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Milí čtenáři,
v ruce držíte nové číslo ubelského občasníku a s ním i nové
informace.
Již v březnovém občasníku č. 34 jsme vás informovali o zbudování
vyhlídkového místa Na vrchách u Hrušky. Toto turisticky velmi
oblíbené místo si zaslouží malou pozornost v podobě posezení.
Do práce se pustilo několik šikovných ručiček z řad ubelských
živnostníků. Po třech měsících můžeme říci, že se dílo zdařilo
a v několika pár dnech tato stavba bude již zcela dokončena. Za to
vše děkujeme již zmíněným šikovným ručičkám, které se podílely
na realizaci tohoto projektu.
Zastupitelstvo obce nechalo vyrobit informační ceduli, která bude
mít následující podobu. Přejeme vám všem krásný výhled a klidné
posezení.

číslo 35

ČERVEN 2013
Bezpečnostní situace v naši obci v roce 2012

V průběhu roku 2012 byla na k. ú. Obce Ublo evidováno orgány
policie České republiky, obvodním oddělením Vizovice:
1 x krádež – jednalo se zde o krádež výkopových lžic od č. p. 4
firmy Lavasta. Pachatelé krádeže výkopových lžic byli následně
policisty Obvodního oddělení Vizovice společně s kriminalisty
z Oddělení obecné kriminality Zlín vypátráni.
Obvodní oddělení Vizovice vyšetřuje i úsměvné krádeže, a to 1 x
krádež + neoprávněné opatření platebního prostředku – jednalo se
o krádež peněženky s hotovostí a platebními kartami. Tato
peněženka i s obsahem byla následně majitelem dohledána u psa
v boudě, a proto byla věc odložena. Ve věci nebylo dáno
podezření z trestného činu.
Celkem tedy byly v roce 2012 v obci Ublo evidovány 2 trestné činy.
V jednom případě se však o trestný čin nakonec nejednalo. Pro
srovnání lze uvést, že v roce 2011 byl spáchán také 1 trestný čin
a v roce 2010 byly spáchány trestné činy 2.
V obci Ublo v roce 2012 byly dále evidovány 3 x dopravní
přestupky, které byly vyřešeny na místě v blokovém řízení. Pro
srovnání uvádíme, že v roce 2011 bylo v obci spácháno 18
přestupků a v roce 2010 byly spáchány přestupky 4. Pokles
zaevidovaných přestupků v roce 2012 byl způsoben odstěhováním
problémových osob z ubytovny č. p. 4.
Obvodní oddělení Vizovice upozorňuje občany na časté nájezdy
občanů hlavně romské národnosti, které neustále přetrvávají. Tyto
osoby se pod záminkou podomního prodeje nebo vydávání se za
zaměstnance různých firem (např. měření stavu vody, zápis
elektřiny, plynu, zastoupení telekomunikačních firem nebo pod
záminkou výhry v loterii) dostanou do domu, kdy využívají
nepozornosti osob, především seniorů, kteří jsou často okradeni o
značnou finanční hotovost. Bohužel, i přes zvýšené bezpečnostní
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opatření provedené v souvislosti s touto problematikou Krajským
ředitelstvím policie Zlínského kraje se takto neustále děje.
V roce 2012 byl v sousední obci Bratřejov zaznamenán takový
případ, kdy občané romské národnosti vstoupili do domu, kde byla
přítomna seniorka i se svou matkou, a za jejich přítomnosti dům
prohledali, ale naštěstí odsud nic neodcizili. Ačkoliv v této obci
proběhla v roce 2012 akce SENIOR, kdy policisté Obvodního
oddělení Vizovice společně s pracovnicemi Preventivně informační
skupiny Územního odboru Zlín chodili dům od domu a proti
takovým jednáním starší občany varovali, stejně k takovému
případu opětovně došlo. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby
dostatečně zabezpečili své majetky, a vybízíme k větší všímavosti
při pohybu podezřelých osob po obci.
Mezi další upozornění patří i krádeže barevných kovů a vloupání
do chat a rekreačních chalup. I v tomto případě je na prvním místě
obezřetnost a všímavost občanů, kteří mohou přispět k odhalení
pachatelů těchto přestupků a trestných činů.
OOP ČR
Hasiči - okresní kolo uzlovací soutěže
Tak jako v uplynulých dvou letech, tak i letos odstartovali novou
hasičskou sezonu naši mladí hasiči účastí na okresním kole
uzlovací soutěže. Předcházelo jí základní kolo konané v Uble.
Odtud první tři soutěžící z každé kategorie postoupili do okresního
kola. Za mladší žáky naše SDH reprezentovali Libor Punčochář,
Tomáš Zedník a Ondra Macek, za starší Lukáš Vávra, Radek
Geržičák a Ondra Geržičák. Do kulturního domu v Březůvkách jsme
poslední březnový víkend odjížděli s dobrými časy z tréninků. Ty
v nás vyvolaly určité očekávání slušného výsledku, ale zároveň i
obavy, zda naše slibné výkony zvládneme „prodat“. Podařilo se.
Naši mladší žáci skončili na krásném pátém místě v soutěži
družstev (ze čtrnácti sborů z celého okresu) a v jednotlivcích se
umístil Libor Punčochář na 6. místě (ze třiceti sedmi soutěžících).
V kategorii starší žáci se našim hasičům dařilo ještě lépe. Kluci
skončili na vynikajícím třetím místě (ze čtrnácti sborů) v družstvech,
předběhly nás jen velké SDH z Malenovic a Louk. V soutěži
jednotlivců obsadili Lukáš Vávra 5. místo, Radek Geržičák 6. místo
a Ondra Geržičák 11. místo (ze čtyřiceti soutěžících), čímž jsme si
vysloužili obdiv organizátorů i dalších soutěžích a otázky typu: „Kde
to Ublo vlastně je?“

