pak
se mohli na čas stát zlatokopy na Aljašce. Zkusili jste někdy hledat
zlaté valouny v křišťálově čistých potocích, zabírat zlatonosné dílce?
A což teprve propírat pískové mělčiny a na rýžovací pánvi hledat zlatý
prach?
Na vzdělání vedoucích závisí kvalitní program: není tomu ji nak
ani ve skautingu. Proto se z dívčího oddílu rozhodly vyjet dvě z nás
na druhou stranu naší republiky a to na krásnou Šumavu, kde jsme
absolvovaly Čekatelský lesní kurz MOA, pro získání patřičného
vzdělání a potřebných zkušeností, které určitě využijeme v dalším
vedení družin. Můžu říct, že takové kurzy mají smysl, nejenom
k nas bírání inspirace, ale i pro získání pořádné dávky elánu do dalších
skautských let. A také nových skvělých přátel.
Tři starší skauti zase prožili 10 nabitých prázdninových dní na
rádcovském táboře s názvem „Tábor svatého Jiří“. Na tomto kurzu se
hlavně učili jak připravovat zajímavý program, který by kluky bavil
a jak je vést správným směrem. Je skvělé, že přinesli do oddílu nové
a svěží nápady na činnost a spoustu nadšení.
Z chlapeckého oddílu se dále dva vedoucí účastnili prestižního
čekatelského kurzu Corda. Kurz je součástí celostátního skautského
vzdělávání vedoucích, proto měl spíše než zážitkový vzdělávací
charakter. Například se zde hodně kladl důraz, jak správně plánovat
výpravy a skautský program, ale také na nápady a nové aktivity. Pro
úspěšné zakončení tohoto kurzu museli kluci udělat několik zkoušek
a po jejich splnění obdrželi oficiální dekrety, opravňující k samostatnému vedení.
Chtěli bychom poděkovat obecnímu úřadu v Jalubí za podporu a
za každoroční příspěvek na činnost, protože právě z něho jsme mohli
zacelit část výdajů na tyto kurzy.
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za projevenou důvěru
a hojnou účast na 7. Koštování vína, které jsme uspořádali 22. úno ra
2014. Velká účast nás zavazuje uspořádat Koštování vína i v roce 2015,
které se bude konat v sobotu 28. února od 10:00 hodin. K poslechu
i k tanci bude hrát cimbálová muzika Stanislava Gabriela. Ve večerní
době bude koštování pokračovat při diskotéce.
Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní pohody
a splnění všech přání.
za Přátele vína o.s. Jalubí
Dušan Ondráš

Folklorní soubor Střešňa

Milí spoluobčané,
každý rok je plný shonu a všedních starostí. Naštěstí je jeho
konec doprovázen klidnými svátečními dny, které dávají možnost se
ma linko poohlédnout a zavzpomínat na to, co nás za uplynulé měsíce
potkalo.
Stejně tak tomu bylo i v našem souboru. Děti se zúčastnily řady
vystoupení v okolních obcích. Za připomenutí stojí vystoupení na
Tupeském džbánečku. Jde o krásnou akci, kde máme již řadu let
skvělé zástupce v řadách soutěžících. V letošním roce se na prvním
místě, ve své věkové kategorii, umístila Kristýnka Odstrčilíková.
Gratulujeme! K nezapomenutelným místům patří i Jankovice s kouzelnou atmosférou a Košíky, kde jsme se málem nevešli na pódium.
Je skvělé, že se nám daří neustále doplňovat počty těch nejmenších.
Je s nimi sice spousta práce, ale když potom děti vidíme v krojích,
je to velká radost. Pohled na křepčící drobotinu dokáže vykouzlit
úsměv na tváři snad každému.
Léto jsme zahájili farní poutí a pak už jsme pilně zkoušeli na naši
největší souborovou akci, kterou jsou dožínky. A letos byly opravdu
vydařené a tradiční. Hospodáři vycházeli z domu s číslem popisným 1. Manželé Mirek a Maruška Vaňkovi byli skvělými hospodáři
a pochvala patří i celé krojové chase. Průvod byl doprovázen starým
žebřiňákem taženým koňmi, který se stal i báječnou atrakcí pro
drobotinu. Dokonce nám vyšlo i počasí. Pršelo jen v průběhu mše
svaté v kostele, i když to bylo na spadnutí celý den. Vrcholem byla
dožínková zábava se skupinou Mamamu, v jejímž průběhu předvedl
své pásmo kompletní soubor za doprovodu cimbálové muziky Střešňa
a sklidil velký úspěch.
Přál bych vám všem do nového roku spoustu „úspěšných vystoupení“ a radosti z práce a všeho, co vás naplňuje.
Ing. Miroslav Kostelníček
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Základní škola a projekty

