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Vážení spoluobčané,
končí volební období 2010–2014, zastupitelé předkládají účet, co
bylo v tomto období zbudováno, opraveno, případně
zrekonstruováno. Kdyţ to tak vezmu postupně z hořanska na
dolansko:
-

byl vybudován altán na vrchoch „U Hrušky“
na vrchhůře bylo prodlouţeno veřejné osvětlení
byl zakoupen zvon a osazen na zvonici
na horním hřišti bylo zbudováno sociální zařízení
bylo kompletně zrekonstruováno osvětlení hřiště plochy
na horním hřišti byl vyměněn plot směrem k dráze a
zrekonstruován výčepní altán
na budově školky byla kompletně vyměněna okna a celá
budova byla zateplena
před vstupem do budovy obecního úřadu byl opraven
chodník
na budově hasičské zbrojnice byly vyměněny vrata včetně
všech oken a vyměněna elektroinstalace
za dráhou směrem od vršku byla vybudována
penetrovaná cesta
uprostřed obce směrem od pomníku byla opravena
opěrná zídka podél chodníku
na dolním hřišti bylo vybudováno zázemí pro pořádání
sportovně kulturních akcí
dále bylo na hřišti zbudováno dětské hřiště
hřiště bylo od potoka oploceno
u hřbitova byla opravena přístupová komunikace
na hřbitově byly opraveny zídky a natřeno oplocení
byl vypracován nový územní plán
dovybavena hasičská jednotka (zásahové oblečení,
čerpadlo, stříkačka)
byl doplacen úvěr za vybudování hlavního řádu vodovodu
Syrákov
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Všechny tyto akce byly financovány z rozpočtu obce a některé byly
dofinancovány z vyřízených dotací, jak evropských fondů, tak
částečně z národních zdrojů. Celková výše dotací v tomto volebním
období činila 1,8 milionu korun.
Obec je prakticky bez dluhů, zbývá zaplatit dvakrát 40.000 Kč
během let 2015, 2016. Tyto splátky jsou za rozvody vody v obci.
Vážení spoluobčané, chtěl bych všem končícím zastupitelům
poděkovat za spolupráci a novému zastupitelstvu vzkázat, že se
nemusí bát prázdné kasy, zanecháváme zajímavý obnos peněz,
tak aby mohli pokračovat ve zvelebování naší obce.
starosta
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HASIČI 2014
Nezdá se to, ale jsou to uţ čtyři roky, co jsme se s malou
skupinkou lidí pustili do obnovy zašlé slávy sboru dobrovolných
hasičů v Uble. Dnes uţ víme, ţe se nám to nad očekávání podařilo.
Vţdyť jsme schopni, a to také díky našim dorostencům, se pustit
do organizace větších kulturních i sportovních akcí. Ale pojďme
od začátku roku.
Uţ tradičně jsme sezónu začali pořádáním hasičského plesu.
Trochu nám to zkomplikovaly nové zákony, kdyţ jsme narychlo
pořizovali koncesi na prodej lihovin, ale vše se nakonec podařilo.
A tak jsme se společně se všemi příchozími mohli trochu pobavit.
Počasí přálo, nebyly ţádné mrazy, coţ pomohlo příjemné
atmosféře v sále. Díky všem sponzorům tomboly a manţelům
Šimkovým, kteří nám bezplatně poskytli pronájem sálu (všem moc
děkujeme), se nám z této akce podařilo přinést do naší pokladny
i nějaké finanční prostředky.
V zimním období se naši mladí hasiči připravují na uzlovací
soutěţe. Tato příprava vyvrcholila domácím kolem v uzlování.
V zasedací místnosti obecního úřadu devět soutěţících bojovalo
o postup do okresního kola, tentokrát uţ i se slušnou diváckou
účastí. Medaile byly rozdány, a tak poslední březnovou neděli mohli
tři postupující ve dvou ţákovských kategoriích vyjet do kulturního
domu v Březůvkách na okresní kolo Velké uzlovací soutěţe.
