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� Zpravodaj obce Jalubí

Úvodní sl�vo
Vážení spoluobčané, přátelé,
dostává se Vám do rukou Zpravodaj
obce za rok 2020. Výrazné omezení
aktivit všech spolků od jarních měsíců se při srovnání s předchozími
zpravodaji projevilo i na obsahu tohoto zpravodaje. O to více je tře ba
ocenit snahu a poděkovat všem,
kteří do zpravodaje sv ým článkem
přispěli.
V úvodníku loňského zpravodaje
jsem informoval o rozhodnutí
zastupitelstva prezentovat bohatý kulturní a společenský život
naší obce v soutěži „Vesnice roku
2020“. Byly osloveny všechny v obci
působící složky a organizace, aby se
do soutěže přihlásily s prezentací
sv ých aktivit a úspěchů, kterými
obohacují celkové společenské
klima a život v naší obci. „Člověk
míní, příroda mění.“ Nečekaná celosvětová pandemická situace nám
znemožnila poděkovat za úrodu
při tradičních dožínkách, nebo si
užít krásného krojovaného průvodu
a pobavit se při tradičních jalubských hodech s právem. Vzniklá situace omezila činnost všech v obci
působících spolků a ovlivnila život
každé zdejší rodiny.
Věřím, že se nám společně podaří
vzniklou situaci zvládnout a život
v naší obci se vrátí na obv yklou
kolej.
Dovolte mně, vážení spoluobčané,
poděkovat za odpovědný přístup
a respektování nařízených opatření k co nejrychlejšímu zvládnutí
situ ace. Zvláště pak děkuji všem
našim občanům, kteří nasazují
své zdraví a v ynakládají enormní
úsilí jako zaměstnanci ve zdravotnictví a školství, poděkování patří
rovněž našim skautům za pomoc
při zajišťování potřeb především
osamělým občanům z řad seniorů.

Děkuji vedení všech zájmov ých
organizací, zaměstnancům základní a mateřské školy a pracovníkům
obecního úřadu za v ykonanou práci
ve prospěch udržitelnosti a rozvoje spokojeného života v naší obci
a všem jalubským občanům za přičinění se k pěknému vzhledu naší
obce svou pomocí při údržbě svého
obydlí a jeho okolí.
Jménem členů zastupitelstva
obce, pracovníků obecního úřadu
i jmé nem sv ým Vám, vážení spoluobčané, přeji klidné a pokud možno
nerušené svátky vánoční a do
nastávajícího roku 2021 především
hodně zdraví a životního optimismu.
Karel Malovaný
starosta obce

Bud�vání v roce
2020
Investičním akcím realizovaným
v roce 2020, na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce, předcházely
potřebné a časově mnohdy zdlouhavé kroky, spojené s projektovou
a stavební připraveností a v ýběrem
dodavatele.
Obnova obřadní síně v budově
obecního úřadu
Začátkem letošního roku začala
probíhat plánovaná rekonstrukce
naší obřadní síně. Původní podoba
obřadní síně pocházela z roku 1980
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a její v ybavení již bylo zastaralé.
Novou, a tedy již současnou podobu
navrhla Ing. arch. Jana Dvouletá,
rodačka z Jalubí. Při rekonstrukci
bylo odstraněno původní v ybavení,
proběhly stavební úprav y a nová
elektroinstalace. Nov ým v ybavením
interiéru vznikl na úřadě reprezentativní prostor, který bude sloužit
nejen ke svatebním obřadům, ale
i dalším společenským akcím.
Cí lem bylo prostor odlehčit, dodat
mu vzdušnost, lehkost a vznešenost.
Práce na modernizaci obřadní
síně byly prováděny částečně
svépomocí v prvním pololetí roku.
Z důvodu pandemie se prvními
návštěvníky stalo 13 naroze ných
občánků se sv ými rodiči až
1. a 2. čer ven ce 2020.
Doufáme, že těm, kteří zde budou
prožívat slavnostní okamžiky, nová
obřadní síň přispěje k prožitku
radosti z těchto chvil.
Beach volejbalové a minigolfové
hřiště v areálu koupaliště
Obci Jalubí se během letošního roku
podařilo v areálu místního koupaliště
zrealizovat záměr na vybudování
sportovišť - MINIGOLFU A BEACH
VOLEJBALU, a tím zatraktivnit tento
krásný areál. Minigolf je obecně
volnočasová aktivita, která je určena
pro všechny věkové kategorie: mládež,
rodiče s dětmi i seniory. Minigolfové
hřiště se skládá z 10 drah s důmyslnými překážkami různého stupně obtížnosti. Pro zájemce o plážový volejbal
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jsme vybudovali své vlastní hřiště.
Díky výsuvným tyčím bude také na
hřišti možnost hraní beach fotbalu.
V areálu je také v sezónu postaráno
o občerstvení všech návštěvníků. Tak
pokud se nebudete koupat nebo hrát,
můžete si pochutnat na nějakém
dobré jídle nebo se osvěžit studeným
nápojem. Věříme, že svým využitím
poskytnou obě hřiště nejen skvělou
zábavu pro celou rodinu, ale i sportovně-kulturní vyžití místním občanům,
návštěvníkům i turistům.

tou plochu umístěny herní prvky
určené hlavně pro školní mládež.
Práce byly prováděny ve II. a III.
čtvrtletí roku. Odstranění starých
stromů bylo provedeno svépomocí,
novou v ýsadbu a úpravu trávníku
zajistila firma Zahrady Brázdil,
dodání a montáž herních prvků provedla firma Bonita Group Service,
s. r. o., Drásov. Akce si v yžádala
celkem 446 tis. Kč.

O vybudování hřiště pro beach volejbal a minigolf v objektu koupaliště
bylo rozhodnuto zastupitelstvem
obce již v roce 2019. V jarních měsících byla v rámci přípravy staveniště
provedena demolice staré filtrační
stanice. Demolici nepotřebné budovy,
včetně odvozu a recyklace stavebního odpadu, zajistila firma Kovosteel
Recycling, s. r. o., Staré Město, s celkovým nákladem 280.000 Kč.

Veřejné koupaliště v Jalubí se datuje
od roku 1939, kdy byla stavba započata místním občanem Josefem
Bednářem na pozemcích v tehdy
ještě nezastavěné části obce. Ve své
době bylo místní koupaliště jedním
z mála takov ých zařízení v okrese
Uherské Hradiště a byly zde pořádány rovněž plavecké závody. Během
své existence bylo koupaliště několikrát opravováno. Není bez zajímavosti, že jako stavební materiál do
betonov ých zdí bazénu byl v roce
1939 použit i kámen ze zbouraného
větrného mlýna, jehož obnovu naše
obec úspěšně prezentovala na v ýstavě Má vlast cestami proměn v roce
2017 a za tuto obnovu byla oceněna
Cenou odborné poroty.

Beach volejbalové hřiště si vyžádalo
celkem 530.000 Kč. Stavbu zajistila
stavební společnost SVS - CORRECT,
spol. s r. o., Bílovice.
Hřiště pro minigolf dodala firma
WGW sport, s. r. o., Praha, za celkových 532.000 Kč.
Obnova třešňového sadu
v Chrást ce
V jarních měsících byl obnoven
třešňov ý sad na obecním pozemku
v lokalitě Chrástka pod větrným
mlýnem. Více jak 30 nov ých stromů
bylo v ysázeno do prostoru k několika dožívajícím staletým třešním,
které po několik generací v ydávaly
občanům, a především dětem a mládeži svoji úrodu.
Obnova zeleně s herními prvky
v parku u základní školy
Po odstranění nebezpečných a suchých stromů a provedení náhradní
v ýsadby byly na upravenou travna-

Proměny koupaliště v Jalubí

Pro komplexní proměnu celého
areálu koupaliště se rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 2016. Stav
zařízení, opravovaného před 15 lety
v roce 2002, již nev yhovoval přísným hygienickým předpisům pro
provozování venkovních koupališť.
Záměr zahrnoval komplexní obnovu
bazénu s nerezov ým opláštěním, automatickou technologii úprav y vody,
rekonstrukci šaten a bufetu, nové
oplocení a obnovu odpočinkov ých
travnatých ploch s v ýsadbou dřevin.
Areál venkovního koupaliště se
zázemím slouží mimo koupání
rovněž jako místo k pořádání společenských akcí, jako jsou dětské
dny, taneční zábav y a volnočasové
aktivity místních zájmov ých spolků.
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Nové volejbalové a minigolfové hřiště a v ybavení venkovními ping-pongov ými stoly umožňují další formy
aktivní relaxace.

