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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo má za sebou třetí rok volebního období.
V průběhu roku byly v obci zrealizovány tyto akce:
V budově č. p. 3 v pohostinství byla vyměněna okna
a na konci roku na sále instalováno plynové topení.
Díky tomu, že byl zaveden zákaz kouření, došlo k
vymalování pohostinství.
Během prázdninového období se v mateřské škole
provedla výměna elektrického topení a současně byla
vymalována hlavní místnost pro děti, která slouží na
hraní a pro stravování. V pozdějším období bylo topení
vyměněno i v prostorách obecního úřadu. Celková
oprava vyšla na cca 420 tisíc korun.
Pro hasičskou jednotku bylo zakoupeno hasičské
vozidlo pro přepravu osob. Dopravní prostředek byl
financován ze tří zdrojů: 420 tisíc korun přispělo
Ministerstvo vnitra, 280 tisíc korun nám pomohl
financovat Zlínský kraj a zbytek peněz, což činí 139
tisíc korun, doplatí obec. Vozidlo bylo slavnostně
předáno do užívání hasičské jednotce v měsíci srpnu na
horním hřišti.
V letních měsících byl v obci vybudován nový
rozhlas, jenž byl financován s pomocí dotace, kterou
nám poskytlo Ministerstvo životního prostředí ve výši
879 tisíc korun, doplacení celkové částky 1,25 miliónu
korun provedla obec. Tento rozhlas má rovněž sloužit
(jak jsem již uvedl před rokem) k včasnému varování
občanů před náhlým nebezpečím (např. bleskové
povodně). O tom, že tuto funkci rozhlas je schopen
plnit, Vás informuje houkání sirén každou první středu
v měsíci.

ÚNOR 2018
V průběhu roku byly prováděny údržby komunikací,
prořezáván nálet okolo cest, prováděn nástřik výtluků
pomocí technologie turbo a v neposlední řadě byl
položen nový živičný povrch k nemovitostem rodin
Vávrových. Tyto opravy souhrnně stály 270 tisíc korun.
V podzimních měsících byla opravena část otevřené
kanalizace nad dráhou, kde docházelo k průsaku
odpadních vod, které postupně znečišťovaly studny pod
dráhou. Akce stála 90 tisíc korun. Na závěr roku jsme
stihli vybudovat opěrnou zídku na spodním konci obce
u Kovářů. Demolice a postavení nové zídky stála
obecní rozpočet 360 tisíc korun.
Do roku 2018 jsou nachystány tyto akce:
Oprava zbrojnice, na kterou obec dostala dotaci z
Ministerstva zemědělství. Celková částka oprav je
plánována na 470 tisíc korun, z čehož dotace činí 330
tisíc korun.
Je vyprojektována první etapa oprav chodníků (úsek
dolní zastávka až po pomník padlých z 1. světové
války). Při sestavování rozpočtu na rok 2018 bude
záležet na zastupitelích, zda dostane tento záměr
prioritu.
V záměru je také pokračování s rekonstrukcemi
oprav opěrných zídek podél chodníků.
V měsíci prosinci jsme podali žádost na kompletní
výměnu veřejného osvětlení. Tímto záměrem je
sledováno snížení spotřeby elektrické energie při
svícení. Energetický audit spočítal, že by mělo dojít ke
snížení až o 1/3 elektrické energie. Celková výše
výměny osvětlení činí 786 tisíc korun a dotace je 50%.
Pokud s žádostí uspějeme, výměna osvětlení proběhne
ve druhé polovině roku 2018.
V současné době je zpracováván projekt „Zahrada
mateřské školky Ublo“. Na prostory zahrady jsou
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vyprojektovány hrací prvky pro děti, které by měly děti
více spojit s přírodou. Projekt bude podán do konce
měsíce února. Uvidíme, zda projekt získá u výběrové
komise zelenou a zda se na děti z naší školky usměje
štěstí.
Z akcí, které nebyly realizovány, bych připomenul
projekt přeshraniční spolupráce Zlínského a Žilinského
kraje, kde byl vypracován projekt „Po stopách Baťovy
dráhy“ a byla podána žádost na opravu živičného
povrchu na tělese dráhy v KÚ Ublo. Zde nám bylo
sděleno, že pro nedostatek financí se záměr odkládá.
Na druhou stranu má obec slíbenou opravu komunikace
třetí třídy přes obec. Jak jsme byli informováni správou
pro údržbu cest Zlínského kraje (v měsíci listopadu),
oprava komunikace se zpozdila vzhledem k zaměřování
úseku oprav, vyčíslení finanční částky na opravy a v
neposlední řadě kvůli výběrovým řízením na
dodavatele opravy komunikace. Toto vyrozumění
dostaly jak obec Ublo, tak obce Bratřejov a Lutonina. Z
tohoto vyrozumění vyplývá, že budou provedeny
opravy v úseku mezi Bratřejovem přes Ublo po
Lutoninu v roce 2018. Dále se bude pokračovat v
údržbě místních komunikací.
V první polovině roku mají být ukončeny
pozemkové úpravy, na které by měly navázat projekty
na opravy cest k pozemkům.
Dlouhodobý problém v obci je odvádění
splaškových vod do vodoteče Lutoninka. Životní
prostředí při Městském úřadu Vizovice nám dává
podmínečná prodloužení na vypouštění těchto vod
s tím, že musíme zlepšit kvalitu vypouštěných vod. Při
odběrech vod laboratoří a následných rozborech má
obec problém hlavně s dusíkatými látkami. Ve
spolupráci s okolními obcemi byla zpracována studie
na odkanalizování obcí. Z této studie vyplývá, že
levnější varianta je spolupráce obcí Bratřejov, Ublo,
Lutonina a Jasenná s jedinou čističkou. V současné
době jsme před rozhodnutím, zda založit sdružení
uvedených obcí a začít pracovat na projektové
dokumentaci a možnosti financování stavby.
Vážení občané, ač je to k nevíře, volební období
zastupitelstva se ubírá ke konci. Je na Vás, abyste
zhodnotili jeho práci a začali přemýšlet, kdo Vás bude
reprezentovat v novém volebním období. Zajisté se v
naší obci najdou lidé, kteří budou mít chuť a představu,
co se dá v naší obci vybudovat či případně zlepšit.
V novém roce Vám za celé zastupitelstvo přeji
hlavně pevné zdraví, životní optimismus a trochu
příslovečného štěstí.

