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Číslo 42
Masopust
Na Valašsku čas muzig, bálů, škubaček péřá, přástek,
súsedských besed. Závěr zimy představoval dobu
vegetačního klidu, kdy se na zemědělských usedlostech spíše
dokončovaly jen drobné práce z předešlého hospodářského
roku. Říkalo se, že kdo v masopustě moc dělá, v létě to
odleží. Na pole se nevyvážel ani hnůj, neboť vozí-li kdo
v končiny na pole hnůj, bude míti neúrodu. Zároveň se však
všichni připravovali na blížící se jaro, počátek nové
hospodářské sezóny. S tím souvisela i řada symbolických
magických úkonů a pověr, zajišťujících úrodu a prosperitu,
také ochranu před zlými silami a nepříznivými vlivy.
Mgr. Jana Tichá, Valašské muzeum v přírodě
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přátelská posezení s kytarou v hospodě U Kajšů při
příležitosti otvírání studánek, výročních zasedání UBNAPu
a podobně. Mezi poslední chalupáře v Uble patří manželé
Tauferovi, kteří koupili Surovíkovu chalupu ve Spadalině
a trvale žijí na Novém Zélandu. Pravda, jet do Ubla na
chalupu z Nového Zélandu je trochu z ruky, ale i to je dnes
možné! Maruška a Petr Tauferovi se rychle a vřele s námi
sžili. Stali se součástí mnoha společných akcí v hospůdce
U zemské osy, rodinných akcí a kamarádských posezení,
a to nejen u některých z nás, ale také u nich na chalupě. Také
mnoho našich mladých Ublanů, kteří se vypravili na Nový
Zéland, bylo jejich hosty.
A tak asi mnohé z nás nepřekvapí, že tato rodina pokřtila
svoji rybářskou-výletní loď, se svolením našeho starosty,
„UBLO“ a na její kajutě je znak naší obce.
A tak s trochou nadsázky můžeme říct, že máme vlastní
flotilu a její první plavidlo kotví nedaleko města Turangi na
jezeru Taupo na Novém Zélandu.
Která ze sousedních obcí či měst se tímto může pochlubit!
Jan Šimek

První plavidlo naší flotily
Naše nevelká obec má, mimo trvale přihlášené osoby, také
nemálo chalupářů. Ti první koupili své chalupy na pasekách
už v sedmdesátých letech minulého století. A ti poslední
celkem nedávno.
K prvním chalupářům, kteří přišli do Ubla, patří zakladatelé
recesního spolku „UBNAP“ (Ubelský národní park) v čele
s ředitelem několika škol na Zlínsku, Poldou Vavrušou, který
koupil chalupu od Velísků. Tento spolek přinesl do obce
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Silvestrovský pochod

číslo 42
Malenovický suk

Poslední den v roce se skupinka třiceti lidí, kteří nechtěli
sedět doma, vydala na sedm a půl kilometrů dlouhý výšlap
okolo Ubla. Počasí bylo mrazivé, okolní krajina mírně
zasněžená. Sluneční paprsky vykouzlily krásný den, který
přímo lákal k procházce. Start byl v pravé poledne, někdo
vyrazil po brzkém obědě a ti, kteří oběd doma nestihli, se
těšili na opékání. Tradičně nejrychlejším tempem vyrazila
„naše mládež“. My starší jsme měli zastávky z důvodu
zahřátí se horkými nápoji. Cesta po dráze směrem na
Jasennou, dál na Lutoninu a zpět do Ubla rychle ubíhala a
všichni jsme se společně sešli „na vápně“ u ohně. Ten ve
sněhu založili naši rychlejší mládežníci. Začala se opékat
slanina, špekáčky, klobásy a chleba. Protože se slunce začalo
schovávat za okolní kopce a horké nápoje došly, tak oheň
sloužil i k ohřívání. S přibývajícím šerem jsme se vydali
k cíli naší cesty a po zdravé vycházce mohli začít slavit
silvestr!

