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— Obec Jalubí v soutěži Vesnice roku – shrnutí
činnosti zájmových organizací – hospodaření
obce v roce 2016 a záměry obce – historie obce
– společenská kronika —
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Vážení spoluobčané,
každoročně se Vám dostává do rukou tento informační
zpravodaj, který je svým způsobem stejný, jako ty předchozí. Informace o dění v obci, jak se v obci dařilo místním spolkům, kdo se nám do obce narodil, s kým jsme
se v obci rozloučili.
Snad první, co se nám vybaví v paměti, když se řekne
„obec“ nebo „vesnice“, je konkrétní, územím ohraničené
a lidmi osídlené území. Při hlubším zamyšlení se nám již
vybaví společenství občanů, vzájemně se ovlivňujících
svým konáním i myšlením podle toho, jaké materiální
a technické zázemí mohou využívat, a v jakém kulturně
společenském prostředí se nachází. Zatímco materiální
a technické zázemí, jinými slovy občanská vybavenost,
je zajišťována volenými orgány obce prostřednictvím
programových cílů z rozpočtu obce, úroveň kulturního
a společenského prostředí je utvářena především činností místní spolků a zájmových organizací. Obě oblasti
mají zásadní vliv na úroveň života v obci a spokojenosti
jejich obyvatel. Jsme vůbec schopni si sami odpovědět na
otázku, jak se nám v naší obci žije? Na tuto otázku jsme
si nechali v letošním roce odpovědět přihlášením obce
Jalubí do soutěže „Vesnice roku 2016“. Celkové 3. místo,
ocenění „Bílá stuha“ za nejlepší práci s mládeží, diplom
„Zlatá cihla“ za nejlepší lidovou stavbu a zvláštní ocenění
za vzorné vedení kronik v krajském kole je pro Jalubí
vizitkou vysoké úrovně práce místních spolků, ale i toho,
že občanům není naše obec lhostejná, chtějí tady žít a pro
společnou věc jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Úspěch,
kterého obec dosáhla, však neznamená, že můžeme být
spokojeni se vším. Čas s sebou přináší nové problémy
a potřebu je řešit. Zdravá nespokojenost je motorem
poháněným úsilím dalšího rozvoje a zlepšováním současného. Přeji nám všem dostatek takových pohoných hmot
s nejvyšším oktanovým číslem. Společně zas dojedeme
o kousek dál.

3. místo v kraji a Bílá stuha

Ocenění v kategorii Zlatá cihla

Vážení spoluobčané, jménem volených zastupitelů obce
Jalubí, pracovníků obecního úřadu i jménem svým, děkuji
Vám všem za práci ve prospěch celé naší obce. Děkuji
komisi pro občanské záležitosti, vedení místních spolků,
příspěvkových a zájmových organizací, farnosti Jalubí
a místním firmám za dobrou spolupráci a aktivity ve
prospěch všech našich občanů.
Přeji Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků, v roce
2017 ať se těšíte z pevného zdraví a spokojenosti v osobním životě i v práci.

Zvláštní ocenění za Vzorné vedení kronik

Karel malovaný, starosta

www.jalubi.eu

investiční činnost
Nový pavilon v Základní škole
Vyřešení nedostatečné kapacity v základní škole s vědomím,
že v září 2016 nastoupí do první třídy kolem 30 děti, bylo pro
zastupitelstvo obce prvořadým úkolem již v roce 2015. V říjnu
2015 bylo proto rozhodnuto o výstavbě nového objektu s další
třídou, prostorami pro družinu a odbornou výuku..
Ještě v tomto roku bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Zajištění stavebního povolení
a výběr dodavatele stavby bylo provedeno v prvním čtvrtletí
2016. Stavební práce zahájila vybraná firma Stamos, spol. s r. o.,
Uherské Hradiště v polovině měsíce května. Předání dokončené stavby se uskutečnilo 29. 8. 2016. Akce byla financována
v plném rozsahu z vlastních prostředků obce. Celkové pořizovací náklady včetně výdajů na projektovou dokumentaci,
veřejnou soutěž a vybavení učeben činily více jak 7,5 mil. Kč.
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Oprava suterénu objektu
zdravotního střediska
Budova zdravotního střediska čp. 453 nebudí příjemný pohled
a je posledním objektem občanské vybavenosti, který vyžaduje
opravu. Vleklý problém, se kterým se obec u objektu potýkala,
byla vysoká vlhkost podzemních částí budovy. V roce 2014
bylo proto zadáno vypracování odborného posudku příčin
a návrh řešení odstranění vlhkosti. Stavební práce provedla
firma Stavebniny Kodrla, s. r. o., Huštěnovice. Celkové náklady
za provedené práce činily cca 1,5 mil. Kč.

Záměry v roce 2017
Rok 2017 bude co do rozsahu prováděných investičních akcí,
ale i z pohledu financování, velmi náročný. Situace na finančním trhu, kdy se úrokové sazby pohybují na historickém minimu, dobrá finanční situace obce a připravenost obce vybízejí,
aby nebyla realizace záměrů odkládána.

Komunikace v místních částech
Hrnčíře a Chrástka
V návaznosti na provedení výběrového řízení na dodavatele
stavby v první polovině roku se provedení stavby plánovalo
již v tomto roce. Na základě výsledků kamerového průzkumu,
který provedl vlastník kanalizace, Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uh. Hradiště, bylo nutno termín stavby silnice
přesunout do roku 2017 s tím, že v lokalitě Hrnčíře bude
nejdříve provedena komplexní výměna kanalizace. S opravou
kanalizace by mělo být započato v prvních měsících roku 2017,
se zahájením stavby silnice je předpokládáno v měsíci květnu.
Práci provede společnost STRABAG a.s. za vysoutěženou cenu
6,4 mil Kč.

Obnova komunikace v lokalitě
Chaloupky
Práce na nové stavbě základní školy

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
Předchozí oprava sochy sv. Jana Nepomuckého byla provedena
již v roce 1995 jako první ze všech následně opravovaných
památek v obci. V roce 2000 byla socha očištěna a provedena
hydrofobizace.
V první polovině roku 2016 byly vyřízeny povinné administrativní záležitosti a povolení, neboť socha je zapsanou chráněnou památkou. Současně se schválením restaurátorského
záměru bylo získáno i povolení k přemístění sochy o 6 m
do travnaté plochy v průčelí budovy obecního úřadu s cílem
snížení otřesů v důsledku silničního provozu. Restaurátorské
práce provedl ak. sochař a architekt MgA. Tomáš Martinák
nákladem 125 tis. Kč.

Se zahájením komplexní obnovy komunikace v Chaloupkách
se počítá již v prvním čtvrtletí roku 2017. Průzkum kanalizace v této lokalitě totiž nezaznamenal problémy, které by
si vynu tily odklad stavby jako je tomu v místní části Hrnčíře.
V současné době běží veřejná soutěž na dodavatele stavby,
k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem by mělo dojít
v průběhu měsíce ledna 2017. Předpokládané náklady stavby
se pohybují cca 15 mil. Kč.

Oprava koupaliště
Technický stav koupaliště a legislativní předpisy v oblasti dodržení zdravotní nezávadnosti nadále nedovolují jeho provozování. Zastupitelstvo obce v již v roce 2015 rozhodlo zachovat
existenci koupaliště v obci a provést jeho komplexní obnovu.
Předmětem díla bude obnova hlavního bazénu, bazénu pro
nejmenší, nová technologie čištění včetně automatizace úpravy vody a vybavení atrakcemi.

jalubi@iol.cz
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Předpokládaná cena je kolem 15 mil. Kč. Veřejná soutěž na dodavatele stavby se uskuteční v měsíci lednu, vlastní stavba by mohla
být zahájena v prvním čtvrtletí 2017.

•

Zateplení a fasáda objektu
zdravotního střediska

•

Návazně na vyřešení problémů s vlhkostí v suterénu objektu
bude roce 2017 provedeno zateplení obvodového pláště budovy a nová fasáda. Předpokládaná dobra realizace je květen až
srpen 2017. Předpokládané náklady na akci jsou 800 tis. Kč.

•

Karel Malovaný

Obec Jalubí v soutěži Vesnice roku
2016
Soutěž Vesnice roku vyhlašuje již od roku 1995 Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova
a Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Kanceláří prezidenta
ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem
životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních
pracovníků a Folklorním sdružením ČR.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Obec Jalubí se účastnila soutěže Vesnice roku již v roce 1999. Impulsem pro přihlášení obce do soutěže v roce 2016 byly poznatky
s organizováním oslav 750 let obce v předchozím roce, práce
přípravné komise, na kterou se dalo plně spolehnout a dokončení
investičních akcí na komunikacích a budovách občanského vybavení, které vylepšily celkový vzhled obce.
Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola postupuje z každého kraje vždy
vítězná obec, které byla udělena Zlatá stuha. Obce přihlášené
do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče
o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské
sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce.
Složení letošní hodnotitelské komise pro Zlínský kraj:
•
Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., předseda komise, starosta obce
Kateřinice
•
Mgr. Martina Horňáková, místopředsedkyně komise, starostka obce Babice
•
Ing. Miroslava Tichá, tajemnice soutěže a krajské komise,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
•
Ing. Marcela Polepilová, Krajský úřad Zlínského kraje
•
Jiřina Lapčíková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků

•

Miroslav Kovařík, Spolek pro obnovu venkova ČR, Sdružení
místních samospráv ČR
Ing. Martin Konig, Ministerstvo ŽP, Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu
Ing. Arch. Jaroslav Novosad, Ministerstvo kultury, Národní
památkový ústav
Ing. Tomáš Čermák, Ministerstvo zemědělství

Ve Zlínském kraji bylo do soutěže přihlášeno 17 vesnic. V termínu
od 2. 5. do 30. 6. 2016 se uskutečnilo hodnocení vesnic krajského kola. Každá obec měla na svoji prezentaci pouze 120 minut.
Na obec Jalubí přišla řada v pátek 27. května od 10:30 do 12:30
hodin. Prezentace před komisí proběhla na třech stanovištích
— v kulturním domě, na obecním úřadě a u větrného mlýna. Hodnotitelskou komisi přivítali u vchodu kulturního domu působivou
scénkou děti ze základní školy společně se zástupci mladé chasy,
kteří komisi nabídli místní koláčky a panáčka slivovice. Hned
v úvodní části naladily dobrou atmosféru svým vystoupením děti
mateřské a základní školy. Následně komise obešla stanoviště
všech spolků a organizací prezentující svoji činnost v kulturním
domě. Na obecním úřadě proběhla prezentace vedení kronik,
budování v obci a prohlídka knihovny. Po projížďce obcí přistaveným autobusem představily svoje aktivity u větrného mlýna
folklorní sdružení Střešňa a Střešnička, skauti, myslivci, chovatelé drobného zvířectva a farma V. Talák.
Oznámení výsledků krajského kola proběhlo na tiskové konferenci v pondělí 6. 6. 2016 v budově Zlínského kraje. Za účasti
hejtmana Stanislava Mišáka, náměstka hejtmana Ivana Mařáka
a členů hodnotitelské komise vyhlásil výsledky soutěže předseda
komise Vojtěch Zubíček.
Slavností předání cen se za účasti ministra zemědělství Mariá na
Jurečky, hejtmana Zlínského kraje a zástupců vyhlašovatelů
soutěže uskutečnilo v neděli 7. 8. 2016 ve vítězné obci Kašava. Za
obec Jalubí se akce zúčastnili společně se starostou obce členové
rady obce Dagmar Rozsypálková a Dušan Ondráš.
Celkový přehled oceněných
•
Zlatá stuha – Obec Kašava za vítězství v krajském kole plus
odměna 1 mil. Kč od státu a 500 tis. Kč od Zlínského kraje
•
Modrá stuha – Obec Hošťálková za společenský život plus
odměna 600 000 Kč od státu a 300 tis. Kč od Zlínského kraje
•
Bílá stuha – Obec Jalubí za činnost mládeže plus odměna
600 000 Kč od státu a 200 tis. Kč od Zlínského kraje
•
Zelená stuha – Obec Osíčko za péči o zeleň a životní prostředí plus odměna 72 500 Kč od Zlínského kraje
•
Oranžová stuha – Obec Rudimov za spolupráci obce a zemědělského subjektu plus odměna 72 500 Kč od Zlínského kraje.

