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» — rozšířené vydání o obrázkovou přílohu u příležitosti
750 let založení obce — shrnutí činnosti zájmových
spolků — hospodaření obce v roce 2015 — «

» úvodem «
Vážení spoluobčané,
rok 2015 byl pro obec Jalubí historickým mezníkem. Ve dnech
17. – 19. července se konaly slavnosti, kterými jsme si společně
připomněli 750 let od první zmínky o Jalubí, jenž je datována rokem 1265. Zajištění důstojného průběhu slavností přijalo zastupitelstvo obce jako prioritu pro rok 2015 a vytvořilo v rozpočtu
potřebný finanční prostor. Již v říjnu 2014 byl ustaven pracovní
výbor, který převzal odpovědnost za celou akci. Do pracovního
výboru ve složení Jan Slavík, Roman Šilc, Dagmar Rozsypálková,
Adam Hrňa, Pavel Fajkus st. a Vít Gre beníček se následně po
formulování základní kostry oslav zapojili zástupci téměř všech
v obci působících organizací a spolků. Nápomocni byli rovněž
samotní občané obce, kteří zapůjčili velké množství dobových
historických materiálů, případně nabídli svoji pomoc ve dnech
probíhajících oslav. Odměnou za vynaložené úsilí všem, kteří
obětovali spoustu osobního volna, byl samotný průběh oslav,
umocněný nádherným počasím. Bezprostřednost, rozzářené
tváře mládeže v krojích, plné ulice a slova uznání návštěvníků,
rodáků i pozvaných hostů nás všechny ubezpečily o kulturní
vyspělosti a občanské soudržnosti, ale také o tom, že naše obec
má co občanům nabídnou a lidé tady chtějí a umějí žít.
Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, poděkovat:
• Členům přípravného výboru, zaměstnancům obecního úřadu
a pověřeným zástupcům místních spolků a organizací za
jejich obětavost a nasazení v průběhu celého přípravného
období i při vlastních oslavách.
• Kolektivu základní a mateřské školy za výzdobu sálu, zajištění
kulturního programu při slavnostním zahájení oslav a dětského dne na hřišti, jakož i za výstavy a umožnění prohlídky
výukových prostor.
• Sportovnímu klubu SK Jalubí za poskytnutí technického zázemí a areálu hřiště, jakož i za záštitu nad kulturním programem v tomto areálu po všechny dny oslav.
• Místnímu spolku zahrádkářů za zajištění výstavy v klubovně U Pavouka, umožnění prohlídky provozovny pálenice
s ochutnávkou slivovice a pronájem prostor mysliveckému
spolku.
• Sboru dobrovolných hasičů za uspořádání výstavy soudobé
i historické požární techniky, zajištění ukázky záchranných
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prací při mimořádných situacích i za pomoc při zajištění
bezpečnosti na komunikacích při slavnostním průvodu.
Farnosti Jalubí za umožnění prohlídky místního kostela s odborným výkladem a výstupu na věž kostela.
Mysliveckému spolku za uspořádání výstavy trofejí v prostorách Pálenice a spoluúčast na zajištění společenské zábavy
na koupališti a zvěřinových specialit.
Kolektivu žen v čele s Annou Večeřovou za pečivo a všemi
žádané vdolky.
Spolku Přátelé vína Jalubí za zajištění ochutnávky vína na
jednotlivých stanovištích.
Skautskému oddílu za hlavní podíl na přípravě a organizaci
dětského dne na hřišti.
Miroslavu Fiakovi za zpřístupnění soukromé expozice historických dobových policejních uniforem a osobní odborný
výklad při prohlídkách.
Jiřímu Foltýnovi za výstavu unikátní sbírky podpisů slavných
osobností
Folklornímu souboru Střešňa a Střešnička za přípravu a vystoupení na koupališti.
Marii Bittnerové za neúnavné vázání šátků děvčatům do slavnostního průvodu a ukázku vázání turčáků návštěvníkům
expozice Stará izba.
Janě Chmelařové za přípravu práva a ukázky vyšívání krojových doplňků.
Bohumile Hrňové za ukázky žehlení krojových rukávců.
Ludmile a Dagmaře Odstrčilíkovým za předvádění ukázky
lidových tradic v oblasti malování kraslic.
Zdeňku Odstrčilíkovi a Marku Pinkavovi za fotodokumentaci
a videodokumentaci průběhu oslav.
Ostatním občanům za pomoc při obsluze na jednotlivých
stanovištích probíhajících oslav a obsluhu technického zabezpečení.
Občanům za pomoc při úklidu na veřejných prostranstvích
a okolí svého bydliště před oslavami.

Zvláště pak děkuji:
• Adamovi Hrňovi za provedení veškerých grafických a ty pografických prací a rozhodující podíl na vydání knihy
Jalu bí 1265 — 2015 a výstavy fotografií.
• Manželům Marii a Ladislavu Kouřímovým za poskytnutý
sponzorský dar.
• Pavlovi Fajkusovi st. za vybudování expozice Stará izba a za
zajištění a zapůjčení potřebných rekvizit.
Krásné a poklidné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti v osobním životě i v práci v roce 2016 přejí
všem občanům a čtenářům zpravodaje zastupitelé obce, sbor
pro občanské záležitosti a zaměstnanci Obecního úřadu Jalubí.
[ Karel malovaný, starosta ]
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» investiční výstavba «
investiční záměry a realizované akce
v roce 2015
Vedle zajišťování běžných úkolů souvisejících s údržbou a chodem obce probíhaly v roce 2015 přípravné práce na nové dotační
období 2014—2022. Finančně náročné záměry v oblasti investic
by byly pouze z vlastních prostředků v přijatelném časovém
horizontu jen těžko realizovatelné.
V současné době jsou k realizaci připraveny oba projekty opravy
komunikací v místní části Chaloupky i v lokalitě Hrnčíře a Chrástka a bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva bylo v měsíci listopadu provedeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace
na komplexní opravu místního koupaliště. Technický stav koupaliště a stávající technologie již nejsou schopny zajistit legislativní
a hygienické požadavky pro provozování veřejných koupališť.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a provedení stavebních prací na výstavbě
nového pavilonu pro zvýšení výukových kapacit pro základní
školu tak, aby stavba byla provedena ještě v roce 2016.
Provádí se výběr dodavatele projektu na komplexní revitalizaci
místního hřbitova.
Bylo provedeno výběrové řízení a probíhá vypracování projektové dokumentace na zasíťování lokality Vinohrádky.
V jarních měsících byl vybudován chodník vedle nové silnice
před domy od č. p. 80 k RD č. p. 85 za celkovou cenu 133 tis. Kč.
Na budově šaten na koupališti byly provedeny stavební opravy
spočívající ve výměně oken, rozšíření sociálního zařízení a obnově fasády.
Opravy drobných kulturních památek
Drobné sakrální památky představuji pro každou obec kulturní
dědictví našich předků a pro jeho uchování dalším generacím
zasluhují trvalou a pravidelnou údržbu.
Od roku 1990 byly restaurovány všechny drobné sakrální stavby
v obci mimo kříže nad Čerťákem. V loňském roce byly opětovně

Poškozený kříž nad Čerťákem v roce 1965

provedeny restaurátorské práce na sousoší sv. Cyrila a Metoděje
a památníku padlým.
V letošním roce byla restaurována socha sv. P. Marie Bolestné
za cenu 47 tis. Kč.

Socha P. Marie Bolestné
V měsíci říjnu se dočkal komplexní opravy i již zmíněný kříž nad
Čerťákem. Snahou obce bylo navrátit této památce její původní
vzhled, neboť jeho vrchní polovina byla cca v r. 1965 ulomena
a nedochovala se jeho původní podoba. Teprve v rámci příprav na
slavnosti 750 let obce Jalubí se podařilo získat dobovou fotografii
s vyobrazenou větší částí chybějící vrchní částí kříže. Bylo tak
možno rekonstruovat i tuto památku a přitom zachovat její co
možná nejvěrnější podobu. Na celkových nákladech 291 tis. Kč
byla obci z Ministerstva pro místní rozvoj poskytnuta dotace
ve výši 204 tis. Kč.

