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Vážení spoluobčané,
tak, jako mozaika se skládá z drobných kamínků, i život v obci je sestaven z dílčích, do sebe zapadajících kamínků.
Těmito jsou aktivity jednotlivých občanů a činnost v obci působících spolků a zájmových organizací. Výsledkem je
obraz celkového dění v obci. Kdy jindy, než na konci roku, je příhodnější doba, podívat se na obraz našeho společného
snažení a vzájemně se informovat o výsledcích své práce. O tom všem nás, na jiném místě tohoto zpravodaje, informují zástupci spolků a organizací z naší obce.
Vážení spoluobčané, již jen několik dnů nás dělí od vstupu do nového roku 2014. Dovolte mně proto, abych vám,
jménem zastupitelského sboru, pracovníků obecního úřadu i jménem svým, poděkoval za veškerou práci, kterou jste
v tomto roce vykonali pro spokojený život, vzhled a dobré jméno naší obce. Děkuji všem členům a vedení zájmových, kulturních a sportovních organizací, učitelskému sboru a zaměstnancům základní a mateřské školy, hasičskému
sbo ru i místním firmám a organizacím. Svojí nezištnou prací velkým dílem přispíváte k plnohodnotnému životu všech
občanů naší obce.
Do následujících svátečních dnů Vám přeji radostné prožití Vánočních svátků. V roce 2014 Vám i Vašim rodinám přeji
pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních i osobních úspěchů.

Ing. Karel Malovaný
starosta obce
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INVESTIČNÍ AKCE

Realizované akce
v roce 2013

cca 200 tis. Kč. V současné době jsou dokončovány vnitřní stavební úpravy spočívající ve vytvoření šatny pro zásahovou jednotku
a zlepšení prostředí klubovny. Část prací byla provedena brigádnicky vlastními silami členy SDH.

Vedle základních povinností, které obec zajišťuje v oblasti provozování školského a předškolského zařízení, údržby veřejného prostranství, zeleně, veřejného osvětlení, rozhlasu či správy hřbitova,
jsou investiční akce na obnově objektů a infrastruktury, na které
je vzhledem k jejich rozsahu upřena největší pozornost většiny
obyvatel.
První měsíce roku 2013, bezprostředně po výstavbě hlavní silnice
a souběžných chodníků, byly ve znamení příprav a provedení
výběrového řízení na dodavatele investičních akcí a připravenosti
k vlastní realizaci investičních záměrů, plánovaných v roce 2013.

Výstavba komunikace ke hřišti

Důvodem k realizaci této akce bylo zvýšení bezpečnosti dětí
navštěvujících základní školu, v nepřehledném zúženém úseku
od restaurace CROSS CLUB k fotbalovému hřišti. Kromě obnovy a
rozšíření vozovky byl vybudován chybějící chodník, bezpečnostní
zpomalovací práh a vyhýbací pruh.
Stavební práce provedla firma JASS-UNI, s.r.o., v měsících květen
a červen. Celkové náklady činily téměř 900 tis. Kč a byly hrazeny
plně z rozpočtu obce.

Výstavba komunikace a kanalizace v ulici Nový
svět

Stavba zahrnovala komplexní opravu komunikace a chodníků,
vybudování nové splaškové kanalizace vpravo od křižovatky
a položení nového sběrače vlevo od křižovatky s plánovaným
využitím pro další zástavbu. Vlastní práce provedla firma SVS CORRECT, s. r. o., v měsících srpen – říjen. Stavba si vyžádala celkem
2800 tis. Kč hrazených výhradně z rozpočtu obce.

Výměna oken a zateplení objektu obecního úřadu

Akce byla spolufinancována z Evropského Fondu soudržnosti
a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné využívání
zdrojů energie.
Dotace ve výši 850 tis. Kč. byla poskytnuta za účelem dosažení
úspor energie v objektu obecního úřadu. Vlastní práce provedené
firmou HOKR, s.r.o., spočívaly v zateplení obvodových stěn včetně
fasády, zateplení půdního prostoru a výměny oken. Celkové výdaje projektu činily téměř 1,6 mil. Kč. Mimo projekt byly provedeny
vnitřní opravy schodiště a kanceláří včetně kompletní výměny
rozvodů elektřiny a nového topení.

Zateplení objektu kulturního domu

Rovněž investiční akce Zateplení objektu víceúčelového zařízení
byla spolufinancována z Evropského Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí, prioritní osy 3. Udržitelné využívání zdrojů energie. Na celkové výdaje cca 3,1mil Kč byla poskytnutá dotace z EU
a SFŽP ve výši 2 mil. Kč. Práce, které provedla firma HOKR, s.r.o.,
spočívaly v zateplení obvodových stěn včetně fasády, zateplení
střešní plochy objektu včetně výměny parapetů a hromosvodu,
výměny oken a okapových chodníků.

Střecha a fasáda hasičské zbrojnice

Návazně na výměnu oken a zateplení objektu hasičské zbrojnice,
které se uskutečnily v roce 2012, byla v letošním roce provedena
výměna konstrukce střechy včetně krytiny a obnovena fasáda.
Výše uvedené práce byly hrazeny z rozpočtu obce ve výši
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Méně náročné investiční akce
Odstavné parkoviště u fotbalového hřiště

Vybudováním odstavné plochy je sledováno zlepšení
průjezdnosti místní komunikace a zvýšení parkovacích míst při
fotbalových a jiných akcích na hřišti. V době zimní údržby vozovky
může být využíváno místními obyvateli pro svá vozidla, která jinak
parkují na komunikaci a ztěžují práci při úklidu sněhu.

Nové pódium v kulturním domě

Zhotovení demontovatelného pódia v sále kulturního domu
umožňuje využívat celou plochu sálu především při sportovních
akcích.

Položení dlažby pod pergolou na koupališti

Vydlážděním plochy pod vybudovanou pergolou na koupališti
bylo sledováno další zlepšení prostředí a zvýšení atraktivnosti pro
návštěvníky koupaliště a kulturních akcí, pořádaných místními
spolky v letním období.

