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Tradiční stavění a kácení máje
Doposud se ve valašských obcích udržují slavnosti stavění
a kácení májů. V živé tradici se dnes setkáváme ještě s máji
obecními, společnými pro celou vesnici – uprostřed návsi,
před domem starosty či poblíž hospody. Tyto vysoké máje
připravovala všechna mládež a mladí ženatí mužové
v předvečer svátku svatých Filipa a Jakuba (ve starém
kalendáři 1. května).
V panském nebo obecním lese se ukradl vysoký smrk či
jedle. Do vrcholku se umístil praporek červené barvy, pod
něj se zavěsily tři až čtyři lahve s kořalkou.
Čím vyšší májka, tím lépe. Náleželo ke cti každé obce, aby
máj zůstal stát až do svatodušních svátků, respektive alespoň
do prvomájového rána. Dodnes se totiž na dědinách
s ostudou vzpomíná, kdy chlapi ze sousední vesnice takový
máj přišli ukrást či podetnout. A tak se původní noční bdění
a hlídkování v současnosti stalo příležitostí k nejrůznějším
nočním veselicím.
Stavění májek, podobně jako předchozí pálení ohňů (pálení
čarodějnic), náleží k dávným tradicím předkřesťanského
světa. Jejich význam lze s největší pravděpodobností
spatřovat v skryté symbolice jara – znamení růstu, plodnosti,
snad i také daru či oběti na usmířenou.
Ač mnoho magických složek již vymizelo, nadále se májové
pořádají zejména při kácení mája. V řadě vesnic se
dochovalo obřadní používání masek. O svatodušním víkendu
přicházejí drvaři, bídně oděni, s dřevěnou sekyrou a pilou,
doprovázeni robečkou s bečičkou kořalky, která je cestou
častuje, a hajným s dřevěnou flintou a žilou, jenž morisuje
nezvedenou chasu kolem.
Mgr. Jana Tichá, Valašské muzeum v přírodě
Tradiční stavění máje proběhlo také v naší malebné vísce.
Pod vidinou hořké odměny, jež byla předem slíbena, se ho
zúčastnil hojný počet mužského osazenstva obce, bez kterého
by se to pochopitelně neobešlo. V hojném počtu chlapi
spojili své síly a po nelítostném zápase se jim přeci jen
podařilo dostat májku na správné místo.

Koncem května proběhlo také již tradiční kácení máje. Po
několika předchozích letech, kdy kácení máje předcházelo
jeho druhé stavění (po nájezdu vandalů, kteří nám jej shodili
dříve, než bylo potřeba), se to letos bez této práce obešlo, za
což jsme byli všichni jistě rádi.
Počasí hasičům, kteří tuto akci pořádali, letos přálo, tudíž
bylo našlápnuto ke skvěle prožitému odpoledni.
Odpoledne začalo zhruba ve dvě hodiny, kdy byly na
programu dovednosti naší hasičské drobotiny v běhu
jednotlivců na 60 m.
Nejprve se nám předvedli borci z řad mladších žáků,
následovali starší žáci, kde kluci předvedli skvělé výkony.
Mladší žáci skončili v tomto pořadí:
1. místo Jakub Macek
2. místo Petr Gálik
3. místo Tonda Srněmský
U starších žáků to dopadlo následovně:
1. místo Radek Geržičák
2. místo Jakub Frýdl
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3. místo Ondra Helegda
Ovšem nejočekávanější program dne následoval až po čtvrté
hodině, kdy přišel na řadu, řekla bych, hasičský potěr –
hasičská přípravka.
Řady fanoušků při tomto závodě značně zesílily, všichni
rodičové, prarodičové a další příbuzenstvo s nadšením
očekávalo výkony malých hasičů.
Všichni soutěžící s vypětím všech sil zdárně dokončili tuto
disciplínu a s velkým nadšením přebírali své zasloužené
medaile. Někteří se do nich hned s chutí zakousli, protože
zásluhou Hanky Kovářové byly všechny medaile perníkové.
Pořadí soutěžících bylo takovéto:
1. místo Anička Tomancová
2. místo Pepinka Srněnská
3. místo Davídek Vávra
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Zábava pokračovala nemilosrdným fotbalovým zápasem
svobodných proti ženatým, kdy si přítomní pánové rádi
zablbli s kulatým nesmyslem, aby následně mohli svlažit
hrdla hořkým chlazeným zlatavým mokem, aneb kdo si
hraje, nezlobí .
Zvítězit se podařilo svobodným.
Odpoledne se pomalu přehouplo do večera a posezení
u táboráku s kapkou něčeho dobrého se protáhlo u některých
až do ranních hodin.
Všem, kdo se podíleli na tomto nezapomenutelném
odpoledni, touto cestou děkujeme.
BaNav