Před rekonstrukcí v roce 2015

[3]

Po rekonstukci v roce 2015

» informace «
problémy s nedostatkem míst se
přesouvají do základní školy
Přístavbou pavilonu pro 26 dětí mateřské školy v roce 2011 byl
vyřešen problém s nedostatkem kapacity pro umístění dětí předškolního věku. V současné době se obec se stejným problémem
potýká v základní škole. Jediným řešením je rozšíření výukových
kapacit přístavbou vhodného objektu.
V základní škole je v současné době 5 plně obsazených tříd.
Dlouhodobě nás, až do dnešních dnů, trápí problémy spojené
s naprostým nedostatkem prostorů pro školní družinu. O tyto
prostory přišla škola před několika lety, kdy z původních čtyř
ročníků byl I. stupeň základního vzdělávání rozšířený na pět
ročníků a místnost školní družiny bylo nutno uvolnit pro tento
pátý ročník. Jediným prostorem pro školní družinu je malá místnost, původně užívána jako školní knihovna. V posledních šesti
letech se zvýšil zájem o školní družinu, který nejsme schopní
uspokojit. Tato potřeba je pochopitelná, do obce se stěhují mladé
rodiny, zvýšením důchodového věku skončila doba hlídání dětí
babičkami. Většina rodičů v současnosti upřednostňuje aktivní
vyplnění času jejich dětí. Před čtyřmi lety byl vybudován objekt
pro 26 dětí, jejíž plánovaná kapacita byla ze strany některých
místních iniciativ předmětem ostré kritiky pro zbytečnou předimenzovanost z důvodu očekávaného poklesu porodnosti. Opak
je pravdou, porodnost neklesá a mateřská škola se začíná opět
potýkat s nedostatkem míst. V současné době přechází tyto děti
do základní školy a k únorovému zápisu do 1. třídy očekáváme
asi 37 dětí.
Z tohoto důvodu je nutno situaci řešit již nyní a vytvořit podmínky pro otevření dvou prvních tříd. Současně je třeba řešit
také zmiňované kapacitní problémy školní družiny a knihovny.
Vzniklé prostory by bylo možné rovněž využívat pro uvažované
přípravné třídy, odborné počítačové a jazykové učebny a zájmovou činnost dětí nebo vzdělávání 3. věku.
Základní škola se snaží maximálně využívat vhodných dotačních
programů. Velká část výzev k podání žádostí o dotaci je směrována na financování vybavení prostor pro školní i mimoškolní
aktivity a zájmovou činnost. Zde se nabízí možnost financování
vybavení nově vzniklých prostor.
Zastupitelstvo obce rozhodlo řešit vzniklou situaci jako prioritu
v roce 2015. V současné době probíhá veřejná soutěž na dodavatele projektové dokumentace a dodavatele stavby. Byla podána
žádost o investiční dotaci na MŠMT ČR na rozšíření výukových
kapacit. Vzhledem k tomu, že demografická křivka v obci neklesá,
jedná se o dlouhodobě udržitelnou investici a další kvalitativní
posun školního vzdělávání v naší obci.

třídění odpadů se vyplatí obcím i lidem,
kteří v nich žijí
Odpady jsou celosvětově vnímány jako tíživý problém moderní
civilizace. Přestože sledujeme v posledních letech výrazné zlepšení nakládání s odpady, je stále velká část odpadu likvidována

[4]

tzv. skládkováním, tj. uložením do přírody. Od ledna 2015 platí
nový Plán odpadového hospodářství ČR pro roky 2015—2024.
Zákonem je zaveden zákaz skládkování od r. 2024. Příslušný paragraf v novele zákona o odpadech stanovuje, že na skládky je od
r. 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad (z popelnic)
a recyklovatelné a využitelné odpady vyjmenované prováděcím
předpisem. Zákonodárci přijatým zákonem sledují, že budou
uváděny do provozu linky na dotříďování domovního odpadu
z vyvezených popelnic. To s sebou přinese potřebu pokrytí zvýšení nákladů a tím navýšení poplatků.
Možnosti zlepšení nakládání s komunálním odpadem existují,
záleží však na každém z nás. Náklady na směsné odpady lze
snižovat především předcházením vzniku odpadů a zvýšením
množství vytříděných surovin. Na prvním místě v hierarchii nakládání s odpady je předcházení vzniku odpadu. To znamená, že
odpad vůbec nevzniká, nebo že ho vzniká poměrně méně. Zamysleme se před každým nákupem nad nakupovaným množstvím
a také nad tím, jak bude s předmětným obalem naloženo – zda
se dá ještě využít jako surovina, nebo musí skončit v popelnici
a následně na skládce. Můžeme například nakupovat nebalené
zboží anebo ve vratných obalech. Musíme každý nový nákup
odnášet v dalších a dalších PE taškách, místo abychom používali
opakovaně vlastní látkovou tašku? Co tak používat dobíjecí baterie! Zvažujme, které zboží má na životní prostředí menší dopad
(výrobky z přírodních materiálů, výrobky se značkou ekologicky
šetrný výrobek, zboží bez obsahu nebezpečných látek, těžkých
kovů, rozpouštědel apod.), výrobky z recyklovaných materiálů.
A tak bychom mohli ve výčtu pokračovat. Možné je všechno, jen
se nad tím musíme zamyslet. Když už nám ale odpad vznikne,
je důležité jej dobře vytřídit, čímž získáváme cenné suroviny.
Přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné, takže tříděním šetříme
nejen přírodu, ale i svoji peněženku, a také veřejné zdroje, které
mohou být využity na rozvoj obce, kulturu, sport….
K předcházení vzniku odpadu řadíme i domácí a komunitní
kompostování, protože tím nezatěžujeme popelnice. Ba naopak,
tvorbou kompostu a jeho zpracováním vrátíme do půdy zpět
potřebné živiny.
Naše obec se dlouhodobě snaží zlepšovat podmínky v rámci
systému nakládání s odpady. V letošním roce došlo k rozšíření
o sběrné místo za mostem naproti zdravotního střediska, což jistě uvítají obyvatelé z této místní části. Podle potřeby jsou rovněž
doplňovány nádoby na tříděný odpad. Obec Jalubí se v letošním
roce zapojila do sdružení obci, které si bude od r. 2016 provádět
svoz tříděných odpadů ve vlastní režii. Tímto je sledováno snížení
nákladů na svoz a likvidaci této skupiny odpadů, jakož i pružnější
vyvážení sběrných míst podle potřeby. Za tímto účelem pořídilo
sdružení obcí svozový vůz a doplnění chybějícími kontejnery
v hodnotě cca 6,2 mil. Kč. Na financování projektu byla přiznána
dotace z Evropských fondů a Státního fondu životního prostředí
výši 90 % tj. cca. 5,6 milionů korun. Zbývající část 600 tis. Kč bude
hrazena z rozpočtu sdružených obcí. Od letošního roku mají
občané možnost průběžného odkládání dosloužilých domácích
a kuchyňských spotřebičů, elektro, elekroniky, baterie a nebezpečného odpadu, a to každou středu od 8:00 do 17: 00 hodin nebo

» informace «
v jinou dobu po předchozí domluvě na novězřízeném sběrném
místě ve dvorním traktu obecního úřadu.

Svozové vozidlo sdružení obcí Babice, Huštěnovice, Jalubí,
Jankovice, Košíky, Kudlovice, Sušice a Traplice pořízené
s podporou evropských fondů a Státního fondu životního prostředí.

školní rok ve znamení sportu
V minulém školním roce 2014 / 15 jsme se zapojili do tří celostátních sportovních projektů na podporu zdravého životního
stylu. A protože vše děláme s chutí a na maximum, ani zde jsme
neudělali výjimku.
Jako časově nejnáročnější se ukázal projekt Česko sportuje
– Sazka olympijský víceboj. Jeho cílem bylo zapojit v průběhu
běžných hodin tělesné výchovy co nejvíce žáků do plnění osmi
měřitelných disciplín a zároveň je motivovat, aby sportovali i ve
volném čase. Jejich výsledky se pak v každém pololetí zobrazily
ve sportovním vysvědčení nejen žáků, ale i celé třídy. Díky včasné
registraci jsme hned zpočátku získali sportovní set v hodnotě
5 000 korun a děti z 1. – 3. třídy sportovní žákovskou knížku.
Po splnění třiceti zábavných pohybových úkolů náležela dětem
malá odměna. Naše ambice však byly vyšší a směřovaly k zisku
Tréninku s olympionikem. Naše plné nasazení se neminulo účinkem a stanuli jsme na postu nejúspěšnější školy ve Zlínském kraji.
V květnu se tak mohli naši školáci radovat ze setkání s olympioniky Tomášem Vernerem a Oldřichem Svojanovským, několikanásobným mistrem světa ve footbagu Janem Weberem a Pinďou ze
Čtyřlístku, kteří si pro děti připravili dvouhodinový program na
fotbalovém hřišti i s autogramiádou. Součástí projektu byla také
možnost získat pro školu profesionální pingpongový stůl. Díky
vytvořenému videu loňských páťáků a internetovému hlasování
mnoha našich příznivců jsme dosáhli i této mety a v závěru školního roku se školní tělocvična proměnila v pingpongovou hernu.
Druhým projektem, který nás oslovil, byl Hejtmanův pohár. Do
něho jsme se plně zapojili až po uskutečněném Sportovním zábavném odpoledni v únoru pod patronací Asociace amatérských
sportů ČR. Jednalo se o podpůrnou akci Hejtmanova poháru
a v Jalubí se jí mohli zúčastnit všichni žáci, nezávazně na jejich
věku a sportovních zkušenostech. Hlavním bodem programu