www.jalubi.eu
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Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím
•
Diplom za moderní knihovnické a informační služby Obec
Rajnochovice 20 000 Kč
•
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Obec Jalubí 20 000 Kč.
•
Diplom za udržování lidových tradic Obec Žlutava 20 000 Kč
Další ocenění
•
Diplom Zlatá cihla (kategorie A) neudělena
•
Diplom Zlatá cihla (kategorie B) neudělena
•
Diplom Zlatá cihla (kategorie C) Obec Jalubí, Replika větrného mlýna
•
Cena naděje pro živý venkov Obec Ratiboř
•
Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji Libor
Mikl
•
Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji Jiří
Bláha
•
Fulínova cena za květinovou výzdobu v obci Obec Skaštice
Mimořádné ocenění krajské komise
•
Mimořádné ocenění za dynamický rozvoj obce Obec Poličná
•
Mimořádné ocenění za přátelskou a sociálně vstřícnou atmosféru v obci Obec Chvalčov
•
Mimořádné ocenění za energický přístup k rozvoji obce
Obec Vítonice
•
Mimořádné ocenění za spolupráci s podnikatelským subjektem v oblasti krajinotvorby Obec Kostelany
•
Mimořádné ocenění za spolupráci obce a školy Obec Nedašov
•
Mimořádné ocenění za dlouhodobé folklorní aktivity Obec
Liptál
•
Mimořádné ocenění za iniciativní přístup k podpoře cestovního ruchu v obci Obec Zděchov
•
Mimořádné ocenění za koncepční plánování rozvoje obce
Obec Valašská Polanka
Úspěch hned několika ocenění, která obec Jalubí v soutěži získala,
ukazuje na vysokou kulturní vyspělost, pospolitost a dovednost
našich občanů i to, že když se táhne za jeden provaz, dá se hodně
dokázat.
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych v prvé řadě poděkoval
Vám, kteří jste sami od sebe pomohli s úklidem okolí svého obydlí,
a bylo Vás ve svých ulicích vidět hodně. Děkuji přípravné skupině,
zvláště pak neúnavné Mgr. Dagmar Rozsypálkové za režii celé akce
a Adamovi Hrňovi za odborné zpracování grafické prezentace
pro všechny spolky. Děkuji rovněž celému učitelskému kolektivu
základní a mateřské školy za nácvik působivého vystoupení dětí
a výzdobu hlavního sálu.
Děkuji všem prezentujícím se spolkům, farnosti Jalubí a farmě
Václav Talák. Za nezištné práce, spočívající v pořízení videa k prezentaci a záznamu průběhu celé akce děkuji Marku Pinkavovi,
Zdeňku Odstrčilíkovi a Františkovi Grebeníčkovi. Za mravenčí

práci na zajištění bezvadného průběhu akce děkuji zaměstnancům a prcovníků obce a obecního úřadu.
Karel Malovaný, starosta

Co nám znepříjemňuje život
Ne se vším můžeme být v obci spokojeni, přitom by stačilo jen
málo. Společným jmenovatele problémů, se kterými se v průběhu
roku setkáváme je „bezohlednost“ několika občanů.
Poplatky
Jak všichni víte, vybíráme v obci následující poplatky : poplatek
za svoz a likvidaci odpadu, poplatek za psa, odvádění a čištění
odpadních vod (stočné) a hřbitovní poplatky.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu je daný zákonem a platí se
podle místa trvalého pobytu. Velká část občanů platí tento poplatek formou SIPO, někdo v hotovosti nebo příkazem k úhradě.
Každý rok se potýkáme s problémy tento poplatek vybrat. Je
smutné, že část občanů každé druhé pondělí beze studu připraví
popelnice na vyvezení, ale uhradit tuto službu nepovažují za nutné. Naopak občané, kteří v obci nepobývají fyzicky a v obci mají
jen trvalý pobyt, hradí poplatky bez problémů. Uvedený poplatek
se řídí daňovým řádem. V tomto případě je dlužníkům zaslán
platový výměr, ve kterém může být dle obecně závazné vyhlášky
částka navýšena až na trojnásobek. Tuto vyhlášku najdete na
stránkách obce www.jalubi.eu. Na omylu jsou ti dlužníci, kteří
si myslí, že se úhradě vyhnou tím, že nepřeberou výměr zaslaný
doporučeně. Platový výměr jim bude doručen veřejnou vyhláškou. Tzn., že na úřední desce bude zveřejněna výzva dlužníkovi
k vyzvednutí písemnosti na obecním úřadě. I když si dotyčný
písemnost v uvedeném termínu nevyzvedne, považuje se dle
zákona tato písemnost za doručenou.
Splatnost poplatku za svoz a likvidaci odpadu je nejpozději do
31. května a 30. listopadu příslušného roku. Pro rok 2017se výše
poplatku nemění a činí Kč 400,— na osobu a rok. Vybírá se pololetně ve výše uvedených termínech v poloviční výši Kč 200,— na
osobu.
Poplatek ze psa je v naší obci Kč 120,—, důchodci Kč 60,—. Za
druhého a každého další psa je poplatek Kč 200,–, u důchodců
je to Kč 150,—. Vodící pes s průkazem, jehož majitel je zrakově
postižený je od poplatku osvobozený. Poplatek ze psa nemůžeme
vybírat formou SIPO, protože jeden rok psa máte, další rok už
ne, nebo máte psů víc. Na poplatníka se vztahuje tzv. ohlašovací
povinnost v případě, že pořízení nového psa a odhlašovací povinnost v případě, že již psa nevlastníte. V případě, že nesplníte odhlášení psa, přechází evidence poplatku automaticky do dalšího
roku a jste i nadále vedeni jako poplatníci. Splatnost poplatku je
jedenkrát ročně nejpozději do 31.května příslušného roku.
Stočné hradí do obce občané, kteří využívají obecní kanalizaci.
V příštím roce zůstává cena nezměněna, tj. 460,– za osobu a rok,

jalubi@iol.cz
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pololetně Kč 230,–. Splatnost poplatku v jednotlivých pololetí
je nejpozději do 30. června a 30. listopadu příslušného roku.
Hřbitovní poplatky jsou jednak za pronájem hrobového
místa a příspěvek na provoz hřbitova. Poplatek za pronájem
hrobového místa se hradí na 10 let a jeho výše je u dvojhrobu
Kč 300,–, jednohrobu Kč 200,– a urnového místa Kč 90,–. Po
uplynutí tohoto období Vám vždy zašleme výzvu k zaplacení.
Příspěvek na provoz hřbitova se hradí vždy rok pozpátku. Po
zjištění skutečných nákladů na údržbu a provoz hřbitova se
částka rozdělí mezi občany a obec. V této částce je zahrnuta
údržba a úklid hřbitova, voda, el.energie, odvoz odpadu apod.
Není v naší moci zkoumat, jestli využíváte všech uvedených
služeb, proto vybíráme tento poplatek paušálně od všech
nájemců hrobových míst. Splatnost tohoto poplatku je nejpozději do 30. června příslušného roku. Všechny tyto poplatky začínáme vybírat v druhé polovině měsíce března. Byli bychom
moc rádi, kdybyste respektovali termíny splatnosti a úhrady
prováděli včas. Je nám hodně nepříjemné Vás o tyto pravidelné platby neustále upomínat. Pro zájemce o úhradu převodem
z účtu uvádíme naše č. ú. – 4124721/0100. Variabilní symbol
platby se skládá z označení poplatku a čísla rodinného domu,
kterého se to týká. Např. poplatek ze psa u domu čp. 700
= 1341700.
•
•
•
•
•

VS — poplatek za odpad 1340 + čp
VS — poplatek za odpad 1340 + čp
VS — poplatek ze psa
1341 + čp
VS — stočné
2321 + čp
VS — hřbitov
3632 + čp

v maximální míře vjezdů do domů, případně předzahrádek
nebo jiná vhodná místa. S největšími problémy se setkáváme
v ulici ke koupališti, u hřiště nebo Starých Zelnicích, kde je nedostatečná šíře vozovky. Přitom například v ulici Bařinky by se
situace zlepšila odstavením vozidla o 30 metrů dále od domu
na odstavném pruhu před koupalištěm.
Již ve zpravodaji 2012 jsme upozorňovali na porušování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,
v části týkající se podmínek zastavení a stání na pozemních
komunikacích a chodnících a to nejen v zimních měsících:
§ 25 ( 3 ) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
oba směry jízdy.
§ 53 (2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než
chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud
není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Těm, které se tyto tíživé problémy netýkají, se tímto omlouvám.
Karel Malovaný

sportovní klub v jalubí

Nejlepší přítel člověka
Ještě v nedávné době býval pes na vesnicích používán výhradně pro hlídání domu a majetku. Pro současnou generaci se stává pro svoji přítulnou a věrnou povahu přítelem, který nás doprovází při procházkách a mnohdy i na dovolenou, a stává se
tak součástí veřejného života. Proto bychom neměli zapomínat na úklid psích hromádek, které na chodnících a veřejných
prostranstvích při venčení náš přítel zanechá. Je pochopitelné
rozhořčení občanů, kteří se snaží udržovat pěkné prostředí
u svých domů a jsou nuceni uklízet po cizích psech. Příslušné
nádoby jsou v obci rozmístěny. Rovněž apeluji na bezohledné
majitele psů, kterým vůbec nevadí, že jejich přítel celodenně
pobíhá po vesnici, ohrožuje děti po cestě do základní a mateřské školy a „dělá“, kde se mu zachce. Co tak vzít si na Nový rok
o jedno předsevzetí navíc — „Příteli, nenechám Tě znelíbit se
ostatním, budu po tobě uklízet“.
Problémy při zimní údržbě komunikací
Přestože obce disponuje potřebnou technikou na provádění
zimní údržby místních komunikací, tyto práce jsou znemožňovány parkováním osobních vozidel. Žádáme vlastníky
vozidel, aby zvláště v zimních měsících využívali k parkování

