Zpravodaj Jalubí

společenská kronika
NAROZENÍ V ROCE 2011
Štěpánka Šmídová
Marie Cigošová
Elen Rozsypálková
Natálie Raždíková
Julie Iljina
Michael Dobiáš
Emílie Buriánová
Ela Buriánová
Patrik Botek
Lilian Bartošíková
Sára Dohnalová
Tereza Čevelíčková
Pavel Nevrla
Lucie Juřenová
Tereza Janečková
Eliška Horáková
Viktor Hábl
David Maňásek
Adéla Hradilová
Tobiáš Hrňa
Václav Psotka
Narození po uzávěrce v roce 2009
Viktor Malík
Michael Vávra

JUBILANTI 80 LET
Ludmila Býčková
Marie Gajdošíková
Františka Grebeníčková
Stanislava Háblová
Julie Hrušková
Ludmila Řimáková
Marie Zlobická

96 let - Marie Zapletalová

JUBILANTI 85 LET
Anna Malovaná
Emilie Grebeníčková
Jiřina Janečková
Ludmila Obdržálková
Františka Řimáková

SŇATKY V ROCE 2011
Lenka Svobodová - Tomáš Bílý
Zuzana Rýdza - Lukáš Blaha
Iveta Dlapová - Stanislav Janeček
Svatava Polomská - Ivan Konečný
Romana Maňáková - Antonín Krejč
Klára Gabrielová - David Maňásek
Jana Sedláčková - Dušan Olbert
Ludmila Kolářová - Milan Skládal
Lenka Paštěková - Pavel Kolář

Jubilanti 90 let
Františka Grebeníčková
Marie Korvasová
Jiřina Kubinová (zemřela)
Marie Škrabalová
NEJSTARŠÍ JUBILANTI
91 let - Anna Horáková
91 let - Antonie Vojtková
96 let - Marie Horáková

ZLATÁ SVATBA
Bohumila a Vladimír Davidovi
Emílie a Miloslav Popelkovi
DIAMANTOVÁ SVATBA
Věra a Josef Dvouletí

ÚMRTÍ V ROCE 2011
Ludvík Šmíd
Anna Balvínová
František Pekárek
Jindřiška Machová
Pavel Burget

Anežka Kadlecová
František Varmuža
Milada Surovcová
Miroslav Škrabal
Josef Zíta
Matěj Kršek
Jiřina Dosedělová
Jiřina Kubinová
Františka Bednářová
Miloslav Burda
ÚMRTÍ V ROCE 2010 PO UZÁVĚRCE
ZPRAVODAJE
Libuše Šmídová
Věra Ulmanová
Zdeněk Hanačík

Jalubí 2011
Přestože současné počasí tomu ani zdaleka nenasvědčuje, výzdoba ve městech, obcích a nákupních cen trech, doprovázená
vánočními koledami, je neklamným znamením blížícího se konce roku. Snad každý člověk, ale především jednotlivé zájmové kulturní, sportovní, a společenské organizace a spolky, právě v tuto dobu hodnotí výsledky svého dosavadního snažení. My všichni,
občané naší obce, máme právě prostřednictvím tohoto zpravodaje možnost společně sdílet radost s dosažených úspěchů a zároveň
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se zamyslet nad tím, co se v jednotlivých organizacích zcela nepovedlo. Rovněž výsledky práce zas tu pi tel stva obce a činnost obecního úřadu mají v tomto informačním zpravodaji svoje místo. Vždyť právě pojmenování toho, co nedopadlo podle našich představ,
je cestou ke zlepšení v dalším období.
Vám všem, kteří svými příspěvky napomohli k naplnění obsahu tohoto zpravodaje i těm, kteří se podíleli na jeho úpravě a vydání
touto cestou upřímně děkujeme.
Dovolte mě, vážení občané, abych jménem celého zastupitelského sboru, zaměstnanců obecního úřadu i jménem svým poděkoval
Vám, občanům naší krásné obce za veškerou pomoc při údržbě vlastního obydlí a jeho okolí. Děkuji Vám, za úsilí při utváření
dobrých přátelských a mezilidských vztahů. Děkuji zájmovým kulturním, sportovním a společenským organizacím a spolkům
za vytváření podmínek k volnočasovým aktivitám občanů, směřujících k upevňování mezilidských vztahů, vzájemného soužití a
pospolitosti. Vy všichni tak pomáháte vytvářet dobré jméno naší obce.
Vážení spoluobčané,
právě v těchto chvílích, kdy se Vám dostává do rukou tento informační zpravodaj, připravujete se na prožití nejkrásnějších svátků
v roce. Jménem Zastupitelstva obce Jalubí, zaměstnanců obecního úřadu i jménem svým, přeji Vám i Vašim blízkým krásné, ničím
nerušené, prožití nadcházejících Svátků vánočních. Po celý příští rok 2012 nechť Vás doprovází pevné zdraví a úspěchy v osobním
životě i v práci.

Karel Malovaný
starosta obce
Slovácké hody s právem

Beseda se seniory

Slavnosti vína

Vítání občánků

Setkání padesátníků
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INVESTIČNÍ AKCE
Plnění záměrů obce v roce 2011
Výstavba hlavní silnice III/42820

Od počátku roku bylo maximální snahou zastupitelstva obce vytvořit podmínky pro zahájení stavby hlavní silnice a chodníků v celém průtahu obcí.
Následně po provedeném výběrovém řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace akce, proběhlo několik jednání
k předkládanému návrhu řešení stavby za účasti všech dotčených orgánů.
V zájmu všech bylo zapracování opodstatněných připomínek. Mezi Obcí
Jalubí a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK) za přítomnosti ředitele
Ing. Bronislava Malého a jeho kolektivu proběhlo několik velmi vstřícných
jednání , předmětem kterých bylo upřesnění podmínek společného postupu
přípravy a realizace stavby, odsouhlasení připravenosti obou stran k vlastní
realizaci akce a finančního zabezpečení. Na základě předložených podkladů
o připravenosti rozhodla dne 17.10.2011 Rada Zlínského kraje realizovat stavbu Silnice III/42820 – Jalubí v roce 2012. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je duben 2012.

Rozšíření objektu mateřské školy

V průběhu 2 měsíců byl v těsné blízkosti stávající mateřské školy postaven
nový objekt mateřské školy. V obci se tak především pro pracující rodiče
vyřešily letité problémy s nedostatkem volných míst. Nová třída ve vybudovaném objektu umožňuje umístit 26 dětí a od září t.r. navštěvuje tento
druhý domov 21 dětí. Celková pořizovací cena je 6 mil. Kč.

Zasíťování stavební lokality v ulici Za hřištěm

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce z r. 2010 v rámci podpory bydlení
pro mladé rodiny bylo v měsíci listopadu dokončeno prodloužení vodovodního a plynovodního řádu pro stavbu 8 rodinných domků za humny v ulici
Za hřištěm. Celková realizační cena vč. DPH činí 678 tis. Kč.

Oprava střechy na objektu čp. 28

Havarijní stav střechy objektu, který je využíván jako klubovna místních
skautů, již nesnesl další odklad opravy. Výměnou části krovů a krytiny se tak
zamezilo zatékání do budovy a jsou vytvořeny podmínky pro vnitřní opravy
zdiva a omítek v dalším období. Z finančních důvodů byly demoliční práce
provedeny svépomocí, odborné tesařské a klempířské práce provedli místní
řemeslnící.

Nebylo splněno

Z důvodu vnitropolitické situace na Státním fondu životního prostředí, doprovázené personálními změnami na vedoucích postech Státního fondu byly
zrušeny dotace na zateplování veřejných budov z programu Zelená úsporám.
Obec Jalubí měla z tohoto programu požádáno o dotaci na „Zateplení a
výměnu oken kulturního domu“ a „Zateplení budovy obecního úřadu“. Dle
aktuálních informací se otevření nové výzvy plánuje v lednu a únoru 2012 a
obec se o získání dotací bude opětovně ucházet.

Záměry obce v roce 2012
Z důvodu vysoké finanční náročnosti plánované stavby hlavní silnice a
chodníků v roce 2012 bude nutno výrazně omezit veškeré další investiční
akce.