byl závod postavený na principech opičí dráhy. Tento princip
byl dále využit i v projektu a opět šlo o co největší zapojení
žáků a podpoření sportování. Nakonec z našeho snažení vyšlo
zasloužené stříbrné umístění ve Zlínském kraji a zisk poukázky
na nákup sportovního vybavení v hodnotě 4 000 korun.
Závěrem zmínka o 1. ročníku projektu Atletika pro děti do škol.
Všechny paní učitelky vyučující tělesnou výchovu se aktivně
zúčastnily semináře zaměřeného na využití sady pomůcek pro
dětskou atletiku, kterou jsme zakoupili v předešlém roce. V průběhu roku jsme na základě zasílaných zpráv o našem „atletění“
získávali do školní sbírky speciální medaile. Za zisk maximálního možného počtu jsme obdrželi ještě závěrečný certifikát
podepsaný patronkou Anežkou Drahotovou, juniorskou mistryní
světa v chůzi.
Prožili jsme krásný, sportem protkaný školní rok a věříme, že si
mnoho dětí najde ten „svůj“ sport, který je vyžene od počítačů, tabletů a mobilních telefonů. [ Mgr. Kateřina kuntová, ředitelka ]

mateřská škola na cestě ke zdraví
Mateřská škola svým pestrým programem připravuje děti nejen
na vstup do 1.třídy ZŠ, ale současně je vede k všestrannému
rozvoji i estetickému prožitku a zapojení se do kulturního dění
v obci.
Děti se představily svým hudebně pohybovým programem Trpaslíčci k výročí založení obce Jalubí. Hudební a dramatické cítění
představují při vítání nových občánků naší obce. Radost dělají
nejstarším občanům při jejich podzimním setkání a zahrádkářům zpestřují úvod výroční schůze.
Díky velké oblibě dětí se i v letošním roce zabýváme tématikou
zdravého životního stylu. Děti se prostřednictvím modelových
situací formou hry naučily např. jak poskytnout první pomoc.
Rozeznají základní zranění, nacvičily si kardiopulmonální resuscitaci na resuscitačním modelu dospělého i dítěte, seznámily

Den olympioniků s Tomášem Vernerem a Oldřichem Svojanovským
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se s lékárničkou, reálně namaskovaly zranění a znají základy
obvazové techniky.
Během roku se zaměřujeme i na logopedickou intervenci.
U předškolních dětí velmi často přetrvává nesprávná výslovnost
mnoha hlásek a artikulační neobratnost. Zařazujeme jazykové
chvilky a logopedická cvičení pro podporu rozvoje řeči a správné
výslovnosti. Oslabení v oblasti řeči přináší dítěti mnoho obtíží.
Je ohroženo jeho postavení ve skupině vrstevníků, v navazování
vztahů i v sebehodnocení. Narušení řečového vývoje může způsobovat i obtíže při učení.
Před pár týdny se nám podařilo získat speciální grant od Nadace
Synot. Za získané prostředky jsme pořídili léčivé hudební nástroje (dešťové hole, zvonkohry, tibetské mísy, ruční zvonky, hromový buben, přírodní chřestítka ze semen oleandru, kaučukovníku,
ořechů z Bali atd.), které mají velmi uklidňující a harmonizující
vliv, významně přispívají k vnitřnímu rozvoji a mohou se pro
děti stát prostředky k sebevyjádření, radosti a komunikaci. Za
pomoci jednoduchých, krásně znějících nástrojů můžeme pro
děti vytvářet pozitivní atmosféru, u které meditujeme, léčíme
se a relaxujeme.
Všem rodičům a přátelům školy děkujeme za pomoc a spolupráci
a těšíme se na další náměty pro obohacení programu školy a Vaše
aktivní zapojení. [ Diana horáková, vedoucí učitelka ]

stavení Sluha dvou pánů v zámeckém divadle, zámek Hluboká
a vilu prezidenta Beneše v Sezimově Ústí. Na pěkné ubytování
a večery v penzionu v Srníně budeme dlouho vzpomínat.
13. listopadu jsme ve spolupráci s Obcí Jalubí provedli vyhodnocení soutěže Rozkvetlé ulice.
V kategorii předzahrádky byli jako nejlepší vyhodnoceni:
Vaňkovi č. p. 10
Málkovi č. p. 561
Huskovi č. p. 429
V kategorii okna, balkóny bylo následující umístění:
Hasalovi č. p. 635
Janečkovi č. p. 469
Oharkovi č. p. 397
Cenu diváků získali František a Ludmila Kostelníčkovi. V soutěži
budeme nadále pokračovat. Věříme, že se do ní zapojí co nejvíce
občanů tak, aby naše obec byla stále krásnější.
V prvním pololetí roku jsme se zaměřili na naši spoluúčast při
750. výročí založení obce Jalubí. Ve dnech slavností byla v areálech našeho spolku k vidění prezentace naší práce. K prohlídce
s možností degustace byla zpřístupněna rovněž naše pěstitelská pálenice. Ze strany návštěvníků slavností byly ohlasy velmi
příznivé.
Kromě těchto akcí jsme ještě zajišťovali běžný chod organizace. Zajistili jsme dodávku sadbových brambor, provedena byla
úprava zeleně před Pálenicí včetně nového chodníku a zídky
a proběhlo několik brigád na údržbě okolí našich areálů. S potěšením můžeme konstatovat, že o brigádníky z řad členů nemáme
nouzi. Do konce roku nás čeká ještě jeden velký úkol - dokončení
rekonstrukce střechy u Pavouka. Ale i ten zvládneme.
Děkuji všem členům za jejich práci a přeji jim a všem občanům Jalubí hodně zdraví a pohody v roce 2016. [ Mgr. Jind řich za ple tal,
předseda ZO ]

český zahrádkářský svaz v jalubí v roce
2015
Naše úkoly na rok vždy určuje výroční členská schůze. Tak i letos jsme byli tímto naším orgánem zaúkolováni. V březnu se
uskutečnila přednáška Ing. Kostelníčka na téma Okrasné dře‑
viny, kterou navštívilo přes 30 účastníků. Dále se v tomto měsíci
uskutečnilo naše koštování vín, které má již dlouholetou tradici.
V květnu jsme uspořádali posezení našich žen u příležitosti svátku matek, spolu s přednáškou o pěstování balkonových rostlin
spojenou s prodejem. Ve dnech 28. — 30. srpna jsme pro naše
členy uspořádali zájezd do jižních Čech. Navštívili jsme pivovar
Bernard v Humpolci, zámek v Českém Krumlově, divadelní před-

Předzahrádka rodiny Vaňkových a Řimákových

myslivecké sdružení
Členové Mysliveckého sdružení v Jalubí vykonávají právo myslivosti na honebních pozemcích v katastru obce Jalubí. Naše
sdružení se rozšířilo o dva nové členy na celkový počet 14, z toho
12 aktivních a 2 důchodci. Tito dva členové se již nemusí zúčastňovat akcí pořádaných mysliveckým sdružením.
V měsíci dubnu jsme opět, jako už několik let po sobě, prošli celý
revír a z přírody zlikvidovali odhozený odpad. Je příjemné zjištění, že takto vyhozeného odpadu ve srovnání s předešlými roky
výrazně ubylo. Tentokrát tato akce proběhla bez účasti skautů,
kteří měli ve stejný den dopředu plánovanou akci mimo obec
Jalubí. Na jaře jsme oseli naše políčka, abychom si zajistili krmivo
pro spárkatou zvěř (jelení, daňčí, srnčí). V měsíci květnu jsme
provedli terénní úpravy u myslivecké chaty a upravenou plochu
znovu oseli novou trávou. V červenci jsme se podíleli na zajiště-
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ní oslav 750 let naší obce. Na pálenici jsme uspořádali výstavu
mysliveckých trofejí a na koupališti jsme organizačně pomohli
s uspořádáním velkolepé zábavy a návštěvníkům připravili zvěřinové speciality a bohatou tombolu. Děkuji touto cestou Obci
Jalubí, ředitelce p. Kateřině Kuntové, kolektivu školní kuchyně
p. H. Malované, M. Úředníčkové, R. Machové a M. Hejdovi za propůjčení zařízení kuchyně a přípravu jídla na tuto akci. V průběhu
roku jsme prováděli údržbu krmných zařízení. Každý člen sdružení má určeno jedno krmné zařízení, o které se musí postarat
a od podzimu do jara krmit, aby zvěř nestrádala. V říjnu jsme
uspořádali střelby o putovní pohár na střelnici Salaš. Nejlépe se
dařilo a střelby vyhrál Milan Ďurana, druhý se umístil Roman
Dvouletý a třetí skončil Aleš Nevrla. Po celoroční práci přichází
doba lovu na drobnou zvěř. I letos uspořádáme pouze jeden
hon na drobnou zvěř, neboť kmenové stavy této zvěře nejsou na
takové úrovni jako dřív a to nejenom v našem sdružení. Je třeba
se snažit o jejich zvýšení.
Děkuji všem za dosavadní přízeň a jménem členů mysliveckého
sdružení v Jalubí přeji všem spoluobčanům hodně zdraví. [ Josef
kolář, předseda ]

přátelé vína jalubí
V letošním roce se uskutečnil již 8. ročník Koštování vína v Jalubí,
který zaznamenal zatím největší účast, téměř 600 vínomilců.
Je to pro nás známka, že se nám práce daří a zároveň závazek
udržet si tento trend do dalších ročníků. Pro zajímavost uvádíme
trochu statistiky z předchozích let:
			
		
Rok

1. koštování vína
2. koštování vína
3. koštování vína
4. koštování vína
5. koštování vína
6. koštování vína
7. koštování vína
8. koštování vína

