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Úvodní verše z Kytice Karla Jaromíra Erbena popisují
konec posledního ročního období a probíhající advent.
Měl by to být čas klidu, pohody a vrcholících příprav
na nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Ulice se plní
vánočními světélky, stromečky, všude zní vánoční
koledy. Ve většině domácností voní čerstvě upečené
vánoční cukroví.
Advent je doba velkého očekávání a zklidnění. Děti
se těší na vánoční dárky, rodiče čekají na jiskřičky
v dětských očích při rozbalování vánočních dárků
a na lenošení u domácího krbu.
Krásnou dobu adventní, ať vám srdce plesají, ať máte
v následujícím roce šťastný každý krok.
Vám všem z celého srdce přejeme krásné Vánoce
a úspěšný nový rok.
Vaše zastupitelstvo

Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen;
v krbu se svítí, stará podřimuje,
děvčata předou měkký len.
„Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den!"

Vážení spoluobčané,
skončil třetí rok volebního období. V průběhu roku
se v obci vybudoval vyhlídkový altán „U Hrušky
na Vrchoch“. Mnozí z vás měli možnost se z něj
rozhlédnout do krajiny, posedět a zarelaxovat si. Myslím
si, že je to zdařilé dílo.
V polovině tohoto roku byla v budově školky a obecního
úřadu provedena výměna oken a celkové zateplení
budovy. Tato akce stála 2 050 000 Kč a z poloviny byla
financována z dotace od Ministerstva životního
prostředí. Částka, kterou platila obec, pocházela

Milotě děvčeti přísti, milo
za smutných zimních večerů;
neb nebude darmo její dílo,
tu pevnou chová důvěru…
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z uspořených peněz obce a 200 000 Kč si půjčila
od Komerční banky. Tuto půjčku chce obec splatit
v příštím roce.
V měsíci září se částečně opravila zídka na hřbitově
a v říjnu byla zpevněna cesta Do Vršku. Obec tak jako
každý rok pokračuje s výkupy pozemků pod místními
komunikacemi. Letos byly vykoupeny pozemky pod
komunikací u Knéblů.
Dále bych vás chtěl informovat o tom, že naše obec již
po několik let figuruje na předních místech v kraji
ve třídění odpadu. Letos jsme se umístili na pátém
místě v kategorii obcí do 500 obyvatel. Za třídění
odpadu bych vám chtěl poděkovat. Pořád je ale co
zlepšovat, stále nacházíme v kontejnerech se směšným
odpadem PET lahve, železný šrot či kartony papíru.
Tento materiál lze na místě vytřídit do kontejnerů.
V září otevřel pan Baťa v obci obchůdek se smíšeným
zbožím. Po několika letech shánění provozovatele
se nám naskytla tato možnost. Obec poskytla prostory
za minimální nájem. Tato služba je směřována hlavně
pro naše starší spoluobčany, kteří nejsou tak mobilní,
ale samozřejmě je určena i pro občany v produktivním
věku, aby za každou maličkostí nemuseli dojíždět
do města. K této věci chci říct, že záleží jen na vás,
abychom této služby využili a aby mohli být spokojeni
jak kupující, tak provozovatel prodejny.
Rád bych zmínil ještě jednu věc, která mi dlouho leží
na srdci a v duchu mě mrzí. V naší obci žije mnoho párů
společně vychovávajících děti, které nejsou přihlášeny
k trvalému pobytu v obci. Zastupitelstvo vytváří pro tyto
občany podmínky, ať už je to provoz mateřské školky, či
sportovního hřiště, ale z těchto občanů, kteří nejsou
v obci hlášeni, jdou daňové výnosy tam, kde jsou tito
lidé přihlášeni trvale. Tímto způsobem přichází obec
zhruba o 100 až 150 000 kč příjmu do obecního
rozpočtu ročně.
Na závěr bych vám chtěl připomenout, že příští rok
budou komunální volby do obecního zastupitelstva a je
třeba začít přemýšlet o možných kandidátech do vedení
obce. Já za svou osobu cítím už opotřebovanost
a absenci nových nápadů. Proto je třeba, aby do vedení
obce šla mladá a střední generace, která do obce
přinese nové věci a hlavně možnosti spolufinancování
nových projektů z evropských struktur.
V příštím roce budou zastupitelé pokračovat v opravách
komunikací a údržbě hřbitovního oplocení. Chtěli
bychom započít s opravou opěrných zdí podél chodníků
přes obec a samozřejmě ve vylepšování podmínek
využití na našich sportovištích
Jaroslav Šimek
starosta
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Obecní úřad informuje
Setkání s důchodci
Na 18. října 2013 připravilo obecní zastupitelstvo
besedu s důchodci.
Je pěkné, že se stále dodržuje před léty zavedená
tradice, jenom se nás tam na to, kolik je v naší obci
důchodců, mohlo sejít víc. Naši hostitelé měli vše,
včetně dobrého pohoštění, pečlivě zajištěno. Říká se,
že důchodci nemají času nazbyt, ale při tomto setkání
se to nepotvrdilo. Nikdo nikam nespěchal, všichni měli
skvělou náladu a našla se dobrá příležitost
zavzpomínat na různé, především veselé zážitky.
Jedna vzpomínka střídala druhou, čas při tom rychle
ubíhal a najednou byl večer.
Byla to opravdu příjemně prožitá část dne a doufám,
že mi to nikdo nebude mít za zlé, když si dovolím za
nás, všechny zúčastněné, vyjádřit poděkování členům
obecního zastupitelstva za to, že přípravě a
uskutečnění této akce věnovali kromě určité finanční
částky z obecní pokladny především svůj volný čas.
Jana Martincová