Spolky v �bci
SK JALUBÍ
Vážení spoluobčané naší krásné
obce, blíží se konec roku 2020, a tak
bych Vás rád seznámil s událostmi,
kterými si náš klub během tohoto
roku prošel. Nazval bych ho rokem
mnoha změn. Změny nastaly jak
ve vedení SK, tak i u většiny našich
mužstev. Vše začalo se začátkem
jara, kdy vlivem nastupující pandemie Covid-19 byla zrušena celá
jarní sezóna. Přesunut musel být
i březnov ý termín valné hromady,
koštu slivovice a turnaje přípravky
Kodrla Cup, a to na poslední sobotu
v srpnu, kdy proběhly všechny již
zmíněné akce. Vše se uskutečnilo
na hřišti SK Jalubí Na Loučkách.
Od rána probíhal turnaj přípravek Kodrla Cup. Následovala valná
hromada klubu, kde byl zvolen
nov ý 9členný v ýbor ve složení:
Gál D., Gajdošík J. st., Gre beníček F.,
Chmelař A. ml., Oharek P., Slavík L.,
Škrabal A. a Šilc R., který se stal
předsedou a zároveň jednatelem
klubu. Odpoledne dále pokračovalo
45. ročníkem koštu slivovice. Z 237
v ystavených vzorků se tím vítězným
stal vzorek Jiřího Škrabala z Jalubí.
Během koštu proběhl i pokus o zápis do České knihy rekordů, který
byl úspěšný. Jalubský košt je tak
zapsán jako nejstarší košt v republice a zároveň v ystaven v muzeu
v Pelhřimově.
Ale pojďme k tomu hlavnímu, a to
fotbalu. Jak už bylo napsáno, jarní
část nebyla vůbec zahájena a ta
podzimní byla ukončena o tři
týdny dříve, a to opět kvůli pandemii Covid-19. Dle úřední zpráv y
OFS Uh. Hradiště začne jarní část
sezóny 6.- 7. března 2021 dohrávkami podzimní části a končit by měla
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27. června, tedy pokud nám to situace a vše kolem dovolí, čemuž pevně
věříme. Řada změn se v klubu udála
již během jara a týkala se pozic
trenérů a vedení mužstev. U mužů
nahradil na postu trenéra Filip
Grebeníček dvojici Daněk Jiří, David
Petr. Jeho asistentem se stal Roman
Šilc a vedoucím mužstva Ro man
Čagá nek, který nahradil Pa trika
Najbrta. K dorostu přišel jako
hlavní trenér Martin Vašička, do
role asistenta se přesunul Jaro mír
Horák a v yměnil na této pozici Jana
Škra bala, vedoucím mužstva je i nadále Aleš Škrabal. U žáků zůstává
mladé trenérské trio, a to Kolář
Tomáš, David Lukáš a Stalčík Oliver,
pouze ve funkci vedoucího mužstva nahradil manžele Kavanovi
Patrik Najbrt. Od přípravky přešel
Filip Grebeníček k mužům a Lukáše
Slavíka doplnilo hned trio Dobiášů Michal, Tomáš a Kryštof. Vedoucím
zůstává Katka Botková. Poslední
změna nastala u hospodářů šaten,
kde končící manžele nahradili
od září manželé Slavíkovi. Všem
končícím, a to trenérům, vedoucím,
hospodářům šaten a členům v ýboru,
děkujeme za jejich odvedenou práci
pro náš klub, které si nesmírně vážíme, děkujeme.
Od ledna nám začala fungovat mini
přípravka pod vedením Petra Klajna,
Tomáše Gajdoruse a Aleše Hejdy.
Mini přípravku navštěvují děti od 3
do 6 let. Během roku jsme provedli
i nespočet brigád, ale bohužel vše
jsme nestihli i vlivem pandemie. To,
co jsme nestihli, uděláme během
roku 2021, tedy dokončíme dětské
hřiště, doděláme lavičky za brankou
pod školou, v yměníme střechu na
pódiu a snad stihneme i jiné. Letos
jsme v yměnili podlahu na pódiu,
zrekonstruovali bufet, místnost
hospodáře (nové omítky, dlažba,
regály na dresy a míče), začali s obnovou dětského hřiště, pod pergolu
namontovali nové stoly a lavičky, namontovali novou světelnou
tabuli ukazující čas a skóre zápasu,

která je odnímatelná, a odstranili
zábradlí kolem hrací plochy. Samozřejmostí je údržba celého areálu
hřiště. V roce 2021 budeme, doufejme, používat vodu k zavlažování
hřiště z nové studny, jejíž stavba
se nečekaně protáhla, a splníme
sen všem nám o krásné hrací ploše
hřiště, kterou si všichni zaslouží.
Pokračovat budeme v nastolené
struktuře klubu, kterou je v ychovávání vlastních hráčů. Pokusit se postoupit v mužské kategorii o třídu
v ýš a postoupit minimálně do finále
poháru OFS UH a zahrát si tak na
městském stadionu 1. FC Slovácko. Dodržovat započaté, jako košt
slivovice, napomáhání obci v pořádání kulturních akcí i jiného dění.
Nesmíme ani zapomenout poděkovat obci Jalubí a všem sponzorům,
kteří nám pomáhají s fungováním
a financováním našeho klubu.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům a našim příznivcům krásné Vánoce a šťastný nov ý rok 2021, hodně
zdraví a štěstí.
Roman Šilc
předseda
MUŽI
Vážení spoluobčané, fotbaloví příznivci, rád bych vás seznámil s děním
v týmu mužů. Rok 2020 začal jako
každý jiný a stejně tak tomu bylo
i se zahájením příprav y na jarní
část. Pak ale přišlo něco nečekaného
a neznámého v podobě pandemie
Covid-19. Všichni jsme s nejistotou
čekali na další a další omezení, až
nakonec přišlo definitivní ukončení
sezóny. Jak se říká: „Všechno špatné
nakonec může být k něčemu dobré.”
Během období „fotbalového klidu“
došlo ke změnám v realizačním
týmu, kdy jsem byl dosazen do pozice hl. trenéra, asistentem se stal
Roman Šilc a vedoucím mužstva
Ro man Čagánek. Rád bych poděkoval našim předchůdcům, Jirkovi
Daňkovi a Petrovi Davidovi, za jejich
práci a za vše, co nejen pro tým
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mužů, ale pro celý SK Jalubí udělali.
Trenérský tým se společně s hráčským rozhodly, že přípravu na
novou sezónu zahájíme co nejdříve,
a to od června. Největším strašákem
nás trenérů byla zkušenost s tréninkovou docházkou v předešlých
sezónách, ale hned po 1. tréninku
nám bylo jasné, že letošní sezóna
bude úplně jiná. Tým si dal za cíl
opravdu začít bojovat o postup do
v yšší soutěže a svojí pracovitostí
to dokazoval každým tréninkem.
Po měsíci nabírání fyzické kondice
jsme podstoupili první přípravné
zápasy, kdy až na jednu v ýjimku,
kterou byl prohraný zápas v Halenkovicích, jsme celou přípravnou
část sezóny prošli bez porážky. Za
zmínku stojí v ýhra nad týmem Zlechova, který je účastníkem 1. A třídy. Kluci postupně dostávali zpět
neuvěřitelné sebevědomí a jistotu
ve svoje schopnosti jak fyzické, tak
fotbalové a důkazem byl postup
v Poháru OFS, kde jsme porazili tým
Březové 2:0 a následně v dramatickém zápase tým Babic 5:4. Nutno
říct, že oba soupeři jsou účastníky
Okresního přeboru. Na podzimní
část sezóny bylo mužstvo nažhavené a dokázalo to hned v prvním zápase v Mist ři cích v ýhrou 0:3. Další
kolo nás čekalo 1. Sousedské derby
s Tra plicemi. Zápas to nebyl podle
našich představ a stav 2:2 jsme zachránili až v nastaveném čase.
Zbytek sezóny jsme dohrávali s celkově v yrovnanými v ýkony, až na
v ýjimku v Mařaticích, kde jsme prohráli v ysoko 4:0. S podzimní částí
sezóny jsme celkově spokojeni. Pro
jarní část sezóny se na našich cílech
nic nemění, opět budeme dělat vše
pro to, aby se na jalubské hřiště co
nejčastěji vracela radost z vítězství
jak nás trenérů a hráčů, tak i vás
fanoušků, kterým moc děkujeme za
dosavadní podporu a za v ytvoření
„domácí atmosféry“ i na hřištích
soupeřů. Tak jak nám fotbalov ý
rok začal, tak i skončil. Opět byla
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sezóna předčasně ukončena kvůli
vládním opatřením.
Závěrem bych rád jménem realizačního týmu a hráčů A týmu popřál
všem spoluobčanům do dalšího
roku hodně pohody, radosti, klidu
a hlavně zdraví, a také abychom
tuto nelehkou dobu všichni zvládli
a v roce 2021 se mohli zase bez omezení setkávat, ať už to bude na fotbale nebo na jiných společenských
akcích v naší obci.
Grebeníček Filip
trenér
DOROST
Vážení příznivci jalubského fotbalu,
dovolte, abych Vás seznámil s činností
dorostu SK Jalubí. Dorost začal trénovat pro jarní sezónu pátého ledna,
a to třikrát týdně pod vedením J.
Horáka, asistenta J. Škrabala a vedoucího mužstva A. Škrabala. Ne vždy se
nám na podzim dařilo, jak bychom si
představovali, a to především ze začátku, než se mužstvo zkonsolidovalo
a my si ujasnili, na kterých postech
se klukům bude co nejlépe hrát. Pro
jarní část zůstalo mužstvo po podzimu se stejným kádrem, přesto jsme
se snažili mužstvo doplnit novými
hráči, kteří by měli zájem u nás hrát,
aby se zvýšila konkurence. Do jarní
sezóny jsme chtěli vstoupit s cílem
navázat na dobré zápasy z podzimu
a posunout se do vyšších míst v tabulce. Mužstvo bylo doplněno především
našimi žáky: I. Kavanem, J. Malíkem,
M. Rezkem, T. Markem, A. Dobiá šem,
z Traplic přišel Filip Hrabina, To máš
Vávra a z Jankovic na zkoušku
Š. Fla šar. Mužstvo po dvouměsíční
přípravě odehrálo začátkem března
přípravný zápas ve Starém Městě,
kde jsme především chtěli vyzkoušet
mladé hráče. I když se prohrálo, bylo
vidět, že někteří mají šanci se dostat
do kádru mužstva. Jedinou chybou
bylo, že se nám zranil L. Racek, který
tak chyběl po zbytek jarní přípravy.
V březnu od 5. do 8. se uskutečnilo
soustředění, které probíhalo v domácí