Výstavba hlavní silnice a chodníků

Nový informační, vyrozumívací a varovací systém a
technické vybavení jednotky SDH z dotací Zlínského
kraje
Z dotací Zlínského kraje ve výši 220 tis. Kč bylo v rámci zkvalitnění
informačního, varovacího a vyrozumívacího systému v měsíci říjnu 2011
instalováno moderní bezdrátové zařízení v celkové pořizovací hodnotě
550 tis. Kč. Mimo přímé propojení z integrovaným záchranným vyrozumívacím systémem je součástí zařízení možnost z dalších 2 míst (pouze
v případě nebezpečí) spustit sirénu přímo do rozhlasu. Tlačíka jsou umístěna
na sloupech a jejich bezdůvodné zneužití je trestné. V současné době je
dokončováno dolaďění slyšitelnosti v některých lokalitách v obci. Za pochopení předem děkujeme.
Z rozpočtu Zlínského kraje obdržela obec Jalubí dotaci na pořízení věcných
prostředků požární ochrany pro jednotku SDH ve výši 17.000,- Kč. Pořízení
výkonného kalového čerpadla HERON a potřebného příslušenství v celkové
hodnotě téměř 25.000 Kč přispěje k akceschopnosti a rychlosti zásahové jednotky místních hasičů při likvidaci živelních událostí.
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Z pohledu svého rozsahu i finanční náročnosti je pro zastupitelstvo obce
absolutní prioritou v připravovaných záměrech v roce 2012. Celkové
předpokládané náklady stavby činí cca 40 mil. Kč, z toho Zlínský kraj uhradí
cca 26 mil. Kč a zbývající část bude hrazena z rozpočtu obce.
Vlastní stavba zahrnuje následující řešení:
1. ŘSZK (Ředitelství silnic Zlínského kraje) je investorem a bude zajišťovat
• Stavební objekt SILNICE III/42820 (vozovka mezi obrubami, odvodnění
silnice - dešťové vpusti vč. přípojek do kanalizace, zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, dvojřádek z žulových kostek, opěrná zeď a dopravní
značení na silnici III/42820).
• Přeložka telekomunikačního kabelu (na základě požadavku majetkové
správy ŘSZK bude provedena nezbytná přeložka telekomunikačního kabelu v km 2,754 – 2,800 a km 2,990 – 3,024 mimo silniční těleso).
• Most přes potok (dolní konec - stavební úprava mostního objektu vč. výměny
zábradlí, osazení nového odvodňovače a vyčištění vodního koryta).
• Opěrná zeď (zatáčka u kostela).
2. Obec Jalubí je investorem a bude zajišťovat
Místní komunikace a chodníky (chodníky, úpravy stávajících sjezdů a
napojení místních komunikací, parkoviště, terénní úpravy, veškeré obruby,
pravostranné odvodnění nad kostelem až po konec úseku vč. přístřešků na
zastávkách). Svým rozsahem i finančním objemem cca 40 mil. Kč se bude
jednat o velmi náročnou stavbu. Pro občany a jejich každodenní život bude
znamenat částečné omezení vjezdu k domům i omezení v pohybu a průjezdu
obcí.
V zájmu dlouhodobého udržení bezvadného stavu vybudované silnice a
chodníků a celkového vzhledu obce tímto opětovně vyzýváme dotčené

www.jalubi.eu

Jalubí a my
předložený ministrem financí podpořili starostové napříč politickým
spektrem i regiony Zlínského kraje (ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP09STAN i nestraníci).
V pondělí 5. 9. 2011 se také konal poklidný protest starostů a
starostek v Ostravě, kde se sešlo na 120 představitelů samospráv.
Hned 14. 9. 2011 se konal další originální happening v Litovli v
Olomouckém kraji. Velký dopis s motivem klíče podepsalo na 118
zástupců samospráv a jako symbol důvěry byl odeslán panu premiérovi Nečasovi klíč, vlastnoručně zhotovený z osmi kilogramů olomouckých tvarůžků.
Veliký klíč zhotovený ze dřeva předali na Úřad vlády starostové
z Pardubického kraje a nezaháleli ani představitelé a představitelky
samospráv z Karlovarského kraje. Uspořádali iniciativu Karlovarský
klíč a na 20. 9. 2011 svolali tiskovou konferenci právě k podpoře
přijetí návrhu novely zákona o RUD. Klíč vyrobený z lázeňských
oplatků předala paní starostka obce Drmoul Mgr. Vladislava Chalupková panu premiérovi Nečasovi osobně před Úřadem vlády při
pochodu starostů a starostek.
Happening na podporu novely se také konal v Jihomoravské
Kuřimi. V mezidobí pak přicházela na Úřad vlády smršť dopisů pro
pana premiéra s klíči uvnitř a to z celé země.
Je důležité, že ani nyní boj za novelu RUD neutichá a díky jejímu
těžkému zrození dochází možná k nechtěnému – větší informovanosti veřejnosti o sdílených daních, o rozpočtové odpovědnosti samospráv a také o spojování sil napříč politickým spektrem tam, kde
by to ještě před nedávnem nikdo nečekal.

Plánované kulturní akce v roce 2012:
•
•
•
•
•
•

13. 01. 2012
11. 02. 2012
8. 02. 2012
25. 02. 2012
17. 03. 2012
22. a 23. 9. 2012

–
–
–
–
–
–

Květinový ples
Dětský karneval
Pochovávání basy
V. koštování vína
Košt slivovice
Slovácké hody s právem

Co bude velmi pravděpodobně následovat?
Po republice už vlají bílé vlajky, protože premiér svůj slib obcím
nesplnil. Roztrpčení starostové se rozhodli premiérovi jeho slib
připomenout a dát najevo, že se nehodlají smířit s diskriminací
svých obcí, měst a občanů. Proto po uplynutí lhůty, kterou dal sám
premiér, tedy 1. listopadu, zavlály na obecních a městských radnicích vlajky se symbolem boje proti nespravedlivému financování
obcí.
Je smutné, že nepomohly tisíce dopisů obcí premiérovi, starostové pochodující ulicemi, ani trpělivá jednání. To vše s jediným
cílem, posunout novelu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD)
z ministerstva financí na program jednání vlády. SMS ČR zároveň
osloví všechny zákonodárce v krajích tak, aby zjistilo, zda jim stojí
za to podpořit rozpočty obcí a měst, které zastupují.
Blahopřejeme! Zvlášť významné jubileum - diamantovou svatbu
oslavili manželé Věra a Josef Dvouletí

www.jalubi.eu
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Jalubí a my
V letošním roce 2011 jsme v naší farnosti zaznamenali několik
zásadních událostí. Jako každý rok jsme prožili poutě u naší kapličky,
dušičkovou pouť na Svatém Hostýně a také pouť v našem kostele
zasvěcenému sv.Janu Křtiteli. Po tomto farním dnu, na kterém jsme se
sešli jako obvykle na farské zahradě začala v našem kostele stavba lešení.
Po 35-ti letech jsme se rozhodli k výmalbě interiéru kostela. Náročná
příprava např. po stránce schvalování památkáři, vyřizování stavebního
povolení, dotací, hledání nejvhodnější firmy pro výmalbu a zejména pro
velmi náročnou stavbu lešení vyvrcholila v domluveném termínu, i když
to několikrát vypadalo, že se nepodaří všechno skloubit dohromady podle našich plánů. V našem památkově chráněném kostele museli na zlacených hlavicích sloupů pracovat i restaurátoři. Stavba lešení si nakonec
vyžádala více času, než si původně myslela i firma Gretes, která se této
činnosti zhostila se ctí. Tento úkol byl opravdu velmi náročný jak z hlediska bezpečnosti, tak i nároků na brigádníky. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem mužům, kteří ochotně přicházeli pomoci. Děkujeme
také všem ženám, které přicházely do kostela průběžně uklízet, protože se
provoz kostela v této době nezastavil a bylo třeba jej na každou mši svatou
připravit a aspoň částečně vyčistit. Poděkování patří také obecnímu úřadu
za finanční příspěvek a za vstřícnost. Výmalbu kostela provedla malířská
firma Františka Nikla z Vracova, která má s touto činností zkušenosti a
byla ochotná akceptovat námi požadovaný termín.
V době příprav na tuto akci jsme netušili, že nás opustí náš kaplan
P.Michal Šálek, který zde působil 4 roky. Loučili jsme se s ním 24.července,
kdy bylo v kostele ještě lešení. Děkujeme otci Michalovi za vše a v jeho nové
farnosti Mysločovice a Tlumačov mu přejeme obětavé a vstřícné farníky.
Hned v pondělí 25. července nastupovala opět firma Gretes spolu s muži
z farnosti na odstranění lešení. Zatím co stavba lešení zabrala cca 10 dnů,
jeho demontáž trvala neuvěřitelný jeden den. Nového kaplana P. Radima
Kuchaře jsme tak mohli další neděli přivítat ve zcela „novém“ kostele.
Hlavním působištěm otce Radima je opět církevní Stojanovo gymnázium
Velehrad. V současné době se užívá oslovení pro kněze duchovní otecotec. Jeho postavení a chování značí, že je nablízku nám všem farníkům
– svým dětem. Umí nás poučit, pochopit a rozumí nám. Farářem a duchovním správcem naší farnosti je stále P.Miroslav Suchomel ze St. Města
a na výpomoc k nám přijíždí P.Jaroslav Sládek z Velehradu. Děkujeme za
služby, které naší farnosti každý z nich obětavě poskytuje.
Všichni se těšíme na Vánoce. Ale opravdová krása Vánoc je v jednoduchosti pramenící z umění naslouchat. Čím více nasloucháme našim blízkým a okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme jejich radosti a bolesti.
Proto jedním z největších darů, které můžeme dát svým blízkým je laskavost a dobrota. Darujme si vzájemně tento dar, který má trvalou hodnotu.
Zkuste to! Je to jen maličkost, ale lidé kolem vás budou udiveni a svět se
začne pomaličku měnit. Udělejte si čas:
•
na myšlení – je to zdroj síly
•
na hru – je v ní tajemství věčného mládí
•
na smích – je hudbou duše
•
na přátele – potěšíte je i sebe
na začátek i konec všeho…
Dovolujeme si Vás pozvat na živý Betlém, který proběhne v kulturním
domě dne 28.12. od 16. hodin. Přijďte pobesedovat, pobavit se, zazpívat
si a znovu se nechat oslovit vánočním poselstvím v tomto vzácném čase.
Pozvání platí samozřejmě i pro vánoční bohoslužby do našeho nově vymalovaného farního kostela, které probíhají v obvyklých časech, na Štědrý
den půlnoční ve 21.00 hodin a další svátky v 9.00 hod. 31.12. bude mše
svatá v 16.00hod. na poděkování za uplynulý rok..
Radostné Vánoce a požehnaný rok 2012 srdečně přeje a vyprošuje
všem spoluobčanům pastorační a ekonomická rada farnosti s duchovním
správcem.
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Na obcích visí bílé vlajky jako symbol boje proti
nespravedlivému financování obcí a měst.
Starostům dochází trpělivost