Využití finančních prostředků EU je v dnešní době důležité. Naše
škola se pravidelně snaží využít vyhlášené výzvy a získat tak finanční
příspěvek pro školu.
V loňském roce jsme úspěšně zakončili projekt EU peníze školám,
díky kterému jsme zakoupili 20 žákovských notebooků, interaktivní tabuli a počítačové výukové programy. Nyní jsme se zapojili do
dalšího projektu „ S ICT ve výuce to umíme“. V rámci tohoto projektu
budou proškoleni pedagogové naší školy v IT dovednostech - využití
interaktivní tabule, tvorba výukových programů, moderní nástroje
a inovativní postupy a získáme další počítačovou techniku.
Dále jsme využili výzvy na podporu zdravého životního stylu.
Považujeme za důležité vést děti ke zdravému životnímu stylu,
rozšiřovat zájem o sportovní a pohybové aktivity. Jedná se o projekt ZDRAVĚ DO ŽIVOTA, který organizuje Středisko volného času
Klubko Staré Město. Projekt je zaměřený na zdravý pohyb, zdravou
školu – v rámci této části bude proškolena vedoucí školní jídelny
a hlavní kuchařka- a bezpečnost na ulici – část zaměřená na dopravní
výchovu.
Dalším významným projektem pro podporu zdravého životního
stylu je „ ČESKO SPORTUJE“ pod záštitou Českého olympijského
výboru.
V rámci všech projektů získáváme spoustu výukových
a metodick ých materiálů a pomůcek.
Podali jsme i žádost o Vánoční grant, který poskytuje nadace
Děti – kultura –sport. Doufejme, že se nám to podaří.
Na závěr je třeba podotknout, že tyto výzvy můžeme využívat díky
zájmu pedagogů, kteří realizaci projektů mnohdy věnují svůj volný
čas.
Mgr. Kateřina Kuntová
ředitelka

obci Jalubí pod vedením pana starosty ing. Karla Malovaného.
Poděkování patří i za renovaci staré budovy a vybavení MŠ.
V letošním školním roce naši MŠ navštěvuje 78 dětí ve třech
odděleních ve věku 3 – 7 let. V tomto roce jsme připravili projekt
„Sluníčko na cestě ke zdraví aneb zdravý životní styl“. Tento projekt
se zabývá tématikou zdraví. Děti se prostřednictvím různých činností
učí poznávat svoje tělo, jak chránit své zdraví, jak se chovat, aby se
nemusely bát návštěvy lékaře. V měsíci říjnu děti shlédly loutkové
divadýlko „Sněhuláček záchranář“ (Červený kříž z Prostějova), kde si
mohly vyzkoušet obvazovou techniku, základy první pomoci a byly
seznámeny se defibrilátorem. Také divadelní přestavení v klubu kultury v UH „Jů a Hele“ bylo obdobně zaměřeno. Dovybavujeme hrací
centra lékařskými pomůckami, publikacemi a hračkami.
Začali jsme sestavovat kostru lidského těla „Billiho“ zábavnou
formou. Pracujeme s tématy „Lékaře se nebojíme“. Podporujeme
tělovýchovné aktivity, cvičení jógy, atletické soutěže, plavání, výlety do
přírody. Velký důraz klademe i na různé preventivní vyšetření např.
screeningové vyšetření zraku. Je to unikátní metoda prevenci vad
zraku, která se provádí přímo v naší MŠ. Při cvičení jógy se snažíme
odhalit skoliózu u dětí a ploché nohy. Ve zdravé výživě klademe důraz
na pestrost stravy a pitný režim. Připravujeme také besedu s dětskou
lékařkou a psycholožkou z Pedagogicko-psycholog ické poradny.
A na závěr:
Dítě se učí tomu, v čem žije.
Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo.
Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit.
Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné.
Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé.
Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat.
vedoucí učitelka
Krčková Hana