Záměry obce v roce 2014

Revitalizace středu obce a oprava místní komunikace
Svým rozsahem i finanční náročností bude, bezprostředně po
stavbě hlavní silnice v roce 2012, další největší investiční akcí od
stavby kanalizace a čističky odpadních vod v r. 2003.
Projekt zahrnuje opravu místní komunikace včetně chodníků za
potokem, a to v celé délce od nové silnice u Vančurového po RD
Andrýskových. I když bude stavba probíhat kontinuálně, z důvodu
rozdílného financování, bude rozdělena na dva stavební objekty.
Prvním stavebním objektem bude tzv. „Revitalizace středu
obce“. Tato stavba představuje úsek od klubovny skautů, resp.
zahrádkářského zařízení „U Pavouka“, po prodejnu potravin „Buňka“
naproti autobusové točny. Součástí stavby bude nová komunikace a chodníky ve stávajícím místě. Souběžně s komunikací bude
téměř v celém úseku nově vybudováno podélné parkovací stání.
Významným prvkem projektu bude revitalizace celého úseku,
která spočívá ve vybudování odpočinkových zón, vybavených
mobiliářem a výsadbou dřevin v místech před klubovnou skautů a
obchodním střediskem Jednota. Novou podobu dostane i studna,
s níž je v pověsti spojován vznik názvu obce Jalubí a kterou doposud starší občané nazývají „Lázně“. Na celém úseku bude provedena obnova stávajících travnatých ploch a výsadba nových dřevin
z obou stran potoka. Pro dojíždějící prodejce bude před obchodním střediskem vybudován trvalý přístřešek.
Výše uvedené práce si vyžádají cca 10 milionů korun, z toho
téměř 6 milionů Kč bude financováno dotací z Evropského Fondu
soudržnosti prostřednictvím „Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Morava“, dotačního titulu“Revitalizace
území“.
Druhou částí bude oprava místní komunikace a chodníků na
zbývajícím úseku, od již zmiňované hlavní silnice u Vančurového
po klubovnu skautů a od prodejny „Buňka“ po RD P. a H. Andrýskových.
Tato druhá část bude hrazena výhradně z rozpočtu obce nákladem cca 7 mil. Kč.
Po zkušenostech ze stavby hlavní silnice a chodníků v roce
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2012 zasáhne i tato stavba dočasně do života všech občanů
obce. Především se bude jednat o nezbytné dopravní omezení
a omezení průjezdu a přístupu občanů přes staveniště ke svým
obydlím. Věřím však, že se nám při troše pochopení a tolerance
každého z nás nakonec společné dílo podaří, za což Vám již nyní,
vážení spoluobčané, děkuji.

Revitalizace areálu mateřské školy

Potřeba řešit vzniklou situaci vznikla následně po rozšíření
kapacity mateřské školy přístavbou pavilonu pro dalších 26
dětí. Záměrem je vybudování chybějícího oplocení a dovybavení venkovní plochy areálu o herní prvky. Tímto je sledováno
především zvýšení bezpečnosti a hygieny dětí ve smyslu platných
nařízení, ale i zlepšení podmínek pro vyžití a zdravý vývoj školku
navštěvujících dětí. Na akci se budou spolupodílet odpovědní
zástupci příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Jalubí.

2013

Pódium na koupališti

Stávající pódium, vybudované před mnoha lety ve spolupráci s místními myslivci, již definitivně dosloužilo. Nové pódium
přispěje ke zlepšení podmínek při pořádání kulturních akcí, ale
i pro zabezpečení drahé aparatury vystupujících kapel v případě
nepříznivého počasí.
Vzhledem k rozsahu výše zmiňovaných akcí se v roce 2014
neuvažuje o dalších investičních akcích většího rozsahu. Mimo
běžné práce na údržbě a chodu obce bude rok 2014 obdobím
přípravy projektových dokumentací, územního a stavebního řízení
tak, aby se obec mohla ucházet o avizované uvolnění prostředků
z Evropských fondů, k čerpání od r. 2014. Týká se to především
opravy objektu zdravotního střediska, komunikací v místních
částech, Chaloupky, Hrnčíře a Staré Zelnice, či revitalizace místního
hřbitova.
Karel Malovaný

Ministerstvo financí zařadilo obec Jalubí mezi nejlépe hospodařící
obce na Moravě
Ne všem obcím se daří vypořádávat se s všeobecně známým nedostatkem veřejných prostředků. K zabezpečení chodu obce, údržby a
obnovy obecního majetku a infrastruktury je velká část obcí nucena využívat úvěrů a půjček. Tyto mohou vést až k neúměrné zadluženosti
a neschopnosti jejich splácení. Takové obce jsou následně zařazeny pod nucenou správu ministerstva financí v zájmu zlepšení jejich
ekonomické situace.
Kontrolou hospodaření obcí k 30. 6. 2013, kterou provedlo Ministerstvo financí ČR, byla obec Jalubí zařazena mezi nejlépe hospodařící
obce z více jak 2380 obcí celé Moravy.
V současné době má naše obec absolutně nulovou zadluženost a má vytvořeny velmi dobré podmínky pro další budování a rozvoj
obce.

Nejlépe hodnocené obce:

shodně na 1.- 3. místě (hodnoceno známkou 1,0)
Město Rousínov – okr. Vyškov
Obec Stříbrnice- okr. Přerov
Obec Světlá - okr. Blansko
		
		
		

shodně na 4.- 9. místě (hodnoceno známkou 1,2)
Obec Bochoř – okr. Přerov
Obec Cetkovice – Blansko
Obec Jalubí – okr. Uherské Hradiště
Obec Orlovice – okr. Vyškov
Obec Suchdol – okr. Prostějov
Obec Únanov – okr Znoj

Posuzovaná hodnotící kritéria 		
			
posuzováno
			
v
1.
2.
3.
4.
5.

8-leté saldo na 1 obyvatele*
Ostatní finanční majetek na 1 obyvatele
Stav na bankovních účtech na 1 obyvatele
Celková likvidita (oběž. aktiva : krátkod. závazky)
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
podíl
%

Plnění
za obec
Jalubí
7,49
5,21
5,97
5,64
1,56

Střední hodnota
za všechny 		
obce ČR
2,50
0,30
4,35
4,76
3,45

Kompletní prezentaci finanční situace státu, krajů i obcí, zpracované Ministerstvem financí ČR naleznete na internetových stránkách
obce www.jalubi.eu .
Tiráž
*pozn.: součet výsledků plnění rozpočtu
za posledních 8 let
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Náklad 600 ks, vychází zdarma
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Důležité informace
Od 1. ledna 2014 bude ukončen provoz
sběrného dvora na farmě p. Taláka
Z důvodu ukončení provozování sběrného dvora, nebude od
1. ledna 2014 možno odevzdávat odpady k likvidaci na horní farmě
p. Taláka. Zastupitelstvo obce se v posledním čtvrtletí tohoto roku
vzniklou situací zabývá. Pro občany bude tato změna představovat
především změnu místa a termínů odevzdávání v domácnostech
vzniklých odpadů. Jednou z pravděpodobných variant je stanovení víkendů v roce, kdy budou mít občané možnost odevzdat do
přistaveného vyčleněného kontejneru veškerý odpad ze skupiny
nebezpečných odpadů, elektro odpadů a domácích spotřebičů.
Současně ve stejné době bude možno odložit nepotřebný velkoobjemový odpad do občanům již známých kontejnerů. Přítomnost
pracovníků svozové firmy navíc umožní občanům vykoupení kovového odpadu proti okamžitému vyplacení hotovosti za prodej.
V případě smluvního vztahu obce se svozovou společností budou mít občané možnost odevzdání odpadu v sídle společnosti, a
to v kterýkoliv jiný den, proti prokázání bydliště v Jalubí občanským
průkazem.
V řešení je rovněž nakládání s biologickým odpadem, jako je tráva nebo větve stromů. S možnostmi a způsobem likvidace tohoto
materiálu budou občané včas seznámeni.
Žádáme tímto občany, aby bylo z jejich strany uzavření sběrného
dvoru na farmě p. Taláka respektováno a od nového roku již
nevyžadovali odebrání odpadu.
Karel Malovaný