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počty vystavených
vzorků

Počet vystavujících
obcí

428
698
792
722
748
770
802
640

35
51
55
54
52
57
55
45

Náš spolek Přátelé vína sám úspěšně vystavuje na více jak 30
výstavách. Výstava v Jalubí se řadí mezi 3 největší výstavy v rámci
Zlínského kraje, a to jak z pohledu počtu vzorků, tak i co do
počtu návštěvnosti.
Toto je i zásluha Vás, občanů, kteří v nás máte důvěru a navštěvujete naše Koštování vína. Za to vřelý dík. Jelikož nás letošní
rok obdaroval vynikající úrodou a kvalitou hroznů, můžeme se
těšit na již 9. Koštování vína. Srdečně Vás zveme na sobotu
27. úno ra 2016 od 10.00 h. Příjemnou zábavu obohatí CM Mladí
Burčáci, od 20.00 h budeme pokračovat oblíbenou diskotékou
při víně.
Na sklonku tohoto roku Vám všem chceme popřát hodně štěstí,
zdraví, hodně dárků pod stromečkem a ať se Vám v novém roce

2016 vyplní i ty nejtajnější přání. [Dušan ondráš, Přátelé vína
Jalubí]

hasiči
Vážení spoluobčané, dovolte mi zrekapitulovat, co se událo
v roce 2015 ve sboru dobrovolných hasičů. V lednu se konala
výroční schůze, kde došlo k určitým změnám ve složení výboru.
Byl zvolen nový starosta a vedoucí mládeže. Bývalému starostovi
panu Liboru Hradilovi bych touto cestou rád poděkoval za dlouholetou práci ve vedení sboru. V únoru jsme pořádali fašankový
průvod obcí s následnou večerní zábavou s kapelou Kabrňáci
a pochováváním basy. V dubnu jsme provedli sběr železného
odpadu a zúčastnili jsme se 22. Hasičské pouti na sv. Hostýnu.
V květnu proběhlo školení první pomoci na naší zbrojnici, kterého se zúčastnilo 8 žen z našeho sboru. Následovala okrsková
soutěž v Jankovicích. Naše SDH reprezentovala družstva mužů,
starších a mladších žáků a ženy nad 35 let. Obsadili jsme tři
1. místa a 2. místo. Mužstvo mužů postoupilo do okresního kola
v požárním sportu, kde nezklamalo. Naše mládežnická družstva
trénovala na hřišti SK Jalubí, kde také proběhla soutěž O po hár
starosty obce Jalubí. Aktivně jsme se zúčastnili oslav 750 let
založení obce Jalubí, jednalo se o společný průvod krojovaných
a organizačních složek do kostela na mši a následně na koupaliště, kde jsme zajišťovali občerstvení do brzkých ranních hodin.
V neděli probíhaly oslavy na hřišti, kde byly ukázky vyprošťování
z havarovaného automobilu, ukázky slaňování z výškové plošiny, vybavení vozu hasičského záchranného sboru z Uherského
Hradiště a hlavně útok mladých hasičů s největším aplausem
od přihlížejících. Koncem července jsme s dětmi odjeli na tábor
v rekreačním středisku Rusava. Tématem celého týdne byla první
pomoc. Navštívili jsme Záchrannou službu v Bystřici pod Hostýnem, zde si děti i my dospělí prohlédli celou výbavu sanitek
a pod odborným vedením zkoušeli resuscitaci, měření tlaku atd.
Dalším výletem bylo hasičské muzeum v Dřevohosticích. Ještě
jsme navštívili centrální stanici Hasičského záchranného sboru
ve Zlíně s prohlídkou operačního střediska, ukázkou techniky,
nového cvičného polygonu a dalších zajímavých věcí. Část volného času děti strávily na solárním koupališti Rusava.
Závěrem chci poděkovat všem sponzorům, příznivcům a v neposlední řadě OÚ Jalubí za projevenou podporu v roce 2015. Na další
spolupráci se těšíme i v roce následujícím. Všem spoluobčanům
přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí
v roce 2016. [ Petr kostelníček, starosta sdh ]
JSDH v roce 2015
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, a tak mi dovolte, abych
Vás seznámil s činností naší jednotky.
Jednotka sboru dobrovolný hasičů obce v letošním roce zasahovala u čtyř událostí, a to v lednu u požáru kotelny rodinného
domu, dále v červenci u požáru suché trávy na horním rybníku
a u požáru traktoru s balíkovačem a zatím poslední zásah byl
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u požáru suché trávy při železniční trati od Moravského Písku
až po Spytihněv. V létě se jednotka zúčastnila na hřišti oslav
založení obce, kde připravila pro přítomné ukázku požárního
zásahu, kterou předvedlo družstvo žáků, dále členové jednotky
předvedli vyproštění zraněné osoby z automobilu a ve spolupráci
s kolegy z HZS Uherské Hradiště ukázku práce ve výškách. Na
závěr jsme dětem vyrobili pěnu, která jako vždy sklidila největší
úspěch. Dále jsme během suchých dnů prováděli závlahu travnatých ploch a kropení cest kvůli zvýšené prašnosti. Kromě všech
výše uvedených činností jsme letos provedli nutné opravy na
naší technice, aby byla i nadále provozu schopná a připravená
na nasazení k ochraně zdraví a majetku občanů. V letošním roce
jsme získali od Zlínského kraje dotaci na zakoupení osobních
ochranných a věcných prostředků, za kterou se i s přispěním
obce Jalubí zakoupilo nové vybavení, jako např. motorová pila,
zásahová výstroj pro hasiče, dýchací přístroje a mnoho dalších
prostředků v celkové výši 214 tis.Kč, která přispěje ke zkvalitnění zásahu a možnosti nasazení na jiné typy zásahů než jsou
požáry a povodně.
Závěrem chci poděkovat členům jednotky za odvedenou práci,
jak při zásazích, tak i při přípravě a údržbě techniky. A hlavně
našemu zřizovateli, obci Jalubí, v čele se starostou Ing. Malovaným, bez jejichž podpory bychom neměli takové vybavení
a zázemí, jaké dnes máme. A už mi nezbývá, než abych popřál
Všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vkročení do nového roku 2016. [ Petr borusík ml., zástupce
velitele JSDH Jalubí ]
Dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Poskytnutá dotace z rozpočtu Zlínského kraje výrazně napomůže ke zlepšení podmínek pro práci zásahové jednotky hasičů Jalubí. Dne 17. 3. 2015 byla obci poskytnuta dotace ve
výši 150 000 Kč na pořízení osobních ochranných zásahových
pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany.
Zásahová jednotka tak bude ještě lépe vybavena pro zvládnutí
mimořádných událostí při záchraně majetku občanů a ochraně
zdraví přímo zasahujících členů jednotky. Celková hodnota pořízeného majetku je 215 tis. Kč.

sportovní klub sk jalubí
V letošním roce nám v mistrovských soutěžích hrají opět tři
mužstva. S nástupem do podzimní části však došlo ke změně.
B‑mužstvo ukončilo svoji působnost pro nenaplněnost soupisky dostatečným počtem hráčů. Místo nich zahájilo opět po
10 le tech mistrovské soutěže v okresním přeboru mužstvo dorostu. V krajské soutěži hraje mužstvo mužů. Nejmladším družstvem jsou naši žáci, hrající v okresní soutěži.
V sezóně 2014 / 2015 se A—mužstvo umístilo na 12. místě,
B— mužstvo na 7. místě a Žáci na 3. místě. V probíhající sezóně
2015 / 2016 patří po podzimní části mužům 13. místo s 12 body,

[8]