Premiér Nečas nesplnil slib, který dal při demonstraci starostů v Praze
– že do konce října předloží do vlády návrh novely RUD (viz.následující
článek) – a nyní je tedy naprosto jasné, že kvůli tomu se české a moravské
obce ocitnou v takových finančních potížích, jaké za poslední dvě desítky
let ještě nezažily. Poslanci zvolení za TOP09 a STAN tedy přestali čekat
na slibovaný vládní návrh „zabržděný“ premiérem a vzali iniciativu do
vlastních rukou.
„Jak vidno, vládního návrhu novely bychom se také nemuseli nikdy
dočkat, proto jsme se rozhodli jít cestou poslaneckého návrhu,“ říká
Stanislav Polčák. Poslanecký návrh je obsahově totožný s tím, co v létě
představil ministr financí Kalousek: snižuje rozdíl v příjmech na občana
mezi nejmenší a největší obcí ze 4,5 násobku na 3 násobek a všem obcím
ČR s výjimkou čtyř největších měst přinese do rozpočtu prostředky navíc.
V současné době dostává Praha na občana 31.700 Kč, zatímco menší obce
pouze 6.700. Tento rozdíl je neodůvodnitelný, vždyť např. Vídeň i Bratislava získávají z daní 2,5 násobek proti ostatním obcím. Není to důvodem
statistických údajů, že Praha patří mezi nejbohatší města v Evropě ?.
Pochod Starostů na Úřad vlády a co všechno tomu předcházelo?
Dne 21. 9. 2011 jste mohli v médiích zaznamenat demonstraci starostů
a starostek a jejich následný pochod na Úřad vlády, kterým mělo vyvrcholit šestileté úsilí o změnu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD).
Demonstraci zorganizovalo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR
jehož je i obec Jalubí členem) v čele s předsedou Josefem Bartoňkem a
Spolek pro obnovu venkova (SPOV), kterému předsedá Eduard Kavala.
Nutno podotknout, že to bylo poprvé, kdy aktivně a viditelně spojilo síly
tolik představitelů samospráv. Před Úřadem vlády se pak více než tisícovka starostů a starostek sešla s premiérem Nečasem, který převzal výzvu s
podpisy a razítky obcí a jednoduchým heslem: „Pane premiére, dodržte
slovo!“
Zástupci SMS ČR a SPOV se následně sešli s ministrem Kalouskem.
Jak uvedla Věra Kovářová, středočeská krajská zastupitelka a členka
předsednictva STAN, pan ministr jednající ubezpečil, že požadované
snížení na trojnásobek rozdílu v příjmech mezi nejbohatší Prahou a
nejchudšími obcemi, bude i nadále prosazovat.
A jaké aktivity bezprostředně předcházely této akci? Především klíčové
dopisy a happeningy.
Klíčové dopisy byly směřovány na Úřad vlády přímo panu premiérovi, který jediný může zařadit tento bod na jednání vlády. A proč zrovna
klíčové? Protože K L Í Č je symbol důvěry i důležitosti okamžiků, které
pro starosty obcí a měst s blížícím se termínem jednání vlády nastávají.
Důvody začínají být chronicky známé – samosprávy dlouhodobě trpí
podfinancováním na úkor čtyř největších měst v čele s Prahou. Proto
je změna zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) pro obce a města
skutečně klíčová. Zopakujme jen, že návrh z dílny ministerstva financí jim
přidává více než 13,5 mld. Kč, zatímco 4 největším městům ubírá 5 miliard, avšak s čtyřletým přechodným obdobím, kdy budou i tato největší
města získávat finanční kompenzace.
Zajímavou akci uspořádali starostové Ústeckého kraje 31. 8. 2011.
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a hnutí Starostové a nezávislí v Ústeckém kraji se dohodly na společné podpoře novely tohoto zákona a společně požadovali
po poslancích a senátorech zvolených za Ústecký kraj, aby tento zákon
podpořili.
První opravdu veliký K L Í Č O V Ý dopis o rozměrech 100 x 150 cm
se skutečným klíčem byl odeslán v pátek 9. 9. 2011 ze Zlína za podpory
pana primátora Miroslava Adámka. Návrh reformy financování obcí

www.jalubi.eu

Jalubí a my
majitele domů, aby prověřili technický stav vlastní kanalizační přípojky a její
případnou opravu řešili před realizací stavby silnice. Zároveň necháváme na
zvážení řešení parkování osobních vozidel úpravou stávajících předzahrádek,
neboť lze očekávat, že ze strany orgánů obce bude důsledně vyžadováno
dodržování zákazu stání a parkování na nově vybudovaných chodnících.
Za pochopení a trpělivost tímto všem občanům již nyní děkujeme!
Z dalších investičních záměrů mimo běžné údržby a odstraňování poruch a
havárií budou v nadcházejícím roce realizovány pouze takové akce, které jsou
již v současné době projekčně připraveny a které budou spolufinancovány
z dotací. Především to bude nákup kompostérů, zateplení objektu kulturního
domu a zateplení budovy obecního úřadu.
Karel Malovaný

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ A INFORMACE
Povinnost majitelů pozemků podat přiznání
z ne movi tostí.

Obnovou operátu katastrálního území obce Jalubí, který byl v roce 2011
proveden, přináší nově povinnost majitelů zemědělských pozemků podat do
31.1.2012 přiznání daně z pozemků. Doposud toto daňové přiznání a platbu daně zajišťoval nájemce, který tyto pozemky užíval. Příslušné formuláře
budou k dispozici rovněž na obecním úřadě. Podání daně se řídí zákonem
338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů:
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Přiznání k dani z nemovitostí podává poplatník daně. Je-li poplatníků daně
z téže nemovitosti, tj. pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového
prostoru, více, a podá-li jeden z nich daňové přiznání za celou nemovitost,
považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce. Nepodá-li daňové přiznání jeden
z poplatníků jako jejich společný zástupce a poplatníci si nezvolí společného
zmocněnce ani na výzvu správce daně, ustanoví jim správce daně společného
zástupce.
Podá-li ve lhůtě do 31. 1. zdaňovacího období alespoň jeden ze spoluvlastníků
daňové přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl na pozemku, který není
v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem, nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru,
má povinnost podat daňové přiznání každý ze spoluvlastníků samostatně.
V tomto případě přiznává a platí daň každý spoluvlastník ve výši svého podílu
na celkové dani z pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového
prostoru.
Za nepřiznané spoluvlastnické podíly správce daně vyměří daň z moci
úřední bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání jednotlivým
poplatníkům ve výši jejich spoluvlastnického podílu na dani (§ 13a odst. 5
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů).
Opožděné placení místních poplatků se může prodražit
Náklady, spojených s odvozem a likvidací odpadů, jakož i provoz kanalizace a čistírny odpadních vod v obci jsou hrazeny z vybraných poplatků od
občanů. I když příslušná výše poplatků patří mezi nejnižší ve srovnání s okolními obcemi, musí obecní úřad od některých občanů velmi zdlouhavě a
složitě tyto povinné poplatky vymáhat.
Zákonná povinnost placení zmiňovaných poplatků v jednotlivých obcích
je dána Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. Tato vyhláška
mimo jiné stanoví termín, do kterého je občan povinen poplatek uhradit.
V případě porušení této povinnosti je obecní úřad oprávněn navýšit poplatek
až na 3 násobek stanovené výše.
Nebudou-li dlužné poplatky do konce roku uhrazeny, bude v měsíci lednu
2012 přistoupeno k vymáhání dluhů právní cestou s požadovaným navýšením
a neplatičům, jejichž jména budou zveřejněna na úředních deskách, nebudou

nádoby na domovní odpad ze strany svozové firmy vyprazdňovány. Úplné
znění obecně závazné vyhlášky je uveřejněno na oficiálních stránkách obce
www.jalubi.eu .
Občanské průkazy od 1.1.2012 vyřídíme již pouze na Mě. úřadu v Uherském Hradišti
S platností od 1. ledna 2012 již nebude možno vyřídit nové občanské
průkazy na obecním úřadě. Nové OP budou vyřizovány obdobným
způsobem jako u pasů přímo na Městské úřadě v Uherském Hradišti. Žadatel
nebude k žádosti přikládat fotografii, snímek bude proveden speciální technikou při návštěvě žadatele.