Nařízení Rady obce Jalubí č. 1/2013
Zákaz podomního prodeje
Nařízení č. 1/2013, kterým se stanovuje zákaz podomního
prodeje
Rada Obce Jalubí se na svém zasedání dne 19.2.2013 usnesla
vydat na základě zmocnění dle § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2, písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
čl. 1 Základní pojmy
Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb,
kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a
poskytovány služby osobami uživatelů v objektech určených
k by dlení.
čl. 2 Podomní prodej
Podomní prodej je na území obce Jalubí zakázán.
čl. 3 Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Jalubí
prostřednictvím pověřených zaměstnanců
čl. 4 Sankce
(1)Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je pod4 strana

nikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního
předpisu [1] uložena pokuta až do výše 200.000 Kč.
(2)Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením,
může jí být podle zvláštního právního předpisu [2] uložena pokuta
do výše 30.000 Kč.
čl. 5 Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2013

Kontejnery na použitelné oděvy, obuv a
hračky
V měsíci říjnu byly na dolním konci a u nákupního střediska
Jednota umístěny kontejnery na oděv, obuv a hračky. Občané mohou do těchto nádob odkládat nepotřebné, výše uvedené věci,
které budou dále poskytovány potřebným u nás i v zahraničí,
prostřednictvím charitativních organizací. Žádáme proto občany,
aby do nádob odkládali pouze čisté, dále použitelné věci, nejlépe
zabalené v igelitových taškách.

…. a zase ty poplatky

Místní poplatky se v roce 2014 nemění. Poplatky za hřbitov a psy
začínáme vybírat v březnu, poplatky za odpad a stočné, pokud nejsou hrazeny formou SIPO by měly být uhrazeny do konce února
(1.pololetí) a do konce srpna (2. pololetí). Platby, které nehradíte
SIPEM, můžete provést i převodem z účtu.
Číslo našeho účtu je 4124721/0100. Pro identifikaci plateb
použijte následující symboly:
• provoz hřbitova - VS 3632+číslo domu
Kč 130,• poplatek ze psa - VS 1341+ číslo domu
Kč 120,- nebo Kč 60,• poplatek za odpad - VS 1340 + číslo domu Kč 200,-/ osobu a
půlrok
• stočné – VS 2321 + číslo domu
Kč 230,-/osobu a
půlrok
Byli bychom rádi, kdybyste dodržovali splatnost poplatků a nenutili nás k neustálému psaní upomínek.

Sportovní klub Jalubí
Vážení spoluobčané naší obce, dovolte mně zrekapitulovat dění
v roce 2013 v SK Jalubí. Vše opět začalo na výroční schůzi, konané
v březnu tohoto roku, kde byl zvolen nový desetičlenný výbor SK
Jalubí v čele s Romanem Šilcem, coby předsedou a Michalem Zapletalem, vykonávající funkci jednatele. Oproti minulému roku je
zde malá změna, kdy Pavla Koláře střídá Antonín Chmelař ml. Tímto Pavlovi děkujeme za jeho činnost ve výboru, kterou vykonával
sedm let. Působení ve výboru SK ukončil i Stanislav Janeček. Letos máme ve fotbalovém dění opět tři mužstva hrající mistrovská
utkání. Na poli krajském A-mužstvo , okresním B-mužstvo a Žáky.
V sezóně 2012/2013 se A-mužstvo umístilo na 6. místě, B-mužstvo
na 14. místě a Žáci na 5. místě. V probíhající sezóně 2013/2014
patří po podzimní části A-mužstvu 10. místo s 10. body, B-mužstvu
3. místo s 16. body a Žáci jsou na 2. místě s 15. body. V letní
přestávce jsme po dlouhých deseti letech opět uvítali na lavičku
SK návrat Jaromíra Horáka. Dříve působil na lavičce dorostů,
ze kterých vychoval současné opory našich mužských týmů.
Tentokrát usedl na lavičku B-mužstva, kde bude jeho úkolem
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zájmová činnost
s mladými hráči dorosteneckého věku pracovat, kteří by jinak stáli,
neboť mužstvo dorostu nebylo pro nedostatek hráčů do soutěže
přihlášeno. Pro rok 2014 je naším cílem obnovení přípravky,
udržení krajské soutěže, zařazení mladých kluků do A-mužstva,
pokusit se o vítězství B-mužstva a žákům v jejich skupinách,neboť
k tomu mají oba dobře nakročeno po podzimní části . Naší snahou
je rovněž pokusit se o návrat mužstva dorostu do soutěže. V rámci
brigád SK se letos odpracovalo 607 hodin, za což moc děkujeme
hráčům, funkcionářům i fanouškům, kteří se pořádaných brigád
zúčastnili. Z uskutečněných brigád můžeme vyjmenovat: kácení
topolů u potoka, sběr kovového odpadu po obci a údržba našeho
i Vašeho fotbalového stánku Na Loučkách, kde jsme letos začali
budovat dětské hřiště. A důvod proč vybudovat dětské hřiště Na
Loučkách? Domácí zápasy navštěvuje hodně maminek s dětmi,
které si nemají kde hrát. Chceme je zároveň přilákat k fotbalu,
sportu číslo jedna v naší obci. Jinak to byl spíš rok odpočinkový,
co se týče aktivit SK během roku. Příští rok chceme konečně zredukovat náhradní hřiště za školou. Osadit zde branky a pravidelně
hřiště udržovat. Dále bychom chtěli provést zastřešení prostoru
před šatnami. Pro nedostatek financí se nám to letos nepovedlo.
Zastřešení by mělo sloužit široké veřejnosti nejen při fotbale, ale
i při kulturních akcích. Tradičně i v letošním roce byl uskutečněn
již 38. ročník koštu slivovice. V konkurenci 199 vzorků, které degustovalo 17 degustátorů, zvítězil Antonín Chybík z Jalubí. Následující
připravujeme 39. ročník koštu slivovice se uskuteční v prostorách KD
Jalubí 15. března 2014 a hrát bude místní skupina W.O.R.M.S., která
se skvěle prezentovala na loňském koštu. Jak jste si teď přečetli, tak
není náplní práce SK jen hraní fotbalu, ale je to i nespočet brigád,
pořádání kulturních akcí. V neposlední řadě chceme pokračovat
i v práci, kterou začali již naši dávní předchůdci a to udělat z hřiště
Na Loučkách krásný areál, který bude sloužit nejenom pro fotbal.
Chceme samozřejmě poděkovat sponzorům, kteří nám pomáhají,
především OÚ Jalubí, VTP Pastorek, Pavel a Zdeněk Rozsypálkovi, SMS finanční poradenství a.s. – Michal Zapletal, MB StřechyMarek Burián, Zahradní technika Robert Bilka, Cross club Jalubí,
ČZS Jalubí, Jass-Uni, Schlotte Automotive Czech s.r.o, Daw-Czech
s.r.o, SVS -CORRECT spol.s.r.o. Bílovice, Automatické závlahy
Doseděl a Trávníček, Farma p. Talák, Autoopravna Michal Oharek.
Poděkování patří i fanouškům, hráčům, trenérům, vedoucím
mužstev, funkcionářům, hospodářům manželům Buriánovým a
našim přítelkyním a manželkám. Závěrem přejeme všem našim
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového
roku pevné zdraví a splnění osobních cílů. Tím naším cílem je dobře
reprezentovat jalubskou kopanou i v roce 2014 a tím pá dem i naši
obec.
Roman Šilc , předseda SK Jalubí

