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Vážení spoluobčané,
Všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody, to jsou slova, která více než kdy jindy slýcháme závěrem roku při setkání se svými
blízkými, ale i při setkání s těmi, se kterými jsme téměř po celý rok neměli příležitost si popovídat. Právě v době vánoč ních svátků
snad každý z nás pociťuje potřebu vyjádřit těm druhým podporu a dodat optimismus v náročné době uspěchaného života a každodenních starostí. V letošním roce se každý z občanů naší obce musel navíc obrnit trpělivostí v souvislosti se stavbou hlavní silnice a
chodníků v celém úseku obce. Ke zdárnému průběhu této náročné akce výraznou měrou přispěli právě občané vlastním přičiněním
a pochopením při omezení, díky čemuž mohla stavba probíhat bez vážnějších problémů.
Za vaši pomoc a pochopení přijměte, vážení spoluobčané, velké poděkování.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, jménem zastupitelského sboru, pracovníků obecního úřadu i jménem svým, poděkovat Vám za úsilí a přičinění,
které v průběhu roku vynakládáte ve prospěch spokojenosti všech našich občanů. Zájmovým a společenským organizacím děkuji
za naplňování volnočasových aktivit v oblasti kulturního, sportovního a společenského života v naší obci. Právě tato, mnohdy nedoceněná práce, je nezbytná k udržení vztahů mezi občany. Kolektivu Základní a mateřské školy děkuji za výchovu naší nejmladší
generace, jakož i za mimoškolní aktivity, kterými dělají radost našim občanům při společenských akcích pořádaných komisí pro
občanské záležitosti.
Přeji Vám i Vašim rodinám krásné prožití Svátků vánočních. Do roku 2013 přijměte přání pevného zdraví, životního optimismu
a hodně důvodů ke spokojenosti.

Ing. Karel Malovaný
starosta obce

Setkání padesátníků

Setkání šedesátníků
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INVESTIČNÍ AKCE
a způsobu výpočtu výše pop latku čtěte na jiném místě tohoto zpravodaje).

Realizované akce v roce 2012

Pergola na koupališti

Výstavba hlavní silnice a chodníků

Stěžejní investiční akcí z pohledu rozsahu prací i finanční
náročnosti v roce 2012 byla „Stavba silnice č. III/42820 včetně
chodníků a napojení místních komunikací“. Po několikaletém vyjednávání o zařazení opravy silnice do rozpočtu Zlínského kraje byly
práce 9. května zahájeny. Kolaudací a předáním stavby do užívání
v polovině měsíce prosince byla akce dokončena. Vlastní stavba sestávala ze dvou částí - stavba silnice a stavba chodníků. Investorem
stavby silnice, nákladem cca 23 mil. Kč., byl Zlínský kraj a stavbu
prováděla stavební společnost Vodohospodářské stavby JavorníkCZ, s.r.o. Mimo vlastní povrch vozovky byla součástí stavby rovněž
oprava mostu přes potok na dolním konci, opěrné zdi u kostela a
stání u autobusových zastávek. Dodavatelem stavby chodníků včetně
silničních obrub, odboček místních komunikací a 2 ks autobusových
čekáren byla společnost SVS-CORECT spol s r.o. Bílovice s celkovým nákla dem cca 10 mil. Kč. Práce na komunikacích i chodnících
proběhly ve sjednaných termínech a to i přes skutečnost, že se obě
dodavatelské firmy musely vypořádat s neočekávaným podmáčeným
podložím na velké části úseku stavby. Tato skutečnost si vyžádala
zesílení podkladních vrstev a jejich zpevnění použitím speciálních
technologií. Dosavadní, žulovými kostkami dlážděná silnice, která
byla budována v roce 1946 a sloužila několika generacím úctyhodných 66 let však nebyla silnicí původní. Po odstranění vrstvy kostek
byla při provádění stavby ob je vena dřívější silnice o šířce cca 4 m vybudovaná s použitím vzorně skládaných pískovcových kamenů. Stáří
této původní silnice se nám zjistit nepodařilo.

Oprava vnitřních prostor objektu kulturního domu

Usnesením mimořádného zasedání zastupitelstva obce z května
tohoto roku bylo rozhodnuto o celkové opravě vnitřních prostor kulturního domu. Především bylo nutno vyměnit parketovou
podlahu velkého sálu, jejíž větší část byla napadena dřevomorkou.
Současně bylo provedeno nové obložení stěn. Zvětšením původního
salonku v patře se vyřešil problém s umístěním cimbálovky, která je
již tradiční součástí jalubských hodů. Práce na opravě byly zahájeny
v měsíci červenci a vymalováním celého prostoru v první polovině
září ukončeny. Celkové náklady na opravu jsou 1 mil. Kč.

Vybavení školní zahrady mateřské školy

Stávající herní prvky na zahradě mateřské školy již nahlodal zub
času a jejich další používání nebylo revizními orgány doporučeno.
Následně po provedeném výběrovém řízení dodala celkovou sestavu
firma Flor Styl Brno. Pořizovací hodnota zakázky činila 400 tis. Kč
a zastupitelstvo obce schválilo její úhradu z nečerpaných výsledků
hospodaření Základní a mateřské školy z minulých let.

Vybavení domácností kompostéry

Na základě rozhodnutí Ministra Životního prostřední z měsíce listopadu 2011 bylo v letošním roku pořízeno 400 ks kompostérů pro
zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Většina domácností se
tak zapojila do projektu zlepšení nakládání s domovním odpadem
v rámci zvýšení kvality životního prostředí a života občanů. Celkový projekt si vyžádal 1 mil. 170 tis. Kč, z toho dotace z Fondů EU
a SFŽP činily 992 tis. Kč. Již v průběhu několika měsíců letošního
roku srovnáním se stejným obdobím loňského roku došlo ke snížení
celkového množství domovního odpadu o 18,3 %, což přispělo
k udržení výše poplatku za odvoz odpadu pro rok 2013. Naše obec má
vytvořeny dobré podmínky vyhnout se pokutám za neplnění směrnic
EU, týkající se snižování objemu netříděného odpadu v rámci projektu snižování emisí skleníkových plynů (O obecně závazné vyhlášce
2 strana

Cílem vybudování dřevěného přístřešku v areálu koupaliště je
zlepšení prostředí pro návštěvníky koupaliště v horkých letních
dne ch a podmínek při pořádání tanečních zábav a dalších kulturních
akcí v tomto areálu. Akce sleduje rovněž úsporu prostředků při
nutné obnově doposud požívaných deštníků při poškození větrem
a působení slunce. Dodávka přístřešku včetně montáže a nátěrů si
vyžádala cca 120 tis. Kč.

Záměry obce v roce 2013
Vzhledem k předpokládaným výdajům v případě realizace komplexní opravy místní komunikace za potokem budou v roce 2013 realizovány investičně náročnější akce výhradně takové, které jsou spolufinancovány z dotačních programu a tyto prostředky musí být v roce
2013 proinvestovány .

Komplexní oprava místní komunikace a chodníků
za potokem

Přesto že obec má již od roku 2009 vypracovanou projektovou
dokumentaci, byla celková oprava místní komunikace a chodníků
za potokem odložena do doby než bude vybudována nová hlavní
silnice. V průběhu výstavby hlavní silnice a chodníků posloužila tato
místní komunikace za potokem, nejen jako objížďka ale především
pro přepravu stavebního materiálu a pro pohyb stavební mechanizace. Již méně příjemné je však zjištění, že došlo k dalšímu zhoršení
jejího technického stavu. Každoroční provizorní opravy výtluků
přestavovaly výdaje z rozpočtu obce ve výši cca 300 tis. Kč. Odklá dat
celkovou opravu a provádět v dalších letech pouze vysprávky by bylo
jen nehospodárné vynakládání obecních prostředků. Pro jektem je
řešena celková rekonstrukce komunikace včetně chodníků v úseku
od hlavní silnice v odbočce u Vančurového po RD manželů An drýskových a dále v lokalitě Nový Svět. Předpokládané započetí prací, po
předchozím provedení výběrového řízení na dodavatele, je počítáno
v jarních měsících. Stavba si vyžádá cca 13 – 15 mil. Kč. Pro jekt
bude předložen k veřejné diskusi a na internetových stránkách obce.
Případné oprávněné podněty ze strany občanů budou posouzeny a
zapracovány do projektu.

Zateplení a výměna oken objektů kulturního domu a
obecního úřadu

Po 2 letech byla naše obec úspěšná v získaní dotací na celkové zateplení a výměnu oken pro další dva objekty v majetku obce. V roce
2013 tak bude možno realizovat projekt „Zateplení a výměna oken
objektu kulturního domu a „Zateplení a výměna oken budovy obecního úřadu“. Smyslem podpory je snížení energetické náročnosti a
zlepšení životního prostředí. Hodnotící komise doporučila přiznat
obci Jalubí dotace z Fondů Evropské unie a Státního fondu životního
prostředí ve výši cca 4 miliony korun. Opravené budovy jistě přispějí
k celkovému vzhledu obce a obec navíc každoročně ušetři značné
finančně prostředky vynakládané na vytápění. Předpokládané
zahájení obou akcí je duben 2013.

