Zpravodaj
Jalubí

2019

30 LET
SVOBODY

Úvodní slovo
starosty

Realizované investice
Víceúčelové hřiště
u základní školy

Obec Jalubí se přihlásila do soutěže Vesnice roku
2020.

Výstavba víceúčelového hřiště u základní školy byla v roce
2019 největší investiční akcí. Stávající asfaltové hřiště z roku
2009 již nesplňovalo požadavky na bezpečnost, ani požadavky pro výuky tělesné výchovy v rámci zlepšení pohybových
aktivit žáků základní školy.

V živé paměti má většina z nás úspěšnou prezentaci naší obce v soutěži Vesnice roku 2016. Zastupitelstvo obce rozhodlo přihlásit obec Jalubí do této
soutěže i v příštím roce. Jsem přesvědčený, že se
máme čím pochlubit, ať už z hlediska vzhledu naší
obce, budování, bohaté činnosti zájmových spolků
či životního prostředí, ve kterém společně žijeme.
Věřím, že se do soutěže opět zapojí všechny zájmové
spolky, základní a mateřská škola i další organizace
působící v obci.

Nový areál je bezplatně k dispozici všem organizovaným
zájmovým spolkům v obci pro volnočasové aktivity. Proti
stávajícímu sportovišti byl areál s umělou plochou rozšířen
o běžecký atletický ovál. Celkové pořizovací náklady činily
více jak 5 mil. Kč, které byly v plném rozsahu hrazeny z rozpočtu obce.

Vážení spoluobčané, dovolte mně poděkovat Vám
všem, občanům naší obce, za vykonanou práci
v roce 2019, kterou jste obohatili celkový život v naší
obci. Jménem všech členů zastupitelstva, pracovníků obecního úřadu i jménem svým Vám přeji krás né
prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do
roku 2020.

Ekopark Bařinky
K procházkám do přírody byl v měsíci prosinci dokončen
a předán do užívání lesopark v lokalitě nad horní farmou.
Pro jekt řešil terénní úpravy plochy, výsadbu dřevin a stromů
a zatravnění plochy. K žádoucímu zadržování vody v krajině napomohou rovněž 3 tůně. Součástí projektu je rovněž
ovocný sad se starými odrůdami ovoce, který poslouží jak
občanům k ochutnání, tak i potrava pro ptactvo a zvěř.

Karel Malovaný

Projektovou dokumentaci vypracoval Atelier König, Staré
Město. Dodavatelem stavby je společnost GARDEN, Staré
Město. Projekt byl vybudován v hodnotě 1 508 tis. Kč a byl
podpořen dotací z Operačního programu životního prostředí
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rozsahu 1 038 tis. Kč.

Osvětlení v lokalitě za
hřištěm a Nový Svět
Nové osvětlení v úseku od školy ulicí za šatnami a části ulice
Nový Svět bylo realizováno jako vynucená investice společně s kabelovým posílením elektřinou distribuční společností
E.ON. Připoložením kabelového vedení osvětlení do společného výkopu E.ON, došlo k výrazným finančním úsporám. Použití energeticky úsporných těles osvětlení povede ke snížení
nákladů na osvětlení, jakož i ke zlepšení životního prostředí.
Odstraněním betonových sloupů s nadzemním vedením, došlo také ke zlepšení vzhledu obce v této lokalitě. Projektovou
dokumentaci osvětlení vypracovala společnost M-plus, elektro,
Nedakonice. Akce byla financována plně z rozpočtu obce za
téměř 1 300 tis. Kč. Do projektu se zapojila rovněž společnost
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UNARTEL, která připoložením kabelů provedla zasíťování lokality vysokorychlostním internetem a v této části obce vytvořila
podmínky pro zkvalitnění příjmu dat.

Akce plánované
v roce 2020

Oprava chodníku na
Nových Zelnicích

Obnova ulice místní
části Staré Zelnice
Pravděpodobně největší akcí, kterou plánuje obec v roce 2020
realizovat je komplexní obnova ulice místní části Stará Zelnice.
Po provedení kamerového průzkumu a zjištění havarijního
stavu obou kanalizačních řadů bude nutno před provedením
opravy chodníku a komunikace vybudovat také novou kanalizaci. V současné době akce ve fázi výběru dodavatele projektové dokumentace. S realizací by mohlo být započato ve druhé
polovině příštího roku.

Volejbalového hřiště
a minigolf na koupališti
Pravděpodobně největší akcí, kterou plánuje obec v roce 2020
realizovat, je komplexní obnova ulice místní části Stará Zelnice.
Po provedení kamerového průzkumu a zjištění havarijního
stavu obou kanalizačních řadů bude nutno před provedením
opravy chodníku a komunikace, vybudovat také novou kanalizaci a veřejné osvětlení. V současné době je akce ve fázi výběru
dodavatele projektové dokumentace. S realizací by mohlo být
započato ve druhé polovině příštího roku.

Příprava zasíťování
lokality Vlkova humna

Oprava chodníku v místní části Nové Zelnice byla první investiční akcí v roce 2019. Práce byly provedeny v jarních měsících
nákladem 840 000 Kč.

Záměru zasíťování lokality pro investiční zástavbu občanskou vybaveností a zástavbu rodinnými domy v sousedních
zahradách bude nutně předcházet demolice stávajícího domu.
V současné době je požádáno na stavebním úřadě o vydání
demoličního rozhodnutí. Byly zahájeny práce na výběru dodavatele projektových dokumentací pro sítě a uvažovanou
výstavbu hasičské zbrojnice a komunitního centra pro volnočasové aktivity.

Parkovací plocha u ZŠ
Rozšířením odstavné plochy pro vozidla zaměstnanců školy, je
sledováno uvolnění míst pro rodiče dopravující děti do školy
především v ranních hodinách před vyučováním. Součástí stavby je i oprava stávajícího chodníku. S pracemi bylo započato
v měsíci listopadu, s dokončením je počítáno do konce roku.
Stavba si vyžádá náklady ve výši cca 510 tis. Kč.

Obnova obřadní síně
na obecním úřadě

Památky

Na modernizaci obřadní síně má obec vypracovánu studii
proveditelnosti. Z úsporných důvodů budou demoliční práce prováděny svépomocí, odborné práce budou provedeny na
objednávku. Předpokládané náklady budou činit cca 1 mil. Kč.

Pro zachování místních památek pro další generace bylo důležité provedení rekonzervace 6 sakrálních staveb nákladem
125 tis.Kč. Předmětem mechanického a chemického očištění,
zpevnění a opravy, doplnění kamenné masy, retušování písma, lazurace a hydrofobizace byly kříže u kapličky, u točny,
nad Čerťákem, u koupaliště, sousoší Cyrila a Metoděje a socha
P. Marie v části Nový Svět.

Karel Malovaný, starosta obce
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Z výše uvedených důvodů proto i obec Jalubí v současnosti
připravuje zavedení potřebných změn v systému odpadového hospodářství, a to nejen co se týká zvýšení úrovně třídění
odpadu, ale i předcházení vzniku odpadu. Jedině společným
úsilím se nám to může podařit. Prvním krokem by mělo být,
abychom si tuto nutnost plně uvědomili. Určitě se nám nebude
chtít hrabat se v odpadkovém koši, který vynášíme z kuchyně, abychom teprve v garáži jeho obsah roztřídili do připravených pytlů. Přitom stačí mít v kuchyni jakékoliv 3 nádoby,
zvlášť na papír, plast a bio, a takto odpad z kuchyně odnášet
již roztříděný. Pokud nedokážeme předejít vzniku odpadu, je
potřeba jej co nejlépe vytřídit, aby se pak mohl znovu využít.
Dle fyzických analýz odpadů, které společnost JRK provádí ve
spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) v obcích v České republice, víme, že až 68 % odpadů ze směsného
komunálního odpadu můžeme ještě vytřídit. Příklady dobré
praxe na www.mojeodpadky.cz

Hrozba odpady
Jednou z největších celosvětových hrozeb pro udržení života
na naší planetě je neúnosná míra produkce odpadu. Jedině
odpovědný přístup každého člověka k této problematice může
přinést výsledky, aby se i dalším generacím na této planetě
mohlo dobře a zdravě žít.
Jak je na tom naše obec ve srovnání s obcemi v ČR?
V měsíci květnu si obec Jalubí nechala zpracovat u společnosti
JRK analýzu současného stavu odpadového hospodářství v naší
obci. Díky tomu jsme zjistili, že míra třídění v Jalubí je 47 %.
Pro představu, jak nedostatečné je toto procento, je potřeba
si uvědomit nadcházející zpřísnění legislativy. Již v roce 2024
bychom dle zákazu skládkování měli dosáhnout minimálně
70% míry třídění, abychom neplatili za skládkovné až čtyřnásobek aktuální ceny (500 Kč za tunu odpadu). Dle průzkumu
má průměrná česká obec míru třídění mezi 10 a 50 %. Je tedy
zřejmé, že na tom naše obec není s tříděním úplně špatně,
nicméně pořád je tu prostor pro zlepšení.

Již v letošním roce rozhodnete o tom, kolik budete za odpady
platit v roce 2021!
Návazně na Změny odpadové legislativy publikované v Oficiálním věstníku Evropské unie 14. června 2018 tak, jak byl
Minis terstvem životního prostředí předložen k připomínkování návrh nového odpadového zákona. Hlavním cílem novely
zákona je nastavit požadavky legislativy tak, aby nakládání
s odpady více naplňovalo hierarchii nakládání s odpady a přiblížilo se k cílům oběhové hospodářství.

Celkové náklady na naše odpady byly v minulém roce
1 775 992 Kč. Celkově jsme vyprodukovali 328 tun směsného
komunálního odpadu, což vychází 179 kg na občana za rok.
Tento typ odpadu znamená pro rozpočet největší zátěž. Z toho
důvodu je potřeba se zaměřit na snižování jeho množství, proto bychom měli intenzivně zapracovat na zvýšení míry třídění
a předcházení vzniku odpadu.

Schválené cíle oběhového hospodářství jsou:
•
v roce 2025 recyklovat 55 % komunálních odpadů
•
v roce 2030 recyklovat 60 % komunálních odpadů
•
v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů
v roce 2025 skládkovat maximálně 10 % komunálních
•
odpadů
zvýšit recyklaci všech obalů na 65 % v roce 2025 a 70 %
•
v roce 2030

Jedním z možných řešení by mohlo být zavedení sběru tříděného odpadu dům od domu a jejich evidence pomocí motivačního evidenčního systému. V obcích, kde toto řešení zavedli, se
výrazně zvedlo množství tříděných odpadů a kleslo množství
směsného odpadu. Obce ušetřily za skládkování a svoz odpadu
statisíce, a ještě se jim zvýšily příjmy od společnosti EKO‑KOM.
Například v obci Prostřední Bečva (1700 obyvatel, Zlínský kraj)
zavedli evidenční systém ECONIT a pytlový sběr odpadu dům
od domu již v roce 2017. Po roce fungování tohoto systému
se jim podařilo zvýšit množství plastů o 12 %, skla o 74 %,
papíru o 90 % a celkové množství směsného komunálního
odpadu kleslo o 31 %. Celkově pak obec ušetřila na odpadech
334 000 Kč.