Vážení spoluobčané, dovolte mi zrekapitulovat, co se událo
v roce 2016 v SK Jalubí. V březnu se konala valná hromada,
kde byl zvolen nový jedenáctičlenný výbor SK Jalubí, z.s. ve složení: R. Šilc, M. Zapletal, M. Burián, P. Najbrt, D. Gál, A. Škrabal,
A. Chmelař ml., J. Gajdošík st., P. Oharek, P. Malík a L. Horák.
Předsedou klubu je Roman Šilc, jednatelem Michal Zapletal
a pokladníkem Marek Burián. Výbor byl zvolen na čtyřleté
období. Byly odhlasovány nové stanovy a název klubu, a to
z důvodu změny zákona o neziskových organizacích. Nový
název klubu zní SK Jalubí, z. s. I letos máme ve fotbalovém
dění tři mužstva, která hrají mistrovská utkání pod hlavičkou
OFS Uh. Hradiště. Muži loni totiž po téměř 30 letech opustili
krajskou soutěž. Všechna mužstva, tedy muži, dorost i žáci
hrají okresní přebor ve své kategorii. V sezóně 2015 /2016 se
muži umístili na 14. místě (posledním), dorost 6. místo a žáci
na 5. místě. V probíhající sezóně 2016 /2017 patří po podzimní části muži na 12. místo s 13 body, dorostu náleží 6. místo
s 21 body a žáci jsou na 14. místě s nula body. Během jarní
části sezóny 2015 /2016 došlo ke změně na lavičce mužů, kde
Marka Otrusinu nahradil Petr David. Asistentem je Marek
Burián a vedoucím mužstva je Patrik Najbrt. K trenérské
změně došlo i u týmu žáků, kde pracovně zaneprázdněného
Jana Botka nahradil Pavel Doseděl. Asistentem je Michal Marek
a vedoucím mužstva je i nadále David Gál. Tímto chceme bývalým trenérům mužů i žáků poděkovat za jejich práci. V létě
se změnil i trenér dorostu, kde štafetu po Romanu Šilcovi,
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který se rozhodl věnovat pouze postu předsedy klubu, převzal
Jiří Daněk, bývalý hráč SK Jalubí. Asistentem je Jan Škrabal
a vedoucím mužstva Aleš Škrabal. Letos jsme se zaměřili na
dodatečnou kolaudaci šaten, které nebyly po výstavbě klubovny, sprch, pódia a garáže doposud zkolaudovány. Nechali
jsme si zhotovit hydrogeologický průzkum spodních vod
kvůli plánované výstavbě studny na hřišti. Naše hrací plocha
dlouhodobě doplácí na nedostatek vody, což je znát v letním
období. Do konce roku bychom měli zadrnovat nově brankoviště obou branek travním kobercem, kterou nám provede firma
Zahrady Brázdil z Jalubí. Vyměnili jsme i dosluhující plynový
kotel v šatnách a během roku prováděli údržbu celého areálu.
Sportovní cíle pro rok 2017 jsou: pokračovat v podpoře žákovského a dorosteneckého týmu a i nadále začleňovat dorostence mezi muže. A cíle jsou: realizovat výstavbu studny, uspořádat důstojné oslavy k 85. výročí od založení klubu. Pokračovat
v pořádání koštů slivovice. Letos proběhl již 41. ročník, ve
kterém zvítězil Leoš Korvas z Jalubí v konkurenci 228 vzorků.
Samozřejmostí je údržba areálu Na loučkách, podzimní sběr
kovového odpadu a zapojení se do dění v obci, kde aktivně
pracujeme při kulturních akcích v obci, mezi které patří spolupořádání dětského dne, hodů atd. Poděkovat musíme i sponzorům, kteří nám pomáhají plnit rozpočet SK: OÚ Jalubí, VTP
Pastorek, 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 Trávníček, Autoopravna Michal Oharek. V neposlední
řadě děkujeme i fanouškům, hráčům, trenérům, vedoucím
mužstev, funkcionářům a našim přítelkyním a manželkám.
Zvláštní a velké poděkování patří hospodářům šaten manželům Buriánovým, kteří po dlouhých 8 letech končí. Odvedli
neskutečné množství práce, kterou jen stěží někdo překoná.
Ještě jednou Vám moc děkujeme. Novými hospodáři budou od
ledna 2017 manželé Botkovi. Závěrem přejeme všem našim
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2017 hodně zdraví, štěstí a splnění osobních přání a cílů.
Roman Šilc, předseda SK Jalubí
Muži
Vážení fotbaloví příznivci a fanoušci našeho SK. Dovolte, abych
Vám nastínil situaci v našem mužstvu, výkladní skříni celého
sportovně—fotbalového oddílu.
Jarní sezona ročníku 2015/2016 se nesla ve znamení neúspěšných bojů o udržení příslušnosti v prestižní 1. B třídě. Mužstvo sice mělo dobrý začátek a porazilo Zborovice 5:3, a i další
zápasy jsme bojovali velmi zdatně. Připomeňme vítězství na
hřišti tehdejšího lídra, Slovácka "C“ 0:1 na PK. Bojovnost byla
i nadále příkladná, ovšem postupem času se přece jenom projevila větší fotbalová kvalita ostatních mužstev a sestup se stal
neodvratným. I když se rozhodlo o sestupujících definitivně až
v posledním kole. Přesto jsme se rozloučili se ctí. Kdo očekával
převratné změny, udeřil hřebíček na hlavičku, žel ve špat-
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ném slova smyslu. V mužstvu skončil ze zdravotních důvodů
Doseděl, definitivně Hromada, a v drtivé většině zápasů chyběl
i Vrábl. K tomu si připočtěme ztrátu stálé brankářské jedničky
(Lukáš David odešel do Hluku, Petr Mlčák přerušil z pracovních důvodů kariéru) a mužstvo se začalo potýkat s potížemi
doslova existenčními. I přesto se mužstvo přihlásilo do Okresního přeboru. Zde se dostalo do role, na kterou hráči nebyli
zvyklí. Každý se chtěl na klub s tak velkou tradicí vytáhnout
a hráči se museli vydat ze všech sil, aby na jejich kontě bylo
současných 13 bodů. Týmy jako Šumice, Uherský Ostroh, Březová, Bílovice nebo Havřice mají svoji kvalitu, ovšem z dalších
týmů nejsme rozhodně nejhorší. Naopak, pokud je dostatek
chuti, sil a motivace, dokážeme se fotbalově vyrovnat většině
z nich. Nutno rovněž podotknout, že pokud by tréninková
účast byla větší a hráči, byť jsou ve složení, v jakém jsou, měli
lepší přístup, výsledky by zřejmě byly kvalitnější. Přesto jim patří poděkování za to, že neskládají zbraně ani v těžkém období.
To si zaslouží i starší hráči jako např. Dušan Kegler, který přišel
několikrát pomoct, tak Ivan Večeřa, který pokud nastoupil, byl
oporou. V současnosti se celé mužstvo a potažmo i oddíl snaží
přečkat období, kdy mužstvo doplní nová generace mladších
hráčů, které máme v dorostu. Nutno podotknout, že to bude
trvat ještě nejméně dvě sezony. Je potřeba kvalitně trénovat
v zimní přípravě, sehnat stabilního brankáře, poctivě vyléčit
zranění a s optimismem vstoupit do jarních bojů. Doby, kdy
sem chodili cizí hráči, jsou nenávratně pryč. Je potřeba stmelit
partu a více pracovat na hřišti, v kabině, na trenérském křesle
i v úzkém vedení celého SK.
Držte nám palce a povzbuzujte i ve chvílích, kdy to mužstvo
nebude mít jednoduché. Chtěli bychom tímto poděkovat všem,
kdo nad námi ještě nezlomili hůl a fandí nám i v dobách těžkých, dále pak vedení SK s předsedou Romanem Šilcem, a taky
Vám, široké fotbalové veřejnosti.
Realizační tým mužů
Dorost
Jako trenér jsem převzal dorost k 1.8 2016. V týmu máme 20
dorostenců. Letní příprava byla krátká a do prvních mistrovských zápasů jsme vstoupili s velkou neznámou. Co s klukama
provedou změny, jak v trénování, tak v nastavení určitých
pravidel - trenér a hráči. Byl jsem překvapen z účasti hráčů
na trénincích. Jak domácích hráčů, tak hráčů přespolních.
V tabulce se nacházíme na 6. místě s 21 body a pasivním skóre
31 : 36. Některé zápasy kluci sehráli na velmi dobré úrovni, a to
s kluby z Březolup, Uh. Ostrohu, Hradčovic i přes porážku
v domácím prostředí s Bánovem nebo porážku v Boršicích,
jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Mrzí nás, ale vysoká
prohra 0:8 doma se Šumicemi nebo prohra 2 : 4 v O. N. Vsi. Ale
i takové zápasy se stávají a kluci si z těchto zápasu vzali určité
ponaučení. Nechci nikoho z kluků vyzvednout ani kritizovat,
ale sám za sebe jim všem chci poděkovat za jejich přístup k zápasům, protože jsme jeden tým. Tímto bych chtěl poděkovat
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rodičům kluků, kteří obětují sobotní nebo nedělní odpoledne
a odvezou nás na venkovní zápasy anebo nás chodí povzbudit
na domácí zápasy, DĚKUJEME. Dále bych chtěl poděkovat
p. Aleši Škrabalovi - vedoucímu týmu, p. Jendovi Škrabalovi za
pomoc při trénincích a p. Dobiášovi - pomeznímu rozhodčímu. Zimní přípravu na jarní část sezóny začínáme 15. 1. 2017.
Pokud to kluci budou brát zodpovědně jako doposud, tak
nemám strach o lepší budoucnost kopané v Jalubí. Přeji všem
našim fotbalistům, jejich manželkám, přítelkyním, rodičům
našich žáčků a dorostenců a všem fanouškům hezké Vánoce.
Trenér dorostu Jirka Daněk
Žáci
Váženípříznivci jalubské kopané, dovolte mi, abych vás krátce
informoval o žákovském mužstvu SK Jalubí. Mužstvo v ročníku 2015/2016 prošlo generační obměnou. S jednou výhrou
a jednou remízou se umístilo na posledním místě se ziskem
čtyř bodů. V létě tým opustily dvě opory, Lukáš Mach, který se
hned chytl v dorosteneckém týmu a Tomáš Löffelmann.
Během podzimu z našeho kolektivu odešel také Ondra Slovák,
který dal přednost veslování. Tímto mu přejeme hodně štěstí.
Téměř celý podzim jsme tedy odehráli bez hráčů nejstaršího
ročníku, doplněným hráči přípravky. Mužstvo se nachází na
konci tabulky se ziskem nula bodů.
Po několika kvalitních sezonách nám tedy nyní nastává
útlum způsobený nedostatkem hráčů v tom či onom ročníku.
Aby chom těmto útlumům v budoucnu předešli, musíme k fotbalu přivést více dětí.
Chtěl bych touto cestou tedy požádat všechny rodiče, aby
zvážili, zda není pro děti lepší fotbal než počítač. Vždyť tu hru
mohou prožívat doopravdy a ne jenom na monitoru. Prosím
Vás, přiveďte své děti na hřiště, všechny rádi uvidíme, kluky
i holky od pěti do čtrnácti let. Kontaktní informace naleznete

na stránkách SK Jalubí. Ještě bych chtěl poděkovat minulému trenérovi Honzovi Botkovi za kus dobře odvedené práce,
všem rodičům, sponzorům a fanouškům, kteří nám pomáhají
a podporují nás.
Za tým žáků SK Jalubí přejeme všem veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2017
Trenér žáků a přípravky Pavel Doseděl

Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané, rok 2016 neodvratně končí, proto je třeba
se zamyslet a zhodnotit, co se nám v letošním roce povedlo
a co nikoliv. Jedna z hlavních činností každého myslivce je
přikrmování v zimních měsících. I když v posledních letech
nejsou zimy tak kruté, jako dříve, tak ani ta letošní nebyla
výjimkou. Byla mírná, ale přesto jsme museli zvěř přikrmovat
jaderným nebo objemovým krmivem až do jarních měsíců. Na
jaře jsme oseli naše dvě políčka vojtěškou, která ale nevzešla,
jelikož bylo velmi sucho. Celý rok se staráme a udržujeme chatu a její okolí. V příštím roce bychom u chaty chtěli zabudovat
lavičky a stoly, když jdou spoluobčané kolem chaty, aby se
mohli zastavit, posedět a případně si něco opéct. Během roku
udržujeme krmná zařízení a posedy. V jarních měsících spolu
se skauty procházíme revír a čistíme jej od různého domovního odpadu. V červenci pořádáme pro veřejnost srnčí hody,
letošní se nevydařily, jelikož pršelo. V srpnu jsme uspořádali
střelby na asfaltové holuby. Na 1. místě se umístil T. Gajdorus.
V měsících listopad - prosinec nastává čas honů. V letošním
roce se hon konat nebude, neboť kmenové stavy drobné zvěře
jsou velmi nízké.
Závěrem bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu za podporu,
spoluobčanům za přízeň mysliveckému spolku a zároveň
popřát hodně zdraví do roku 2017
Kolář Josef, předseda

chovatelé
Vážení spoluobčané, máme za sebou další období, kdy se postupně vystřídalo všech dvanáct měsíců. Každý, i ten nejkratší
z nich, nám něco přinesl. Teď jen záleží co a s jakým užitkem.
Pohled každého z nás může být dosti rozdílný, ale když se
ohlédnu já, myslím si, že se podařila spousta věcí a to převažuje nad tím, co se stalo nezdarem. A tak mi nezbývá, než se
pustit do samotného hodnocení.
Již minulý rok jsem uvedl, že hodlám oslovit vedení školy
a pokusit se založit zcela nový kroužek a to „kroužek mladých
chovatelů“. Škola v čele s paní ředitelkou mi vyšla velice vstříc,
a tak se mohla 14. 4. 2016 uskutečnit první schůzka s rodiči,

U Koryčanské přehrady
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a organizace
kde jim bylo nastíněno, jak bude kroužek fungovat a jakým
způsobem ho budu vést.
Neuvěřitelné se stalo skutečností a do kroužku se nám
přihlásilo 24 dětí, které se až na výjimky pravidelně zúčastňovaly všech naplánovaných pěti schůzek. Byl jsem velice mile
překvapen, protože se mi o takové účasti ani nezdálo. Tento
překvapivý zdar mého jednání mi vlil novou krev do žil, a tak
jsem byl schopen zorganizovat i zdánlivě nemožné.
Naše první schůzka s dětmi probíhala 20. 4. 2016 u nás
doma, kde jsem jim ukázal chov hus a slepic vč. velmi zajímavých chovaných plemen, jako třeba husa zuluská, slovenská,
breconská nebo třeba cholmogorská. A u slepic česká zlatá
kropenka, šumavanka, leghornka, vlaška, rodajlenka, hempšírka a mnou dosti mediálně známá „ jalubská nosná “…
Dětem jsem při této prohlídce předvedl, jak funguje šroťák
nebo sečkovice a také ukázal dva druhy líhní a jejich uplatnění, což děti velmi zaujalo. A tak už jsem snoval další schůzky,
které byly vždy po čtrnácti dnech.
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Nicméně každého z nás, kteří máme zájem o rozvoj naší
obce, a to převážně v oblasti mládeže, muselo velmi potěšit,
když naše obec vyhrála v této soutěži a to zrovna v oblasti
“práce s mládeží“. Této bílé stuhy bychom si měli všichni vážit
a hlavně nepolevovat v naší práci. Pořád platí, že mládí je naše
budoucnost.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří náš spolek v celém
roce podporovali. Hlavně rodičům, od kterých jsem dostal důvěru, a tak mohl jejich děti něčemu přiučit. Také děkuji obci za
velmi štědrý finanční dar na pokračování naší činnosti. Už teď
se těším na první jarní dny, kdy opět náš chovatelský kroužek
zahájíme.
Spoluobčanům naší obce bych chtěl popřát krásné prožití
svátků vánočních, ničím nerušený konec letošního roku…
A k tomu novému Vám přeji jen spoustu pozitivního myšlení.
A končím heslem chovatelů…
Zrnu Zdar…
Kříž Jaromír, Chovatelé, z. s.

