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Milí Ublané,
první letošní zpravodaj je tu. Jako vždy jsme se pro vás
snažili přichystat pestrou nabídku informací, zamyšlení,
vzpomínání či upoutávek na nadcházející společenské akce.
Ještě než se začtete, rádi bychom vás opět vyzvali ke
spolupráci. Občasník je
hlavně VÁŠ prostředek ke
komunikaci, jak s představiteli obce, tak se spoluobčany.
Prosím využijte této možnosti, čekáme na vaše příspěvky!
Naše – vaše redakce

Ukliďme si za humny
Podařilo se vám teď, v předjaří, vydat se na procházku
krajinou kolem naší dědiny? Pokud jste si vyšli jako já třeba
v minulém slunečném týdnu, určitě mi potvrdíte, že to byl
mimořádný zážitek. Sníh a břečka zmizely, louky pomalu
vysychaly, a protože po čerstvém trnitém chrástí a nové
vysoké trávě ještě není ani památky, kráčelo se pohodlně a
projít se dalo i místy, kde na to v létě můžeme zapomenout.
Stromy bez listí nám teď navíc umožňují nahlédnout do nitra
jindy nepřístupných lesů, snadno rozpoznáváme křivky
hřebenů a linie v létě neviditelných cest vedoucích svahy a
údolími. Bohužel však právě v tomto období je také
nejpatrnější nepořádek, který zůstal po nedbalých chodcích,
cyklistech a motoristech. Plechovky od piva, plastové lahve,
kartony, obaly od cigaret a cukrovinek, igelitové tašky a
spousta jiných věcí, které jsem se raději ani nepokoušela
identifikovat, se válejí nejen kolem frekventovaných cest, ale i
ve volné krajině: těžko říct, zda je tam zavál vítr, anebo je tam
odhodil nějaký procházející a kochající se „milovník přírody“.
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Výrazný podpis za sebou zanechali také účastníci a diváci
letošního automobilového závodu Ve stopách valašské zimy,
jehož jedna trať vedla naším katastrem. Kusy nárazníků na
stromech a střepy z roztříštěných okenních skel v příkopech
a na krajnicích ve mně vyvolávaly nejčastěji obavy, v jakém
stavu vylezla z takto pohmožděného automobilu posádka.
Zbytky zátarasů, potrhané šňůry, které během závodů
vymezovaly trať, a hlavně všudypřítomné obaly ze svačin,
zkonzumovaných diváky, už ve mně spíš probouzely vztek a
otázky, jestli cena za průjezd oblíbeného závodu naší obcí
nebyla příliš vysoká a jestli jsme třeba neměli trvat na tom,
aby bylo okolí tratě po skončení závodu pořadateli důkladně
uklizeno.
Je opravdu dost škoda, že si více nehledíme té naší
jedinečné krajiny. Že na ni nejsme pyšní. Že si ji více
nehlídáme a nepěstíme. Tak jako pečujeme o svůj obývák i
dvorek. Vždyť kolik lidí, třeba jenom u nás v republice, má to
štěstí mít v zimě nad hlavou jasnou oblohu, a ne smogovou
deku? Je přece skvělé, že víme, jak zní ticho, a neotravuje
nás věčný rámus dopravy, průmyslu či jiných civilizačních
výdobytků.
Před pár týdny jsem v bavorském Garmisch-Parten Kirchenu
byla svědkem zajímavé situace: zhruba dvacetiletý mladík,
který zrovna dojedl jablko, se pokusil trefit ohryzkem do
odpadkového koše umístěného na zastávce autobusu.
Netrefil. Zaváhal, ale pokračoval v chůzi. Různorodá skupinka
Bavorů čekajících na autobus ovšem jako jeden muž
spustila… dialektu jsem moc nerozuměla… ovšem mladík
nejspíš ano, protože se zrudlý urychleně vrátil, sehnul se a
ohryzek vhodil tam, kam patřil. Nádherná suverenita lidí, kteří
si byli jisti svým právem na uklizené okolí, mě nadchla.
Jistě, jsme trochu zkaženi minulostí, kdy bylo bezpečnější
držet jazyk za zuby a do ničeho se neplést. Ale tyhle časy už
jsou přece dávno pryč. Nedejme se a hlídejme si své okolí
v pořádku, je to přece NAŠE okolí a žijeme v něm naše
životy.
No, pro začátek navrhuji, abychom trochu rozšířili svá teritoria
a v nějakém slunečném sobotním dopoledni sebrali pytel,
nasadili rukavice a prošli nejbližší okolí. Určitě zapojme i děti:
však ony se jim žíly nezkrátí a navíc si pak možná
v budoucnu budou umět čistotu krajiny obhájit účinněji, než to
dokážeme my.
Šárka Zelinská
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číslo 26
/v tisících/