Pohárová soutěž v Neubuzi
Poslední soutěž v sezoně 2013 na venkovních
trávnících (domácí soutěž v Uble nás ještě čekala)
skončila totální bombou! Co kategorie, to pohár!
Dne 7. 9. 2013 jsme již po třetí za sebou zavítali
na soutěž do Neubuze. V minulých letech se nám zde
dařilo a tak jsme doufali, že se nám bude dařit i letos
a nějaký ten pohár urveme. Přece jen byla
to předposlední soutěž v sezoně 2013 a chtěli jsme
především ukázat, že na to prostě máme.
Na soutěž jsme přijeli se všemi kategoriemi (mladší
žáci, starší žáci, ženy a muži). Letos zde bylo mnohem
více týmů než minulé ročníky, a tak se šance na získaní
poháru ztenčila, ale i přesto jsme si věřili. Soutěže v
Neubuzi byly jak přes kopírák. Rok co rok stejné počasí,
stejné horko a šíleně otravné vosy. Ale i přes tyto ne
přilíš příznivé podmínky jsme bojovali.
Jako první tým z našeho sboru šli mladší žáci. Celkem
bylo 8 týmů mladších žáků a 9 týmů starších žáků.
Neubuz je vždy nějaké překvapení a letos tomu nebylo
jinak. Před startem běželi 3 členové z jednoho týmu
slalom, přiněmž měli dva nést jednoho zkříženýma
rukama. Ostatně se na to můžete podívat ve videích,
které najdete na našich webových stránkách. Mladší
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žáci zvládli tento úkol na jedničku, a mohli tak slavit 3.
místo. Přibližně o hodinu později se na start připravovali
starší žáci, kteří chtěli porazit favorizované SDH
Zádvěřice, které se ve Zlínské lize pohybují na špici
tabulky.
To se jim sice nepovedlo, ale i tak podali parádní výkon
a urvali si zaslouženě 2. místo. Tak skončila naše první
půlka soutěže a myslím, že lepší to být už ani nemohlo.
Jenže to jsme ještě nevěděli, co nás čeká.
Na výsledkové tabuli ještě bez dosažených časů bylo
zapsaných celkem 27 týmů mužů a žen. Z toho 17 týmů
mužů a zbytek byly ženy.
Nejdříve, tedy z 10. pořadového místa, šli na start muži.
Úkol se nám trošku změnil a místo slalomu přibyla
nosítka. I když jsme malí a hlavně mladí, můžeme
překvapit, a to jsme také dokázali. Výsledným časem
jsme se umístili na prozatímním 2. místě. Nejvíce jsme
asi překvapili starostku obce Neubuzi, která vše
komentovala. Ženy šly na start chvilku po útoku mužů
a ukázaly se přímo náramně. Soutěž byla plná chyb
nejčastěji na rozdělovači a koši. Náš tým mužů a žen
neudělal chybu žádnou, a tak jsme skončili na krásném
3. místě v kategorii mužů a na druhém místě skončily
ženy. Byla to tak pro nás nejúspěšnější soutěž za naši
dobu působení a myslím, že tohle se povede málokomu.
Vyhrát 4 poháry a každý z jiné kategorie, to chce
pořádnou dávku štěstí a také disciplíny.
Pro muže to bylo první umístění na bedně od začátku
našeho působení a doufáme, že nebylo poslední.
Pavel Baťa
člen SDH Ublo
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„O dřevěnú prúdnicu SDH Ublo“