číslo 47
Co se událo u našich divadelníků v roce 2017
V loňském roce jsme přinesli na ubelská divadelní
prkna autorskou hru Zabijačka od Jitky Pavlicové
(divadlo Hrozen, Hroznová Lhota). Mnohým divákům
určitě připomněla zážitky z vlastního života nebo
historky známých či příbuzných. Musím přiznat, že
jsme se bavili i my, když jsme hru zkoušeli, a u diváků
měla úspěch. Bohužel čas nám nepřál a navíc vizovický
kulturní dům se právě renovoval, takže jsme se
Zabijačkou vystoupili pouze čtyřikrát, a to 21. a 22.
dubna a 2. a 3. června 2017. Proto jsme se rozhodli
divadelní hru letos oprášit a zahrát v lehce obměněné
sestavě vzhledem k tomu, že náš spolek letos opustil
Ondra Trubák. V roli Franty ho nahradí nová tvář
souboru Olda Martinek, který se v loňském roce spolu
se Zdeňou Liškou proplétal celým divadelním
představením jako zlatá nitka se svojí harmonikou a
skvěle doplnil celý kus svým hudebním i textařským
uměním. Letos ho poprvé uvidíte také jako herce.
Datum letošní premiéry ještě není stanoven, ale v nově
otevřeném kulturním domě ve Vizovicích bychom měli
vystoupit 20. dubna 2018.
Dalším naším počinem v loňském roce byla Dívčí
válka, kterou jsme si už podruhé zahráli v krásném
prostředí uprostřed přírody na provodovském Keltském
dnu. Bylo to, jako bychom se vrátili v čase, pohybovala
se tam spousta nadšenců v dobových kostýmech,
jezdci na koních, dokonce nechyběla ani hudba, zpěv,
ohně a všude přítomná vůně pečeně. Protože mezi nás
znovu zavítal Martin Šimek alias božský Lumír, aby
posílil naše řady, iluze byla dokonalá.
V současné době se znovu snažíme oprášit a
nastudovat texty Zabijačky, abychom se zhostili svého
podílu na představení, které teprve korunuje to, co dělá
divadlo divadlem, a tím jsou pro nás spokojení diváci.
Majka Jurčáková