Oprava silnice ke hřišti s bezpečnostními prvky
pro školáky

Projekt řeší vybudování zpomalovacího prahu, výstavbu chodníku a
vyhýbacího pruhu v úseku od restaurace CROSS po hřiště. Cílem pro-
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jektu v tomto nepřehledném a zúženém úseku je zlepšení bezpečnosti
chodců, především však dětí , navštěvující základní školu.
Karel Malovaný

Důležité informace
Obec Jalubí má vytvořen kompletní systém nakládání
s odpady

Vážení spoluobčané, zákonem o odpadech jsou obce odpovědny za
vytvoření kolektivního systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obec Jalubí má již uzavřeny
smlouvy se všemi provozovateli kolektivních systému, kteří jsou povinni
zajišťovat zpětný odběr a následné zpracování jednotlivých druhů odpadů,
předaných do sběrného místa. Smluvním provozovatelem sběrného místa
v naší obci je Sběrný dvůr – ing. Václav Talák , Farma Jalubí, IČ: 44959931,
který má vytvořeny veškeré podmínky pro shromažďování odpadů a jejich
předávání provozovatelům kolektivního systému.
Předání odpadu do odběrného místa je bezplatné
Provozní doba sběrného dvora :
Pondělí – Pátek 7.00 – 15.00,
Sobota 8.00 – 11.00
Občané mohou nepotřebné a nefunkční zařízení odevzdat podle potřeby
a nemusí tento odpad skladovat do doby provádění čtvrtletního mobilního
sběru u obecního úřadu jako doposud. Tento čtvrtletní sběr škodlivého odpadu před obecním úřadem proto již v roce 2013 nebude prováděn.
Vážení občané, využívejte možnosti odevzdávání odpadu do výše uvedeného sběrného místa a neodkládejte takový odpad na jiná místa v obci.
Smluvní provozovatelé pro zpětný odběr odpadů:
ASEKOL organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení:
výpočetní a kancelářská technika, spotřební elektronika, elektrické a elektronické nástroje, hračky, volný čas, lékařské přístroje, přístroje pro monitorování a
kontrolu, výdejní automaty. ELEKTROWIN provozuje kolektivní systém pro
zpětný odběr:
Velké spotřebiče např. ledničky, mrazáky, sporáky, myčky, pračky, sušičky,
mikrovlnné trouby, trouby na pečení, odsavače par, čističky vzduchu,
el.topidla, el.plotny, el. sekačky apod.,
Malé spotřebiče: vysavače - podlahové vysavače včetně akumulátorových,
ruční akumulátorové vysavače, čistící stroje na koberce - mokré vysávání,
tepovače apod., parní čističe, zařízení pro vysokotlaké čištění apod., žehličky
a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, šicí
stroje, pletací stroje, vyšívací stroje, tkací stroje apod., fritovací hrnce, el.pečicí
pánve, barbecue gril, raclette gril, toastovače, sendvičovače, opékače topinek
apod., elektrické nože, svářečky folií, mlýnky na maso, mlýnky na kávu, espressa, varné konvice, el.otvírače konzerv, kávomlýnky apod., hodiny, budíky
a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, fény, vysoušeče
vlasů, kulmy, zubní kartáčky, holicí strojky, masážní strojky, epilátory,
vysoušecí helmy, zastřihávače vlasů a vousů, žehličky na vlasy apod., váhy - osobní, kuchyňské apod., elektrické ventilátory malé, el.kráječe, ohřívače nápojů
a pokrmů, kuchyňské roboty, mixéry, ruční mixéry, multikráječe, šlehače,
citrusovače, odšťavňovače, parní hrnce, malé domácí pekárny, popkornovače,
rychlovarné konvice, svářečky fólií apod., osvěžovače vzduchu, odpuzovače
hmyzu apod.,
Elektrické nářadí a nástroje
vrtačky - ruční, příklepové, aku vrtačky apod., pily - řetězové, okružní, pokosové, kotoučové apod., řezačky, obrážečky, obráběcí stroje, frézky, brusky,
stroje na hoblování, hlazení, leštění, ohýbání, spojování drcení, vrtací, sekací,

bourací kladivo apod., nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování
nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely - aku
a el.šroubováky, el.sponkovačky, nýtovací kleště apod., nástroje pro pájení,
svařování nebo podobné použití - pájky, svářečky apod., drobné nástroje a
zařízení apod.
EKOLAMP zajišťuje ekologickou recyklaci zářivek, výbojek, kompaktních
úsporných zářivek a osvětlovací techniky. Nesbírají se obyčejné žárovky, reflektorové žárovky a halogenové žárovky.
Nebezpečný odpad:: staré barvy, ředidla, oleje, herbicidy apod.

Zatímco v jiných obcích dojde ke zdražení, kompostéry v naší obci pomohli udržet poplatek za domovní
odpad bez navýšení

Zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích dochází ke změnám, které mají za následek, že
pro vybírání místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem v roce 2013 musí obce vydat novou obecně závaznou vyhlášku.
Nejdůležitější částí vyhlášky, která má dopad na občany, je stanovení výše
poplatku. U jedné ze dvou částí poplatku jsou obce povinny v obecně
závazné vyhlášce provést rozúčtování nákladů fakturovaných svozovou
firmou v předchozím kalendářním roce na všechny poplatníky. Takto
vypočítaná výše poplatku by měla motivovat poplatníky, aby více třídili
domovní odpad. Čím více poplatníci odpad třídí, tím menší je objem odpadu a náklady obce na jeho sběr a svoz jsou tedy nižší. Přidělení 400 ks
kompostérů a jejich využívání ke kompostování zelené hmoty z kuchyně
a zahrádek se již v průběhu několika měsíců tohoto roku, při srovnání
se stejným obdobím roku 2011, projevilo ve snížení odpadu v popelnicích o 18,3 %. Tato skutečnost příznivě ovlivnila výpočet výše poplatku,
který nepřekračuje dosavadní poplatek 400 Kč na občana. Podle zjištění
se budou poplatky v okolních obcích pohybovat ve výši 500 Kč a více.
Uvědomělý přístup občanů naší obce tak přináší ovoce v podobě šetření
rodinných rozpočtů, ale i přínos do životního prostředí. Udržením
objemu produkovaného netříděného odpadu na únosné míře si naše
obec vytvořila dobrou výchozí pozici na avizované opatření Evropské
Unie, zavedení dalších poplatků v rámci ochrany životního prostředí.
Karel Malovaný

K dotazům a připomínkám občanů

Zastavení a stání vozidel na silnici a chodnících, které je častou stížností
občanů upravuje Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
Cit. § 25 (3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Zastavení a stání na chodníku
Cit. § 53 (2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než
chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není
v tomto zákoně stanoveno jinak.
Proč nemohlo zůstat původní parkovací místo před bývalou prodejnou
Jednoty vedle pošty ?
Ponechání předmětné odstavné plochy u křižovatky k mateřské škole a
u přechodu pro chodce nemohl být v projektové dokumentaci ponechán
- odporuje zákonu č. 361/2000 Sb.
Cit. § 27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát
c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,
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d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky
a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru “T” na
protější straně vyúsťující pozemní komunikace
Zdá se vám že jste dopláceli za plyn příliš hodně - zkontrolujte si
vyúčtování.
Při posledním vyúčtování bylo u některých občanů zjištěno
chybné vyúčtování platby za dodávku plynu a to až o 55 tis. korun.
K chybě došlo nesprávným zařazením do cenové kategorie podle
rozsahu odběru. Zkontrolujte si, zda Vám souhlasí fakturované
údaje s údaji na smlouvě a porovnejte účtované množství spotřeby
plynu se skutečnou spotřebou na plynoměru. Ceníky, platné pro
fakturační období jsou k dispozici na internetových stránkách
distribuční společnosti. Pokud bydlíte v domě o přibližně 4
vytápěných místnostech s plynovým sporákem, neměla by se
spotřeba plynu pohybovat více jak 25 MWh a předepsané měsíční
zálohy by neměly převyšovat 3500 Kč. Pomocným vodítkem, že
něco není v pořádku je výrazné zvýšení záloh, které Vám bylo
předepsáno pro další období. Případnou reklamaci můžete uplatnit
přímo telefonicky na bezplatných linkách společností, s níž máte
uzavřenu smlouvu. Víme, že vyznat se ve fakturovaných položkách
je velmi složité.Pokud si nevíte rady, požádejte své známe, rádi Vám
pomůžeme i na obecním úřadě.
Nepodepisujte ukvapeně smlouvy na změnu dodavatele plynu a
elektrické energie osobám, které Vás osloví ve vašich domácnostech
Od 1. ledna dochází téměř u všech distribučních společností ke
změnám cen plynu a elektrické energie. V případě že společnost,
se kterou máte uzavřenu smlouvu o dodávce energie oznámí nebo
zveřejnění zvýšení ceny energie, vzniká klientům právo při dodržení
určitých podmínek stávající smlouvu vypovědět a to bez hrozby
jakýchkoliv sankcí. Smlouvu je možno vypovědět i v případě, že
tato je uzavřena na dobu určitou, která ještě neuplynula. Vědomi
si této skutečnosti objevují se i v naší obci velmi často zástupci
těchto společností a snaží se občany přesvědčit, aby změnili svého
dodavatele energie. Pod záminkou provádění kontroly fakturace
elektřiny a plynu nabízí jiného, výhodnějšího dodavatele a okamžité
uzavření smlouvy. Jedná se o osoby, které provádějí tuto práci pro
konkrétní energetickou společnost smluvně za provizi podle počtu
uzavřených smluv. Nečekejte od těchto osob, že Vám výhodně poradí. Už vůbec není v zájmu vlastního těchto osob upozornit Vás na
nevýhodné části nabídky. Apelujeme především na starší občany,
neukvapujte se a v žádném případě nepodepisujte smlouvy, které
Vám předloží k podpisu. Nikdo z nás není schopen, v tak krátké
době návštěvy, důkladně se seznámit s velmi obšírnými závaznými
obchodními podmínkami, které jsou součástí smlouvy. V případě,
že jste se přece jen rozhodli přijmout nabídku těchto osob, vyžádejte
si materiály k nastudování a sjednejte si další schůzku za několik
dnů. Jistě Vám budou rádi nápomocni další rodinní příslušníci, po
návratu ze zaměstnání. Ke změně dodavatele plynu nebo elektrické
energie nepotřebujete žádné pochybné poradce, tuto si můžete
vyřídit velmi snadno sami, na stránkách jednotlivých energetických
společností je dostatek informací, abyste se mohli nejlépe rozhodnout.
Kdo má rád zvířata má rád i lidi
Na tomto starém pořekadle je jistě velký kus pravdy. Uvědomujeme
si to vždy, když nás naše televize zásobují případy týrání zvířat.
Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že ten kdo nezavírá psí mazlíčky
doma a volně je pouští pobíhat v obci, lidi přímo miluje, a naopak
ten komu se to nelíbí, rád lidi nemá. Zamyslete se prosím, majitelé
volně pobíhajících psů, zda by při troše ohleduplnosti a snahy nešlo
tuto situaci v obci zlepšit. Rovněž apelujeme na občany
aby při venčení svých psů uklízeli, co po sobě zanechali.
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Vybudováním nové silnice a chodníků oddělených travnatým
pruhem došlo k výraznému zlepšení vzhledu tohoto úseku obce.
K celkovému vzhledu, provedením terénních úprav a ozeleněním
přilehlých ploch před svými domy, velkou měrou přispěli vlastními
silami majitelé domů. Za jejich úsilí jim tímto upřímně děkujeme.
Tito občané určitě nepožadují přihnojování vybudovaných ploch ze
strany volně pobíhajících nebo venčících psů.