přípravě, a to ve dvoufázovém tréninkovém procesu. Na závěr soustředění
se uskutečnil přátelský zápas s Hlukem. I když jsme prohráli 2:5, bylo
vidět zlepšení jak herní kvality, tak
fyzické kondice. Bohužel zbytek jarní
přípravy a zápasy nám znemožnila
epidemie, čímž skončily tréninky
a zároveň byla ukončena i jarní sezóna. Další část tréninků jsme zahájili
v květnu, kdy nám bylo opět dovoleno
alespoň trénovat.
Do podzimní části sezóny jsme
nastoupili ve složení: Martin Vašička
(trenér), Jaromír Horák (asistent)
a Aleš Škrabal (vedoucí družstva).
Před podzimní částí nás opustili hráči
Lukáš Mach, Lukáš Racek a Michal Vávra, jelikož už věkem patří do mužské
kategorie. Do mužstva přišli Dominik
Hejda, Tomáš Obdržálek, Viktor Talaš.
Trénovat jsme začali od července, ale
z různých důvodů (brigády, dovolené,
tábory) jsme trénovali v omezeném
počtu. Před sezónou jsme odehráli
přípravný zápas v Jarošově s mužstvem Kněžpole, který jsme po bojovném výkonu vyhráli 4:2. Sezónu jsme
začali velmi vlažně, jak s docházkou
na tréninky, tak na zápasy, kdy jsme
jezdili v 11 na zápasy jen díky žákům.
Za tuto pomoc bych jim chtěl poděkovat, a to jmenovitě Tomáši Markovi,
Jiřímu Fajkusovi, Jakubu Malíkovi,
Alexu Dobiášovi a Vojtěchu Večerkovi.
Po úvodních 4 porážkách a zlepšeném
přístupu dorostenců jsme 3 zápasy
v řadě vyhráli. Pak nám bohužel Covid-19 ukončil podzimní část sezóny.
Závěrem bych chtěl poděkovat fanouškům a rodičům za podporu při
zápasech a popřát v této nelehké době
hlavně zdraví, příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021.
Jaromír Horák a Martin Vašička
trenéři dorostu
ŽÁCI
Vstup do sezóny 2020 se nám vydařil,
když jsme v prvním zápase zvítězili proti mužstvu Tupes 14:2. Dále
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následovala šňůra bez bodů, kdy nás
soupeř většinou silově přehrál. Bohužel některé góly, co jsme dostali, padaly po chybách v rozehrávce. Kluky
bych za to ale chtěl pochválit, protože
i přes to, že se nám rozehrávka ještě
moc nedaří, tak se to nebojí zkoušet
dál a dál. Věřím, že takovým stylem
se kluci posunou mnohem výše, než
kdyby se ze svých chyb trápili a místo
rozehrávky chtěli míč nakopnout.
Tahle sezóna, stejně jako druhá část té
minulé, se nedohrála. Zbývá nám dohrát 4 zápasy, ale jsem rád, že se nám
podařilo vstoupit do další koronavirové přestávky se třemi body, kdy jsme
doma porazili mužstvo Nedachlebic
6:2. Žáci se umístili na 8. pozici v tabulce se 6 získanými body a skórem
32:32. Nejlepším střelcem týmu se stal
Matyáš Němec, který nastřílel 8 gólů.
Naše mužstvo, jako každý rok, prošlo
hráčskou obměnou. Do dorostu se
posunuli Milan Rezek a Ivo Kavan,
kterým bych chtěl ještě jednou
poděkovat za jejich působení v žácích
a popřát štěstí v dorosteneckém fotbalu. Do žáků se z přípravky posunuli
Matyáš Němec, Honza Obdržálek,
Štěpán Hapala a Tomáš Lakosil. Svou
fotbalovou kariéru opět obnovil
Marián Andrýsek a ze Starého Města
se vrátil Samuel Bílý. V realizačním
týmu nastala obměna také, kdy Markéta Kavanová skončila ve funkci vedoucího mužstva. Tímto bych jí chtěl
poděkovat za kus práce, který pro
kluky a celý SK Jalubí odváděla. Na její
pozici nastoupil Patrik Najbrt.
Věřím, že kluci nasbírají síly do jarní
části sezóny, ať můžeme navázat na
stejný herní projev a zlepšit naše
výsledky! Děkuji vám za pozornost
a jménem trenérského týmu bych
vám chtěl popřát hezké prožití Vánoc
a dobrý vstup do nového roku!
Lukáš David, Tomáš Kolář,
Oli ver Stal čík
trenéři žáků SK Jalubí

� Zpravodaj obce Jalubí
PŘÍPR AVKA
Vážení spoluobčané, příznivci jalubského fotbalu, ráda bych Vás seznámila s děním v týmu přípravky
v roce 2020. Jarní sezónu jsme zahájili
jako každoročně v lednu pravidelnými tréninky v Kulturním domě Jalubí.
Bohužel k jarním zápasům jsme se nedostali, jelikož vládní opatření kvůli
Covidu-19 nám je zrušilo. Nesmělo se
ani trénovat. Takže každý trénoval jedině sám doma. V této pauze došlo ke
změně trenéra. Do A týmu přešel Filip
Grebeníček, kterému bychom chtěli
poděkovat za velmi velkou obětavost
a úsilí, které dětem věnoval. Zároveň
mu přejeme hodně úspěchů v další
trenérské činnosti i v osobním životě.
Nastala pro nás tedy otázka, kdo bude
trénovat s Lukášem Slavíkem. Nakonec se to podařilo a v trénování pomáhají Michael Dobiáš, Kryštof Dobiáš
a Tomáš Dobiáš. Za což jim děkujeme
a doufáme, že je to bude bavit a naplňovat.
V létě jsme se zúčastnili turnaje v Boršicích, kde jsme obsadili krásné 3.
místo. Prázdniny jsme zakončili již II.
ročníkem Kodrla Cupu u nás v Jalubí.
Turnaj byl nachystán a naplánován
výborně. Bohužel vzhledem k situaci
se některé týmy odhlásily na poslední
chvíli. Takže jsme museli řešit, jak
doplnit chybějící týmy. Rozhodli
jsme se poskládat dvě družstva a tím
zapojit i naše nejmladší hráče. Nešlo
nám o výsledek, ale hlavně o to, aby
si děti zahrály a užily si to. A to se
nám, doufám, povedlo. V přípravě na
podzimní část sezóny děti poctivě
a pořádně trénovaly a odměnou jim
byly výhry a hodně nastřílených gólů
v mistrovských utkáních. Dobře rozehranou sezónu bohužel na podzim
opět zastavilo vládní opatření.
Jelikož se blíží čas Vánoc, a tím i čas
na přání a poděkování, chtěli bychom
poděkovat hlavně trenérům a rodičům za čas, který fotbalu a dětem
věnují, ať už se jedná o trénování,
nebo fandění při zápasech. Bez nich
by to prostě nešlo. No a teď ta přání.

Momentálně máme všichni přání, abychom se co nejdříve mohli vrátit ke
společnému trénování. A z minulého
roku zbylo jedno přání, a to mít lepší
trávníček, což se začíná plnit a za to
děkujeme všem, co se na tom podílí
a pomáhají při brigádách, ať už jsou to
rodiče, fotbalisté, výbor či fanoušci.

Tímto bych chtěl poděkovat trenérům
mini přípravky, vedení SK, bez jehož
iniciace by tento tým pravděpodobně
nevznikl, a v neposlední řadě rodičům a dětem, které se s námi schází
a zvolily si právě tento nejkrásnější
sport.
Trenérský tým mini přípravky

Závěrem bych Vám za celý tým přípravky chtěla popřát krásné prožití
svátků vánočních a do nového roku
2021 hodně zdraví, štěstí a splnění
osobních přání.
Kateřina Botková
vedoucí mužstva
MINI PŘÍPR AVKA
V roce 2020 byl se zájmem rodičů
a vedení klubu založen tým mini přípravky, což jsou hráči (kluci i holky)
od 3 do 6 let. Při prvotních setkáních
byly tréninkové jednotky v kulturním domě, kde byly využívány různé
pomůcky, ať už ve vlastnictví SK,
obce nebo jalubské školy, za což všem
náleží poděkování. Dětem se věnovali
trenéři starších mládežnických kategorií, dokonce také otcové některých
dětí. V určité fázi se pak stabilizovalo
trio - Petr Klajn, Tomáš Gajdorus
a Aleš Hejda. Cílem bylo a je děti
naučit základním pravidlům fotbalu,
spolupráci, týmové hře a neustále
rozšiřovat jejich pohybové schopnosti
a dovednosti. To vše zábavnou formou,
aby děti trénování bavilo.
Při jarních trénincích byl požádán
Ondřej Machala (Létající trenéři),
aby vedl tréninkovou jednotku mini
přípravky a obohatil znalosti nejen
trenérů mini přípravky. Jeho trénink
děti, ale i trenéři velmi ocenili.
Po koronavirové pauze byly tréninkové jednotky přemístěny na jalubské
fotbalové hřiště, kde se v určitém období setkávalo až dvacet hráčů mini
přípravky. Jsem si jist, že při uvolnění
opatření se řady malých fotbalistů budou i nadále rozrůstat a děti se budou
scházet i v budoucnu.
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STAR Á GARDA
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že jsem byl pověřen informovat vás o dění v naší obci ohledně
již déle plánované akce, a to projektu, který byl založen za účelem
udržet dlouhodobé přátelství fotbalistů, kteří pro naši obec za celá
léta v ykonali mnohé, ale již nestačí
tempu nadcházející mladé krve.
Rychlost, ta se s věkem nedá spojovat, jenže zkušenosti ano. A ty,
co naše sedmdesáté a dnes vlastně
i částečně osmdesáté ročníky zažily,
mohou v některých herních situacích být mládí v mnohém nápomocny v tom, aby si z toho mladí něco
vzali a v yužili to k dalšímu rozvoji
jalubského fotbalu. Tímto pevně
věřím, že i k cestě do krajských
soutěží, kam náš fotbal vždy patřil
a snad i nadále patřit bude.
Proto jsem založil klub Staré gardy
a chtěl ukázat, že i ve věku nad
čtyřicet let je možné hrát fotbal
na velmi dobré úrovni s chytrou
kombinací, a to i přes menší pohyb
po hřišti.
Naše tréninky začaly na jaře hned po
uvolnění krize. Scházeli jsme se vždy
ve středu od 17 hod. v počtu, jaký dovolovaly zdravotní stav nebo četnost
směn. Nakonec se z nás vytvořila
velmi dobrá parta, která se zná již
spoustu let. Také jsme si mezi sebou
vytvořili pravidla, která nás začala
více spojovat a o kterých zde dál
nemusím informovat, protože každý,
kdo tento sport provozoval, ví, o čem
je řeč.

jalubi.eu �

Během léta bylo naplánováno
hned několik akcí. První z nich byl
4. 7. 2020 turnaj v Sušicích, ve kterém
jsme prokázali kvalitu poskládaného
mančaftu a nedostali jsme jediný gól.
K druhému místu nás odsoudil až
penaltový rozstřel. O týden později
(11. 7.) nás čekal naprostý vrchol, kdy
jsme pořádali ve spolupráci s SK Jalubí
a obcí Jalubí třetí ročník Turnaje „Starých pánů“, tzv. Turnaj „Československého přátelství“. Ten byl založen ke
stému výročí vzniku republiky. Tento
turnaj jsme ovládli a na domácí půdě
ho poprvé vyhráli.
Dále probíhaly některé menší akce,
hrálo se třeba při oslavě čtyřicátin
našeho bývalého spoluhráče nebo
jsme ukazovali fotbalovou radost při
trénincích našeho současného Áčka.
S koncem krásného slunečného a teplého počasí nám skončily i tréninky,
protože podmočený terén některým
těžším váhovým kategoriím nevyhovoval a hrozilo při složitějších herních
situacích nevratné poškození trávníku.
V příštím roce plánujeme pokračovat,
a tak bych rád tímto oslovil všechny
bývalé hráče ve věku nad 35 let, ať si
dojdou kopnout hned, jen co to počasí
dovolí.