Jaroslav Šimek
starosta obce
Zabijačka v plném proudu!
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Pojďme od začátku roku. První aktivitou je již
každoročně hasičský ples. Ten poslední se díky malé
účasti moc nevyvedl, i když jsme se nakonec dočkali i
nějakého drobného výdělku.
Co se týká sportovní činnosti, v zimním období
probíhají tréninky mladších žáků a přípravky v sále
hospody a také uzlovací tréninky v zasedací místnosti
pro všechny kategorie mladých hasičů. V průběhu
prvních tří měsíců roku vyjela naše hasičská mládež na
čtyři pohárové uzlovací soutěže a vybraní mladší a
starší žáci se zúčastnili okresního kola Velké uzlovací
soutěže. Dosáhli jsme i úspěchů, z Pohořelic naši
mladší žáci dovezli pohár za první místo v uzlovací
štafetě a na okresním kole opět družstvo mladších žáků
skončilo na třetím místě.
S příchodem jara jsme uspořádali sběr železa a také
jsme se začali chystat na hlavní sezonu na soutěže
v požárním útoku. Do bojů o poháry se v minulém roce
pustil rekordní počet soutěžních družstev: přípravka,
mladší žáci, starší žáci, dorost, muži, ženy a nově i
družstvo veteránů s opravenou historickou stříkačkou
PS 8. Pro takovou spoustu lidí bylo kolikrát malé i naše
tréninkové místo na dolním hřišti. A hlavně domluvit se
na termíny tréninků pro všechny týmy bylo náročné.
Nějak jsme to zvládli, a tak jsme mohli připraveni
vyrazit na první soutěž v roce, kterou je pravidelně
Okrsková soutěž, tentokrát pořádaná ve Vizovicích. Už
po příjezdu na vizovický stadion jsme zaujali počtem
sedmi přihlášených družstev a nebodovali jsme jen
kvantitou, přípravka vyhrála, družstva žen a veteránů
byla druhá, starší žáci třetí. Třetí místo obsadili i naši
dorostenci, kteří museli soutěžit v kategorii mužů,
protože žádný jiný sbor v okrsku dorostence nemá. Jak
je vidět z výsledku, vůbec jim to nevadilo.
Družstvo dorostenců nám dělalo největší radost i v
průběhu celého roku. Pravidelně vyjížděli na soutěže
Zlínské ligy dorostu a nakonec obsadili v této lize i
celkové třetí místo, což je pro naši malou obec velký
úspěch. Z jednotlivých soutěží si přivezli čtyři první
místa a dvě třetí místa.
Úspěšné byly i ostatní týmy. Přípravka obsadila dvě
první místa, tři druhá a dvě třetí místa. Mladším žákům
se nejvíce dařilo na Zlínské lize mladých hasičů ve
Zlíně na náměstí Míru, kde v konkurenci nejlepších
družstev z celého okresu vybojovali krásné osmé místo.
Starší žáci byli jedenkrát třetí, muži vyhráli v Novém
Hrozenkově, jednou byli druzí a jednou třetí. Ženy
dovezly čtyři poháry za druhá místa. Pozadu nezůstali
ani veteráni – jedenkrát 1. místo, dvakrát 2. místo a
čtyři třetí místa.
V průběhu léta jsme jen nesoutěžili. Uspořádali jsme
kácení máje, děti předvedly požární útoky na dětském
dnu a ti nejmenší hasiči ještě absolvovali soustředění na
Trubiskách.

