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UBLO ŽIJE aneb Co se událo v roce 2014
Když zavzpomínáme na všechny události, které se v Uble
uskutečnily v roce 2014, můžeme prohlásit: „Ublo žije.“
Vždyť tady máme ochotníky, hasiče, myslivce, Ubbab a další
„akční“ jednotlivce, kteří k naší radosti vše organizují.
První větší akcí roku byl hasičský ples, který se uskutečnil
v únoru a k příjemné atmosféře přispěly i mírné venkovní
teploty.
Hned na začátku března proběhl v hospůdce U zemské osy
Ubelský košt slivovice, ze kterého postoupilo pět vzorků do
regionálního koštu. Ten proběhl také v sále naší hospody a
zúčastnilo se ho i pět nejlepších z koštů v Jasenné, Lutonině
a Bratřejově. Regionální košt zaštítili starostové
zúčastněných obcí a snad můžeme doufat, že i nově zvolení
zástupci budou v této tradici pokračovat.
K velmi oblíbeným událostem v zimním období patří
představení ubelských ochotníků – letos to byla divadelní
parodie Chudák Harpagon.
Menší akcí byla soutěž mladých hasičů v uzlování, která
proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu a zakončila
zimní tréninky dětí v této disciplíně.
První venkovní akcí, i když menšího rozsahu, byl Keltský
telegraf (postupné zapalování ohňů z kopce na kopec v celé
ČR), který proběhl u Vyhlídky u hrušky. Počasí v podobě
silného větru Keltskému telegrafu příliš nepřálo.
Další, již větší jarní akcí bylo každoroční stavění máje, u
kterého se na „dolansku“ už spoustu let schází velká část
obyvatel obce. Během posledních let se posezení přesunulo
od čekárny na dolní hřiště.
Mimořádnou letošní akcí byla okrsková soutěž v požárním
sportu, kterou uspořádali naši hasiči po třiceti letech, u
příležitosti 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Uble. Na „okrskovku“ zavítali nejen soutěžící, ale i diváci,
takže se během celého dne vystřídalo v Uble kolem 350 lidí.
Na přelomu května a června se sešly dokonce dvě akce
během jednoho víkendu – sraz rodáků v sále hospody
U zemské osy (pořadatelé Jarka Baťová, Petr a Miloš
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Navrátilovi) a kácení máje, jehož součástí byla soutěž
mladých hasičů v běhu jednotlivců a tradiční fotbaly. Letos
zvítězili svobodní nad ženatými.
Prázdniny zahájil dětský den se zvěřinovými hody, který
uspořádali Ubbab a myslivci. Den plný soutěží a atrakcí pro
děti i dospělé zakončila taneční zábava (pořádaná myslivci)
se skupinou Retro. Následovaly sportovní prázdninové akce:
na horním hřišti nohejbalový turnaj – podle informací
pořadatelů (Laďa Srněnský a Martin Tomanec) „nejméně 15.
ročník“ a na dolním hřišti uspořádal fotbalový turnaj David
Vávra. Ke sportovním akcím můžeme přidat i střelby
organizované mysliveckým sdružením.
Po prázdninách přibyla novinka – gulášfest. Myslím, že ani
pořadatelé (Petr Kovář, David Vávra) a pět soutěžících
neočekávali takovou účast ochutnávajících. Guláše byly
výborné a doufejme, že tato úspěšná akce se zopakuje i v
roce příštím.
Poslední venkovní událostí byl Memoriál Antonína
Navrátila, soutěž v hasičském útoku, která proběhla na
dolním hřišti. Do Ubla si přijelo zasoutěžit 17 družstev dětí a
17 družstev dospělých.
Na přelomu listopadu a prosince se konaly již pravidelné
akce: beseda s důchodci, kterou pořádá zastupitelstvo obce, a
mateřskou školkou organizovaná mikulášská besídka. Ke
konci roku si pro nás přichystalo Myslivecké sdružení Ublo a
Honební společenstvo Ublo „poslední leč“, která se těší
velké oblibě u místních i přespolních., o čemž svědčí vždy
plná hospoda i sál. Poslední den roku nás čeká ještě hasičský
silvestrovský pochod.
Do výčtu je potřeba přidat aktivity mateřské školky –
karneval, drakiáda, pochod broučků, nocování ve školce a
mnohé další.
Závěrem: není jednoduché napsat najednou článek o všech
akcích v Uble za jeden rok a nepoužívat stále dokola slovo
akce. Tak prosím všechny organizátory akcí: napište po
každé akci krátkou či delší zprávu do Ubelského občasníku o
své akci, a pokud možno akčně.
Renata Geržičáková
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Volby do obecního zastupitelstva
Kandidaturu do obecního zastupitelstva přijalo 13 občanů
naší obce. Byli zapsáni na tři kandidátní listiny. Sdružení
nezávislých kandidátů I, Mladé Ublo a Sdružení nezávislých
kandidátů II. Voleb se zúčastnilo 153 voličů, což odpovídá
68% účasti.
Volby vyhrála paní Ivana Kopečná těsně před panem Jiřím
Geržičákem, oba ze Sdružení nezávislých kandidátů I. Z této
listiny byl do zastupitelstva zvolen taktéž pan Petr Baťa.
Z kandidátní listiny II byli zvoleni do zastupitelstva pan
Jaroslav Šimek a paní Barbora Navrátilová.
Zvoleni zastupitelé se dohodli na tomto uspořádání
zastupitelstva: starosta Jaroslav Šimek, místostarosta Barbora
Navrátilová, předseda finanční komise Jiří Geržičák,
předseda kontrolní komise Petr Baťa a členka kontrolní
komise Ivana Kopečná. Všechny tyto funkce jsou
neuvolněné.
Všichni zvolení zastupitelé děkují voličům za důvěru.
Starosta
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Setkání s důchodci
Setkání důchodců – tradice, která byla zavedena již před lety
a dodržuje se dodnes. Tomuto setkání je vyčleněno jedno
páteční odpoledne. Stejně tomu bylo i letos. A tak se v pátek
28. listopadu 2014 připravila zasedací místnost a v 16 hodin
jsme očekávali příchod našich spoluobčanů. Někteří
přicházeli již před stanovenou hodinou, pro ty, kteří sami
nemohli dojít, byl připravený odvoz. Netrvalo dlouho a
zasedací místnost byla obsazena do posledního místečka. Pro
všechny bylo připraveno drobné občerstvení. Při dobrém
jídle a pití čas rychle plynul, nikdo neměl naspěch. Všichni
zúčastnění se živě bavili, vyprávěli, nechyběli humorné
historky ani postěžování si na drobné starosti. Odpoledne i
večer uplynul jako voda, byl čas loučení. Poslední hosté
odcházeli v pozdních večerních hodinách s přáním, ať se za
rok sejdeme zase. Třeba v jiném prostředí, jiném počtu, kdo
ví? Za rok na shledanou.
Ivana Kopečná