50 let v mateřské škole

Tento školní rok byl v naší MŠ velmi významným obdobím.
Os lavovalo se 50. výročí založení MŠ. Její provoz začal již v roce
1964. Os lavy vypukly 24. 5. 2014. V dopoledních hodinách byl
den otevřených dveří. Budovu navštívilo, nad naše očekávání, velké
množství pamětníků, rodičů, dětí i představitelů obce. Školka byla
velmi bohatě vyzdobena fotografiemi ze současného dění školy, ale
i z její minulosti. Mnozí se na fotografiích jen stěží poznávali. Obdivovaný byl koutek hraček z minulého století a ze současné doby.
Bylo možno shlédnout výstavu výtvarných prací ze čtyř ročních období. Neopomnělo se také na fotografie z výstavby nového oddělení
Berušek, které funguje již tři roky. Nejvíc zájemců nahlíželo do
kroniky z minulosti až do současných měsíců. Tady se vzpomínalo
na generace dětí, které se zde nezapomenutelně zapsaly díky svým
roztomilým dětským tvářičkám, které v současné době zdobí už
i vrásky času lidského života. Dojemnou a roztomilou atmosféru
dotvářely děti hrající si ve třídách.
Po obědě se dveře budovy MŠ uzavřely a všichni hosté se přesunuli
do kulturního domu v Jalubí, kde oslavy vrcholily vystoupením dětí
z jednotlivých tříd. Své dovednosti předvedly děti ze tříd Modrásci a Žluťásci ze staré budovy, za nové oddělení vystupovaly děti ze
třídy Berušky. Nejstarší předškoláci předvedli společnou mazurku.
Vystoupení ukončila společná písnička s předáváním dárečků, které
děti za pomoci paní učitelek vyráběly. Závěr oslavy se přesunul do
mateřské školy, kde bylo připraveno občerstvení pro všechny hosty,
ale také realizační tým p. učitelek a provozních zaměstnanců, kterým
patří velké poděkování za přípravu této slavnosti.
Pedagogický tým – Lenka Kusáková, Veronika Juřenová, Marie
Švehlová, Kristýna Joklová, Diana Slavíková, Hana Krčková.
Provozní zaměstnanci – Jana Chmelařová, Alena Bereznajová,
Hana Kolářová.
Se západem slunce jsme neopomněli ani na procházku pěkně zrekonstruovanou zahradou, za kterou děkujeme našemu zřizovateli
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Farnost Jalubí

… s novým duchovním správcem, který nastoupil v srpnu 2013,
prožila celý liturgický rok tj. od adventu až po slavnost Ježíše Krista
Krále (23. 11.)
Vrcholem celého roku je vždy slavnost Kristova vzkříšení –
Ve likonoce. Je to událost pro křesťanskou víru tak důležitá, že každá
neděle v týdnu má být věřícími vnímána jako nové prožívání dne
vzkříšení. Společné slavení Velikonoc a bohoslužebné shromáždění
při každé neděli tvoří pomyslnou kostru života celé farnosti. Takto
upevňované farní společenství v naší obci i v uplynulém roce dávalo
prostor nejrůznějším aktivitám, ať je to společenství maminek na
mateřské nebo děti v kroužku „Svatojánek“ či dospělým farníkům
určené společenství „Cursillo“, „Mariánské večeřadlo“ nebo mez inárodní křesťanské hnutí „Modlitby matek“. Nová je možnost set kávat
se nad biblí při pravidelných biblických hodinách na faře. Hod iny
jsou určeny každému, kdo se chce více dovědět o obsahu bi ble,
o dobách, kdy texty vznikaly, o jejich kulturním a historickém pozadí.
Zváni jsou všichni!
Náš farní kostel se, jako každý rok, stal na začátku června místem
slavnosti 1. svatého přijímání, na konci měsíce slavil o pouti svého patrona sv. Jana Křtitele. Pod střechou kostela poděkovali hospodáři za
dary země při dožínkách a o jalubských hodech přišla na bohoslužby
chasa v „plné parádě“ i s právem.
Z hlediska historie farnosti je obzvlášť důležitý právě letošní rok.
Před 250 lety (1764) byl benedikován (požehnán) farní kostel posledním velehradským opatem Filipem Zuri. Slavnost výročí této
události připadla na neděli 12. října. Mši sv. celebroval gener ální
vikář Ar cibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík.Význam
slavnosti zdůraznila okolnost, na kterou se celá farnost těšila dlouhé
dva roky. Byla dokončena obnova výzdoby retabula hlavního oltáře.
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Rok