Hasiči a kultura
K činnosti hasičů v naší obci nepatří jenom požární sport, tréninky a
aktivity spojené s fungováním zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů, snažíme se zapojit do života obce i
pořádáním různých kulturních a zábavných akcí. K těm známým
patří ples, kácení máje a v minulém roce poprvé přibyl i Hasičský
silvestrovský pochod. Většina z vás ani netuší, že taková akce
proběhla, šlo zatím jen o takovou zkoušku v rámci členů SDH, do
dalších let bychom však chtěli vyzvat i širokou ubelskou veřejnost k
účasti na tomto pochodu.
O co šlo? Brzy po poledni na Silvestra jsme se sešli docela ve
slušném počtu u hasičské zbrojnice, abychom vyrazili společně na
7,5 km dlouhý pochod okolo Ubla. Cesta vedla po dráze, směrem k
Jasenné, po nových silnicích, pořízených z evropských fondů, přes
Lutoninu zpět do Ubla k hospodě U zemské osy. Počasí nám
přálo, svítilo sluníčko, a tak jsme se na konci túry, kousek nad
Ublem, mohli občerstvit i u táboráku. Někdo opečeným špekáčkem
či anglickou, někdo jen svařákem či čajem se slivovicí. Všichni jsme
byli rádi, že jsme poslední den v roce nestrávili jen seděním u
televize, ale že jsme se krásně prošli a strávili den v kolektivu.
Celou akci jsme samozřejmě ukončili v ubelské hospodě.
Tady se odehrála i další, naše první letošní akce, Hasičský ples.
Letos už potřetí jsme se pokoušeli navázat na tradici ubelských
hasičů v pořádání plesu. Příprava je nevděčná práce, zvláště když
člověk neví, jestli někdo vůbec na připravovanou akci dorazí. Letos
však všechno vypadalo nadějně, už podle vstupenek prodaných v
předprodeji. Přesto jsme v sobotu 9. února v podvečer netrpělivě
očekávali příchod hostí. Podařilo se. Sál se slušně naplnil, lidi se
bavili a o to nám šlo (někteří tancovali až do čtvrté hodiny ranní).
Nakonec chci poděkovat všem sponzorům a také všem, kdo jste
přišli, a podpořili tak naši činnost.