Soustředění na Trubiskách
Začátek hasičského podzimu se nesl v duchu
pořádání domácí soutěže Memoriál Antonína Navrátila,
šlo již o 4. ročník. Do Ubla každoročně přijede mnoho
družstev zakončit soutěžní sezónu a nebylo tomu jinak
ani loni. Do bojů o tradiční trofeje se zapojilo 27
družstev dětí a 17 družstev dospělých, takže na
dolansku okolo hřiště i na hřišti bylo pěkně plno.
Všichni už si pomalu zvykáme i na nepřízeň počasí,
která pořádání této akce doprovází. Znova jsme se
přesvědčili, že se hasiči vody nebojí, takže pořadatelé i
nejmenší i nejstarší hasiči svůj boj nad deštěm
v pohodě vyhráli a své úkoly zvládli na jedničku.
V roce 2017 čekala ubelské hasiče ještě jedna
příjemná akce - slavnostní předání nového hasičského
auta, které obec s pomocí Zlínského kraje a
Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru
zakoupila pro zásahovou jednotku. Nový ford tranzit je
využitelný i pro dopravu dětí na soutěže, pro potřeby
obce a mateřské školy.
S koncem září utichl dolní hasičský areál, do
tréninků se zapojily už jen děti a jejich vedoucí, kteří se
přestěhovali do sálu a do zasedací místnosti
k nácvikům uzlování. Děti ještě navíc jedno podzimní
odpoledne vyběhly k altánu U Hrušky při hasičské
drakiádě.
Premiérově vyjelo i nové zásahové auto na
námětové cvičení do Lhoty u Vsetína. Naši mladí
členové zásahové jednotky pod vedením Radka
Geržičáka st. se spolu s 21 sbory ze zlínského a
vsetínského okresu zapojili do dálkového tažení vody.
A dočkali jsme se i ostrého výjezdu, kdy za velkého
větru jsme vyjížděli ke spadlému sloupu telefonního
vedení na dráze.
S přicházející zimou jsme se pustili do činností,
které jsme kvůli nedostatku času odkládali. Na obecním
sběrném místě se nahromadilo staré železo, takže jsme
podruhé v roce uspořádali sběr, a potom jsme se ještě
pustili do placené brigády v lese, abychom alespoň
částečně doplnili chybějící finanční prostředky.
Na konci listopadu se hasiči společně UBBABem a
zastupiteli obce „pustili“ stejně jako v roce 2016 do
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pořádání Rozsvěcování vánočního stromku. O týden
později se konala Výroční valná hromada SDH Ublo,
letos poprvé v sále hospody. Sešli jsme se docela v
hojném počtu, zhodnotili činnost za rok 2017 a určili
cíle na následující rok.
Těsně před koncem roku přišli vedoucí mladých
hasičů s pořádáním nové akce pro děti – Vlaštovkiády.
Byla to soutěž ve skládání a házení papírových
vlaštovek. Konala se v sále hospody, který je díky nově
nainstalovanému plynovému topení více využitelný.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách - povinná vlaštovka
poskládaná podle přiloženého návodu a takzvaný volný
styl. Děti se bavily a nakonec se do skládání a házení
zapojili i rodiče a v podvečer i celý zbytek osazenstva
hospody.
A už nás čekal jen Silvestrovský pochod. Poslední
den roku však od rána pršelo a pršelo, takže na výšlap
okolo Ubla vyrazila je dvacítka nejotrlejších. Ani šestý
ročník pochodu se neobešel bez tradičního opékání na
„vápně“. Zbývalo jen popřát si hodně úspěchů do
nového roku.
Na závěr chci za hasiče popřát všem spoluobčanům
hodně štěstí a zdraví v roce 2018 a poděkovat za
podporu v činnosti i za toleranci a pochopení.
Jiří Geržičák

Dětský den
V sobotu 24. června bylo krásné slunečné počasí,
které přálo všem návštěvníkům Dětského dne v Uble.
Vše začalo cestou spojenou s plněním soutěžních úkolů
různých povolání. Děti si vyzkoušely být číšníkem,
kuchařkou, hasičem, popelářem, myslivcem, rybářem či
malířem medailí. Svou vlastní medaili si spolu se
sladkou odměnou mohl odnést každý „soutěžící“. Pro
odvážné byla připravena bungee trampolína, kterou si
vyzkoušeli ti nejmenší i ti odrostlejší. Akčním zásahem
se představili hasiči z SDH Slušovice, kteří předvedli
uhašení menšího požáru i vodní bitvu. Akční byl i
příjezd šesti čtyřkolek z firmy Aligatoravs, kdy ochotní
řidiči svezli na svých čtyřkolkách dobrodružství chtivé
nadšence. Naši malí hasiči z SDH Ublo předvedli
hasičský útok. Program pokračoval dětmi velmi
očekávaným vystoupením Klauna Brdíka. Úsměvy dětí
byly jasným znamením, že vše funguje – tvoření
zvířátek z balónů, zpívání, tancování, hádanky. Také
proměna v různá zvířátka, princezny a loupežníky
nechyběla a to díky malování na obličej od šikovných
maminek. Komu by toto vše nestačilo, mohl ochutnat
frgál, guláš, pečené maso a jiné sladké, slané či tekuté
dobroty. A nakonec to nejlepší – letadlo. Už tradičně
všichni nedočkavě vyhlíželi přílet letadla, kdy se
obloha nad ubelským hřištěm zaplnila padajícími
bonbony. Bonbony padaly a děti sbíraly a sbíraly. Vše

se povedlo a můžeme se těšit na další rok. Na závěr
poděkování pořadatelům - sdružení UBBAB a
ubelským
myslivcům,
všem
účinkujícím
a
pomocníkům při soutěžích a v neposlední řadě obci
Ublo.
Renata Geržičáková