Aby cílů oběhového hospodářství bylo v ČR docíleno, je
v zá koně navrženo:
1.

zvýšit poplatek za uložení odpadu na skládku ze současných 500 Kč dle následující tabulky, směsný komunální
odpad bude považován za využitelný

2030

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

využitelného
odpadu

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkového
odpadu

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

tabulka 1
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Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

úroveň
recyklace (%)

35

45

55

60

65

70

70

70

75

úspora za
skládkování (Kč/t)

300

400

500

750

1000

1000

1100

1100

1150

tabulka 2

2.

obcím bude nabídnuta tzv. recyklační sleva. Obec, které
2 roky před dobou platnosti pro výši poplatku (pro rok
2021 je to rok 2019) vytřídí určité procento komunálních
odpadů, bude za uložení směsného odpadu platit poplatek dle tabulky pro zbytkový odpad. Požadovanou míru
třídění ukazuje tabulka 2 výše.

Během roku opět probíhala soutěž ve sběru papíru, a to na
podzim a na jaře. Výtěžek sběru byl rozdělený mezi všechny
třídy formou příspěvku na výlet. Výše příspěvku se určila na
základě umístnění třídy v soutěži a průměrného množství kg
papíru na jednoho žáka. Tyto příspěvky většinou pokryjí dopravu a u nejpilnější třídy i část vstupného.Konec roku byl ve
znamení výletů a pasování našich absolventů.

Obcím, které nedocílí stanovené úrovně recyklace v roce 2025
(60 %), 2030 (65 %) a 2035 (70 %) bude hrozit pokuta až do
výše půl miliónu korun.

Naše škola se zapojuje do různých projektů. Nadále jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol, díky kterým
dostávají děti pravidelně ovoce, zeleninu a mléčné výrobky od
českých pěstitelů a farmářů. V rámci ekologické výuky jsme zapojeni do celostátního programu Recyklohraní, který vede děti
k prohloubení znalostí v oblasti recyklování a třídění odpadu.
Dále jsme zapojeni do projektu MAP II, jehož cílem je zlepšit
kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů
ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání a je
spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020),
a státního rozpočtu. V rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání jsme ještě zapojeni do projektu Šablony I,
jehož realizaci jsme ukončili 31. 7. 2019, ale v září jsme opět navázali projektem Šablony II, díky kterému můžeme z fondu EU
financovat speciálního pedagoga, asistenta ve školní družině,
umožnit žákům navštěvovat kroužek deskových her, dovybavit
MŠ, ZŠ i ŠD pomůckami.

V zákoně stanovené požadavky na obce považujeme za hodně
přísné a pro mnoho obcí nesplnitelné. Na druhou stranu je
třeba říci, že hlavně díky lepší evidenci bioodpadů, úroveň recyklace v mnoha obcích od roku 2015 výrazně vzrostla. V roce
2017 dosáhlo 40 % úrovně třídění již přes 2000 měst a obcí.
Návrh zákona předpokládá, že na recyklační slevu budou moci
dosáhnout i obce, které podporují domácí a komunitní kompostování. Odpad takto odkloněný bude moci být započten
do úrovně recyklace, ale pouze za určitých podmínek (v této
fázi je upřesňováno).

Karel Malovaný

Škola

Mgr. Kateřina Kuntová, ředitelka

Školní rok 2018/2019
v ZŠ Jalubí

Co se dělo ve školce?

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo Základní školu v Jalubí
95 žáků.

Říká se, že na dětech jde nejvíce vidět, jak ten čas letí. My v mateřské škole o tom víme své. Druhé pololetí školního roku nám
uteklo jako voda. V lednu nás potěšila sněhová nadílka, a tak
jsme na zahradě stavěli sněhuláky. Jaro jsme u rybníka přivítali
vynášením Morany. Květen pro nás byl ve znamení propršeného školního výletu na Selský domek v Kněždubu, který jsme
si tak jako tak moc užili. V červnu jsme se rozloučili s dalšími
předškoláky. A byl konec školního roku. A my se po dlouhých
letech rozhodli pro větší opravy, aby se dětem ve školce stále
líbilo a chodily do ní rády. Léto tak pro nás bylo ve znamení
rekonstrukce vnitřních prostor na hlavní budově. Již od července se bouralo, vrtalo, vyhazovalo, uklízelo. V hernách jsme
strhli 10 let staré prošlapané koberce a nahradili je novými,

Ve škole opět probíhaly projektové dny. Jedním takovým dnem
byl SRAŠIDELNÝ DEN. Do školy jsme všichni přišli ve strašidelných kostýmech a paní kuchařky uvařily podle strašidelného
jídelníčku. V tomto období také nechyběla ani naše tradiční
akce - Dýňové tvoření, na kterém si děti společně se svými rodiči vytvořily pohádkové dýně, které následující den rozsvítily
naši školu. Děti z MŠ a ZŠ pak společně vyhodnotily dýni, která
se jim líbila nejvíce. Předvánoční čas bývá ve škole pravidelně
ve znamení pečení perníčků. V prosinci se uskutečnilo Rozsvěcování stromečku v obci Jalubí, které je spojené s příchodem
Mikuláše a s tradičním Vánočním jarmarkem dětí a dílničkami.
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Spolkové
organizace

které herny krásně prosvětlily. Co si budeme povídat, je to
Nová podlaha ve třídě Žluťásků
právě herna, kde děti tráví nejvíce času. Herny jsou využívány

SK Jalubí
Přípravka
Vážení spoluobčané, fotbalový fanoušci. Rádi bychom Vás seznámili s děním v týmu přípravky v roce 2019. Jarní sezónu
jsme zahájili jako každý rok už v lednu pravidelnými tréninky
v kulturním domě Jalubí. Jedinou a bohužel z našeho pohledu zásadní změnou bylo to, že se už neúčastnily děti z mini
přípravky, jelikož jsme během podzimu nenašli nikoho, kdo
by se našim nejmenším věnoval. Pro nadcházející rok plánujeme znovu mini přípravku obnovit a snad za námi děti opět
najdou cestu jak do kulturního domu, tak následně na hřiště.
V zimních měsících jsme se účastnili několika turnajů, za
zmínku stojí hlavně silně obsazený turnaj v Hluku, kde jsme
obsadili krásné 3. místo.

nejen ke hrám, ale také ke cvičení a pohybovým aktivitám,
didaktickým činnostem a odpolednímu odpočinku. Ve třídách
jsme to vzali pěkně od podlahy. Byly odstraněny všechny zbytky starého lina, které se tam při dřívějších opravách vrstvily
na sebe. Podlaha byla vyrovnána nivelační vrstvou a položeno
nové zátěžové lino, které by mělo mít dlouhou životnost. Příští
rok bychom chtěli třídy dovybavit novými skříněmi na uložení
pomůcek a hraček. Sjednotí se tak vybavení a třídy budou esteticky sladěné. Ovšem největších oprav se dočkalo zázemí pro
naše provozní pracovnice, protože i ty jsou nepostradatelnou
součástí pro fungování školky. Proběhla celková rekonstrukce
sociálního zařízení pro kuchařku a šatny byly vybaveny novými skříněmi, abychom i nadále splňovali hygienická nařízení.

Jarní sezóna probíhala podle představ nás trenérů a snad
i hráčů. Plynule jsme navázali na započatou práci z předchozích sezón, a to hlavně na organizaci hry a rozvíjení hlavních
herních prvků. Po skončení jarní sezóny jsme se začali připravovat na hlavní událost letošního roku a tou byl turnaj
přípravek nesoucí název KODRLA Cup. Na tomto turnaji náš
tým obsadil krásné 5. místo z celkového počtu 8 týmů. Před
námi skončily jen týmy, které hrají vyšší soutěž přípravek
a jsou z velké míry složeny z „výběrových“ dětí z celého okresu. Tímto bych chtěl všem, kteří se na pořádání podíleli a také
hlavnímu sponzorovi tohoto turnaje firmě KODRLA, s. r. o.
moc poděkovat. Turnaj se setkal s velkým ohlasem u diváků
i zúčastněných týmů, a tak si hrajeme s myšlenkou, udělat
z tohoto turnaje každoroční tradici, i když to tak původně
nemělo být.

Jak už to tak u starých budov bývá, mívají svá tajemství a vrtochy, a tak se plánovaná rekonstrukce protáhla na celé léto.
Ráda bych zde proto zmínila pana Rozsypálka a poděkovala
mu za ochotu a vstřícnost při opravách a vyřešení všech problémů, které se při opravách objevovaly. Dále pak patří velké
poděkování obci a všem pracovníkům, kteří se podíleli na dalších opravách a úklidu nepořádku. V příštím roce ovšem také
nemáme v plánu zahálet. Protože nám záleží na tom, abychom
to měli ve školce hezké, budeme pokračovat v dalších opravách,
ale o tom až příští rok.

Podzimní sezóna nám začala v srpnu a tým pravidelně jezdil
k mistrovským zápasům v plném počtu 15 hráčů. V září jsme
museli řešit na první pohled pro trenéra nepříjemnou událost,
a to odchod v posledním roce nejlepšího hráče Patrika Botka.
To pro nás bylo dokonalé ohodnocení naší dlouhodobé práce
u přípravky, jelikož odešel do 1. FC Slovácko. Tímto mu přeje-

Veronika Juřenová, vedoucí učitelka MŠ
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me hodně úspěchů. Tato „ztráta“ vedla k objevení dalších moc
šikovných hráčů, kteří do té doby nebyli tak výrazní. To jen
dokazuje, že jalubský fotbal umí vychovat kvalitní fotbalisty,
na kterých snad budou moci starší kategorie stavět svoje týmy.
Podzimní část sezóny můžeme hodnotit opět jen pozitivně,
protože jsme pouze v 1 z 10 utkání našli přemožitele. Výsledek se hodnotí běžně podle vstřelených gólů, ale pro nás
je hlavní kritérium předvedená hra, která ukázala zlepšení
všech dovedností našich hráčů.

hrát u nás fotbal, a tréninková píle hráčů se ještě zvýší, jejich
posun do horních pozic a herní projev bude ještě lepší. Chtěli
bychom poděkovat rodičům a SK Jalubí za pomoc při cestování
za soupeři a za povzbuzování při zápasech. Přeji všem našim
fotbalistům, jejich manželkám, přítelkyním, rodičům našich
žáků a dorostenců a všem fanouškům hezké Vánoce.

Trenér dorostu Jaromír Horák

SK Jalubí, z. s.

V loňském roce jsme v našem hodnocení roku 2018 měli dvě
přání, a tak bychom je rádi zrekapitulovali. Přáli jsme si, aby
zápasy naší přípravky navštěvovalo více rodičů a příbuzných,
což se podařilo. Dalším přáním byl lepší trávníček, to se bohužel zatím ještě nepovedlo, a tak si toto přání přenášíme do
roku příštího. Už teď se těšíme, jak si budeme moci toto přání
v příštím roce označit jako splněné.