„A“ tým
Vážení přátelé kopané, fotbaloví příznivci a fanoušci našeho SK.
Dovolte, abych Vám nastínil situaci v našem A mužstvu, která 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 bylo zřejmě nejklidnějším a zároveň fotbalově
nejatraktivnějším jarem uplynulé dekády. Mužstvo předvádělo stabilní výkony, dobrou obranu a hlavně se mu dařilo vítězit i v utkáních, které nerozehrálo nejlépe. To všechno mělo na svědomí
krásné 7. místo a dlouhou šňůru deseti utkání bez porážky. Lví podíl
na tom mělo celé mužstvo, které působilo kompaktně, brankář
Mlčák a patnáctigólový střelec Tomáš Gajdorus, byli jen vyústěním
výborné práce celého mužstva a dobré trenérské taktiky. Hráči se
naučili vítězit a zvýšilo jim to určitě i sebevědomí. Snad i proto
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každý čekal, že úvod nového ročníku 2013/2014 bude v podobném duchu. Mužstvo doplnili navrátivší se Doseděl a Jaromír Kříž
a tudíž se dalo předpokládat, že mužstvo nebude chtít ustoupit
s pozic klidného středu tabulky a solidního herního projevu. Jak se
však později ukázalo, fotbal je hra nevyzpytatelná a všemu bylo a
je nakonec trochu jinak. Úvod byl předznamenán solidním losem,
a i když po úvodní remíze se Zlámancem, došla výhra v Nedakonicích, na tu další čekali jalubští až do předposledního domácího
zápasu s Prakšicemi. Mužstvo mezitím nechytlo vítěznou vlnu jako
na jaro, do toho přišla zranění klíčových hráčů. I když se náhradníci prali statečně a se ctí, bodů nasbírali jalubští pouze 10 a čeká
je těžký jarní boj o znovu vydobytí pozic, které jsou dle představ
hráčů i vedení, čili středu tabulky. Je potřeba myslet pozitivně,
poctivě trénovat v zimní přípravě a mužstvo pod vedením dvojice “D + D”¨- Daniel Tichý, Daniel Racek, jistě půjde nahoru. Zda to
bude se stávajícím kádrem nebo dojde ke změnám, je spíše otázka
pro vedení. Které, jak je jeho zvykem, bude na jeho posílení pracovat. Jsme snad už jen jediný tým v krajské soutěži, který hraje jen
se svými hráči.
Chtěli bychom tímto poděkovat fanklubu SK, který nám vytváří
domácí prostředí i na hřištích soupeřů, vedení v čele s Romanem
Šilcem, který si zaslouží absolutorium a v neposlední řadě Vám,
široké fotbalové veřejnosti. Zároveň všem přejeme klidné prožití
Vánočních svátků a šťastný Nový rok, protkaný pevným zdravím a
úspěchy jak v pracovním, tak v osobním životě.
kapitán A-mužstva, Tomáš Gajdorus

B-tým

„B“ mužstvo začalo sezonu 2013/2014 pod vedením trenéra
J. Horáka, asistenta trenéra M. Dobiáše a vedoucích mužstva
L. Horáka a M. Zapletala. Již na prvním tréninku bylo zapotřebí
skonsolidovat mužstvo na podzimní sezónu a připravit hráče pro
přechod do „A“ mužstva.
Jelikož v současné době v Jalubí není dorost , tak v „B- týmu“ hrají
i mladíci, kteří se teprve učí hrát mezi dospělými. Přesto se najdou
hráči, kteří jsou schopni hrát již vyšší třídu,jako je např. M. Vrábl,
J. Sýkora a M. Zapletal. U ostatních a především u mladých hráčů je
třeba zlepšit nejen herní vyzrálost, ale i tréninkovou činnost. Přesto
mužstvo odehrálo dobré, ale i špatné zápasy. Vše vždy záleželo,
v jaké sestavě mužstvo nastupovalo, což bylo často zapříčiněno pracovní vytížeností v třísměnném provozu v zaměstnání. Pokud mělo
mužstvo brankaře a jelo na zápasy ve větším počtu hráčů, dařilo se
mužstvu nejen herně, ale i výsledkově. Největší problém vznikl jak
zraněním, tak nemocí, které postihlo jak „A“ tak i „B“ mužstvo, kdy
v některých případech nemohlo nastoupit až 10hráčů. Chtěl bych
vyzdvihnout střeleckou potenci M. Vrábla, který dal za podzimní
část 9 branek. „B“ mužstvo skončilo po podzimu na třetím místě se
16 body. Myslím si, že současný kádr „B“ mužstva, pokud se budou
scházet v takovém počtu jako při posledním zápase, má navíc, než
aby hráli základní třídu, a tím přechod do „A“ mužstva by byl pro
hráče jednodušší. Věřím, že hráči v roce 2014 zlepší účast na trénincích a tím pádem se zlepší také po stránce herní i výsledkové.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za podzimní výkony a
především těm, jenž pendlovali mezi „A“ a „B“ mužstvem. Dále bych
chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří nás chodili povzbuzovat.
Závěrem bych chtěl popřát našim fanouškům a všem občanům
Jalubí pěkné svátky, hlavně pak hodně zdraví v novém roce.
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Jaromír Horák, trenér B-týmu
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Žáci

Vážení občané, rádi se podělíme o výsledky našich nejmladších
fotbalistů. V sezoně 2012-2013 jsme skončili na 5.místě. Opět
byla tradiční ukončená na hřišti s fotbálkem rodiče proti dětem.
Rozloučili jsme se s hráčem Erikem Zichem,který přešel na hostování do dorostu v Jarošově. Do podzimní sezony 2013-2014 jsme
zaregistrovali dva nové hráče, dvě hráčky a jeden přestup. Naši
žáci dostali od ČZS Jalubí krásný sponzorský dar,kompletní dresy.
Tímto děkujeme a doufáme, že nám přinesou štěstí. Rekapitulace
zápasů za podzim 2013: Jalubí-Traplice 10:0, Košíky-Jalubí 0:7,
Jalubí-Osvětimany1:6, Velehrad-Jalubí 2:5, Jalubí-Sušice3:0, JalubíBuchlovice3:0, takže jsme na krásném 2. místě. Všem, kdo nám
pomáhají, moc děkujeme. Budeme se těšit na jaro a další zápasy,
které nás čekají. Veselé Vánoce,hodně štěstí a zdraví v novém roce
přejí Žáci Jalubí,trenéři a vedoucí mužstva.
Marcela Tomaštíková - Vedoucí žáků