Drakiáda a pochod broučků
Děti se letošní drakiády ne a ne dočkat. V plánu byla už od
26. září a vzhledem k počasí si na ni musely počkat ještě
dalších 14 dní.
Nakonec se tedy konala 10. října, kdy se po deštivých dnech
ukázalo sluníčko.
Den to byl jak malovaný, děti už od rána draky nastartované,
pod koleny namazané, aby vyšly ten kopec, co je čekal, ale
na kopci je čekalo malé zklamání… totální bezvětří!
Jaktěživa jsem to tady v Uble nezažila, ale představte si, že u
hrušky nefučelo!
Letět nakonec letěli snad všichni draci aspoň chvilku, ale
opravdu trvale ve vzduchu vydrželi snad jen ti největší draci.
Nicméně to, na co se všichni nejvíc těšili, nastalo až po
samotném pouštění draků…
Na špekáček po zaslouženém sportovním výkonu se těšil
snad každý.
Pochod broučků se konal také v říjnu, konkrétně 31.
Počasí opět bylo laskavé a dopřálo dětem také pěkný zážitek.
No uznejte sami, kolikrát do roka se vám podaří jít
zhasnutým Ublem za zvuku pohádkových písniček
s rozsvíceným lampionem?
Pro děti jistě další kouzelný zážitek!
BaNav