Geržičák Jiří
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Hasiči - Okrsková soutěž
S příchodem jara ožilo i hasičské cvičiště na dolním hřišti.
V kategoriích naší mládeže došlo ke změnám, takže z některých
našich starších žáků jsou najednou muži, z mladších žáků starší a
ty mladší bylo třeba posílit z řad nejmenších dětí. Naštěstí je o
hasičský sport v naší obci zájem, takže už od podzimu jsem měl
několik zájemců na rozšíření kolektivu mladých hasičů. Družstva ve
všech kategoriích jsme zkompletovali, a tak jsme mohli začít
s nácvikem disciplín na první tradiční soutěž v hasičském sportu,
kterou je Okrsková soutěž. Ta se letos konala v Lutonině a náš
sbor byl na ni připraven se čtyřmi družstvy.
Začnu u těch nejmladších. Naši mladší žáci po dvou absolvovaných
trénincích předvedli parádní výkon v obou disciplínách (štafeta a
požární útok), a tak se mohli radovat ze svého prvního letošního
poháru za druhé místo.
Starším žáků se až tak nedařilo, na trénincích předváděli mnohem
lepší výkony, ale nervozita někdy dokáže své. Přesto si domů
odvezli pohár za třetí místo a patří jim pochvala za snahu. Příště to
bude určitě lepší.
Družstvo žen už minulý rok předvádělo standardně výborné výkony.
Svou dobrou pozici v okrsku potvrdilo i první letošní soutěží. Naše
děvčata obsadila druhé místo. Je třeba vyzvednout jejich výkon
nejen kvůli tomu, že vítězství jim bylo vzdáleno pouhých šedesát
dva setin sekundy, ale pochválit hlavně čas útoku, kdy rychlejší
byla jen dvě družstva mužů z Bratřejova a naše družstvo mužů.
Naše hasičky stojí za pochvalu. Naše hasičky v hlavní disciplíně
(požární útok) porazily nejen všechna družstva žen, ale i pět
družstev mužů.
Naši muži v první disciplíně, štafetě družstev na 4 x 100 m zaváhali,
a tak ani dobrý výkon v útoku je nemohl vyzvednout výš než na
osmé místo. Přesto je třeba pochválit naše muže (družstvo je
složeno z kluků ve věku 14–19 let) za výkon v požárním útoku, kdy
je předběhla pouze dvě družstva mužů z Bratřejova. Zatím chybí
zkušenosti, ale ty přijdou, jen vydržet!
Na závěr bych chtěl poděkovat všem závodníkům a závodnicím za
reprezentaci sboru a obce a přeji jim hodně úspěchů v dalších
soutěžích.
Geržičák Jiří

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Obec Ublo obdržela v letošním roce z rozpočtu Zlínského kraje
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč 70% z celkových
nákladů) na nákup požární techniky a věcných prostředků požární
ochrany jednotky SDH obce. Z těchto finančních prostředků obec
zakoupila nutné vybavení pro akceschopnost naší zásahové
jednotky: plovoucí čerpadlo, pět párů zásahových rukavic, pět kusů
zásahových přileb Galet a pět kusů pracovních stejnokrojů.
Děkujeme Zlínskému kraji za spolufinancování.
Geržičák Jiří

Den maminek se opět vydařil
Den matek se sice obvykle slaví v druhé půlce května, děti
z ubelské mateřské školy však v tomto roce popřály svým
maminkám až v úplném závěru měsíce. Většina dětí školky totiž
ulehla s planými neštovicemi, a tak se paní učitelky rozumně
rozhodly, že se tradiční besídka posune. V posledním květnovém
dni se však už děti dostavily téměř v plném počtu, a tak je bylo
v sále hospůdky U zemské osy pořádně slyšet. Tradičně si nacvičily
a předvedly několik společných písniček a tanečků, každé z dítek
se představilo v kratším či delším samostatném čísle, nechyběl
malý „flétničkový koncert“ a v závěru všechny děti předaly svým
maminkám vlastnoručně vyrobená přáníčka a drobné dárky.
Vydařené odpoledne probudilo ve většině přítomných dobrou
náladu; vždyť pozorovat, jak se na pódiu snaží naše nejmladší
generace, je pro vnímavé lidi vždycky silný zážitek. Určitě se však
na tomto místě sluší poděkovat oběma učitelkám, Ireně Karáskové
a Veronice Kršákové, a také dalším zaměstnancům ubelské školky
za spoustu nápadů, trpělivost a občas i silné nervy. Bez jejich
nasazení by určitě tradiční besídka ke Dni maminek nebyla pro
všechny v sále takovým zážitkem.