Obec Jalubí byla úspěšná se žádostí o dotaci
na pořízení kompostérů

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na základě doporučení
Řídicího výboru schválil dne 9. 11. 2011 žádost Obce Jalubí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zlepšení nakládání s odpady v rámci Operačního programu životního prostředí. Žádost o podporu na
pořízení kompostérů do jednotlivých domácností v rámci 27. Výzvy
OPŽP, Prioritní osy 4. - Zkvalitnění nakládání s odpady podala Obec
Jalubí v červnu tohoto roku.
Realizací projektu je sledováno snížení množství domovního odpadu o biologicky rozložitelný odpad, který bude ukládán odděleně
do přidělených kompostérů.
Výsledným efektem bude úspora výdajů obce za odvoz a likvidaci
domovního odpadu a stabilizaci výše poplatků od občanů. Kompostováním biologicky rozložitelné hmoty navíc občané získají velmi
kvalitní zeminu. Z celospolečenského hlediska se občané naší obce
výraznou měrou zapojí do celosvětového úsilí za zlepšení životního
prostředí, především v boji proti nebezpečnému oteplování naší
planety.
Celkové výdaje na realizaci projektu představují 1.167.400,-Kč.
Dotace z Evropských fondů ERDF/FS bude činit 992.290 Kč ( 85 %),
podpora ze Státního rozpočtu 58.370 Kč (5 %) a zbývající podíl ve
výši 116.740 Kč (10 %) uhradí obec z vlastních prostředků.
Dodání kompostérů do jednotlivých domácností, které v dotazníkové akci projevili o kompostér zájem bude nejpozději v měsíci únoru 2012, následně po uzavření smlouvy s Ministerstvem Životního
prostřední a provedení výběrového řízení na dodavatele.
Karel Malovaný, starosta

Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní
spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!
Nebezpečné látky v elektrospotřebičích
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě
le dascos využít – šroubek, klička, motor, kompresor – víte ale, co
tím můžete způsobit?Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy
získávat obtížně souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu
podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky
tak, aby neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.
Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť,
olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové
difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony – a to jak v chladicím
okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu
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chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu – např. odstřižením
kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě
i freon do ovzduší.
Co může neodborné rozebírání elektrospotřebičů způsobit?
Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé – freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají
škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění – zánětem
spojivek počínaje a rakovinou kůže konče.
Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně
kovů před korozí – především právě v elektrotechnickém průmyslu.
Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá
především v ledvinách ale také v játrech, která poškozuje. Může také
způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi
karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxická. Usazuje se
v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti
břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům
rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým
onemocněním či onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy
nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken,
které se při vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat
rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např.
ve starých sporácích nebo pračkách.
Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí,
uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již nadále pro výrobu
nových spotřebičů nepoužívali, případně pro jejich použití tam, kde
jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum.
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče
někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije nebo o čem je
přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí
zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání
vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad – mnohdy jako za nebezpečný
odpad – a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za odpady
nejen dotyčnému, ale i sousedům.
Více informací získáte na www.elektrowin.cz

FOTBALOVÝ KLUB
Je za námi další rok, a tak nám dovolte vám připomenout, co se
během něj událo v jalubském fotbale. Tak jak už je delší čas zvykem, tak
i v letošním roce reprezentují naši obec a klub tři mužstva. A to žáci hrající okresní soutěž, B-mužstvo v základní třídě a A-mužstvo v 1. B.třídě
sk.C. Máme i mužstvo přípravky, které ale soutěžní utkání nehrává, pouze
jedenkrát týdně trénuje a to pod vedením Čágánka Jaroslava st. a Šilce Romana. Bohužel se nám opět nepodařilo dát dohromady mužstvo dorostu,
které je nezbytně nutné pro doplňování mužů. A i proto jsme ponechali
B-mužstvo, ve kterém jsou upřednostňováni mladí kluci doplněni těmi
zkušenými. B-mužstvo, po odchodu trenéra Englera do Mistřic, převzal
od léta Michal Zapletal. V loňském ročníku 2010/2011 nám udělali velkou radost naši žáci, kteří pod vedení trenérů Koláře Pavla a Bičánka Petra
skončili na prvním místě ve své skupině a obdrželi pohár od OFS UH.
Hradiště. I letos se jim daří a po podzimní části jsou na krásném 4. místě.
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Mužstvo „A“ se v ročníku 2010/2011 umístilo na 11. místě tabulky a po
podzimní části ročníku 2011/2012 figurují na 13. místě tabulky a budou
tak na jaře bojovat o setrvání v soutěži. Mužstvo „B“ skončilo v ročníku
2010/2011 na 14. místě a po podzimní části 2011/2012 jim patří v tabulce
13. místo. Detailnější podrobnosti naleznete na našich internetových
stránkách www.skjalubí.cz .
V letošním roce jsme začali s rekonstrukcemi na našich šatnách a to
i díky finanční pomoci od OÚ Jalubí a sponzorů, děkujeme. V létě jsme
provedli výměnu oken a vstupních dveří za plastová od firmy AZ Okna.
Dále jsme byli nuceni udělat nové odpady od venkovních záchodů,
neboť ty staré se nám pravidelně jednou ročně ucpávaly. Tuto práci jsme
provedli v rámci brigád. Největší opravy naše šatny čekají během zimní
přestávky, neboť v průběhu sezóny nejsou možné. A budou se týkat sprch,
kde bude provedena kompletní rekonstrukce a dále vnitřních prostor. Na
jaře přijde řada ještě na fasádu. Chtěli bychom ještě poopravit okolí šaten
a vyměnit staré střídačky za nové, ale vše je otázka financí. Vyvrcholením
rekonstrukcí by měly být oslavy 80. let jalubské kopané, které proběhnou
v příštím roce a to 7. července. Zatím Vám mohu říci, že na oslavy máme
přislíbenou účast prvoligového týmu Sigmy Olomouc. Staří páni by měli
hrát s prvoligovými ženami 1. FC Slovácko a B-mužstvo s hokejisty PSG
Zlín. Žáci nastoupí proti některému z okolních týmů a nejpravděpodobněji
to budou žáci Sušic. Vše je ale ve fázi jednání a čekáme tak na souhlas
již oslovených klubů. Tímto si Vás už předem dovolujeme na oslavy co
nejsrdečněji pozvat. Letos proběhl už 36. ročník koštu slivovice, ve kterém
zvítězil Lukáš Janeček z Jalubí v konkurenci 151 vystavených vzorků.
Ten příští, tedy 37. ročník, proběhne 17. března 2012. Jako už tradičně
patří poděkování všem sponzorům, kteří nám pomáhají ať už finančně či
materiálově a jsou to:OÚ Jalubí, VTP Pastorek, Jass-Uni, Kapitol, Pavel
a Zdeněk Rozsypálkovi, Cross club Jalubí, Panter Color a.s, Colorlak a.s,
Colorit s.r.o, Schlotte Automotive Czech s.r.o, Daw-Czech s.r.o a závlahové
systémy Doseděl-Trávníček. Poděkování patří i Vám fanouškům, kteří
navštěvujete utkání našich mužstev, i když jste moc radostných momentů
nezažili.
Závěrem přejeme všem našim spoluobčanům, funkcionářům, hráčům
i jejich manželkám či přítelkyním příjemné prožití svátků vánočních a
do nového roku hodně zdraví a štěstí, jak v životě osobním, tak i na poli
sportovním.
Výbor SK Jalubí

,,A“ tým

Vážení příznivci sportu č. 1 v naší obci. Dovolte, abych Vám představil
situaci v našem prvním mužstvu, které je samozřejmě fotbalové veřejnosti
v celém kraji nejvíce na očích.
S hodnocením samotné sportovní stránky začněme na jaře loňského
roku, tedy druhé části loňské sezony.
Plány o klidné záchraně ročníku 2010/2011 na jaře letošního roku
začalo mužstvo plnit ze začátku velmi zodpovědně a hlavně s bodovým
kořením. Posilami byli především z Boršic hostující brankář Mlčák,
navrátivší se Kegler Petr, uzdravení Horák Zdeněk a Doseděl Pavel.
Mužstvo vyhrálo úvodní zápas jara v derby v Kudlovicích 1:2 a výhru
potvrdili i v následujícím utkání s Koryčany. Po porážce v Osvětimanech
zvládlo i těžký zápas se Zlámancem a zdálo se, že záchrana je už jen formalitou. Prohra v Otrokovicích a hlavně nezvládnutý dvojzápas s papírově
slabšími soupeři z Hluku a Šumic zřejmě odstartoval hektickou honbu
za body v klíčovém utkání s aspirantem postupu ze Strání, který ovšem
jalubští zvládli a tak se mohli i díky výsledkovým okolnostem z dalších
utkání 4 kola před koncem těšit ze záchrany.
Po sezoně se sice povídalo o příchodu několika posil, které byly i na
několika přípravných utkáních, ovšem z transferů sešlo a tak mužstvo posílil pouze Jan Botek, který zde již dříve hrával a nyní se vrátil na přestup
ze Starého Města a mladý Karel Doseděl, který přišel z dorostu Kněžpole,
a je spíše příslibem do budoucna. Start do sezony mělo mužstvo dobrý, když vyhrálo s Havřicemi po přesvědčivém výkonu 2:0 a prezentovalo se i dobrým fotbalem. Poté přivezlo bod ze Zlámance, i když
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která jí zemřela, když chodila do 3. třídy základní školy. Druhou smutnou událostí byla skutečnost, že v ještě poměrně mladém věku odešel z
tohoto světa i její tatínek. Zůstala jí jen nevlastní maminka.
Našla bych toho hodně, proč jsem ji měla ráda a je mně moc líto, že
zemřela.
Charón ji převezl přes řeku Acherón do říše mrtvých 27. 10. 2011 po
tragickém neštěstí v železniční stanici Huštěnovice. Její nejbližší se s ní
rozloučili 4. 11. 2011 v obřadní síní ve Starém Městě.
Ludmila Minaříková, oblíbená učitelka a kolegyně, odešla bez naděje
na návrat. Vzpomínky na ni
Mgr. Vlasta Varaďová, ředitelka školy v.v.