dorostu 6. místo s 5 body a žákovské družstvo přezimuje na
5. místě.
V letní přestávce převzal po Romanovi Šilcovi funkci trenéra
mužů Marek Otrusina, vedoucím mužstva je nadále Patrik Najbrt.
Po zimní pauze se na jaro 2015 ujali tréninku žáků Jan Botek
spolu s Jaroslavem Čagánkem st., který však v létě skončil. Funkci
vedoucího žáků zastává nadále David Gál. Po nezdarech v obsazenosti funkcí u dorostu se v podzimní části ujal role trenéra
Roman Šilc, asistentem je Michal Dobiáš a vedoucím Aleš Škrabal.
V roce 2015 se nám podařilo po delší době obnovit mužstvo dorostu, což je tím nejpodstatnějším ve fotbalovém dění v SK Jalubí.
Rovněž začala generační obměna u žáků. Věříme, že to jsou hlavní úspěchy k udržení fotbalu v naší obci na další roky. Registrací
devíti nových žáků byly učiněny již první kroky v této oblasti.
Mimo sportovní činnost se klub zaměřil na údržbu a vzhled
areálu a ochranu majetku. K tomu by mělo napomoci rozšíření
osvětlení prostoru dětského hřiště a umístění kamerového systému. Sportovní klub se zapojuje i do nejrůznějších kulturních
akcí, jako je např. spolupořádání dětského dne, hodů a letos i pomoc při oslavách 750 let od založení obce, jejíž nedělní část se
uskutečnila na fotbalovém hřišti. Neodmyslitelnou každoroční
akcí je košt slivovice. V letošním roce se uskutečnil již 40. ročník.
V konkurenci 220 vystavovaných vzorků se stal vítězem Marek
Burián.
Pro rok 2016 jsou našimi sportovními cíli fungování přípravky,
udržení krajské soutěže mužů a pokračovat v započaté práci
s dorosteneckou mládeží, která je zárukou pro omlazení a fungování mužstva dospělých a existence fotbalu v Jalubí.
V Jarních měsících bychom chtěli zvelebit a pravidelně udržovat
náhradní hřiště za školou, prohloubit stávající studnu s cílem
získat zdroj vody pro zavlažování hřiště a doplnit dětské hřiště
v prostoru fotbalového areálu o další prvky. Další, již 41. ročník
koštu slivovice uspořádáme 19. března na KD v Jalubí, o zábavu
se postará skupina Halogen.
Jak se dovídáte, tak není prací SK jen fotbal, i když to je to nejpodstatnější. Bez široké podpory však již ani na venkově není
myslitelné fungování kteréhokoliv sportovního oddílu.
Dovolte mi proto v závěru poděkovat sponzorům, kteří náš oddíl finančně i materiálně podporují. Jsou to Obec Jalubí, VTP
Zdeněk Pastorek, Pavel a Zdeněk Rozsypálkovi, OK KLIENT, a. s.,
Michal Zapletal, MB Střechy–Marek Burián, Zahradní technika Robert Bilka, ČZS Jalubí, Schlotte Automotive Czech, s. r. o,
Daw–Czech, s. r. o., Automatické závlahy Doseděl a Trávníček,
Jass–Uni, s. r. o., a Autoopravna Michal Oharek. V neposlední řadě
děkujeme fanouškům za přízeň, hráčům, trenérům, vedoucím
mužstev, funkcionářům, hospodářům šaten manželům Buriáno-
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vým za jejich práci a obětavost a našim přítelkyním a manželkám
za pochopení a trpělivost.
Na závěr přejeme všem našim spoluobčanům příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku 2016 hodně zdraví a splnění
osobních cílů. [ Roman šilc, předseda SK Jalubí ]

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás pozval na vystoupení
Folklorního souboru Střešňa, které se uskuteční v neděli 27. 12.
v 16.00 h u nákupního střediska. Zároveň bych rád připomenul
některá vystoupení a akce, kterých jsme se v uplynulém roce
zúčastnili. V pěvecké soutěži Tupeský džbáneček ukázala děvčata
Nela Ondrášová, Kristýna Odstrčilíková a Dominika Vagundová,
že i v Jalubí umíme krásně zpívat.
Léto jsme zahájili celodenním výletem na zříceninu hradu
Cimburka, spojeným s vystoupením na folklorním festiválku
v Osvětimanech. Děti pátraly po ukrytých drahokamech v hradních rozvalinách, vyzkoušely si slaňování na skalní stěně Kozel
a obdivovaly překrásný výhled z přírodní rozhledny Kazatelna.
Odpoledne už patřilo folklóru a skvěle pořadatelsky zajištěné
akci, která završila už tak krásně prožitý den.
O týden později následovala farní pouť a do prázdnin jsme vpluli
vodáckým zájezdem na Vltavu. Tábořili jsme v kouzelné atmosféře mlýna a náhonu ve Vyšším Brodě, na několika etapách
jsme poznali téměř celou řeku včetně nezapomenutelné scenérie
Českého Krumlova a jeho šlajsen. Na výjimečný výlet hned tak
nezapomeneme, stejně tak jako Vltava nezapomene na zvuky
cimbálové muziky.
Po návratu nás čekala příprava na výročí 750 let obce a v závěru
prázdnin pak tradiční dožínky. Za hospodáře šli manželé Eva
a Michal Horákovi. V průvodu, ale i na odpolední zábavě, hrála dechová muzika Buchlovjané, která se spolu s cimbálovou muzikou
Střešňa postarala o skvělou zábavu v útulném areálu u Pavouka.
Na závěr bych rád poděkoval všem vedoucím za obětavou práci
s dětmi. Jejich počty se neustále navyšují a zejména nejmladší
část souboru láká stále nové a nové zájemce, což nás nesmírně
těší. [ Ing. Miroslav kostelníček ]

Zde každý zjišťuje kvalitu chovu a pokouší se vyčlenit ty kusy, které se nadále nehodí mnohdy i k několikaletému dalšímu chovu.
Toto je období, ve kterém se rmoutíme nad tím, že nám něco
končí, ale přitom jsme nadšeni a natěšeni na další rok, další sezónu s tím co nám to nového přinese a co nás bude těšit.
Samozřejmě přijdou chvíle, kdy by to člověk nejraději vzdal, protože se mu nedaří a nemá štěstí, jenže jak se znovu postaví na
nohy a vzepře se všem problémům, zjistí, že něco dokázal a to
ho vede k vyšším cílům a vybízí k lepším výkonům a strategiím.
Lidé a zároveň chovatelé v mém okolí nezdar chovatelských
aktivit dostal na kolena a to snad všechny. Jenže do jednoho
se dokázali oklepat a teď jsou to lidé s novou vizí a přímějším
myšlením. Takto by měli vzhlížet i ostatní lidé z naší obce. Nebýt
smutni nad tím, že tento rok končí, ale těšit se na ten nový, lepší.
Za sebe chci říct, že ten další rok bude určitě hodně náročný, co se
pracovní stránky týká, ale přesto se na něj hodně těším, protože
se budu snažit po novém roce rozšířit naše řady a ukázat naši
práci včetně odchovů široké veřejnosti.
Mám v plánu začít tam, kde je to potřeba zřejmě nejvíce a to
u našich žáků základní školy.
Tak aby děti znaly základy chovu drůbeže, králíků nebo i dobytku, což bylo v mých dětských letech naprostou samozřejmostí.
S tímto plánem hodlám oslovit vedení školy, a pokud by z jejich
strany byl zájem, tak založit kroužek mladých chovatelů.
V současné době se snažíme sehnat nějaký vhodný pozemek,
naznačující dobré chovatelské zázemí, kde by mohl vzniknout
základ pro další cíle našeho spolku. Tam pak volně chovat různé
druhy domácích zvířat a s jejich chovem seznamovat širokou
veřejnost. Za nabídku vhodného pozemku k užívání nebo odprodeji předem děkujeme.
Každému, kdo by chtěl náš spolek poznat blíže, můžu nabídnout
návštěvu na naší každoroční a již tradiční schůzi.
Ta se pravidelně koná na přelomu ledna a února, tedy v době
chovatelského klidu. Můžete také nahlédnout na stránky
www. pra va cho va tel ska. eu
Jinak bych chtěl všem spoluobčanům popřát klidné, ničím nerušené svátky vánoční, bohatého Ježíška, hodně štěstí, zdraví,
spoustu úspěchů v novém roce a na stole jen kvalitní produkty od
jalubských Chovatelů. Zrnu Zdar! [ Jaromír kříž, Cho va te lé, z. s.]

chovatelé drobného zvířectva

římskokatolická farnost jalubí

Jsem rád za to, že zde můžu napsat několik slov a tím představit
celkem nový spolek, působící v obci Jalubí. Jedná se o skupinku
mladých lidí,kteří mají nadšení pro tradiční chov domácích zvířat. Jde o prostý chov, tak jak tomu bývalo dříve, jen s tím rozdílem, že dnes nám dopravní infrastruktura a internet umožňují
cestovat pro chovné kusy neomezeně daleko a tak přivážet stále
nové, geneticky a vzhledově zajímavé jedince.
Z pohledu nás chovatelů, je konec roku zaměřen na selekci chovu,
což je ta část, která není nijak příjemná, ale přesto dost důležitá.

Letošní výročí třičtvrtětisíciletí naší obce nelze odmýšlet od katolické duchovní správy. Čím hlouběji jdeme do minulosti, tím
užší provázanost můžeme pozorovat v oblastech náboženského
a společenského života. Vždyť první historická zmínka o obci
Jalubí je právě z dokumentu biskupství olomouckého.
Proto naše farnost nezůstala stranou při přípravě a oslavách
zmíněného jubilea. Z farního archivu byly dány k dispozici pozoruhodné dokumenty o dávnější historii i o událostech dosud
živých u řady pamětníků. Důležitou službou také pro budou-