Jalubské spolky
Myslivecký spolek

Vážení spoluobčané,
rok 2013 je u konce, proto je potřeba se poohlédnout a zamyslet,
co se nám v letošním roce povedlo a co ne.
V zimních měsících je povinností každého myslivce přikrmování
zvěře, aby nestrádala a v zimě byla v dobré kondici. Abychom
mohli zvěř řádně přikrmovat, musíme si krmivo nejdříve zajistit,
což je pro nás někdy problém. Máme svá dvě políčka o rozloze
1 ha, ale krmivo z tohoto pole nám nestačí. Ing. Králík nám toto
pole obdělává svojí mechanizací a navíc nám poskytne i krmivo,
tímto mu za jeho pomoc děkujeme.
V měsíci dubnu jsme opět prošli celý revír společně se skauty a
vyčistili jej od domovního odpadu. Tuto akci provádíme již několik
let, ale stále jsou mezi námi spoluobčané, kteří tento odpad vyhazují do žlebů a všude možně do přírody.
Před koncem školního roku jsme uspořádali pro děti ze ZŠ a MŠ
dětský den. Akce měla být pořádána na myslivecké chatě, ale pro
nepřízeň počasí se uskutečnila na hřišti.
V červenci jsme uspořádali tradiční srnčí hody na koupališti. Tato
akce se po několika letech velmi vydařila.
V září jsme uspořádali střelby na střelnici Salaš o putovní pohár.
V prosinci se bude konat hon na drobnou zvěř. Dále jsme během
roku provedli opravu a údržbu zakrývacích zařízení.
Závěrem bych chtěl říci, že myslivost je zájmová činnost která
však vyžaduje od všech členů hodně úsilí.
Rádi bychom při této příležitosti popřáli všem spoluobčanům
hodně zdraví a úspěchů v roce 2014.

střechu nad uhelnou na Pálenici. Stará střecha měla již rozbitou
krytinu, kterou zatékalo a nahnilé trámy. Bratři Křížovi, kteří tuto
akci měli na starosti, odvedli kus dobré práce. Současně jsme
provedli oddělení elektroinstalace na Pálenici tak, aby pálenice
(pěstitelský lihovar) a horní společenské prostory byly samostatné, takže v současné době je spodní a horní patro samostatné ve
spotřebě elektřiny a plynu. U Pavouka jsme ve spolupráci s obecním úřadem zaizolovali část štítu, která zůstala nezateplená po rekonstrukci střechy na budově OÚ, provedli jsme úpravy elektroinstalace a vnitřního zařízení. Vzhledem k novým právním normám,
které začnou platit od roku 2014, jsme požádali OÚ o odkoupení
pozemku pod Pálenicí a v blízkém okolí Pálenice. Naší žádosti bylo
ze strany obecního zastupitelstva vyhověno.
Pro členy i spoluobčany jsme na jaře zajistili výměnu sadbových
brambor odrůdy Impala, které byly postiženy mokrou hnilobou, za
nové. Na novou sezonu jsme zajistili dodávku 24, 5 q sadbových
brambor. Zrušili jsme staré vývěsní skříňky, protože OÚ nám dal
k dispozici nové skříňky přímo na zastávkách ČSAD.
Vzhledem k dobré úrodě švestek byl velký předběžný zájem
o vaření povidel. Tuto službu nakonec využili dva občané, kteří ale
navařili velmi dobrá povidla.
V oblasti společenské jsme v dubnu uspořádali tradiční spolkový košt vína, kterého se zúčastnilo 22 účastníků, kteří ochutnali
26 vzorků vín, 17 bílých a 9 červených. Závěr patřil zpěvu za doprovodu smyčcových nástrojů. Ženy se schází pravidelně v květnu
u příležitosti jejich svátku. 28 žen bylo příjemně překvapeno vystoupením pěveckého sboru „ jalubských zahrádkářů “ za doprovodu harmonik Luboše Oharka a Františka Vojtka. Koncem srpna
jsme uspořádali zájezd na zahrádkářskou výstavu v rakouském
Tullnu s nocováním v penzionech v Novém Šáldorfu. Jak výstava,
tak návštěva vinných sklepů spojená s řízenou degustací, návštěva
Malovaného sklepa v Šatově a další akce se setkali s dobrou odezvou. Tulln jsme již jednou navštívili brzy po sametové revoluci, tak
jsme mohli srovnávat. Došlo zde k velkým změnám a každopádně
je zde co k vidění a samozřejmě i k zakoupení. Fotografie některých
účastníků zájezdu jsou již v propagačních materiálech výstavy
na rok 2014. Náročný byl měsíc říjen. Počátkem měsíce tradiční
beseda u burčáku se skupinou MAMAMU a pak výstava ovoce a
zahrádkářských výpěstků. Ale vše jsme zvládli. Výstavu navštívilo
v sobotu a neděli 140 návštěvníků a v pondělí děti ze ZŠ a MŠ Jalubí. Jablka z výstavy jsme darovali dětem z mateřské školy. Během
roku jsme navštívili a popřáli k životnímu jubileu 10 členům.
Nepřízeň počasí způsobila, že již druhý rok nebyla uspořádána
výstava mečíků a taky nebudou vyhlášeny výsledky soutěže
Roz kvetlé ulice. To počasí si s námi dělá, co chce.
Pálenice zahájila provoz 26. srpna a v současné době jede 15 –

Kolář Josef, předseda MS Jalubí

Jalubští zahrádkaři v roce 2013

Do nového roku vstupujeme s úkoly, které nám vytýčí výroční
členská schůze. Ta se konala v únoru na Pálenici. Naše práce se
zaměřuje na uspokojování potřeb nejen našich členů, ale i širší
veřejnosti, na údržbu areálů, na sociální, kulturní i odborné vyžití
našich členů.
V oblasti péče o naše areály jsme nechali vybudovat novou
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18 hodin denně. Obsazeno je až do poloviny ledna. Zajímavé je, že
většina lidí chce mít vypáleno do Vánoc.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a
všem členům i občanům obce popřát do roku 2014 hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
Mgr. Jindřich Zapletal, předseda ZO ČZS

2013

Pavla Vagundy. Rád bych využil prostoru ve zpravodaji a pozval
vaše děti do souboru. Přijímáme už od tří let a neděláme rozdíly.
Nebereme jen talentované, jako ostatní soubory, ale všechny děti,
které rády tančí a zpívají. Nebojte se a přijďte se podívat na naše
zkoušky. Scházíme se vždy v sobotu od 17. hod v kulturním domě.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem našim vedoucím za jejich
obětavou práci s dětmi a vám všem v novém roce popřál hodně
zdraví a úspěchů.