Na závěr děkuji vedení SK Jalubí, že
nám umožnilo využívat prostory
kabin i hřiště, a také bych chtěl velmi
poděkovat obci Jalubí, že nás podpořila v letošním mezinárodním turnaji,
který se i přes nepřízeň počasí velmi
vydařil a dává tím naší obci velmi
pozitivní hodnocení.
Mějte všichni krásné svátky a pěkný
nový rok.
Jaromír Kříž
SDH A JSDH V ROCE 2020
Vážení spoluobčané,
další rok se chýlí ke svému konci, tak
mi dovolte vás seznámit s činností
našeho sdružení a jednotky v tomto
zvláštním roce, který nám skoro celý
ovlivnila virová nákaza a s ní spojená
opatření.
Rok jsme zahájili v lednu výroční
valnou hromadou, kde jsme hodnotili
práci sboru za předešlý rok a v letošním roce navíc volili nový výbor
sboru. V únoru se konal každoroční
fašankový průvod masek obcí s večerním pochováváním basy v hostinci
U Burdů. Dále se v březnu uskutečnil
sběr železného odpadu. Tradiční
zájezd na sv. Hostýn, květnovou okrskovou soutěž a červnovou zábavu se
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skupinou Halogen jsme museli letos
bohužel oželet kvůli vládním opatřením ohledně koronaviru. V srpnu
jsme uspořádali zájezd na hrad Helfštýn a do Zbrašovských aragonitových
jeskyní.
Na jaře jsme od obce obdrželi dotaci
na podporu činnosti spolku, díky níž
jsme zakoupili technické prostředky
pro sportovní činnost soutěžních
družstev, sportovní úbory pro žáky
a další drobné vybavení.
MLADÍ HASIČI
Každý rok se začínáme s žáky scházet
už v zimních měsících v kulturním
domě, kde trénujeme pořadovou
přípravu, štafetu dvojic a pak zde
hrajeme různé míčové hry, aby si žáci
udržovali kondici na nadcházející
letní sezónu.
V tomto roce už byli žáci zařazeni do
kategorie starších, to znamená, že
děti provádí požární útok už bez pomoci vedoucích. S blížícím se jarem
jsme se těšili na venkovní tréninky,
které míváme na hřišti za školou. Jak
ale všichni víme, stalo se, co nikdo
z nás nečekal. Kvůli nařízeným opatřením jsme byli nuceni zrušit všechny tréninky a později byly zrušeny
všechny závody v této sezóně. Od
září jsme se začali připravovat na

� Zpravodaj obce Jalubí
závody v požárnické všestrannosti, to
znamená, že se děti učí např. střelbu
ze vzduchovky, topografické značky,
zdravovědu a další věci ohledně „hasičiny”. Bohužel došlo opět ke zrušení
i tohoto závodu.Tímto bychom chtěli
poděkovat našim dětem, že se v této
době k nám neotočily zády, a když to
bylo jen trochu možné, tak se rády
sešly a vytvořily skvělou partu.
Rádi bychom oznámili rodičům
malých dětí, které by se k nám chtěly
přidat a bavil by je požární sport, že
jsou u nás vítány a rádi je všechno
naučíme. Doufáme, že příští rok se
budeme moci zde s vámi podělit
o daleko lepší zážitky a výsledky než
letos.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
v letošním roce zasahovala u 8
událostí. U požáru kmene u mlýna,
u požáru suché trávy pod dolním
družstvem, dále u požáru trávy nad
farmou. V květnu jsme vyjeli k požáru několika zaparkovaných nákladních automobilů ve Starém Městě.
V červenci jsme likvidovali popadané stromy a větve na více místech
v Jalubí. Poslední dva zásahy byly na
likvidaci obtížného hmyzu, jeden
na autobusové zastávce a druhý nad
vchodem rodinného domu.
Kromě zásahové činnosti provádí
jednotka také práce pro svého zřizovatele. Letos to byly následující práce.
Na jaře jsme zalévali nově vysázené
stromy v bioparku za horní farmou.
V červnu jsme na totéž místo naváželi vodu z bazénu místního koupaliště,
kterou jsme zaplavovali vytvořené
tůně.
Abychom mohli být připraveni
chránit vás a váš majetek, znamená
to obětovat část svého volného času
a věnovat se údržbě techniky, výstroje a hasičské zbrojnice. Dále se musíme odborně připravovat, abychom
byli připraveni na odborné zvládnutí
různých typů zásahů a uměli dobře
používat a obsluhovat hasičskou

techniku. V letošním roce dva naši
členové dokončili kurz na obsluhu
motorových pil. V plánu byly ještě
jiné kurzy, ale bohužel kvůli nastalé
situaci se přesunuly na příští rok,
a tak jsme více času věnovali přípravě na hasičské zbrojnici a opravám
naší techniky.

2021, který bude snad lepší, něž byl
ten letošní.

V letošním roce obdržela obec Jalubí
dotaci od Zlínského kraje na nákup
dýchací techniky a zásahových přileb v celkové výši 130 000 Kč. Z této
částky za spoluúčasti obce byly pro
jednotku zakoupeny nové přetlakové
dýchací přístroje, které nám umožní
zasahovat uvnitř budov zasažených
požárem. A dále byly dokoupeny zásahové přilby pro nové členy jednotky, bez nichž se neobejdou u žádného zásahu.

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Tak jako celou republiku zasáhl koronavirus, tak i myslivce. V měsících
listopadu a prosinci nastal čas společných honů. Letos se tyto aktivity
neobejdou bez omezení. V řadě mysliveckých sdružení se kvůli koronavirové pandemii rozhodli z obav o zdraví
myslivců a honců podzimní hony na
drobnou zvěř omezit, nebo vůbec
nepořádat.

Jak můžete číst výše, je tato činnost,
kterou provádíme ve svém volném
čase, hodně náročná, a to nejenom
časově. A tímto bych chtěl poděkovat
našim rodinám a drahým polovičkám, že tolerují, kolik volného času
trávíme na zbrojnici. Děláme to
přece jenom pro blaho a bezpečnost
zdraví a majetku občanů, a to nejen
naší obce. A pokud vás tato činnost
zajímá, ať již ta soutěžní, nebo práce
jednotky, a měli byste zájem pomáhat bližním při mimořádných událostech, tak se k nám můžete přidat.
Dveře máme stále otevřené a rádi
vám vše potřebné vysvětlíme. Více
informací se můžete dozvědět
na FB stánkách jednotky a sboru www. face book.com/jsdhjalubi
a www. facebook.com/hasicijalubi.
Závěrem chceme poděkovat všem
našim sponzorům, příznivcům,
blízkým a v neposlední řadě obci
Jalubí za projevenou podporu v roce
2020. Všem spoluobčanům přejeme
příjemné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do nového roku
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Bc. Petr Borusík ml.
zástupce velitele jednotky SDH,
Jiří Kovářík
vedoucí mladých hasičů SDH

Přímý zákaz honů však není. Omezení je v tom, že po honu se nesmí
konat žádná myslivecká tradice, jako
je poslední leč, vyhlášení krále honů,
pasování na myslivce anebo tombola.
To znamená zákaz shlukování. V měsíci květnu jsme prošli revír, vysbírali
odpad, který do revíru vozí nepřizpůsobiví spoluobčané. Tentokrát bez
skautů, a to kvůli koronaviru. Během
roku udržujeme okolí chaty a krmná
zařízení v revíru.
V červenci jsme měli uspořádat srnčí
hody, ale museli jsme od této akce
upustit, taktéž kvůli pandemii. Srnčí
hody jsou jediný finanční zdroj příjmu
pro nás myslivce, ze kterého žijeme celý rok. Neboť nakupujeme za
tyto peníze krmivo pro zvěř, různý
materiál na opravy krmných zařízení
a chaty. V září jsme uspořádali soutěžní střelby na střelnici Salaš. Střelby
vyhrál Tomáš Gajdorus. V letošním
roce chceme uspořádat jeden hon na
drobnou zvěř.
Závěrem bych chtěl poděkovat
Obecnímu úřadu Jalubí za podporu,
spoluobčanům za přízeň mysliveckému spolku a zároveň popřát jménem
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členů mysliveckého spolku hodně
zdraví v roce 2021.
Josef Kolář
předseda MS
SKAUTI
I když byl letošní rok všechno, jenom
ne normální, skautská činnost se
nezastavila.
Ještě v únoru zvládly skautky na
svátek svatého Valentýna zorganizovat Valentýnskou benefiční kavárnu.
Předsálím kulturního domu se celý
podvečer linula vůně čerstvě namleté
kávy a s láskou pečených domácích
koláčů. Kromě těchto dobrot mohl
každý ochutnat i speciální kukuřičnou kaši – důvod naší sbírky. Tu
totiž organizace Mary’s meals vaří ve
školách v nejchudších oblastech světa,
kde nejen krmí desetitisíce dětí, ale
pomáhá tak i jejich vzdělání. Organizaci jsme po úspěšném zakončení
akce odeslali 12 000 Kč. Všem dárcům
srdečně děkujeme a těšíme se na opětovné shledání v lepších časech.
Když jsme museli na jaře kvůli
epidemii dočasně pozastavit činnost,
rozhodli jsme se být aktivní jiným
způsobem. Šili jsme roušky, které
jsme rozváželi zejména ohroženějším
obyvatelům obce. Nabídli jsme také
pomoc ve formě nákupu jídla a léků,