Na dalších schůzkách bylo dětem ukázáno něco z chovu ryb na
Koryčanské přehradě, chov dobytka u našeho věrného člena
Pepy z Velehradu, chov Amazonských papoušků vč. soukromého chovu opic na Salaši. Také byla na programu návštěva
Ranče Nevada za Smraďavkou, kde se členové kroužku svezli
na koních a měli možnost si sami nadojit mléko od kravky
a také ho ochutnat.
Na závěr nás nesměla minout návštěva největšího místního
chovatele pana Taláka, kde proběhla přednáška od samotného
vedoucího. Ten nám všem osvětlil program výkrmu drůbeže,
výstavbu nové haly a hlavně problémy dostihového závodění
u koní, kde má obrovské zkušenosti, a také spoustu úspěchů.
Ještě v neposlední řadě musím vzpomenout prezentaci našeho
spolku při příležitosti soutěže „Vesnice roku“…Náš spolek se
tam prezentoval některými odchovy a myslím, že komisi tato
prezentace velmi zaujala.

Skauti
V průběhu roku se skautská činnost odvíjí především od
pravidelných týdenních schůzek. Okořeněny jsou pak různými
výpravami, akcemi, přespáním v přírodě a vrcholem je letní
tábor.
Letošní kalendářní rok byl na skautské akce opravdu štědrý.
Za zmínku určitě stojí skautské vaření v archeoskanzenu na
Modré. Přibyla i nová velká hra s názvem „Mafiáni“. Tu připravili pro své mladší kamarády starší skauti – roveři, odehrála
se v nočních ulicích Uherského Hradiště. Zde plnili skauti
a skautky nejen z Jalubí, ale i sousedních vesnic množství úkolů zaměřených na šifrování, poznání a spolupráci s cílem svrhnout zlé mafiány. S myslivci jsme uklidili okolní přírodu a pro
menší děti jsme letos opět pomáhali zorganizovat soutěže na
Dětském dni, který pořádalo SRPDŠ ve spolupráci s obcí.
O letních prázdninách proběhly každoroční tábory. Kluci
tábořili opět uprostřed Chřibů, Na Pile u Smraďavky, kde je
provázela velká etapová hra Alvarez. Skupiny skautů a vlčat
musely v průběhu tábora plnit rozličné úkoly, aby se dostaly
k bájnému pokladu Inků. Skauti navíc absolvovali hru Helldays
simulující opravdový tvrdý vojenský výcvik. V této hře si
mohli otestovat své fyzické i psychické hranice v řadě velmi
náročných úkolů. Tábor završili slibovým táborákem, kde noví
kamarádi skládali slavnostní skautský slib. Všichni odjížděli
domů plní nadšení a nezapomenutelných zážitků. Děvčata
letos vyjela na tábořiště k vesnici Držková nedaleko Zlína, kde
plnily úkoly v celotáborové hře — Dračí ostrovy. Ta navazovala
na celoroční program. Během roku totiž získávaly dračí vejce,

Skauti při sázení stromů u kapličky
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zájmové spolky

kterých se zmocnili zlí piráti, a na táboře měly za úkol tyto
vejce vrátit dračím matkám. Celý tábor si nesmírně užily nejen
proto, že táborový den byl plný her a zajímavých aktivit, ale
i díky tomu, že opustily zázemí svých domovů, získaly notnou
dávku zkušeností a průpravu do života.
Na konci prázdnin jsme spolupracovali se spolkem Živé Jalubí.
Během akce Prázdninový silvestr jsme připravili a zrealizovali
disciplíny pro děti a také, jako každý rok, pomáhali s organizací podzimního Jalubí plné strašidel.
Menší kluci — vlčata letos dosáhli velkého úspěchu na celostátních závodech „O totem náčelníka vlčat“. Jsou to závody
všestranné zdatnosti: musíte znát přírodu, umět ošetřit zraněné, ovládat mapu i buzolu, rychle rozdělat oheň a uvařit si
večeři, zahrát divadlo a mnoho dalšího. Tým našich osmi kluků
vyhrál 1. místo na okresním i krajském kole, a probojoval se
tak na celostátní kolo. Osmé místo v republice, to zní dost
dobře. Ještě jednou blahopřejeme! Díky dotacím obce jsme
zrenovovali další místnost uvnitř skautské klubovny. Kluci
se zaučili na podlaháře i malíře — ve „své“ klubovně si sami
vyměnili podlahu, a také oškrábali a nanovo natřeli zdi. Náš
skautský domeček byste ovšem od minulého roku nepoznali.
Díky obecnímu úřadu dostal krásný nový kabátek a je z něj
typická slovácká chalupa. Děkujeme panu starostovi a všem,
kdo se na této proměně podíleli.
Již druhým rokem se jednou měsíčně setkávají skauti a skautky starší 15 let v roverském kmeni Impuls pod vedením Jakuba Mikuláštíka, Patricie Slavíkové a Pavla Vagundy. Společně
podnikají nejrůznější akce, plní výzvy a slouží lidem kolem. Letos například podnikli: lezení na Barborských skalách, výstup
na Lysou horu a skautskou mohylu Ivančenu, zábavu si také
našli při pořádání her pro skauty a skautky a vrcholem jejich
celoroční práce byla sadba stromů. Ty zakoupila obec a roveři
je společnými silami zasadili na začátku listopadu a zároveň
také vyčistili přístupový žleb. Tímto splnili část projektu, který
si dali do budoucích let, a to vysadit mezi žlebem a kapličkou
celou třešňovou alej, aby tak zkrášlili cestu k tomuto malebnému místu v Jalubí. Do tohoto projektu se můžete zapojit i vy
a to tak, že když půjdete kolem kapličky, vezmete do batohu
láhev vody navíc a nové stromečky zalijete.
Pár faktů na závěr. V chlapeckém oddíle je zhruba 30 dětí a vedoucích. Menší kluky vede Pavel a Vojta Vagundovi, schůzky
jsou každý pátek. Skauty vede Jakub Vagunda a Dan a Aleš
Dobiášovi, schůzky se konají také v pátek. V dívčím oddíle je
kolem 40 dětí a vedoucích. Díky nováčkům, kteří letos přibyli,
se menší holky rozdělily na dvě skupiny—šestky. Duhovou
šestku, která se schází ve středu, vedou Jana Bilíková, Žaneta
Keglerová a Veronika Psotková. Sobotní Červenou šestku vedou Kamila Kiszová a Alžběta Sentlová. Skautky mají schůzky
v pátek pod vedením Evy Dosedělové a Kateřiny Vagundové.
Najdete nás také na webu: http://skaut-jalubi-veselaspolecnost.

wz.cz nebo na facebookových stránkách Skaut Jalubí:https://
www.facebook.com/pulnocnislunce.skautkyjalubi/?fref=ts.
Tímto děkujeme všem, kteří se podílejí na činnosti našich
oddílů, také rodičům za důvěru a přízeň a především obci za
pomoc při realizaci projektů a finanční podporu.
Pavel Vagunda, Patricie Slavíková, vůdci oddílů

živé jalubí
Rok se pomalu chýlí ke konci a je tu opět příležitost ke zhodnocení činnosti našeho spolku. Věříme, že letošní rok byl
ještě pestřejší než ten loňský. Pro náš spolek první, kdy jsme
uspořádali promítání filmu Domácí péče za účasti tvůrců
filmu. Na podzim Jalubí plné strašidel. Letos na jaře jsme se
společně s cca. 50 občany zúčastnili celostátního projektu
Ukliďme svět — Ukliďme Česko, kdy se nám skrze dotace
podařilo získat prostředky na úklid Jalubí. Nemilým překvapením byl pro nás fakt, že v naší obci je spousta černých skládek. Odměnou všem, kterým příroda v okolí naší obce není
lhostejná, bylo opékání špekáčků. V květnu jsme se podíleli
na realizaci a průběhu celonárodní soutěže Vesnice roku, kde
naše obec velmi dobře uspěla a my jsme velmi rádi, že jsme
se na tomto úspěchu mohli podílet.
Na přelomu srpna se na koupališti konala akce s netradičním
názvem Prázdninový silvestr aneb rozloučení s prázdninami.
Odpoledne byly připraveny soutěže pro děti a večer zábava
pro dospělé se skupinou W.O.R.M.S. Překvapením večera
byl ohňostroj, který společně se stovkami prskavek dotvořil
skvělou atmosféru celé akce, kterou navštívilo přes 400 lidí.
Na začátku listopadu se ve spolupráci s dalšími spolky konalo
již tradiční Jalubí plné strašidel, kdy se přes 600 návštěvníků
vydalo do tajemných zákoutí naší obce. Tento rok byla akce

Noc plná strašidel
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koncipována z velké části do starých zděných objektů, což
přineslo ještě lepší atmosféru. V pochmurném podzimním
počasí se odvážlivci mohli zahřát svařákem či čajem. Děkujeme za strašidelnou výzdobu Vašich předzahrádek. I díky Vám
má tato akce ten správný náboj a přiláká každým rokem více
návštěvníků z dalekého okolí.
Na základě mnoha Vašich podnětů pro naši činnost jsme zrealizovali návštěvu Mikuláše v domovech spoluobčanů, kteří
mají malé děti a oslovili nás. Díky kladným ohlasům věříme,
že se tato tradice v naší obci udrží a Mikuláš k Vám přijde
i příští rok.
Děkujeme Vám zejména za hojnou účast na akcích. Vy jste
tím hnacím motorem, který nás motivuje k další činnosti
a popohání kupředu. Z Vašich ohlasů je zřejmé, že námi vyvíjené aktivity nejsou zbytečné a naši obec stmelují. Jsme rádi
za veškeré Vaše podněty. Poděkování taktéž patří sponzorům,
obecnímu úřadu a všem, kdo naši činnost a vize podporují.
Již nyní se na Vás těšíme při dalších akcích, které máme pro
příští rok předběžně naplánovány.
Petr Tomášů, předseda spolku

Advent – čas hodnocení a přání
— FARMA TALÁK
V předchozím roce se nám podařilo získat příslib spolufinancování nové haly na výkrm kuřat z Programu rozvoje venkova.
Podmínkou schválení bylo získání stavebního povolení, které
se nám na přelomu roku zkomplikovalo. Po objasnění určitých
okolností došlo k vydání právoplatného stavebního povolení,
což nám otevřelo dveře k zahájení výstavby nové výkrmny
kuřat v měsíci květnu. V srpnu generální dodavatel AGE
s.r.o České Meziříčí začal instalovat technologická zařízení
odpovídající nejmodernějším trendům ve výkrmu kuřat.
Absolutní technologickou novinkou je rekuperační jednotka,
kterou nám firma instalovala teprve jako druhému provozovateli v České republice. Toto zařízení předehřátím vzduchu
dokáže snížit jeho vlhkost, čímž dochází ke snížení vlhkosti
podestýlky a i samotného vzduchu na hale, snižujeme tím
tak produkci čpavku a zvyšujeme pohodu, užitkovost a zdravotní stav zvířat. Tento proces by se měl projevit na snížení
ekologické stopy v okolí farmy. Před samotným dokončením
výstavby se na neoficiální návštěvě zastavil ministr zemědělství Ing. Ma rian Ju rečka, který nám poděkoval za odvahu
realizovat tuto investici a popřál hodně úspěchů.
V rostlinné výrobě se nám podařilo dosáhnout velmi slušných
výnosů, ovšem pokles cen většiny rostlinných komodit nám
hodně snížil celkový obrat. Dostihoví koně z naší stáje zaznamenali úspěchy jak na tuzemských, tak italských závodištích.
Celkem 3x jsme se radovali z vítězství a 13x z umístnění.