Poplatky

Jak všichni víte, vybíráme v obci každoročně následující poplatky: poplatek za svoz a likvidaci odpadu, poplatek za psa, stočné a
hřbitovní poplatky. Každoročně se potýkáme s problémy tyto poplatky vybrat.Poplatek za svoz a likvidaci odpadu je daný zákonem a
platí se podle místa trvalého pobytu.
Velká část občanů platí tento poplatek formou SIPO, zbytek v hotovosti nebo bezhotovostním převodem z účtu. Je smutné, že část
občanů bez problémů využívá služby OTR, ale zaplatit za ně odmítá.
Určitě by se jim také nelíbilo, kdyby jim v zaměstnání za odvedenou práci nezaplatili. Nereagují na upomínky a doporučenou poštu
odmítají přebrat. Vzhledem k tomu, že výběr uvedeného poplatku
se řídí daňovým řádem, platové výměry jsou jim doručeny formou
vyhlášky. Děláním „mrtvého brouka“ tedy nic nevyřeší. V lednu
následujícího roku obecní úřad předá tyto neplatiče k vymáhání
exekutorům. Budou to sice pro naše občany nemalé náklady navíc,
ale z naší strany byly vyčerpány všechny možnosti dohody. Neplatiči
proto nebuďte překvapení, když zjistíte, že máte zablokovaný účet,
zablokované stavební spoření (v případě úhrady dluhu Vám nebude připsán státní příspěvek), že bude osloven zaměstnavatel ke
srážkám z platu, obstaven důchod, rodičovský příspěvek apod.
Poplatek ze psa bude i v následujícím roce nezměněn, tzn. Kč
120,- a důchodci Kč 60,-. Při úhradě poplatku obdržíte slibovanou
psí známku.
Stočné hradí do obce občané, kteří využívají obecní kanalizaci.
I v příští roce zůstává cena stočného Kč 230,- /osobu za půl roku.
Hřbitovní poplatky se hradí dvoje. Pronájem hrobového místa a
příspěvek na provoz hřbitova. Pronájem hrobového místa se hradí
na 10 let a jeho výše je u dvojhrobu Kč 300,-, jednohrobu Kč 200,- a
urnového místa Kč 90,-. Příspěvek na provoz hřbitova se platí rok
pozpátku. Vždy na konci roku se sečtou veškeré náklady na údržbu
hřbitova a částka se rozdělí mezi obec a občany. V této částce je zahrnuta údržba hřbitova, voda ( odběr vody je z vodovodního řádu),
el. energie, odvoz odpadu apod.
Všechny tyto poplatky začínáme vybírat v druhé polovině
února. Byli bychom moc rádi, kdybyste naše termíny respektovali a úhrady provedli včas. Je nám hodně nepříjemné Vás o tyto
každoročně pravidelné platby upomínat. A věřte, že k některým jde
upomínka i několikrát. V případě, že máte zájem úhradu provést
bezhotovostně z účtu, je potřeba si pohlídat variabilní symbol. Ten
se skládá z označení poplatku a čp. Např. poplatek ze psa u majitele
z čísla domu 690, je 1341690.
Číslo účtu obecního úřadu – 4124721/0100
VS poplatek za odpad
1340+číslo domu
VS poplatek ze psa
1341+číslo domu
VS stočné
2321+číslo domu
VS hřbitov
3632+číslo domu.
Občanů, kteří platí odpad a stočné formou SIPO, se bezhotov ostní platba těchto poplatků netýká.
Věříme, že i tímto způsobem Vám usnadníme platby a veškeré
poplatky za psy, hroby, popelnice a stočné v prvním pololetí budeme
mít uhrazeny do konce měsíce května, druhé pololetí pak do konce
měsíce října.
Obecní úřad
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Sportovní klub
Činnost sportovního klubu Jalubí

