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Vážení spoluobčané,
v uplynulém roce obecní zastupitelstvo řešilo tyto
úkoly a realizovalo tyto akce:
V měsíci únoru podalo žádost na opravu hřbitovní
budovy na Ministerstvo zemědělství. Žádost byla
přijata a schválena. Na základě přislíbené dotace byla
opravena budova na hřbitově, vyměněna střecha, okna
a dveře a opravena fasáda včetně vnitřních stěn. Byly
vyměněny elektrické kabely na osvětlení, postaveny
stožáry se světly. Do budovy byla přivedena voda
k sociálnímu zařízení. K budově byl zbudován chodník.
Tyto opravy stály obecní rozpočet 680 tisíc korun,
z toho na opravu budovy nám Ministerstvo zemědělství
poskytlo dotaci 290 tisíc korun.
Na konci roku byly v obci rozmístěny rozhlasové
reproduktory. Tuto akci obec realizuje v rámci
integrovaného záchranného systému Zlínského kraje
pro včasné varování před neočekávanými událostmi
(např. bleskovými povodněmi). Obec zažádala
Ministerstvo životního prostředí o dotaci, která byla
schválena. Výše příspěvku by měla činit 800 tisíc korun
z celkové realizační ceny 1,2 miliónu korun. Rozhlas
má být uveden do provozu na rozhraní měsíce února a
března 2017.
V měsíci květnu jsme podali žádost na koupi nového
hasičského vozidla pro přepravu hasičské jednotky
s technikou. Z mnoha žádostí byla vybrána naše obec a
máme schválen příspěvek 450 tisíc korun od
Ministerstva vnitra. Zlínský kraj přispívá na schválené
dotace až do 300 tisíc korun. Pokud by všechny
finanční podpory vyšly, tak by obec doplácela na nové
vozidlo 150 tisíc korun.

ÚNOR 2017
Palčivým tématem v obci je údržba a opravy
komunikací a cest. Když to rozdělím od těch hlavních
až po místní komunikace, akce jsou namyšleny takto:
na hlavní silnici přes obec po několika návštěvách
Ředitelství silnic Zlínského kraje a písemných
žádostech na zlínskou správu Ředitelství silnic a dálnic
máme přislíbenou generální opravu v prvním pololetí
roku 2017.
V rámci údržby komunikací se obec zapojila do
projektu mezipříhraniční spolupráce Zlínského a
Žilinského kraje. Projekt má název Po stopách Baťovy
dráhy na české straně. Do tohoto projektu je zahrnuto
drážní těleso na území katastru obce, na kterém by měl
být položen nový živičný povrch. Cena projektu pro
obec Ublo činí cca 4,5 miliónu korun. Z této částky by
mělo být placeno 85% z evropských fondů. K tomuto
odstavci podotýkám, že žádost byla podána, je ve
vývoji a dosud nebyla schválena. Případná realizace je
v letech 2018-2019. O vývoji žádosti samozřejmě
budeme postupně informovat.
Na místních komunikacích proběhla oprava na
příjezdové cestě k rodinným domům manželů
Moučkových a pana Číže. Cesta byla zpevněna a na
hranici pozemku cesty a u pana Bláhy byla vybudována
opěrná zídka s odvodněním do kanalizace. Do této
opravy investovala obec cca 200 tisíc korun. V jarních
měsících na tuto komunikaci bude položen živičný
povrch.
Dále byly také prováděny vysprávky výtluků
systémem turbo, kdy jsou opraveny největší díry a
praskliny na cestách.
V měsíci listopadu obec doplatila 550 tisíc korun za
nákup nemovitosti č. p. 3, u této budovy byla během
roku zbudována předzahrádka s letním posezením
v hodnotě 80 tisíc korun a na konci roku byla za 100
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tisíc korun vyměněna okna na sále.
V prosinci jsme zpracovali žádost na výměnu
topného systému v obecní budově č. p. 74 (školka,
obecní úřad). Mělo by dojít k výměně zastaralých
akumulačních kamen za plynové etážové topení.
Projekt je v ceně 750 tisíc korun, kdy celková případná
dotace činí 400 tisíc korun.
Zajisté jste si všimli, že během roku došlo k výměně
ředitelky mateřské školky. Po neutěšených vztazích
mezi ředitelkou a některými rodiči bylo toto řešení
nejoptimálnější. V současné době má naše školka
kapacitu 25 dětí. Od nového školního roku dojde ke
snížení na 22 dětí.
Vlastníkům pozemků připomínám, že v obci probíhá
projednávání
pozemkových
úprav.
Pracovníci
pozemkového úřadu a zpracovatelé úprav v zimních
měsících projednávají s vlastníky možné úpravy. Je
třeba být k těmto úpravám vstřícný, protože je v zájmu
obce i občanů, aby tyto úpravy byly hotovy a schváleny
do konce roku 2017. Na to by měly navázat opravy
cest, především na Paseky, do Důbrav a na Vrchy.
V měsíci lednu 2017 sestavovali zastupitelé
rozpočet. Jak už jsem zde popsal, bude třeba
dofinancovat projekty, které byly schváleny
v předešlých letech.
V předchozích letech jsme započali s opravami
opěrných zídek podél chodníků. I této akci bychom
chtěli ve druhé polovině volební období věnovat
pozornost.
Do roku 2017 Vám dodatečně přeji pevné zdraví,
mnoho štěstí a rodinnou pohodu.