V zimním období se ubelští mladí hasiči o víkendech
scházejí v „zasedačce“ obecního úřadu na uzlovacích
trénincích. O co vlastně jde? Mladší i starší žáci se učí vázat
pět různých uzlů za sebou na čas. Ti nejrychlejší pak jezdí
reprezentovat náš sbor a obec na uzlovací soutěže. První
takovou byl v letošním roce Malenovický suk. Našich pět
starších žáků, jeden mladší žák a jeden dorostenec porovnali
své dovednosti ve vázání uzlů s ostatními soutěžícími ze
sborů z celého okresu v jednotlivcích i ve štafetě družstev.
Nejvíce se dařilo Radkovi Geržičákovi, který obsadil sedmé
místo v konkurenci 52 soutěžících ve své kategorii. Úspěšné
mohlo být i družstvo starších žáků ve štafetě. Po dosažení
třetího času je však z této pozice odsunula penalizace za
předčasné vyběhnutí a chybně uvázaný uzel až na devátou
příčku. Škoda. Příště to bude určitě lepší.
Jiří Geržičák

Renata Geržičáková

Výsledky ankety týkající se odkupu nemovitosti
č. p. 3
Ankety se zúčastnilo 111 voličů z celkového počtu 225
voličů, což je 49,3% volební účast. Se záměrem koupit
nemovitost souhlasilo 104 občanů, což je 93,7 %, a proti
bylo 7 občanů, což odpovídá 6,3 %.
BaNav

Jak to vidím já

Tradiční vítání nového roku „U hrušky“
Tradice setkávání se na silvestra U hrušky vznikla už před
patnácti lety, tedy na silvestra roku 1999. Od té doby se zde
setkáváme v různém počtu a složení pravidelně. Tento
silvestr přišlo přes padesát lidí, a to nejen z Ubla, ale
i z okolních obcí. Počasí bylo příznivé, takže jsme měli
pěkný výhled do okolí. Po půlnoci jsme si zazpívali českou,
slovenskou a „ubelskou“ hymnu (Dolů Ublem teče...).
Přiťukli jsme si šampaňským, popřáli si hodně štěstí a zdraví
do nového roku 2015 a vydali jsme se na zpáteční cestu
z kopca dolů do dědiny.
Jarmila Šimková

Na danou problematiku existují dva úhly pohledu.
Jeden je z pohledu občana obce, který navštěvuje hospůdku
U zemské osy, ať již příležitostně, či pravidelně, u kterého se
předpokládá, že bude hlasovat pro nákup této nemovitosti,
protože by nerad přišel o kulturní centrum. Nepředpokládám,
že by se mezi námi našel další občan Ubla, který by byl
schopný a ochotný tuto nemovitost koupit a využívat tak, jak
se tomu děje doposud…
Druhý je z pohledu finančního, na který by mělo
zastupitelstvo jako hospodáři obce v první řadě myslet.
Obec Ublo má rozpočtové výdaje na rok 2015 ve výši cca
4.300.000 Kč. Rozpočtové příjmy na rok 2015 má ve výši
cca 2.900.000 Kč + zůstatek na účtech z loňského roku ve
výši cca 1 400 000 Kč, což na první dojem vypadá, že
bychom si mohli danou nemovitost dovolit. Nicméně uznejte
sami, kolik ještě dalších investic si bude moci obec dovolit,
když vynaložíme 2.000.000 Kč? A i kdybychom dali letos
jen polovinu, i tak jsou to nemalé peníze, které by se daly
využít jinak.
Koupě nemovitosti se jeví jako minimální investice, dalšími
náklady jsou běžný provoz, nová střecha, okna, zateplení,
vytápění sálu (dosavadní je nevyhovující)…
Vezměme využitelnost dané nemovitosti.
Je pravdou, že čas od času se v sále koná nějaká společenská
akce, ale na druhou stranu by se daly spočítat na prstech
jedné ruky.
Akce školky je možné konat ve školce, hasičský ples by se
dal nahradit nějakou letní hasičskou akcí, narozeniny bývá
většinou zvykem slavit v bratřejovském sále z důvodu
vytápění v zimním období a hlavně z důvodu občerstvení
i s obsluhou přímo na místě. Co se týče ubelských ochotníků,
myslím si, že by bylo možné nacvičovat v zasedací místnosti
obecního úřadu a představení by mohli odehrát pod širým
nebem na místním hřišti, případně v kulturním domě ve
Vizovicích nebo v Bratřejově.
Hospůdka samotná sama o sobě nemůže být výdělečným
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podnikem, když tam pravidelně sedává max. 5 lidí za večer.
Koupě nemovitosti výrobní firmou bych téměř vyloučila,
dopravní obslužnost naší obce není ideální pro případnou
nákladní dopravu, hlavně v zimě.
Nabízí se proto otázka.
Nebylo by rozumnější investovat do stávajícího obecního
majetku (veřejné osvětlení, rekonstrukce zídek, chodníky,
cesty, topení ve školce a OÚ, odvlhčení hasičské zbrojnice,
nové hasičské auto atd.) než pořizovat další?
Nejsou tři nemovitosti pro Ublo s 275 obyvateli příliš velké
sousto?
Účelem tohoto článku je přivést vás k zamyšlení nad danou
problematikou, je to můj osobní názor, nepředkládám tímto
názor zastupitelstva, jen jiný úhel pohledu.
Barbora Navrátilová

