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Zdravíme naše čtenáře,
Po delší odmlce přinášíme zprávy z naší ubelské domoviny.
Jako vždy jsou pro vás připraveny informace z obecního
úřadu, připomeneme si, co se v Uble poslední dobou událo,
a taky zavzpomínáme na časy minulé. Rádi bychom
poděkovali všem, kteří se svými články podílí na tvorbě
našeho zpravodaje. Bez nich by totiž občasník neexistoval!
Kéž by se jejich řady rozrůstaly! Čekáme i na VAŠE
příspěvky a připomínky!
Naše – vaše redakce

UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK V MŠ UBLO
Vždycky, když začíná nový školní rok, si říkám: Jaký bude,
jaké budou nové děti, jací rodiče, jak všechno zvládneme,
budou děti zdravé a rády chodit do mateřské školy? Odpověď
se nabízí teď, na konci školního roku, kdy už můžeme
hodnotit a říkat si, co bylo dobré a podařilo se, nebo v čem
byl problém a nevyšlo to.
Do naší mateřské školy dochází pravidelně 25 dětí, 13
chlapců a 12 děvčat. 5 dětí je z Ubla, 10 z Lutoniny, ostatní
děti z Vizovic, Bratřejova, Chrastěšova a Zádveřic. Rodiče
přijíždějící z jiných obcí oceňují hlavně příhodné umístění
mateřské školy, velkou zahradu, prostornou třídu i lehárnu a
klidné domácí prostředí.
V tomto školním roce začala u nás pracovat nová paní
učitelka. Nastoupila po odchodu paní Heleny Tomancové.
Jmenuje se Veronika Kršáková, jezdí autem z Chrastěšova
a vozí si do školky svou dceru Kristýnu. Děti ji mají moc rády,
je milá a pozorná, děti pořád něco vytvářejí, kreslí, stříhají a
lepí. Výrobky zdobí celou školku.
Naše smíšená třída je složená z dětí různého věku, od 3 do 7
let. To klade větší nároky na přípravu učitelek, protože malé
děti nezvládají to, co ty velké a je třeba jim vše přiblížit
přijatelnou formou. Ale zase na druhé straně ty větší se o ty
malé někdy postarají a pomohou jim s oblékáním, hygienou.
Děti všeho věku jsou schopné respektovat nastavené normy
chování, ale potřebují jasně vědět, co se od nich očekává. Na
začátku školního roku jsme si společně stanovili pravidla,
která se týkají chování, sebeobsluhy, úklidu hraček.
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Rádi chodíme do divadla, do kulturního domu ve
Vizovicích.Autobusem z Ubla to máme už nacvičené, děti
přistupují v Lutonině a do Vizovic nás už jede plno. Protože
nesnídáme ve školce, snídani si vozíme s sebou. Do 9.
hodiny, kdy začíná představení, stihneme ještě obejít město,
podívat se do obchodu s hračkami a koupit si bonbóny.
Přestavení v kulturním domě bývají hezká, někdy více, někdy
méně. Autobusem jedeme potom do Bratřejova, kopec do
Ubla vyšlapeme a na zahradě už jenom odpočíváme.
Během školního roku k nám jezdila paní Olga Dobiášová
z Vizovic. Je zkušená logopedka a děti se pod jejím vedením
učily správně vyslovovat. Úplnou novinkou byla letos
angličtina. Pan Radim Přímal se svou ženou a dcerou
seznamovali děti hravou formou s prvními slovíčky a budeme
se na ně těšit také v dalším školním roce.

Díky tatínkům máme na zahradě nový vláček a kladiny, jeden
dodal dřevo, druhý odstranil kúru, třetí ho nařezal, čtvrtý
pomohl, ale největší dík patří panu Kršákovi, který to všechno
sestavil, sešrouboval a dal na místo.
Líbí se mi tato spolupráce se všemi rodiči. Díky tomu jsme
vlastně taková velká rodina, v jejímž středu jsou naše děti a
jejich spokojenost.
Irena Karásková
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INFORMACE OÚ

Události posledních týdnů

Dotace z Programu rozvoje venkova ze sdružení
MAS Vizovicko a Slušovicko

HASIČI

Na úvod bychom představili sdružení MAS Vizovicko a
Slušovicko. Jedná se o sdružení místní akční skupiny
Vizovicko a Slušovicko, které vzniklo v roce 2007. MAS
Vizovicko a Slušovicko je otevřeným sdružením, do kterého
mohou vstupovat subjekty působící na území regionu. Patří
sem obce v mikroregionu Slušovicko a Vizovicko, neziskové
organizace, podnikatelé a fyzické osoby. Cílem sdružení je
zvýšit kvalitu života, podpořit udržitelný rozvoj mikroregionů,
podpořit rozvoj drobného podnikání a zemědělství na území
MAS.
A teď přistupme k tomu nejdůležitějšímu. Naše obec získala
dvě dotace z Programu rozvoje venkova z tohoto sdružení na
pořízení sociálního zařízení na horním hřišti a opravu místní
komunikace u hřbitova.
1. V rámci projektu na pořízení sociálního zařízení na horním
hřišti bude pořízena sanitární buňka, která bude sloužit
výhradně jako sociální zařízení všem návštěvníkům místního
sportoviště. Sanitární buňka je tvořena ze svařované ocelové
konstrukce,
obložené
oboustranně
laminovanou
dřevotřískovou deskou. Zařízení vnitřních prostor se skládá
z oken, dveří, sanitárního vybavení, topení a odvětrávání.
Celkové výdaje na projekt činí 183 tis., dotace z EU pokryjí
80 % (139 349 Kč) a zbylých 20 % (27 870 Kč) doplatí obec.
Předpokládaná realizace je do 25. 11. 2011.
2. Předmětem druhé dotace je oprava místní komunikace
v obci u hřbitova. Současný stav místní komunikace je již
dlouhodobě neuspokojivý. Při opravě vozovky budou
odstraněny nerovnosti, které bránily účinné údržbě, zejména
v zimních měsících. Konkrétně dojde k položení nové
obrusné vrstvy s vyspravením výtluků, nerovností a použití
hladké asfaltobetonové směsi. Celkové výdaje na projekt činí
288 tis., dotace z EU pokryjí 80 % (218 099 Kč) a zbylých 20
% (43 620 Kč) doplatí obec. Předpokládaná realizace je do
30. 4. 2012.

A je tu nová sezona. Jarní sluníčko vytáhlo všechny mladé
hasiče, a nejen je, ale i družstvo žen a mužů, na nácvikovou
plochu horního hřiště. Protože se v tomto roce okrsková
soutěž konala hned první květnový víkend, nezbývalo moc
času na nácvik jednotlivých disciplín. Bylo proto třeba využít
každého krásného dne.
Očekávaný den se dostavil, a tak jsme mohli konečně poprvé
v tomto roce změřit své síly a umění v hasičském sportu na
první soutěži. I když se nám zas až tak moc nedařilo
(výsledek zachránili aspoň ti nejmenší, kteří svou kategorii
vyhráli), musím vyzvednout tu skutečnost, že jsme do
Bratřejova, kde se soutěž konala, přijeli se čtyřmi družstvy,
čímž jsme se zařadili k silným sborům okrsku Zádveřicím a
Vizovicím.
Okrskovou soutěží to ale neskončilo. S oběma žákovskými
družstvy jsme vyrazili ještě do Zádveřic na pohárovou soutěž,
se staršími žáky na Zlínskou ligu mladých hasičů do
Rackové, Sazovic a Loučky a hlavně také na pohárovou
soutěž do Lutoniny, kde se konečně děti dočkaly prvního
velkého úspěchu. Obě žákovská družstva svoje kategorie
vyhrála, a mohla si tak domů odvést své první velké poháry.

Informace o územním plánu
Ve středu 22. 6. 2011 v 15:30 hodin proběhlo na obecním
úřadě Ublo veřejné projednání ve věci řízení o upraveném a
posouzeném návrhu Územního plánu Ublo. Toto projednání
bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a úřední desce a na
webových stránkách obce, a to od 4. 5. 2011 do 23. 6. 2011.
Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby námitky.
Nyní probíhají poslední úpravy a následně zpracování
dokumentace územního plánu k samotnému vydání
(schválení) zastupitelstvem obce.

Zvonice
Vzhledem k tomu, že se našli sponzoři (další jsou
samozřejmě srdečně vítáni), kteří by se společně s obcí
podíleli na financování zvonu pro naši zvonici, nechalo
obecní zastupitelstvo zpracovat návrh a cenovou nabídku na
jeho pořízení. Dále zvažujeme pořízení informační cedule
s historickými údaji týkajícími se zvonice, proto rádi uvítáme
vaše návrhy o tom, jak by měla vypadat a jaké informace by
měla obsahovat. Vaše náměty prosím adresujte Obecnímu
úřadu Ublo.
Kontakty : 577 458 249, obecublo@volny.cz

I družstva mužů a žen se zúčastnila pohárových soutěží v
Lutonině a noční soutěže v Zádveřicích. Hlavně noční soutěž
byla pro nás nová zkušenost a i výsledky (ženy 5. místo z 11
družstev a muži 14. místo z 28 družstev) stojí za pochvalu.
Tak jako minulý rok jsme i letos uspořádali kácení máje.
Nechyběl závod jednotlivců pro naše mladé hasiče ani
tradiční fotbálky. Jako novinku jsme vyzkoušeli diskotéku
dokonce s videoprojekcí. Lidé se bavili a my jsme si aspoň
vydělali nějakou korunu na nové vybavení. Je až neskutečné,
jak pořád zjišťujeme, co nám ještě chybí a co už je
opotřebované a je potřeba to koupit znova. Prostě je pořád
do čeho investovat. A nejen finance, ale i svou práci a čas.
Naštěstí se vytvořila skupinka lidí, která díky nadšení
umožňuje dobré fungování sboru. Všem patří velký dík.
Odměnou jsou nám za to výkony dětí. Vždyť čas 19,50 s.,
kterého už dosáhli mladší i starší žáci v hasičském útoku, je
do budoucna velice slibný a myslím si, že pokud všem vydrží
ono nadšení, máme se v příštích letech na co těšit.
Geržičák Jiří
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CIRKUS PACIFIC

NAHOŘE O NÁS UŽ VĚDÍ

Při každodenní krásné procházce Ublem jsme s Aničkou
doslova „zakoply“ o barevnou ceduli „Cirkus Pacific“.
Překvapivě jsem na ni zírala a hlavou se mi honila slova:
Cirkus? V Uble? To jako vážně? Tak to si samozřejmě
nesmíme nechat ujít a měli bychom se přijít podívat! Když
nastal očekávaný den „D“, ve středu 8. 6. 2011, dorazili jsme
v přesně stanovený čas 17 hodin, jak nás informovali i
v místním rozhlase, na horní ubelské hřiště, kde již postávaly
hloučky dospělých s dětmi před hlavním šapitó, všichni
nedočkaví, zvědaví a hlavně natěšení na vystoupení cirkusu.
Již u pokladny, kde jsme si zakoupili lístky, jak jinak než
k sezení co nejblíže pódiu. Prodávali také cukrovou vatu,
nafukovací balonky, svítící lampionky a veškeré občerstvení
a lákadla pro děti. Po zakoupení „všeho potřebného“ jsme se
tedy usadili a netrpělivě vyčkávali, kdy že to začne. Zhasla
světla, rozsvítil se ten z nejhlavnějších reflektorů, který osvítil
hlavní pódium, a na scéně se objevil klaun, který nás
seznámil s programem cirkusu. Poté se k němu připojil i jeho
kolega malý klaun Bambino. Společně bavili publikum svými
vtipnými kousky a my je na oplátku odměňovali hlasitým
potleskem. Velký klaun roztáčel porcelánové talíře vysoko, na
dlouhých asi deseti tyčích, a musel je zvládat obsluhovat tak,
aby mu nespadly na zem. Malý Bambino vhazoval do publika
balon a my měli za úkol jej házet nazpět do koše, který držel
v ruce. Každý správný hod odpískal píšťalkou. Bambino
dokonce vynalezl i stroj na tisk papírových peněz jakékoliv
měny. Dále nám předvedli holoubky, kteří se uměli točit na
železných kotoučích, pejsky, tančící mezi sebou, mladou
slečnu atletku Anitku, která na svém těle, jak v pase, na krku i
na rukou a nohou, protočila několik kruhů najednou. V
průběhu vystoupení jsme měli možnost si zakoupit klaunské
červené nosy a tombolu.

Ubelské baby (Ubbaby) zase dokázaly, že to tam nahoře mají
dobře zařízené. Na sobotu 25. června naplánovaly tradiční
dětský den, a i když celé dopoledne střídal jeden liják druhý,
odpoledne vylezlo sluníčko a až do večera nespadla jediná
kapka. Na horním hřišti se tak sešla poměrně početná parta
dospělých a dětí a zdálo se, že si všichni tradiční setkání
užili.
Podobně jako loni i letos proběhl dětský den ve znamení
záchranných složek. Není se co divit, když v obci působí tak
úspěšný hasičský oddíl, který vyhrává jednu medaili za
druhou, a to hned v několika kategoriích. Však se taky malí i
starší hasiči v doprovodném programu předvedli a hned
několikrát zaútočili na připravené terče. Rychlost jejich
zásahu byla neuvěřitelná, a protože navíc zároveň proudem
vody důkladně vydezinfikovali nedaleko stojící latríny (a prý i
jednoho neopatrného Ublana), dá se jejich akce označit za
úspěšnou hned dvakrát. Ubelští hasiči, ale nejen oni, také
pomohli se zabezpečením letošní stezky úkolů. Děti na
zhruba třicetiminutové trase plnily deset úkolů; hledaly
plyšáka v temném, „zakouřeném“ prostoru, skládaly puzzle,
obvazovaly raněné, střílely vzduchovkou, házely na cíl,
míchaly chemikálie apod. Na konci trasy je pak čekala sladká
odměna.
Doprovodný program byl v tomto roce opravdu bohatý.
Kromě už zmíněného vystoupení hasičů určitě všechny
zaujalo demonstrované a komentované zneškodnění
pachatele, které předvedla zlínská policie. Do Ubla přijela i
její jízdní složka; policista a policistka představili speciální
koňskou drezuru, která bývá využívána například při
potlačování a usměrňování demonstrací či jiných akcí, na
kterých se scházejí davy lidí. Málokdo si možná při pohledu
na koně poslušné jako hodinky uvědomil, jak vzácná
příležitost se nám v Uble naskytla; jízdní oddíly jsou
v republice v této chvíli totiž jen tři a vzhledem k nedostatku
peněz se uvažuje o jejich další redukci.
Komu nestačil pohled na koně, mohl si jízdu vyzkoušet
osobně. Rodina Poláčkova totiž přivezla dva poníky a děti se
na nich střídaly celé odpoledne. A ještě jedna koňská atrakce
se konala: nejspíš neplánovaně projížděl kolem ubelského
hřiště koňák Stanislav Coural s bryčkou a nakonec vozil
rozjásané zájemce malým okruhem v Uble skoro tři hodiny.
Nadšení už tradičně vzbudil i „bača“ z nedalekých kopců,
který do Ubla dorazil se svými ovcemi, kozami a cvičenými
border koliemi. Neuvěřitelná poslušnost a šikovnost jeho
zvířat ohromila malé i velké. Jeho usměvavá paní mezitím
nabízela všem kolem domácí perníky, kamarád zahrál na
fujaru a děti si samozřejmě mohly pohladit jehňata, povodit
na provaze dospělou ovci nebo podrbat za ušima přátelské
psy.
Vrcholem dětského dne byla jako tradičně tombola a letos
zcela neočekávaně také improvizované karaoke, které
spoustu přítomných nadchlo a možná by stálo za to uvažovat
o něm jako o pevné složce programu pro příští ročníky.
Dětský den se zkrátka i letos vydařil. Za jeho na první pohled
hladkým chodem však tradičně stálo hodně hodin práce, o
kterou se podělilo několik žen z Ubbabu. Dámy, díky, a
mimochodem, nahoře o vás už vědí.

Hlavním hřebem dvouhodinového večera byla show mladých,
zdatných fakírů, kteří chrlili oheň a předvedli kousek, kdy
jeden lehl na rozsypané sklo, na sebe si položil plát s ostrými
hřebíky a druhý se na ně položil. S tímto kouskem se zapsali
do Guinessovy knihy rekordů. A největším překvapením se
staly tři anakondy; největší z nich, anakonda brazilská, měřila
kolem 5 m a vážila 100 kg. Po vystoupení měli někteří
odvážlivci možnost se s jedním z těchto „menších“ hadů
vyfotografovat.
Myslím, že jsme se všichni náležitě pobavili a odcházeli domů
plní zážitků.
Renata Fojtíková
Přijmeme brigádníky na sezonní práce – údržba veřejných
prostranství, osek zeleně, nátěry… Vhodné pro studenty.
Bližší informace na OÚ Ublo. Kontakty 577 458 249,
obecublo@volny.cz

Saze
ČERVENCOVÁ NOC
Myslivecké sdružení Ublo pořádá tradiční letní zábavu
pod otevřeným nebem. V sobotu 30. července od 19
hod. na horním hřišti můžete ochutnat zvěřinový guláš,
vyhrát něco v tombole a hlavně se pobavit s přáteli a
známými. K tanci, zpěvu i poslechu hraje skupina Kolík.
Těšíme se na vás!
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Ubelské divadlo ve Vizovicích
I když naši chlapci hráli,
my jsme přesto odolali,
za kulturou se vydali
a dobře jsme udělali.
Každý z nás jistě zná nejdražší film společnosti White star
line a nejdražší filmový projekt vůbec, velkorozpočtový
snímek TITANIC od režiséra, scenáristy a producenta
Jamese Camerona.
Celý tento nákladný velkofilm upravil do divadelní podoby
velmi netradičním a originálním způsobem František Ringo
Čech. Ubelská potoční production, s. r. o., v podání ochotníků
nám 6. 5. 2011 tuto divadelní podobu s názvem „TITANIC,
aneb Pravda o pohybu ledovců v Atlantiku“ předvedla
v takovém duchu, že se Kulturní dům ve Vizovicích prohýbal
pod salvami smíchu. Velmi mile nás překvapili svým
nápaditým, vtipným a jedinečným zpracováním. Přesně to
jsme potřebovali, nabídnout lidem akci, kde se můžou skvěle
pobavit a odreagovat na konci pracovního týdne.
pracovníci DK Vizovice

Citujeme z kroniky pana Františka Jaroška
Zemědělství – rok 1980
Ukázka horské mechanizace: tato akce pořádaná krajskou
zemědělskou správou pod patronací JZD Podhájí se konala
v Bratřejově po stránce teoretické, ale samotná ukázka strojů
byla připravena v Uble.
Dne 11. 5. 1979 se na 120 zemědělských odborníků sešlo
hned na dvou místech katastru obce Ublo. U kravína, kde
byla letos dokončena penetrace a asfaltový koberec kolem
celé farmy, byly nastěhovány současné mechanizační
prostředky na ošetřování a kosení luk a pastvin.
Samotné předvádění strojů v chodu bylo předváděno na
stráni „U drubežárny“, kde se ukazovala nová horská
mechanizace. Celý tento podnik řídil p. Ing. Bělohlávek Karel,
vedoucí technicko-investičního rozvoje v našem JZD. Ukázka
byla zároveň i zahájením senoseče v JZD Podhájí a právě
zde v Uble.
RV: Chtěl bych se zmínit o nižším stupni řízení skupiny
dělníků rostlinné výroby. Vedoucím, neboli „četařem“, jak se
běžně říká, je p. Čistín Antonín, který, i když už má přes 75
let, je velmi čilým a obětavým pracovníkem pro nás. Ten má
za úkol vždy, když je potřeba, ženské na nějakou práci po
dědině sehnat a zajistit. Tuto funkci vykonává už moc dlouho
a snad co já si pamatuju pořád. Svým životním elánem a
optimismem a svojí nestárnoucí veselostí a jadrným a
svérázným humorem je takovou veselou částí naší
spolupráce. Ženy, které jsou zaměstnány doma šitím rukavic,
což je jedna z přidružených výrob v našem JZD, nastupují,
když je potřeba, k pracím na poli nebo do lesní výroby či
živočišní výroby.
PV elektro: V dolním konce obce se nachází 2 budovy, které
slouží jako provozovny JZD pro PV elektro, kde se opravují
startéry, relátka, dynama a v posledních letech už i s
alternátory na automobily a traktory. Pracuje zde na 40 lidí ve
dvousměnném provozu. Vedoucím provozu zde je p. Pavel
Kopecký č. 27. Je zde soustředěn i výdej opravených dílů, a
tak každý den míří k Ublu, které je tímto známo, i spousty aut
pro opravené či vezoucí staré díly.
Kátr: Hned v sousedství provozovny stojí velký kátr, což je
pila na pořez kulatých klátů. Zde se řežou i větší průměry nad
50 cm jak pro potřeby družstva, tak i pro soukromníky. Zde
jsou zaměstnáni už delší dobu dva naši občané p. Šimek
Alois (ml.) č. 35 a Jaroslav Macek (st.) č. 46. Vedoucího jim
dělá p. Geržičák Tomáš č. 18, který má zároveň na starost
kátr v Jasenné. To jsem se zmínil o provozovnách, které jsou
v katastrálním území naší obce.
Živočišná výroba: zde je v naší obci zastoupena odchovem
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mladého dobytka – jalovic. V kravíně, který do roku 1977 byl
pro dojnice, byla udělána úprava a v současné době je zde
odchovna jalovic pro 110 ks. Ale to se trochu mění a záleží
na tom, jak staré jalovice zde jsou. Tyto jalovice vypásají
louky, které se táhnou od kravína směrem k Chrámečném,
„Kovářovy a Mezarošovy paseky“, dále spásají po prvních
sečích „Geržovu stráň, Čistínovo a Důbravy“. Potom v dalších
cyklech se přesunují i „Pod drubežárnu“ a do „Spadaliny“.
Zde se o toto stádo starají: Tomečková Sylva č. 18, Kratinová
Elen, Viktoříková Emilie a Tomancová Božena č. 57.
V našem katastru v trati „Maliňákovy paseky“ je ještě jedno
stádo jalovic, které se zde pase pod širým nebem od začátku
května do konce října. Toto stádo postupně spásá zase louky
v dolní části obce a právě na pasekách, kde je všechno
zalůčené. Zde o toto stádo se stará už druhý rok Jiřina
Dohřaková z Lutoniny.
Tak se občanům často naskýtá hezký pohled na naše stráně,
které obklopují obec, na kterých se pase stádo hezkých
jalovic. Tento systém odchovu s sebou nese sice riziko, že
příroda může být devastovaná a ničena, ale když se to umí a
dělá se vše s rozumem, tak hrozí minimální riziko nebezpečí
zničení krásného okolí. Výhodou právě je, že při spásávání
se vypasou i břížky a stráně nedostupné mechanizaci JZD.
Jsou tam ty doby, kdy majitelé vysekli ručně všechny meze a
břížky, ale při velkovýrobním pojetí zemědělství a
modernizací mechanizace by nebyl snad ani nikdo schopen
tyto lokality sklidit. A právě zde se toto pasení v široké míře
uplatní a zefektivní zemědělskou výrobu v těchto méně
přístupných polích. A tvrdím si říct, že jen v katastru obce
Ublo je jich na 20 ha, které jsou takto sklízeny. Jinak
v katastru obce bývají v osevním postupu zastoupeny na
polích všechny ostatní plodiny, které pěstujeme, ať to jsou:
pšenice, ječmen, oves, kukuřice či pícniny na orné půdě.
PV rukavice je další z přidružených výrob v družstvě. Zde se
podomácky šijí rukavice, které se pak dál prodávají pro
potřeby zem. podniků a ostatních. Zde jsou v převážné
většině zaměstnány ženy, které v době špičkových prací
v rostlinné výrobě vypomáhají na poli, a právě šití rukavic má
vyplnit dobu, kdy je na poli málo nebo není práce. Ale
prakticky už je to tak, že při dnešní mechanizaci té ruční
práce z polí hodně mizí, a tak přidružená výroba rukavic je
celoročním zaměstnáním pro tyto ženy. Má to i další význam
pro ženy s malými dětmi, které si mohou přivydělat, a tím
vylepšit rodinnou finanční otázku a starat se při tom o naše
nejmenší. Ale i pro část té starší generace žen, které už jsou
v důchodu a dříve pracovaly v zemědělství, to přináší finanční
vylepšení, protože dříve ty výdělky nebyly velké, a tak i
důchod není nijak velký. Přesný počet žen, které v Uble šijí
rukavice, nemohu zaznamenat, protože i zde se to mění, ale
přibližně kolem 22 žen se touto činností zabývá. Vedoucí této
výroby je p. Bělík Jan z Lutoniny.
PV kovo: je třetí a poslední přidruženou výrobou JZD
Podhájí. Zde se vyrábí klece pro drůbež, a to hlavně pro
brojlery a nosnice. Tato výroba je soustředěna v hale na dolní
farmě v Jasenná a přímo nesouvisí s naší obcí, ale pro
úplnost se o ní zmiňuji. Vedoucí této výroby je p. Kiko Josef
z Jasenné.
Doprava pro členy družstva je zajišťována pravidelně
podnikovým autobusem, který ráno pravidelně projíždí všemi
čtyřmi obcemi a odpoledne zase rozváží dělníky zpět. S tímto
autobusem zároveň jezdí i děti do školy do Jasenné
z Bratřejova a taky dvě z Ubla. Řidičem zde je už několik let
p. Drga Josef z Jasenné.
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