.

Květen – z 1.5. na 2.5. shození mája
14.5. vlak na dráze (u příležitosti 25. výročí
firmy Jasno)
Červen – 4.6. Kácení mája
25.6. Dětský den
Červenec – 17.7. poslední bohoslužby s farářkou
Radkou Včelnou v Uble
Srpen – 27.8. III. gulášfest
Září – 17.9. Memoriál Antonína Navrátila
Listopad – 12.11. Poslední leč
26.11. Rozsvěcování vánočního stromečku
Prosinec – 2.12. Mikulášská besídka
31.12. Silvestrovský pochod okolo Ubla
Silvestr U Hrušky

Co se uskuteční v následujících měsících:
Únor – 18.2. Hasičský ples

Jaroslav Šimek
starosta obce
Únor – 24.2. Ubelský košt slivovice

Milí spoluobčané,
po delší době se do Vašich rukou dostává občasník,
jehož úkolem je především shrnutí událostí
v uplynulém roce, který byl v naší obci opravdu pestrý.
Připomeňte si s námi, co se v Uble událo, a přečtěte si,
na co se můžete těšit v následujících měsících.
redakce

Co vše se v obci uskutečnilo v roce 2016:
Únor – 13.2. divadelní hra Dívčí válka
20.2. I. masopustní průvod v Uble
Hasičský ples
Březen - 18.3. Košt slivovice
19.3. Keltský telegraf
Duben – 2.4. Brigáda OÚ
29.4. Stavění mája

Březen – 4.3. dětský karneval
4.3. II. masopustní průvod v Uble
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2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD V UBLE
Přidejte se s námi do průvodu, nasaďte
masky a zazpívejte si valašské písničky.
Můžete s sebou vzít i něco na posilnění

Budeme se těšit 4. 3. 2017 v 16 hodin
u hospody.
Po průvodu jste srdečně zváni na
posezení s muzikanty v hospůdce,
kde se bude za malý příspěvek
servírovat domácí kyselice.

Účastníci prvního ubelského masopustu
Divadelníci oslavili kulatou sezónu

Březen – koncem měsíce uvedení nové divadelní hry
Zabijačka

První ubelský masopust v 21. století
Ačkoliv od prvního ubelského masopustního
průvodu v 21. století uplynul již téměř rok, ráda bych
se k této akci vrátila. Masopust se uskutečnil v sobotu
20. února a navázal na tradici, která se v minulosti
v obci udržovala. Účastníci se sešli v 10 hodin na dolní
zastávce a masopustní veselí mohlo začít. Jelikož šlo o
zpěvnou akci, dostali všichni příchozí texty valašských
písní, aby se mohli svým zpěvem připojit k houslistovi.
Na začátek všichni sborově zapěli ubelskou hymnu
Dolů Ublem teče.
Průvod se vydal od dolní zastávky kolem Geržičáků
nahoru k dráze, prošel ulicí „Nad Dráhou“, zastavil se u
paní Zdeny Jurčákové a poté pokračoval ke zvonici.
Nakonec prošly maškary dolů dědinou po hlavní silnici
a akci ukončily tam, kde se ráno společně sešly.
V průvodu se objevila ruská rodinka, indiánka,
babkovníci (muži převlečení za ženy), tradiční
krojovaní a spousta dalších masek. Ze zástupců zvířecí
říše jste mohli zahlédnout koně, opici či medvěda.
Že se akce vyvedla, bylo zřejmé jak z příjemné
atmosféry, která panovala mezi účastníky, tak z reakcí
místních, kteří nás ochotně pohostili něčím na zub či
nám nalili svojí pálenky. Velký podíl na úspěchu této
taškařice mělo i krásné zimní počasí. Nostalgický
úsměv na tvářích ubelských pamětníků a jejich
notování si známých melodií pak pro nás byly
nejjasnějším důkazem toho, že tato tradice má šanci stát
se trvalou součástí kulturního života v Uble. Tak tedy
co nevidět na viděnou v průvodu!
Radka Šimková