Advent
Adventu (z lat.) – přicházející, tj. přípravná doba na Vánoce
obsahovala čtyři neděle církevního roku před Štědrým dnem
a v minulosti jí počínal církevní rok. Jednalo se o postní čas
se zásadami střídmosti v jídle a pití, v kouření, v tanečních
zábavách, zpěvu a dokonce hlasitém hovoru. Nekonaly se ani
svatby. Nastupující zima v zemích střední Evropy nabídla
svým obyvatelům období hospodářského klidu, ale i obavy o
přežití. Ve srovnání s létem se práce přesunula spíše do
domu. Připravovaly se zásoby na celé svátky, opravovalo se
a uklízelo se nářadí, nastával čas přástek a draní peří.
Průvody maskovaných postav
Snad nejčetnější kolední a obchůzkovou částí roku nás
provázejí průvody maskovaných postav, představující
legendární světce i fantastické bytosti, zvířata, žertovné
postavičky.
Z tohoto pohledu si až do současnosti udržel velký význam
i na Valašsku svátek jednoho z prvních biskupů rané
křesťanské církve, sv. Mikuláše, jemuž legenda přisuzuje
milosrdenství.
Průvod četných mikulášských maškar, nejen nám dnes
známého Svatého s andělem a čertem, ale i množství dalších
pekelníků, smrtiček, husarů, kominíků, rasů, židů a cikánů.
Důležitou součástí bylo opět obdarování dětí – za
modlitbičku získávaly ovoce, ořechy a figurky z kynutého
těsta.
S obchůzkou masek je též spojen svátek křesťanské
mučednice ze 3. století, sv. Lucie.
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V předvečer svátku chodila po chalupách postava zahalená
do bílé plachty a z pozice patronace sv. Lucie nad tkalci,
švadlenkami a krejčími dbala na to, aby žádná gazděna
nepředla a vlastně vůbec nepracovala s textilem. Ta, která
neposlechla, byla okamžitě vyplacena velkou vařechou.
Vdavek chtivá děvčata využívala ještě adventního svátku sv.
Barbory. V jeho předvečer si uřízla višňovou nebo
třešňovou větvičku, vložila ji do džbánku a pečovala o ni tak,
aby vykvetla do Štědrého dne. Zdařilo-li se, věřila
v předzvěst svatebního veselí v příštím roce.
Stejně tak rozkvetlá větvička naznačila hospodářům v příštím
roce dobrou úrodu.
Z článku Mgr. Tiché z Valašského muzea v přírodě R. p. R.

Touto cestou vám zastupitelstvo obce
Ublo přeje příjemné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok 2015.

Mikulášká besídka
Mikulášská besídka dětí z MŠ se konala 5. prosince v sále
hospůdky U zemské osy. Děti měly nachystané pro Mikuláše
krásné představení v převlečení za zvířátka. Naučily se velké
množství básniček, písniček i koled. Předškolní děti měly
nachytané i vystoupení hry na flétničky.
Po vystoupení nastala dlouhá chvíle čekání na Mikuláše.
Mikuláš děti dlouho napínal, ale nakonec přeci jen přišel a
všechny děti se dočkaly vytoužené odměny.
Některé malé zlobivečky trošku vystrašil čert, co proběhl
sálem, naštěstí vše dobře dopadlo a všichni rodiče si odvedli
stejný počet dětí jako na začátku.
BaNav

Úřední hodiny

Vánoční stromeček u MŠ
V letošním roce jako již tradičně stojí u mateřské školy
vánoční stromeček hlavně pro radost dětem a k navození té
správné vánoční atmosféry, i když tomu zatím počasí
nenasvědčuje. Letos se o jeho realizaci zasloužili
Geržičákovi chlapi v sobotu 29. listopadu. Jedná se o 13letý,
přibližně 5metrový stříbrný smrk. O jeho zdobení se
postaraly děti z místní MŠ. Touto cestou děkujeme za
zpříjemnění předvánočního času.
Zastupitelstvo obce

Telefon
e-mail
web

Po 800-1230
1600-1800
00
30
Út 8 -12
St 800-1230
1600-1800
00
30
Čt 8 -12
Pá 800-1230
577 458 249
obecublo@volny.cz
www.ublo.cz