a to všechno v duchu hesla starších
skautů - roverů „Sloužím“.
Negativní scénáře se nakonec nenaplnily a my jsme s ulehčením mohli
znovu zahájit činnost a zorganizovat
letní tábory.
Oddíl Půlnoční slunce se letos vydal
za dalším prázdninovým táborovým
dobrodružstvím na své oblíbené místo – do Janoslavic poblíž Zábřehu. Holky během tábora procestovaly s Willy
Fogem celý svět za deset dní, měly
možnost zažít různé kultury na vlastní kůži a každý den získat tematickou
odměnu, například projížďku po safari. Celý tábor jsme si všichni moc užili
a odvezli si nespočet zážitků, na které
budeme ještě dlouho vzpomínat.
Starší kluci - skauti letos místo tábora
klasického vyrazili na puťák. Z mnoha krásných koutů naší země jsme
vybrali Orlické hory a Broumovsko.
I přes počáteční problémy jsme začali
naše putování přes hřeben Orlických
hor. Kromě krásné přírody a výhledů
do krajiny (i té Polské) jsme potkávali
obdivuhodné objekty československého opevnění. V polovině puťáku jsme
se přesunuli do skálami oplývajícího
Broumovska. Dle zkušených rad starších jsme místo do přelidněného Adršpachu zacílili na zapomenuté skalní
město Hejda. Po chvilce bloudění jsme
dobyli skalnatý vrchol a užili si skalní
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město i plné trsy borůvek. I přes občasné otrávené tváře kluků, otlačená
ramena či puchýře na nohou, to byl
povedený puťák a neváhali bychom se
skauty vyrazit znovu.
Vlčata vyjela na tábor Na Pilu do
Chři bů. Kluci se stali cestovateli a snažili se objet celý svět. Cestou navštívili
Ameriku, kde se zúčastnili golfového
turnaje a večer si užívali v kasinu.
Z dalších zemí vzpomenu třeba Japonsko, kde jsme se naučili pár japonských znaků, nebo Himaláje, kde jsme
zdolali několik vrcholů. Doufáme, že
se klukům tábor líbil. Dělali jsme
pro to vše, i když jsme měli opravdu
bojové podmínky a do poslední chvíle
nevěděli, jestli ho vůbec uskutečníme.
Děkujeme všem, kdo nám držíte palce a podporujete nás. I díky vám se
můžeme dál věnovat dětem naplno.

Vz�ělávání
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V ZŠ
JALU BÍ
Uplynulý školní rok byl pro české
školství netradiční a vnesl spoustu
změn do vzdělávání.
Během 1. pololetí jsme stihli uskutečnit pravidelné akce, a to Dýňové
tvoření, na kterém si děti společně
se sv ými rodiči v ytvořily pohádkové

� Zpravodaj obce Jalubí
dýně, předvánoční pečení perníčků
a Rozsvěcování stromečku v obci
Jalubí, které je spojené s příchodem
Mikuláše a s tradičním Vánočním
jarmarkem dětí a dílničkami.
2. pololetí bylo poznamenané epidemiologickou situací
v souvislosti s onemocněním
CO VID- 19. 11. břez na došlo k uzavření škol, nikdo v té době nečekal,
že tato situace potrvá až do konce
května. Předpokládali jsme, že se
jedná o záležitost na 14 dní. Rozdali
jsme žákům pracovní sešity a zadali
práci na doma. Vzhledem k tomu, že
jsme ZŠ pouze s I. stupněm, v yžadoval tento způsob práce přítomnost
rodičů, kteří dětem přečetli pokyny od v yučujícího, zadání cvičení
a pomohli mu s v ypracováním
úkolů. Ze zpětných reakcí rodičů
jsme zjistili, že někteří stále chodí
do práce, a úkoly tak s dětmi plní až
v podvečerních hodinách, což je pro
ně problematické.

neprobíhala klasická v ýuka, ale tzv.
dopolední vzdělávání pro skupinu
maximálně 15 žáků, a místo školní
družiny fungovalo tzv. odpolední
vzdělávání. Do naší školy se vrátilo
90 % žáků, což přivítali všichni pedagogové, protože tak měli možnost
zjistit, co dětem jde a co ne, a částečně tak dohnat v ýuku.
Epidemiologická situace v souvislosti s nákazou nám neumožnila
uskutečnit spoustu tradičních akcí,
jako je sběr, v ýlet 4. třídy do Prahy,
ale bohužel se nemohly uskutečnit
ani oslav y 50 let otevření nové školy,
které byly naplánované na květen.
Tyto oslav y spojené s Akademií školy, Dnem otevřených dveří a setkání
všech bý valých i současných zaměstnanců školy jsme chtěli přesunout na podzim, ale ani to bohužel
nebylo možné.
Věříme, že některé akce bude možné uskutečnit v tomto školním roce
a nabyté zkušenosti z distančního

Chtěli jsme v ýuku co nejvíce přiblížit našim žákům, usnadnit nastalou
situaci rodičům a zajistit, aby mohli
i žáci I. stupně pracovat sami. Začali
jsme točit vlastní videa, a to i proto,
že každý pedagog má svůj osobitý
styl v ýuky, v ýkladu apod. Žákům
prvního stupně velmi pomůže slyšet
hlas svého učitele, který s ním prostřednictvím videa pracuje podobně
jako ve třídě. Jistě to pomohlo také
rodičům, kteří tak měli možnost vidět a slyšet, jak jejich učitel v ysvětluje dětem učivo a jak ve třídě běžně
pracuje. Vedle v ýukov ých videí
jsme nabídli i možnost individuální online v ýuky prostřednictvím
Skype, kterou v yužili téměř všichni
rodiče žáků 1. třídy. Abychom věděli,
jak naši žáci během týdne pracovali, zasílali jsme na konci týdne
prostřednictvím Google formulářů
kvízy a dotazníky.
Na konci května se mohli žáci
vrátit do lavic, i když netradičním
způsobem. Museli nosit roušky,
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vzdělávání v yužijeme při v ýuce
v naší škole i v budoucnosti.
Mgr. Kateřina Kuntová
ředitelka školy
NOVINKY ZE ŠKOLKY
Do nového roku 2020 jsme vstupovali plni očekávání, co nám tenhle
symbolický kulatý rok přinese. Těšili jsme se na další společné zážitky
s dětmi, měli naplánováno mnoho
hezkých akcí, jako například již
tradiční Vítání jara nebo Velikonoční tvoření. Ale začátkem března
nás potkalo to, co ještě nikdy, a to
uzavření mateřské školy na dlouhé dva měsíce, jako opatření proti
šíření koronavirové nákazy. Byla to
jistě velká komplikace pro všechny
rodiče, ale tento krok byl důležitý
proti dalšímu šíření nákazy. My ve
školce jsme přesto nezaháleli. Paní
učitelky, pokud to situace dovolila,
pracovaly na zvelebování prostor
školy, v yhledávaly nové materiály
ke vzdělávání dětí, v ymýšlely akce,
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které jednou, až to situace dovolí,
zrealizujeme. Každý týden také na
internetov ých stránkách mateřské
školy zveřejňovaly náměty pro práci
s dětmi. Rodiče se tak mohli inspirovat a doma s dětmi v yplňovat
pracovní listy, učit se básničky, tvořit. V květnu byl provoz mateřské
školy znovu obnoven. S určitými
hygienickými opatřeními jsme opět
otevřeli dvě třídy. Všechny naplánované akce ale musely být zrušeny.
Jedinou akcí, kterou jsme ve zbytku
školního roku uskutečnili, bylo
rozloučení s předškoláky. Proběhlo
bohužel bez přítomnosti rodičů,
ale přesto doufáme, že si děti tento
svůj den užily.
S letními prázdninami přišlo
dokončení rekonstrukce hlavní
budov y. Zde bych chtěla poděkovat
rodičům za vstřícnost a omluvení
dětí z docházky na tyto dva měsíce.
Jelikož byla plánovaná rekonstrukce opravdu velká, bylo potřeba děti
spojit do jedné třídy. Od července
se bouchalo, strhávalo dřevěné obložení, škrabaly omítky. V kuchyni
byla v jednu chvíli obrovská hromada hlíny, když se měnily odpady.
Proběhla v ýměna veškerých starých podlah na chodbách, v ýmalba,
kompletní rekonstrukce v ýdejny
jídla, kuchyně, zázemí pro provozní zaměstnance. Práce bylo letos
opravdu hodně, až na pár detailů
se nakonec vše stihlo a my mohli
s radostí a nadšením zahájit nov ý
školní rok.
Poprvé od roku 1982 s námi nov ý
školní rok nezahájila paní učitelka
Lenka Kusáková, která si začala
užívat zaslouženého důchodu. Za 38
let praxe pomohla vzdělávat v Mateřské škole Jalubí mnoho dětí. Těch
posledních osm let jsme prožily ve
třídě spolu. Byla mou první kolegyní, pomohla mi v začátcích mé
praxe, předala nespočet zkušeností.
Věřím, že nejsem jediná, která na ni
bude s úsměvem vzpomínat, a doufám, že nás bude v mateřské škole