2013

2014

celkem

Ministerstvo kultury ČR

238.000

350.000

588.000

Fond kultury Zlín. kraje

240.000

275.400

515.400

Obec Jalubí

92.000

100.000

192.000

Obec Traplice

––

35.000

35.000

Obec Sušice

––

20.000

20.000

Sbírky a dary jednotlivců
CELKEM

433.375

331.650

1.003.375

1.112.050

Milí farníci, milí občané, před námi je vánoční čas. Přejme si, aby
do našich srdcí přinesl Kristův pokoj. Příchod Božího Syna na svět
budeme prožívat o vánočních bohoslužbách.
24. 12. Štědrý den 		
„Půlnoční“ ve 21.00 hod.
25. 12. Boží hod vánoční
mše sv. 09.00h setkání dětí
			
u Jesliček ve 14.00 hod.
26. 12. sv. Štěpána		
mše sv. 09.00 hod. v Jalubí

765.025

P. Vojtěch Daněk
farář

2.115.425

Mistři restaurátoři s mravenčí pečlivostí místo vedle místa, kousek
po kousku, vždy v letním období odstraňovali vrstvy pozdějších
nátěrů, konzervovali a zpevňovali trouchnivějící části, doplňovali
zlacení. Práce byly rozvrženy na dvě léta a rozpočet na celé dílo
činil 2.115.425,– Kč. V letošním roce se proinvestovalo zbývajících
1.112.050,– Kč. Pro farnost vysoké náklady. Bez přispění veřejné
správy by nebylo možné obnovu uskutečnit.Všem, kdo přispěli, patří
velký dík.
Podíl jednotlivých složek veřejné správy a samosprávy na finanční
pomoci nejlépe ukáže tabulka vlevo.

Farní kostel a jeho restaurování

Dne 9. října 2014 uplynulo 250 let od benedikce požehnání farního
kostela Narození sv. Jana Křtitele v Jalubí. K tomuto datu se podařilo
dokončit náročnou opravu výzdoby nad hlavním oltářem tzv. retábula. To
všechno oslavili jalubští farníci při slavnostní mši svaté v neděli 12. října
v 10 hodin dopoledne. Mši sv. celebroval Mons. Josef Nuzík, generální
vikář Olomoucké arcidiecéze. Farář P. Vojtěch Daněk poděkoval všem,
kteří připravili oslavu a hlavně těm, kteří přispěli ke zdaru oprav - ať už
vlastní prací, finančním darem nebo modlitbou. Zúčastnili se také zástupci tří farních obcí Jalubí, Traplic a Sušic, které na opravy přispěly ze svých
rozpočtů. Opravu by ovšem nebylo možné provést bez příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z dotačního programu “Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností”.
Odpoledne ve 14 hodin se konalo svátostné požehnání (jak bývalo dříve
o nedělích zvykem a jak se nám to dochovalo ve folklorních písních. Když
jsem šel z Hradišťa z požehnání...).
Před požehnáním byla krátká přednáška Ing. Jiřího Látala, který
přijel se svojí manželkou a se svým asistentem Vojtěchem Krajíčkem
jako zástupce všech asi 15 restaurátorů, podílejících se na restaurátorských pracech. Ing. Látal stručně vysvětlil náročnost všech postupů,
které vedly k navrácení výzdoby do původní podoby, jakou měla před
250 lety, tedy před provedením barevných změn koncem 19. století.
Po požehnání se všichni odebrali “na Pálenici”, kde bylo připraveno malé
pohoštění a příležitost k popovídání. Z kněží, kteří v minulosti ve farnosti
sloužili, přijal pozvání P. Michal Šálek. Sál byl vyzdoben obrázky kostela,
které namalovaly děti ze Základní školy Jalubí. Tyto kresby jsou zároveň
přípravou na oslavu 750 let od první písemné zmínky o obci Jalubí, která
připadá na příští rok.

O obci Jalubí bylo slyšet i v Praze

Dne 16. září se uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže Nejlepší
starosta/ primátor 2010 – 2014, pořádané Svazem měst a obcí ČR
pod záštitou prezidenta republiky. Slavnostního vyhlášení se v prostorách Španělského sálu Pražského hradu za účasti prezidenta republiky a nejvyšších představitelů státní a veřejné správy zúčastnilo
300 vybraných finalistů soutěže. Ocenění bylo uděleno celkem dvaceti starostům a primátorům. Odborná porota, složená ze zástupců
ministerstva financí, legislativního odboru ministerstva vnitra,
akademické půdy, státní správy i soukromého sektoru posuzovala
výsledky starostů v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky,
zadluženosti, budování , ale i právní čistoty a přínos na zvýšení
kvality života v obcích. Jak řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan
Jiránek: „Soutěž má inspirovat představitele samosprávy a společně
tak přispět ke zvýšení kvality života těch, kvůli kterým veřejná správa
existuje – tedy obyvatel České republiky“. Mezi vyhlášenými vítězi
byl i starosta obce Jalubí ing. Karel Malovaný, který převzal ocenění
„Nejlepší starosta Zlínského kraje 2010 – 2014“.