Jak čas letí, oslavili jsme v minulém roce už desátou
kulatou sezónu. Pojali jsme ji poněkud skromně, ale
stylově hrou, se kterou jsme před obecenstvo
předstoupili poprvé. Dívčí válku jsme tentokrát
představili v pozměněném obsazení a nová krev
v souboru do hry přinesla svěží vítr.
V průběhu deseti let se například náš dětský herec
představující muže z budoucnosti a hříbeček - Lukáš
Vávra vyvinul jako motýl z larvy do hotového herce a
skvěle se vtělil do velké dvojrole Vojena a
Častavy. Mirek Zelinský již jako třetí herec v pořadí
hrdě ztvárnil okouzlujícího panice Ctirada a že mu to
zatraceně šlo, snad ocenili všichni diváci.
Když se ohlédnu zpět, prošli jsme pod vedením rejži
Hanky Srněnské mnoha peripetiemi. Proběhlo moře
zkoušek a příprav. Fušovali jsme do řemesla malířům,
kostymérům, stolařům, truhlářům, vlásenkářům,
maskérům, pyrotechnikům i kaskadérům. Po všem tom
mrznutí na sále s něčím dobrým pro zahřátí v ruce jsme
se nakonec stali sami sobě prvními kritiky i vděčnými
diváky.
Herci přicházeli a odcházeli. Každý z nich vtiskl do
souboru kousek sebe a nesmazatelně něčím divadlo
obohatil. S každým jsme se loučili velice neradi a
s lítostí. Pak přišli jiní a divadlo žije dál.
Pokaždé, když ale nastal den D a my jsme se
sousedkou Jarmilou alias Vlastou opět kráčely od domu
směrem k sálu místní hospůdky, znovu a znovu se nám
vkrádala do úst ta otřepaná otázka: "Stojí nám to za
to?". Jenomže pak padne poslední replika a opona se
naposled roztáhne a diváci nám znovu potvrzují svým
potleskem, že nám to za to stojí a že to má smysl. Proto
i v letošním roce předstoupíme před naše diváky se
zbrusu novou hrou "Zabijačka", kterou nám laskavě
poskytl Hroznolhotský divadelní spolek Hrozen,
s jehož hrou Ze života na vsi jsme už v jedné sezoně
vystoupili.
Majka Jurčáková
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Něco málo z Vlastiny divadelní statistiky:
● Celkem se v našem spolku vystřídalo 15 herců a
herek, z nichž 14 účinkovalo v Dívčí válce. Za 10 let se
narodilo 5 dětí, některé účinkovaly už před narozením.
● K 31.12.2016 jsme sehráli 15x Dívčí válku,11x
Revizora, 8x Harpagona, 7x Titanic, 6x Lucernu, 6x
Dudáka a 6x Ze života na vsi. Celkem jsme zatím
sehráli 59 představení.
● Někteří skalní herci si v letošním roce zahrají své
jubilejní 60. představení.
● Přehled našich herců: Lišková ( Srněnská) Jarmilka,
Šimková Jarmila, Srněnská Hanka, Trubáková Evka,
Jurčáková Marie,Trubák Ondra, Šimek Martin, Jurčák
Ivan, Jurásek Petr, Martinec Jiří, Mihálik Peter, Vávra
Lukáš, Zámečník Martin, Zelinský Mirek, Zdeněk
Liška
● Přehled dětských herců: Jurásková Laděnka,
Jurásková Amálka, Trubáková Lucka, Zahradníčková
Terezka, Zámečníková Anetka, Vávra Lukáš
●zvukař – Ríša Jurčák, nápověda – Zdenka Šimková

Desátou sezónu oslavili divadelníci Dívčí válkou

Hasiči 2016 a Memoriál Antonína Navrátila –
3. ročník
Třetí ročník Memoriálu Antonína Navrátila, soutěže
hasičských družstev v útoku, doprovázela nepřízeň
počasí. Po dvou týdnech sucha se v den pořádání
objevily na nebi černé mraky a pršelo a pršelo. I když
ubelští hasiči jsou ostřílení organizátoři a všechno měli
připravené, přece jen se obávali, jestli nějaká soutěžní
družstva do Ubla dorazí. Obavy byly zbytečné, hasiči
se vody nebojí. A tak se na našem dolním hřišti mohl o
šest sad trofejí utkat rekordní počet družstev
v kategoriích mladých hasičů i dospělých.
Už od 11 hodin se do naší obce začala sjíždět
žákovská
hasičská
družstva
z celého
okolí.
K překvapení všech se na úvodní nástup postavilo třicet
družstev, včetně tří domácích. Rozběhlou soutěž
trochu přibrzdila závada na časomíře, vše se ale
úspěšně vyřešilo, a mohlo se hladce pokračovat až k
závěrečnému vyhodnocení. V kategorii přípravka
zvítězil SDH Pozděchov, naši nejmladší hasiči byli
druzí. V kategorii mladší žáci vyhrályVizovice, našim