Jak to vidím já 2
Známe to všichni. Něco moc chceme, ale peněz není nazbyt.
Rozumný hospodář se rozhoduje vždycky stejně: zváží
pokud možno bez emocí všechny plusy a všechny mínusy
možného nákupu a zachová se podle toho, co převáží.
V podobné situaci se v této chvíli ocitlo Ublo, které
přemýšlí, zda koupit či nekoupit hospodu. Na jedné misce
vah se ocitá částka, kterou musí obec najít ve své pokladně
a která není vzhledem k našemu rozpočtu nijak nízká. Navíc
každá budova potřebuje investice a zapomenout bychom
neměli ani na provozní náklady. Na druhé misce pak leží
zachování veřejné nálevny, kterou čas od času nebo
pravidelně navštěvuje velká část z nás. Pojďme ale dál.
K hospodě patří sál, který nám může většina okolních vesnic
jen závidět. Stal se přirozeným centrem setkávání Ublanů
několika generací. Nebýt sálu, na všechny ty poslední leče,
bály, tancovačky, mikulášské, dny maminek, oslavy
narozenin a nevím co ještě bychom mohli zapomenout. Svá
fidlátka by si mohli sbalit i ochotníci, kteří dnes mají už
desítky či dokonce stovky fanoušků. Bez domácí scény by se
naši amatérští herci stali bezdomovci, a divadlo končí.
A posuňme se ještě dále. K hospodě patří zrekonstruované
prostory, nyní částečně fungující jako kanceláře, a byty, které
už mnohokrát posloužili těm, kteří se ocitli v nějaké nouzi. Je
rozumné zbavovat se těchto prostor? Můžeme vyloučit, že
někoho z nás postihne v budoucnu třeba požár, povodeň
nebo jiný problém a bude potřebovat alespoň načas azyl?
A co naši mladí? Co ti, kteří se rozhodnou v obci stavět? Ti
všichni potřebují dočasný prostor, kde složit hlavu, a každá
kulturní obec by měla být schopná jim tuto možnost
nabídnout. Nehledě na to, že pronájem bytů by samozřejmě
nějaké finance do obecní poklady taky přinesl. Nejtěžší
mincí na miskách vah je pak riziko nevhodného nového
majitele budovy. Nebyli bychom první ani poslední, kterým
se do obce nastěhovala hlučná, prašná či jinak obyvatele
obtěžující firma, kterou samozřejmě nikdo nedonutí, aby svůj
majetek spravovala podle představ okolí. A to už vůbec
nemluvím o průšvihu, který by nastal, kdyby nový majitel
nastěhoval do budovy nepřizpůsobivé občany. Neudělali
bychom s tím vůbec nic.
Výsledky ankety týkající se budoucnosti hospody už známe.
Nelehké konečné rozhodnutí teď leží v rukou hospodáře,
tedy našeho zastupitelstva, které jsme si sami zvolili. Ať už
se rozhodne jakkoli, doufejme, že to bude rozhodnutí
rozumné.
Šárka Zelinská

číslo 42
Dovětek starosty
K možnosti koupě či nekoupě nemovitosti č. p. 3 chci říct, že
je mi bližší názor paní Zelinské, která popisuje výhody
i úskalí pro rozhodnutí, zda danou nemovitost do majetku
obce zakoupit.
Já bych se chtěl vyjádřit k možnému financování případné
investice. Nejsem v zastupitelstvu první rok, na sestavování
rozpočtu obce se podílím od roku 1990 zprvu pasivně,
v posledních deseti letech s plnou zodpovědností za rozpočet
jako starosta. Předchozí zastupitelé vědí, že jsme k rozpočtu
vždy přistupovali raději s malou rezervou, jen abychom se
nedostali pod finanční tlak, že nemáme na zaplacení
základních
výdajů
(elektřina,
provoz
školky).
Takto jsem informoval i současné zastupitelstvo, že
v případě odkoupení zmíněné nemovitost bych nechtěl,
abychom zaškrtili jiné investice (opravy a údržby cest,
opravy chodníků, zídek, investice do našich hřišť, podpora
hasičů).
Zde můžu s plnou zodpovědností říct, že i kdybychom
budovu odkoupili, zůstane na další dva roky na tyto akce 600
– 700 tisíc korun pro každý rok.
Jaroslav Šimek

Úřední hodiny

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

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2015
Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava oznamují, že s účinností od 1. ledna 2015 bude cena
pitné vody 39,01 Kč/m3 bez DPH, tj. 44,86 Kč/m3 včetně
15% DPH.