Vážení spoluobčané, dovolte mi zrekapitulovat, co se událo
během roku 2019 v SK Jalubí. I v tomto roce bojují v mistrovských utkáních čtyři mužstva: muži, dorost, žáci a přípravka.
Všechna mužstva hrají svá mistrovská utkání pod hlavičkou
OFS Uh. Hradiště. Muži nastupují v Okresní soutěži sk. A, kde
jim po polovině soutěže patří 8. místo s 12 body. Dorost hraje
Okresní přebor a přezimuje na 8. místě se 6 body. Žáci hrají
Okresní soutěž MA sk. A a prozatím jim patří 6. místo s 21
body. U přípravky se od sezóny 2018/2019 tabulky a výsledky
neuvádí. Ve vedení mužstev kromě mužstva přípravky nastaly
během letní pauzy změny na trenérských postech a to: u mužů
se k Petru Davidovi natrvalo přesunul od dorostu Jiří Daněk
a u dorostu ho nahradil Jaromír Horák. U žáků skončil Pavel
Doseděl, který požádal o malou pauzu z rodinných důvodů.
Nově žáky vedou Lukáš David s Tomášem Kolářem a pomáhá
jim Oliver Stalčík. Všichni tři se přihlásili do kurzu trenérské
licence C, aby se vzdělali v oboru a předávali hráčům potřebné
vědomosti. Vše podstatné se o jednotlivých mužstvech dozvíte
v následujících hodnoceních. Jedno si dovolím říct. U mužstev
mužů, dorostu i žáků došlo vcelku k velkým zásahům. U mužů
byly důvodem odchody hráčů do jiných klubů. V dorostu nám
mužstvo opustili hráči Velehradu a měli jsme problém mužstvo vůbec poskládat, zvláště před začátkem soutěže. V zimě
bychom chtěli problém s hráči vyřešit. A u žáků došlo u některých kvůli věku k přechodu do kategorie dorostu. Sportovními cíli pro rok 2020 jsou: pokračovat v započaté práci
u mládeže a plně je podporovat i finančně; totéž platí i u mužstva mužů, kde pokračujeme ve věkové obměně (i když museli
opět pomoci i ti, kteří s kariérou již skončili). Nadále chceme
do sestavy mužů zapojovat hráče dorostu a hrát především
s hráči z Jalubí. Znovu chceme rozjet mužstvo minipřípravky a přivést tak co nejvíce malých dětí ke sportu číslo jedna
v naší obci. A mimosportovní cíle? Kvalitnější hrací plocha, na
které jsme zapracovali již letos položením travních koberců
v brankovištích a provzdušněním, podsetím a zapískováním
zbylé hrací plochy. Od jara počítáme i s pravidelným zavlažováním hřiště, a to díky nové vrtané studni, která bude do konce
roku 2019 realizována, za což patří dík OÚ Jalubí. Plánujeme
zastřešení prostor mezi šatnami a pergolou, a to mobilním
zastřešením v podobě tahující plachty natažené na ocelových
lanech, výměnu střešní krytiny nad pódiem. Chceme pokračovat v pořádání koštu slivovice. Letos proběhl 44. ročník, ve
kterém zvítězil Smištík Petr z Jalubí v konkurenci 256 vzorků.

Závěrem bychom Vám za celý tým chtěli ze srdce popřát krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2020. Sportu
zdar a jalubskému fotbalu zvlášť.

Trenéři Filip Grebeníček a Lukáš Slavík

Dorost
Vážení příznivci jalubského fotbalu, dovolte, abych Vás seznámil s činností dorostu SK Jalubí. Dorost začal trénovat v druhé
polovině července pod vedením J. Horáka, asistenta J. Škrabala
a vedoucího mužstva A. Škrabala. Mužstvo prochází velkou
změnou jednak z důvodu odchodu hráčů do jiných mužstev
a jednak přechodem hráčů do mužů. Bohužel z mužstva, které odehrálo jarní sezonu, zůstalo osm hráčů. Kádr doplnili
po přechodu z žáků Adam Rozsypálek, Michal Kolář, Oliver
Stalčík a z Velehradu jsme získali Pavla Juráka. Přesto jsme museli během podzimu sáhnout do řad žáků a na některá utkání
doplnit mužstvo o Iva Kavana, Jakuba Malíka, Milana Rezka,
Tomáše Marka a Alexe Dobiáše. Myslím, že hráči pochopili
nutnost tréninku, pokud chtějí vítězit a hrát pěkný fotbal. Ne
vždy se nám dařilo, jak bychom si představovali, především
ze začátku, než se mužstvo zkonsolidovalo a my si ujasnili, na
kterých postech se klukům bude co nejlépe hrát. Někdy se nám
podařily horší výsledky, ale byly i lepší. Chtěl bych především
vyzdvihnout zápas s Březolupy, kde kluci zahráli dobrý fotbal
a vyhráli 10:0. Zde svůj střelecký potenciál ukázali P. Jurák
(5 branek) a L. Racek (3 branky). Ale i byly zápasy, kdy se nevyhrálo, přesto kluci ukázali, že fotbal umí hrát, jen si musí
více věřit (Babice - Jalubí 1:0, Šumice - Jalubí 2:1). Chtěl bych
vyzdvihnout poslední zápas s Polešovicemi, kde kluci ukázali
morální sílu. Když se soupeři podařilo snížit na rozdíl jedné
branky, zvedli se a třemi brankami P. Dobiáše, dvěma góly
O. Stalčíka a jedním V. Skřivánka dovedli zápas do vítězného
konce. Věříme, že pokud kádr mužstva zůstane a podaří se
nám ho ještě doplnit hráči z okolních vesnic, kteří mají zájem
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Žáci

Samozřejmostí je údržba areálu Na Loučkách, kde jsme letos
odstranili zábradlí pod mezí a za brankou pod školou, a to
především kvůli bezpečí hráčů při utkáních. Plánujeme podzimní sběr kovového odpadu i uspořádání turnaje přípravek
— letos se uskutečnil první ročník pod názvem KODRLA CUP.
Chceme pokračovat v zapojení se do dění v obci, kde jsme aktivní při kulturních akcích, např. spolupořádání dětského dne,
hodů atd. Rádi budeme poskytovat areál hřiště všem spolkům
v obci a také škole, školce i široké veřejnosti. Poděkovat musíme i sponzorům, kteří nám pomáhají plnit rozpočet SK: OÚ
Jalubí, Závlahy - Doseděl, Autoopravna Michal Oharek, Fasády
Šimek, s. r. o., Kodrla, s. r. o., Hydrofol.eu – Kolář Jaro slav, restaurace ORLOVNA – Polášek Jan. V neposlední řadě děkujeme
i fanouškům, hráčům, trenérům, vedoucím mužstev, funkcionářům a našim manželkám a přítelkyním za podporu. Závěrem přejeme všem našim spoluobčanům příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí
a splnění osobních přání a cílů.

Podzimní část sezóny 2019/2020 jsme skončili na 6. místě v tabulce s 21 body při skóre 66:57. Na konci minulé sezóny došlo
k trenérské obměně, čímž bych chtěl poděkovat za veškerou
odvedenou práci s žáky trenéru Pavlu Dosedělovi. Gólman Adam
Rozsypálek, hráči Oliver Stalčík a Michal Kolář se posunuli do
dorosteneckého týmu. Tímto bychom jim chtěli popřát hodně
štěstí a úspěchu v další fotbalové štaci. Do žáků přišel z přípravky Martin Doseděl a přestoupil z mužstva Traplic Milan Rezek.
V některých zápasech podzimu jsme dominovali my a v jiných
zase soupeř. Bohužel se nám zdá, že týmy, které jsou na prvních příčkách tabulky, hrají jednotvárnou hru stylem, že míč
nakopnou na jejich nejlepšího hráče a ten dokáže dát za zápas
i 10 gólů. Takovou ideu my jako trenéři nemáme. Chceme kluky
vychovávat všechny stejně a nevyprodukovat pouze jednoho
kvalitního hráče, ale celou kvalitní jedenáctku. V zimě budeme
stejně jako každý rok trénovat na kulturním domě. Přípravu na
příští sezónu začneme klasicky s dvěma tréninky v týdnu, do Vánoc budeme s kluky chodit hrávat fotbálky, ať nevyjdou ze cviku.

Roman Šilc - Předseda SK Jalubí, z. s.

Muži

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem hodně zdraví a spoustu
sportovních úspěchů v novém roce.

Vážení spoluobčané, přátelé jalubské kopané. Chtěl bych vás
v krátkosti seznámit s činností fotbalistů mužstva mužů. Mužstvo jsem přebral jako trenér spolu s Petrem Davidem. Chtěli
jsme se zaměřit na zkvalitnění hry, abychom hráli o čelní příčky
tabulky. Bohužel si kluci udělali „letní prázdniny”, a tak se moc
netrénovalo, což se projevilo v prvních zápasech, když jsme
moc nebodovali. Dále nás opustilo několik hráčů: Ondra Stašek
odešel do Mařatic, Filip Jančík do Kněžpole, Adam Habarta do
Hradčovic, Dalibor Nosek do Boršic u Blatnice a René Andrýsek
do Starého Města. Kuba Žaluda se chtěl věnovat hokeji. Do klubu
se vrátil Lukáš David a za Jalubí začal hrát jediný přespolní hráč
Filip Mazůrek ze Zlechova. A tady bych se chtěl pozastavit nad
tím, co jsme si dali za cíl. Hrát soutěže pokud možno s vlastními
odchovanci — čili pouze s Jalubjáky. Proto si dres mužstva mužů
už zkusili naši mladí hráči z dorostu: Petr Dobiáš, Lukášové Racek a Mach a Matěj Gajdošík. Po skončení v dorostu jsme začlenili
do sestavy Toma Koláře a Štěpána Hejdu. Tito mladí hráči ještě
nemají tolik zkušeností jako jejich starší spoluhráči, proto jsme
měli nevyrovnané výkony. Mužstvům Babic, Traplic a Mařatic
(bohatým na zisk bodů v probíhající soutěži) jsme body brali
a darovali je „chudým“, kteří bodovali méně (Kostelany, Vážany).
V zimní přípravě bychom se chtěli zaměřit hlavně na fyzickou
přípravu, která je základem dobrých výkonů. Za cíl jsme si dali
ukončit sezónu do 3. místa. Doufám, že se nám to podaří. Vám,
fanouškům, bych chtěl poděkovat za zachování přízně, i když
z toho někdy bolí oči.