A to uţ v nových dresech, které nám zaplatil Ubbab. Byli jsme lehce
nervózní, protoţe starší ţáci obhajovali třetí místo z předchozího
roku. Obavy se ukázaly být zbytečné. Starší ţáci ve sloţení: Radek
Gerţičák, Ondřej Gerţičák, Libor Punčochář vybojovali dokonce
druhé místo, coţ v konkurenci sborů z celého okresu je velký
úspěch. Mladší ţáci: Tomáš Zedník, Petr Gálik, Ondřej Macek
mohou být s umístěním na šestém místě také nadmíru spokojeni.
Příchod jara nás „vytáhl“ na dolní hřiště, kde se rozjela příprava
druţstev na okrskovou soutěţ. V tomto roce uplynulo 75 let
od zaloţení hasičů v Uble, proto jsme zvaţovali, jakou formou
provést oslavy. Pořádání okrskové soutěţe nám připadlo jako
vhodná volba. Proto jsme oslovili vedení okrsku, a to nám vyšlo
vstříc. Tak mohlo devět sborů z celého vizovického okrsku zavítat
po čtyřiceti letech na naše dolní hřiště a svést tu boj o poháry
ve všech čtyřech kategoriích poţárního sportu. Součástí
slavnostního nástupu bylo vyznamenání našich aktivních
a zaslouţilých členů a také celý sbor obdrţel při této příleţitosti
Čestné uznání Okresního sdruţení ve Zlíně za aktivní činnost.
Dokázali jsme si, ţe organizačně zvládneme i takovou velkou akci,
jakou je okrsková soutěţ. Stálo nás to hodně sil i času, ale výsledek
se podařil.
Další akcí bylo kaţdoroční kácení máje a soutěţ jednotlivců
v běhu na 60 m s překáţkami pro naše mladé hasiče. Slunečné
počasí přálo soutěţi jednotlivců, fotbalům maminek s dětmi
a svobodných a ţenatých muţů. A i dodatečně postavený máj byl
skácen.
A po těchto událostech uţ se naše druţstva mohla věnovat
hlavně tréninku a soutěţím v poţárním útoku. Nejvíce startů mají
naši muţi (většina je stále ve věku dorostenců) – 20, dále ţeny –
10, dorost a veteráni nad 35 let mají po jednom startu, starší
a mladší ţáci startovali třikrát. Nejvíce se nám dařilo na soutěţi
v Neubuzi, odkud jsem přivezli dva poháry (ţeny a starší ţáci).
Na soutěţi v Hrobicích si muţi vylepšili osobní rekord na 17, 41
sekund a obsadili zde krásné čtvrté místo. Ţenám se zase dařilo
na noční soutěţi v Kašavě. Získaly zde pohár za třetí místo.
Závěr sezóny byl ve znamení domácí soutěţe
„Memoriál Antonína Navrátila“. V letošním roce jsme se rozhodli
soutěţ pořádanou v Uble věnovat našemu velkému hasiči Tondovi
Navrátilovi, který nás v minulém roce opustil, a tak uctít jeho
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památku. A teď uţ k samotné soutěţi. Počasí, jak uţ to u všech
letošních akcí bylo, si pohlídal sám Tonda. Tak nám uţ jen zbývalo
úspěšně se zhostit organizace. Trošku jsme se vyděsili, kdyţ jsme
viděli mnoţství přijíţdějících druţstev (18 druţstev dětí a 18
druţstev dospělých), ale nakonec se vše zdařilo. Po soutěţní
stránce nás zachránili mladší ţáci, kteří předvedli perfektní výkon
a vybojovali si třetí místo. (Na výkonu ostatních našich druţstev se
určitě projevila nervozita z domácího prostřední a únava
z chystání a přípravy). Co se týká organizace, vyhráli jsme všichni.
O hasičích z Ubla se uţ prostě ví. A potěší, kdyţ k nám přijedou
druţstva z Vigantic nebo Ludslavic, která to k nám nemají jen pár
kilometrů.