Koncem listopadu někteří z vás (starší 18ti let a obyvatelé
s trvalým pobytem v Uble) obdrželi do svých schránek
anketní lístky týkající se problematiky spojené
s případným odkupem nemovitosti č. p. 3.
Prosíme vás o jeho vyplnění a odevzdání na obecním
úřadě v úředních hodinách. Pomůžete nám tak
v nelehkém rozhodování o budoucnosti hospůdky U
zemské osy.
Jménem zastupitelstva obce Ublo vám děkujeme za váš
názor!
Zastupitelstvo obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ublo
ze dne 19. 11. 2014 přijalo tato usnesení:
10/11/14 - s ch v a l u j e: - program jednání
11/11/14 - s ch v a l u j e: - změnu rozpočtu č. 2
12/11/14 - s ch v a l u j e: - dispoziční oprávnění
13a/11/14 - s ch v a l u j e: - rozpočtové provizorium na rok 2015
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13b/11/14 - s ch v a l u j e: - složení inventarizační komise na rok
2014
13c/11/14 - s ch v a l u j e: - delegování zástupců obce do Sdružení
obcí Syrákov
13d/11/14 - s ch v a l u j e: - řešení územně plánovací dokumentace
obce
- p o v ě ř u j e: - starostu obce p. Ing. Jaroslava Šimka ke
spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem
Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu § 47, 51 a 53
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období
2014–2018
13e/11/14 - s ch v a l u j e: - uspořádání motoristické soutěže pro
řidiče amatéry „Ve stopě Valašské zimy – Memorial Josefa
Sláčíka“ za daných podmínek

Otvírací doba obchůdku „U Baťů
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Narodili se

- p o v ě ř u j e: - starostu obce k dojednání konečné ceny zajištění
dovozu sociálního kontejneru.

Zemřeli

14b/11/14 - b e r e n a v ě d o m í: - beseda s důchodci se
uskuteční 28. listopadu 2014 v zasedací místnosti OÚ Ublo od
16:00 hodin
- p o v ě ř u j e: - pí Ing. Barboru Navrátilovou, p. Petra Baťu a p.
Jiřího Geržičáka přípravou
15/11/14 - s ch v a l u j e: - návrh na usnesení

1400-1700
1400-1700
1400-1700
1400-1700

Kalendárium roku 2014

13f/11/14 - s ch v a l u j e: - pořízení kontejneru se sociálním
zařízením na dolní hřiště

14a/11/14 - b e r e n a v ě d o m í: - uskutečnění ankety ohledně
odkoupení nemovitosti č. p. 3

800-1200
800-1200
800-1200
Zavřeno
800-1200
800-1100
Zavřeno

Přistěhovali se
Odstěhovali se
Počet obyvatel ke dni 30.
11. 2014

Petr Jurásek
Tomáš Navrátil
Františka Procházková
Zdenka Jančíková
nikdo
nikdo
275

Blahopřejeme k životnímu jubileu

BaNav

Ekologické okénko
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás touto cestou
informovat o možnosti vyzvednou si na obecním úřadě
oranžové pytle na obaly tetra-pak (především obaly od mléka
a džusů). Těm, kteří jsou již dlouhou dobu zvyklí na to si je
pravidelně vyzvedávat, děkujeme za třídění odpadu. Šetříte
tak náklady obce na jeho likvidaci. Naplněné pytle
shromažďujte u žlutých kontejnerů na plast, odváží se při
jejich vyprazdňování.
Svozový kalendář
Plast

Papír

Komunální odpad

Sklo

prosinec
leden

22.12.
19. 1.

8. 12.
5. 1.

4., 11., 18., 25. 12.
8., 15., 22., 29. 1.

23.12

únor

16. 2.

2. 2.

5., 12., 19., 26. 2.

březen

16. 3.

2.30.3.

5., 12., 19., 26. 3.

duben

13. 4.

27. 4.

květen
červen

11. 5.
8. 6.

25. 5.
22. 6.

2., 9., 16., 23., 30.
4.
7., 14., 21., 28. 5.
4., 11., 18., 25. 6.

Otevírací doba kontejnerů
Středa
Sobota

15:00 – 17:00
10:00 – 13:00

Terezie Čepilová
Ludmila Kovářová
Jan Korčák
Věra Macková
Ludmila Geržičáková
Jarmila Šimková

90 let
70 let
60 let
55 let
50 let
50 let

Oslavencům srdečně blahopřejme.

Ordinační hodiny MUDr. Remeše v I. pololetí
2015
20. ledna
17. února
17. března
14. dubna
12. května
9. června
Vždy cca od 13:45
Vydání připravili: Barbora Navrátilová, Jana Navrátilová,
Ivana Kopečná, Jaroslav Šimek, Renata Geržičáková, Jiří
Geržčák, Petr Baťa, Šárka Zelinská
Foto: Barbora Navrátilová

_______________________________________________________________________________________
Ubelský občasník
4