Ekologické okénko
Obecní úřad upozorňuje občany na vybírání poplatků za
komunální odpad a psy. Rozhodnutím zastupitelstva obce
nedochází v roce 2015 k navýšení místních poplatků. Výše
poplatků je proto zachována v původní výši, která byla platná
v roce 2014.
Sazba:
Poplatek za likvidaci odpadu činí 500 Kč/trvale hlášený
občan/rok,
rekreační objekt je částka 500 Kč/objekt/rok,
pes je 60 Kč.
Splatnost místních poplatků je do 31. 3. 2014.

Prosíme o dodržování termínu splatnosti!
Výše sazeb místních poplatků a jejich specifikace jsou
uvedeny v obecně závazné vyhlášce, která je zveřejněna
v elektronické podobě na stránkách obce www.ublo.cz
Informace týkající se výše sazeb poplatků a jejich splatnosti
je možné zjistit také přímo na obecním úřadě v úředních
hodinách, případně na tel. 577 458 249.
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číslo 42
Otvírací doba obchůdku „U Baťů

Nábor mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Ublo oznamuje, že do svých řad
hledá nové mladé hasiče (chlapce i děvčata) v kategorii
přípravka (ročníky 2010, 2009, 2008). Tréninky začnou
v měsíci dubnu a povedou je Hana Kovářová a Blanka
Macková. Případní zájemci volejte Jiřímu Geržičákovi, tel.:
605758908. Přivítáme i posily z řad starších dětí do
žákovských kategorií.

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

Otvírací doba platná od 16. 2. 2015.

Blahopřejeme k životnímu jubileu

Návrh rozpočtu na rok 2015 v /Kč/
Příjmy celkem
Z toho:
Tř. 1 Daňové příjmy
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Tř. 3 Kapitálové příjmy
Tř. 4 Přijaté dotace
Z toho položka: 4112 souhrnný dotační
titul
Tř. 8 Financování (Zůstatek na účtech)
Výdaje celkem
Tř. 5 Běžné výdaje
Z toho §:
1019 Včelaři
1032 Les
2212 Silnice
2219 Záležitosti pozemních komun.
2221 Dopravní obslužnost
2310 Voda (Syrákov – nein. transfer)
3111 Mateřská škola
3314 Knihovna
3341 Rozhlas
3399 Záležitosti kultury
3419 Tělovýchovná činnost
3522 Nemocnice Vizovice
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3636 Územní rozvoj
3639 Mikroregion Vizovicko
3721 Nebezpečný odpad
3722 Komunální odpad
3723 Sběr a svoz tříděného odpadu
3745 Veřejná zeleň
4351 Soc. služby (příspěvek Dotek)
5512 Hasiči
6112 Zastupitelé
6171 Činnost místní správy
6402 Fin. vypořádání minulých let
Tř. 6 Kapitálové výdaje
Z toho §:
3639 Kom. služby a úz. Rozvoj - pozem.
6171Činnost místní správy

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

4 350 400
2 687 000
184 000
2 000
54 400
54 400
1 423 000
4 350 400
3 346 400

Martina Jurčáková
Miloš Čepila
Miroslava Navrátilová
Sylva Tomečková

50 let
70 let
65 let
60 let

(leden)
(únor)
(březen)
(březen)

1 000
13 000
850 000
250 000
24 000
67 000
200 000
9 000
5 000
21 000
120 000
10 000
192 000
144 000
1 000
10 000
15 000
180 000
30 000
18 000
5 000
122 400
135 000
903 000
21 000
1 004 000

Oslavencům srdečně blahopřejme.

4 000
1 000 000

Vydání připravili: Petr Baťa, Jiří Geržičák, Renata
Geržičáková, Barbora Navrátilová, Jana Navrátilová, Jan
Šimek, Jarmila Šimková, Šárka Zelinská
Foto: Renata Geržičáková, Jan Šimek, Jarmila Šimková

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

Ordinační hodiny MUDr. Nečasové v I. pololetí
2015
7., 21. ledna
4., 18. února
4., 18. března
1., 15., 29. dubna
13., 27. května
10., 24., června
Vždy kolem 12:00

_______________________________________________________________________________________
Ubelský občasník
4