Trenérský tým žáků Lukáš David, Tomáš Kolář a Oliver Stalčík

Staří páni
Vážení spoluobčané, jsem rád, že vás mohu informovat, jak se
naše obec zapojila do fotbalového programu ke stému výročí
založení samostatného Československého státu. Obec Modrá
i Velehrad nás hned z kraje loňského roku požádaly, jestli bychom nedokázali vytvořit fotbalový mančaft „Starých pánů“,
což je tým bývalých hráčů ve věku nad 35 let.
Jde o projekt, kdy jsme dali dohromady dvě slovenské obce
a dvě od nás. Zastoupeni jsme tam v tomto programu my a pak
společný tým našich již zmíněných sousedních obcí. Na druhé straně jsou to obce Žitná‑Radiša a obec Uhrovec. Zde stojí
povinnost vzpomenout, že je to rodiště dvou velkých osobností nyní už Slovenské republiky, a to Alexandra Dubčeka
a Ĺudovíta Štúra. Druhý zmíněný byl dokonce zakladatelem
spisovnej slovenčiny.
Impulsem pro zahájení této spolupráce byl opravdu vřelý vztah
mezi těmito obcemi a sousední obcí Modrá. Nás napadlo se
do tohoto lichého počtu přidat, a tak vytvořit sudý počet obcí
a spolu založit pravidlo, kdy se bude tento turnaj v malé kopané
jeden rok hrát v Česku a podruhé na Slovensku.

Prožijte ve zdraví Vy i Vaše rodiny vánoční svátky! Za realizační
tým a všechny fotbalisty přejí

První turnaj nazvaný Československého přátelství, se uskutečnil k výročí sta let ve Velehradě v létě 2018.

trenéři Jirka Daněk a Petr David
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Letošní rok se nesl smutným tónem v Uhrovci, kdy jsme museli
vzdát před turnajem čest zemřelému kamarádovi, zakladateli
a spoluautorovi tohoto turnaje Peteru Janegovi. Všechny nás
od té chvíle napadá, že turnaj ponese jeho jméno, protože on
tím fotbalem opravdu žil.

ního kola hry Plamen a okrskové soutěže v Traplicích, kde předvedly svůj vůbec nejlepší čas 17,44 s a obsadily krásné 1. místo.
V září se žáci zúčastnili noční soutěže v Záhorovicích. Během
září se ve zbrojnici připravovali na závody v požárnické všestrannosti, které se konaly v říjnu na hřišti v Traplicích.

Mám tu čest vám oznámit, že turnaj v roce 2020 budeme hostit
my v Jalubí, a to 11. července. Budeme rádi za podporu a fanoušky přímo vítáme, zvlášť ty, kteří mají rádi jalubský fotbal.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v letošním roce zasahovala u 7 událostí - požár materiálu na dvoře rodinného domu,
uvolněný plech ze střechy nákupního střediska, požár lesa v Jankovicích, spadlé stromy v Hrnčířích a uvolněný plech na střeše
U Pavouka po prudkém větru, dále požár lesa v Koryčanech.
Zatím poslední zásah podnikla jednotka při likvidaci obtížného
hmyzu.

Samozvaný kapitán „Starých pánů“, Jaromír Kříž

SDH a JSDH v roce 2019

Kromě zásahové činnosti provádí jednotka také práce pro svého
zřizovatele. Letos to byly tyto práce: pálení travního porostu
u horního rybníka, řízení dopravy při hodech, čištění kanalizace ve škole, řízení dopravy při rozsvěcování vánočního stromu. Dále jsme se s technikou zúčastňovali různých akcí v obci
i mimo ni. V červnu jsme byli součástí dětského dne na hřišti
v Jalubí, kde jsme dětem udělali lanovku, ukázku hašení kuchyňského oleje a na závěr pěnovou koupel. S nově opravenou tatrou
jsme byli součástí oslav SDH Roštění. V srpnu jsme se podíleli na
pořádání Prázdninového silvestru.

Rok utekl jako voda, a tak je opět na nás, abychom Vás seznámili
s děním v našem spolku a v jednotce za uplynulý rok. Činnost
jsme zahájili v lednu výroční valnou hromadou, kde jsme hodnotili práci sboru za předešlý rok. V březnu se konal každoroční
fašankový průvod masek obcí, letos bohužel bez večerní zábavy.
Dále proběhl v březnu sběr železného odpadu, v dubnu jsme
se zúčastnili 26. Hasičské pouti na sv. Hostýnu. V červnu jsme
pořádali zábavu se skupinou Halogen, která se konala kvůli špatnému počasí v kulturním domě. Příští rok snad bude počasí lepší.
V listopadu se dva naši členové zúčastnili školení a zkoušek, aby
mohli vykonávat funkci - vedoucí mládeže.

A v neposlední řadě musí být členové jednotky odborně vyškoleni, aby mohli tuto činnost vykonávat. Během roku se proto
konalo na hasičské zbrojnici několik školení. Někteří členové se
zúčastnili vybraných kurzů na stanici profesionálních hasičů
v Uherském Hradišti.

Na jaře jsme od obce obdrželi dotaci na podporu činnosti spolku,
díky níž jsme zakoupili novou požární nádrž pro trénink sportovních družstev. Část peněz byla použita na výdaje při účastech
soutěžního družstva žáků a na opravu sportovní stříkačky.

V letošním roce obdržela Obec Jalubí dotaci — Nákup osobních
ochranných pracovních prostředků a mobilního komunikačního zařízení v celkové výši 85 000 Kč od Zlínského kraje. Z této
částky, za spoluúčasti obce, byly pro jednotku zakoupeny nové

V letošním roce se závodů účastnilo jedno družstvo mladších
žáků. Děti se zapojily do několika závodů Velké ceny UH, okres-
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zásahové obleky, rukavice a boty. Pro usnadnění orientace při
jízdě k zásahu a při komunikaci na místě byl zakoupen tablet
se speciálním programem pro hasiče.

Projekt byl spolufinancován z dotace Zlínského kraje, který se
podílel na nákupu částkou 85 000 Kč.

Takže jak vidíte, je činnost, kterou provádíme ve svém volném
čase, hodně náročná. Tímto bych chtěl poděkovat našim rodinám a drahým polovičkám, že tolerují, kolik volného času trávíme na zbrojnici. Děláme to přece jen pro blaho a bezpečnost
zdraví a majetku občanů, a to nejen naší obce. Pokud vás tato činnost zajímá, jak již ta soutěžní nebo práce jednotky, a měli byste
zájem pomáhat bližním při mimořádných událostech, můžete
se do našich řad přidat. Dveře máme stále otevřené a rádi Vám
vše potřebné vysvětlíme. Více informací se můžete dozvědět na
FB stánkách jednotky a sboru www.facebook.com/jsdhjalubi/
nebo www.facebook.com/hasicijalubi/.

Zahrádkáři
Zahrádkářský rok pro nás začal 17. února výroční členskou
schůzí. Na ní jsme zhodnotili naši činnost v roce 2018, vytyčili
hlavní úkoly na rok 2019 a současně zvolili na další pětileté
období nový výbor. Výbor ze zdravotních důvodů opustila paní
ludmila řimáková, novou členkou výboru byla zvolena Pavla
Oharková. Hlavním úkolem pro tento rok bylo zajištění činnosti pálenice, kde hlavní kotel již dosloužil a u rektifikačního kotle bylo potřeba vyměnit dno. Současně jsme rozhodli vyměnit
všechny ventily, vodovodní potrubí a šoupata tak, aby pálenice
byla schopna zahájit provoz v nové sezoně. Výroba nových
kotlů byla zadána firmě Durativa, která se svého úkolu zhostila
velmi dobře. V pálenici se odvedl velký kus práce, brigád se zúčastnilo hodně členů, vyzvednout bych chtěl Ladislava Dúbravu, který měl na starosti veškeré instalatérské práce. V dubnu
jsme byli požádáni OÚ Jalubí o brigádu na údržbě zeleně v trati
od kostela po dolní farmu. Sešlo se nás 17 a práce byla hotova.
Je jenom škoda, že spousta lidí si plete přírodu se smetištěm.
V dubnu jsme ještě měli brigády na údržbě areálů a pořádali
jsme dopoledne pro žáky ZŠ Jalubí, kde jsme je seznámili s činností ZO ČZS. Velmi pěknou přednášku o okrasné zahradě
spojenou s praktickou ukázkou řezu nám udělal Hynek Brázdil.
Duben byl celkově časově náročný. Proběhl spolkový košt vína,
na kterém jsme ochutnali 35 vzorků vín, a proběhla ještě jedna brigáda na zastřešení zídky okolo Pálenice. V květnu jsme
pořádali zájezd na výstavu lilií do Rajhradu a cestou zpátky
jsme navštívili Hustopeče, kde jsme byli v mandloňovém sadu
a taky jsme navštívili místní vinné sklepy, kde jsme ochutnali
hustopečská vína. Pro naše členky jsme uspořádali posezení
u příležitosti svátku matek. V měsíci červnu jsme se zúčastnili
okresní konference, na které byl zvolen předsedou okresní
organizace náš člen Milan Škrabal. Provoz pálenice byl zahájen
v měsíci srpnu a bude probíhat do 14. 12. 2019. Koncem srpna
jsme uspořádali třídenní zájezd do Dalešic. První den jsme
navštívili hrad Perštejn, Památník Bible Kralické v Kralicích
nad Oslavou a pivovar v Dalešicích, známý z filmu Postřižiny.
Druhý den jsme zahájili plavbou po Dalešické přehradě a prohlídli jsme si zámek v Náměšti nad Oslavou. Třetí den jsme
navštívili poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
a sportovní areál v Novém Městě na Moravě. Celý zájezd byl
perfektně zorganizován a všem se líbil. A jak se říká „po práci
zábava„. V září jsme pořádali posezení u burčáku se skupinou
MAMAMU, kde 61 účastníků strávilo příjemný zábavný večer.

Závěrem chceme poděkovat všem našim sponzorům, příznivcům a v neposlední řadě OÚ Jalubí za projevenou podporu v roce
2019 a těšíme se na další spolupráci. Všem spoluobčanům přeji
příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2020.

Bc. Petr Borusík ml., zástupce velitele jednotky SDH

Zpráva o dotaci
Obec Jalubí v letošním roce 2019 pořídila jednotce SDH Jalubí
v rámci projektu Nákup OOPP a mobilního komunikačního za‑
řízení nové osobní ochranné pracovní prostředky a výjezdový
tablet s programem Rescuenavigator, který slouží k navigaci
na místo zásahu a obsahuje také podporou pro velitele při
zásahu jednotky a komunikaci s operačním střediskem hasičů
ve Zlíně. Bylo pořízeno celkem 6 ks třívrstvých zásahových obleků Vochoc Fire Rex, 6 ks zásahových rukavic Holík a 2 ks Zásahové obuvi Prabos. Celková částka nákupu činila 122 475 Kč.

K životnímu jubileu jsme popřáli 6 členům. O naši práci
a činnost projevili zájem 3 noví členové, takže v současné
době máme 105 členů. Do konce roku nás čeká ještě spousta
práce. Bude dokončena úprava a výsadba svahu za Pálenicí,
22. lis to padu budou vyhlášeny výsledky soutěže Rozkvetlé ulice

Brigáda za humny nad dolní farmou
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a 28. listopadu bude vánoční aranžování. Spousta našich akcí,
jako jsou odborné přednášky, besedy a společenské akce, je
veřejně přístupná a účast občanů je na nich vítána.

řady. Rád bych všem spoluobčanům popřál jménem MS Jalubí
hodně zdraví a úspěchů v roce 2020.