O náš stánek při soutěži Vesnice roku projevila hodnotící
komise velký zájem.
Do roku 2017 přejeme čtenářům hodně zdraví, osobních
i pracovních úspěchů a zároveň bychom chtěli poděkovat za
trpělivost a toleranci při průjezdu naší techniky skrz obec.
Ing. Václav Talák a kolektiv farmy Jalubí

přátelé vína
Uplynulý rok 2016 nebyl vůbec přívětivý k nám vinařům ani
sadařům. Řekl bych, že si s námi příroda téměř dělá co chce.
Ale na druhou stranu, třeba si odpočinula a v následujícím
roce 2017 nám to vynahradí. V letošním roce jsme se podíleli
na úspěchu obce v soutěži Vesnice roku a uspořádali tradiční,
již 9. košt vína, který se povedl, jak ke spokojenosti účastníků,
tak co do počtu vzorků.
Jak ten čas letí. Už nám na dveře klepe rok 2017 a s ním již
jubilejní 10. košt vína. Tímto bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na únorovou sobotu 25. 2. 2017. Opět začínáme v 10:00 h
a od 13:00 hodin hraje cimbálová muzika a ve 20:00 h rozezní
kulturní dům tradičně diskotékové tony.
V končícím roku všem spoluobčanům přeji příjemné prožití
svátků vánočních a v novém roce 2017 hodně štěstí, radosti,
ocelové zdraví a bohatý úrodný rok.
Za spolek Přátelé vína Dušan Ondráš

SDH a JSDH v roce 2016
Vážení spoluobčané, opět se nám blíží konec roku, tak je na
nás, abychom Vás seznámili s děním v naší organizaci za uplynulý rok. V letošním roce jsme hned začátkem února pořádali
každoroční fašankovou obchůzku obcí s následnou večerní
zábavou s pochováváním basy. V březnu jsme provedli sběr
železného odpadu, v dubnu jsme se zúčastnili Hasičské pouti,
již 23., na sv. Hostýnu. Žáci se zúčastnili akce Úklid Jalubí.
V květnu na svátek sv. Floriána jsme nechali sloužit mši svatou
za hasiče v místním kostele. Podíleli jsme se na prezentaci
našeho sboru v soutěži Vesnice roku. V červenci jsme uspořádali zájezd do Velkých Losin, kde jsme navštívili místní papírny
a zámek, na odpoledne byla naplánována návštěva aquaparku,
což uvítaly hlavně děti. Zájezd se vydařil a doufáme, že v příštích letech zase nějaký uspořádáme. V září jsme byli nápomocni při pořádání slováckých hodů a v prosinci jsme pomáhali
zabezpečit hladký průběh rozsvěcování vánočního stromu.
V letošním roce jsme se zúčastnili okrskové soutěže na
Košíkách. Naše SDH zastupovala družstva mužů, starších
žáků a družstva žen nad 35 let. Všichni naši zástupci obsadili
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Soutěžní družstva hasičů po vítězství na Košíkách
nádherné 1. místo. Družstvo mužů a žen nad 35 let se letos
zúčastnilo ještě závodů v Tučapech.
Žáci započali letošní sezónu pouze v kategorii starších, ale v jejím průběhu se podařilo získat nové děti a mohlo vzniknout
družstvo mladších žáků. Obě dvě družstva se zúčastňovala
závodů ve velké ceně UH, kde obsadila celkově 7. místa v obou
kategoriích. Na přelomu července a srpna žáci strávili týden na
táboře na Rusavě. Tábor byl zaměřen především na přípravu
žáků na podzimní závody požárnické všestrannosti, ale nebylo
to pouze o tom. Účastníci během tábora jezdili na různé
exkurze a výlety, např. navštívili hasičskou stanici ve Zlíně, byli
na výletě na Pustevnách nebo se chodili koupat na místní koupaliště. V září se žáci zúčastnili noční soutěže v Záhorovicích
a pochodu Slováckým krajem s následnou soutěží TFA pro děti
na Salaši. A v říjnu se pak zúčastnili již zmiňovaného závodu
požárnické všestrannosti v Komni.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce v letošním roce zasahovala celkem u pěti událostí. Jednalo se o tři požáry, které
byly ale mimo katastr obce, a to požár trávy v Traplicích, požár
průmyslového areálu v Otrokovicích a požár seníku v Tlumačově. Další dva zásahy byly už technického rázu, a to likvidace
vosích hnízd. Kromě zásahů jsme prováděli taky práci pro obec,
jako řízení dopravy při Božím těle, likvidaci starého rozhlasového vedení a čerpání vody při opravě čističky odpadních vod.
V červnu se někteří členové zúčastnili kurzu pro nositele dýchací techniky ve Valašských Kloboukách, aby mohli používat
při zásazích nově pořízené dýchací přístroje. V létě se jednotka
zúčastnila dětského dne na hřišti, kde připravila pro přítomné
ukázku požárního zásahu, kterou předvedlo družstvo žáků,
dále si děti mohly zahrát kuželky, které srážely proudem vody

a na závěr jsme dětem vyrobili pěnu, která jako vždy sklidila
největší úspěch. Kromě zásahů a ukázek jsme během celého
roku pracovali na údržbě a opravách techniky, aby byla vždy
připravena k výjezdu.
Závěrem chceme poděkovat všem našim sponzorům, příznivcům a v neposlední řadě OÚ Jalubí za projevenou podporu
v roce 2016 a těšíme se na další spolupráci. Všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2017.
Petr Borusík ml., zástupce velitele jednotky SDH

střešňa
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás pozval na vystoupení
Folklorního souboru Střešňa, které se uskuteční v neděli 25. 12.
v 16:00 hodin u nákupního střediska. Zároveň bych rád malinko zavzpomínal, co všechno nás v uplynulém období potkalo.
Na počátku roku jsme se všichni vedoucí a členové cimbálové
muziky sešli v Traplicích u kuželek, kde jsme si nejen zahráli,
ale zejména promysleli koncepci a plán akcí na následující rok.
První vystoupení nás čekalo už v květnu a to na pálenici pro
členky Českého zahrádkářského svazu. Na Tupeském džbánečku nás reprezentovala a barvy Jalubí hájila děvčata Liliana
Horáková a Gabriela Miléřová. Do soutěže Vesnice roku jsme
přispěli vystoupením u mlýna, kde jsme ukázali, že i v naší
vesnici mají tradice a folklór své nezastupitelné místo. Konec
školního roku a malé ohlédnutí za tím, co jsme se v něm naučili jsme zhodnotili na koupališti v kombinovaném vystoupení,
kde se představily všechny složky našeho souboru. Zatančili
jsme si, zazpívali, opekli špekáčky a na závěr jsme do pozdních
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…a organizace
večerních hodin, velcí i malí, skotačili na dětské diskotéce. Moc
hezká akce by se měla do budoucna stát tradicí.
Závěr prázdnin patřil dožínkám. Za hospodáře šli manželé
Martina a Oto Cigošovi. Počátek byl malinko uplakaný a vítaný
azyl nám poskytl přístřešek na koupališti, kde jsme mohli hospodářům předat dožínkový věnec a pod střechou si zatančit.
Odpoledne už se ale počasí umoudřilo a došlo i na dětmi velmi
oblíbený skákací hrad. Ten jim byl odměnou za velmi hezké
a veselé vystoupení. V průvodu, kostele a na odpolední zábavě
hrála dechová muzika Buchlovjané, která se postarala o skvělou zábavu v útulném areálu U pavouka. Zajímavostí byla
výstava fotografií dožínek s hospodáři za uplynulých 25 let,
kterou připravila Lenka Máčalová.
Na obhlídku „Mikulášského jarmeku“, kde se chystáme v budoucnu vystupovat, nás přilákaly Valašské Klobouky. Nasáli
jsme předvánoční atmosféru, načerpali inspiraci a prožili
krásný den. Krásné dny přeji i Vám všem nejen v nadcházející
době vánočních svátků, ale i v celém novém roce.
Ing. Miroslav Kostelníček

Zahrádkáři v roce 2016
Do roku 2016 jsme vstupovali pracovně. Areál U pavouka,
který vybudovali naši předchůdci, již pomalu dosluhoval. Bylo
třeba provést rekonstrukci elektroinstalace, střechy a střešní krytiny, opravit popraskané zdivo a taky vyměnit stará

Soubor v nově zrekonstruované klubovně U Pavouka

okna. Nejprve jsme to chtěli budovat po etapách, ale nakonec
jsme rozhodli provést rekonstrukci najednou. Práce byly
naplánovány tak, aby pravidelná dubnová schůze proběhla již
v rekonstruovaném areálu. Rekonstrukci střechy vyhrála ve
výběrovém řízení firma Gretes z Kudlovic. Odvedla velmi dobrou práci a v plánovaném termínu. Ze staré části U pavouka
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zůstaly jen obvodové zdi, na kterých bylo nutné obnovit věnec
a provést zastřešení. V lednu nastoupili na sádrokartonářské
a částečně i zednické práce Zdeněk a Broňa Machovi, souběžně
s nimi prováděl novou elektroinstalaci Stanislav Vitásek. Do
sádrokartonu byla zabudována světla, která zajistil František
Hasala. V polovině března nastoupili naši dvorní malíři Milan
a Tonda Grebeníčkovi, kteří provedli závěrečné dokončovací
práce. Posledních deset březnových dnů se jen čistilo a uklízelo. Dne 3. dubna se členská schůze konala v rekonstruovaném areálu. Někteří z nás nevěřili, že se akce stihne v daném
termínu, jiní, že se nestihne uklidit a zpracovat velké množství
stavebního odpadu, včetně dřeva. Během akce se uskutečnilo
21 brigád, kterých se zúčastnilo 144 brigádníků a 37 členů
zahrádkářů. Původní rozpočet se hodně navýšil o neplánované
vícepráce, výměnu dveří a oken za plastová děkujeme OÚ Jalubí za poskytnutou finanční podporu ve výši 70 000 Kč. Také je
třeba poděkovat všem firmám, které se na rekonstrukci podílely a samozřejmě všem členům, kteří na akci pracovali. Zvláštní
poděkování patří správcům areálu — manželům Krsič kovým.
Jinak naše činnost byla taková jako jiné roky. V dubnu proběhl spolkový košt vína, na kterém 29 účastníků ochutnalo
36 vzorků vín, 27 bílých a 9 červených. V květnu jsme, spolu
s našimi členkami, oslavili Den Matek. Podíleli jsme se na akci
Vesnice roku 2016. Nás, stejně jako ostatní obyvatele Jalubí,
potěšilo přední umístění obce v této soutěži. Organizovali
jsme brigády na údržbě areálů a okolí. Přijali jsme 4 nové členy,
popřáli 10 členům k jejich životnímu výročí. Zajistili jsme pro
zájemce více než 10 q sadbových brambor atd. Koncem srpna
jsme uspořádali zájezd na Vranovskou přehradu, kterého se
zúčastnilo 44 členů a rodinných příslušníků. Sportovní turnaj
mladí versus starší, večerní posezení u ohně, projížďka lodí
po přehradě, prohlídka hradu Bítov, okružní jízda Znojmem
a prohlídka jeho podzemí. Na tento zájezd zůstaly jen krásné
vzpomínky.
Ve dnech 15. – 16. října jsme uspořádali výstavu ovoce a zahrádkářských výpěstků. Spolupracovali jsme s ČSV, který měl
k dispozici část plochy, kde měli návštěvníci možnost poznat
život včel, práci včelaře a taky ochutnat různé druhy medu.
V pondělí, kdy výstavu navštívili žáci ZŠ a MŠ Jalubí, byl k dispozici i prosklený úl, a tak většina dětí měla poprve možnost
vidět život včel v úlu. Výstava zahrnovala všechno. Od odrůd
jablek, hrušek, brambor po zavařeniny. Byliny čerstvé i sušené, koření, květiny. Zkrátka takový průřez práce zahrádkaře
a zpracování výsledků jeho práce. Účast asi 200 lidí potvrdila,
že zájem lidí o tyto akce stoupá. Potěšil nás i zájem přespolních účastníků. A tak jsme se pomalu dostali na závěr roku.
Jarní mrazy zničily úrodu ovoce, a tak i činnost pálenice vypadá podle toho. Bude to asi nejhorší rok v historii naší pálenice.
Na druhé straně si aspoň odpočinou stromy.
Závěrem roku, po zhodnocení výsledků práce, je třeba poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Udělali jsme toho v tomto
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roce hodně a to jen díky vám. Výbor ZO ČZS přeje všem členům i občanům Jalubí hodně zdraví, pohody, krásných zážitků
a optimismu v roce 2017.
Mgr. Jindřich Zapletal, předseda ZO

Činnost Farní charity Jalubí v roce
2016
Tato organizace funguje v naší obci již 14 let. Vznikla na popud
P. Josefa Honky v roce 2002. Tvoří ji skupina několika málo dobrovolnic, které ve svém volném čase se věnují dobročinnos ti.
Jejím hlavním úkolem je pořádat Tříkrálovou sbírku v naší
obci. Desítky dobrovolníků jsou ochotni v mrazu a v nepohodě
chodit dům od domu a roznášet radostnou zvěst, pomáhat
dobré věci. Vloni se v naší obci vybralo 37 910 Kč. Vybrané peníze většinou zůstavají v naší zemi pro naše občany. Snažíme
se nějakým způsobem i vydělat peníze pro potřebné lidi. Při
farní pouti, která se letos konala 26. 6. prodávaly ženy perníková srdce, které vyrobily a nazdobily. Výtěžek z této sbírky šel
na charitní projekty „Na pomoc Ukrajině“. Vybralo se celkem
7200 Kč. Koncem srpna jsme ve spolupráci s obecním úřadem
uskutečnili sbírku šatstva pro lidi v nouzi.
24. října jsme vyhlásili sbírku na Haiti. Tato velmi zkoušená,
chudá země, kterou zasáhl v říjnu ničivý hurikán bojuje o přežití. Vybralo se 6 621 Kč. Peníze byly poslány na účet charity,

která zde již 10 let pomáhá těmto lidem. Vdobě adventu
navštěvujeme občany ve svých domovech, kteří již nemohou vycházet, neboť jim to jejich zdravotní stav nedovoluje.
Přinášíme jim jiskřičku víry, lásky a poselství Vánoc. Mezi členy
charity je i zdravotní sestra,která ochotně poskytne nemocným odbornou službu. Návštěvy nemocných a nemohoucích
občanů provádíme taky během roku. Rádi bychom, kdyby se
našlo více dobrovolníků, kteří by rádi tuto službu prováděli
s námi. Naše doba je stále více uspěchaná a zdá se mi, že tyto
své blízké pomalu opomíjíme a nedokážeme jim vytvořit pravý
pocit bezpečí. Taky místní farář P. Daněk pravidelně navštěvuje
tyto nemohoucí občany, kteří projeví zájem.Domnívám se, že
starost o dobro lidí by mělo být zájmem všech občanů v naší
obci.
Cigošová Jana