folklorní soubor střešňa
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cí generace se stala zdařilá digitalizace filmového dokumentu
o opravě farního kostela.
Při vlastních oslavách byla ve farním kostele sloužena mše svatá
v sobotu 18. července. Slavnostní bohoslužby rámovala v loňském roce obnovená barokní výzdoba. I když ještě zbývá dost
práce k úplné obnově interiéru, právě dosavadní opravou zvýrazněná krása přispěla k rozhodnutí zařadit letos náš kostel do
projektu Noc kostelů.
V pátek 29. května do pozdních večerních hodin byl kostel přístupný veřejnosti. Pozvání přijal pěvecký sbor Svatopluk z Uherského Hradiště. Jeho vystoupení bylo prostřídáno výkony naší
chrámové schóly. Prohlídka interiéru s odborným výkladem byla
doplněna diaprojekcí současných i historických fotografií. Kdo
se nebál, mohl si prohlédnout věž i půda u kostela. Zájem veřejnosti byl potěšitelný.
Farní kostel však, spíše než muzeální funkci, plní roli sakrální
– slouží ke shromažďování živého farního společenství k pravidelným bohoslužbám. Takto upevňované vědomí křesťanské sounáležitosti dává prostor k nejrůznějším aktivitám, ať je to společenství maminek na mateřské nebo děti v kroužku Svatojánek
či dospělým farníkům určené společenství Cursillo, Mariánské
večeřadlo nebo mezinárodní křesťanské hnutí Modlitby matek.
Loni zahájené setkávání nad biblí při pravidelných biblických
hodinách se ujalo. Písmo sv. přináší množství pozoruhodné látky
k probírání jistě na řadu dalších let. Hodiny jsou určeny každému,
kdo se chce více dovědět o obsahu bible, o dobách, kdy texty
vznikaly, o jejich kulturním a historickém pozadí. Naše biblické
hodiny jsou otevřeny každému zájemci! Na začátku letošního
roku byla zahájena příprava na přijetí svátosti biřmování. Z farnosti se přihlásilo devět zájemců – devět mladých lidí, kteří se
rozhodli poctivě promyslit své křesťanské postoje. Zřejmě v květ-

nu příštího roku bude do farnosti pozván olomoucký arcibiskup,
aby udělil svátost biřmování.
Milí farníci, milí občané, před námi je vánoční čas. Přejme si, aby
do našich srdcí přinesl Kristův pokoj. Příchod Božího Syna na
svět budeme prožívat o vánočních bohoslužbách.
24. 12. Štědrý den, Půlnoční
21.00 h
25. 12. Boží hod vánoční mše sv. 09.00 h
Setkání dětí u Jesliček		
14.00 h
26. 12. Sv. Štěpána, mše sv.
09.00 h
28. 12. Vánoční koncert cimbálové muziky
Ohnica v kostele		
18.00 h
[ P. Vojtěch daněk, farář ]

skauti v roce 2015
Konec roku je spjat s rekapitulací naší činnosti a my můžeme
říct, že letos toho bylo opravdu hodně.
Jednou z nejdůležitějších událostí, bylo založení roverského kmene „Impuls“. Posláním roverů – skautů starších patnácti let, je
SLUŽBA, služba sobě, druhým, vlasti. Roveři obvykle vedou družiny mladších členů, což ale nemusí být podmínkou. Většina roverů jsou studenti, kteří dojíždějí na střední, či vysoké školy a na
vedení družin jim nezbývá tolik času. Proto je tady kmen, který
slouží k setkávání s ostatními vrstevníky, k předávání zkušeností,
načerpání inspirace, k překonávání sebe samého formou určitých výzev projektů či expedic, ale také k již zmiňované službě.
Nejsou to jenom schůzky, výpravy do přírody, jsou to také akce,
které dělají skauting pravým skautingem. Na několik takových
vyrazili starší kluci. K těm nezapomenutelným patřil Obrok
v Liberci, což bylo velké setkání skautů a skautek z celé České
republiky, které čítalo přes 1200 účastníků. Zde byly na programu různé výzvy, koncerty, hry, ale i služba lidem v okolí. Našim
roverům se zde natolik líbilo, že ani po pěti dnech úžasného
programu se jim vůbec nechtělo domů.
Ve skautském chlapeckém oddíle jsou nejen roveři, ale i mladší
kluci - vlčata a starší kluci - skauti. Pro ně byl bezesporu největší
akcí v tomto roce tradiční letní tábor. Tento rok jsme tábořili
v Buchlovských horách nedaleko Smraďavky, těsně pod Holým
Kopcem, na krásném místě, jménem Pila. Táborový program byl
trochu odlišný od předchozích let. Nehráli jsme žádnou velkou
celotáborovou hru, ale snažili jsme se zaměřit na skautské dovednosti, na které přes rok není čas. Bez her by ale tábor nebyl
táborem, proto i na ně bylo vyhrazeno hodně času. Z velkých nových her, které jsme zažili, můžu vypíchnout například pevnost
Boyard, inspirovanou úspěšnou francouzskou televizní soutěží,
nebo hra Hunger games, které byla určené jenom pro skauty.
Proč? Pokud znáte stejnojmenný film, tak už nejspíš tušíte.
Také mladší holky- světlušky a starší – skautky měly během roku
bohatý program. Schůzky, výpravy, přespání v klubovně, tři rádkyně dokonce vyrazily na rádcovský kurz OstRK, kde získaly
notnou dávku zkušeností, motivace, ale také přátel. Letní tábor
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byl bezesporu největším zážitkem. Už potřetí jsme zavítaly do
podhůří Jeseníků k obci Janoslavice, kde nás opět čekala škola.
Holky se totiž ocitly na půdě Bradavic, kde studoval Harry Potter.
Během dvanácti dní jsme stihly zavítat do všech dílů příběhu,
a tak s Harrym prožívat jeho dobrodružství, učit se čarovat a nejen to. Na programu bylo také rozdělávání ohňů, práce s pilou,
stavba stanů a další tábornické dovednosti.
Začátek školního roku přivál do našich družin spoustu nováčků, jak kluků, tak holek a to nám činí nesmírnou radost. V září
jsme využili krásného počasí a pozvali jsme děti z jalubské školy
i školky na tradiční létání s draky. Vítr i počasí nemohlo být lepší,
dvacet draků si krásně zalétalo k velké radosti svých majitelů.
Také jsme vyšlápli na Brdo a ujali jsme se strašení na akci Jalubí
plné strašidel.
Poslední velkou akcí pořádanou pro naše skauty a skautky v letošním roce byl noční výsadek, což je trénink odvahy, sebezáporu
a schopnosti poradit si. Večer byli po skupinách vysazeni na
neznámých místech uprostřed chřibských lesů. Úkol byl jednoduchý. Co nejdříve najít, kde se nacházejí, vymotat se z lesů
a dorazit zpět domů bez použití navigace.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na činnosti našich oddílů, a především obci za
podporu a finanční podporu.
Konec roku, Vánoce, cukroví, rodinná pohoda, čas klidu a splněných přání, ale také dobrých skutků a milých slov, na které
by se ovšem nemělo zapomínat ani přes rok. Proto přineseme
do vašich domovů Betlémské světlo a milé slovo i letos ráno na
Štědrý den. [ Pavel vagunda, Patricie slavíková, vůdci oddílů ]

živé jalubí
Milí spoluobčané, každoročně spolky z naší obce představují
svoji činnost. Letos jsme tuto možnost poprvé dostali i my.
Dovolte mi tedy, abych v krátkosti shrnul, co se nám za půl roku
naší existence podařilo a také nahlédl do historie, jak a proč tento
spolek vlastně vznikl.
Na začátku všeho to byla parta mladých a nadšených lidí, která
se již několik let podílela na organizaci každoroční skautské akce
Jalubí plné strašidel. Za několik let se tato akce dostává do povědomí lidí z okolních obcí a každý rok přiláká více návštěvníků.
Našli jsme tedy společné nadšení a vizi uskutečňovat více akcí
a různorodých aktivit, které oživí dění v naší obci. Tomuto spolku byl dán tedy příznačný název Živé Jalubí, a letos v červnu byl
zapsán jako Živé Jalubí, z. s.
V srpnu se uskutečnila naše první akce Promítání filmu Domácí
péče, který se natáčel mimojiné i u nás v Jalubí.
Film byl uveden samotnými tvůrci, režisérem a scénáristou
Slávkem Horákem, dramaturgem prof. Janem Gogolou a kameramanem Janem Šťastným. Příjemnou atmosféru doplnila CM
Kunovjané, která ve filmu také účinkovala. Součástí promítání
bylo také shlédnutí krátkého filmu z oslav 750 let obce. Účast
více než 450 lidí v kulturním domě svědčí o mimořádném zájmu
z Vašich řad a utvrzuje nás v přesvědčení, že jsme vykročili správ-

Režisér Slávek Horák před promítáním filmu Domácí péče
nou nohou, a že občané Jalubí mají velký zájem o dění v obci.
Úspěch tohoto snímku dokládá i skutečnost, že film získal hlavní
cenu na jubilejním 50. MFF Karlovy Vary a nyní bojuje o možnost
zisku celosvětových Oscarů v Americe.
Ke konci tohoto roku bylo za pomoci skautů, hasičů a našich
kamarádů pořádáno tradiční Jalubí plné strašidel. V potemnělém Jalubí se cca 500 účastníků všech věkových kategorií vydalo
vysvobodit neprávem odsouzenou čarodějnici Marínu Kolbovou.
Zachránit ji nebylo vůbec jednoduché a ke splnění rozmanitých
úkolů bylo mnohdy zapotřebí hodně sil. Na 15 místech čekali například Ztroskotanci, Ďábelsky šílená kuchyně či Mumie,
kde bylo splnění daného úkolu stvrzeno podpisem. Děkujeme
Vám, občanům Jalubí, za rozsvícení svíček a dýní před Vašimi
domy, vytvořilo to pravou strašidelnou atmosféru. V průběhu
se návštěvníci mohli zahřát svařákem nebo čajem, tato novinka