navštěvovat, i se svou vnučkou
Adélkou, která je teď její největší
radostí.
Veronika Juřenová
učitelka MŠ
MONTESSORI
Milí spoluobčané,
tento zpravodaj se k vám dostává
v době nouzového stavu, v době,
kdy není nic jisté, kdy řešíme otázky distančního vzdělávání, rušení
živností a strachu o budoucnost.
Také náš spolek Montessori dětem,
z. s., stojí před otázkou, kdy se zase
otevřou dveře pro děti a rodiče,
kteří velmi rádi centrum navštěvovali, a zda se uskuteční tábory pro
děti školního věku, na které vždy
všichni rádi vzpomínáme. Podzimní
prázdniny jsou už mimo hru, tak
budeme pevně věřit, že do jarních
prázdnin budeme mít možnost děti
v centru opět přivítat.
Začátkem roku 2020 jsme otevřeli
další běh dílniček pro děti ve věku
od 18 do 36 měsíců. Na jedny dílničky pravidelně docházelo 8 dětí. Otevřeli jsme tři skupinky v časové dotaci 1,5 hodiny. Celkem se v centru
průběžně setkávalo 24 dětí po dobu
10 týdnů. Od dubna jsme s nov ými
rodiči zvládli ještě úvodní setkání,
které dílničkám vždy předchází,
kde rodiče seznámíme s prostory
centra, ukážeme, co dětem nabídnout a jak s dětmi pracovat, aby se
rozvíjel jejich potenciál. Bohužel
k dalšímu setkávání už dojít nemohlo, a to z důvodů nařízení vlády
a jarního nouzového stavu spojeného s onemocněním Covid-19.
Zájem rodičů o dílničky jsme se
snažili naplnit otevřením dílniček
i od září, bohužel situace kolem
onemocnění byla stále nepříznivá,
proto dílničky pro děti zůstaly i nadále pozastavené.
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Co se ale podařilo a z čeho máme
velkou radost, jsou tábory pro děti
ve věku od 6 do 12 let. Jarní tábor
se konal v týdnu od 2. března a byl
určen v ýhradně dívkám. Malé
i velké slečny se staly umělkyněmi,
zahradnicemi, švadlenkami, hudebnicemi, modelkami a v neposlední
řadě baletkami. Celý tábor v y vrcholil baletním představením na KD
za účasti rodičů a prarodičů. Holky
sklidily potlesk a velký obdiv.
Letní tábor byl pro dívky i pro
chlapce a nesl téma „Ve zdravém těle, zdrav ý duch“. S dětmi
jsme v průběhu týdne od 13. do
17. čer vence prošli sportoviště v Ja lubí, a to fotbalové hřiště,
víceúčelové hřiště, tenisové kurty,
kulturní dům, farní zahradu, a dokonce jsme se i projížděli Velehradem na koloběžkách. Nechyběly
ani stezky s úkoly. Řešili jsme také
první pomoc. Děti prošly zábavná
stanoviště, na jednom stanovišti
potkaly zraněnou dívku na kole,
jinde skládaly velké puzzle kostry
nebo přenášely zraněného. Hráli
jsme tenis, rugby, fotbal, baseball,
basketball i kulečník anebo šachy.
Koncem týdne děti plnily úkoly zaměřené na sporty ve skupinkách. Na
farní zahradě si v yzkoušely chodit
po laně a tímto děkujeme za pomoc
a spolupráci Katce Vagundové.
Rok 2020 se v celém „Montessori“
světě nese v duchu oslav 150. v ýročí
narození Marie Montessori. K této
příležitosti jsme plánovali víkend
plný oslav, kdy by bylo centrum
otevřeno pro nahlédnutí, hraní
s dětmi, v ýrobu různých pomůcek, workshopy apod. Bohužel
i toto nám pandemie překazila.
Snad se nám podaří podobnou
akci ještě někdy zorganizovat.
maria montes sori měla kladný
vztah k Holandsku a je v této zemi
i pohřbena. Podnítili jsme diskusi
s ostatními Montessori školami,
školkami a rodinnými centry ve
Zlínském kraji, spojili jsme síly

� Zpravodaj obce Jalubí

a společně jsme zakoupili cibulky
tulipánů v ypěstované speciálně
k tomuto v ýročí. V podzimních
dnech organizace po celém světě
v rámci oslav cibulky v ysázely a učinili jsme tak i my, z čehož máme
velkou radost. Na jaře si můžete
přijít tento speciální druh tulipánu
k našemu centru prohlédnout.
Během covidové pauzy jsme měli
čas prostory centra zdokonalit
a upravit ještě lépe pro vaše děti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
úpravách v centru ve svém volném
čase, a to zejména p. Z. Pastorkovi
ml. za instalaci umy vadla a baterie
ve vhodné v ýšce pro malé děti, p. M.
Korvasovi za dřevěné ručně v yráběné hračky a dalším lidem, kteří nám
pomohli se zapojením světel, instalací pohybového a senzorického
prvku na stěnu, úpravou sociálních
zařízení, úklidem a péčí o rostliny.
Moc si toho vážíme a moc se těšíme,
až se centrum otevře více lidem
v obci a budeme moct dále plánovat
a realizovat akce pro rodiny s dětmi.
Na závěr bychom Vám za celý náš
tým chtěli popřát poklidné nadcházející adventní dny a do nové-

ho roku hromadu zdraví a naději
v lepší dny.
Za tým Montessori dětem
Martina Vaculíková

Farn�st
STŘÍPKY Z NAŠÍ FARNOSTI
Křesťanský liturgický rok tradičně začíná dobou adventní, která
nastala v neděli 1. prosince 2019,
kdy jsme se poprvé společně sešli
u nového misijního kříže a zapálili
první svíčku na adventním věnci,
který má symbolizovat Boží věčnost
a jednotu a Kristův kříž. Advent je
doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní příprav y na
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní
zároveň dobou postu, kdy byly
zakázány zábav y, svatby a hodování. Zpívají se adventní písně, a to
zejména při jitřních mariánských
mších zvaných roráty, kterých jsme
se účastnili každou sobotu, přičemž
děti pokračovaly snídaní a povídáním na faře. Do tohoto období spadá
také návštěva sv. Mikuláše. Dne
24. 12. dopoledne skauti roznášeli
po domech v naší obci betlémské

×12

světlo a zároveň Vám zanechali rozpis bohoslužeb a farních akcí v době
vánoční.
Na advent navazuje doba vánoční, která začíná po západu slunce
na Štědrý večer, kdy vrcholem je
takzvaná půlnoční mše svatá, která
ovšem může v jednotliv ých kostelích začínat v různý čas, konkrétně
v Jalubí ve 21:00 a nejinak tomu
bude letos. 27. prosince jsme se
sešli v kostele k Vánočnímu koledování, které připravily FS Střešňa
s CM Střešňa a schola farnosti. Pak
následovalo posezení na pálenici,
kde děti také zahrály, pod vedením
otce Pavla Jagoše, vánoční scénku
s názvem Herodes.
První akcí občanského roku byla
opět Tříkrálová sbírka, kdy jsme
v yrazili do ulic, abychom pomohli Charitě ČR v realizaci tohoto
dobročinného koledování. 8. března
v ystoupila naše schola pod vedením
Hanky Novotné s pásmem Popelka
Nazaretská (podle stejnojmenné
knihy Václava Renče) ve farním kostele Všech svatých v Lipově, rodišti
našeho duchovního otce Pavla Jagoše. V polovině března byla většina
našich plánovaných aktivit naru-
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šena v ý vojem pandemie Covidu-19
v Česku a nařízením vlády o omezení pohybu. Duchovní představitelé
nás v yzvali, abychom nepodléhali
panice, respektovali a dodržovali
nařízení vlády a svěřili sebe, své
blízké i celou situaci do Božích
rukou. Měli jsme tak více času
k prožívání postní doby, mohli jsme
se intenzivněji věnovat modlitbě,
Božím věcem a také sv ým nejbližším. Mši svatou jsme začali sledovat
v televizích, přes internet nebo
poslouchali na rádiu Proglas. I naše
farnost se časem zapojila do online
v ysílání, jak jen nám to IT technika
dovolila. Kostel byl otevřen pro
veřejnost jen v neděli mezi 14. a 15.
hodinou s možností přijmout svaté
přijímání pro ty, kteří se účastnili
ranních mší svatých doma u obrazovek, monitorů či rádií. Tak proběhl
i Svatý týden a Velikonoce, kdy klasické projev y oslav Velikonoc vzaly
za své. Nemohli jsme na mši do
kostela, na návštěv y sv ých blízkých
a ani na koledu.
Od 11. května bylo možné slavit mše
svaté již s počtem 100 účastníků,
přičemž mezi účastníky bohoslužeb
se dle vládního nařízení nepočítali ti, kteří v ykonávali povolání:
celebrující, asistující, kostelník,
zvoník apod. Díky tomu jsme mohli
také v ykonávat májové pobožnosti
s tradiční „Májovou“ na krásném
místě v „poli“ u kapličky. V neděli
14. června proběhla Slavnost Božího
Těla s průvodem obcí za podrovodu
dechové hudby a hned následující
neděli farní den, tzv. Jalubská pouť,
která začala ráno mší svatou a odpoledne pokračovala programem na
farní zahradě a ve farním dvoře. Byť
se nemohla konat ve stejném duchu
jako předchozí ročníky s ohledem
na proběhlou tzv. „koronavirovou
vlnu“, i tak nám přinesla povzbuzení do dalšího snažení a hlavně
nám zde byl představen náš nov ý
duchovní otec Pawel Bilinski, který
u nás začal oficiálně působit od
července. Rodiny prvokomunikan-