Maminky, připojte se k UBBABu
Ubelské akce určené dětem mají v naší obci slušnou tradici. Jejich
organizátorem je vedle mateřské školky a řady přátel hlavně místní
spolek UBBAB, neboli Ubelské baby, jakési volné sdružení žen,
které neváhají obětovat svůj volný čas a vymyslet a zorganizovat
něco pro ty nejmenší. Protože všechny ty Mikulášské, Dny dětí,
karnevaly apod. lákají hlavně předškolní děti a malé školáky,
scházely se a scházejí v UBBABu hlavně maminky dětí této věkové
kategorie. V posledních dvou letech se ale řady UBBABu
vyprazdňují a na tradiční schůzky vedené většinou neúnavnou
Renatou Geržičákovou dochází méně a méně maminek. Problém je
v tom, že maminky odrůstajících dětí už logicky přesunují svou
pozornost jinam a maminky těch nových nejmenších si ještě
neuvědomily, že právě teď nastala doba, kdy jsou na řadě ony, kdo
musí přebrat štafetu. Jistě, s malými dětmi je spousta práce a ne
vždy a ne každá maminka si najde hlídání, aby se mohla na
schůzku vypravit. Jenže stejně na tom byly i maminky dnes již
odrůstajících dětí, a kdyby se jim nedařilo tento problém řešit,
nebylo by dnes možné na žádné dětské akce v Uble navazovat.
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Pomáhat se navíc dá různými způsoby: tombolu můžeme umotat i
večer u televize, nákup odměn zvládneme při návštěvě Zlína, při
pečení připravíme o plech buchet víc a na přípravu soutěží
pošleme tatínka nebo staršího sourozence.
Proto bych ráda vyzvala všechny ubelské maminky nejmladších
dětí: nebuďme lhostejné, přiložme ruku k dílu, protože výsledek se
určitě vyplatí! Rozzářené dětské oči, setkání s přáteli z obce nebo
třeba pár chvilek, kdy můžeme dělat i něco jiného, než po sté číst o
Krtečkovi nebo skládat vyžehlené prádlo, je přece docela příjemnou
odměnou za vynaloženou práci! Nejbližší chystanou akcí je Den
dětí. Pokud se chcete připojit a nevíte, na koho se obrátit, ptejte se
ve školce, u Geržičáků, Trubáků nebo u Zelinských. Těšíme se na
vás!
saze

Ubelský ochotnický soubor
V premiéře 22. a 23. března a v repríze 19. a 20. dubna představil
ubelský ochotnický soubor svou v pořadí již šestou hru „Chudák
Harpagon". Jako předloha k tomuto divadelnímu kusu posloužil
Moliérův Lakomec. Díky všem, kteří se na realizaci představení
podíleli, plný sál ubelské hospody a hlasitý smích, který se během
všech představení z hlediště ozýval, jsou důkazem toho, že se
snaha vyplatila. Ocenění zaslouží hlavně herci, kteří jeden vedle
druhého předvedli opravdu profesionální výkony. Je s úžasem, že
se v této bláznivě zrychlené a uspěchané době schází a nacvičují
už osm let. A to nejen, aby pobavili sami sebe, ale hlavně vás,
jejich příznivce a diváky. Pro ty, kteří „Chudáka Harpagona" ještě
neměli možnost zhlédnout doplním, že 31. 8. vystoupí ubelští
divadelníci v areálu vizovickéhoho zámku.
Srha

Kulturní akce
Dětský den

29. 6. 2013

Nohejbal
6. 7. 2013
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