Slovák Martin, myslivecký hospodář
Je vidět, že naše organizace nezahálí. Děkuji všem členům,
kteří přiložili jakýmkoliv způsobem ruku k dílu. Udělali jsme
pořádný kus práce, a to jen díky vám. Jménem výboru základní
organizace přeji všem členům a občanům Jalubí hodně úspěchů, štěstí a hlavně zdraví v roce 2020.

FS Střešňa
Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na vánoční vystoupení, které si pro vás společně připravily Folklorní soubor
Střešňa a Schola farnosti Jalubí. Vystoupení se uskuteční
v pátek 27. 12. v kostele.

Mgr. Jindřich Zapletal, předseda ZO ČZS

Myslivecký spolek

O tom, jak jsme oslavili 10 let od založení souboru, krásně
psal Zdeněk Skalička ve Slováckém deníku. Dovolím si na
tomto místě jeho článek připomenout.

Rok 2019 nenávratně končí, proto mi dovolte malé shrnutí
naší činnosti. Jednou z hlavních povinností každého myslivce
je přikrmování v době strádání. Letošní zima nebyla nikterak
krutá, přesto jsme museli zvěři intenzivně předkládat jadrná,
popř. objemová krmiva až do jarních měsíců.

„Snad nic neutíká rychleji než čas a obzvlášť ten prožitý
v bezvadném kolektivu lidí, kteří bez nároku na zisk a slávu oživují staré, někdy téměř zapomenuté tradice, písničky
a tance. K nim patří jalubský folklorní soubor Střešňa, který
si v sobotu večer připomenul v kulturním stánku obce deset
let od svého založení.“

V posledních letech dochází nejenom u nás k nárůstu počtu
černé zvěře, což s sebou přináší problémy v oblasti škod na
polních kulturách, ale také dochází k vytlačování původní
drobné zvěře z naší přírody. Snažíme se tomu zabránit hlavně
lovem černé i ostatní spárkaté zvěře, u které se počty ulovených kusů rok od roku zvyšují.

Možná by se dalo říci: co je to v životě člověka deset let?
To přece ještě není co slavit. Vždyť desítka naznačuje první
kroky k dospělosti, ale za velké jubileum se přece ještě nepovažuje.

Díky každoročnímu nákupu 50 ks mladých bažantích slepic
s finančním přispěním obce a následné celoroční péče máme
zajištěny alespoň uspokojivé počty bažantů v honitbě. Kromě
celoroční práce na údržbě naší chaty a okolí, krmných a mysliveckých zařízeních musím opět vyzdvihnout jednu z nejužitečnějších akcí, a to jarní úklid naší honitby ve spolupráci
se skauty z Jalubí. Po zkušenostech z let minulých je vidět,
že tato akce má pozitivní dopad nejen na okolní přírodu, ale
také vliv výchovný na děti i dospělé.

„My si dnes chceme s lidmi i hostujícím folklorním souborem
Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic, jeho cimbálovou muzikou,
ženským sborem Čerešňa a jalubským mužským sborem
Slza zavzpomínat na deset let folklorního souboru Střešňa,“
vno řil se jeho vedoucí a jeden ze zakládajících členů Miroslav
Kostelníček do víru víc než dvouhodinového premiérového
pořadu, který nesl název Písnička, jak vyrostla Střešnička.
„Zejména přespolní chci upozornit, aby si nepletli třešňu
a střešňu. U nás v Jalubí se chodí zásadně na střešně, nikoliv
na třešně. Je to jako neplést si koše s baňama,“ řekl Miroslav
Kostelníček, zpěvák, tanečník a muzikant souboru, ale pro
tento večer i moderátor pořadu. Připomenul, že vedle vinohradu na konci dědiny stávaly tři třešně, pod nimiž jalubští
folkloristé zpívávali.

Jako každý rok musím připomenout již tradiční srnčí hody.
Po zkušenostech z posledních let, kdy nám nevychází počasí
a účast je velmi nízká, nějak ztrácíme motivaci. Přesto se
pokusíme tuto tradici minimálně pro příští rok zachovat.
Podzimní měsíce jsou pro myslivce především obdobím lovu
a společných honů, kdy se sklízejí plody z celoroční práce.
Jelikož jsme v letošním roce zaznamenali slušný přírůstek
a zvýšení stavů hlavně zajíců, rozhodli jsme se letos společný
hon zrušit.

„Když jsme pak dávali dohromady název souboru pro plánované v ystoupení, v ymysleli jsme název Afros Střešňa
alias Alkoholicko‑folklorně‑recesisticko‑ochotnický soubor
Střešňa. A z něj nakonec zůstala Střešňa,“ řekl s úsměvem
Miroslav Kostelníček.

Závěrem bych rád připomenul, že myslivost je ušlechtilá a záslužná činnost, která má v naší republice velkou tradici.
Doufám, že i v naší obci tato tradice bude zachována a některý ze zástupců mladší generace v budoucnu rozšíří naše

Spolumoderátorka pořadu Hana Máčalová s neskrývanou
radostí podotkla, že několik ze zakládajících členů zatančilo
v pořadu s nynějšími členy pásmo vykopávaných.

11

jalubí.eu

Skautky a skauti Jalubí
Dobrodružství na každém kroku
Noční hry, dobrodružné výpravy, divoké bojovky s meči a štíty,
romantika večerního lesa. Těmito a mnoha dalšími vzpomínkami bych mohl pokračovat ve výčtu zážitků, které jsme letos
spolu se skauty a skautkami prožili. Shrnout vše do několika
odstavců je náročný úkol. Zkusím tedy vytáhnout ty nejvýraznější ze vzpomínek.
Rok co rok už asi 25 let se skauti z celého okresu schází na
počátku února na Archeoskanzenu Modrá. Nepřicházíme si
prohlížet dřevěné chatky našich předků zpoza zábradlí. My
ve slovanských obydlích vaříme. Přímo na hliněných pecích,
na pra‑předchůdcích našeho sporáku a elektrické trouby. Děti
najednou zjišťují, že na rozpálení hrnce nestačí otočit knoflíkem. Místo toho se musí pořádně zapotit při sekání třísek
a trochu načichnout kouřem, když kamna nechtějí hořet. O to
víc zasloužená je potom výsledná bašta. Tak jako na skautském
vaření nechutná ani doma.
V zimním období jsme nezanedbali ani sportovní aktivity, konal se totiž sportovní turnaj v různých hrách a aktivitách pro
všechny naše věkové kategorie, od nejmladších vlčat a světlušek přes skauty a skautky až po rovery a rangers.
Jedna z nejočekávanějších akcí v roce vůbec jsou Mafiáni. Tato
akce má dvě varianty. Mafiánci pro mladší děti se odehrávají
v Jalubí. Je pro všechny vlčata a světlušky - děti do páté třídy.
Kluci a holky se přenesou do tajemného světa mafiánů a pašují
přes území soupeře drahocenné poklady. Nezřídka se pak pašování zvrhne v divokou honičku ztemnělými uličkami. Velká
hra „Mafiáni“ pro skauty a skautky se odehrává v Uherském
Hradišti a účastní se jí skauti z celého okresu. Kromě pašování
v této náročné hře jde také o hledání zašifrovaných zpráv - indicií, které mohou významně dopomoci k vítězství. Letos bylo
cílem hry vybojovat si nejsilnější pozici v tabákovém průmyslu.

Folklorní soubor Střešňa

Základem souboru je cimbálová muzika, která pod vedením
Pavla Vagundy začínala jako dětská. Jak dnes diváci viděli,
tak už ty děti, které hře na hudební nástroje učí učitel hudby
z Napajedel Josef Mareček, malinko vyrostly,“ řekla spokojeně
Hana Máčalová, jejíž dcera Lenka s ní vede dětský folklorní
soubor a zároveň velmi pečlivě zachycuje pro kroniku objektivem fotoaparátu, ale i perem činnost Střešně od jejího
vzniku.

Při vzpomínání na uplynulý rok nesmím opomenout skautský tábor. Ten chlapecký se letos odehrál na chatě Pavučinka
v Rychlebských horách. Z táborových zážitků vzpomenu například den bez vedoucích. Kluci se ráno vzbudí a najednou
zjišťují, že vedoucí se vypařili. První myšlenka? Hurá, nebude
rozcvička! Pak si ale skauti vzpomenou na malé kluky, kteří
spí v přízemí, dostanou hlad a uvědomí si, že by i rádi vedoucí
v táboře měli. Kluci se s neočekávanou zodpovědností statečně
poprali, a tak jsme se mohli vrátit k hotovému obědu a dokonce vyzkoušet i saunu, kterou stihli skauti z větší části za
dopoledne postavit. Tímto a spoustou dalších zážitků vedeme
kluky k zodpovědnosti, učíme je postarat se o sebe i o druhé
a dáváme jim řadu cenných zkušeností do života.

Obsáhlá kronika souboru není dívčím památníčkem. Čtenáře
dojímá pravdivostí výpovědi o činnosti souboru. O čem třeba
vypovídají listy kroniky? „Třeba o tom, jak jsme 1. května 2010
sadili třešeň u větrného mlýna nad obcí, která se každý rok na
jaře zazelená. Ale třeba i o moravsko‑slovenských dožínkách,
které jsme dvakrát spolupořádali ve východoslovenské obci
Modra nad Cirochou,“ svěřuje se kronikářka.
Krev v žilách divákům rozproudil v závěru pořadu svým vystoupením folklorní soubor Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic
pod vedením Karla Trousila, ovace si vysloužil i pěvecký sbor
Čerešňa, který vede jeho manželka Martina.

Děvčata se na letní tábor vydala na jim již velmi dobře známé
tábořiště v Janoslavicích. Zde se z našeho světa dívky přenesly

Ing. Miroslav Kostelníček
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až na vzdálený Olymp, kde společně procházely příběhy Starých řeckých bájí a pověstí, které Diovi ukradl jeho bratr Hádes.
Mohly se tak na chvíli stát antickými Řekyněmi a otestovat,
co všechno se přes rok na schůzkách naučily. Všechny pověsti
nakonec posbíraly, vrátily je zpět Diovi a mohly se s krásnými
zážitky vrátit zpátky domů.

šeho spolku MONTESSORI DĚTEM, z. s. Aktivní činnost našeho
spolku začala ve druhé polovině roku 2018, a to zařizováním
pronajatého prostoru bývalé zubní ordinace zdravotního střediska (č. p. 453), který byl díky vstřícné podpoře OÚ Jalubí z velké
části zrekonstruován. Naším záměrem zde bylo vybudovat příjemné místo pro rodiny s dětmi, o čemž jsme vás informovaly již
v loňském vydání obecního zpravodaje. Plánovaly jsme zřízení
pravidelných dílniček pro děti od 18 měsíců do 3 let, kam budou děti docházet společně se svými rodiči. Dále jsme již měly
domluvenou spolupráci se Střediskem volného času Klubko ve
Starém Městě na realizování příměstských táborů pro děti od 6
do 12 let. Dalším naším cílem bylo také vytvořit místo vhodné
pro pořádání přednášek a seminářů pro dospělé. Všechny tyto
aspekty jsme musely skloubit v jedno. Naší snahou bylo vytvořit
multifunkční prostor, který by s mírnými úpravami vyhovoval
všem požadavkům.