Den matek

Dalším neopomenutelným bodem letošní kácečky bylo
oficiální otevření nových splachovacích záchodků na dolním
hřišti. Otvírání se pochopitelně ujal starosta Jaroslav Šimek
za pomoci Jiříka Geržičáka, díky nimž můžeme při různých
příležitostech na dolním hřišti navštěvovat doslova luxusní
toalety.
Tímto aktem ale načaté odpoledne každopádně neskončilo.

V pátek 15. května se v sále hospůdky U zemské osy
uskutečnilo vystoupení žáčků MŠ ke Dni matek.
Jako již tradičně měly děti pod vedením zkušených učitelek
pro maminky nacvičené pěkné vystoupení plné písniček,
básniček, tanečků i hru na flétničky.
Po vystoupení dostaly maminky od dětí vlastnoručně
vyrobené dárečky, které jistě všechny maminky náležitě
odměnily.
BaNav

Dalším v pořadí bylo samotné dlouho očekávané pokácení
máje, kterého se zhostili povolaní z nejpovolanějších. Směle
se tohoto úkolu ujal Petr Jurásek za pomoci Luboše Kováře,
Martina Tomance, Adama Kajše a Petra Štalmacha.
Chlapi se za pomoci pily hrbaně pustili s chutí do práce.
Zhruba po 10 minutách se chlapům podařilo mája udolat a na
štěstí jej poslat správným směrem k zemi.
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Hasičská přípravka
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Začátkem května začala trénovat hasičská přípravka.
Díky iniciativě Hanky Kovářové a Renaty Geržičákové
začali ubelští hasiči trénovat novou generaci hasičů.
Jedná se o děti narozené od roku 2008 do 2011, což jsou
převážně děti, které navštěvují mateřskou školu.
Děti se scházejí každý pátek v 17 hodin na dolním hřišti
a formou her se učí zacházet s hasičským vybavením.
Jak moc jsou děti šikovné, jsme měli možnost vidět na
kácení máje. Přejeme jim, ať se jim daří a hlavně ať je to
baví, tak aby zůstal zachován Sbor dobrovolných hasičů
v Uble i pro další generace.
BaNav

Kontejnery na bioodpad
Milí spoluobčané, zajisté jste si všimli, že v naší obci přibyly
tři hnědé kontejnery na bioodpad. Jeden je umístěn
u hřbitova, druhý u bývalého obchodu a třetí se nachází
u hasičské zbrojnice. Rádi bychom vás poprosili o jejich
hojné využívání a zároveň vás žádáme, abyste nevhazovali
rostlinné zbytky spolu s plastovými pytli, které do těchto
kontejnerů nepatří!