Chovatelé poštovních holubů

Ing. Miroslav Kostelníček

Základní organizace chovatelů poštovních holubů v Jalubí
má 10 členů. Chov poštovních holubů vyžaduje od chovatelů
každodenní krmení a ošetřování. Tímto se připravují holubi na chovnou a závodní sezónu. Chovná sezóna začíná již v měsíci březnu,
závodní sezóna následuje od měsíce května do konce července.
V roce 2013 bylo naplánováno 21 závodů v rámci Okresního svazu chovatelů. V těchto závodech zvítězil chovatel Milan Rozsypálek.
V závodě holoubat obsadil první místo taktéž Milan Rozsypálek.
Nejdelší závod sezóny z Oostende, 1055 km, vyhrál náš člen
Miro slav Maňásek z Modré. 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 2014.
Antonín Dobeš, předseda ZO

Přátelé vína Jalubí o.s.

Jalubí

Snad ten čas utíká čím dál rychleji a už opět máme „plné“ sklepy
nového jiskrného vína.
Letošní rok byl k vinařům poměrně nepřívětivý. Přihlásilo se
oidium a hlavně propršené měsíce září a říjen, které nebylo snadné
uhlídat , což se u některých vinařů projevilo na kvalitě hroznů.
I když je ve víně podstatně znatelná vyšší kyselinka,vína jsou
voňavější a šťavnatější.
V letošním roce jsme na sklonku února uspořádali tradičně již
6. koštování vína, které jsme obohatili o vynikající „Drahošovy
zvěřinové guláše”. Návštěvností a nabídkou 770 vzorků vína se jalubský košt stal druhým největším na okrese Uh. Hradiště. Těší nás,
že se nám naše práce v udržování tradic daří a nese svoje ovoce.
Zároveň je to pro nás motivace a výzva do další práce.
Srdečně Vás zveme na 7. koštování vína, které se uskuteční
22. února 2014. Začínáme v 10. hod., od 13. hodin bude hrát cimbálová muzika Lintava a ve 20
hodin se roztočí diskotéka při víně. Přijďte si pochutnat nejenom na nová vína ročníku 2013 ale i
archivní vzorky.
V nastávajícím období Vánočních svátků Vám
přejeme šťastné a radostné prožití svátečních
dnů a dobré vykročení do roku 2014.

Skauti

„Všechno, co děláme, je jen kapka v moři, ale kdybychom to
nedělali, ta kapka by tam chyběla.“ Matka Tereza
Ačkoliv je naše organizace, ve srovnání s jinými v naší vesnici,
se svou celoroční činností méně vidět, její výsledky rozhodně
nejsou zanedbatelné. Naší snahou je výchova všech členů od
těch nejmenších až po dospělé v duchu skautských ideálů. Tyto
ideály a hodnoty jsou především v dnešní přetechnizované
době tolik potřebné a nedostatečně propagované, i když by
se někomu mohlo zdát, že jsou v moderním světě jaksi „out“
- například zásada „Každý den vykonej dobrý skutek! “ Skauting není jen zábava, hry a výlety. Vyrůstat ve skautském oddíle
znamená chopit se šance žít naplno, být aktivní a najít vlastní
místo ve světě. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že
berou vlastní život do svých rukou.
V našem oddíle jsme v letošním roce uskutečnili, nebo se
zúčastnili spousty akcí, které stojí za zmínku. Avšak vrcholem
našeho snažení jsou tradiční letní tábory, které byly i v tomto
roce dva – klučičí a holčičí, což se nám už po několika letech
osvědčilo. Holky se letos rozhodly opustit Zlínský kraj a zamířily
k podhůří Jeseníků k vesničce Janoslavice. Jen díky pomoci a
aktivitě našeho celého táborového týmu, jsme si mohly opět
užít krásné romantické i dobrodružné chvíle v nádherné
přírodě v kruhu pravých přátel.
Chlapecký oddíl tábořil v srdci Chřibů, u hájenky Na pile.
Okolí je doslova nasáklé historií starých Slovanů: proto jsme se
vydali po stopách dvou dobrodruhů pro Ježíše, svatého Cyrila
a Metoděje. Na Klimentku, kde skutečně měli školu, jsme vykopali a psali hlaholici, na Holém kopci jsme svedli nejeden boj
s dobyvateli pradávného hradiště. Veselo bylo při táborových
ohních a nejvíce při soutěži „Pila má talent“: žasneme, kolik

za kolektiv Přátelé vína Jalubí ,
Dušan Ondráš

Folklorní soubor Střešňa

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás pozval na vystoupení
Folklorního souboru Střešňa, které se uskuteční
v neděli 29. 12. v 15.30 hod v KD Ja lubí. Předvede
se vám naše nejmenší drobotina společně
s většími dětmi, ale i dospělými tanečníky. Doprovodí nás cimbálová muzika Střešňa pod vedením
www.jalubi.eu

strana 7

Jalubí

Jalubí a my
skrytých talentů v oddíle skrývá.
Kromě tábora jsme si letos mohli vychutnat tradiční akce
jako Hudifest - skautský hudebně-divadelní festival na Modré,
Zimní vaření ve skanzenu, Úklid Jalubí s myslivci, Drakiáda,
výšlap na Brdo anebo Jalubí plné strašidel: stačilo vidět úvodní
divadlo, a je jasné, proč přišlo snad 200 dětí a rodičů! Konaly se
také akce méně obvyklé. Zimní výprava „Lov na Yetiho“, večerní
„Mafiáni“ po celém Jalubí, víkendové putování na skautskou
mohylu Ivančenu v Beskydech, rádcovský kurz pro vedoucí
na chatě Pile v Chřibech. V celostátním Svojsíkovém závodě
ve skautských dovednostech kluci vyhráli okresní kolo, v krajském kole jim těsně unikla bronzová medaile - blahopřejeme!
Skauti také pomáhali muzeu československého opevnění
Cihelna v Králíkách, i na velké vojenské přehlídce naší armády.
Množství zážitků nasbírali na celostátním setkání starších
skautů - roverů na vodním zámku Švihov. A mám opravdu radost, že 6 vedoucích získalo letos v akreditovaném kurzu kvalifikaci Zdravotník, aby mohli v životě poskytnout účinnou první
pomoc každému, kdo to bude potřebovat.
V příštím roce bychom chtěli opravit interiér klubovny, který
po letech menší opravu už potřebuje.
Skautský oddíl v Jalubí má v současné době kolem 50 aktivních členů, na vedení a organizaci akcí se spolupodílí asi
15 starších a dospělých vedoucích. Oddíl má v letošním roce
4 akt ivní družiny (světlušky, skautky, vlčata, skauty).
Děkujeme všem rádcům, vedoucím, rodičům a Obecnímu
úřadu za jejich zájem a podporu. Bez jejich pomoci, ať už
finanční, nebo toho daru nejdražšího – svého času, by činnost
skautského oddílu nemohla být tak pestrá.
Zuzana Dynková a Pavel Vagunda