tů absolvovaly pouť do Štípy dne
27. června. Následovala červencová
Pouť u kapličky v Sušicích za doprovodu dechové hudby. O prázdninách
se také konal pro žáky a studenty
farní tábor, který byl ovšem jen
příměstský, což ale neubralo nic na
jeho atraktivitě v očích účastníků.
Děti hrály hry, chodily na v ýlety,
a dokonce přišlo i na jedno noční
přespání na faře včetně stezky odvahy. Za vše patří velký dík organizátorům, zejména jalubské křesťanské mládeži. Na konci srpna jsme,
tentokrát jen v kostele, poděkovali
za úrodu tzv. dožínkovou mší a další
velkou událostí bylo v ýročí posvěcení kaple Panny Marie Růžencové
v Traplicích spojené s posezením
a přátelským povídáním.
Třebaže září začalo zvesela, děti
chodily do školy a bý valí třeťáci pomalu končili přípravu na „odložené“
první svaté přijímání, které mělo
proběhnout ještě s účastí otce Pavla
Jagoše, z ničeho nic nás zarmoutila
zpráva o tom, že byl Pánem života
a smrti povolán na věčnost. Mnozí z nás se zúčastnili posledního
rozloučení, které proběhlo v Lipově dne 22. září, a jeho následného
pochování do rodinného hrobu, kde
bude očekávat vzkříšení. Dovoluji
si vzpomenout pár slov z jeho parte,
které si připravil on sám již v dávné
minulosti: „Doufám (i sám za sebe)
a těším se na viděnou - s vámi se
všemi v nebi!“ P. Pavel Jagoš. Sice
u nás sloužil jen něco přes tři roky,
ale nezapomenutelně se zapsal do
našich srdcí i do dějin naší farnosti,
když se mu podařilo zorganizovat
ve farnosti Jalubí (která se skládá
z obcí Jalubí, Traplice, Sušice) a Jankovice ( Jankovice, Košíky), tedy
v pěti vesnicích současně, Lidové
misie. Děkujeme mu za mnohé,
často skryté, za příkladnou lásku
k bližním i Hospodinu.
V neděli 27. září v kostele svatého
Jana Křtitele přijalo první svaté přijímání 11 dětí. Z rozhodnutí vlády
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ČR od pondělí 12. října 2020 začala
platit nová hygienická opatření,
která omezila počet účastníků na
bohoslužbách jen na deset účastníků (kromě těch, kteří ji „vedou“).
K tomu nám arcibiskup Jan Graubner vzkázal: „Nenadávejme, ale
ptejme se: co nám tím chce Bůh říci?
Jestli před námi zavře nějaké dveře,
snad chce, abychom se podívali,
že už nám otevřel jiné.“ Následně
v yzval věřící k adoraci a modlitbě
růžence. Od 22. října mohli být na
veřejné bohoslužbě pouze celebrant
plus maximálně jedna osoba a dále
ti, kteří zajišťovali bohoslužbu a její
přenos. Začaly se sloužit tzv. mše za
zavřenými dveřmi. Nicméně kostel
byl otevřený k soukromé návštěvě, adoraci, svátosti smíření nebo
možnosti přistoupit ke svatému
přijímání, podobně jako za první koronavirové vlny, v neděli odpoledne
a dle farních ohlášek inzerovaných
na farních webov ých stránkách a ve
v ý věsce u kostela. Letos mnozí občané, nejen z naší vesnice, v období
před 1. 11. (Slavnost Všech svatých)
a 2. 11. (Památka zesnulých, neboli lidově Dušičky) a zejména pak
v tyto dny navštívili místní hřbitov,
kdy zdobili hroby sv ých zesnulých,
zapalovali svíčky a modlili se za
jejich nesmrtelné duše. Od středy
18. 11. došlo ke zmírnění protiepidemiologických opatření a při mších
svatých mohlo být přítomno 15 věřících mimo těch, kteří tam v ykonávali povolání. V neděli 22. listopadu
byl završen liturgický římskokatolický kalendář tzv. Slavností Ježíše
Krista Krále, kdy po mši svaté došlo
také ke každoročnímu zasvěcení
lidstva Ježíšovu srdci.
Uvnitř církve existují rozmanitá
uskupení (společenství ), ve kterých
může každý věřící realizovat svá obdarování a schopnosti konkrétním
způsobem. Každá z těchto iniciativ
zaplňuje jinou oblast potřeb církve
a světa a vzájemně se doplňují. Jsou
plodem pestrosti života církve.
Letos se veškeré aktivity těchto

� Zpravodaj obce Jalubí
společenství musely podřídit dění
kolem pandemie Covid-19. V naší
farnosti máme: setkávání maminek
na rodičovské dovolené, Mariánské
večeřadlo, hnutí Modlitby matek,
Spolčo pro mládež, Cursillo, páteční
zkoušky scholy (pozn.: Jde o pěvecký sbor podílející se sv ým zpěvem na liturgii.), nedělní zkoušky
scholičky, náboženství pro žáky 2.
stupně ZŠ na faře. Každý si tu může
v ybrat „to své“. A tímto Vás srdečně zveme k účasti na uvedených
aktivitách.
Významnými a neméně důležitými
jsou i brigády na faře a farní zahradě, úklid kostela a fary, v ýzdoba
kostela, příprava nástěnek, služba
kostelníků, varhaníků, lektorů,
katechetek, zpěváků, akolytů,
ministrantů, pomoc žen při přípravě občerstvení na farní akce,
práce pastorační a ekonomické
rady, „farní“ charity, vedení jednotliv ých modlitebních skupin, údržba
kněžských hrobů, odklízení sněhu
kolem kostela, příprava „oltářů“ na
Boží Tělo, organizace všech akcí atd.
Srdečný dík všem za jejich službu.
Máme nově zrestaurovány venkovní
kostelní dveře do sakristie a venkovní kamenné portály. I když jsme
dostali na tyto aktivity, zejména
díky pomoci technického administrátora děkanátu Uherské Hradiště,
dotace od ministerstva kultury,
velmi si vážíme Vaší štědrosti, bez
níž by se dílo neobešlo. Též děkujeme obecnímu úřadu za podporu při
investičních akcích a také při údržbě okolí kostela a fary. Máme zde
vzácnou památku, kterou se snažíme každý rok zvelebovat a udržovat
pro příští generace.
V roce 2021 bychom rádi nechali
očistit a zrestaurovat dva vzácné
obrazy na bočních oltářích v kostele.
Dále se musíme zaměřit na oprav y
budov y fary a úprav y farní zahrady. Za připomínku stojí, že každý
z Vás si může doma sestavit „model“

našeho kostela z v ystřihovánek,
které naleznete hned při vstupu do
kostela na stolku pod kůrem. Též
můžete časem očekávat ve farních
ohláškách informaci o obnovení
dvou nedělních mší svatých v našem
kostele, které budou mít začátek
v 8:00 a v 10:30.
Nechť každý z nás prožije letošní
vánoční dobu, jak jen to nejradostněji půjde. Do roku 2021 v ykročme
s nadějí, že pro nás všechny bude
v ýrazně veselejší. Nezapomínejme
na větu, kterou nám před mnoha
lety říkal pan farář Honka: „Tam,
kde chybí odvaha, nesmí chybět
úsměv!“ A také na vánoční poselství,
které pastýřům na betlémských
pláních zvěstovali andělé: „Narodil
se vám dnes Spasitel!“ „ Pokoj lidem
dobré vůle!“
Požehnaný rok 2021 a pevné zdraví
srdečně přeje a v yprošuje všem
spoluobčanům pastorační a ekonomická rada farnosti s duchovním
správcem otcem Pawlem Bilinskim.
Za farní společenství
Michal Horák a kol.
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Farní středisko
v roce 2020
V tomto roce jsme začali jako obv ykle svoji činnost Tříkrálovou sbírkou.
Tato sbírka se uskutečnila v sobotu
13. 1. Všichni koledníci a vedoucí
skupinek se sešli v 10 hod. v kostele
s panem farářem P. Pavlem Jagošem.
Po krátkém požehnání jsme v yšli
z kostela do ulic, abychom přinesli
lidem radost a naději. Stihli jsme
před kostelem ještě hromadné foto,
pro vzpomínku na tento v ýznačný
den. Tentokrát nás bylo jen 9 skupinek, ale díky skautům, kteří nás nenechají nikdy ve štychu, jsme mohli
v yjít. Koledníci v yrazili už většinou
v nov ých šatech, které jsme si již
v létě nechali ušít v charitní dílně
v Uh. Hradišti. Ukázalo se, že při
sbírce byli naši občané velmi štědří.
Vybralo se rekordních 50 738 Kč.
Všem občanům děkujeme za jejich
podporu a štědrost.
Naše původní farní charita byla dne
24. 6. 2020 přejmenována na farní
středisko. Při mši sv. v jalubském
kostele nám byl oficiálně předán
P. Josefem Říhou /uherskohradišťským děkanem/ a panem Ing. Jiřím
Jakešem /vedoucím Charity v Uh.

jalubi.eu �
Hradišti/ „Ustanovující dekret Farního střediska sv. Zdislav y v Jalubí“.
Hlavním úkolem farního střediska
by mělo být všímat si potřeb ve
farnosti a reagovat na ně, a to ve
spolupráci s profesionální Charitou,
se kterou se vzájemně doplňují. Za
naši přímluvkyni jsme si zvolili sv.
Zdislavu, která je patronkou rodin.
Farní středisko by mělo být společenství dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat druhým bez nároku
na odměnu a mzdu. Dobrovolníkem
se může stát kdokoliv. Přispět se dá
konkrétní pomocí, nápady, finančně
nebo modlitbou. Charita při farnosti nejen ulehčuje knězi práci v
sociální oblasti, ale oslovuje i lidi,
kteří jsou od církve vzdálení. Nyní
se tuto službu zavázalo v ykonávat
5 dobrovolnic. Rádi bychom, kdyby
se k nám připojili další dobrovolníci,
jež by našli uspokojení v dobrovolnické činnosti.
Na podporu misií jsme objednali 20
stolních misijních kalendářů. Jsou
k dostání v našem farním kostele.
Cena kalendáře je 150 Kč. Je možno
přispět na misie i v yšší částkou.

Můžete tak pomoci dětem v misiích
z největší bídy.
Rádi pomůžeme těm, kteří
již nev ycházejí, z důvodu nemoci
nebo stáří, a kteří nemají nikoho
blízkého. Také pan farář je ochoten
tyto lidi navštěvovat a udělovat jim
svátosti, pokud si to přejí. Což taky
činí. V době adventní vždy na tyto
občany vzpomínáme a snažíme se je
nějakou drobností a dobrým slovem
potěšit.

Přeji vám krásné a požehnané vánoční svátky, ať vám všem znovunarozený Kristus žehná a přinese vám
pokoj a klid do vašich srdcí. Myslím
na vás v modlitbách.
Váš farář 1
Pawel Bilinski
Pozn.:

P�zn.:
P. Mgr. Pawel Bilinski je nov ým
správcem farnosti Jalubí a administrátorem excurrendo farnosti
Jankovice. Bydlí na faře v Jalubí
oficiálně od 1. srpna. Pochází
z obce Sufczyn, která má podobný počet oby vatel jako Jalubí, nachází se 70 km od města Krakov.
Studia absolvoval v Polsku a na
Teologické fakultě v Olomouci.
28. června 2003 byl v ysvěcen
na kněze arcibiskupem Janem
Graubnerem. Patnáct let působil
jako farář ve farnosti Osek nad
Bečvou a zároveň se staral o farnosti Prosenice a Dolní Újezd.
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Buďme tedy obcí, ve které se mají
lidé rádi a pomáhají si vzájemně.
Mgr. Jana Cigošová, vedoucí farního
střediska

Milí spoluobčané,
děkuji mockrát za vřelé přijetí do
vašeho společenství a moc se těším
na spolupráci. Dveře mám otevřené
pro všechny, jste tedy srdečně zváni
na faru. Více si můžete přečíst na
farních stránkách.