Vážení spoluobčané, dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým rokem
našeho fotbalového klubu. Letošní rok se nesl v duchu výročí 80.let SK.
Vyvrcholením byly oslavy, které proběhly 7. července 2012 na hřišti
Na loučkách. Nejvzácnějším gratulantem byl prvoligový tým Sigma
Olomouc, který sehrál utkání proti našemu A-mužstvu. V rámci oslav byly sehrány další tři utkání, ve kterých naše B-mužstvo hrálo proti
B-mužstvu 1998(zakládající členové mužstva), staří páni hráli proti
výběru UH. Hradiště (staří páni) a žáci se utkali se žáky ze Sušic. V
rámci oslav proběhlo udělení Pamětních listů, které bývalým hráčům
a funkcionářům SK Jalubí předal vicemistr Evropy z roku 1996 Martin
Kotůlek. Z toho bylo pět vyznamenáno „In memoriam“. Večer proběhla
zábava se skupinou W.O.R.M.S., která završila den oslav 80.let SK Jalubí.
Oslav se účastnilo 400 platících a 200 pozvaných hostů včetně hráčů, což
předčilo veškeré naše očekávání o počtu diváků. Poděkování patří všem
těm, kteří se podíleli na přípravách a konání oslav. Jmenoval bych OÚ
Jalubí, výbor a hráče SK Jalubí, fanoušky, ZŠ Jalubí za bez platné pronajmutí kuchyně a jídelny a kuchařky p.Úředníčkovou, p.Machovou a jejich
vedoucí p.Malovanou, které nám uvařily oběd pro pozvané hosty a hráče.
Ve fotbalovém dění máme opět tři mužstva hrající mistrovská utkání. Na poli krajském A-mužstvo a v okresním B-mužstvo a žáky. V
sezóně 2011/2012 se A-mužstvo umístilo na 11.místě, B-mužstvo na
14.místě a Žáci na 3.místě. V probíhající sezóně 2012/2013 patří po
podzimní části A-mužstvu 7.místo s 19.body, B-mužstvu 14.místo se
3.body a Žáci jsou na 6.místě s 11.body. V tomto roce jsme dotáhli do
zdárného konce rekonstrukci šaten. Máme novou fasádu (i zateplenou), sprchy, vnitřní prostory šaten, kde chybí pouze nová dlažba,
kterou bychom chtěli provést v příštím roce. Dále se nám podařila i
výměna stávajících střídaček za nové. Máme i novou záchytnou síť za
horní brankou a vyměnili jsme i starou záchytnou síť za dolní brankou.
V tom roce příštím se chceme pokusit o dotaci na výstavbu zastřešení
betonové plochy v prostoru před šatnami a to od pódia až po schody
směřující k hrací ploše. Důvodem je zkvalitnění služeb pro fanoušky v
případě nepříznivého počasí při fotbalových utkáních a využití plochy
pro pořádání kulturních akcí v letním období. Samozřejmě nesmíme
opomenout i cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout na poli sportovním.
Tím hlavním je opětovné založení mužstva dorostu. U A-mužstva je to
především udržení krajské soutěže, stabilizace a postupné doplnění kádru mladými hráči z řad odchovanců. V B-mužstvu je a bude hlavním
cílem dokončit rozehranou sezónu a dávat příležitost především mladým
hráčům. V žákovském mužstvu je priorita výchova kluků pro dorost a
budoucnost jalubské kopané. V rámci brigád jsme se účastnili kácení
topolů, sběru kovového odpadu po obci a údržby našeho i vašeho fotbalového stánku Na loučkách. Letos proběhl 37.ročník koštu slivovice. V
konkurenci 207 vzorků, které degustovalo 20 degustátorů, zvítězil Lukáš
Janeček z Jalubí. 38.ročník koštu slivovice se uskuteční v prostorách KD
Jalubí 16.března2013 a hrát by měla místní skupina W.O.R.M.S., která
se skvěle prezentovala na již zmíněných oslavách. Chceme poděkovat
sponzorům, kteří nám pomáhají a to: OÚ Jalubí,VTP Pastorek,Pavel a
Zdeněk Rozsypálkovi,Cross club Jalubí,ČZS Jalubí,Jass-Uni,Schlotte Automotive Czech s.r.o,Daw-Czech s.r.o,Panter Color a.s,Colorlak, Závlahové systémy Doseděl a Farma p.Talák. Poděkování patří i fanouškům,
hráčům,trenérům,vedoucím mužstev,funkcionářům,hospodářům šaten
manželům Buriánových a našim přítelkyním a manželkám. Závěrem
přejeme všem našim spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a
do nového roku zdraví a splnění osobních cílů. Tím naším cílem je dobrá
prezentace jalubské kopané i v roce 2013 a tím i naší obce.
Výbor SK Jalubí
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Vážení přátelé kopané, fotbaloví příznivci a fanoušci našeho SK. Dovolte, abych Vám nastínil situaci v našem A mužstvu, které je 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 ve znamení příprav celého oddílu na
oslavy 80. výročí kopané v naší obci a jelikož se mužstvo nacházelo na
sestupových příčkách, bylo hlavním cílem udržet 1.B třídu, aby oslavy
mohly proběhnout bez kaňky sestupu . V zimě doplnil mužstvo pouze
navrátilec Petr Kegler, ovšem v realizačním týmu došlo k velkému třesku.
Jana Růžičku vystřídalo duo bývalých hráčů, Danové Tichý a Racek,
jež doplnil vedoucí mužstva Aleš Škrabal. Mužstvo se po tvrdé zimní
přípravě, kdy se oproti předchozím sezonám zvedla velmi razantně
účast na trénincích, odhodlalo soutěž zachránit. Úvod jarní části začal
ovšem velmi špatně. Mužstvo se po prohrách se Stráním, s Koryčany a
v Bojkovicích dostalo na samé dno tabulky a muselo dojít k ,,mytí hlav“.
Následoval domácí zápas s favoritem z Nedakonic, kdy se mužstvo semklo a lídra porazilo 1:0. Pak následoval venkovní dvojzápas u mužstev
bojujících o záchranu, při střelecké nemohoucnosti mužstvo prohrálo v
Šumicích, a poté vyhrálo zápas o ,,bytí či nebytí“ , derby v Sušicích 2:3.
Kvůli takovým regionálním derby se chodí na fotbal, tomuto utkání
totiž nescházelo vůbec nic a patří k ozdobám loňské sezony. Mužstvo se
stejnou vervou nastoupilo i proti Slavkovu, vedlo 3:1, ovšem dvěma zásahy hostů v závěru utkání pouze remizovalo. Situace v tabulce se začala
komplikovat, zvlášť po ostudné porážce na půdě rezervy otrokovické Viktorie v poměru 8:0. Zápas s jedním z nejfotbalovějších mužstev soutěže
z Osvětiman skončil bezbrankovou plichtou, a tak do derby v Kudlovicích mužstvo vstupovalo tzv. ,,s nožem na krku“. Bojovný zápas plný
emocí mužstvo silou vůle zvládlo v závěru zremizovat a před domácím
dvojzápasem mělo trumfy ve svých rukou. Soupeř ze Zlechova kousal,
ovšem i díky výbornému Mlčákovi v brance ,,urvalo“ vítězství 2:0. Do
posledního zápasu se Zlámancem šlo mužstvo pod velkým psychickým
tlakem, protože jedině vítězství zaručovalo jistotu setrvání v soutěži.
Mužstvo tento zápas zvládlo a odvalilo obrovský balvan ze srdcí všech
fotbalových fanoušků. Po tomto, po všech stánkách náročném půlroku,
kdy mezi tréninky či zápasy probíhaly brigády v areálu hřiště, si mohli
všichni včetně hráčů a trenérů vychutnat skutečný svátek, který někteří
z nás zažívají jen jednou za život. Poděkování vedení směrem k hráčům
a veřejnosti vyvrcholilo utkáním se Sigmou Olomouc, která se honosí
vítězstvím v Českém poháru. Obrovský dík patří hlavně vedení v čele s
Romanem Šilcem. Po tomto fotbalovém svátku ovšem přišly starosti před
novou sezónou. Po jarní sezóně opustili mužstvo 3 hráči základní sestavy
a trenéři museli sáhnout do rezervního týmu. Tento tah se nakonec ukázal
jako velmi šťastný, vždyť z důvodu okamžitého doplnění rezerva funguje. Marek Zapletal, Michal Zich i Jakub Žaluda se během podzimu stali
právoplatnými členy sestavy. Na úvod soutěže jsme přivítali pozdějšího
lídra z Koryčan a prohráli jsme 2:5. Poté následoval zápas ve Zlechově, kdy
v kombinované sestavě tým podlehl 3:1. Následoval zápas s Prakšicemi,
který mužstvo zvládlo hlavně po psychické stránce a zlomilo misky vah
na svoji stranu výhrou 2:1. Zápasy ve Strání jsou asi prokleté, soupeř nás
porazil i po výrazné obměně kádru. Derby se Sušicemi věstilo zajímavou
podívanou, ovšem došlo pouze k urputnému boji a zasloužené remíze 1:1.
Před zápasem s lídrem z Nivnice trenéři sáhli k taktickému přeskupení
sestavy, a do 90. minuty toto neslo ovoce. I přesto, že přišel nešťastný gól
v nastavení, mužstvo pocítilo, že je schopno hrát s nejsilnějšími týmy a
paradoxně ho tento zápas přesvědčil o vlastních schopnostech. Zápas na
hody s Osvětimany byl přehlídkou osobních soubojů a disciplíny, ta vedla
k zaslouženému vítězství 2:0. ,,Jalubíčko“ sice potom prohrálo v Ostrožské
Lhotě, ovšem v následném utkání se Zlámancem v téměř neregulérních
podmínkách mužstvo opět prokázalo bojovnost a disciplínu a vyhrálo 1:0.
Další soupeř z Havřic byl předzvěstí pro další vývoj soutěže. Mužstvo vybojovalo výhru 1:2 a nastartovalo dlouho vytouženou a potřebnou sérii
výher. Přišel dvojzápas na domácí půdě, který bývá těžké zvládnout, to
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se ovšem se Slavkovem – 3:2 – a Zdounkama – 1:0- podařilo.Sérii čtyř
zápasů vítězství málokdo ze současného kádru pamatuje. Podzim jsme
ukončili na půdě Nedakonic, kde bylo mužstvo domácích odhodlanější a
vyhrálo 2:0. Se ziskem 19 bodů vládne spokojenost, ovšem zároveň tento
výsledek zavazuje k důsledné zimní přípravě jak na sportovním poli, tak
v případném posílení mužstva, protože obhájení stávajících pozic bude
velmi náročné.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo se o jalubský fotbal starají
a pomáhají, ať už na rovině finanční, či pouze přidáním ruky k dílu při
brigádách či jiných činnostech. Rovněž patří poděkováním zástupcům
obce v čele s panem starostou, dále hráčům z A i B týmu, kteří každou
neděli riskují zranění a všem lidem a fans, kterým není lhostejný jalubský
fotbal a povzbudí svůj tým, i když se nedaří. Všem našim spoluobčanům
a fanouškům přejeme pěkné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok.
Stůjte na jaro při nás!
A- tým