číslo 46
se moc nedařilo a skončili v závěru výsledkové listiny.
Ve starších žácích obhájili prvenství z minulého roku
hasiči z Návojné, naši starší žáci shodili terče ve třetím
nejrychlejším čase. Už zbývalo jen zakřičet si třikrát
zdar a družstva mladých hasičů mohly na ubelském
sportovišti vystřídat týmy žen, mužů a mužů nad 35 let.
I těch přijelo do Ubla nejvíce v naší krátké historii,
celkem dvacet dva, z toho čtyři domácí družstva.
Nejlépe se dařilo našim mužům „A“, kteří obhájili
vítězství z minulého roku. Ubelské ženy dokončily útok
s neplatným pokusem, časem by obsadily třetí místo,
po závadě na vybavení však viděly červený praporek
v rukou rozhodčí. Vyhrály ženy z Vizovic. Veterány po
dvou absolvovaných trénincích mohlo hřát třetí místo a
hlavně dosažený čas, kdy zůstali jen tři vteřiny za vítězi
z Pozděchova.
Memoriál Antonína Navrátila úspěšně zakončil
celou sportovní sezonu hasičů z Ubla. V roce 2016
naši obec a sbor reprezentovala hasičská družstva
v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost,
ženy, dvě družstva mužů a družstvo mužů nad 35 let.
Členská základna má k dnešnímu dnu 76 členů z toho
30 mladých hasičů do 18 let. Nejvíce soutěžních startů
má za sebou družstvo mužů „A“ – 37, ženy -10, muži
„D“ – 7, přípravka - 5 , starší žáci - 4,mladší žáci - 3 ,
dorost – 1 a muži nad 35 let jeden start. Úspěchy
družstev: muži „A“ – 2x 1. místo a 1x 2. místo, ženy –
2x 1.místo, 1x 2. místo, 2x 3. místo, dorost – 1x 2.
místo, muži nad 35 let 1x 3. místo, starší žáci 1x 1.
místo, 1x 3. místo, mladší žáci 1x 1. místo, 1x 3. místo,
přípravka 1x 1. místo a 1x 2. místo. Žákovská družstva
se navíc zúčastňovala uzlovacích soutěží ať už
pohárových nebo postupových. Hasiči uspořádali
hasičský ples, sběr železa a kácení máje. Na konci
prázdnin se naši nejmenší hasiči vydali na túru od
ubelské zvonice až na Trubiska s večerním programem
a s nocováním ve stanu. Rekordní byla i účast na
Silvestrovském pochodu, který hasiči každoročně
pořádají. Zúčastnilo se ho 65 dětí a dospělých a 6 psů.
Při závěrečném táboráku „na vápně“ jsme napočítali
dokonce přes sedmdesát lidí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům,
kteří přispěli na hasičský ples, na soutěž Memoriál A.
Navrátila, na činnost našeho sboru a vybavení
sportovních družstev. Všem moc děkujeme.
Jiří Geržičák

Memoriál A. Navrátila – družstvo mužů
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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

Přípravka – nocování na Trubiskách

Akce školky na podzim a v zimě 2016
Drakiáda 2016
Drakiáda se konala druhý víkend v říjnu, počasí se
letošní rok umoudřilo a bylo ideální k vycházce do
přírody. Sluníčko nás hřálo, větřík příjemně pofukoval,
děti vzaly draky a vyrazily na kopec k Vyhlídce u
hrušky. Draci lítali všem jako už dlouho ne. Děti i
rodiče se vyřádili a po zdatném fyzickém výkonu
následovalo opékání špekáčků na hřišti.

Svozový kalendář
Plast
(žlutá)
13.3.
březen

Papír
(mod.)
27.3.

Komunální
odpad
2.,9.,16.,23., 30.3.

duben

10.4.

24.4.

6.,13.,20.,27.4.

květen

8.5.

22.5.

4.,11.,18.,25.5.

červen

5.6.

19.6.

1.,8.,15.,22.,29.6.

BIO
2.,16.,
30.3.
13. a
27.4.
11. a
25.5.
8. a
22.6.