Školní rok 2010/2011 v SRPŠ byl úspěšný

Pro děti se konaly akce jako je Mikuláš a dětský karneval. Letos místo
dětského dne byly vydány peníze na výlet do Galaxie ve Zlíně.
Mikulášská nadílka se povedla. Rozdávání mikulášských balíčků
probíhalo ve škole i ve školce. Některé děti se už sice nebály, ale ve školce
uronily i slzičku.
Dětského karnevalu se zúčastnilo velké množství dětí z Jalubí i blízkého
okolí. Pro zábavu hráli DJ Chabičovští. Největší dík patří sponzorům, kteří
nám nemalými částkami přispěli na vstupní dárečky a tombolu. Další dík
patří Obecnímu úřadu, který poskytl příspěvek a bezplatný pronájem kulturního domu.
Příspěvky ze SRPŠ jsou přerozdělovány dle požadavků a potřeb základní školy a mateřské školky.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem členkám výboru a rodičům dětí,
kteří nám pomáhali při organizaci všech akcí. Těším se na další spolupráci
a přeji krásné prožití svátků vánočních.
Blanka Dvouletá

DÝŇOVÉ ODPOLEDNE

Když se přiblíží podzimní prázdniny,schází se každoročně rodiče
s dětmi v jídelně ZŠ a společně přetváří běžnou dýni ve strašidelné a fantastické dekorace.
Už následující den se na školní chodbě koná přehlídka všech výtvorů.
Paní učitelky rozsvítí každou dýni a děti vyhodnotí tu nejzdařilejší. Každý
se chce pochlubit svým dílkem a usiluje o to, získat co nejvíce hlasů od
spolužáků. A jak to dopadlo letos? Nejvíce hlasů získala tradičně Verunka
Psotková za opravdu téměř umělecké dílo, dále Tomáš Stolička za vtipného dědulu. Ale vítězem se vlastně stal každý, kdo se zúčastnil , protože
příjemně strávené odpoledne a radost dětí zato stojí. Jste zváni příští rok
i vy.
Jitka Dančáková, vychovatelka ŠD

Připomeňme zemětřesení v Japonsku a následná vlna tsunami.Toto
neštěstí si vyžádalo mnoho obětí na životech a značná část lidí zůstala bez
domova. Rozhodli jsme se těmto lidem pomoci peněžní sbírkou,i když
žijí daleko od nás. Dnes potřebují pomoc oni,zítra můžeme být v nouzi
my. Proto pomoc těmto lidem by měla být samozřejmostí v tomto světě.
Ve spolupráci s Oblastní charitou v Uh Hradišti a obecním úřadem
jsme rozmístili pokladničky v kostele a v potravinách Jednota.Sbírka
vynesla 10183 Kč.Peníze byly zaslány na sbírkové konto. Za to jsme taky
obdrželi poděkování od ředitele Charity v Uh. Hradišti.
Mimo jiné píše: „Děkujeme ,že přispíváte ke společnému dobru,že
přikázání lásky k bližnímu proměňujete ve skutky“.
OSN vyhlásila 20.7.2011 pátý stupeň hladomoru v centrálním Somálsku a Etiopii. Taky této sbírky jsme se zúčastnili.Sbírka vynesla 12875 Kč.
Do Somálska jsme odeslali 6000 Kč,do Etiopie 6875 Kč.jelikož tam pracují
taky mezinárodní charity.
Naše pomoc se děje taky na místní úrovni.Není nám lhostejný život
seniorů v obci,kteří jsou omezeni pohybem anebo upoutáni na lůžko.
Rádi bychom těmto lidem pomohli v jejich těžkostech a strádání.Již se
stalo tradicí,že zvláště v době adventní tyto lidi navštěvujeme ,za účelem
povzbuzení,dodání útěchy a naděje.Zároveň nás i oni obdarovávají svými prožitky a zkušenostmi. Těm,kdo si přejí přijmout svátost
pomazání nemocných,je tato možnost poskytnuta otcem Miroslavem
Suchomelem,farářem ve St.Městě,který v době adventní a postní před Velikonocemi je jim k dispozici.
Členkou farní charity je i zdravotní sestra,která vypomáhá s kvalifikovanými zdravotními výkony.
Rádi bychom poděkovali všem aktivním ženám seniorkám,které
s láskou pletou obvazy pro malomocné v Africe a v Asii.Schází se jedenkrát v týdnu pod vedením p.Řimákové Ludmily na faře.Na nákup přízí
si vyděláváme prodejem perníkových srdcí při farní pouti,které naše
dobrovolnice napečou a nazdobí.Kdo rád plete a chtěl by tak věnovat
svůj talent této službě,bude vítán.
Na závěr bych chtěla říci.Všímejme si lidí kolem sebe.Pomáhejme
jim,naučme se jim dávat svoji lásku,svůj čas a svoje prostředky.
Za farní charitu Mgr. Jana Cigošová

Z naší farnosti

Málokterá doba působí na lidské city tak jako doba vánoční. Všechny
obavy, úzkosti a radosti, které člověk během roku prožívá vystoupí najednou do popředí. Nadcházející vánoční čas zpochybňovala v jednom
časopise vtíravá otázka: září hvězda opravdu každému? Možná někteří
proděláváte životní krizi,trápí vás starosti nebo nemoc a v této vánoční
době na vás doléhají obavy či osamělost více, než kdy jindy. Zastavte se na
chvíli a přijměte pro sebe radostné vánoční poselství, které pastýřům na
betlémských pláních zvěstovali andělé: „Narodil se vám dnes spasitel!“ „
Pokoj lidem dobré vůle!“

Z činnosti farní charity
Jako každoročně,tak i letos se dne 9.1. uskutečnila v naší obci Tříkrálová
sbírka.Tentokráte vyšlo do ulic 10 skupinek koledníků.Lidé přispěli do
kasiček 33385 Kč.Všem občanům bychom chtěli poděkovat za štědrost a
milé přivítání koledníků.Obecným účelem této naší
největší sbírky,kterou pořádá Charita ČR,je pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
V dnešní době nemůžeme být lhostejní k lidem, kteří prožívají trauma
a strádání, a to hlavně z přírodních katastrof,kterých ve světě každým
rokem narůstá.
.
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zájmová činnost

Jalubí a my
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKTIVNĚ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Pedagogický sbor naší školy se účastní společně s partnerskými
školami - Staré Město, Nedakonice, ZŠ Větrná, Ostrožská Nová Ves
a Zlechov - projektu Aktivně ke vzdělávání. Tento projekt probíhá
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Jelikož jsme menší škola finanční prostředky na Další vzdělávání
pedagogických pracovníků jsou velmi nízké. Byli jsme velmi rádi,
když nás staroměstská základní škola pozvala ke spolupráci. Na jedné straně je vzdělávání pro naši práci velmi důležité a z přidělených
prostředků bychom se nemohli v takové míře vzdělávat a na druhé
straně máme větší možnost navázat kontakty s tamními učiteli, což je
vzhledem k tomu, že je to spádová škola pro děti z Jalubí, velmi dobré
a prohlubuje to vzájemnou spolupráci.
Do této doby jsme absolvovali školení Cesta ke kritickému myšlení,
Specifické poruchy učení a chování, Ekologický projekt, Týmová spolupráce v praxi a Třídnické hodiny jinak. Jelikož projekt bude probíhat
i během roku 2012, čeká nás ještě spousta užitečných školení.
I když školení probíhají v odpoledních hodinách a během víkendů
jsou pedagogové nakloněni tomuto projektu a spoustu nových
poznatků a dovedností se seminářů již s úspěchem zařadili do své
každodenní práce se žáky.
Kateřina Kuntová, ředitelka

Na začátku jsme seznámili děti s denním režimem naší MŠ. Určili
jsme si s dětmi pravidla jednání a chování, a dbáme na jejich dodržování.
Upozornili jsme také na důležitost bezpečnosti při všech činnostech nejen ve třídě, ale i při pobytech venku.
Hlavním úkolem bude podporovat a vést děti k samostatnosti a
rozvíjet komunikační schopnosti mezi dětmi, i mezi dětmi a učitelkou.
Zaměřujeme se také na rozvíjení manipulačních schopností, na šetrné
zacházení s předměty, hračkami a pomůckami a udržování pořádku.
Rozvíjíme také u dětí fyzickou zdatnost pohybovými činnostmi,
pomáháme dětem odbourávat pocity strachu a posilujeme jejich zdravé
sebevědomí.
Seznamujeme děti s věcmi a činnostmi, se kterými se setkávají během
celého roku, s lidovými tradicemi i zvyky.
Správným příkladem se budeme snažit podporovat u dětí ochranu
živé i neživé přírody a ekologické myšlení.
Svou účastí se zapojíme do plánovaných projektů a společných
poznávacích výletů.
Důležitá bude také komunikace s rodiči dětí, jejich spolupráce a pomoc při působení na správný celkový vývoj dětí.
Během školního roku budeme usilovat o materiální dovybavení
tělovýchovných pomůcek a nářadí, učebních pomůcek, hraček a hracích koutů.
Největší odměnou za naši práci jsou spokojení rodiče, ale ještě více
usměvavé děti, kterým se ze školky nechce domů.
Kusáková Lenka, vekoucí Berušky