Na nás skauty můžete narazit nejen na našich výpravách,
schůzkách ve vesnici i mimo ni, ale i na akcích pro veřejnost.
Obzvláště rádi jsme za spolupráci s Živým Jalubím. Ať už se
jedná o prázdninový silvestr, nebo Jalubí plné strašidel. Na
těchto akcích rádi pomáháme, a svoji radost předáváme dětem.
Ve vzpomínkách bychom mohli pokračovat dál, byla jich spousta a ještě jistě bude. Předejme ale slovo těm, kteří naši činnost
ohodnotí nejlépe, a to klukům a holkám z Jalubí a několika
dětem ze sousedních vesnic. Sami se zeptejte dětí, které náš
oddíl navštěvují, který zážitek byl pro ně tím největším.

A jak to u nás tedy vypadá dnes? Celý prostor je rozdělen do čtyř
místností (+ vstup, sklad a 2 toalety). Hlavní místnost slouží jako
místnost pro setkávání dětí i dospělých, jsou zde police s pomůckami a hračkami pro samostatnou práci dětí, tato místnost zároveň slouží i pro semináře a přednášky. Ve druhé menší místnosti
byla zřízena plně funkční dětská kuchyňka. Ta slouží především
dětem pro nácvik sebeobsluhy a samostatnosti v přípravě jídla. Je
zde pracovní deska, police k samostatné přípravě svačinky, jako
je krájení okurky, jablka, mazání chleba i příprava nápoje. Také
je zde plně funkční dětský dřez, kde si děti (vždy s velkou radostí
a chutí) umývají ušpiněné nádobí. Dále je zde pracovní stoleček
pro aranžovací a tvořivou činnost a potřeby pro úklid (tácek pro
leštění zrcadla, péči o květiny, péči o stůl apod.). Na tuto místnost navazuje dětská toaleta a koutek pro umývání rukou. Další

A pár faktů na závěr. Dívčí oddíl má 57 členek ve věku 4—34 let,
které se scházejí ve třech družinách. Chlapecký oddíl má 33
členů ve věku 6—60 let. Scházíme se ve dvou družinách.

Jakub Vagunda a Andrea Máčalová

Montessori činnost 2019
Vážení spoluobčané, chtěly bychom Vás prostřednictvím tohoto
zpravodaje pozdravit a současně zhodnotit roční působení na-

Příměstský tábor - indiánská výprava
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místnost je využívána jako relaxační místnost, je zde čtenářský
koutek, koutek pro miminka a malý hudební koutek. Tento prostor je také využíván jako terapeutická a poradenská místnost
pro děti, rodiče s dětmi a také pedagogy, kteří hledají pomoc
s výchovnými a jinými problémy. Poslední velkou místností je
vstupní chodba, která je využívána jako menší tělocvična, jsou
zde herní prvky jako Pikler žebřík, kolotočka, kuličkové dráhy,
ale také např. krášlicí stoleček a pohodlná sedačka pro rodiče.

Brázdilovou, která pořádá kurzy první pomoci pro rodiče. Z dalších uskutečněných vzdělávacích aktivit byl devítitýdenní kurz
Devatero úspěšného rodiče s lektorkou Hanou Zuntovou, přednáška o psychomotorickém vývoji kojenců a batolat p. Simony
Knotkové a několik setkání na téma Montessori pedagogika pro
nejmenší. V našem centru jsou již dlouhodobě také nabízeny
terapeutické služby a psychologické poradenství pro děti i dospělé. I v tomto roce aktivně hledáme další lektory a další možná
témata, která by rodiče zajímala.

První děti přišly do nově zřízeného centra v lednu 2019. Pro velký
zájem byly otevřeny dvě skupiny dílniček. Kapacita dílničky je
pro 8 dětí s doprovodem. Kvůli rostoucímu zájmu bylo potřeba v 1. polovině roku 2019 otevřít ještě třetí skupinku. Celkem
tedy navštěvovalo dílničky v 1. polovině roku 23 dětí a maminek.
Během letních prázdnin byl provoz dílniček kvůli přestavbě kuchyňky přerušen. Od září je přihlášeno 20 dětí, které jsou rozděleny do dvou pondělních skupin a do jedné středeční skupiny.

Touto cestou bychom chtěli OÚ Jalubí poděkovat za dosavadní
dobrou spolupráci a podporu a také bychom chtěli poděkovat
našim dobrodincům, díky jejichž podpoře je provoz centra pro
děti i jejich rodiče příjemnější, jmenovitě p. Janu Slavíkovi za
realizaci dětské kuchyňky, p. Zdeňku Pastorkovi ml. za realizaci
dětského dřezu a za vodovodní dary a mnohým dalším. Všem
našim spoluobčanům a zejména těm nejmenším přejeme radostné a láskyplné prožití vánočních svátku a hodně úsměvů v roce
2020.

Mimo výše uvedenou hlavní činnost centra pořádáme také příměstské tábory pro děti od 6—12 let. První tábor byl uskutečněn
o jarních prázdninách 2019 na téma Chutě a vůně, který byl
zaměřen zejména na vaření, výrobu kosmetiky, sázení bylinek
a další zajímavé aktivity sloužící k rozvoji našich smyslů. Druhý
tábor proběhl v srpnu 2019 a byl zaměřen na téma Cesta kolem
světa. Byly jsme mile překvapeny, jak prostory centra dokázaly
vyhovět i požadavkům starších dětí. Celkem naše tábory navštívilo 34 dětí.

Mgr. Jana Horáková, za tým Montessori dětem, z. s.

Živé Jalubí, z.s.
Další rok naší činnosti končí a je tedy na místě zhodnotit činnost
našeho spolku v roce 2019. V tomto roce bylo portfolium akcí
o něco chudší než roky předchozí.

Jsme velmi rádi, že se nám v letošním roce podařilo naplnit i další
z našich cílů, a to zapojení širší veřejnosti z řad jalubských občanů do činnosti centra. Byla domluvena spolupráce s p. Evou
Smištíkovou, zkušenou lektorkou anglického jazyka, která
v centru vede kroužky angličtiny pro nejmenší děti a v letošním
roce i pro děti II. stupně ZŠ. Dále spolupracujeme s pí Zuzanou

V srpnu jsme uspořádali již tradiční rozloučení s prázdninami
— Prázdninový silvestr, jehož součástí byl přespolní běh, který
chceme v příštích letech ještě více propagovat a dostat do povědomí účastníků. Současně v rámci Prázdninového silvestru byl
ve spolupráci se skauty a hasiči pro děti připraven dětský den,
který jsme tento rok zpestřili také nafukovacím hradem. Večer
potom zahrála na zábavě kapela STAGE (exW.O.R.M.S) a kapela
Tabák - Kabát revival. Tato akce se setkala s velkým zájmem a
cca. 400 návštěvníky. Po celou dobu probíhalo také grilování ve
spolupráci s Kavárnou Jalubí.
V listopadu již proběhlo tradiční Jalubí plné strašidel, kdy jsme
tento rok akci záměrně nepropagovali s vidinou toho, že o akci si
lidé stejně řeknou a dojdou v hojném počtu, nicméně v takovém,
který nebude až obtěžující pro samotné občany Jalubí, což se
stalo v předchozích letech. Nyní můžeme říci, že se nám tento
účel podařilo splnit. Tuto akci chceme pořádat především pro
nás, občany Jalubí, a splnit účel příjemné podzimní procházky
po obci se strašidelným tématem, zhasnutým pouličním osvětlením a atmosférou, kterou doprovází halloweenská výzdoba
před domy. Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům,
kteří se svojí výzdobou zapojují. V příštím roce, chceme pořádat ještě více akcí, ale nyní jsme ve stavu, kdy naši členové mají
méně časových možností, kdy už mají své potomky a tedy více

Jalubí plné strašidel
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závazků. Jak již jsme předchozí roky zmiňovali, tak Živé Jalubí
není uzavřeným spolkem, ale otevřenou platformou, a proto si
každého z Vás tímto dovolujeme oslovit, že pokud máte nápad
na jakoukoli akci nebo byste se k nám rádi připojili, budeme
jenom rádi.

všech obcích. Tím ale misie nekončí, jak řekl ve své promluvě
kněz Marek Dunda, moderátor FATYMu, protože my všichni
se stáváme misionáři a máme v tomto poslání pokračovat.
Pro ty, kdo se nemohli účastnit každý den, jsou k dispozici
záznamy promluv, které proběhly v Jalubí. Najdete je ve sdíleném úložišti včetně misijního zpravodaje na stránce misií
www.farnost‑jalubi.info a také ve fotogalerii. Pán Bůh zaplať
všem, kteří lidové misie v naší farnosti jakkoliv podpořili! Posledním dnem církevního roku je slavnost Ježíše Krista Krále,
která připadá na poslední neděli v listopadu, přičemž jsme slavili nejen v kostele, ale také ve společenství lidí dobré vůle na
naší faře. Po ní následovala první neděle adventní. Adventem
nás každý rok provázejí kouzelné sobotní rorátní mše, které
začínají v 7.00 h, kdy na jejich začátku přicházíme ve tmě průvodem k oltáři jen s rozžatými lucerničkami, což je velkým
zážitkem pro všechny přítomné děti. Do tohoto období spadá
také návštěva svatého Mikuláše. I letos budou skauti roznášet 24. prosince po domech v naší obci tzv. Betlémské světlo a zároveň Vám zanechají rozpis bohoslužeb a farních akcí
v době vánoční. Naše farnost žije nejen bohoslužbami a akcemi,
ale zároveň pravidelně dochází k setkávání různých skupin
s rozličnou náplní: setkávání maminek na rodičovské dovolené, Mariánské večeřadlo, hnutí Modlitby matek, Spolčo pro
mládež, Cursillo, páteční zkoušky scholy (pozn. jde o pěvecký
sbor podílející se svým zpěvem na liturgii), nedělní zkoušky

Tolik za rok 2019. Závěrem Vám přejeme hezké prožití vánočních
svátků a vyšlápnutí tou správnou nohou do nového roku s krásným číslem 2020.