Prohloubení spolupráce se ZŠ Staré
Město
Ve školním roce 2012/2013 jsme ve spolupráci se ZŠ Staré Město
a ZŠ Nedakonice připravili 2 nové akce pro žáky 5.tříd. Tyto akce
pomůžou našim páťákům lépe poznat budovu své budoucí školy a
seznámit se při společných aktivitách s budoucími spolužáky.
První společné setkání proběhlo v březnu. Paní učitelky již ve škole
utvořily skupinky, které si připravily v angličtině krátké vyprávění
o své škole. Při společném setkání v budově ZŠ Staré Město se
skupinky z jednotlivých škol promíchaly a navzájem odprezentovaly informace o své škole. Aby si žáci ověřili,že jim jejich budoucí
spolužáci rozuměli, položili jim pár kontrolních otázek. Potom pro
ně byla připravena hra na orientaci v budově.
Ke konci školního roku připravili vyučující II. stupně přírodovědnou
soutěž. Páťáci se seznámili s dalšími učebnami a zahradou.
Ke konci června proběhla poslední, již tradiční, návštěva ZŠ Staré
Město, při které budoucí šesťáky provázeli naši bývalí žáci.
Protože se žákům tato setkání líbila, chceme v nich pokračovat
i v dalších letech.
Kateřina Kuntová, ředitelka ZŠ

Střípky z mateřské školy

V letošním školním roce čeká děti i kolektiv z MŠ velká událost
a to oslava 50. výročí jejího založení. Historie mateřské školy se
začala psát roku 1960 a to rozhodnutím o založení školky v obci
Jalubí. Nejprve byl odkoupen pozemek od církevního úřadu.
Samotná stavba školky začala roku 1961 v akci Z. Celkový
finanční náklad na vybudování MŠ činil 600 000 Kčs. Mateřská
škola v Jalubí byla slavnostně otevřena 1. září roku 1964. Do
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vedení školky usedá jako ředitelka p. Prajzová a učitelka sl.
Vašíčková, dostávají do péče celkem 30 dětí. V dubnu dochází
ke změně postu ředitelky, kterého se ujímá M. Krátká. Za 50 let
působení školky se v pedagogických řadách vystřídalo mnoho učitelek. Do roku 2005 fungovala školka jako samostatný
subjekt a poté došlo ke spojení se základní školou. Nyní má
mateřská škola tři třídy: Berušky, Modrásky a Žluťásky ve věku
3-6 let a navštěvuje ji celkem 80 dětí z Jalubí.
Jako takový symbolický dárek k ,,50. narozeninám“ mateřské
školy, se za přispění obce zrekonstruovaly šatny Modrásků a
Žluťásků. Šatny byly nově vymalovány, položeno nové linoleum a co se dětem asi nejvíce líbilo, byly krásně barevné skříňky
s veselými obrázky. Dále pak bylo ve třídě Berušek dokoupeno tělovýchovné nářadí jako lavička, žíněnka, chůdy, kruhy a
lano. Děti tento dárek velmi potěšil a s nadšením používají toto
nářadí nejen v řízených činnostech, ale i ve svých hrách.
Další naší velkou radostí bylo zapojení do charitativní akce
,,Vršky pro Vaška“. Většina dětí z mateřské školy Vaška zná a
s nadšením pomáhaly se sběrem PET vršků. Nakonec jsme
společnými silami sesbírali téměř 100 kilo.
Přípravy 50. výročí založení mateřské školy pedagogický sbor
začlenil do celoročního plánu a vyvrcholí v sobotu 24. 5. 2014,
kdy se uskuteční akademie s pasováním předškoláků. Na akademii se představí všechny děti z mateřské školy a předvedou,
co se se svými učitelkami naučily. Nejvíce však tento den bude
znamenat pro předškoláky, kteří budou pasovaní na školáky.
V minulém školním roce bylo pasování předškoláků zpestřeno
polonézou a pro letošní pasování by ji paní učitelky také rády
zařadily a vytvořily tak tradici tancování polonézy každoročně.
Děti ovšem nejvíce při slavnostním odpoledni potěší výhra
nějakého dárečku v tombole, do které přispívá nemalou
finanční částkou i obec, ale také většina rodičů, zaměstnanců
MŠ a sponzorů z okolí.
Doufáme a přejeme si, aby i příštích 50. letech bylo pro děti
radostí mateřskou školu navštěvovat a s úsměvem poté na
školku vzpomínat. Aby se rády vracely pochválit nejen se svými
školními úspěchy, ale později i se svými dětmi.
Bc. Veronika Juřenová, učitelka MŠ

Římskokatolická farnost Jalubí

zaznamenala v letošním roce významnou změnu. Po devítileté
přestávce byl arcibiskupstvím ustanoven místní duchovní správce
s titulem faráře. Do funkce byl uveden uprostřed léta.
Při svém příchodu našel farní společenství přátelské, otevřené,
ochotné pomoci; – společenství, které po celých devět let bylo
odkázáno na „přespolní“ duchovní správu. Přesto dokázalo
samostatně udržet a rozvíjet aktivity, kterými byl nový farář
příjemně překvapen.
Ať je to společenství maminek na mateřské nebo děti v kroužku
„Svatojánek“. Dospělým farníkům nabízí prostor pro vzájemné
sdílení společenství „Cursillo“, „Mariánské večeřadlo“. Též mezinárodní křesťanské hnutí „Modlitby matek“ má u nás své zastoupení…
Středem farního života je Eucharistie (mše sv.) a řádné místo jejího slavení je farní kostel. Takto chápali podstatu svého
náboženského prožívání katolíci všech věků i současnosti. Naše
farnost o tom přináší jasný důkaz. Krásný barokní kostel potvrzuje víru našich předků, jejich vroucí vztah k místu, kde se setkávají
s Kristem v jeho slově a v oběti mše sv. Zároveň se v naší farnosti
může každý přesvědčit, jak i v moderní, či chcete-li, postmoderní
době lze vyjádřit vztah k Bohu. Dokladem toho je architektonicky
zdařilá kaple v Traplicích.

www.jalubi.eu
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Obrázková příloha
Komise pro občasnké
záležitosti
Práce Komise pro občanské záležitosti se dotýká všech věkových
skupin občanů a je časově velmi náročná. K důstojnému průběhu
jednotlivých akcí musí členové komise věnovat spoustu času na
přípravu a nácvik slavnostních programů, zajišťování dárkových
a pamětních předmětů, ale i archivování uskutečněných akcí
v pamětních kronikách. Největší podíl na úspěšné činnosti komise
a poděkování patří neúnavnému předsedovi komise A. Horákovi a členovi komise pí M. Škrabalové. Zázemí pro činnost komise
představuje práce zaměstnanců obecního úřadu. Jejich náplní
práce je příprava programů, důstojného prostředí a osobní pomoc při konání společenských akcí. Uznání si zaslouží rovněž
učitelský sbor mateřské a základní školy a děti za nácvik kulturních
programů. Dále pak rodiče vystupujících dětí za doprovod, údržbu
krojů a přípravu dětí na jednotlivé akce.

Vítání občánků

V letošním roce bylo uskutečněno celkem 5 slavnostních obřadů,
na kterých bylo přivítáno do života 20 nově narozených dětí .