INFORMACE OÚ
KALENDARIUM 2010
Narodili se: Ladislava Jurásková (22. 2.)
Nela Navrátilová (22. 2.)
Petr Paulík (1. 8.)
Zemřeli: František Viktořík (1. 1.)
Lubomír Kovář (3. 2.)
Miloš Jurčák (4. 5.)
Tomáš Geržičák (17. 5.)
Navrátil Josef (22. 7.)
Olga Hadravová (23. 8.)
Počet obyvatel k 31. 12. 2010: 265

Programové prohlášení
na volební období 2010 – 2014
- dokončení územního plánu

Příjmy celkem / třída 1 – 4/

2 549

Z toho:
Tř. 1 Daňové příjmy

1 834

Tř. 2 Nedaňové příjmy

150

Tř. 3 Kapitálové příjmy

3

Tř. 4 Přijaté dotace

95

Tř. financování – zůstatek r. 2010
Výdaje celkem

467
2 549

- dokončení příjezdové komunikace v dolní části obce
- oprava a údržba místních komunikací a veřejné zeleně
- zlepšování a údržba sportovních hřišť
- materiál na technické zlepšení vybavenosti JSDH
- údržba místního rozhlasu
- spolupráce s místními organizacemi
- oprava a údržba obecních budov (č.p. 55 a 74)
- oprava a údržba hřbitovních prostor a oplocení
- řešení prostoru kolem komunálního odpadu

Tř. 5 Běžné výdaje
Z toho §:
1019
1032
2212
2221
2310
3111
3113

- veřejné osvětlení
- studie odkanalizování obce

Rozpočet na rok 2011
Dne 2. 2. 2011 zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný
rozpočet na následující rok. Při jeho sestavování se přihlíželo
ke skutečnému stavu příjmů a výdajů.
Důraz byl kladen především na provoz a modernizaci sboru
dobrovolných hasičů, úspěšné ukončení územního plánu,
vybavenost pro volno-časové aktivity, realizace veřejného
osvětlení v zatáčce směrem k obci Bratřejov.

2 265

3314
3341
3399
3419
3522
3631
3632
3633
3636
3639
3721
3722
3745
4351
5512
6112
6171
6402
Tř. 6

Včelaři
Les
Silnice
Dopravní obslužnost
Voda (Syrákov – nein. transfer)
Mateřská škola
Základní školy (neinv. náklady
za žáky)
Knihovna
Rozhlas
Záležitosti kultury
Tělovýchovná činnost
Nemocnice Vizovice
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Místní inženýrské sítě
Územní rozvoj
Mikroregion Vizovicko
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Veřejná zeleň
Sociální služby (DOTEK)
Hasiči
Zastupitelé
Činnost místní správy
Finanční vypořádání minulých
let
Kapitálové výdaje

1
13
606
19
26
200
76
8
5
10
100
10
67
9
42
1
3
20
240
10
5
80
128
569
17
284

Z toho §:
2310
3635
3639

Voda
Územní plánování
Kom. služby a úz. rozvoj –
pozemky

209
72
3
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Komunální odpad
Obecní úřad upozorňuje občany na vybírání poplatků za
komunální odpad a psy. Sazba poplatku za likvidaci odpadu
činí 500 Kč za trvale hlášeného občana, v případě
rekreačního objektu je částka 500 Kč za objekt. Poplatek za
psa je 60 Kč. Poplatky jsou splatné k 31. 3. 2011.

číslo 26
INFORMACE O TVORBĚ
NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás seznámili s průběhem prací na novém
územním plánu obce.Proces pořízení územního plánu
probíhá v několika fázích dle zákona č. 183/ 2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon), a je časově poměrně
zdlouhavý. První a zásadní fází je schválení jeho pořízení,
následují doplňující průzkumy a rozbory území, zadání a
návrhu územního plánu (pokud je nutno prověřit některé nově
navrhované záměry ve variantách, zpracovává se i koncept).
Zastupitelstvo obce Ublo dne 18. 3. 2009 usnesením č.
16/03/09 schválilo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) stavebního
zákona, pořízení Územního plánu Ublo. Tato povinnost
pořídit nový územní plán vyplývá z uvedeného zákona (§ 188
odst. 1) pro všechny obce v České republice s termínem
jejich vydání a nabytí účinnosti do r. 2015.
Na základě výběrového řízení byla uzavřena Smlouva o dílo
na zpracování dokumentace územního plánu s firmou S –
projekt plus, a. s., Zlín.

V současné době řeší zastupitelstvo obce systém svozu
komunálního odpadu. V kontejnerech se totiž často nachází
odpad, který je určený k jiným účelům (recyklace,
nebezpečný odpad, svoz z okolních obcí apod.). Proto hodlá
zastupitelstvo obce změnit provozní řad, a to tak, aby
vyhovoval všem občanům. Předběžný návrh je stanoven na
STŘEDU : od 15:00 h – 17:30 h a SOBOTU od 10:00 h –
13:00 h. Obecní úřad následně hledá schopného a
důvěryhodného občana, který by se rád podílel na chodu
tohoto nového systému. Jeho náplní by bylo v určeném čase
odemykání brány a hlídání dovezeného odpadu. Zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadě, a to osobně, telefonicky –
577 458 249 nebo e-mail – obecublo@volny.cz Provoz by
měl být spuštěn začátkem dubna.

Pojízdná pekárna
Pekárna „TOMA“ Topolná dojíždí každé pondělí, středu a
pátek do naší obce s bohatým sortimentem čerstvého pečiva.
Prodejní doba:
11: 00 – 11: 20 – autobusová zastávka na dolním konci
11: 20 – 11: 30 – střed obce u bývalého obchodu
11: 30 – 12: 00 – pohostinství na horním konci
Hledáme pracovníka
Obecní úřad hledá uklizečku na záskok. Zájemci nechť se
hlásí na tel. 577 458 249 nebo osobně na OÚ.

Rozesílání hlášení obecního rozhlasu do e-mailových
schránek
O tuto anoncovanou službu zatím nebyl projeven zájem.
Proto se znovu obracíme na všechny občany, kteří by rádi
dostávali hlášení obecního rozhlasu na svoji e-mailovou
adresu, aby zaslali svůj e-mail na adresu obecublo@volny.cz,
do předmětu prosím uveďte „HLÁŠENÍ ROZHLASU“.

Na základě schválení pořízení nového územního plánu a
uvedené smlouvy byly zpracovány Doplňující průzkumy a
rozbory obce Ublo.
Dne 20. 10. 2009 obec požádala Městský úřad Vizovice,
odbor stavebního úřadu (jako pořizovatele dle stavebního
zákona), o pořízení Územního plánu Ublo. Pořizovatel
zpracoval návrh zadání, který byl řádně projednán
s dotčenými orgány i veřejností. Dotčené orgány byly
obeslány jednotlivě se stanovením lhůty na podání
připomínek a stanovisek, občané byli s dokumentací zadání
seznámeni veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na
úřední desce a elektronické úřední desce obce Ublo a
Městského úřadu Vizovice v termínu od 19. 11. 2009 do 22.
12. 2009. Do 30-ti dnů od vyvěšení mohl každý uplatnit své
připomínky. Ve stanovené lhůtě obec obdržela celkem 13
připomínek vlastníků pozemků na změnu jejich funkčního
využití. Po uplynutí termínu projednání obec předala
pořizovateli všechny obdržené připomínky a ostatní
dokumenty ke zpracování zprávy o projednání návrhu zadání.
1. 2. 2010 zastupitelstvo obce schválilo zadání Územního
plánu Ublo. 23. 2. 2010 byly projektantovi předány všechny
potřebné podklady k tomu, aby mohl zpracovat návrh
územního plánu. V rámci projednání zadání nebylo
požadováno zpracování variantního řešení, tedy zpracování
konceptu.
Návrh územního plánu se nyní projednává s dotčenými
orgány a následně bude předložen Krajskému úřadu
Zlínského kraje k posouzení. Předpokládáme, že v jarních
měsících tohoto roku bude návrh Územního plánu Ublo
předložen k veřejnému projednání, tedy k projednání
s občany. Projednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou a
bude současně oznámen
termín a místo veřejného
projednání. Pokud v rámci projednání nebudou vzneseny
zásadní připomínky nebo požadavky, které by vyvolaly
úpravu dokumentace návrhu územního plánu a opětovné
projednání, zastupitelstvo obce následně vydá Územní plán
Ublo, který by mohl nabýt účinnosti v letních měsících tohoto
roku.
Veškeré informace o průběhu projednání, které by vás
zajímaly, získáte na Městském úřadu Vizovice, odboru
stavebního úřadu, v kanceláři č. 261 nebo na telefonu
577 599 132.
Ing.Ivana Valachová
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CO ZASLECHLA TETA BĚTA
Všeckých vás zasejc po delší době zdravím. A začněme
hned veselýma zprávami. Je to dobré, množíme sa. Hneď
počátkem nového roka sme v Uble zaznamenali dva
přírůstky. Andree Bartošíkové a Jurovi Martincovém sa
narodila cérečka Terezka a svoje čtvrté robátko, také cérečku
Alexandru, porodila Jitka Kolaříková (rozená Hrstková). A
v temto nasazeném tempu budeme nadalej pokračovať.
Chovat sa brzo chystajú v tem srubu u Michalovičů a na
dolansku u Luboša Kovářového.
Další dobrá zpráva sa týká tej pojízdnéj pekárně. Třikrát do
týdňa si fčil možeme kúpiť čerstvé pečivo. To sa mi ľúbí, víte
o ten chleba ani tak nejde, ale konečně sa potkám
s ostatníma robkama a možeme trochu poplkať. A já sa tak
konečně neco dozvím. Dědek ten vám z hospody nosí drby
furt, tam vám ty chlapiska proberú úplně všecko, ti víja, kdo
měl co k obědu, kerá cérka je v požehnaném stavu, kemu
zanášá slépka… Fčil sice dědek hudroval, že mu podražilo
pivo aj gořalka. Pravila sem mu, nech tam teda nechodí, ale
to on né, stejně tam leze, aby mu nahodúc neco neuniklo. No
zkrátka chlapi klábosija furt a my chudery ženské, obchoda
néni, peří sa nedrhne, toš fčil sa aspoň potkáme u tej
pojízdnéj pekárně a nebo u řezníka.
Opatrujte sa a zasej negdy!
Vaša Bětuša

číslo 26
Citujeme z kroniky pana Františka Jaroška
ROK 1979
Dopravní spojení:
Do obce už jezdí dva druhy autobusů. Jedním z nich je
normální linka ČSAD a druhým je autobus JZD Podháji.
V letošním roce jezdí řidiči Kovář Lubomír a střídá se
s Horčica a Gerža Karel z Bratřejova. Autobus jezdí v 4:30,
5:30, 7:30, 13:20, 15:20 a 16:20 hod. směrem do Vizovic a
některé dělnické spoje až přímo do Gottwaldova. Každý
druhý týden jezdí i autobus pro odpolední směnu. V sobotu a
neděli do Ubla spojení není, a tak občané chodí pěšky do
Bratřejova nebo Lutoniny. Jízdenka z Ubla do Vizovic stojí 2
Kč a do Gottwaldova 7 Kč. Druhým autobusem je družstevní,
který přiváží a odváží členy JZD do zaměstnání a zpět. Jezdí
pravidelně z Bratřejova v 5:30 a v 6:20 ráno a ve 14:20 a
15:10 zase zpět. Tento autobus řídí Drga Josef z Jasenné a
pracovníky vozí zdarma.
Prodejny:
Ve zdejším obchodě potravin je vedoucí Navrátilová Milena
č. 17 už po řadu let a v nové prodejně od začátku. Dříve byl
obchod vedle pohostinství u Kajše č. 3, kde sou už dnes
obytné místnosti. Druhou prodavačkou v obchodě je
Mrnuštíková Milada č. 6. V prodejně je jak dobrá obsluha, tak
i sortiment nabízeného zboží. Základní pečivo už zde bývá od
otevření, to je v 7:00 hod., ale mléko bývá později, což
nevyhovuje ranním nákupům. Během celého roku zde dojíždí
pojízdná prodejna masa, kde je nyní vedoucí Hlavenka Pavel
z Vizovic. Zde bývají často stížnosti na malý sortiment masa,
ale hlavně v letních měsících, kdy se nedá v této prodejně
převážet tolik masa z důvodu znehodnocování.
V místním pohostinství prodává Hajdová Marie z Bratřejova.
Zde se zmíním jen z řeči občanů, že už ta úroveň obsluhy
není jako dřív a pivo, které zde bylo v okolí vyhlašované za
dobré, už nemá taky valnou úroveň. Když už jsem se zmínil o
pivu, tak to je do Ubla dováženo z Uherského Brodu jak
lahvové, tak i sudové jednou týdně.
Přesto právě zde je jediná místnost společenská a kulturní
v obci a zde se vyřeší nejvíce problémů.
Zdravotnictví
Obvodním doktorem pro náš obvod je Zavřelová Dagmar,
která má sídlo ve zdravotním středisku ve Vizovicích naproti
nemocnice. Zdravotní sestra zůstává i nadále Frantíková.
Akutní a rychlá pomoc v době, kdy zdravotní středisko je
zavřené, poskytuje pohotovostní služba až v Gottwaldově.
Obvodní dětskou doktorkou je Filipcová a sestry Hlobilová a
Srbová. Jednou za dva týdny v úterý bývá pravidelná
poradna pro nejmenší a maminky přímo v obci v budově
MNV, kde je k tomuto účelu zařízena v přízemí místnost. O
vytápění a čistou této místnosti se stará Jurčáková Zdena č.
91. Je to dobrá služba, protože cestování s těmi malými je
složité.
Při narození a po návratu z porodnice chodí Surá Marie
z Jasenné pomáhat mladým maminkám v začátcích
s koupáním a opatrováním těch nejmenších. Zároveň i
zdravotně dohlíží nad těmito nejmenšími. Takto chodí do
rodiny první týden každý den a pak už dále nepravidelně.
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