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

Úřední hodiny

Telefon
e-mail
Web

Svozový kalendář
Plast
(žlutá)
červenec 4. 7

Papír
(mod.)
20. 7

Komunální
odpad
2.,9.,16.,23.,30. 7

Sklo
(zel.)
23.12

srpen

3. 31. 8

17. 8

6.,13.,20.,27. 8

24. 8

září

26. 9

14. 9

3.,10.,17.,24. 9

29. 9

říjen

26. 10

12. 10

1.,8.,15.,22.,28.10

26. 10

listopad

23. 11

9. 11

5.,12.,19.,26. 11

30. 11

prosinec

19. 12

7. 12

3.,10.,17.,23. 12

28. 12

Nová ordinace lékaře
Začátkem dubna byla ordinace lékaře vybavena novým
nábytkem z dílny Marka Hajdy.
V loňském roce byl na žádost doktorky Nečasové
vystěhován koberec a položená nová krytina podlahy.
Odstraněny byly všechny umělé květiny a jiné dekorace,
které byly dobré jen na lapání prachu.
Nábytek byl doplněn obrázky dětí z místní školky a o zbytek
vybavení se postarala doktorka Nečasová.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ublo
ze dne 20. 5. 2015 přijalo tato usnesení:
11/05/15 - s ch v a l u j e: - program jednání
12/05/15
- o d k l á d á:
- návrh kupní smlouvy a Zástavní smlouvy na budovu č. p. 3
- p o v ě ř u j e:
- starostu obce zajištěním přepracováním kupní smlouvy:
13/05/15 - s ch v a l u j e:
- bez výhrad zprávu o výsledku hospodaření Obce Ublo:
nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, ani porušení
rozpočtové kázně, tudíž nebylo přijato žádné nápravné
opatření
- závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad
- účetní závěrku MŠ Ublo, kdy PO hospodařila se ziskem,
který bude převeden do rezervního fondu – finanční
vypořádání
- účetní závěrku
14a/05/15
-odkládá:
- vybudování komunikace k novostavbám na dolním konci
obce schválené usnesením č. 08f/03/15 na příští rok
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14b/05/15
- s ch v a l u j e:
- žádost paní Mikuláštíkové na opravu MK na dolním konci
obce
- p o v ě ř u j e:
- starostu obce zajištěním opravy MK
14c/05/15
- s ch v a l u j e:
- prodej obecního pozemku p. č. 1316/4 o výměře 48 m² v
k.ú. Ublo p. Jánu Sabakovi, Ublo 81, 763 12 Vizovice, za
kupní cenu 480,- Kč
- p o v ě ř u j e:
- starostu obce podpisem kupní smlouvy
14d/05/15
- s ch v a l u j e:
- nákup pozemků p. č. 1347/1 o výměře 52 m² a p. č. 1347/2
o výměře 24 m² v k. ú. Ublo od p. Sabaky Jána, Ublo 81, za
cenu 10,-Kč/ m²
- p o v ě ř u j e:
- starostu obce podpisem kupní smlouvy
14e/05/15
- s ch v a l u j e:
- nákup materiálu k vybudování kanálů pro odvodnění cesty
na dolansku
15a/05/15
- b e r e n a v ě d o m í:
- zvážit varianty na opravy opěrných zídek
15b/05/15
- b e r e n a v ě d o m í:
- návrh p. Bartošíka na nákup posypových krabic a zjištění
její ceny
16/05/15
- s ch v a l u j e:
- návrh na usnesení
BaNav

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ublo
ze dne 10. 6. 2015 přijalo tato usnesení:
17/06/15 - s ch v a l u j e: - program jednání
18/06/15 - s ch v a l u j e:
- odkup nemovitosti č. p. 3 a Kupní a Zástavní smlouvu na
budovu č. p. 3 v poměru 4 pro a pí Ing. Barbora Navrátilová
byla proti
- p o v ě ř u j e:
- starostu obce podpisem smluv
19a/06/15 - s ch v a l u j e: - Závěrečný účet Mikroregionu
Vizovicko za rok 2014
19b/06/15 - z a m í t á : - finanční nebo materiální příspěvek
na kulturní a sportovní odpoledne dětí a mládeže v Lutonině
19c/06/15 - s ch v a l u j e: - že již nemá zájem o odkup
pozemku p. č. 3002 v k. ú. Lutonina od Lesy ČR, s. p.,
Krajské ředitelství Zlín
- p o v ě ř u j e:
- starostu obce sdělením stanoviska Lesům ČR, s. p.,
Krajské ředitelství Zlín
20/06/15 - b e r e n a v ě d o m í:
- žádost paní Nepožitkové ohledně výzvy majitele p. č. 281
k vyčištění pozemku
- p o v ě ř u j e:
- starostu obce jednáním s majitelem pozemku
21/06/15 - s ch v a l u j e:
- návrh na usnesení

číslo 44
BaNav

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

800-1100 1500-1700
800-1100
800-1100 1500-1700
Zavřeno
800-1100 1500-1700
800-1000
Zavřeno

Blahopřejeme k životnímu jubileu

Hana Srněnská
Jarmila Tomancová
Alois Kopečný
Vlastislav Hrstka
Františka Fryželková
František Bartošík

65 let (červenec)
95 let (srpen)
70 let (srpen)
65 let (srpen)
90 let (září)
65 let (září)

Oslavencům srdečně blahopřejme.

Ordinační hodiny MUDr. Remeše v I. pololetí
2015
4. srpna
1. září
29. září
27. října
24. listopadu
22. prosince
Vždy cca od 13:45

Dovolená: 29. 6. – 26. 7. 2015
Ordinační hodiny MUDr. Nečasové v I. pololetí
2015
10., 24. června
8., 22. července
5., 19. srpna
2., 16., 30., září
14. října
11., 25. listopadu
9., 23. prosince
Vždy kolem 12:00

Dovolená: 29. 6. – 19. 7. 2015
Vydání připravili: Petr Baťa, Jiří Geržičák, Renata
Geržičáková, Barbora Navrátilová, Jana Navrátilová, Šárka
Zelinská
Foto: Barbora Navrátilová
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