Vítání prvňáčků

Vraťme se však k farnímu kostelu – viditelnému důkazu víry
našich předku. Je důvodem vděčnosti k minulým generacím,
je předmětem našeho obdivu, ale i naší společné péče. Bohatá výzdoba retábula v presbytáři (v uvedených souvislostech
nesprávně označováno jako hlavní oltář) volala po obnově. Práce
se ujali mistři restaurátoři a s mravenčí pečlivostí místo vedle místa, kousek po kousku, odstraňovali vrstvy pozdějších nátěrů , konzervovali a zpevňovali trouchnivějící části, doplňovali zlacení. Práce
byly rozvrženy na dvě léta a rozpočet činí poctivé dva mil iony
korun. Pro farnost vysoké náklady. Bez přispění veřejné správy by
nebylo možné obnovu uskutečnit.
První etapa restaurátorských prací v letošním roce vyšla na
1,003.375,– Kč. Náklady byly podpořeny finanční účastí všech
úrovní veřejné správy.
Ministerstvo Kultury ČR přispělo částkou 238.000,– Kč, Zlínský
kraj z fondu kultury poskytl účelovou dotaci ve výši 240.000,– Kč
a Obec Jalubí přispěla částkou 92.000,– Kč. Celková finanční podpora činí 570.000,– Kč. Zbývajících 433.375,– Kč poskytli věřící při
pravidelných sbírkách, ale také soukromí sponzoři velkorysými
dary i v desítkách tisíc. Všem patří velký dík.
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
25.12. Boží hod vánoční
setkání dětí u Jesliček
26.12. sv. Štěpána

„Půlnoční“ ve 21.00 hod.
mše sv. 09.00 hod.
ve 14.00 hod.
mše sv. 09.00 hod. Jalubí
mše sv. 10.30 hod. Traplice
P. Vojtěch Daněk, farář
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První den zahájení školního roku proběhlo již tradičně uvítáním školáků, nastupujících do první třídy. Po skončení obřadu je
společně s rodiči a třídní paní učitelkou doprovodili do připravené
třídy v základní škole také všichni žáci ze starších ročníků.

Setkání padesátníků

Slavností uvítání ročníku 1963 se v obřadní síni na obecním
úřadě uskutečnilo 29. září. Procházkou jejich dosavadním životem
je, ve svém kulturním pásmu, provedli žáci základní školy pod vedením paní učitelky Rozsypálkové.

Setkání šedesátníků

Pozvání ke slavnostnímu přijetí v obřadní síni, které se uskutečnilo
15. června, přijalo celkem 38 jalubských rodáků ročníku 1953.

Návštěvy jubilantů

S poděkování za celoživotní práci pro obec, předáním drobného
dárku a pamětního listu navštívili členové komise v roce 2013 celkem 21 jubilantů u příležitosti dovršení 80, 85, 90 let a každý další
rok .
S přáním pevného zdraví do dalších let společného života bylo
uskutečněno 6 návštěv u příležitosti Zlaté a Diamantové svatby.
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví i touto
cestou.
Karel Malovaný

Plánované kulturní akce
15. 2. 2014
22. 2. 2014
1. 3 . 2014
15. 3. 2014
13. 9. 2014
20. – 21. 9.
28. 9. 2014
4. 12. 2014
12. 12. 2014

www.jalubi.eu

– dětský karneval
– košt vína
– pochovávání basy
– košt slivovice
– Slavnosti vína Uherské Hradiště
– Slovácké hody s právem
– beseda se seniory
– Mikulášská nadílka s rozsvěcováním stromečku
– vánoční koncert Stříbrňanka
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Beseda se seniory

Vánoční koncert Stříbrňanky

Kdopak si to u rybníka za Bařinkami chystá topení na zimu?

Rekostrukce vozovky na Novém světě

Mateřská škola po výstavbě - foto z roku 1964

První absolventi mateřské školy - školní ročník 1964 - 65
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Dožínková chasa s P. Vojtěchem Daňkem

Hodová chasa a stárci D. Pastorek a L. Daňková, J. Mach a P. Lichá

Obecní úřad před opravou

... a po opravě

Rekonstrukce kulturního domu

Hasičská zbrojnice po opravě
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společenská kronika
Narození v roce 2013

v roce 2012

Elizabeth Jurenková
Oliver Kuchta
Eliška Dostálková
Nela Havlová
Žofie Achillesová
Dominik Bačovský
Vilém Hejda
Tomáš Skula
Maxim Zapletal
Karolína Zichová
Anežka Horáková
Dorota Bičanová
Eliška Šmídová
Nikola Magdálková
Antonín Polášek
Dominik Bačovský
Elizabeth Salingerová
Mia Slavíková
Ella Malíková
Daniel Šaňák
Johana Buriánová
Diego Pecha

Ladislav Dostálek
Vilém Horák

Úmrtí v roce 2013
Vlasta Lechnerová
Anna Malovaná
Otto Cigoš
Božena Grebeňová
Františka Římáková
Františka Grebeníčková
Jan Vávra
Jozef Černý
Josef Trávníček
Miroslav Koželuha
Antonín Kraváček
Zdenka Gajdošíková
Libuše Varmužová
Marie Škrabalová
Anna Horáková
Karel Obdržálek

Úmrtí po uzávěrce
v roce 2012
Narození po uzávěrce

Letošní prvňáčci
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Emil Škrášek

Anna Dosedělová

Sňatky v roce 2013
Simona Šustrová - Petr Vitásek
Iveta Dosedělová - Petr Mlčák
Klára Mészárosová - Martin Bičan
Vendula Hekelová - Petr Dobiáš
Renata Maníková - Miroslav Friak
Martina Fiedorová - Martin Macko
Lenka Řimáková - Petr Kropáček
Martina Sentlová - David Vaculík
Taťána Šipková - Zdeněk Daněk
Gabriela Obdržálková - Petr
Fajkus
Pavla Sedláčková - Josef Lechner
Zdeňka Mařáková - Pavel Paděra

Jubilanti 85 let
Květoslav Kadlec
Antonín Gajdošík

Jubilanti 80 let
Antonie Vaňková
Petr Mifka
Jarmila Řimáková
Vladimír Burda

Miloš Maděra
Marie Vráblová
Zdenka Grebeníčková
Vlasta Fiedorová

Nejstarší jubilanti
90 let - Anna Horáková
90 let - Anežka Grebeníčková
90 let - Anna Vávrová
90 let - Antonín Škrabal
90 let - Marie Chybíková
90 let - Marie Fajkusová
92 let - Františka Grebeníčková
92 let - Marie Škrabalová
93 let - Antonie Vojtková
93 let - Anna Horáková
98 let - Marie Horáková

Zlaté svatby
Anastázie a Jindřich Machovi
Antonie a Zdeněk Huťkovi

Diamantové svatby
Anna a Josef Zapletalovi
Ludmila a Jiří Řimákovi
Ludmila a Miroslav Grebeňovi
Marie a Antonín Gajdošíkovi