Petr Tomášů, předseda spolku

Farnost Jalubí
Z naší farnosti
První akcí, která proběhla začátkem občanského roku 2019,
byla Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika. Den
poté se v našem kostele uskutečnil Tříkrálový koncert Moravských madrigalistů. V postní době jsme se potkávali na křížových cestách, přičemž nejsilnějším zážitkem byla pro mnohé ta
večerní na Velký pátek od kostela ke kapličce Panny Marie Bolestné. Postní příprava vyvrcholila oslavami Velikonoc, což jsou
největší křesťanské svátky. Záhy na ně navázaly májové pobožnosti s tradiční Májovou na krásném místě v „poli“ u kapličky.
V polovině června v kostele svatého Jana Křtitele přijalo 12 dětí
první svaté přijímání. Ve čtvrtek 20. června byla Slavnost Božího Těla s průvodem obcí a hned v neděli farní den tzv. Ja lub ská
pouť. Ta začala mší svatou a odpoledne pokračovala bohatým
programem na farní zahradě. Začátek prázdnin je u nás ve
znamení návštěvy pěších poutníků směřujících z Hostýna na
Velehrad na slavnou Cyrilometodějskou pouť. Hned po ní následovala Pouť u kapličky v Sušicích za doprovodu dechové hudby.
O prázdninách se také konal pro žáky a studenty farní tábor
ve Štítné nad Vláří. V polovině srpna jsme v kostele poděkovali
za úrodu tzv. dožínkovou mší. Velkou událostí bylo, 31. srpna,
desáté výročí posvěcení kaple Panny Marie Růžencové v Traplicích za účasti hejtmana zlínského kraje Jiřího Čunka. Mši
svatou celebroval biskup Mons. Antonín Basler a spolu s ním
ji sloužili tzv. koncelebrovali čtyři kněží. 28. září se uskutečnil
Svatováclavský výšlap. Největší událostí roku 2019 byly pro naši
farnost (tedy obce Jalubí, Traplice, Sušice) Lidové misie konané
od 20. října do 26. října, pod vedením FATYMu z Vranova nad
Dyjí. (pozn. FATYM neboli farní tým je společenství katolických
kněží, jáhnů a jejich dalších spolupracovníků působící v brněnské diecézi v okrese Znojmo.) Kdo z občanů měl zájem, mohl
si nechat požehnat svůj dům, čehož také řada z nás využila.
Při večerní pobožnosti u kříže „u Fajkusů“ jsme odprošovali
za všechny hříchy a křivdy, které se v obci udály za posledních
70 let, kdy tady probíhaly Lidové misie naposledy. Po celý týden
probíhal bohatý duchovní program pro děti, mládež i dospělé.
Vrcholem této akce bylo žehnání a stavění misijních křížů ve
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Činnost farní charity
v roce 2019
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě
dobro, spravedlnost a naději. Naše farní charita je spolek dobrovolníků, kteří se tyto hodnoty snaží naplnit.

scholičky, náboženství pro žáky 2. stupně ZŠ na faře. Každý si
tu může vybrat „to své“. A tímto Vás srdečně zveme k účasti na
uvedených aktivitách. Za zmínku stojí též brigády na faře a farní zahradě, úklid kostela a fary, výzdoba kostela, příprava nástěnek, služba kostelníka, varhaníka, lektorů, katechetky, zpěváků,
akolytů, ministrantů, pomoc žen při přípravě občerstvení na
farní akce, práce pastorační a ekonomické rady, „farní“ charity,
vedení jednotlivých modlitebních skupin, údržba kněžských
hrobů, odklízení sněhu kolem kostela, příprava „oltářů“ na Boží
Tělo, organizace všech akcí.

Dne 5. ledna v tomto roce začala naše činnost Tříkrálovou sbírkou.
Tuto sbírku organizuje Charita ČR na pomoc potřebným lidem
v naší zemi, ale podílí se i malou měrou na pomoci nepředvídatelných katastrof ve světě. Koledníci a vedoucí skupinek vyšli do
ulic, aby lidem roznesli radostnou zvěst. Letošní sbírka vynesla
celkem 45 351 Kč. Děkujeme občanům, že tuto sbírku štědře podpořili. O tom svědčí velmi pěkný výsledek sbírky. Koledníci si taky
za svoji činnost odnesli od Charity domů diplom a na faře bylo pro
ně připraveno občerstvení. Ceníme si též spolupráce s obecním
úřadem při této akci. Příští rok vyjdou naši koledníci v nových
oblecích, které jsme si za finanční podpory obecního úřadu nechali ušít. Za tuto podporu taky srdečně děkujeme.

Letos také proběhlo restaurování venkovních kostelních dveří
a erbu nad hlavním vchodem. I když jsme dostali na tyto aktivity, zejména díky pomoci technického administrátora děkanátu Uherské hradiště, dotace od ministerstva kultury, velmi
si vážíme Vaší štědrosti, bez níž by se dílo neobešlo. Též je třeba
vyjádřit velký dík obecnímu úřadu za podporu při investičních
akcích a také při údržbě okolí kostela a fary. Máme zde vzácnou
památku, kterou se snažíme každý rok zvelebovat a udržovat
pro příští generace. Nejinak tomu bude i v roce 2020, kdy „na
řadu“ přijde restaurování všech venkovních ostění (kamenných
portálů) a třeba se konečně dostane i na dva vzácné obrazy na
bočních oltářích. Každý z Vás si může doma sestavit „model“ našeho kostela z vystřihovánek, které naleznete hned při vstupu
do kostela na stolku pod kůrem.

Na podporu misií ve světě objednáváme misijní kalendáře. Tento
rok se jich prodalo 20 ks a na misie bylo odesláno 3 500 Kč. Podpořili jsme tak misionáře, kteří působí v nejchudších oblastech světa.
Jelikož nejsme organizací s právní subjektivitou, jsme nuceni si
na svou činnost vydělat. Činíme tak při farní pouti, která se letos
konala 23. 6. na svátek sv. Jana Křtitele. Členky Charity napekly
a nazdobily perníková srdce, která se při pouti prodala. Výtěžek,
který činil 6 000 Kč, jsme odeslali na Ukrajinu, kde má Arcidiecézní
charita Olomouc stálé projekty.

Dovolujeme si Vás pozvat na vánoční koncert, který proběhne
v kostele dne 27. prosince a po něm jste všichni zváni na Pálenici,
klubovnu ČZS Jalubí. Přijďte pobesedovat, pobavit se, zazpívat si
koledy a znovu se nechat oslovit vánočním poselstvím v tomto
vzácném čase. Pozvání platí samozřejmě i pro vánoční bohoslužby. „Za vánočními koledami a voňavým zeleným chvojím
čekáme toho, který z lásky přichází proteplit náš vychladlý
svět…“ Zastavte se na chvíli a přijměte pro sebe radostné vánoční poselství, které pastýřům na betlémských pláních zvěstovali
andělé: „Narodil se vám dnes Spasitel!“ „Pokoj lidem dobré vůle!“

Hodně lidí z naší obce pro svoji nemoc a stáří již nevychází z domovů. Jsou odkázáni na pomoc druhých a někdy se cítí i osamoceně.
Snažíme se proto, aby se na ně nezapomínalo. V adventní době,
která je dobou očekávání, je navštěvujeme, abychom je obdařili
radostí a malou pozorností. Návštěvy nemohoucích občanů také
provádíme i během roku. Také pan farář je ochoten tyto lidi navštěvovat a udělovat jim svátosti, jestliže si to přejí.
Chtěli bychom povzbudit všechny občany, hlavně mladší, kteří
by se s námi zapojili do této služby, ba dokonce ji obohatili o nové
prvky. Takových možností, jak dělat druhým radost, jak pomáhat,
najdeme kolem sebe pořád dost, když se díváme na druhé, nejen
na sebe.

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 srdečně přeje a vyprošuje všem spoluobčanům pastorační a ekonomická rada farnosti
s duchovním správcem otcem Pavlem Jagošem.

Za farní společenství Michal Horák a kol.
Mějme proto pochopení a lásku k ostatním lidem v naší obci.

Cigošová Jana, vedoucí farní charity
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Informace

peníze na kartách cestující nepřijdou a budou je moci dále
využívat.
Výjimka je u dopravce ARRIVA MORAVA, který bude zajišťovat
dopravu v oblasti Valašské Klobouky. Z důvodu modernějšího
odbavovacího zařízení u autobusového dopravce bude třeba
pořídit si ještě jednu odbavovací elektronickou peněženku
(plastovou kartu), která bude výhradně pro busy ARRIVA MORAVA. Pokud budou cestující používat jen a pouze autobusy
ARRIVy, stačí jim pouze tato karta. Pokud budou přestupovat na autobusy jiných dopravců (ČSAD Vsetín, ČSAD BUS
Uherské Hradiště, KRODOS BUS), budou muset mít karty
dvě. Prodej karet bude zabezpečovat ARRIVA na infocentrech
měst (např. Slavičín, V. Klobouky a Luhačovice a na nádražích,
kde má ARRIVA pokladnu, tj. Horní Lideč, Brumov—Bylnice
a Luha čovice). Karta by měla být za zálohu 100 Kč (a zahájení
prodeje se předpokládá od 9. 12. 2019).

Změny v dopravě ve
Zlínském kraji
Hlavní změnou ve Zlínském kraji bude zavedení nového tarifního systému. Původně chtěl kraj od prosince spustit plnohodnotný krajský integrovaný systém (IDS), kvůli zablokované
soutěži na provozovatele autobusů u antimonopolního úřadu
má ale tento plán zpoždění. Starostové obcí však doposud nemají v této situaci poněkud jasno. Náměstek Botek se zavázal,
že na všechny obce budou co nejdříve zaslány platné jízdní
řády a do každé domácnosti by měly být doručeny přehledné
letáčky se základními informacemi.

Železniční doprava
• ARRIVA vlaky, s. r. o. — provozující veřejnou železniční dopravu na tratích 280, 281, 282, 283, 300, 340, 341

Ceník
Ceník jízdného bude určovat Zlínský kraj a bude nastaven jednotně pro autobusovou a železniční dopravu - k pevné nástupní sazbě 9 korun se připočte za každý kilometr na trase koruna.
Například za cestu dlouhou 20 kilometrů zaplatí cestující 29
korun. Jelikož v rámci kraje nebude zaveden integrovaný systém dopravy, budou si muset cestující kupovat jízdenky zvlášť
u autobusů i u vlaků. Ceník je stanoven na úrovni IN25 - oproti
současným cenám základního jízdného u Českých drah budou ceny v rámci nového tarifu Zlínského kraje nižší o celou
čtvrtinu.

• České dráhy, a. s. — provozující veřejnou železniční dopravu
na tratích 280, 281, 300, 303, 305, 323, 330, 331, 340, 341
• Tarif v rámci kraje bude platný ve všech osobních a spěšných
vlacích v kraji a třech vybraných tratích (č. 303 do stanice
Kojetín, č. 330 do stanice Moravský Písek a č. 340 do stanice
Veselí nad Moravou). Zde bude jedno zda cestující využijí služeb Českých drah nebo ARRIVY – jízdenka bude přestupná
a platná u obou dopravců.

Autobusová doprava
• KRODOS BUS, a. s. — provozující veřejnou osobní linkovou
dopravu v provozní oblasti Kroměříž

Ve vlakové dopravě nebudou nově cestujícím ve vlacích ČD na
území Zlínského kraje již platit karty IN25 či IN 50. Na cestách
mimo Zlínský kraj budou však tyto karty, stejně jako karty
IN 100 a IN Business platné beze změn. Karty IN25 a IN 50
budou moci cestující na pokladnách ČD vrátit nebo je budou
moci využívat mimo hranice kraje.

• ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s. — provozující veřejnou
osobní linkovou dopravu v provozní oblasti Uherské Hradiště
• ARRIVA MORAVA, a. s. — provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní oblasti Valašské Klobouky (autobusy
budou červené)

Pro cesty ve vyšších třídách Českých drah (rychlíky, expresy, intercity aj.) nebo při cestách mimo hranice kraje budou
nadále platit pouze jízdenky Českých drah dle svého tarifu.
Tzn. pokud cestující pojede mimo hranice kraje, bude mu
prodána jízdenka buď do posledního místa na trati na území
Zlínského kraje, nebo do místa, kde bude cestující přestupovat
na navazující spoj.

• ČSAD Vsetín, a. s. — provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozních oblastech Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín
Jízdní řády autobusové dopravy nebudou měněny. V autobusové dopravě bude krajský tarif platit u všech linek a zároveň
také u spojů za hranice kraje, kterých je kraj objednavatelem.
V autobusové dopravě nebudou k dispozici časové jízdenky
a ani přestupné jízdenky, tzn. u přestupů si cestující bude
muset koupit stále dvě jízdenky jako doposud. V autobusech
bohužel nebude možné platit platebními kartami, elektronické peněženky budou moci být stále využívány, tzn. o nahrané

Jízdenky na vlak se budou prodávat přímo na nádraží. Kde
pokladna nebude či bude zavřená, si cestující koupí lístek přímo u průvodčího (bez doplatku). Jízdenky na vlak se přestanou prodávat v obcích Halenkov, Jablůnka, Kunovice‑Loučka,
Lhotka nad Bečvou, Osíčko, Valašská Polanka a na zastávce
Zlín—Malenovice. Dalších šest pokladen ČD zavřou proto, že
je na některých tratích vystřídá ARRIVA. Krajské lístky bude
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ARRIVA prodávat ve stanicích Vsetín, Horní Lideč, Bylnice,
Lu hačovice, Uherský Brod, Kunovice a Uherské Hradiště.

Jalubský zbojník

Cestování se společnostmi RegioJet či Leo Express a ARRIVA
EXPRESS (ve směru Nitra – Praha) se tarify Zlínského kraje
nijak nedotknou. Pro lidi, kteří jezdí vlakem často, budou
v rámci krajského tarifu k dispozici 7denní a 30denní časové
jízdenky.

… pokračování z minulého čísla zpravodaje
Časem občan B. z Velehradu zjistil, že v seči je nějaká ušlapaná
pěšinka, tak se po ní vydal. Pak objevil, že ze země stoupá
kouř. Toto oznámil na četnické stanici na Velehradě. Tak to šlo
až do Uh. Hradiště. Přijela četa vojáku a obstoupila seč, bunkr
byl prázdný. Horák se znovu přemisťoval. Poslední jeho pobyt
byl v části Rékoš za Velehradem. Ke konci války tam s nimi
žila i jeho manželka. Po osvobození se mu pravděpodobně
narodilo dítě. V Jalubí nebyl oblíben. Začal se vydávat za partyzána. Občané mu vytýkali, že se, i když nepřímo, podílel
na smrti asi 14 spoluobčanů. Proto odjel do pohraničí a jako
národní správce zabral hotel v Bruntálu. Zde se zase projevila
jiho zbojnická povaha. Znásilnění, okrádání hostů, apod. Byl
zatčen a odsouzen k 15 letům těžkého žaláře. Při převádění
v poutech na rukou srazi dozorce, ten v pádu po něm střelil
a způsobil mu smrt. Tak neslavně ukončil svůj život dobroudruh ignác horák.

Strana lidová
Vážení spoluobčané, tímto bych se s Vámi rád podělil o události
uplynulého roku, na kterých se naše strana podílela a jež byly
z mého pohledu významné.
Jsem rád, že petice Doma je doma, která podporuje domácí
péči, měla velký úspěch, a to hlavně i díky spolupráci s místní
farností. Uvidíme ovšem, jak s touto problematikou naloží politici. Snad pojišťovny opět začnou hradit opatrovnicím výkony
v plné výši tak, aby mohly i nadále bez omezení vykonávat
svou práci. Další problematickou oblastí je šetrné využívání
přírodních zdrojů, zejména zdrojů vodních a také půdy. Nejvíce viditelný je nedostatek povrchové vody. Tuto skutečnost
zrcadlí studny, které postupně vysychají. I fotbalové hřiště,
které je v průběhu roku více hnědé, než zelené, tento problém
jen potvrzuje. Z tohoto důvodu se již vedle hřiště budují hlubinné studniční vrty, které v budoucnu závlahu hřiště zajistí.
V tomto směru na Vás apeluji, že je třeba podpořit petici za
Ústavní ochranu vody a půdy. Můžete se v této věci obrátit
přímo na mě. V naší obci se již snažíme realizovat konkrétní
opatření, jako je například Ekopark Bařinky. Nesmíme však
zahálet a pokračovat v kultivaci i dalších míst v obci.

Po jeho útěku z vězení byly velmi často vykrádány domáctnosti. Ve většině domů byly na půdě vystavěny tzv. horní komory,
kdy byly naskladněny potraviny. Zloději vyrazili několik cihel,
vnili do komory a odnesli hlavně maso, sádlo a mouku. Nebylo týdne, aby nebyl někdo okraden. Zloději kradli hlavně
v Jalubí, ale i v okolních vesnicích jako jsou Traplice, Jankovice a i v Modré. Ze strachu před zloději občané skladovali
potraviny i v ložnicích. Kráděže prošetrovala německá policie, ale bez výsledků. Jednoho časného rána procházel obcí
s bubeníkem obecní policajt Martinák a vyhlašoval, že obec je
obstoupena německými vojáky a nikdo nesmí opustit vesnici.
Kdo tak neučiní, bude zastřelen. Ráno pak přišli do každého
domu dva SS muži. Provedli kontrolu domu i jeho obyvatel.
Před domem i na dvoře stál ozbrojen voják. Kdo nepracoval
nebo neměl v pořádku doklady, byl ihned zatčen a odveden na
dvůr obecního úřadu. Tak bylo zatčeno asi 30 občanů. Večer
přijelo nákladní auto. Zatčeni se sklopenými hlavami a se
slzami v očích museli nastoupit do auta a byli odvezeni do
Uherského Hradiště. Odsunu přihlíželo velké množství příbuzných i ostatních občanů, kteří plakali, ale to bylo všechno,
co mohli udělat. Ze zatčených se po válce vrátila jen polovina.
Našli smrt v koncetračních táborech. Byli to vesměs mladí
lidé. Mezi nimi byl i R. P., který doma zanechal 3 malé děti,
nejstaršímu bylo 9 let a těhotnou manželku.

Proběhla u nás také anketa — první vlaštovka — z hlediska spoluúčasti veřejnosti na rozhodování obecních záležitostí. Věřím,
že většina občanů má zájem podílet se na veřejné správě a zajistit tak kultivaci veřejného prostoru. Bohužel se nám nepodařilo
zachránit jedno z posledních selských stavení — Vlkův dům
č. p. 144. Doufám však, že se nám společně povede například na
tomto místě vytvořit prostor, který by mohli občané využívat.
Ještě bych rád kladně zhodnotil Farní den, v rámci kterého
proběhlo příjemné setkání s místními na faře.
Na závěr bych chtěl poděkovat za aktivní přístup v zastupitelstvu Janě Nevrlové, za pomoc ve straně místopředsedkyni Vlastě Obdržálkové a dalším podporovatelům. Doufám, že v příštím roce 2020 navážeme na naši dosavadní práci ve stejném
duchu. Přeji Vám všem požehnané prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce!

Kdo prováděl vykrádání se nezjistilo ani po válce. Musela to
být skupina zlodějů. Jeden by totiž takové množsví ukradených věcí neodnesl ani nespotřeboval. Veřejné mínění znělo,
že v tom měl prsty Horák a tak se podílel na smrti jalubských
občanů. Z těch zatčených však již dnes nikdo nežije Kdo byl
vlastně Ignác Horák? Byl partyzán, za kterého se vydával nebo
zbojník? Byl to dobrodruh!

Předseda místní organizace Tomáš Achilles
Kegler Rudolf
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Mužský pěvecký sbor S-L-Z-A při rozsvěcování vánočního stromu

Slovácké hody s právem

Folklorní soubor Střešňa

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2019 a připíjíme na Vaše zdraví v roce 2020, spolek Přátelé Vína

Misijní kříž instalovaný u kostela sv. Jana Křtitele

Skautky na táboře

Skauti na táboře

Zrekonstruovaná herna u Žluťásků v Materřské škole

Zahrádkáři na zámku v Náměšti nad Oslavou

Dílničky Montessori

Ekopark Bařinky

Setkání jubilantů 6. 9. 2019

Setkání ročníku 1949

Vítání prvňáčků 2. 9. 2019

Vítání občánků 14. 6. 2019

Setkání ročníku 1959

Setkání ročníku 1969

Společenská kronika
Narození po uzávěrce v roce 2018
Michaela Grebeníčková

Úmrtí po uzávěrce v roce 2018
Jiří Řimák

Narození v roce 2019
Eliáš Horák
Michal Rumíšek
Emma Bereňová
Lilly Sentlová
Jindřich Achilles
Alžběta Grebeníčková
Štěpán Talák
Matěj Bartošík
David Janečka
Kateřina Kostelníčková
Tereza Pugnerová
Amálie Slavíková
Cyril Novotný
Elen Obdržálková
Martin Kotačka
Adam Kaštánek
Ondřej Borský
Tomáš Bílý
Viktor Bílý
Vendelín Vojtek
Ema Burešová

Jubilanti 80 let
Marie Horáková
Marie Čevelíčková
František Vojtek
Helena Pinkavová
Jarmila Hnátková
Antonín Horák
Marie Čamková
Ludmila Varmužová
Jiřina Burdová
Marie Szabová
Marie Kubinová

Sňatky uzavřené v Jalubí v roce 2019
František Rožek — Věra Rožková
Rostislav Pól — Pavlína Bittnerová
Jan Stolička — Tereza Kraváková
Jan Lopata — Michaela Princová
Martin Smolík — Lucie Lišková
Radek Huťka — Eva Hrušková
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Jubilanti 85 let
Anna Frolková
Marie Bitnerová
Anna Maděrová
Slavoj Štěrba
Ludmila Nesvadbová
Marie Knirschová
Miloslav Popelka

Nejstarší jubilanti
90 let - Marie Kraváčková
90 let - Marie Zítová
91 let - Antonín Gajdošík
92 let - Zdeňka Říhová
93 let - Ludmila Obdržálková
93 let - Jiřina Janečková
94 let - Anna Škrabalová
95 let - Anna Škrabalová
96 let - Anežka Grebeníčková
Úmrtí 2019
Zdeněk Slunečka
Josef Kučera
Antonín Škrabal
Miroslav Kostelníček
Jarmila Řimáková
Julie Hrušková
Amélie Dobiášová
Petr Kura
Marie Fajkusová
Bohumila Straková

Program akcí
22. 2. 2020 — košt vína
22. 2. 2020 — pochovávání basy
14. 3. 2020 — 45. košt slivovice
24. 4. 2020 — beseda u cimbálu
13. 6. 2020 — zábava se skupinou Halogen
12.–13. 9. 2020 — Slavnosti vína Uherské Hradiště
19.–20. 9. 2020 — Slovácké hody s právem
4. 10. 2020 — beseda pro seniory
prosinec — rozsvícení vánočního stromu
prosinec — vánoční koncert