Slovo odborného lesního hospodáře (OLH)
V zákonu o lesích č.289/1995 Sb. v § 37 odst.
1) se praví: „Hospodaření v lesích je vlastník lesa
povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním
hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje
vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese
podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných
k jeho provedení“.
V této souvislosti chci jako OLH připomenout, že
po prosincových nárazových větrech přibylo nahodilé
těžby – zlomu, vývraty. A to jak v listnatých porostech
tak i, a to především, v jehličnatých porostech. Je třeba,
aby si každý z vlastníků udělal pochůzku ve vlastním
lese a v průběhu zimy zpracoval veškerou nahodilou
těžbu. Obzvlášť důležité je to u smrkových porostů. Na
konci března, kdy se oteplí, začíná rojení kůrovců.
Proto je třeba do té doby odstranit veškeré stromy,
které byly jakkoliv poškozeny. Tam, kde se už kůrovec
objeví, doporučuji odstranit nejen napadené stromy, ale
i zdravé okolní stromy, protože je zde vysoká
pravděpodobnost, že z napadených stromů kůrovec
přeletěl na nejbližší oslabený smrk. Současná
kůrovcová kalamita je největší v historii. To, že nás
zatím významněji nepostihla, neznamená, že můžeme
být v klidu a myslet si, že se nás to netýká. Naopak.
A co to kůrovec vlastně je?
Kůrovci jsou drobní brouci (1,5 mm – 9 mm), kteří žijí
pod kůrou a svým žírem způsobují úhyn stromu. Mezi
nejběžnější a u nás se vyskytující patří např. lýkožrout
smrkový, lesklý a severský. Vlastníci lesa jsou povinni
výskyt kůrovců kontrolovat a napadené stromy
neprodleně odstranit a napadený kmen asanovat –
odkornit a kůru spálit, nebo pokácený strom ošetřit
vhodným chemickým přípravkem - insekticidem (např.
Forerster, Fury 10EV a další). Chemickou asanaci je
možné provádět v libovolném stádiu vývoje kůrovců.
Při správném provedení je asanace vysoce účinná. Ke
kontaminaci a následnému uhynutí brouků dochází po
pozření kůry ošetřené insekticidem při prokousávání
výletových otvorů kůrou. S chemickou asanací se může
začít ihned po náletu brouků, aby se zabránilo
přerojování samic při zakládání sesterského pokolení.
Jsou-li insekticidy použity správně, v souladu se
seznamem a platnými etiketami, jsou účinné po dobu
min. 8 týdnů. Postřik se musí provádět na suchou kůru,
pokácený strom je nutno otočit a postříkat z obou stran
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a po postřiku nesmí pršet cca 1 – 2 hodiny, aby došlo k
zaschnutí postřikové jíchy. Ke kontrole počtu brouků a
k jejich likvidaci slouží stromové
lapáky nebo
feromonové lapače a nebo napadené stromy.

Kůrovci

Při likvidaci nahodilé těžby ale nejen při ní pamatujme
na to, že je třeba okamžitě v den těžby uklidit klest
z cesty. Cesta musí být vždy volná pro další uživatele,
ale také z důvodů zajištění rychlé pomoci v případě
úrazu nebo při požáru. Proto nelze nechat klest ležet na
cestách i několik let. Bohužel i takové mám zkušenosti.
A vlastník se tváří, že se ho to netýká. Proto apelujte i
na dřevorubce, kteří provádějí těžbu, aby po opuštění
vašeho pracoviště bylo toto ve stavu, který nebude
předmětem oprávněné kritiky.
Ing.Jan Šimek-OLH

Myslivost v Uble
Myslivecký spolek Ublo hospodaří na výměře 502
ha honebních pozemků, a to i mimo katastr obce Ublo.
Spolek má v současnosti 10 členů. Zastoupení zvěře je
u nás slabé. V honitbě je nejpočetnější skupinou srnčí
zvěř. Roční lov je ve výši 12-15 ks. Další zvěří je zvěř
černá, které lovíme do deseti kusů ročně. Jiné druhy
zvěře nelovíme. Zajíc je na hranici existenčního
minima, bažant a koroptev v honitbě nejsou vůbec.
V roce 2017 jsme se pokoušeli vypustit a znovu
zavěřit honitbu divokým králíkem. Po prvotním
úspěchu se však dostavilo zklamání, protože během
velmi krátké doby se celá populace (asi 50 ks) beze
stopy ztratila. Z přecházejících druhů lovné zvěře se čas
od času objeví jelení zvěř a daňci. Z ostatních druhů je
v honitbě liška, kuna, jezevec, jestřáb, káně, poštolka,
krahujec a sovy včetně výra atd.
Myslivecký spolek je financován z členských
příspěvků a z tržby na společenských akcích, jako je
např. „Poslední leč.“
V loňském roce postihla myslivost velmi špatná
zpráva. Objevil se africký mor prasat (AMP). Mor se
postupně šíří od východu z Asie přes pobaltské státy,
Polsko a Ukrajinu rychlostí cca 50-100 km za rok. Toto
onemocnění, které je přenosné pouze na prasatovité, se
u nás v okrese Zlín objevilo v červenci 2017. Nákaza
byla zjištěna u dvou selat v Příluku poblíž plotu Baťovy