Inf�rmace
Tříděním odpadu můžeme výrazně omezit poplatky za komunální
odpad
Postup schvalování odpadové legislativ y:
Odpadová legislativa prošla Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. Je tedy již známa bližší podoba
nov ých zákonů. Z těch změn, o kterých se nejvíce mluví, je ta, že bylo
schváleno zv yšování skládkového
poplatku dle návrhu MŽP s postupným růstem poplatku z 500 na 1850
Kč/t. Dopad na obce však bude v ýrazně zmírněn novou konstrukcí recyklační slev y. Tu dostanou všechny
obce a bude se odvíjet od množství
skládkovaného odpadu. V roce 2021
nezaplatíte v yšší poplatek za 200

kg/ob. V dalších letech bude toto
množství klesat, každý rok vždy o
10 kg/ob, až k hodnotě 120 kg/ob
v roce 2029. Přehledně je to uvedeno
Rok

Rec. sleva

Poplatek

(kg/ob)

(Kč/t)

v tabulce, kde ve žluté části vidíte,
o kolik se zv ýší náklady na 1 oby vatele, pokud neklesne skládkované
množství.
Množství skládkovaných odpadů (kg/ob)

100

150

200

250

300

350

400

2021

200

800

0

0

0

15

30

45

60

2022

190

900

0

0

4

24

44

64

84

2023

180

1000

0

0

10

35

60

85

110

2024

170

1250

0

0

22,5

60

97,5

135

172,5

2025

160

1500

0

0

40

90

140

190

240

2026

150

1600

0

0

55

110

165

220

275

2027

140

1700

0

12

72

132

192

252

312

2028

130

1800

0

26

91

156

221

286

351

2029

120

1850

0

40,5

108

175,5

243

310,5

378
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� Zpravodaj obce Jalubí

Dr�bničky
Představujeme Vám knihu
„Drobničky aneb vyprávění
ze Slovácka“ od miloslava
hrdého, kterou ilustroval náš
rodák, pan františek valer
z Jalubí. Tato sbírka má především místním vymezením
svou dokumentární hodnotu.
Zachycuje část života našich
předků a dovoluje každému
čtenáři vytvářet ze střípků

mozaiku historie této části
Slovácka pod Chřiby. V knize
naleznete vyprávění z Jalubí, Kudlovic, Sušic, Traplic,
Košíků, Jankovic a dalších
okolních vesnic. Knihu vydalo nakladatelství Železník
Boršice a můžete ji zakoupit
v knihkupectví Portál, Řehoř
a v informačním centru.

„

obluda v pecníku
Po zemřelém Malinovi koupil hrnčířský pecník
hrnčíř Petráš. Jednou v noci chtěl pálit hrnce,
v pecníku však uviděl strašnou obludu. Lekl se,
utekl a pálil až za dne. A také dal na mši, aby měl
pokoj.

zjevení panny marie
V Bukové hoře se zjivila Panna Maria stařečkovi Me tudovi Horákovi z Jalubí před 2. světovou
válkou — přepověděla válku, utrpení, a že Němci
válku stejně prohrají a chtěla, aby se lidé vrátili
k Bohu. Za války byl stařeček Němci vyslýchán, dub,
u které ho se zjevení stalo, byl Němci nebo z jejich
příkazu vykácen, stejně i les kolem. Stařeček Horák
se stáhl do ústraní, jen dobrým známým občas
říkal o této příhodě. A po válce zase nesměl o tom
vyprávět. Pří hoda tak už v dnešních dnech přichází
v zapomně ní.

klíště
Karel Hejda byl u Fajkusů na návštěvě. Šel okolo
chléva a viděl, že kráva má nad vemenem velkého
pijáka - klíště. "Franto, vytrhni ho!" Franta vzal
odřené březové koště rapačku do obou rukou a
"škřáb, škráb!" Stračena se bolestí ohnala a Franta
seděl v hnoji. Piják na svém místě. Smál se jen
Karel.
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Jalubí
Na Slovácku obcí mnoho,
ale jen jedno Jalubí.
Kdo do něho někdy přijde,
každý si ho zalúbí.

Vlasta Varaď�vá (1946—2020)

Rád se pak vrací do Chaloupek,
Hrnčířů, na Nový svět,
na Bařinky, Posečinu,
taky nesmí zapomnět.

V úterý 10. listopadu zemřela dlouholetá ředitelka Základní školy
Jalubí paní vlasta varaďová.

Co přispělo naší obci
k věhlasu a ke slávě?
Hrnčířský cech, který hrnce vozil
nejen po celé Moravě.

Vlasta Varaďová působila v Jalubí
v nové škole jako učitelka od 1. 9. 1970
do 31. 8. 1978. Od 1. 9. 1978 se stala
ředitelkou nově vzniklé neúplné ZDŠ
v Jalubí. Toto povolání vykonávala
až do svého odchodu do důchodu
v srpnu 2004.

Větrný mlýn na kopečku
obilí dnes nemele,
jen připomíná staré časy,
kdy semlel tuny ječmene.
Mýtný kámen v poli objevený,
byl do obce převezený,
u něho musely povozy zastavit
a mýtné za cestu zaplatit.

Věnujme tichou vzpomínku paní
Vlastě Varaďové, která během svého
působení v jalubské škole ovlivnila
životy řady svých žáků a významnou
měrou se podílela na rozvoji školy a
vzdělanosti v obci Jalubí.

Studna Lázně není ke koupání,
ale dříve se v ní koupali z Velehradu páni,
těm koupel lúbila se nejvíce,
a tak vznikl název naší vesnice.

Poslední
Má rodná vesničko, s vonícím senem z luk,
kde po staletí zněl hrnčířský kruh
a u cesty na Velehrad stojí škola,
malinká, ale krásná jak všechno kol,
v ní zpěv dětí ztiší každý bol
a kde písní tichá melodie
i mezi lidmi žije.
Ať muzikanti mi ji nepřestanou hrát,
až věčný spánek odejdu já spát.

„
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grafická příloha

�
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minigolf na koupališti po realizaci� � � před realizací

nové hřiště na koupališti � � � zalévání vysázených stromů v ekoparku na Bařinkách

úprava plochy před školou  � � � po realizaci

celkový pohled na multifunkční hřiště  � � � ze sportovních aktivit na novém hřišti

obnova třešňového sadu v Chrástce  � � � posezení u mlýna

pohled na dominantu obce - kostel sv. Jana Křtitele  � � � letecký pohled na obec

další fáze geofyzikálního výzkumu kostela  � � � z koštování vína 22. 2. 2020

přijetí prvňáčků 1. 9. 2020  � � � setkání jubilantů 26. 6. 2020

� vlčata na letním táboře
←  mladí hasiči na výpravě do přírody
� skauti na letním puťáku

� nové vybavení pro hasiče

děvčata na letním táboře � � � děkovná mše za úrodu

� vítání občánků ↑
↓

vítání občánků
↓↓↓

� Jubilejní 20.ročník tenisového turnaje čtyřher o pohár místostarostky obce. Ze šesti vylosovaných párů si
nakonec prvenství vybojovali Slavík Jan a Bičánek Petr, kteří ve finále porazili Keglera P. s Dlapou S. 6:3 , 6:3.
Na třetím místě skončili favorité turnaje Kubát J. a Autrata V.

� organizátoři koštování vína

farní den � � � vánoční koledování

Sp�lečenská kronika
Narození po uzávěrce v roce 2019
Daniela Doubravová			
Magdaléna Křivánková
Narození v roce 2020
Michaela Anna Vlčková
Aneta Gajdorusová
Jáchym Zapletal
Nela Hauerlandová
Matouš Gajdorus
Mikuláš Ospálek
Jakub Klajn
Daniel Jandák
Lukáš Gajdošík
Eliška Ryglová
Eliška Pastorková
Mikuláš Huta
Eliška Vašičková
Adam Pinkava
Stela Horáková
Matyáš Juřena
Jan Vincent
Michael Alexandr Chmelař
Mario Maděra
Stanislav Sova
Antonín Sova
Matyáš Pavlas
Jakub Varmuža

Jarmila Grebeníčková
Sidónia Hrušková

Program akcí
13. 2. 2021 — pochovávání basy

Nejstarší jubilanti
90 let – Anděla Šťastná
90 let – Karel Grebeníček
91 let – Marie Kraváčková
91 let – Marie Zítová
92 let – Antonín Gajdošík
94 let – Ludmila Obdržálková
96 let – Anna Škrabalová
Sňatky uzavřené v Jalubí v roce
2020
Tomáš Horák – Tereza Turečová
Zdeněk Trefilík – Simona Horáková
Úmrtí po uzávěrce v roce 2019
Helena Maděrová
Marie Rožková

Jubilanti 85 let
Petr Tomášů
Alenka Kučerová
Josef Borusík

Úmrtí v roce 2020
Radek Kromsián
Petr Kegler
Vlasta Fiedorová
Zdeněk Katrňák
Zdeňka Říhová
Václav Horák
Petr Mifka
Antonín Grebeníček
Hynek Balvín
Veronika Löffelmannová
Stanislava Háblová
Jarmila Buriánová
Vlasta Háblová
P. Pavel Jagoš
Jiřina Janečková
Bohumila Hrňová
Pavel Málek
Anežka Grebeníčková
Anna Škrabalová
Miroslav Hanák
Jarmila Gajdošíková
Vlasta Varaďová
Ludmila Gazárková
Josefa Hrušková

© Zpravodaj obce Jalubí
náklad 640 ks
vydala Obec Jalubí, neprodejné
www. jalubí.eu

Typografická úprava Adam Hrňa
Sazba písmy Andulka a La�islav
Tisk a zpracování Tiskárna Brázda
Ilustrace obálka František Valér

Jubilanti 80 let
Jindřich Mach
Božena Škrabalová
Marie Grebeníčková
Antonín Dobeš
Vlasta Pozníková
Jindřiška Kostelníčková
Marie Macoszková
Bohuslav Janeček
Františka Maňásková
Vilém Čagánek
Zdeněk Huťka

�
27. 2. 2021 — košt vína
17. 4. 2021 — 46. košt slivovice
30. 4. 2021— beseda u cimbálu
15. 5. 2021 — koncert DH Mistříňanka
12. 6. 2021 — zábava se skupinou
Halogen
11. – 12. 9. 2021 — Slovácké slavnosti
vína Uherské Hradiště
18. – 19. 9. 2021 — Slovácké hody
s právem
3. 10. 2021 — beseda pro seniory
prosinec — rozsvícení vánočního
stromu
17. 12. 2021 — vánoční koncert

�

