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Vážení spoluobčané,
skončil rok 2012, obecní zastupitelstvo je v půlce volebního období.
V loňském roce jsme opravili cestu u hřbitova a vybudovali sociální
zařízení na horním hřišti. Obě tyto akce byly spolufinancovány
z evropských dotací přes MAS (místní akční skupina), kdy 70 %
bylo z přispění EU a zbytek z rozpočtu obce. Dále byly vyměněny
vrata na hasičské zbrojnici, opravena cesta na Vrchy a opravena
cesta na dolansku (propust u Zámečníků). Tyto práce byly
financovány z rozpočtu obce.
Obec pokračovala ve výkupu pozemků pod veřejnými cestami.
Cesta do Vršku byla vykoupena tím způsobem, že se zastupitelstvo
s vlastníky domluvilo na darování pozemků obci a za to jim bude
tato komunikace postupně vylepšována a zpevněna.
V listopadu jsme provedli poslední splátku úvěru za výstavbu
hlavního řádu vodovodu Syrákov (162 000 Kč).
Před rokem jsem vás informoval o zpracování projektu výměny
oken a zateplení obecního úřadu a školky. Tento projekt uspěl u
výběrové komise Ministerstva životního prostředí a byla nám
přiznána dotace ve výši 45 % z programu Zelená úsporám.
V současné době je podepsána smlouva. Připravuje se vypsání
veřejného výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.
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Pokud by všechno časově navazovalo, chtěli bychom samotné
práce začít v prázdninovém období, kdy bude mateřská škola mimo
provoz. Celková hodnota zateplení budovy se bude pohybovat přes
2 milióny korun. Od zateplení budovy si obecní zastupitelstvo
slibuje značnou úsporu peněz na otop budovy.
V letošním roce chceme pokračovat v opravách a budování
komunikací tak, aby občané měli přístup jak ke stávajícím
nemovitostem, tak k možné výstavbě rodinných domů. Na opravy
komunikací je třeba statisíce korun, jenže z obecního rozpočtu je
možno vyčlenit jen omezenou část financí.
V současné době slýcháváme od občanů, proč některé cesty
opravujeme a jiné neopravujeme, že je to jen pro menší počet
uživatelů. Zastupitelé se dívají na tuto filozofii z hlediska územního
plánu a možné výstavby nemovitostí u těchto opravovaných cest.
Pokud projíždíte obcí, jistě jste si všimli, že opěrné zídky vedle
chodníků už poznamenal zub času. Tyto zídky jsou v majetku obce
a je nutné se na ně postupně zaměřit a začít je opravovat. Snad
nám při sestavování rozpočtu nějaké finance zbudou i na tuto
položku. Hřbitovní zídky jsou v podobném stavu. Je nutno počítat i
s jejich opravou.
V letošním roce chtějí zastupitelé zbudovat vyhlídkové místo na
Vrchoch u hrušky. Je to místo na turistické trase. Jednalo by se o
jednoduchý dřevěný altán, z kterého bude výhled na Vizovické a
Hostýnské vrchy. Cena by se měla pohybovat okolo 70 tisíc korun.
Jak jsem vás informoval o výměně vrat na hasičské zbrojnici, tak i
na této budově je stále co opravovat, jde například o výměnu
elektrické instalace, oken, vysušení a vyspravení vlhkých stěn.
Doufám, že i na ni v rámci sestavování rozpočtu něco zbude.
Ještě o jedné věci bych vás chtěl informovat. Jedná se o přípravu
podkladů pro jednotnou digitalizaci parcel v KÚ(katastrálním území)
Ublo. Ze strany vlastníků pozemků bude třeba podat žádost na
Pozemkový úřad Zlín. Žádost vypracuje obecní zastupitelstvo, jen
bude třeba souhlas vlastníka stvrzený podpisem.
Vzhledem k tomu, že už je rok 2013, chtěl bych vám dodatečně
popřát pevné zdraví a hodně štěstí v tomto roce.
Jaroslav Šimek
starosta
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013
(v tisících)
Příjem celkem / třída 1-4/
Z toho:
Tř. 1 Daňové příjmy
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Tř. 3 Kapitálové příjmy
Tř. 4 Přijaté dotace

3639 Kom.služby a
úz.rozvojpozemky
6171 Činnost místní
správy

1
562

3000

Komunální odpad

2 000
120
0
83

Obecní úřad upozorňuje občany na vybírání poplatků za komunální
odpad a psy. Sazba poplatku za likvidaci odpadu činí 500 Kč/trvale
hlášený občan, v případě rekreačního objektu je částka 500
Kč/objekt. Poplatek za psa je 60 Kč.
Poplatky jsou splatné k 31. 3. 2013.

Z toho položka: 4111 dotace na
volbu
4112 souhrnný
dotační titul

28

Tř. 8 Zůstatek na účtech
Výdaje celkem
Tř. 5 Běžné výdaje
Z toho §: 1019 Včelaři
1032 Les
2212 Silnice
2221 Dopravní
obslužnost
2310 Voda (Syrákov)

797
3 000
2 392
1
5
200
20

55

22

3111 Mateřská škola
3113 Základní školy
3314 Knihovna
3341 Rozhlas

200
70
7
5

3399 Záležitosti kultury

11

3419 Tělovýchovná
činnost
3522 Nemocnice
Vizovice
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Místní
inženýrské
sítě
3636 Územní rozvoj
3639 Mikroregion
Vizovicko
3721 Nebezpečný
odpad
3722 Komunální odpad
3723 Sběr a svoz
tříděného odpadu
3745 Veřejná zeleň
4351 Sociální služby
5512 Hasiči
6112 Zastupitelé
6118 Volba prezidenta
6171 Činnost místní správy
6402 Finanční vypořádání
minulých let
Tř. 6 Kapitálové výdaje
Z toho §: 2310 Voda

40
10
40
24
42
2
9
20
170
52
11
5
49
126
28
1212
11
608
45

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás prostřednictvím místního občasníku informovat o
odpadovém hospodářství naší obce.
Jako každoročně, tak i v závěru loňského roku se uskutečnilo
slavnostní ocenění obcí, které dosáhly ve sledovaném období (v
tomto případě r. 2011) nejlepších výsledků při třídění odpadů
v rámci celého Zlínského kraje. V kategorii obcí do 500 obyvatel
jsme se umístili na velice krásném 5. místě. S velkým potěšením
mohu konstatovat, že umístění naší obce v popředí mezi ostatními
se v poslední době stává pravidlem. Za to patří velký dík především
vám, občanům Ubla, kteří třídění odpadů do přistavených nádob
fakticky provádíte.
Je třeba mít na zřeteli, že obec získává za toto úsilí část finančních
prostředků vynaložených na likvidaci odpadů zpět, a to v přímé
souvislosti s tím, kolik tun z celkového množství vytřídíme. Proto
bych chtěl na vás apelovat, abyste i nadále důsledně třídili domácí
odpad, protože se tak přímo podílíte na zlepšení příjmové stránky
obecního rozpočtu, i když se jedná o peníze „pouze“ v řádu tisíců.
Samozřejmě že stejně nezanedbatelný, ba ještě důležitější je touto
činností vytvářený přínos ke zlepšení stavu našeho životního
prostředí, ke kterému tak přispívá každý z nás.
Co se týká vytříděného odpadu skleněného a plastů, zde se řadíme
skutečně na samou špičku v kraji. Jak však sami dobře víte, vždy je
co zlepšovat. Tak to je i v našem případě.
Zaostáváme ve vytřídění papíru (asi jej stačíme sami spálit) a
především ve třídění obalů tetra-pak. V této kategorii patříme na
opačnou stranu pomyslného žebříčku. Proto se na vás obracím se
žádostí, abyste si sběrné obaly (červené plastové pytle) na tetrapak vyzvedli v úředních hodinách na obecním úřadě a i tento odpad
třídili. Jeho svoz je ve stejných termínech jako u ostatních, proto
plné pytle můžete vždy k příslušnému datu přiložit ke kontejnerům
na tříděný odpad.
Z důvodu technické vybavenosti společnosti, která doposud
zajišťuje odvoz odpadů z naší obce (vozy nejsou vybaveny
vahami), je princip současného svozu odpadu z domovních nádob
- popelnic - v podstatě založen na objemu vyváženého odpadu,
nikoliv jeho hmotnosti. Z toho je zřejmé, že pokud přistavíte
poloprázdnou popelnici k vyvezení, platí obec v podstatě 50 % za
odvoz „vzduchu“. Proto se snažte popelnici maximálně zaplnit před
každým jejím připravením na vývoz, popř. ji přistavte 1x za 14 dní.
Neduhem, který se občas také vyskytuje, je skutečnost, že do
velkoobjemových kontejnerů na smíšený odpad občané vyvážejí i
stavební suť, železo apod. Tento odpad se však dá rovněž
recyklovat. Proto zastupitelstvo vyčlení vhodný pozemek pro jeho
uskladnění, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování obecní
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poklady. O zřízení skladového místa vás budeme včas informovat.
Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Umožňuje obcím od
1. 1. 2013 zvýšit maximální poplatek za svoz dopadů až na 1 000
Kč za osobu/rok. Každý rok doplácíme z obecního rozpočtu
poměrně významnou částku za odvoz odpadů, protože vybrané
poplatky nestačí pokrýt skutečné náklady. Zastupitelstvo obce Ublo
se přesto rozhodlo pro rok 2013 ponechat poplatky ve stejné výši
jako doposud, tzn. 500 Kč/os./rok u občanů s trvalým pobytem
v Uble a 500 Kč/rok na každý rekreační objekt v katastru obce.
Na závěr vám ještě jednou děkuji za váš odpovědný přístup
k problematice likvidace domovního odpadu a věřím, že tak budete
činit i nadále.
Pavel Kajš

Pětasedmdesáté
výročí
odhalení
ubelských obětí 1. světové války

pomníku

Tři čtvrtě století uběhlo od 28. října 1937, kdy byl slavnostně
odhalen pomník na počest našim padlým občanům v bojích první
světové války v letech 1914–1918 (viz. fota). Toto datum je také
vytesáno na zadní části pomníku, který byl vybudován Národní
jednotou za přispění obce.
Myslím si, že pomník padlých je takovou (po zvonici) druhou
„dominantou“ naší vesnice, která upoutává pozornost
kolemjdoucích všech věkových kategorií. Někdy se až divím tomu,
jaký zájem vyvolává, a fotografování mobily či fotoaparáty to
dokazuje.
I když se váže k událostem takřka před sto lety, připomíná stále
hrůzy, utrpení a oběti životů lidí, co vždy války v celé historii lidstva
přinášely a přináší. Stěží by se asi našla vesnice či město, ze

kterých by nenarukovali do války mladí muži, mnohdy otcové a
živitelé rodin, aby bojovali za zájmy, které sotva mohli ovlivnit, ale
jejich vlastenecká hrdost jim tomu velela.
Tak tomu bylo i v Uble, kdy postupně narukovalo do c. k. armády
Rak. – Uher. celkem 90 mladých mužů z tehdejších 424 obyvatel
obce, která čítala 79 popisných čísel domů a usedlostí.
Seznamy povolávaných vojáků na frontu v jednotlivých letech
zachytili učitelé místní obecné školy ve školní kronice, která je
uložena v okresním archívu na Klečůvce. Každé z dětí mělo
někoho z rodiny na frontách. Každé zažívalo dennodenní útrapy,
strádání a hlad. Je těžké se vcítit do bolesti a smutku lidí, kteří nesli
na svých bedrech starost o rodiny, o hospodářství na polích a
povinnosti dodávek pro armádu.
Smutnější ještě bylo, když se museli rozloučit s těmi, kterým nebylo
dopřáno navrátit se a zaplatili tím nejcennějším, co měli – životem.
Na frontách padlo nebo zemřelo na následky zranění v průběhu
války 12 našich občanů, jejichž jména a fotografie jsou na pomníku
uvedena.
Jsou to :
 František Šimek, * 1893 + 1915, padl – 22 let
 Jan Šimek, * 1889 + 1916, padl – 27 let
 Tomáš Čepila, * 1889 + 1916, padl – 27 let
 Tomáš Hrabina, * 1895 + 1915, padl – 20 let
 Jan Srněnský, * 1889 + 1914, padl – 25 let
 Josef Kajš, *1894 + 1915, zemřel – 21 let
 Jan Bělíček, * 1885 + 1917, zemřel – 32 let
 Karel Kajš, * 1890 + 1917, zemřel – 27 let
 Josef Hruška, * 1876 + 1915, zemřel – 39 let
 Ludvík Mesaroš, * 1882 + 1916, padl – 34 let
 Josef Tureček, * 1888 + 1915, padl – 27 let
 František Viktořík, * 1878 + 1915, padl – 37 let
Tíha osudu nesrazila k zemi bývalé generace, které se
vyznačovaly především tím, že od malička byly zvyklé žít skromně,
těšit se z maličkostí, uměly vyžít s málem a na svých osudech
mnohdy velmi smutných vidět situace z lepší stránky. Odchod
nejbližších byl nenahraditelnou ztrátou, která rodiny postihla.
Odhalení pomníku probíhalo dle vyprávění pamětníků a samotných
účastníků dění v obci s velkou úctou a důstojností nejen k obětem
války, ale i k symbolům státnosti. Všemi zpívaná československá
hymna a na závěr všemi zpívaná píseň „Ach synku, synku..“
vytvářela osobitou a vlasteneckou atmosféru. Neumím to popsat,
snad z fotografií je to zřejmé.
Postupně v dalším období bylo dobudováno oplocení pomníku a
vysázeny dvě lípy. Za zmínku stojí i to, že o výsadbu dvou lip jako
znaku státnosti usilovali místní stoupenci politických stran: Čs.
národní demokraté a stoupenci Agrární strany. K domluvě nedošlo
a lípy zasadili Jan Viktořík z č. 51 a Antonín Čepila z č. 10 za
stranu Čs. národních demokratů.
Vyzdobený pomník se stával až do začátku padesátých let místem
setkávání občanů k pietní vzpomínce věnované padlým a oslavě
výročí ve významný a památný den 28. října – den vzniku
samostatné Československé republiky v roce 1918. K výzdobě
patřily vedle praporů ozdobené břízky a jalovce.
Nechvalné období začátku padesátých let nesl s sebou i tendence
odstraňovat to, co připomínalo našeho prvního našeho prezidenta
T. G. Masaryka. Řada jeho soch byla přemístěna do depozitářů.
Z obavy, že i bronzová plastika T. G. M. umístěná v záhlaví
pomníku může být předmětem odstranění, byla sundána a takřka
dvacet let čekala u pana Tomáše Kajše č. 2, aby vyplnila znovu
prázdné místo na čelní straně pomníku. Stalo se tak
v sedmdesátém prvním roce, kdy mi tuto v měsíci říjnu předal pan
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František Bartošík (st.) k instalaci.
Následně jsem ji umístil na původní místo a po získání podkladů na
nové fotografie od příslušníků rodin padlých jsem tyto doplnil za
rozbité.
I když ke škodě se opustily vzpomínkové zvyklosti, stalo se místo
pod lipami opatřené březovými lavičkami místem setkávání
mládeže a dětí k romantickým posezení až do doby vybudování
obecní kanalizace a chodníků, což prostor podstatně zmenšilo.
Dnešní stav pomníku odpovídá původnímu provedení, i když
proběhly některé opravy jako zlacení písma, nátěry a úprava
oplocení našimi občany.
V roce 2014 si bude celý svět připomínat sté výročí od začátku I.
světové války. O této hrozné válce, jakou lidstvo do té doby
nezažilo, bylo mnoho napsáno. Bezprostřední záminkou se stal
sarajevský atentát 28. 6. 1914 na následníka trůnu Františka
Ferdinanda a jeho manželku Žofii. Datum 28. 7. 1914 vyhlášením
Rakouskem-Uherském války Srbsku se brzy změnil ve světový
konflikt. Bojovalo se na mnoha frontách – západní, východní fronta,
italská, balkánská, ve východní Africe, na Předním východě i na
moři. Celkem se do bojů zapojilo 28 států. Na obou stranách
bojovalo více než 70 milionů vojáků, z nichž 10 milionů padlo a 26
milionů bylo zraněno.
Za čtyři roky zapojilo Rakousko–Uhersko do války 36 ročníků
mužské populace, dohromady skoro 8 milionů vojáků. Odhaduje se,
že 1, 4 milionů mohlo být Čechů.
Vývoj situace a odhodlání Čechů osvobodit se v průběhu války ze
svazku Rakouska-Uherska měl vliv v posledních letech války na
vznik Československých legií zvláště v Rusku, ve Francii a v Itálii,
kde tyto svedly řadu významných a hrdinných bojů. Příslušníkem
Československých legií v Rusku byl i náš občan František Surovík
(mistr švec) z č. 82 a v Itálii Jiří Čepila z č. 10. Oba dva se z války
vrátili. Válečné a dějinné události vedly k rozpadu Rakouskouherské monarchie a Osmanské říše, k přeměně Ruska i Německa,
došlo k pádu vlády dynastie Habsburků (tato byla spojena
s dějinami Evropy jako žádná jiná dynastie v trvání 650 let) a ke
vzniku nových států.