VZPOMÍNKA

Pohybové činnosti v mateřské škole

V tomto školním roce 2011-2012 se naše mateřská škola rozšířila
o novou třídu.
Třída BERUŠKY se pro rodiče otevřela 1.září a přivítala 21 nových
dětí ve věkové skupině 3 až 5 let.
Pro správný provoz celé mateřské školy byly důležité i personální
změny. Proto byly přijaty dvě nové paní učitelky; do BERUŠEK paní
učitelka Tereza Haberlandová, do MODRÁSKŮ paní učitelka Andrea
Vergašová. Na úklid do staré budovy byla přijata paní Hana Kolářová.
Jak to bývá při chodu nových věcí, i my jsme se potýkali s některými
překážkami. Ať už to byly stále se zamykající vstupní dveře, nefungující zvonky nebo telefon, tak i s drobnými organizačními nedostatky.
S trpělivostí se ale vše postupně řešilo a dnes můžeme říci, že provoz
mateřské školy je dobře zajištěn.
Protože se jedná o zcela nové složení třídy BERUŠKY, chceme
se tento rok zaměřit především na vzájemné poznání. Důležitým
úkolem bude sjednocení třídy a tak zapojení všech dětí do kolektivu.
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poté doma jen remizovalo s těžkým soupeřem ze Strání, zdála se forma
mužstva poměrně slušná. Pak však přišla těžká porážka v Koryčanech
a prohra s Bojkovicemi. Následolavala i další porážka u lídra soutěže
v Nedakonicích a mužstvo bylo opět pod tlakem. Naštěstí jsme dokázali
porazit Šumice, ovšem přišlo následné zklamání po hodové prohře se
Sušicemi, ve kterém se projevil úzký kádr hráčů, kteří mají fotbalově na
1. B třídu. O to víc překvapující byla výhra ve Slavkově, ovšem následující
debakly s Viktorkou Otrokovice a v Osvětimanech nechaly na zranění a
porážkami zdecimovaném torzu týmu černou skvrnu. Když už jalubští
dokázali překlopit jazýček vah na svou stranu jako v utkání s Kudlovicemi, neměl pro to pochopení rozhodčí a následující porážky týmu ve
Zlechově a Havřicích, kde mužstvo málem dohrávalo díky zraněním
o deseti hráčích. Mužstvo, tedy i s jarní předehrávkou, figuruje v tabulce
na předposledním 13. místě se skóre 16:29 a 12 získanými body. Bodové
rozdíly jsou v tabulce minimální a ještě není nutno propadat zoufalství,
ale pouze zlepšený přístup samotných hráčů i trenérů a zřejmě i rozšíření
kádru a poctivá příprava zajistí včasnou a úspěšnou záchranu. Toto
mužstvo má totiž fotbalově i tabulkově navíc, jen to chce zlepšit přístup,
hráči musí být zdraví a mít pravidelnou tréninkovou účast. Podotýkám, že
95% mužstva tvoří odchovanci, několik z nich prošlo školou Slovácké Slavie a pokud chceme, tak fotbal hrát umíme. Mužstvo začne s přípravou na
začátku ledna na hřišti na Loučkách a kromě několika přípravných zápasů
absolvuje i soustředění na Jelenovské a to od 16. února. Věřme, že všichni,
hráči, trenéři i vedení přistoupí k záchraně mužského sportu č. 1 v Jalubí
zodpovědně a svou prací zachrání župní soutěž i pro další sezonu.
A na závěr bych chtěl 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. 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 pěkné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok!

67 stránek v knize života

Ludmila Minaříková se narodila 19. ledna 1944 ve Velkých Karlovicích
na Valašsku. Ve svém rodišti získala základní vzdělání, které si doplnila
maturitou na střední škole ve Vsetíně. Vysokoškolská studia absolvovala na tehdejším Pedagogickém institutu Gottwaldov. Pro učitelské
povolání si vybrala aprobaci 1. - 5. ročník + Dějepis pro 6. - 9. ročník.
Na studijích potkala svého budoucího manžela. Po promoci se za něj
provdala, vyměnila Valašsko za Slovácko a odstěhovala se do Uherského
Hradiště. První školou, na které začala na Uherskohradišťsku učit, byla
stará základní škola v Jalubí a od roku 1970 začala vzdělávat žáky v nové
školní budově na Loučkách. V tomto roce jsem ji poznala, protože jsem
na novou jalubskou školu nastoupila i já. Učila zpravidla ve vyšších
ročnících 1. stupně, krátkodobě byla přeřazena i na 2. stupeň na výuku
cizího jazyka. Byla první, která ve vyučování začala zavádět nové výukové metody, např. práce ve dvojicích, skupinové vyučování a didaktické
hry. Pro dobré pracovní výsledky se stala členkou Kabinetu 1. stupně
při Okresním pedagogickém středisku, který připravoval metodickou
pomoc pro učitele celého okresu. Na její podnět uspořádala tato organizace na naší škole Dny pedagogické tvořivosti. O jarních prázdninách roku 1985 se jich zúčastnili ředitelé škol a učitelé 1. stupně nejen
z Uherskohradišťska. Ve škole vedla každoročně tělovýchovný kroužek,
zajišťovala pomůcky pro žáky, v obci byla členkou tělovýchovné komise.
Po devatenácti letech pedagogického působení v Jalubí, které
přerušila dvakrát krátkou mateřskou dovolenou, byla jmenována
ředitelkou ZŠ Kněžpole. Tam ji navštívili zástupci obce Jalubí a předali
jí Veřejné uznání za práci pro jalubské žáky a pro obec. I po odchodu na
nové pracoviště zůstala v kontaktu s naší školou a s jejími zaměstnanci.
Vzpomínala na své bývalé žáky a zajímala se o jejich životní osudy. Snad
nejvíce jí utkvěla v paměti třída letošních padesátníků. Třetím a posledním působištěm na našem okrese byla ZŠ Jarošov. Tam ji zastihla třetí
krutá rána osudu - smrt manžela. Tou první ránou byla smrt maminky,
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A- tým

B-tým

Vážení hráči a příznivci fotbalu,
dovolte mi, abych se pár větami vrátil k uplynulé podzimní části
sezóny 2010/2011. Již před samotným začátkem soutěže se, jakožto
už každoročně, řešila budoucnost „B“ týmu a nutno dodat, že to byly,
po zkušenostech z minulé sezony, obavy oprávněné. K přihlášení „B“
týmu se přistoupilo poté, co se nepodařilo dát dohromady mužstvo
dorostu. Úkolem týmu bylo zapracovat do sestavy mladé dorostence.
To se ze začátku poměrně dařilo, když pravidelně nastupovali hráči
Sýkora, Valer, Tomášů, Vojtěšek a Žižlavský. I když výsledky nebyly žádná sláva, svůj smysl to mělo. Postupem času se ale ukázalo,
že některým mladým hráčům chybí do fotbalu to správné zaujetí a
přestali docházet na zápasy. Naproti tomu bych chtěl vyzdvihnout
výkon Jožky Sýkory, ačkoli je mu teprve 16 let, vstřelil v této části
sezony 7 gólů a je nejlepším střelcem mužstva.
Po podzimní části jsme nakonec skončili na 13. místě v tabulce
15- ti mužstev. Věřím, že mužstvo má potenciál na umístění do 10.
místa, což je momentálně naším cílem.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům, fanouškům a hlavně
výboru SK Jalubí za to, že nám umožnili přihlásit se do soutěže a nadále hrát aktivně fotbal. Všem spoluobčanům přeji pěkné svátky a
hlavně zdraví do nového roku.
B-Mužstvo

Žáci

Rok 2011 znamenal největší potěšení pro jalubský fotbal u nejmladší
kategorie reprezentantů naší malebné vesničky, ale vezměme to hezky
popořádku. Jarní sezonu naši svěřenci zvládli, až na drobné zaváhání
na podtrženou jedničku a poprávu vyhráli svou skupinu. Mohli
tak zvednout po zásluze nad hlavu pohár mistra okresní skupiny

žáků. Bylo to skvělé vyvrcholení pro končící ročník a ocenění dobré
práce všech trenérů, kterým tým posupně prošel rukama a oni jim
věnovali svůj volný čas, který mohli využít jinak. Pro podzimní sezonu jsme po zvážení nevyužili postupu do vyšší třídy, protože nás
čekala obměna základní osy týmu. Sezona postupně ukázala, že to
byla nakonec ta nejlepší volba.Přípravná utkání nás namlsala více,
než měla a hráčům se do hlavy dostala bohužel záludná myšlenka “že
to půjde samo”. Navíc nás z tempa zápasů vyvedlo nesehrané první
utkání s později vyřazeným týmem Ořechova, který k utkání nedorazil. Přišla prohra na Velehradě a opět pauza volného losu. Na řadu
přišlo nepovedené utkání proti Sušicím a důrazný pohovor s celým
týmem, což tým řádně nabudilo. I když s velkým favoritem soutěže
Babicemi utrpěli výsledkový debakl 13:0, v bojovnosti ale starší hráče
Babic jednoznačně předčili a tohle dobré si z výprasku odnesli i
do dalších duelů plný počet bodů ve čtyřech posledních utkání při
skvělém skóre 17:3. To nás katapultovalo na čtvrté místo osmičlenné
tabulky, kde zůstaneme přes zimní přestávku. Celý tým pak absolvoval již pravidelnou ukončenou v plaveckém bazénu v Korytné, za
kterou děkujeme všem, co nám ji pomohli zaplatit. Dále jménem
celého týmu děkujeme všem ak tivním rodičům, kteří nám pomáhají
s dopravou k utkáním.
Všem Vám celý tým přeje šťastné a veselé vánoční svátky a slibuje,
že udělá vše pro to, aby na zeleném trávníku rozdával radost z této
krásné hry a držel prapor obce v tabulce co nejvýše.
Vedení žákovského týmu