Retábul kostela po opravě
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Převzetí ceny od ministryně práce a soc. věcí paní Marksové

Nová silnice za potokem - prosinec 2014

Setkání ročníku 1964

Dožínkoví hospodáři - Marie a Miroslav Vaňkovi

Setkání ročníku 1954

Přátelé vína letos nabídli ke koštování více jak 800 vzorků vína
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Sousoší Cyrila a Metoděje po opravě v říjnu 2014

Památník padlých po restaurování v měsíci říjnu 2014

Vystoupení dětí z MŠ při rozsvícení vánočního stromu

... i čert přišel

Oslava 250 let od žehnání kostela

Stříbrňanka - vánoční koncert
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Jalubí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Zvolení zastupitelé podle výsledků voleb
Pořadí
podle
hlasů

Příjmení a jméno

Získaný počet hlasů dle volebních stran
z celkově odevzdaných hlasů

Počet
hlasů

1.

Karel Malovaný

570

2.

Jan Slavík

500

3.

Vít Grebeníček

426

4.

Dagmar Rozsypálková

410

5.

Petr Borusík

410

6.

Roman Šilc

394

7.

Antonín Slavík

385

8.

Dušan Ondráš

364

9.

Radim Šimoník

296

10.

Ladislav Doseděl

260

11.

Jiří Chrastina

256

12.

Robert Mařák

250

13.

František Hasala

173

14.

Jana Cigošová

148

15.

Vlasta Obdržálková

131

Vol. strana

Číslo

získáno hlasů % z celk.

Č.1
Č.2

Alternativa - SNK

3065

26,51

KDU-ČSL

1376

11,9

Č.3

STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ

6009

51,97

Č.4

Komunistická str.
Čeh a Moravy

1111

9,6

Z vo l e n é o r g á ny o b c e
Starosta
Místostarosta

Ing. Karel Malovaný
Jan Slavík

Rada obce
Ing. Karel Malovaný,
Jan Slavík,
Mgr. Dagmar Rozsypálková,
Dušan Ondráš,
Bc. Vít Grebeníček

Kontrolní výbor
předseda výboru
člen		
člen		
Finanční výbor
předseda výboru
člen		
člen		

Bc. Petr Borusík
Ladislav Doseděl
František Hasala
Radim Šimoník
Antonín Slavík
Mgr. Jana Cigošová

POPLATKY

Od 1. 1. 2015 se zpřísňují podmínky v nakládání
s odpady - díky kompostérům je naše obec v tomto
směru připravena čelit případnému zdražování za
komunální odpad.
Ministerstvo životního prostředí zaslalo do meziresortního
připomínkového řízení návrh vyhlášky k třídění odpadu, která odráží
aktuální změny v zákoně o odpadech.
Jednou z nových povinností obcí, podle novely zákona o odpadech,
bude od 1. ledna 2015 zajistit vedle stávajících míst pro sběr papíru,
plastů, skla a nebezpečných odpadů i třídění kovů a biologicky
rozložitelných odpadů.
,,Tato vyhláška je cestou k tomu, aby ČR splnila cíle stanovené
Evropskou unií pro třídění odpadů v budoucích letech, a které se
nám v současné době nedaří naplňovat, protože stále mnoho odpadu
končí na skládkách. Je proto třeba, aby vedle mnoha obcí, které nyní
bioodpad už třídí, začaly s tímto tříděním systémově všechny obce v
ČR. Jedině tak předejdeme možným sankcím, které by mohly pro ČR
plynout ze strany EU kvůli neplnění cílů odklonu odpadů ze skládek.
Obce budou mít podle vyhlášky možnost vybrat si způsob, jakým
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Předsedové komisí rady
Komise kulturní a školská
Roman Šilc
Komise pro občanské a sociální záležitosti
Antonín Horák
Marie Škrabalová