Otvírací doba Obchůdku v Uble

Mikuláš 2016
Mikuláš se konal 2.12. v sále Hospůdky u zemské
osy. Děti si připravily poutavé vystoupení, kterým
vyplnily čekání na příchod Mikuláše. Po příchodu
Mikuláše s čertem nastalo pozdvižení, některé děti
zalehly pod stůl a odmítaly vylézt ven. Nakonec
všechny děti zarecitovaly básničku a dostaly slíbenou
odměnu. Poté následovala volná zábava.
Barbora Navrátilová

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

730-1100 1400-1630
Zavřeno
730-1100 1400-1630
Zavřeno
730-1100 1400-1700
730-1030
Zavřeno

Ordinační hodiny MUDr. Remeše v I. pololetí
2017
14. března
11. dubna
9. května
6. června
Vždy cca od 13:45

Ordinační hodiny MUDr. Nečasové
v I. pololetí 2017
Mudr. Nečasová dojíždí do Ubla
jednou za 14 dní vždy ve středu
v lichém týdnu kolem 12:00.

Mikulášská besídka

1., 15., 29. března
12., 26. dubna
10., 24. května
7., 21. června
Vždy kolem 12:00
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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.

Statistika roku 2016
úmrtí

bydliště

datum

Alois Šimek

Ublo 35

25.6.2016

Břetislav Svoboda

Ublo 26

28.10.2016

Matěj Mikulec

Ublo 57

26.1.2016

Nikol Macíková

Ublo 65

7.12.2016

Jiřina Malinová

Ublo 78

11.1.2016

Ondřej Malina

Ublo 78

11.1.2016

Vojtěch Malina

Ublo 78

11.1.2016

Michal Bělík

Ublo 64

11.1.2016

Tomáš Martinec

Ublo 36

13.1.2016

Tereza Martincová

Ublo 36

13.1.2016

Petra Vymazalová

Ublo 50

15.1.2016

Martin Voráč

Ublo 50

15.1.2016

Elena Surá

Ublo 3

26.2.2016

Renata Tomancová

Ublo 129

18.4.2016

Jakub Tomanec

Ublo 129

18.4.2016

Informace obce

Martin Hrad

Ublo 62

27.4.2016

1.) Počet obyvatel v obci Ublo je 292.

Dagmar Pěsničáková

Ublo 62

27.4.2016

2.) Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2017
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
oznamují, že s účinností od 1. ledna 2017 bude cena
pitné vody 40,97 Kč/m3 (bez DPH), tj. 47,12 Kč/m3
(vč. 15% DPH)

Adéla Skyvová

Ublo16

15.8.2016

Jaroslav Skyva

Ublo16

15.8.2016

Karolína Skyvová

Ublo16

15.8.2016

Ivana Křížáková

Ublo 122

25.11.2016

Denisa Kolaříková

Ublo 93

20.5.2016

Tomáš Gajdošík

Ublo 16

27.6.2016

Ondřej Trubák

Ublo 115

22.12.2016

Oslavenci v druhém pololetí roku 2016:

narození
Helena Tomancová
Maria Geržičáková
Dana Mikuláštíková
František Kobzáň
Oldřich Navrátil
Jarmila Kajšová
Jan Šimek
Pavel Kovář

65 let (červenec)
75 let (srpen)
65 let (srpen)
60 let (říjen)
60 let (říjen)
70 let (listopad)
65 let (listopad)
70 let (prosinec)

Jubilanti v prvním pololetí roku 2017:
Dušan Satúry
Marie Tyle
Zdenka Šimková
Marie Jančíková
Šárka Navrátilová
Jitka Kovářová

65 let
70 let
60 let
75 let
65 let
60 let

(leden)
(březen)
(březen)
(duben)
(květen)
(červen)

Oslavencům srdečně blahopřejme.

3.) Výběr místních poplatků – Obecní úřad
upozorňuje občany na vybírání poplatků za komunální
odpad a psy. V roce 2017 nedochází k navýšení
poplatků. Výše poplatků je proto zachována v původní
výši, která byla v roce 2016.
Sazba:
Poplatek za likvidaci odpadu činí 500,- Kč/trvale
hlášený občan/rok,
Rekreační objekt je částka 500,- Kč/objekt/rok,
poplatek za psa je 60,- Kč
Splatnost místních polatků je do 31.3.2017.
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

přihlášení

odhlášení

Vydání připravili: Jiří Geržičák, Renata Geržičáková,
Marie Jurčáková, Barbora Navrátilová, Jana
Navrátilová, Jaroslav Šimek, Jarmila Šimková, Radka
Šimková
Foto: Jiří Geržičák, Jarmila Šimková, MŠ Ublo
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