Noc plná strašidel
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letošního ročníku byla v pochmurném podzimním počasí doslova „vřele“ přivítána.
Pevně věříme, že první zmínka o spolku ve zpravodaji nebude
tou poslední. Již nyní Vám můžeme slíbit několik dalších akcí,
které připravujeme v dalším roce a jakékoliv Vaše podněty rádi
přivítáme.
Děkujeme zejména Vám, za hojnou účast na našich akcích, dále
obecnímu úřadu a všem, co naši činnost jakkoli podporují.
Přejeme Vám hezké prožití svátků vánočních a šťastný nový rok,
ve kterém se těšíme na opětovné setkání s Vámi. Navštivte také:
www.zive‑jalubi.cz. [ Petr tomášů, předseda spolku ]

jalubí—huštěnovice—paříž a zpět
1. den: Huštěnovice - Lipno nad Vltavou (374 km)
•
•
•

sobota 25. 7. 2015
výjezd v 7:15, příjezd v 19:00
ráno 18 °C, slunečno, polojasno, odpolední přeháňka na
pláštěnku
Vyjíždíme celkem 4 stroje. Martin Gajdošík (Huštěnovice, 24 let)
na zeleném stroji nás doprovází kousek za Slavkov u Brna, poté
se vrací domů. Zbytek jezdců, tedy Jiří Gajdošík (Huštěnovice,
27 let), Petr Gajdošík (Huštěnovice, 31 let) a Martin Kolaja (Jalubí, 28 let) pokračuje do vzdálenějšího cíle, do Paříže. Někde
před Brnem se také odehraje jediná technická závada dne, kdy
Martinovi K. uletí česká vlajka přímo před policejním autem,
naštěstí to neřeší. O kousek dál vytratí litr slivovice, Petr si toho
všímá, ale myslí si, že je to voda a tak to nechává ležet. Tato ztráta
nás bolí ještě po příjezdu zpět domů. Martin počítá z dlouhé
chvíle mrtvé zvířátka na silnici (ty větší), na konci dne jich je 17.
U Lipna přespáváme v kempu Jestřábí, je zde nepříjemná zima,
pijem s dvěma motorkářema od Mělníka, podle očekávání je
huštěnovská slivovice zlomí.

tek. P. S. Doufáme, že Němci nechápou špatně náš signál rukou
pro odbočení doprava.

3. den: Neuburg - Horb am Neckar (322 km)
• výjezd v 6:00, příjezd v 19:30
• ráno 13,6 °C, mírný déšť, větrno, polojasno
Trochu bloudíme, hlavně kvůli objížďkám. Užíváme si nic nechápající civění míjejících Němců. Omylem navštívíme Legoland.
Poté, co Jura předjel plastovou trojkolku, která valila plným po
rychlostní cestě, mu spadl řetěz. Řešila to i německá policie, ale
díky komunikační bariéře nás nechali vyřešit si problém svépomocí. Řetěz začíná dělat problémy i Pecovi. Přespáváme v kempu
u města Horb am Neckar. Noc nás celkem přijde skoro na 40 €, je
to proto poslední kemp, který na celém výletu navštívíme. Martin
napočítal 14 mrtvých zvířátek.
4. den: Horb am Neckar - Pont‑à‑Mousson (251 km)
• výjezd v 7:00, příjezd v 20:00
• ráno 14,6 °C, oblačno, déšť
Po výjezdu z kempu chytl Martin defekt, samozřejmě na hůř
přístupném zadním kole. Projíždíme Štrasburgem, hraničním
městem mezi Německem a Francii. Jediný, kdo trochu tuší, jak
se z velkého města vymotat, je Martinova GPS. Hrnem si to po

2. den: Lipno nad Vltavou - Neuburg (293 km)
• výjezd v 8:00, příjezd v 19:45
• ráno 16 °C, zpočátku jasno, poté zataženo, večer déšť
Jiří opravuje zadní světlo, jedeme trajektem přes Lipno do Rakouských Tyrol, po jejich krátkém přejezdu se ocitáme v německém Bavorsku. Projíždíme krásným městem Passau, za ním
Martinův stroj začíná zpomalovat, až se ozve rána a sprosté
nadávky. Praskl pístní kroužek a pionýr se zadřel. Po výměně
válce s pístem se ze stroje v nejlepší kondici stává chcípáček,
který brzdí ostatní. Zjišťujem, že za všechno může ucpaný výfuk,
prorážíme jeho útroby skrz a získáváme tak krásný, hlučný zvuk,
který široké okolí upozorňuje, co se to blíží za střelce. Problémy
začíná Jurovi pomalu dělat řetěz. Na konci dne přespáváme na
poli kousek od hlavní silnice. Martin napočítal 13 mrtvých zvířáCíl cesty zdolán - Paříž
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klidných francouzských okreskách, Jiřímu a Petrovi dál padají
řetězy. Kvůli stávce francouzských zemědělců a jejich blokádě
dálnic jsou okresky totálně ucpané, jedeme proto hlava nehlava
přes chodníky. Děsíme se francouzských samoobslužných benzinek na platební karty, nakonec nás okolnosti donutí se s nimi
skamarádit. Večer kempujeme u lesa za městem Pont‑à‑Mousson.
Martinovi upadl kus zubu. Prší, je zima, plánujeme podrobnou
trasu do Paříže a přemítáme, k čemu jsme si nabalovali trička
s krátkým rukávem a plavky.
5. den: Pont‑ à‑Mousson - Gressy (303 km)
• výjezd v 9:50, příjezd v 20:30
• ráno 10 °C, déšť, polojasno, jasno
I přes neustávající déšť vyjíždíme směr slavný Verdun. Po cestě
stavíme u malého Carrefouru, kde kupujeme sáčky do odpadkového koše, které si nandáme na nohy. Po chvíli máme konečně v botách teplo. Po této protidešťové úpravě přestává pršet.
Dorazíme do Verdunu, kde dáváme kafé, svačinu a pauzu u McDonalda, sundáme pláštěnky, protože konečně vylezlo slunko.
Všem dál padají řetězy. Stany stavíme na poli, asi 35 km od Paříže,
u dědiny jménem Gressy. Divíme se stále jasnému slunci v 10:00
večer. Nikoho nenapadne, že jsme blízko jiného časového pásma.
6.den: Gressy - Paříž - cesta zpět (341 km)
• výjezd v 7:00, příjezd v 19:30
• ráno 18 °C, jasno celý den
Ráno nás probouzí pálící slunce. Je to poprvé za celou cestu,
kdy to vypadá, že bude normální letní počasí. Využíváme toho
a během snídaně sušíme promočené stany a ponožky. Snídáme
to stejné, co už 4 dny svačíme, obědváme i večeříme (pečivo,
salám, plátkový sýr, hořčice, ovocný čaj z uvařené sodovky). Jak
se blížíme do Paříže, přibývá aut, pruhů, semaforů, černochů
a borců na tříkolových skútrech. Ti nechápou, proč musíme na
stopkách neustále držet plyn a dýmit jim tak do ksichtu. Nechápou, že takové mašiny nedrží volnoběh. Možná i proto se nikde
nezdržují a křižovatky a semafory projíždějí v klidu na červenou.
Někteří se nechtějí nechat zahanbit a přes přední brzdu se snaží
také tůrovat. Na náš řev a smrad však nemají šanci. Ze šílených
obrovských kruháčů se nám špatně dostává i s navigací. Na jednom z nich, na červené si vykládáme se strýcem cyklistou, ten
nás pomáhá navézt k Eiffelově věži. Když se znenadání objeví,
překvapí nás její velikost, ocelovost a poloha. Leží hned u hlavní
silnice a její kompozice moc nezapadá do světské architektury
Paříže. Odbočíme z hlavní cesty do parku vedle věže a kolem
značek zákaz vjezdu stroje tlačíme ke vhodnému místu na focení. Hned nás lapí dvě cigánky, prý ať přispějeme na invalidy.
Původně jsme mysleli, že se stačí podepsat. Když Jura vidí na
listině symbol Eura, začíná mluvit česky a pakuje se pryč. Peca
jim vysype z peněženky eurošepleť (drobné centy), Martin nemá
nic menšího než 2 €, za což si člověk v Paříži stejně nekoupí ani
malé kafé. Když se jich zbavíme, stíháme nafotit pár rychlofotek.
Pak přijde policajt na kole a začne nám slušně vysvětlovat, že