ZÁJMOVÉ SPOLKY
Myslivci z Jalubí

Členové Mysliveckého sdružení v Jalubí vykonávají právo
mysliv osti zhruba na 650ha honebních pozemků v katastru obce
Jalubí. Sdružení má 12 členů. Tito členové jsou všichni jalubskými
občany.
Myslivost je sice zájmová činnost, ale vyžaduje od všech členů po
celý rok hodně úsilí. Když chtějí myslivci vykonávat právo myslivosti,
musí zvěř nejprve odchovat a chránit před dravou zvěří. Během zimních měsíců zvěř přikrmovat a až teprve lovit. Máme na mysli zvěr
drobnou – zajíc – bažant. V měsíci březnu jsme zakoupili 50 kusů
bažantích slepic. Zjistili jsme, že tato investice se nám vyplatila. Stavy
bažantí zvěře se zlepšily, je vidět dost mladých bažantů a slepic. Stalo
se již tradicí, že v měsíci dubnu spolu se skauty procházíme revír a
čistíme jej od různého domovního odpadu, který je v revíru a je ho
stále hodně. Koncem školního roku pořádáme besedu s žáky ZŠ Jalubí spojenou s dětským dnem. Děti dostanou malé pohoštění a odborný výklad, jak se mají chovat v přírodě. V letošním roce tato akce
proběhla na myslivecké chatě. Pro děti MŠ v areálu školky. Tuto akci
připravili naši členové – pánové Ctirad Gacek a Lukáš Gajdorus.
Pro veřejnost pořádáme již tradičně v letních měsících na koupališti
srnčí hody. Počasí nám poslední roky nevychází podle našich
představ. V jarních měsících obděláme a zasejeme naše myslivecká
políčka, abychom měli dostatek krmiva pro zvěř, neboť toto je jediný
zdroj, jak si krmivo zajistit. Během roku opravujeme nebo zhotovujeme krmné zařízení a posedy.
Po celoročním úsilí přichází pro myslivce to nejdůležitější a to je
hon. V loňském roce jsme nelovili, letos uspořádáme jeden hon na
drobnou zvěř, neboť kmenové stavy drobné zvěře stále nejsou na takové úrovni jako dřív, kdy jsme měli tři hony.

www.jalubi.eu
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Jalubí a my

Zájmová činnost
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Naše organizace svou činnost každoročně zahajuje únorovou Výroční členskou schůzí, na které jsou předkládány zprávy
o činnosti a hospodaření organizace za uplynulý rok a plán
práce na příští období. Součástí této schůze je i vystoupení dětí
mateřské školy s kulturním pásmem.
V měsící březnu jsme se sešli v klubovně U pavouka při ochutnávání vín, které si přinesou sami účastníci této akce. V dubnu
byla brigáda na obou areálech, při které proběhl jarní úklid a byla
vydlážděna část dvora U pavouka.
V květnu každoročně probíhá setkání žen organizace ke Dni
matek. Tato akce byla velmi dobře hodnocena.
Na počátku prázdnin byl areál U pavouka propůjčen dětem
z dětského domova v Uh. Ostrohu, které tak v naší obci prožily
část volna. Jako poděkování za propůjčení areálu nám nakreslily obrázek. Ve dnech 13. a 14. srpna jsme uspořádali výstavu
mečíků, na které bylo vystaveno 377 vzorků květin.
Výstava se nám velmi povedla a naši členové opět ukázali svou
zručnost při její přípravě a aranžmá.
V průběhu prázdnin rovněž probíhaly přípravy pálenice na
letošní sezonu, kdy úroda peckovin v naší oblasti
je velmi bohatá. Pálení letních kvasů bylo zahájeno 22. srpna.
V závěru měsíce byl uspořádán zájezd do Jeseníků, kde jsme
navštívili ruční papírnu a zámek ve Velkých Losinách, rudné
mlýny ve Zlatých Horách, přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně
a Arcibiskupský palác v Olomouci. Počasí nám přálo a zájezd se
vydařil.
Jako poděkování pro své členy za jejich celoroční práci
pořádáme posezení při burčáku, při kterém nám ke zpěvu, tanci
i poslechu hraje trio MAMAMU. Tohoto posezení se zúčastnilo
55 členů organizace a jejich rodinných příslušníků.
Téměř poslední akcí letošního roku byla výstava zahrádkařských
výpěstků, která proběhla ve dnech 15. a 16. října. Vystaveno bylo
382 vzorků ovoce, zeleniny a bylinek. K vidění byly i ukázky zpracování produktů - kompoty, marmelády a džemy, sušené ovoce a
v neposlední řadě i 8 vzorků slivovice, které bylo možné ochutnat.
Vážení spluobčané, ZO ČZS Vám všem přeje do nadcházejícího
roku hodně zdraví a spokojenosti.
Mach Jiří, jednatel, jednatel

SDH v roce 2011

Vážení spoluobčané, blíží se nám konec roku, tak většina z nás
hodnotí uplynulý rok a plánuje, co bude v roce příštím. Proto i sbor
dobrovolných hasičů hodnotí uplynulý rok.
Co jsme udělali první větší akci, byl fašankový průvod s pochováváním basy. Dále zájezd na hasičskou pouť na sv. Hostýn, návštěvu
jalubské školy a soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce.
Brigádnicky jsme uskutečnili sběr kovového šrotu, zúčastnili
jsme se kácení topolů.
Další činností je činnost sportovní, ale hlavní náplň SDH je
funkční zásahová jednotka. Tato jednotka se dá hodnotit v rámci
SDH jako jediná velmi dobře Po loňském roce, který byl na zásahy
bohužel, až moc divoký, byl v tomto roce relativně klid. Jednotka
vyjížděla k požáru dřeva v části Chaloupky. I zde opět prokázala
svoji připravenost, když se na místo dostavila jako první, přestože
byl všední den a většina členů je v práci. Při těchto událostech se
bohužel setkáváme neustále se stejným problémem. A to je voda.
Naše jednotka nedisponuje cisternou, což znamená, že i když dojede
k požáru jako první, nemůže začít okamžitě hasit. Dále prováděla
na žádosti občanů čerpání studní a další práce.
Sportovní družstvo mužů v loňském roce, přes počáteční problémy, se probojovalo až do okresního kola a navíc se zúčastnilo
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několika soutěží VC. Družstvo žen nám pracuje pouze ve věkové
hranici nad 30 let, mladší družstvo, kromě účasti v okrskovém kole,
nepracovalo vůbec a v této době prakticky neexistuje. Mládež nám
začala fungovat po návštěvě ZŠ Jalubí, kde se přihlásilo mnoho
nových dětí. Výsledky bohužel neodpovídají našim představám,
ale tady nejsou na vině děti, ty se snažily, tady je příčina v tom, že
nemáme kvalifikované vedoucí, kteří by věděly jak děti vést a co
s nimi dělat. Bohužel již min. 3 roky někteří členové slibují, že si
patřičné vzdělání na různých školeních doplní, ale jak už to bývá
zvykem, zůstane vždy jen u slov.
Z celkového pohledu si myslím, že SDH Jalubí je funkční a zatím
i stabilní složka obce Jalubí integrovaného zásahového systému.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří nám jakkoliv
pomohli a zvláště bych chtěl poděkovat OÚ Jalubí za dobrou dlouholetou spolupráci při zajišťování materiálního vybavení zásahové
jednotky. Plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, spojovací technika
a další prostředky, které jsou nezbytné k fungování zásahové jednotky, a které se nám dostávají z prostředků ZLK prostřednictvím
OÚ Jalubí. Díky těmto prostředkům jsme v rámci možností schopni
poskytnout pomoc komukoliv, kdo ji bude potřebovat.
Vám všem spoluobčanům přeji krásné prožití svátků vánočních a
mnoho štěstí v novém roce.
Hradil Libor, starosta SDH Jalubí

Chovatelé poštovních holubů

Chov poštovních holubů vyžaduje od chovatelů každodenní
kr mení a ošetřování. Tímto se připravují holubi na chovnou a
závodní sezónu. Chovná sezóna začíná již v měsíci březnu, závodní
sezóna následuje od měsíce května.
V roce 2011 bylo naplánováno celkem 21 závodů v rámci
Okresního svazu Uherské Hradiště. V těchto závodech zvítězil chovatel Milan Rozsypálek. V závodech holoubat obsadil první místo
taktéž Milan Rozsypálek. Vítězům touto cestou blahopřejeme.
Rovněž děkujeme obecnímu úřadu a místnímu zahrádkářskému
svazu za poskytování prostorů pro výkon vlastní činnosti.
Všem občanům přejeme všechno nejlepší v roce 2012.
Antonín Dobeš, předseda ZO

Přátelé vína Jalubí o.s.