K výčtu všech akcí je třeba přidat i jarní sběr ţeleza a akce,
co nás ještě čekají: výroční valná hromada s volbou výboru
a silvestrovský pochod.
Jsem velmi rád, ţe do všech našich akcí se stále aktivně
zapojuje i naše mládeţ. A s tím jsme do toho šli.
Vychovat si nástupce, kteří za nás jednou převezmou celý chod
sboru.
Jiří Geržičák
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První světová válka se týkala i Ublanů
Téměř v kaţdém městě i obci se nachází památník věnovaný
obětem první světové války, který navţdy připomíná jednu
z nejtragičtějších událostí 20. století a útrapy s ní spojené. Také
v Uble byl v roce 1937 slavnostně odhalen pomník na počest
dvanácti Ublanů, kteří se domů uţ nevrátili. Snímek tohoto pomníku
i všech ostatních z bývalého okresu Zlín si mohou prohlédnout
návštěvníci výstavy V zákopech a v zázemí (Velká válka
1914–1918 v Evropě i na Zlínsku), která byla v Muzeu jihovýchodní
Moravy ve Zlíně otevřena 19. září a potrvá do 23. listopadu
letošního roku.
Výstava připomíná události na frontách první světové války nejen
unikátními fotografiemi z jednotlivých bojišť, ale i uniformami,
výstrojí a zbraněmi rakousko-uherské armády i francouzských,
italských a ruských legionářů. Zajímavé jsou i vystavené medaile,
kolekce známek a pohlednic s válečnou tematikou a také
korespondence vojáků z fronty. Výstava přibliţuje i ţivot ve Zlíně
a zlínském regionu se všemi důsledky války. Kromě fotografií jsou
k vidění dobové osobní dokumenty, platidla a přídělové lístky,
předměty z vybavení domácnosti i hračky. Především děti jistě
zaujme školní třída a tehdejší učební pomůcky.
Výstavu, která je součástí celorepublikového projektu Muzea
a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války, najdete
ve 14. budově 14I15 Baťova institutu.
Yvona Činčová
(autorka výstavy)
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INFORMACE OÚ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údrţbových a revizních prací – bude
přerušena dodávka elektrické energie v obci Ublo dne 23. 10. 2014
od 7:30 do 15:00 hodin.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu
bezpečnosti povaţovat energetické zařízení za zařízení
pod napětím.
Případné pouţití vlastního náhradního zdroje v době přerušení
dodávky elektřiny je nutné předem vţdy projednat se společností
E-ON Česká republika, s. r. o.

Polatky za komunální odpad a ze psů na rok 2014
Upozorňujeme občany, kteří dosud nemají zaplacené poplatky
za komunální odpad a poplatky ze psů na rok 2014, aby je uhradili
nejpozdeji do 31. 10. 2014 na Obecním úřadě v Uble.
Výše poplatku za komunální odpad pro rok 2014 je 500,- Kč za
osobu hlášenou k trvalému pobytu. Pro majitele rekreačních
objektů činí výše poplatku 500,- Kč/objekt.
Poplatek ze psa platí kaţdý majitel pejska staršího tří měsíců. Výše
poplatku pro rok 2014 je 60,- Kč.

Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečných odpadů z domácností proběhne v sobotu
4. 10. 2014, a to následovně:
Ublo - dolní autobusová zastávka
10.00 – 10.30 hod.
Ublo - hasičská zbrojnice
10.35 – 10.55 hod.
Mimo uvedené hodiny jiţ nebude moţno odpady odevzdávat, neboť
svozová technika bude přesunuta do další obce.

Ordinační hodiny
MUDr. Stanislav Remeš
II. pololetí r. 2014 v Uble
25. listopadu
23. prosince
Vţdy od cca 13.45 hod.
Vydání připravili: Yvona Činčová, Jiří Gerţičák, Jana Navrátilová,
Jaroslav Šimek, Petra Tomancová, Šárka Zelinská
Foto: Jiří Gerţičák
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