Římskokatolická farnost Jalubí
Činnost a působení naší farnosti se odvíjejí ve dvou úrovních.
Je to rovina duchovní a rovina společenská. Na životě farní
rodiny v Jalubí se v duchovní sféře odrazil Svatý rok vyhlášený papežem Františkem. Nesl přívlastek Rok milosrdenství
a stavěl křesťana před skutečnost milosrdného Boha, který
nezavrhuje, ale odpouští – vrací člověku smysl existence.
Tento duchovní rozměr byl zhmotněn Bránou milosrdenství
ve Velehradské basilice. K ní po celý rok putovali naši věřící za
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informace
prožitkem odpouštějící Boží lásky. Neméně důležitou událostí
bylo udělování svátosti biřmování. Každý dospělý křesťan se
má pravdivě postavit ke skutečnosti svého křtu a z vlastního
rozhodnutí se přihlásit k životu s Kristem; přijmout svůj život
jako dar a naplnit, zhodnotit ho v úzkém přátelství s Bohem. Roční přípravu na svátost biřmování absolvovalo devět
žadatelů. Nezdá se to být mnoho, ale ukazuje to v životě církve
na nový trend. Lze pozorovat, že„promýšlená víra“postupně
nahrazuje pouhé povrchní udržování „náboženských tradic“.
Svátost biřmování udělil v sobotu 1. října Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký.
Co do počtu hojnější byla účast na prvním svatém přijímání.
Ke stolu Páně poprvé přistoupilo celkem 17 dětí – z toho
čtrnáct z naší obce. Už při této slavnosti začíná být zřejmé,
v jakém rodinném prostředí děti vyrůstají. Buď rodiče pomáhají víru devítiletého školáka dále promýšlet, což se projeví na
jeho kladném vztahu k eucharistickému Kristu nebo se ustrne
na zvyklosti „být na přijímání“ a další zájmy dítěte orientovat
jiným směrem.
K datu tiskové uzávěrky této publikace bylo od začátku roku
ve farnosti pokřtěno 17 dětí. Rádi bychom se v této souvislosti
dotkli současného fenoménu, že na svět přicházejí dosti často
děti rodičům, kteří nejsou vázáni manželským slibem. Existují
jisté rozpaky, zda může být dítě v takovém případě pokřtěno.
Odpověď zní: „Může!“, ale jedná se o křest mimořádný v tom
smyslu, že se rodiče vyzývají, aby manželství uzavřeli. Jsou
povinni projít jistou přípravou vedenou knězem, aby pochopili,
že vychovávat křesťana lze jedině v rodině žijící podle křesťanských zásad. K nim se počítá i řád ný církevní sňatek. Ostatní
už závisí na svědomí rodičů a jejich charakterových vlastnostech – dodržet daný slib.

na řadu obnova krásné barokní kazatelny. Ani tato akce se neobejde bez štědrosti dárců. Na obnovu tohoto druhu památek
lze také získat významné dotace od státní správy i krajského
úřadu.
Spolu s Obcí Jalubí podnikáme kroky, které by měly vést
k průzkumu podloží pod farním kostelem. Hledá se odpověď
na otázku, v jakém půdorysu se nalézal původní gotický kostel,
který zde byl prokazatelně již od 13. století a kde asi stávala
první fara. S tím také souvisí otázka existence krypty, resp.
pohřebního místa, do kterého byly uloženy ostatky jednoho
z opatů velehradského kláštera. Snad budeme za rok moudřejší a rádi se s vámi podělíme o další poznatky.
P. Vojtěch Daněk, farář

Mlýn dostal nové perutě
V důsledku silného větru v měsíci červenci došlo k ulomení
jedné ze 4 perutí větrného mlýna. Po zjištění, že dřevo je již
ve špatném a tím i nebezpečném stavu bylo nutno odstranit
i zbylé perutě. Nové perutě byly vyrobeny v rekordním čase ve
dnech 12.–19. 8. 2016 a jejich montáž byla provedena hned
další den. Výrobu provedli ve svém osobním volnu členové
rady obce Jan Slavík, Dušan Ondráš, Vít Grebeníček a Karel
Ma lovaný. Technickou pomoc a odbornou radou přispěl
Jiří Machaníček. Při montáži byli nápomocni zaměstnanci
obecního úřadu, obsluhu jeřábu a plošiny nezbytné k montáži
prováděli Lukáš Blaha a René Vašenda. Tímto všem děkujeme.

pod sochou sv. J. Nepomuckého
objeven zápis o opravě z roku 1925
První záznamy o obci Jalubí začal zapisovat do kroniky Richard
Spisar, správce školy v lednu 1924. Ani v této kronice však není

Vánoční svátky jsou před námi. Pořad bohoslužeb zůstává
obvyklý:
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
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Štědrý den
„Půlnoční“ ve 21:00 h
Boží hod vánoční mše sv. 09:00 h
sv. Štěpána
mše sv. 09:00 h
děkovná mše sv. na konci obč. roku v 16:00 h

A ještě několik slov k událostem ve farnosti v rovině společenské, chcete-li úřední. Občané si mohli všimnout, že během
roku nápadná dominanta Jalubí – farní kostel, dostala novou střechu. Předchozí krytina přestávala plnit svou funkci.
Bylo načase střešní plášť obnovit. Akce si vyžádala náklad
1 392 00 Kč. Uhrazeno bylo již 1 100 000 Kč. Suma byla shromážděna z úspor farnosti, ze sbírek při bohoslužbách, darů
jednotlivců. Částkou 110 000 Kč přispěla ze svého rozpočtu
také Obec Jalubí. Farnosti zbývá dluh ve výši 290.000,– Kč. Věříme, že požadovaná suma se brzy shromáždí. Máme v úmyslu
pokračovat v obnově interiéru kostela. I z tohoto důvodu byla
oprava střechy neodkladná. V nastávajícím roce by měla přijít
Montáž nových perutí
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z historie obce

zmínka o opravě sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1925. Teprve v letošním
roce při restaurování sochy a likvidace
starých základů byly objeveny zápisky
na rubu 2 malých kouscích trhacího
bločku s reklamou na kávu o velikosti 9,5 krát 6 cm. Zápis byl proveden
obyčejnou tužkou, svitek byl zabalen do
většího kusu papíru od cementu a takto
uloženo do dvou proti sobě vložených
smaltovaných kastrůlků o objemu cca.
1 litr a zabetonováno do podstavce pro
sochu.
Na prvním lístku stojí: „Kdo kdysi najde
tyto lístky vzpomeň, že žili ještě dobří lidi,
kteří měli v srdcích… Ti od….dli zde farář
Ant. Nevřela, kaplan Josef Pírek a….Richard Spisar“ 1
Text na druhém lístku: „Tento pomník Sv.
Jana Nepomuckého přestavoval v roce
1925 27. května Bohuslav Šupal obchodník v Jalubí 373 a Smolka Alois mlynář
a kameník Jalubí 212“.
K údajům o prováděných opravách této
památky z roku 1994 tak přibyl doposud
neznámý údaj o opravě sochy, zhotovené neznámým sochařem, dle datace na
podstavci sochy, v roce 1856.

Záznam nalezený v betonovém
podstavci

1

vytečkované místa nelze přečíst,
Richard spisar byl správce školy

KOLUJE V NÁS ŠLECHTICKÁ
KREV?
Sotva se u nás najde člověk, který by
alespoň jednou neslyšel o Přemyslovi
a jeho cestě od pluhu až na trůn českých
knížat. Legenda je to vymyšlená, a ještě
ke všemu vypůjčená, ale do mysli nás
všech se jistě vryla jako málo která jiná
pověst kronikáře Kosmy. Že se ale dalo
přejít ze života šlechtice zpět k pluhu,
a to ještě před rokem 1918, resp. 1948?
No, ač takových případů nebylo právě
málo, jen málokdy jsou předmětem širšího povědomí. V dobách dávno minulých
se šlechtic mohl ocitnout v poddanství
za dvě provinění - buď se začal věnovat
činnostem, které zaváněly fyzickou prací,
řečeno moderním slovníkem, a nebo
se musel dopustit nějakého obzvláště
odporného jednání.
Jeden takový případ společenského
ponížení kvůli práci (a pak že tato aktivita „šlechtí“) se odehrál i v Jalubí. Léta
páně 1563 je zaznamenáno, že svobodný
dvůr v Jalubí vlastnil jistý šlechtic Václav
Hejda z Lichnova. Jeho synové však již
erb a titul užívat nesměli, neb, jak praví
zápis v půhonech Olomouckých: „vládyctvím a znakem opovrhli, provozujíce
živnost selskou a stavíce se k registrám
obce Jalubi.“ Více informací obsahuje
i text ze soudního jednání na Buchlově: „Opat velehradský, kněz Eckhard ze
Švoben, obvinil svého poddaného Juru
Hejdu pro vraždu jeho poddaného Jana
Vrby z Jalubí, a tak Jura Hejda souzen
právem loveckým na Buchlově. Po
vynesení rozsudku Jura Hejda prohlásil,
že je rytířského rodu. Soudit šlechtice
měl právo jen zemský soud. Na základě
opatovy žaloby nařídil Zemský soud
v Olomouci konaný při svátku Jana
Křtitele 1591 Jiřímu Hejdovi, aby na
zasedání nejvyššího soudu zemského do
Brna se dostavil a před soudci dokázal,
že je rodu rytířského. Ale soudcové ho
rytířství zbavili a prohlásili za poddaného velehradského opata. A to proto, že
si nevážil rodového šlechtictví a že se
dopouštěl činů, které se nesrovnávaly
s rytířským stavem. Soud mu vytkl, že
šenkoval víno a pivo, nařízení velehradských opatů plnil jako obyčejný poddaný
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a dokonce se vyjadřoval, že o šlechtictví
nestojí. Dále mu soud vytkl, že se choval
nevážně, byl obviněn z nepoctivosti,
utekl z kláštera velehradského, kde byl
držen z rozkazu zemského hejtmana
zavázav se svou ctí, že se z kláštera nevzdálí. Jeho synům a dcerám soud vytkl,
že se jako šlechticové nehlásili u zemských hejtmanů, ale byli zapsáni v registrech dědiny Jalubí, pokládali opaty za
svou vrchnost a provozovali obchody
po selsku. Tyto všechny závažné důvody
přiměly zemský soud k tomu, aby Jiřího
Hejdu vyloučil ze stavu rytířského a zakázal mu k tomuto stavu se hlásit.“
Pokud se tedy kdokoliv ze čtenářů jmenuje Hejda, případně se tak jmenovala
některá z jeho babiček či prapra…babiček, pak je nanejvýš pravděpodobné, že
zmíněný Václav Hejda je jejich společný
předek. Týká se to samozřejmě těch Hejdů, kteří mají své kořeny v Jalubí a jeho
blízkém okolí.
Jak se takový rod do Jalubí vůbec dostal?
Odpověď není až tak složitá. V 16., a pak
i v 17. století, se do našeho kraje přistěhovalo mnoho rodin ze Slezska, dokonce
i z Polska. Stopy Hejdů z Lichnova nás
zavedou do malé obce Lichnov u Krnova,
kde až do roku 1492-1494 vlastnili tvrz.
Ač se mi nepodařilo dohledat podrobnější zápisy, vše nasvědčuje tomu, že o tvrz
přišli díky klasické rodinné zápletce.
Posledním Hejdou, který tvrz vlastnil,
byl jistý Mikuláš Hejda z Lichnova, který
okolo roku 1492 umírá. Zůstává po něm
vdova Žofie z Drahotuš a blíže nejmenovaní potomci. A tady nastal problém.
Žofie byla jeho druhou ženou, přičemž
potomstvo pocházelo od jeho první
manželky, Anežky z Děhylova. Žofie
se vzápětí znovu provdala a na tvrz
přivedla Hanuše Voštického, který se
poté začíná psát Lichnovský z Voštic, patřící k dodnes žíjícímu knížecímu rodu
Lichnowských. Bohužel, tento Hanuš byl
zemským sudím a jistě si dokázal zařídit,
že potomci pana Mikuláše odešli jen
s nějakým odstupným. Z těchto potom-
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ků se nám dochovalo jen jedno křestní
jméno, a to Linhart Hejda.
Písemných pramenů z tohoto období
není mnoho. Přesto se mi podařilo
rekonstruovat nejpravděpodobnější
starší historii tohoto rodu. Již zmíněný
nebožtík Mikuláš Hejda (přímý předek
našeho Václava Hejdy a tedy i mnohých
jalubských občanů) pocházel z manželství Mikuláše Hejdy staršího a Doroty
Rotmberkové z Ketře. Měl tři sestry,
u kterých je nutno se zastavit. V jakém
pořadí se narodily, nevíme, a ani to není
důležité. Podstatné je to, že potomky
dvou z nich, Machny a Anny, vídáváte
i dnes na stránkách novin či v televizi.
Všichni současní monarchové Evropy
jsou s těmito sestrami pokrevně spojeni,
a to včetně již nevládnoucích Habsburků
či Hohenzollernů. Největší společenský
vzestup dosáhla Machna, psaná s přídomkem z Nové Cerekve (v dnešním
Polsku), která se provdala za Jana ze Žerotína, zakladatele žerotínského bohatství a moci. Žerotínům ostatně v první
polovině 16.století patřil i hrad a panství
Buchlov, pod který v té době ještě Jalubí
patřilo. Václav Hejda z Lichnova se tedy
přistěhoval na panství svých příbuzných.
A jak přišli Hejdové ke svému jménu?
Mikuláš Hejda starší měl dva bratry,
Pavla a Denharta, a sestru Markétu.
A právě Mikuláš starší se jako první píše
s přezdívkou Hejda, kterou používá
pravděpodobně již od roku 1410, kdy
musel být ještě velmi mladý. Jeho otcem
byl Petr z Lichnova, v letech 1412-1416
zemský komorník knížectví krnovského,
což byl nejvyšší zemský úřad. Jméno
jeho manželky se nám písemně nedochovalo, ale přímo se nabízí, vzhledem
k tehdejším zvyklostem, sňatek s některou z dcer Otty II., zvaného Heyde,
dědičného purkrabího v saské Dohně,
česky Doníně. České Hejda má totiž
svůj základ v německém Heyde / Heide.
Přezdívka Heyde pochází z dob, kdy se
Otta I. Heyde z Donína vrátil z křížové
výpravy do Pobaltí a nechal se takto
označovat - v českém překladu znamená
„pohan“. Oba rody si byly blízké v širším
slova smyslu už v předchozích genera-