číslo 34
Volání po svobodě a samostatnosti vyústilo v den vyhlášení
samostatné Československé republiky na Václavském náměstí
v Praze 28. října 1918.
Tyto události a toto datum určitě každému známé změnilo historii
našich národů, které po třech staletích (od Bílé hory 1620) poroby
si vydobyly svobodu a nezávislost.
Podepsáním kapitulace Německem jako posledním 11. listopadu
1918 skončilo válečné šílenství. Začaly další kapitoly našich i
světových dějin. Neměli bychom zapomínat nejenom na oběti
životů našich předků, ale ani na povinnost hájit odkazy a hodnoty,
které jsme zdědili.
Ing. Miloš Čepila

Vážení čtenáři,
nějakým nedopatřením došlo k chybnému opisu mého textu článku
v předešlém Ubelském občasníku č. 31 vztahujícího se k obnovení
zvonice a zvonu. Považuji za správné upozornit na tento
nedostatek, protože záměna významu slov či letopočtu ztrácí smysl
informací.
Správně mají věty znít:
 Zájem o návrat k tradicím a zvyklostem, které vždy
sbližovaly, je ze strany zastupitelstva obce a dalších
několika obětavých spoluobčanů dobrou vůlí a záslužným
činem.
 Právě z letopočtu 1784 lze z největší určitostí stanovit
okolnosti vzniku naší původní zvonice.
 Toto období vzniku potvrzuje i další skutečnost, že post
zvoníka se předával z generace na generaci v rodině
Kajšových č. 6…
Vydání připravili: Ing. Miloš Čepila, Pavel Kajš, Petra Tomancová,
Šárka Zelinská
Foto: Otto Baťa, Ing. Miloš Čepila, Břetislav Svoboda
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