B-tým

Vážení příznivci jalubské kopané, dovolte mi, abych vás krátce informoval o činnosti B-mužstva SK Jalubí v průběhu právě uplynulého roku.
Po zimní přestávce jsme zahájili přípravu s A-mužstvem, do které se
zapojila téměř kompletní sestava “béčka”. Vyvrcholením bylo úspěšné
soustředění na chatě Jelenovská. Na základě kvalitní docházky na tréninky
se dalo usuzovat, že po dlouhé době bychom mohli vstoupit do sezóny s
dostatečným počtem hráčů a tím by odpadly obavy o existenci samotného “béčka”. Výsledky soutěžních zápasů odpovídaly účasti jednotlivých
hráčů na utkáních, kdy se projevovala hlavně absence zkušených hráčů,
ať už z důvodu doplnění A mužstva, anebo z důvodů nám neznámých.
Do kádru se stále více zapojovali hráči, kteří věkem spadají do kategorie
dorostu, ale šanci ukázat své kvality si nepochybně zaslouží. Vše se mílovými kroky blížilo k datu 7.7.2012, kdy jsme společně jako SK Jalubí
oslavili 80 let kopané v naší obci. B tým se střetl v přátelském utkání se
zakládajícím “béčkem” a za hojné účasti stávajících i bývalých hráčů jsme
utkání ukončili remízou 2:2. Myslím, že můžu za všechny zúčastněné
hráče poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci oslav. Zvláštní dík
patří předsedovi SK Romanu Šilcovi, bez něhož si organizaci této akce
nedokážu představit.
Po oslavách a letních dovolených přišlo rychlé vystřízlivění!! Ukázalo
se, že mužstvo složené převážně z mladých hráčů, bude jen stěží konkurovat většině mužstev tabulky a bude si muset zvykat na roli toho slabšího!
Bohužel, tak jako loni, nás nejvíce trápí post gólmana, kde nemáme
adekvátního hráče. V průběhu sezóny se do branky z pole posunul Marek
Burián a nutno dodat, že mu nemáme co vyčítat. Následovala jedna
porážka za druhou a na psychice mužstva se to samozřejmě projevilo.
Poslední zápas podzimu se nám podařilo vyhrát 2:1 v Uherském Ostrohu
za podpory hráčů z “áčka”. Nejen těmto, ale i všem ostatním hráčům SK
Jalubí patří velký dík za uplynulou sezónu.
Na závěr bych chtěl popřát všem fanouškům jalubského fotbalu hodně
zdraví a štěstí do nového roku!
B-Mužstvo

Žáci

Fotbal je král sportu. Je to nejrozšířenější hra na světě. Má mnoho dobrých, ale i špatných nej. Pokusím se psát jen o těch dobrých. V sezóně
2011/2012 jsme skončili na krásném druhém místě. Všichni se snažili
a taky to mělo skvělý výsledek. Po sezóně jsme se rozloučili s naším
brankářem Pavlem Chybíkem, který přešel do mužstva B-týmu. Z rodinných důvodů skončil na pozici jeden s trenérů Petr Bičánek. Děkujeme
za ty sezóny, kdy se žákům věnoval. Byla ukončená s naším tradičním
fotbálkem, děti proti rodičům. Samozřejmě to skončilo výhrou pro děti.
Na podzim 2012 přišel nový trenér Antonín Chmelař st., takže má Pavel
Kolář opět posilu. Máme nového brankáře Daniela Fiedora. Na podzim
se nám dařilo vcelku dobře. Posuďte sami: Jalubí-Traplice 6:1, BuchloviceJalubí 3:3, Jalubí-Osvětimany 2:2, Jalubí-Velehrad 2:5, Jalubí-Košíky 1:2,
6

Mařatice-Jalubí 5:3, Jalubí-Sušice 9:0, Jalubí-Kudlovice 7:3. Po podzimní
části nám tedy patří 6. místo. Na podzim se zapsali mezi střelce: Kolář
Tomáš 12, David Lukáš 7, Zich Erik 5, Tomaštík Jan 4, Dobiáš Aleš 2,
Dobiáš Kryštof 1, Löffelmann Tomáš 1, Kegler Radim 1. Musím podotknout, že všichni kluci i holky se velmi snaží. Chodí pravidelně dvakrát
týdně na tréninky. Takže doufám, že na jaře se všichni v plné síle sejdme.
Za tým žáků Jalubí přejeme všem veselé Vánoce a hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2013.
Vedoucí žáků Marcela Tomaštíková

Myslivecký rok

Vážení spoluobčané,
rok 2012 neodvratně končí, proto je třeba se zamyslet co se
nám v letošním roce povedlo a co nikoliv.
Jednou s 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 nárůstu
počtu černé zvěře, což ssebou
přináší problémy jak v oblasti škod na polních kulturách,ale 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. Administrativa s tím spojená, je bohužel
hodně náročná, přesto zde vidím určité možnosti do budoucna.
Kromě celoroční práce na údržbě naší chaty, krmných
a mysliveckých zařízeních musím opět vyzvednout jednu 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 ojedinělý, i když
nějaký ten hlupák se vždycky najde, proto v této aktivitě budeme
pokračovat.
Letos jsme opět nezapomněli na naše školáky a pro jim před
prázdninami připravili dětský den na myslivecké chatě.
I v letošním roce jsme jsme uspořádali srnčí hody. Přestože,
po zkušenostech z posledních let, je pořádání podobných akcí
ekonomicky nezajímavé, jsme rozhodnutí tuto tradici zachovat.
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 především
společenskou událostí roku.
Závěrem bych rád připoměl, 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 2013.

ZO ČSZ Jalubí

Slovák Martin
myslivecký hospodář

Vážení spoluobčané, dovolte abychom Vás jako v uplynulých
letech v krátkosti seznámili s činností
ZO ČZS Jalubí za letošní rok.

www.jalubi.eu
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zájmová činnost
Tato započala již v měsíci lednu, kdy byla provedena oprava
všech židlí v klubovně na pálenici. Počátkem měsíce února
proběhla výroční čl. schůze, která zhodnotila práci organizace za
rok 2011 a vytyčila směr činnosti pro letošní rok. Mimo pravidelně
se opakující úkoly byla jako priorita stanovena plynofikace areálu
pálenice. Tak jako každoročně jsme na VČS přivítali děti z MŠ
Jalubí, které předvedly krátké kulturní pásmo.
Bohužel, v měsíci únoru došlo opakovaně k násilnému vniknutí do areálu pálenice, a to dne 20. února, kdy byly poničeny
vchodové dvoudílné plastové dveře do klubovny v ceně 30000 Kč,
přičemž nebyla zaznamenána žádná další krádež. Dne 23.2. však
zloději vnikli do objektu pálenice, kde zcizili dva dvousetlitrové
měděné zásobníky a deflegmátory z obou přepalovacích kotlů,
včetně uložené slivovice, čímž způsobili škodu ve výši 75000 Kč.
Tito výtečníci však nebyli PČR doposud dopadeni.
V průběhu měsíce března byly prováděny nezbytné práce
na pálenici a do klubovny zakoupena nová velká chladnička.
V dubnu proběhla brigáda na jarní úklid okolí areálů a rovněž
tak i posezení u vína, při němž jsme ochutnali 28 vzorků
vína. V měsíci květnu se uskutečnilo pravidelné setkání žen a
současně pokračovaly práce na pálenici, kde byla provedena
demontáž starých akumulačních kamen, plynofikace areálu
pálenice,malování a úklid, montáž poliček na keramiku a další
s tím, že práce byly dokončeny v červenci . V tomto měsíci jsme
rovněž odjeli na zájezd do jižních Čech, navštívili jsme Dačice,
Jin. Hradec, Třeboň a Žirovnice. Zájezd se vydařil a na prohlídku
pivovaru Regent jistě žádný z účastníků nezapomene.
Z důvodu nepřízně počasí byla zrušena plánovaná výstava
měčíků v měsíci srpnu. V říjnu proběhlo velmi příjemné posezení
u burčáku, kterého se zúčastnilo 70 osob a o velmi dobrou náladu
se postarala skupina MAMAMU.
Provoz zrekonstruované pálenice byl zahájen 27. srpna a
pokračuje doposud. Na rekonstrukci se podílely následující firmy:
Kovoděl Janča Uh. Brod, Hrdlička Lysice, Durativa O.N.Ves, Pastorek Jalubí, Vitásek Jalubí,Grebeníček Jalubí.
Výbor základní organizace děkuje touto cestou všem členům
za jejich aktivní přístup při konání brigád a ostatních činnostech
organizace.
V letošním roce proběhlo 11 výborových a 10 členských schůzí.
Velmi nás těší, že o činnost organizace mají zájem mladí lidé z
obce, o čemž svědčí přijetí 4 nových členů.
Všem občanům přejeme do nadcházejícího roku hodně zdraví
a spokojenosti v osobním i pracovním
životě.
Antonín Omelka