cích, a tak můžeme vyloučit náhodnou
shodu používání přezdívky Hejda. Tehdejší šlechta erb a přezdívky považovala
za své logo a velmi žárlivě si hlídala
jejich používání.
Otcem Petra z Lichnova byl Přešek
mladší, o kterém nevíme nic víc, než
že existoval. Mnohem zajímavější je
pak první člen rodu, který se píše po
Lichnově. Jmenoval se rovněž Přešek
a první zmínka o něm pochází z roku
1320, kdy je jmenován, jakožto purkrabí
v Hradci nad Moravicí. Sloužil mu zřejmě věrně a spolehlivě nejméně do roku
1340, kdy byl odměněn za své věrné
služby „dnem i nocí“ dvěma vesnicemi.
Opavsko tehdy tvořilo samostatnou
zemi v rámci království a Přešek tak byl
nejvyšším zemským úředníkem. A jaký
byl Přeškův původ? O tom nám dává
nejlepší odpověď pohled na rodový erb.
Na zřejmě červeném poli vidíme hrábě
zakončené dole střelou. V 19. století se
všechny rody s tímto znamením hrábí,
ač různě upravené, dočkaly společného
označení Hrabišici. Historie tohoto rodu
je velmi dobře popsána v knize Hrabišici,
páni z Rýzmburka od Tomáše Velímského (vyd. 2002). Přešek byl syn nebo vnuk
Bohuslava II. z Rýzmburka, o kterém
víme, že měl více mužských potomků,
jejichž konkrétní křestní jména ale listiny nezaznamenaly. Historie Hrabišiců
by vydala na další obsáhlý článek. Rod
patří mezi nejstarší v Čechách, první
známý předek Všebor žil již v první polovině 11. století a patřil mezi nejbližší
přátele a důvěrníky knížete Břetislava.
Jeho potomci dosáhli vrcholu moci
ve 12. a 13. století, kdy často zastávali
nejprestižnější úřad království. Rod
vlastnil desítky vesnic po celých Čechách,
zvláště okolo Mostu. Na Moravě pak
nedaleký Vlčnov, Dolní Němčí, Slavkov,
Boršice. Ještě dnes si některé obce uchovaly památku na jejich vládu v obecním
znaku. Počátek ústupu ze slávy pak začal
roku 1278, kdy byl Boreš II. z Rýzmburka odsouzen za velezradu na Přemyslu
Otakaru II. a zřejmě popraven ve vězení.
Následovaly konfiskace, ztráta postavení
a v 15. století naprostý majetkový úpadek a vymírání jednotlivých větví. Zdá
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se, že jedinou, poslední větví, která ještě
po meči nevymřela, je právě ta jalubská.
A podle zápisů v matrikách můžeme
směle doufat, že hned tak nevymře!
Na závěr ještě takovou perličku - po
linii purkrabích z Donína je možné dojít
k prakticky všem královským rodům
Evropy v době raného středověku, včetně císaře Karla Velikého. Jeho geny tedy
obíhají i na Slovácku. A pro ty, kteří by
si chtěli „sáhnout“ na něco konkrétního
mohu doporučit návštěvu nedalekého
Velehradu, kde vystavují náhrobní desku
Bohuslava I., otce Boreše II. z Rýzmburka, a v letech 1231-1241 nejvyššího
komořího. Hrábě doplněné mečem jsou
na desce dodnes patrné. Jak vidět, „temný“ středověk tedy není žádný pravěk,
od prvního Všebora nás dělí necelých 30
generací, pouhých třicet jedinců v této
linii. Je to moc nebo málo? Posouzení
nechám na čtenáři.
Více o historii rodu Hejdů se můžete
dozvědět na plánované přednášce začátkem roku 2017.
Radomír Vlk

archivní
a archeologický
výzkum v jalubí
Byl původní kostel v Jalubí zničen
husity? Byla později vybudována jiná,
provizorní stavba? Byl původní kostel přestaven do podoby současného
kostela nebo zchátral? Kde se nacházela
tato původní sakrální stavba? Byla v obci
od středověku farnost? Kde byl pochován velehradský opat v druhé polovině
16. století a proč nebyl pochován ve velehradském klášteře? Jaké zázemí mohla
jalubská farnost poskytovat po zřícení
kostela ve Spytihněvi v první polovině
17. století této rozsáhlé starobylé farnosti? Tyto a další otázky nás vedly k několika měsíčnímu bádání v dostupných
archivech, sondážních průzkumech
kostela a využití technologie georadaru
ve spolupráci se Slováckým muzeem.

základní
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Pojďme si shrnout některé informace,
které jsou v písemných pramenech.
K roku 1405 se datuje první výslovná
zmínka o existenci kostela v obci Jalubí,
která je obsažena v listině vydané pro
velehradský klášter. Jedním ze svědků uvedených v listině je také Václav – více plebán2 z Jalubí…Wenceslao
viceplebano in Yalba. Skutečnost, že se
mezi svědky uvedeného právního aktu
objevuje duchovní z Jalubí, nám poskytuje nepřímé důkazy o existenci kostela
a snad pravděpodobně i fary. Starší
písemný pramen z roku 1265 dokládá
existenci obce jako takové, ale zda již
v té době kostel stál, není možné zatím
prokázat.
Pro středověk je historických pramenů
z důvodu husitských revolucí velmi
málo. Zdejší kostel i fara patřila zcela
jistě klášteru na Velehradě a místo faráře
bylo obsazováno řeholními kněžími
z tohoto kláštera. Hmatatelným archeologickým dokladem původního kostela
je portálový kámen a křtitelnice, které
jsou doposud uloženy na faře. Portálový
kámen je archeology datován na základě
způsobu opracování a provedení do
období 2. poloviny 13. století. Z farní
kroniky se také dočítáme, že základové
zdivo kostela — „ jeho východní podélné zdi“— bylo objeveno v roce 1939
u plotu zahrady tehdejšího řezníka p.
Horáka v délce 12 m při opravě komunikace pod kostelem. Bohužel kromě
několika fotografií zatím nemáme vůbec
nic z nálezové situace. Především není
jasné, na základě jakých faktů a proč
byl nález takto interpretován. Stále
nalézanými nepřímými archeologickými
doklady kostela jsou kosterní pozůstatky, které jsou do současnosti vykopávány v zahradách pod dnešním kostelem.
Hřbitov pod kostelem je zakreslen ještě
na nejstrarší katastrální mapě z počátku
19. století po obou stranách kolmé přístupové cesty.
Výskyt sakrální stavby v obci v tomto
období svědčí o velké lidnatosti a eko2

zástupce faráře

nomické síle obce. To byl také zřejmě
důvod, proč příslušníci cisterciáků velehradského kláštera nebo olomouckého
biskupství rozhodli, že kostel bude stát
v Jalubí. Kromě problému datace založení kostela a vlastně i založení osady obce,
vyvstává také otázka, do kdy první kostel
plnil svoji funkci? 12. ledna 1426 vypálily
skupiny moravských husitů na Velehradě klášter a doslova na hlavu padla
i obec Nedakonice. Jestli byl zcela zničen
i kostel v Jalubí není možné z písemných
pramenů ověřit. Z archivních záznamů
ale čteme, že v roce 1572 byl v Jalubí
pochován velehradský opat Mikuláš IV.
Kromer. Co pojilo velehradského opata
s obcí a proč nebyl pohřben jako ostatní
opati na Velehradě? Byl pohřben do
původního gotického kostela nebo jiné
— provizorní stavby? To jsou další otázky,
které budou vyžadovat rozsáhlý archivní
výzkum nebo některé moderní metody
archeologie.
O jalubské farnosti máme doklad ze
svědectví krále Ferdinanda I. z 12. ledna 1547, kde se výslovně zmiňuje farní
kostel v Jalubí. Když se v roce 1630 zřítil
kostel ve Spytihněvi do Moravy, stal
se jalubský kostel kostelem také pro
farnost spytihněvskou, k níž patřily
také Halenkovice, Babice, Sušice, Košíky,
Jankovice a Kudlovice (Traplice byly
přifařeny k Jalubí zřejmě od doby vzniku
farnosti). Farář jalubský byl zároveň
farářem spytihněvským. Do obce se tedy
přestěhovala duchovní správa z této
velké farnosti. Tento fakt svědčí s velkou mírou pravděpodobnosti o tom, že
v tomto období musel nějaký kostel stát
a zřejmě tu byla i fara (bylo zde ubytováno několik farářů a někteří dokonce
později přebývali u jalubských sedláků).
Toto "spytihněvské" provizorium trvalo
až do roku 1721.
Reprodukce zatím jediné mapy, na
které je podoba staršího kostela v Jalubí, pochází z oslav 700 let obce. Na
štítku u mapy je uvedeno “Mapa okolí
kláštera velehradského podle Matyáše
Heinze — geometra kláštera velehrad
z 14. 10. 1683”. Nevíme zatím, jestli se
jedná o kostel v původní podobě nebo
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Reprodukce mapy velehraského
panství z konce 17. století, po které
pátráme v Moravském zemském
archivu, se zachovala pouze z negativu
jeho jiných stavebních fázích a do jaké
míry je znázornění podoby kostela reálné. V písemných materiálech se koncem
17. století střídavě používá pro označní
stavby pojem kaple nebo velehradská
kaple a také farní kostel. Tak napříkad
v díle Řehoře Volného se doslovně uvádí,
že farnost v Jalubí má v roce 1652 řeholní dům a 1 kapli sv. Ond řeje3, což je také
zatím jediný doklad staršího zasvěcení
kostela.
Rád bych na tomto místě poděkoval
za obětavou podporu starostovi obce,
faráři a radě obce. Věřím, že se nám
podaří učinit další zajímavé objevy, které
se týkají osudů prvního kostela v Jalubí
a nejstarších dějin obce. Rádi se s vámi
o ně podělíme.
Adam Hrňa

3

V německy psaném díle je uvedeno
"Stifshaus und 1 St. An dre aska pelle..."