Stejně jako v minulém roce, i letos se hasiči z Ubla
rozloučili se sportovní sezonou pořádáním domácí
soutěže v požárním útoku. A nejenom pořádáním, ale
samozřejmě i účastí. Na start se postavila dvě družstva
mladších žáků a po jednom družstvu starších žáků,
žen a mužů. Jak už jsou všechny složky v Uble zvyklé,
s přípravami nějaké akce musí přijít do naší obce
i pořádný déšť. Jsme ale hasiči, a tak jsme si poradili i s
nepřízní počasí. Mrzela jen slabší účast družstev ve
všech kategoriích (celkem 14 družstev). Déšť a bláto
všem soutěžícím ztížilo už tak náročné podmínky
(hasičský útok u nás nevede klasicky po rovině, ale do
kopce se zatočením doleva), proto jsme byli rádi, že se
celý soutěžní den obešel bez zranění.
A teď už k výkonům našich družstev. Po vynikajících
výsledcích na soutěži v Neubuzi jsme čekali, že naše
družstva budou útočit na poháry, a to se i potvrdilo.
Mladší žáci se umístili na druhém a třetím místě,
muži na třetím místě a ženy a družstvo starších žáků
dokonce vyhráli, což se oběma podařilo poprvé
v sezoně. Bylo to důstojné ukončení úspěšné sezony.
Chtěl bych ještě poděkovat Zlínskému kraji a firmě
Jasno, kteří sponzorovali nákup odměn pro všechna
družstva mladých hasičů, a Tomáši Geržičákovi, který
vyrobil dřevěné prúdnice pro družstva mužů a žen na
prvních třech místech. Dík patří i všem organizátorům,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce.
Na závěr pár statistik za uplynulou sezonu. Mladší žáci
se zúčastnili sedmi soutěží, přivezli čtyři poháry, starší
žáci devíti soutěží, přivezli sedm pohárů, ženy osmi
soutěží, přivezli pět pohárů, muži čtrnácti soutěží,
přivezli dva poháry a jedné soutěže se zúčastnilo
družstvo dorostenců. Celkem naše družstva letos
přivezla 18 pohárů, o čemž se nám před třemi lety při
našich začátcích ani nesnilo.
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Škoda jen, že radost z úspěšné sezony vystřídal
nakonec smutek z odchodu našeho velkého hasiče
Tondy Navrátila. Zdravíme ho do hasičského nebe
a jeho památku si příští rok připomeneme pořádáním
soutěže pod názvem „Memoriál Antonína Navrátila“.
Geržičák Jiří

číslo 37
v této činnosti nadále pokračovat, musí ve lhůtě 6-ti
měsíců ode dne účinnosti zákona, tj. do 17. 4. 2014
podat žádost o koncesi na prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin.
O koncesi v částečném rozsahu předmětu podnikání pro
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin budou
muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem
prodeje provozují tzv. „vlastní podnikovou prodejnu“,
resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je
adresa výrobní provozovny.
Úprava se vztahuje i na podnikatele, kteří jsou prodejci
lihovin v obchodech, nebo kteří lihoviny podávají
v restauračních zařízení, případně i v dopravních
prostředcích.
Změna právní úpravy vyžaduje ze strany podnikatelů
podání žádosti o koncesi s předmětem podnikání
„Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Podání žádosti o koncesi nepodléhá správnímu
poplatku a není třeba splnit žádné kvalifikační
předpoklady.

Městský úřad Vizovice informuje
Upozornění podnikatelům – prodej kvasného
lihu, konzumního lihu a lihovin

Bližší informace vám podají pracovníci Městského úřadu
Vizovice, odboru Obecní živnostenský úřad, v úřední
dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, nebo
telefonicky na telefonních číslech 777 471 142,
777 471 144, 777 471 145.
David Hába
odbor Obecní živnostenský úřad

Dne 17. října 2013 nabyla účinnost
novela zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském
podnikání
(živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, provedená
zákonem č. 309/2013 Sb.
Touto novelou dochází ke změně koncesované živnosti
s předmětem podnikání „Výroba a úprava kvasného
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných
vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením)“, kdy se na konci
věty doplňují slova „a prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin“.
Z výše uvedeného vyplývá, že všichni podnikatelé, kteří
se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu
nebo lihovin a prodejem těchto produktů, jak
podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům, a chtějí

Poděkování
Mé poděkování a dík patří všem, kteří se v uplynulém
roce podíleli na tvorbě občasníku. A přeji si, aby
pokračovali i následující rok 2014. Děkuji.
Vydání připravili: Pavel Baťa, Jiří Geržičák, David Hába,
Jana Martincová, Jaroslav Šimek, Petra Tomancová, Šárka
Zelinská
Foto: Jiří Geržičák, Pavel Baťa
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