SDH v roce 2012

Vážení spoluobčané,
i sbor dobrovolných hasičů si, jako každý v tomto čase, hodnotí výsledky své práce a střádá plány na rok příští.
Naše organizace se v roce 2012 taktéž zapojila, mimo své úkoly vyplývající z akce schopnosti zásahové jednotky, do různých akcí v rámci
naší obce a dále do akcí sportovních.
V únoru jsme pořádali Fašankovou zábavu s pochováváním basy a masopustním průvodem po obci.
V dubnu byl uspořádán sběr kovového šrotu a již tradiční zájezd na
hasičskou pouť.
Následovala soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Spolu s
myslivci jsme pořádali dětský den v místní škole.
Podílíme se na zajišťování společenských akcí v naší obci jako jsou
hody, boží tělo, rozsvěcování vánočního stromu a jiné
Brigádnicky, kromě údržby výzbroje a výstroje, se podílíme na opravě a
údržbě hasičské zbrojnice. V letošním roce byla provedena výměna skříní

pro zásahovou jednotku. Bylo započato s opravou hasičské zbrojnice
(výměna oken, zateplení). Další úpravy ve vnitřních prostorách budou
pokračovat tak, aby vše bylo hotovo do června roku 2013, kdy proběhnou
oslavy 120 let SDH Jalubí
Při této příležitosti na oslavy zveme jak naše občany, tak širokou
veřejnost. Doufám, že nám vyjde počasí a návštěvníci oslav si budou moci
prohlédnout novou i historickou techniku a další zajímavé věci. Měly by
se objevit i známé tváře z televizní obrazovky.
Další naší činností je sportovní činnost mládeže a dospělých. Tady jsou
bohužel velké rezervy. Mládež pracuje, dá se říci, jen s minimální aktivitou. Vina není na dětech, ale na vedení ( nejsou vedoucí, každý rok se
pouze slibuje). U sportovního družstva mužů jde o nezájem a stálé dohady mezi nimi. Část družstva se chtěla tomuto sportu věnovat naplno,
další část pouze na vyplnění volného času. S tímto rozdílným přístupem
ovšem nikdy dobrých výsledků nedosáhnou.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům a i ostatním,
kteří nás jakoukoliv formou podpořili a podporují.
Všem našim spoluobčanům přeji veselé vánoce a mnoho úspěchů
v roce 2013.
Hradil Libor, starosta SDH Jalubí

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 2012 bylo naplánováno 21 závodů v rámci Okresního
svazu Uherské Hradiště. V těchto závodech zvítězil chovatel Milan
Rozsypálek. V závodě holoubat obsadil první místo taktéž Milan
Rozsypálek. Nejdelší závod sezony Oostende 1057 km vyhrál Antonín Dobeš. 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 2013
Antonín Dobeš, předseda ZO

Přátelé vína Jalubí o.s.

Sešel se rok s rokem a opět se můžeme těšit na to, co nám rok
2012 ve vinohradech uvařil. Určitě mnozí z Vás, i my, jste již ochutnali mladá vína, tzv. martinská. Můžeme s dobrým pocitem říci, že
letošní vína vypadají celkem zajímavě (suchý rok, vysoké cukry a
svěží kyselina). A toto je dobrá pozvánka na VI. koštování vína v Jalubí, které otevře své brány úderem 10. hodiny dne 23. února 2013.
Letos v únoru jsme uspořádali jubilejní V. ročník Koštování vína a
IV. ročník Vinařské noci. Právě únorová akce se těšila zatím největší
účasti. Za Vaši přízeň moc děkujeme a těšíme se na Vás v roce 2013
v krásném prostřední nově opraveného interiéru kulturního domu.
Přejeme Vám šťastné a radostné prožití sklonku roku 2012 a dobrý
start do roku 2013.
Přátelé vína Jalubí

Skautský rok 2012

Kdybychom měli vypočítat kolik výletů, schůzek, setkání a
různých dobrodružství jsme prožili v našem skautském oddíle v tomto roce, tak se možná dopočítáme. Pokud bychom
ale měli spočítat, kolik jsme toho poznali a co nám zůstalo
v paměti, co jsme se naučili jeden od druhého, či co jsme se
dověděli sami o sobě, tak to bychom žádným číslem vyjádřit
nedovedli.

www.jalubi.eu
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Jalubí a my
Skauting po celém světě stojí na úsilí dobrovolnic a dobrovolníků
a ani u nás tomu není jinak. Tisíce vůdců – žen a mužů všeho
věku – ve stovkách skautských středisek se soustavně snaží, aby
z dalších generací chlapců a děvčat vyrostli lidé se smyslem pro
spravedlnost, s aktivním přístupem k životu a s chutí podílet se na
spoluutváření společnosti, v níž žijí.
Radostí je nám vše, co jsme společně vytvořili a mohli prožívat.
Vrcholem naší celoroční činnosti je tábor. Jako každý rok i letos se
konaly dva letní tábory. Holky tentokrát zamířily do Olomouckého kraje k obci Bouzov- Jeřmaň, kde jsme po dobu jedenácti dnů
putovali s tajemným Drákulou.
Chlapecký oddíl tábořil na Stříbrném potoku v Jeseníkách. Byli
jsme ochvácení krásou přírody: koupání v Nýznerovských vodopádech, tajemná romantika opuštěných žulových lomů, nálezy
vzácných kamenů - křišťálů, korálkové oči lesních plchů. Moc
k nám promluvila také pohostinnost lesáků, kteří vybudovali
pro unavené a zmoklé poutníky „lesní bar“ na hoře Smrk nebo
útočiště v hájence pod Sokolími skalami: krásný příklad lidí, kteří
„jen tak“ myslí na jiné.
Za vydařenou akci bych pokládala také tradiční Jalubí plné
strašidel, při kterém jsme letos přivítali rekordní počet kolem
200 nebojácných dětí i dospělých. A kde se vzalo 30 strašidel?
Z nadšení starších skautek, skautů a jejich kamarádů: vůbec
to není samozřejmé, že mladí si dají velkou práci aby vytvořili
krásný zážitek pro jiné děti. Všem strašidlům a organizátorům srdečné díky !
Ve družinách kluků i děvčat starší skautky a skauti rostou ve
funkcích vedoucích - rádců družin a jsou plnohodnotnými zastánci a pokračovateli skautských ideálů. Dávají svým menším
kamarádům zdarma mnoho: čas, úsilí, nadšení a příklad.
Skauting je cesta, která vede především k přátelství, společenství
a službě. Jde o sdílení morálních a duchovních hodnot, které
se nedají nikde naučit, ale které se mohou jen prožít. Když se
otočíme za uplynulým rokem, tak se musíme s radostí usmát.
Informace z oddílu
Skaut v Jalubí má v současné 4 aktivní družiny (světlušky, skautky, vlčata, skauty), celkem 45 aktivních členů. Ve vedení aktivně
pracují Vojta Vagunda, Sabča Slováková, Terka Turečková, Peťka
Malovaná, Patrička Slavíková. Neustále nám pomáhají i Šárka
Mifková, Věrka Kutálková, Diana Slavíková, Zuzana Tomášů, Peťa
Tomášů a Míša Chvílová. Vedoucí oddílů jsou Zuzana Dynková
a Pavel Vagunda.
Děkujeme všem rádcům, vedoucím, rodičům za jejich zájem
a podporu, neméně Obecnímu úřadu a panu starostovi: díky
nové střeše na klubovně U pavouka si lebedíme i po velkých lijácích v suchu. Bez vaší pomoci, ať už finanční, nebo toho daru
nejdražšího – svého času, by činnost skautského oddílu nemohla
být tak pestrá.
vedoucí oddílů
Zuzna Dynková a Pavel Vagunda
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ZŠ a MŠ Jalubí
Základní škola v letošním roce

Základní školu navštěvuje celkem 87 žáků. Tyto žáky vyučuje
6 pedagogů a po vyučování se o ně ve školní družině stará paní vychovatelka. Všichni se společnými silami snažíme utvořit pro děti podnětné
a motivující prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a těší se na společně
trávené chvíle.
Během roku se konají pravidelné i nepravidelné akce, např. proběhl
zápis dětí do 1. třídy, konalo se školní kolo recitační soutěže, kdy vítězové
postoupili do okrskového a posléze i do okresního kola, proběhla soutěž
Miss a Missák školy. V té nás děti překvapily zajímavým a pestrým volným programem.
V květnu pozvaly děti maminky na besídku ke Dni matek. S nadšením
se žáci zapojili do nácviku evakuace školy. Po ní následoval zásah
požární jednotky profesionálních hasičů z Uherského Hradiště a ukázka
vyproštění zraněné osoby z havarovaného auta.
Žáci 1. třídy připravili pro své rodiče a prarodiče Svátek slabikáře. Všem
přítomným ukázali, co se za 1. školní rok naučili. Celý program s názvem
„Vysílá televizní studio 1. třídy v Jalubí,“ se setkal s vřelým přijetím.
Červen je už tradičně plný akcí. Třídy jezdí na školní výlety. Den
dětí jsme oslavili zájezdem do galaxie ve Zlíně. Členové mysliveckého
sdružení připravili pro žáky dopoledne plné her a soutěží. Tentokrát se
konalo, z důvodů špatného počasí, u školy. Závěrem si všichni pochutnali
na připraveném občerstvení.
Již tradičně patří ke krásným akcím rozloučení se žáky 5. třídy. Na
závěr dopoledne, ve kterém se koná turnaj ve vybíjené, proběhlo pasování
páťáků. Během roku děti jezdí do divadla, navštěvují výstavy v muzeu a
v knihovně v Uh. Hradišti.
Abychom mohli společně naplňovat všechny cíle základního
vzdělávání, jsou k tomu potřeba tvořiví žáci, učitelé, kteří s dětmi pracují
rádi, spolupracující rodiče a také vstřícný zřizovatel, od kterého má škola
pro svou práci velkou podporu.
Mgr. Kateřina Kuntová
ředitelka školy