tady nemůžeme stát a ukáže, kde je parkoviště pro motocykly.
Zapomínáme mu vysvětlit, že pionýry nejsou motocykly a že
jsme jeli 1500 km kvůli pár fotkám. Při hledání jiného místa pro
focení jedeme na druhý břeh Seiny a stroje parkujeme na velkém
kruháči u kolotoče. Tam nám kolemjdoucí turisté vyjadřují obdiv
a pomáhají s focením. Když máme nafocené, co potřebujeme,
parkujeme stroje pod věží a vyrážíme na malou obchůzku. Od
návštěvy Eiffelovky Juru s Martinem odráží dlouhé, nekonečné
fronty, které jsme tam uprostřed vrcholu turistické sezóny naivně nečekali. Nakupujeme pohledy, suvenýry, dáváme si pikolo za
3,30 €, posíláme pohledy a nezapomeneme ani na Karla Matuša
se vzkazem, že ten válec od něj se vysral už v Německu. Kolemjdoucí Francouzi nechápou, že pionýry mají obsah jen 50ccm.
Vážíme si toho, že jsme potkali bílé Francouze a vydáváme se na
cestu zpět, směrem na Meaux, Montmirail, Vertus (krásné vinice) a Châlons‑en‑Champagne. Za ním parkujem na strništi, mezi
polními cestami. Promažeme ztvrdlé lanka, ochutnáme odporný
Rhum (s rumem má společné opravdu jen tři písmenka) a snažíme se spát. V tom nám nepomáhají neustále plným plynem
projíždějící traktory, které musí séct trávu i ve 3 hodiny ráno.
7. den: Châlons‑ en‑ Champagne - Štrasburg (341 km)
• výjezd v 9:00, příjezd ve 23:00
• ráno 13,6 °C, jasno, větrno
Jiří ráno nestihl ani nastartovat a hned mu prasklo jediné lanko,
které nepromazal, plynové. Jedeme zpět přes Verdun, kde opět
přestávkujeme u McDonalda. Posíláme první průkazné fotky na
Facebook. Cesta nazpátek do Německa je podobná cestě do Paříže, na jednom odpočívadle potkáváme slovenského řidiče autobusu, který po Francii vozí Číňany. Před Sarrebourgem najedeme
omylem na dálnici. Pecovi už se řetěz neudrží na rozetě a musí
se vyměnit za druhý náhradní řetěz, který jsme měli s sebou. Ten
je ovšem delší. Sjedeme z dálnice do nejbližšího servisu. Cena
za zkrácení 10 cm je 10 € (asi 5 minut práce). Ve vedlejším Lidlu
nakupujeme zásoby a potkáváme další Slováky na služební cestě.
Před Štrasburgem Jiří mění rozetu, řetěz však dál padá jak kurz
Rublu. Snažíme se ještě ten den dostat na německou stranu Rýna.
Projíždíme proto Štrasburgem i v noci, kdy je město ještě plnější
černochů a kdoví koho ještě. Po vymotání se z města najíždíme
na noční silnici. Zjišťujem, že stroje nejsou v těchto hodinách
absolutně použitelné, protože jejich osvětlení nedosahuje ani
mizivých hodnot. V poloslepu stavíme stany v turkyni u kolejí
a domlouváme dodávku náhradních řetězů a rozet, které nám
mají do Německa přivézt kamarádi Pavel Choravý a Petr Býček.
8. den: Štrasburg - Donauwörth (300 km)
• výjezd v 7:30, příjezd v 19:45
• ráno 13,3 °C, zataženo celý den
Jiří se po cestě zastavuje v servisu BMW a ptá se, jestli náhodou
nemají řetěz na Simsona (ten je stejný jako na pionýra). Odpověď
byla, že na tomto místě nikdy žádný Simson nebyl. V Ulmu už
je situace neudržitelná, řetěz Jurovi padá každých 100 metrů.
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Uvaříme si polévku, sodovku a čekáme asi hodinu na příjezd
kamarádů s náhradními díly. Navigaci, která nás dostává z velkých měst připojujeme na poslední funkční externí zdroj. Dva
zdroje odpálilo USB dobíjení, které živilo zapalovaní z Pecového
pionýra. Večer zakotvíme 7 km před Donauwörthem, u potoka
a přespáváme spolu s hejnem komárů.
9. den: Donauwörth - České Budějovice (420 km)
•
•

výjezd v 8:00, příjezd v 20:30
ráno 20 °C, polojasno, zataženo, silný déšť, na konci dne polojasno
Ve snaze dostat se na rychlostní cestu směrem na Passau nám
pomáhá náhodně kolemjdoucí Češka, která poznala stroje i vlajku. Pálíme to plným na Passau, po cestě mokneme. V Passau na
benzince potkáváme zajímavého strýca, vypadá od pohledu jak
mafiánský boss. Několikrát za námi dojde s doutníčkem a popelníčkem v ruce a se zájmem se nás vyptává na vše možné.
Daruje nám 10 € na pivo, což Jura v mžiku na benzince rovnou
konvertuje. Strýc mu za to omylem vyleje kafé za 2,50 €. Na
otázku, zda‑li je to ruský stroj mu Martin rázně vysvětlí, že je
to náš stroj, československý. Poté pokračujeme v nepříjemném
dešti směrem do Rakouska. Tím se nám podaří ztěžka prokousat
a po výjezdu z hor se ocitáme zpět u Lipna. Motá se nám hlava,
když na první české benzince slyšíme z rádia české písničky, jaký
to nezvyk. Po zdolání Šumavy se počasí umoudřuje a nám se tak

Mladší stárci Petra Malovaná a Roman Vaněk a starší stárci Patricie
Slavíková a Michal Oharek

podaří dostat až na pole u Českých Budějovic, kde nastávají další
Jurovi problémy, tentokrát se zapalováním.
10. den: České Budějovice - Huštěnovice - Jalubí (287 km)
• pondělí 3. 8. 2015
• výjezd v 6:30, příjezd v 16:30
• ráno 19 °C, hustá ranní mlha, jasno
Jura pionýra jaksi všelijak roztlačí a možeme jet. Po cestě si píšeme na reflexní vesty, odkud jedem, aby jsme lidem ušetřili
zbytečné otázky. Dodereme se až ke Slavkovu u Brna, kde dotankujeme a už neodjedeme. Jiřímu to nejede a nikdo neví proč.
Na vině je nakonec startovací cívka, která dělala, jakoby jí nic
nebylo, ale ve skutečnosti bylo. Po její výměně a dlouhé, neplánované pauze, ukrajujem poslední kilometry směrem domů a už
se strachujeme sebemenších problémů. Ty pochopitelně nastaly,
v Buchlovských horách to nechce jet zas Pecovi. Nakonec to nějak
chytí a pokračujeme. Pokoušíme osud a zastavujeme v bistru
u Trampa na polévku. Kupodivu odtamtud i odjedeme. V Huštěnovicích nás čeká uvítací výbor s transparenty. Martin se po
přivítání vydává na poslední kilometry do Jalubí, kde si v kavárně
dává 12° Plzeň, na kterou se těšil téměř 3000 km.
Následující den se slavnostně fotíme s huštěnovským starostou,
na kterého dlouho čekáme u obecního úřadu. [ Martin kolaja ]

Dožínky 26. 8. 2015
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Narození po uzávěrce v roce 2014
Eliáš Tománek
Ester Mikeštíková
Narození
Annie Kubátová
Adam Magdálek
Anna Grebeňová
Hynek Achilles
Radim Janeček
Gabriela Dostálková
Kryštof Potrusil
Dominik Říha
Tereza Škrabalová
Ema Skaličková
Elena Grebeníčková
Adrian Pecha
Sabina Vitásková
Matěj Horák
Jan Ondrašík
Nela Keglerová
Tomáš Duda
Kevin Pecha
Viktorie Dúbravová
Filip Horák
Ester Cardová
Radek Mach
Jakub Botek
Tomáš Gajdorus
Beáta Brázdilová
Ondřej Šilc
Ema Pastorková
Nela Hejdová

Jubilanti 80 let
Stanislav Hnátek
Věra Dvouletá
Anna Horáková
Jarmila Gajdošíková
Petr Tomášů
Alenka Kučerová
František Havala
Josef Borusík
Jarmila Grebeníčková
Sidónia Hrušková
Jubilanti 85 let
Karel Grebeníček
Josef Kořínek
Nejstarší jubilanti
90 let – Anna Škrabalová
91 let – Anna Škrabalová
92 let – Anežka Grebeníčková
92 let – Antonín Škrabal
92 let – Marie Chybíková
92 let – Marie Fajkusová
Zlatá svatba
Božena a Miroslav Kolářovi
Sňatky uzavřené v Jalubí
Jana Škuntová - Michal Zich
Kristýna Vrobelová – Vítězslav Horák
Dagmar Buriánová – Petr Kegler
Diana Slavíková – Zdeněk Horák
Věra Kutálková – Marek Zapletal

Úmrtí
Milan Rozsypálek
Marie Šmídová
Anna Vávrová
Anna Hyráková
Anna Zapletalová
Marie Horáková
Zdeněk Horák
Anna Mifková
Josef Hanák
Bohumil Salát
Františka Zelinková
Radomír Horák
Marie Večeřová
Josef Vagunda
Jindřich Knirsch
Antonie Vojtková

plánované kulturní akce
v roce 2016
16. 1. 2016 – dětský karneval
6. 2. 2016 – pochovávání basy
27. 2. 2016 – košt vína
19. 3. 2016 – košt slivovice
10.–11. 9. 2016 – Slavnosti vína Uherské
Hradiště
17. 9. 2016 – Slovácké hody s právem
25. 9. 2016 – beseda se seniory
prosinec – rozsvícení vánočního stromu

»»»»»»»»»» www. jalubi.eu ««««««««««

Setkání ročníku 1955 dne 13. června 2015

6. června se uskutečnilo setkání ročníku 1965
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