a mateřská škola
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
2015 / 2016 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Ve školním roce 2015/ 2016 jsme se vůbec nenudili a rádi se
s vámi podělíme o naše zážitky. Mezi naše tradiční aktivity
patří například sběr starého papíru, dýňové odpoledne, rozsvěcování vánočního stromečku, vánoční jarmark, velikonoční
dílničky, různé sportovní akce, návštěvy knihovny BBB, pohádkový zápis do 1. třídy a další.
Protože chceme, aby naše děti měly co nejvíce zážitků a zkušeností zapojujeme se s dětmi do spousty dalších akcí a projektů.
Nabídka na každý školní rok je velmi pestrá, proto je vždy
obtížné vybrat pouze některé, o kterých si myslíme, že budou
pro děti nejpřínosnější.
Mezi nejzajímavější bylo například zapojení do projektu
EDISON organizovaného studentskou neziskovou organizací
AISEC. Ve dnech 28. 9. – 2. 10. navštívili naši školu tři zahraniční studenti, Charchit Singh Mehta z Indie, Sophio Kurda dze
z Gruzie a Do Ngoc Hanh z Vietnamu. Cílem projektu je multi-
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kulturní vzdělávání. Zahraniční studenti přiblížili našim dětem
způsob života v jejich zemi a seznámili je s jejich kulturou.
Vzhledem k tomu, že děti konverzovaly se studenty pouze
v anglickém jazyce, prohloubily si tak i svou slovní zásobu.Děti
byly ze zahraničních studentů nadšeni.
Nadále spolupracujeme se ZŠ Staré Město. Během roku žáci
pátých tříd navštěvují základní školu, která pro ně připravuje
každoročně zajímavé akce. Děti si tak nenásilně zvykají na prostředí, do kterého v šesté třídě budou přecházet. Vyhýbáme se
tak případnému stresu z nového prostředí. Děti se tak snáze
adaptují jak na novou školu, tak i na nové spolužáky. Celoročně
sbíráme i s MŠ vršky od pet lahví, které pak předáváme holčičce Adriance Vokurkové z Brna. Adrianka trpí dětskou mozkovou obrnou a výtěžek z vršků používá na léčebné pobyty,
které ji pojišťovna neproplácí. Děti se učí přirozenou formou
k solidaritě se slabšími a potřebnými lidmi.
Žáci třetího až pátého ročníku se zúčastnili Mezinárodního
filmového festivalu Jeden svět v kině Hvězda v Uh. Hradišti.

Muzikoterapie v mateřské škole
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Jedná se o 18. ročník největšího festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech na světě (v Uh. Hradišti to byl letos 2.
ročník). Festival přináší příběhy lidí z různých koutů planety
a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například
život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo
nejrůznější sociální témata.
Již druhým rokem naši školu zapojujeme do akce Ukliďme
Česko. V rámci Dne Země pomůžeme uklidit obec Jalubí. Považujeme za velmi důležité pěstovat v dětech pozitivní vztah ke
svému okolí. Děti jsou vždy nepříjemně překvapeny, kolik odpadků najdou ve svém okolí. K závěru školního roku se zapojily
některé děti a paní učitelky do příprav akce „Obec roku“, která,
jak víme, dopadla výborně.
Magda Řiháková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřskou školu navštěvuje 77 dětí ve třech třídách ve věku od
2-7 let. Celý rok nás provází školní vzdělávací program „Poznávejme se Sluníčkem“, který nabízí spoustou zajímavých akcí.
Mezi oblíbené patří muzikoterapie. Je to jedna z prožitkových
aktivit, která přináší uvolnění a zklidnění organismu. Využíváme dvě formy muzikoterapeutických činností. První, často užívaná, je hra na bicí nástroje nebo hra na tělo se zpěvem. Druhá
forma muzikoterapie je poslechová. Jde o zprostředkovanou
produkci muzikoterapeutem pracujícím s rozličnými hudebními nástroji. Děti jsou vtaženy do zvuků netradičních nástrojů
s podporou lidského hlasu a možností si nástroje vyzkoušet.
Rozvíjeli jsme i výtvarně kreativní schopnosti pomocí písečné
animace. Umělkyně kreslila pomocí jemného písku příběhy,
které živě předvedla dětem. Kreslila na speciálním podsvíceném stole, tuto kresbu snímala kamera, která je spojena
s dataprojektorem a ten ji promítá na plátno (stěnu). Vše bylo
doprovázeno příjemnou hudbou, která dokreslila děj příběhu.
Děti si kreslení do písku mohly také samy vyzkoušet.
Sportovní grant
Již několik let se zabýváme tématikou zdravého životního stylu,
ke kterému neodmyslitelně patří pohyb. V předškolním věku
přispívá významným způsobem k všestrannému rozvoji dítěte.
Kladně působí na vytváření dětských charakterových a mravních rysů.
Díky Nadaci Synot jsme dětem mohly poskytnout další zajímavé pomůcky, které přináší radost z pohybu např. taktilní
kotouče, textilní padáky, multifunkční motorické pomůcky,
balanční čočky atd. Děti společně překonávají překážkové
dráhy, řeší nové úkoly a společné zvládnutí jakéhokoliv cíle
právě napomáhá k vytváření přátelských vztahů a příjemné
atmosféry v kolektivu (nejen) dětí. Zároveň tím při tom nenásilnou formou zdokonalují své pohybové dovednosti pomocí

netradičních cvičebních pomůcek, které děti vnímají jako
součást hry.
Děti své pohybové dovednosti každoročně uplatní při soutěži
Sportovní hry dětí v Uherském Hradišti, kde soutěží ve třech
disciplínách. Při účasti na soutěži se nesnažíme o lámání
rekordů, ale jde nám o prožitek dětí, o zdravé dětské soutěžení, posílení sebevědomí a respektování individuality jedince,
popřípadě o podchycení jejich talentu.
Logopedický grant
V naší mateřské škole každým rokem přibývá dětí s vadami
řeči. Našim úkolem je provádět logopedickou prevenci. Ta spočívá v tom, že na začátku každého školního roku provádíme
logopedickou depistáž, na jejíž základě doporučujeme dětem
logopedické vyšetření. S dětmi s „lehčími“ vadami řeči pracujeme po konzultaci s logopedkou v logopedickém kroužku v MŠ,
kde děláme s dětmi různá artikulační cvičení. Největší úděl
ale stejně zůstává na rodičích, kteří procvičují s dětmi doma.
Správný mluvní vzor, společné říkanky, básničky, čtení a vyprávění pohádek, to vše příznivě působí na zdravý vývoj řečových
dovedností dítěte.
Díky získanému grantu na podporu logopedické prevence
v předškolním vzdělávání jsme vybavili mateřskou školu
potřebnými pomůckami, které nám pomohou zefektivnit naši
práci. Veškeré činnosti probíhají pomocí moderních a pro děti
atraktivních pomůcek. Každodenními aktivitami rozvíjíme
řeč dětí ve všech jazykových rovinách a minimalizujeme vady
řeči tak, aby do základní školy vstupovaly děti se správnou
výslovností všech hlásek a byla jim usnadněna cesta dalšího
vzdělávání, zejména v počátcích čtení a psaní pak správnou
výslovnost děti zúročí.
A na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem
kolegyním za jejich trpělivou práci. A v neposlední řadě všem
rodičům, kteří nám zachovávají přízeň, podporují nás a se
kterými máme dobrou spolupráci.

Diana Horáková

Mikulášská nadílka a vánoční
jarmark
Z Mikulášské nadílky se naši nejmenší mohli letos těšit hned
třikrát. Poprvé přímo ve škole a mateřské škole pod patronátem SRPDŠ, poté přímo ve svých rodinách v pondělí 5. prosince při obchůzkách nerozlučné trojky mikuláše s andělem a
čertem obcí.
Nakonec se nadělovalo 6. prosince při rozsvěcování vánočního
stromu u obecního úřadu,uspořádaného obecním úřadem ve
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spolupráci se spolkem Živé Jalubí. Ze strany dětí mateřské a
základní školy byli na oplátku obdarováni krásným kulturním
vystoupením všichni přítomní občané, kterých se sešlo na dvě
stovky. Po kulturním programu, rozsvícení vánočního stromu
a občerstvení u obecního úřadu se v kulturním domě konal
vánoční jarmark a dílničky dětí. Občané tak měli možnost
ocenit výtvarné umění dětí a zakoupenými výrobky ozdobit své

domovy a vánoční stoly. Děkujeme Pavlovi Fajkusovi st., Patricii
Slavíkové, Michaele Chvílové a Petrovi Tomášů za objednání
svaté trojice v pořadí mikuláše, andělů a čerta.

Rozvěcování vánočního stromu před obecním úřadem

Vánoční jarmark na kulturním domě

Slovácké hody se uskutečnily dne 17. 9. 2016. Starší stárci Petr Borusík a Natálie Chmelařová a mládší stárci Adam
Borusík a Magdaléna Pořízková

jalubi@iol.cz

obrázková příloha

Vítání občánků 20. 5. 2016

Vítání občánků 10. 11. 2016

Vítání prvňáčků - třídní učitelka Mgr. Magda Říháková — třída 1. B

Vítání prvňáčků - třídní učitelka Mgr. Vladimíra Mikošková — třída 1. A

Setkání ročníku 1956

Setkání ročníku 1966

Čekání na příjezd komise

Tradiční přivítání hodnotitelské komise

V úvodu se představily děti z mateřské školy

Pásmo dětí z ZŠ

Jalubskou farnost prezentoval farář P. Václav Daněk

Zahrádkáři Jindřich Zapletal a Jiří Foltýn

Komise hodnotí úroveň vedení kronik

Také prezentaci spolků u mlýna přišli podpořit občané

V úvodu představila komise své členy

Podpora z řad občanů

Z vystoupení dětí komise neskrávala nadšení

Sportovní klub a Živé Jalubí v obležení komise

Nechyběla prezentace základní a mateřské školy

Přátele vína zastupoval Radim Šimoník a Dušan Ondráš

Eliška Šmídová přivítala členy komise perníkovým dárkem z díly
Ireny Burdové

Z vystoupení souboru Střešňa

Viktorie Taláková

Členové Mysliveckého spolku (L. Gajdorus, A. Lapčík, J. Kolář)

Někteří skauti plnili úkoly v dalších spolcích

Na stanovišti skautů si komise vyzkoušela střelbu z luku

Komu se podaří nechat se obsluhovat vítězem Velké pardubické 2015 Pavlem Kašným?

Starosty oceněných obcí přivítal ve svém sídle hejtman zlínského kraje

Pohled do třídy v novém pavilonu

Knihovnice Alžběta Hůsková

Turnaj v tenise pořádaný dne 6. 8. 2016

29. 8. 2016 proběhlo předání stavby nové základní školy

společenská kronika
Narození po uzávěrce
v roce 2015
Natálie Stoličková
Eva Šimková

Narození

Antonín Hejda
Josef Škrabal
Božena Burdová
Bohumila Hrňová
Ludmila Kohnová

Daniel Válek
Nicol Grebeňová
Zuzana Veselá
Štěpán Smolík
Teodor Hruška
Štěpán Smištík
Marek Pavel Grebeníček
Daniel Matušinec
Jonáš Hrňa
Tomáš Němec
Laura Dostálková
Mariana Dynková
Anna Šmídová
Stela Bartošíková
Jakub Ondrašík
Adam Sebastian Zich
Viktor Blaha
Mia Hladíková
Štěpánka Novotná

Jubilanti 85 let

Jubilanti 80 let

sňatky uzavřené
v jalubí

Marie Machová
Josefa Kořínková
Božena Borusíková
Marie Šimoníková
Ladislav Kubina
Miloslav Zapletal

Marie Zlobická
Ludmila Řimáková
Stanislava Háblová
Františka Grebeníčková
Julie Hrušková
Marie Gajdošíková

Nejstarší jubilanti
90 let - Ludmila Obdržálková
90 let - Jiřina Janečková
91 let - Anna Škrabalová
92 let - Anna Škrabalová
93 let - Anežka Grebeníčková
93 let - Antonín Škrabal
93 let - Marie Fajkusová

Zlatá svatba
Marie a František Škrabalovi

Hedvika Pudová - Jan Cimbálník
Kristýna Dosedělová - Patrik Najbrt
Veronika Konupková - Jan Melko
Zuzana Holíková - Marek Ingr
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Úmrtí
Daniel Racek
Veronika Zichová
Marie Bublíková
Ludmila Býčková
Josef Grebeníček
Zdenka Stalčíková
Vladimír Burda
Zdeněk Grebeníček
Emilie Grebeníčková
Květoslav Kadlec
Ludmila Andrýsková
Marie Chybíková
Marie Vráblová
Petr Bublík

Plánované kulturní
akce v roce 2017
21. 1. 2017 — dětský karneval
18. 2. 2017 — pochovávní basy
25. 2. 2017 — košt vína
18. 3. 2017 — 42. košt slivovice
9. – 10. 9. 2016 — Slavnosti vína
Uherské Hradiště
23. – 24. 9. 2017 — Slovácké hody
správem
1. 10. 2017 — beseda se seniory
prosinec — rozsvícení vánočního
stromu