V mateřince chápeme pohyb jako přirozenou aktivitu

Pohyb je jedním ze základních projevů života každého živočicha na
planetě, tudíž i člověka.V současné době se ukazuje jako jeden z významných determinantů člověka 21. stol. a také jako velice důležitý aspekt ve
výchově a vzdělávání dětí. A to především dětí před-školního věku. Pro
ty je pohyb přirozená forma poznávání sebe sama, komunikace s okolím,
rozvíjení svých schopností a dovedností a sebezdokonalování. Pohyb proto můžeme u dětí považovat za jeden z nejpřirozenějších a nejdůležitějších
projevů.Celý rok, v každodenních pohybových činnostech se v naší MŠ
zaměřujeme na rozvoj pohybových schopností a dovedností. Každý
měsíc, nás navštěvuje paní Jordánová s jógou.
Při cvičení si děti protáhnou tělo, naučí se pozice, díky kterým zvládnou soustředění, najdou způsob, jak se zklidnit nebo naopak získat
energii. Jógová cvičení zároveň působí na správné držení těla a udržují
v rovnováze všechny životně důležité funkce. Praktikování jógy přináší
sebepoznání a snadněji děti přijmou svět kolem nás. Chápou, co znamená
porozumění, soucit a láska a naučí se je využít v každodenním životě.
Celé druhé pololetí navštěvujeme Aquapark v Uherském Hradišti, kde
děti seznamují s vodou,
naučí je základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro
pokračování v plavecké výuce : orientace ve vodě a pod hladinou, splývání
v obou polohách , dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody.
Postupně a nenásilně děti seznámí s kraulovým, znakovým a prsovým
pohybem nohou.
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Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých
pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně
plavci. Na konci pololetí se děti zúčastní závodů- Vodní hry malých
kapříků, kde soupeří s okolními mateřskými školami při plnění úkolů
např. lovení puků, běh a podplavávání desek.
V jarních dnech se zúčastňujeme sportovních her v Uherském Hradišti.
Na atletické závody se připravujeme individuálním tréninkem na školní
zahradě . Tří členné družstvo děvčat a stejně velké družstvo chlapců se
snaží vybojovat medaili ve třech disciplinách -hodu dalekém, skok
z místa a v běhu na 30 metrů. Mezi oblíbené patří i „turnaj“ v kopané, na
městském fotbalovém stadionu 1. FC Slovácka.
Cílem je ukázat i těm nejmladším, že fotbal je zábavná hra i když nikdo
nemusí zvítězit. Účastní se i děvčata, které s chutí trénují a v zápasu se
aktivně zapojují. Strávit sportovní dopoledne jezdí desítek škol z okolí.
Den dětí se u nás odehrává v duchu sportovním již pravidelně . Na
skákacím hradu a trampolíně ,děti posílí srdce, plíce, svaly, kosti, cévní a
lymfatický systém, pročistí organismus a zpevní celé tělo.
V zábavném parku Galaxie ve Zlíně, kde se s oblibou vracíme se nám
za jediný den podaří uskutečnit dobrodružnou cestu vesmírem. Na
průlezkách, skluzavkách, skákadlech, vozítkách a dalších rozmanitých
překážkách si děti při překonání zvýší své sebevědomí.
V neposlední řadě děti celý rok doprovázel pohybový kroužek, kde se
každý týden setkávaly s jinou hrou, tanečkem, gymnastickým prvkem,
s nářadím, náčiním čí netradičním materiálem.
Pokud chceme pozitivně ovlivňovat rozvoj dětí, jejich způsob života
a budovat vztah k pohybu, případně ke sportu, je nutné začínat už od
nejútlejšího věku. Předškolní věk se tedy jeví jako nejvhodnější období
pro budování správného postoje k životu, sobě i celé společnosti.
Diana Slavíková, učitelka MŠ

farnost
Z naší farnosti

Milí spoluobčané. Zdravíme Vás téměř na začátku církevního roku,
který jsme před měsícem začali. Liturgický kalendář totiž začíná už Adventem a v závislosti na liturgickém období také naše farnost celý rok
prožívá.
První akcí, která proběhla právě začátkem toho občanského roku, byla
Tříkrálová sbírka pořádaná Farní charitou Jalubí ve spolupráci s obecním
úřadem. Vybralo se při ní v naší obci 36.699,- Kč. V únoru před Popeleční
středou a obdobím postu děti období veselí uzavřely oblíbeným farním
karneválkem na faře, který pro ně připravili Sedmikrásek a Kopretinka.
Tyto dvě postavičky děti provázejí celý rok v kroužku Svatojánek. V době
postní proběhla na faře jednodenní duchovní obnova pod vedením otce
Radima a dále jsme se mohli potkávat na křížových cestách. Oblíbená je
večerní křížová cesta na Velký pátek od kostela k sušickému kříži. V čase
zklidnění a příprav na největší křesťanské svátky - Velikonoce přispívala
svými vystoupeními ke správnému duchovnímu naladění také naše
schola. S pásmem nazvaným Popelka Nazaretská vystoupila nejen zde, ale
i v jiných farnostech v okolí. Jednou z nich byla i farnost Mysločovice,
kde působí náš bývalý kaplan P.Michal Šálek. My jsme zase v říjnu uvítali
s koncertem v našem kostele scholu z Mysločovic. Vzniká tak příjemné
„partnerství“ farností. Postní snažení mnohých z nás vyvrcholilo krásnými velikonočními obřady a slavnostmi. Záhy na ně navázaly májové
pobožnosti s tradiční májovou na krásném místě u kapličky, letos i za
krásného počasí. V květnu se pak uskutečnila farní pouť do Švýcarska.
Tato země sice není zcela tradiční pro konání poutí, avšak nikdy dřív se
tak rychle autobus nenaplnil.
Začátkem června přijalo 12 dětí v jalubském kostele první svaté
přijímání. Kéž by tento výjimečný den jejich života nebyl jen jedním
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z mnoha pozlátek, kterého se dětem v současném, často povrchním světě
dostává. Jaro a počátek léta jsou na farní akce opravdu bohaté. Následovala Slavnost Božího Těla s průvodem obcí a farní den nebo-li Jalubská
pouť. Ta začala slavnou mší svatou k uctění našeho patrona svatého Jana
Křtitele, odpoledne novokněžské požehnání a program na farní zahradě.
Tam už byli pro děti připraveni koníci, hasiči, vystoupila Střešnička a
konala se velká soutěžní hra. Hudbou nás provázela skupina No stress.
Začátek prázdnin je u nás ve znamení návštěvy pěších poutníků z Hostýna
na Velehrad. Každoročně mají v naší obci oběd, na který přijíždí redaktoři
Katolického týdeníku a podávají jim k jídlu občerstvení.
Několik rodin z farnosti spolu v létě už počtvrté vyrazilo na společný
víkend, tentokrát do Beskyd. Doprovázel je i otec Radim, takže nechyběla
ani bohoslužba sloužená v útulném dřevěném penzionku. V srpnu se konal pro žáky 4.-9. tříd farní tábor, o který je rok od roku větší zájem a
účastníků tedy každým rokem přibývá. Jelo se do Dědic u Vyškova. Také
na naší faře přes prázdniny pobývají tábory z jiných farností.
Přestože letos mládež nechtěla pořádat dožínky, chtěli jsme i tak Pánu
Bohu poděkovat za všechny dary alespoň děkovnou mší a odpoledne jsme
se sešli v zahradě kavárny k pozpívání a pobesedování. Krátké vystoupení
zajistila cimbálová muzika Vagundů. Zato na hody se mládež připravuje
velice pečlivě. Po náročné sobotě jich hojný počet přišel slavit i nedělní
mši svatou. Tu obohatili svým pěkným zpěvem moderních křesťanských
písní.
V říjnu se scházíváme v kostele, tak jako v květnu, na modlitbu růžence.
Advent nás naplňuje kouzelnými rorátními mšemi. Na jejich začátku jsme
přicházeli opět ve tmě průvodem k oltáři jen s rozžatými lucerničkami.
Do tohoto období spadá také návštěva sv.Mikuláše. Oslavu míváme na
faře, programu se zhostily maminky. Dětí přichází každý rok hodně a
Mikuláše se vždycky dočkaly. Nikdy nepřišel s prázdnou! Na příchod
Ježíše Krista na tento svět jsme se mohli vnitřně připravit na duchovní
obnově, která tentokrát probíhala na SGV Velehrad. Vánoční bohoslužby
budou v obvyklých časech. Spolu s betlémským světlem jste do svých rodin dostali jejich rozpis. Těšíme se a zároveň všechny zveme na vánoční
koncert cimbálové muziky Pentla 27.12. v 16.00 hod v kostele. Konec
roku oslaví zájemci tradičním Silvestrem na faře.
A pak jsou zde pravidelná týdenní nebo čtrnáctidenní setkávání
různých skupin ve farnosti s rozličnou náplní: setkávání maminek na
rodičovské dovolené, Svatojánek pro děti od 3 let, Mariánské večeřadlo,
hnutí Modlitby matek, pletení obvazů pro malomocné, zkoušky scholy,
zkoušky scholičky, náboženství na faře...
Každý by si tu mohl vybrat to své. Akcí je hodně a určitě zde některé
nejsou ani uvedeny. Je však nutné připomenout, že je za nimi spousta
práce a mohou být uskutečněny pouze s přispěním mnoha lidí. Na jejich průběhu se často velmi nezištně a obětavě podílí spousta farníků. Za
zmínku stojí brigády na faře a farní zahradě, úklid kostela a fary, výzdoba
kostela, příprava nástěnek, služba kostelníka, varhaníka, lektorů, zpěváků,
akolytů, ministrantů a katechetek, pomoc žen při přípravě občerstvení na
farní akce, práce farní a ekonomické rady, farní charity, vedení jednotlivých modlitebních skupin a Svatojánku, doprava kněží na mše, údržba
kněžských hrobů, odklízení sněhu kolem kostela, příprava oltáříčků na
Boží Tělo, organizace všech akcí, atd atd. SRDEČNÝ DÍK VŠEM ZA JEJICH SLUŽBU FARNOSTI a zároveň omluva těm, kteří nedopatřením
jmenováni nebyli. V neposlední řadě patří poděkování i obecnímu úřadu
za pomoc a vstřícnost např. při sečení žlebu ke kapličce, sečení hřiště na
faře a kolem kostela, zapůjčení laviček a stolů na dožínky a farní den.
Letos v kostele proběhl restaurátorský průzkum a pro příští rok plánujeme započít práce na restaurování oltáře. Protože v roce 2014 budeme
slavit 250 let výročí posvěcení našeho kostela, chtěli bychom při této
slavnosti oltář znovu posvětit. Náročné to bude zejména po stránce
finanční, abychom práce stihli za tak krátkou dobu zaplatit. I když se nám
podaří získat nějakou část dotací, musíme počítat také s vaší štědrostí.
Začít s prací můžeme až po vyřízení a schválení všech formalit na arcibiskupství a Národním památkovém ústavu, protože náš kostel je zařazen

www.jalubi.eu

9

Jalubí 2012

Jalubí a my
mezi národní kulturní památky a všechny práce můžeme provádět pouze
s jejich schválením. Máme zde vzácnou památku, kterou se snažíme
každý rok nějakým způsobem zvelebovat. K politování se každým rokem
setkáváme s vandalismem či krádežemi, letos se nám někdo pokusil do
kostela vloupat.
Na závěr něco k zamyšlení
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která
probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v
každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.
Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví,
namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.
Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a
víra.“
Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal:„A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně každodenně
krmíš...“
VŠEM OBČANŮM PŘEJEME POŽEHNANÉ SVÁTKY
VÁNOČNÍ, ABY U NÁS NALEZL POTRAVU JEN TEN DOBRÝ
VLK. Ať nám k tomu pomáhá Bůh každý den příštího roku.
Za farní společenství
Ludmila Šimková, Taťána Husaříková, Vlasta Obdržálková
http://farnost-jalubi.info/

Jiří Machaníček se stal vítězem v soutěži o titul
„MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY“ v oboru
dřevo, sekernictví – tesařství
V letošním roce byla Zlínským krajem, pod záštitou hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka poprvé vyhlášena soutěž o titul
„MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY“. Do této soutěže
přihlásila Obec Jalubí pana Jiřího Machaníčka s prezentací
zařízení technologické části větrného mlýna v Jalubí. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se konalo 2. října 2012 v Památníku
Velké Moravy ve Starém Městě. Toto prestižní ocenění bylo Jiřímu
Machaníčkovi uděleno v oboru dřevo, sekernictví – tesařství. Při
slavnostním vyhlášení byla oceněna výroba palečnicového kola,
hřídele a cévového kola jalubského mlýna a to bez jakýchkoliv

výkresů a parametrů. Oceněny byly rovněž jeho zkušenosti ze
znalosti vlastností dřeva, získaných od posledních opravdových
mistrů – bednářů z Polešovic, kolářů Adamíků z Nedakonic a
trokaře Olacha z O.N.Vsi., dále v oblasti předávání zkušeností
učňům SOU – obor truhlář, spolupráce s majiteli vodního hamru
v Brně, zvládnutá technologie ručního řezání závitů , výroba stylového vybavení typické pro region jižní Moravy (vinné sklepy
Bořetice Kraví hora, Čejkovice, Urbice), dřevostavby, lodě, tech.
zařízení a restaurování .
Mistře, blahopřejeme k ocenění a děkujeme za příkladnou
reprezentaci naší obce a doposud odvedenou práci pro Jalubí.
Jalubští občané

Folklorní soubor Střešňa
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás pozvali na vystoupení našeho souboru s
názvem Rok na vsi, které se uskuteční v pátek 28.12. v 17.30 hod
v KD Jalubí.
V tomto komponovaném pásmu se představí kompletní Folklorní soubor Střešňa se všemi svými členy. Můžete se těšit na
rozpustilou drobotinu, holky, kluky, dospívající děvčata a chlapce,
ale i na dospělé a stále folklorem nadšené tanečníky. Doprovodí
nás cimbálová muzika Střešňa pod vedením Pavla Vagundy.
Ve svém vystoupení se vám pokusíme představit několik
zvyklostí, které se v naší vesnici konají v průběhu celého roku a
které jste možná ještě neměli možnost zhlédnout. Půjde o průřez
z mnoha vystoupení a akcí konaných v minulých letech, doplněný
novými písněmi a tanci.
V pásmu Rok na vsi se tedy společně poohlédneme za uplynulým rokem. Nebudu tedy dále popisovat události a vystoupení v souboru, ale využiji prostor ve zpravodaji k tomu,
abych vás seznámil s jedním zapomenutým a zajímavým zvykem.
Víte co jsou to HODULE?
Týden před císařskými hody policajt vybubnoval, aby se usedlí (sedláci) sešli ke starostovi, že se bude jednat o hodulu. Při
této schůzi se usnesli, že se na hody zabije obecní býk a maso se
rozprodá, kolik si kdo bude přát. Býk se odhadl, zabil a po lacinu se prodávalo maso na hody. Muselo se tolik utržit, aby se za
utržené peníze koupil nový býk. Když masa chybělo, dva nebo tři
občané šli po vesnici a hledali dobrou a lacinou kravičku. Tak se
mohli zásobit všichni laciným masem na hody.“
Tuto zajímavost popsal pan učitel Alois Fajkus ve svých „Jalubských zvycích“. Věřím, že se nám v dalších letech podaří oživit
řadu zapomenutých zvyků a tradic, i když HODULE to zřejmě
nebudou.
Ing. Miroslav Kostelníček

Plánované kulturní akce v roce 2013
• 9. února
• 16. února
• 23. února
• 21. - 22. září

Masopustní průvod po vsi a pochovávání
basy - pořádá SDH Jalubí
Dětský karneval - pořadá SRPDŠ
Koštování vína - pořadá OS Pátelé vína
Ja lubí
Tradiční hody s právem

Jiří Machaníčk přebírá cenu z rukou hejtmana kraje
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obrázková příloha
Stavební proměny v Obci Jalubí

Letošní prvňáčci
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Tříkrálová sbírka
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společenská kronika
Narození po uzávěrce v roce 2011
Filip Osikowski
Timea Horáková
Veronika Olbertová
Bianka Pechová
NAROZENÍ V ROCE 2012
Petra Skládalová
Filip Kovářík
Adam Stalčík
Radek Pohl
Lukáš Lechner
Karolína Obdržálková
Jakub Kmeť
Anna Šimková
Tereza Machová
Roland Pecha
Matyáš Obdržálek
Eduard Tománek
Gabriela Dúbravová
Denis Pecha
Marina Juříková
Šimon Kočenda
Ondřej Matušinec
Lukáš Bičánek

Matěj Dobiáš
Tomáš Dobiáš
Michael Pecha
Jakub Grebeníček
Aneta Žaludová
Amélie Dobiášová
Carmen Kubátová
Amálie Bartošíková
JUBILANTI 80 LET
Anna Kováříková
Ludmila Vančurová
Jozef Černý
Josefa Hrušková
Antonín Řimák
Josef Grebeníček
Ludmila Dvorníková
Marie Bauerová
Teofil Hruška
JUBILANTI 85 LET
Bohumila Straková
Terezie Nevrlová
Emil Škrášek
Vlasta Lechnerová

Pavel Bednář
Anna Chmelařová
Zdeňka Říhová
NEJSTARŠÍ JUBILANTI
90 let - Božena Grebeňová
91 let - Františka Grebeníčková
91 let - Marie Škrabalová
92 let - Antonie Vojtková
92 let - Anna Horáková
97 let - Marie Horáková
SŇATKY V ROCE 2012
Blanka Čumová - Jiří Šimek
Veronika Suchá - Filip Grebeníček
Martina Hořínková - Michal Bilavčík
Libuše Nicol Pochylá - Vladislav Jurenka
Klára Malovaná - Ladislav Dostálek
Marcela Mašlíková - Břetislav Šmíd
Kateřina Holíčková - Tomáš Králík
Marie Janáková - Čeněk Grebeň

ÚMRTÍ V ROCE 2012
Jaromír Maňásek
Josef Čamek

Letošní hody s právem

Oprava sálu v kulturním domě
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První svaté přijímání
www.jalubi.eu

Marie Korvasová
Josef Máčala
Marie Zapletalová
Yveta Hejdová
Ignác Běloch
ÚMRTÍ V ROCE 2011 PO UZÁVĚRCE
ZPRAVODAJE
Marie Dostálková
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