Přejeme Vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních a zbytek
roku 2011. Chtěli bychom Vám všem a sponzorům poděkovat za zachování přízně při našich akcích v letošním roce a věříme,že se od nás
neodkloníte ani v následujícím roce 2012,kdy budeme pořádat kulaté
5. Koštování vína v Jalubí. Začínáme v sobotu 25.února v 10 hod.,ve
20hod.diskotéka při víně. Opět budete volit lidového šampiona
výstavy.

Odplatou je nám nejen radost a spokojenost dětí, ale i poznání, že
to mělo a stále má svůj smysl. Přirovnala bych náš oddíl ke kruhu.
Kruh je symbolem plnosti.
Dívčí oddíl má v současné době 3 družiny a pravidelných schůzek
se účastní přibližně 23 děvčat. O program a náplň činnosti se stará
tým 8 sehraných vedoucích. Je dobře, že se do vedení družin postupně
skvěle zapojily nejstarší členky družiny skautek – Sabina Slováková,
Petra Malovaná, Patricie Slavíková a Tereza Turečková.
Chlapecký oddíl tvoří družina skautů (8 kluků), kterou vede Vojta
Vagunda a družina menších chlapců - vlčat (10 chlapců). To, že se je
daří přivádět k zodpovědné a pravidelné činnosti je nejenom velkou
radostí, ale také dokladem toho, že skauting není jenom hraní si, ale
skutečně rozvíjí osobnost člověka, dává možnost seberealizace, usiluje o spolupráci, učí vzít na sebe zodpovědnost.
Nebudu zde vyjmenovávat všechny akce, které se letos konaly,
kterých jsme se účastnili a z nichž si, jako každý rok, přinášíme plno
krásných vzpomínek a zážitků. Vypíchla bych především dvě akce,
které patřily k těm největším.
7. května 2011 se u hráze na Modré konaly první Mezigalaktické
závody vesmírných posádek, jejichž úkolem bylo obletět všech 8 planet galaxie, na každém se seznámit se specifickou formou mimozemské civilizace a splnit u ní úkol, který prokáže skautské dovednosti,
vědomosti, znalosti, ale i fair-play chování a týmového ducha. Každá
posádka, mimo jiné, musela po celou dobu závodu uchovat v bezpečí
tajemný KRYPTON (vajíčko) a přinést ho zpět do cíle aniž by ho
někam položila.
A co by to byl za skautský rok bez romantiky strávené na táboře?
Letos jsme tábořili v krásném prostředí Hostýnských vrchů – za obcí
Držková. Během této doby nás provázela etapová hra, při které jsme
si vyzkoušeli mnoho našich dovedností při zdolávání nejrůznějších
stezek. Projít jsme museli stezkou cti, stezkou připravenosti, stezkou
odvahy a bojovnosti. Jak se však ukázalo, naší největší bojovou hrou
byla stezka vody a stezka boje o suché oblečení, boty a plavby v blátě.
Myslím si, že to byl nejvíc propršený tábor za celý můj skautský život a
že už něco málo pamatuji. Nicméně i v těchto podmínkách se projevilo,
že přátelství a vztahy utvořené během let se nezapomínají.
Každý, kdo přijde a vydá se spolu s námi na stezku plnou
dobrodružství, je srdečně vítán. Vždyť dnes už řada občanů v Jalubí ví,
že „skautem jednou, skautem provždy“.
Za pomoc během roku také děkuji Šárce Mifkové, Dianě Slavíkové,
Věrce Kutálkové, Nikol Kutálkové, Petrovi Tomášů, Janě Cigošové a
Zuzce Tomášů.
Zuzana Vydrová, Pavel Vagunda

Těšíme se na Vaši účast
Za Přátele vína Dušan Ondráš

SKAUT JALUBÍ v roce 2011

„Rok navlékl všech svých dvanáct korálků a vytvořil kruh“
Skautský oddíl Jalubí letos oslavil 20 let od svého založení. Za
rozhodnutím vést mladé lidi ke skautským ideálům stojí Pavel a
Michaela Vagundovi, pod jejichž rukama vyrostlo mnoho nových
následovníků, kteří v sobě nosí přesvědčení, že vše, co darujeme
našemu společnému cíli, se nám často vrací v mnohem větší míře.

www.jalubi.eu

„Vánoce, Vánoce, skoro-li budete…“

Milý spoluobčané,
dovolte, abychom vás pozvali na následující vánoční vystoupení:

Štěpánské koledování, které se koná dne 26.12. v 17.00 hod u
ka ple Marie Růžencové v Traplicích. Vánočním pásmem se představí
zpěváci z Traplic společně s Folklorním souborem Střešňa a mužským
a ženským pěveckým sborem Lúčka z Kudlovic.
Živý Betlém dne 28.12. v 16.00 hod v KD Jalubí, pořádaný far nos tí
Jalubí ve spolupráci s Folklorním souborem Střešňa a skauty z Ja lubí.
Letošní rok byl pro náš soubor plný práce. Vše započalo fašankovou
obchůzkou, při níž všichni zatančili a zazpívali u hospodářů. Těmi byla
letos rodina Krsičkova a Fajkusova. Jaro jsme přivítali „VYNÁŠENÍM
MAŘENY“. Jde o starý zvyk, který se snažíme již druhým rokem
oživit.
Na Velikonoce se děti opět připravily společně pletením pomlázek
a zdobením kraslic a triček s velikonoční tématikou. Dospělí zapátrali v archívech, vymysleli pár vět a už je na světě píseň „Jalubský
verbuňk“. Jistě ho od nás uslyšíte i v dalších letech.
Pro tento rok jsme se rozhodli pro klasické stavění máje, jelikož
střešňa vysázená v minulém roce u mlýna hezky roste. Snad jí pomohlo množství písniček u ní zazpívaných. Poklidná akce s táborákem
určená zejména dětem proběhla ve farní zahradě, kde i postavená
májka vydržela celý měsíc.
Léto bylo ve znamení nekonečného proudu vystoupení. Zahájili
jsme v archeoskanzenu na Modré, kde zatančila a po dlouhou dobu
hrála a zpívala dospělá Střešňa. Štafetu přebrala Střešnička, která
velmi zdařile reprezentovala naši obec na třech folklorních festivalech pořádaných v Traplicích, Jankovicích a Košíkách. Zejména na
„Trnkových slavnostech“ děti předvedly profesionální výkon. Všem
rodičům za to patří upřímné poděkování. V době prázdnin podřídili
termíny dovolených těmto akcím a umožnili tak dětem naplno se
věnovat folklóru.
Malí zpěváci se jako každoročně zapojili do klání v „Tupeském
džbánečku“, odkud si Dominika Vagundová přivezla 3. místo.
Nejzajímavější akcí léta bylo bezesporu pořádání dožínek na Slovensku v Modré nad Cyrochou. Parta folklorních nadšenců, nejen ze
souboru, se pod vedením Ing. Michala Horáka vydala na dlouhou
cestu až téměř k ukrajinským hranicím. Odměnou jim bylo nejen
srdečné přivítání, ale i obětavá péče ze strany místních lidí a vedení
obce. Společně s nimi se podařilo dokonale navodit atmosféru dožínek
se slavnostním průvodem, zábavou a mší a se vším co k dožínkám
v našem duchu patří. Místní se akce zúčastnili s nadšením. V obci
bylo hned několik hospodářů, kteří doslova s rodinnou obětavostí
hostili celý slavnostní průvod. Dožínky byly přátelským setkáním
lidí, milujících lidové tradice bez ohledu na to, z kterého kouta naší
bývalé republiky pocházíme. Podařilo se navázat přátelské a srdečné
vztahy, které se budou v následujících letech jistě dále rozvíjet.
Neméně podařené byly tradiční dožínky v naší obci. Nádherné
počasí, chasa téměř s 50 krojovanými, dechová kapela a mše svatá
v kostele, byly atributy zajišťující úspěch celé akce. Za hospodáře se
vypravili manželé Vagundovi. Ozvláštněním programu byla soutěž
v kosení a košt vína u větrného mlýna. Soutěže se dokonce zúčastnil
i kaplan pan Radim Kuchař. Vína na košt věnovalo vinařství Balíček a
Hruška a Dušan Ondráš. Mnohokrát děkujeme. Celá akce vyvrcholila
zábavou s dechovou muzikou na koupališti, kde vystoupil kompletní
soubor za doprovodu naší cimbálové muziky.
Podzimu jistě kralují Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti. Střešnička zde účinkuje již pravidelně a i krojovaná chasa lze jen těžko v průvodu přeslechnout. Novinkou byl na
letošních slavnostech stánek naší obce, který ukázal kolik máme ve
vesnici šikovných a zručných lidí.
Za každým, byť krátkým vystoupením, jsou hodiny a hodiny
zkoušení a poctivé dřiny. Jedinou odměnou je pro malé i velké folkloristy potlesk vás diváků. Nešetřete jím a přijďte se na naše akce nejen podívat, ale třeba se i aktivně zapojit. Moc rádi vás uvidíme.
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