tento sběr zajistí. Je třeba si uvědomovat, že čím méně biologicky
rozložitelného komunálního odpadu skončí v černých popelnicích,
tím méně budou obce, a tedy i občané muset postupně platit za jeho
skládkování,” řekl ministr vnitra životního prostředí Richard Brabec.
Naše obec je díky oddělenému ukládání bioodpadu do přidělených
kompostérů připravena čelit případnému zdražení poplatků za
domovní odpad. I přesto apelujeme na občany, aby do popelnic
vhazovali odpad důsledně roztříděný. V žádném případě do popelnic
nepatří těžký materiál jako je stavební odpad nebo písek či hlína
z uklizených chodníků, neboť výše poplatku se stanovuje právě podle
váhového množství odpadu, odvezeného a fakturovaného svozovou
firmou.

INFORMACE PRO OBČANY
V souvislosti s připravovanými oslavami 750 let založení obce
prosíme občany a předem děkujeme za zapůjčení dobových materiálů,
dokumentů a fotografií (pozitiv, negativ).
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společenská kronika
NAROZENÍ V ROCE 2014
Viktorie Sovadinová
Adam Doseděl
Adena Nikol Horníčková
Eliška Janečková
Veronika Šimková
Aneta Tomášová
Mathyas Grebeň
Rozárie Dohnalová
Isabela Janečková
Ondřej Olbert
Simona Krhovská
David Matucha
Anna Psotková
Jan Vávra
Milada Bičanová
Sophia Mičurová
Magdaléna Horká
Barbora Dobešová
Sofie Sedláčková
Dorota Dynková
JUBILANTI 80 LET
Anna Mifková
Marie Bitnerová
Anna Maděrová
Danuše Martináková
Slavoj Štěrba

Anna Zapletalová
Ludmila Nesvadbová
Hedvika Vagundová
Marie Knirschová
Emílie Mlýnková
Miloslav Popelka
JUBILANTI 85 LET
Marie Vlášková
Marie Kraváčková
Františka Bednářová
Jiří Řimák
Marie Zítová
Věra Bednaříková
Miroslav Grebeň
Josef Zapletal
Vojtěch Vančura
NEJSTARŠÍ JUBILANTI
90 - Anna Škrabalová
90 - Františka Zelinková
91 - Anežka Grebeníčková
91 - Anna Vávrová
91 - Antonín Škrabal
91 - Marie Chybíková
91 - Marie Fajkusová
93 - Františka Grebeníčková
94 - Antonie Vojtková

99 - Marie Horáková
ZLATÉ SVATBY
Jarmila a Antonín Řimákovi
Marta a Bohumil Salátovi
DIAMANTOVÁ SVATBA
Anna a Radomír Horákovi
SŇATKY UZAVŘENÉ V JALUBÍ V ROCE
2014
Lenka Sedláčková - Michal Močol
Lenka Holíčková - Pavel Fajkus
Iveta Šedivá - Martin Korvas
Hana Košíková - Tomáš Achilles
Petra Bitnerová - Ondřej Tománek
Silvie Macoszková - Zdeněk
Pastorek
Hana Grebeníčková - Marek
Burián
Barbora Polášková - Pavel Hruška
Zuzana Valerová - Hynek Brázdil
ÚMRTÍ V ROCE 2014
Ludmila Dvorníková
Václav Šůstek
Anna Horáková
Bohumila Abschneiderová

Pavel Bednář
Zdeněk Bičán
Antonín Panáček
Marie Škrabalová
Theofil Hruška
Marie Keglerová
Terezie Nevrlová
Dana Vávrová
Josef Dvouletý
Ladislav Gajdorus
Roman Vaněk
Milada Kostelníčková
Jiří Vavřiník
Josef Najker
Miloš Maděra
Pavel Salát

TIRÁŽ
Zpravodaj Obce Jalubí
Náklad: 550 ks, zdarma
Vydává Obec Jalubí, IČ 00290980
Použitá technologie: InDesign CS5 ®
Zlom a předtisková příprava: Adam Hrňa
Korektura: Eva Chvílová, Jaroslava Snopková

Plánované kulturní akce
14. 2. 2015
14. 2. 2015
28. 2. 2015
21. 3. 2015
12. - 13. 9. 2015
19. - 20. 9. 2015
27 . 9. 2015
4. 12. 2015

Vítání prvňáčků
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-

dětský karneval
pochovávání basy
košt vína
košt slivovice
Slavnosti vína Uherské Hradiště
Slovácké hody s právem
beseda se seniory
slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Vítání občánků
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