nemocnice. Protože se jedná o velmi nebezpečnou
nákazu, především pro komerční chovy prasat byla
učiněna přísná opatření. Drobní chovatelé museli buď
zabít chovaná prasata, a nebo svůj chov zaregistrovat.
Byla zastavena sklizeň zemědělských plodin v tzv.
červené zóně, aby zde měli divočáci klid a potravu a
neměli tendenci šířit se dál. Červená zóna je oblast
mezi Želechovicem, Slušovicemi, Štípou a Zlínem.
Oblast byla oplocena elektrickým a pachovým
ohradníkem. Lovit zde, ale i ve zbylé části okresu,
mohli jenom speciálně proškolení myslivci s patřičným
certifikátem. V každé honitbě, tedy i v naší, muselo být
stanoveno místo, kam se bude shromažďovat ulovená
černá zvěř. Zde je kontejner na ulovenou zvěř.
Souřadnice tohoto místa jsme nahlásili na státní
veterinární správu a odsud byla veškerá ulovená černá
zvěř odvážena do kafilérie a tam spálena. Infikovanou
černou zvěř se v červené zóně podařilo udržet až do
konce roku. Velká část infikované populace byla
odlovena, a to i díky policejním odstřelovačům, kteří
v červené zóně spolu s myslivci lovili černou zvěř. Do
konce roku 2017 bylo zde uloveno celkem (včetně
odchytu) 567 kusů divočáků, z toho u 15 kusů úlovků
byl potvrzen výskyt AMP. Celkem i s úhyny byl AMP
potvrzen u 191 kusů. Ve zbylé části okresu bylo
uloveno 1501 divočáků. U žádného kusu nebyl
potvrzen výskyt AMP. Nakonec se několik kusů
dostalo mimo tuto oblast a v lednu 2018 byl zjištěn
výskyt afrického moru prasat v k.ú. Lípa, Kudlov a
dalších.
V našem MS bylo uloveno v r. 2017 9 kusů černé
zvěře, z toho 5 kusů bylo po vyhlášení nákazy AMP.
Ing.Jan Šimek, předseda spolku

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
únor

Plast
(žlutá)
12.2.

Papír
(mod.)
26.2.

Komunální
odpad
1., 8., 15., 22. 2.

BIO
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březen

Plast
(žlutá)
12.3.

Papír
(mod.)
26.3.

Komunální
odpad
1., 8., 15., 22., 29.
3.
5., 12., 19., 26. 4.

duben

9.4.

23.4.

květen

7.5.

21.5.

3., 10., 17., 24.,
31. 5.

červen

4.6.

18.6.

7., 14., 21., 28. 6.

BIO
22. 3.
5. a
19. 4.
3., 17.
a
31. 5.
14. a
28. 6.

Otvírací doba Obchůdku v Uble
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

730-1030 1430-1630
Zavřeno
730-1030 1430-1630
Zavřeno
730-1030 1430-1630
730 – 1000
Zavřeno

MUDr. Stanislav Remeš již nebude v Uble
ordinovat
MUDr. Stanislav Remeš oznamuje občanům, že od
1. 1. 2018 nebude nadále 1x měsíčně dojíždět do Ubla.
Zároveň informuje, že je nově možnost žádat o recepty
kromě telefonického spojení i přes e-mail, a to na
adrese: laveyron@email.cz. Aby Vaší žádosti bylo
vyhověno, zadejte prosím jméno, příjmení, rok a měsíc
narození a názvy léků včetně dávkování, které chcete
napsat i s počty balení. Recepty budou zanechány dle
Vašeho přání buď v lékárně, nebo přichystané k
vyzvednutí v ordinaci. Nutno počítat s dobou vyřízení
3-20 hodin dle aktuálního vytížení.
Pokud nebudou některé léky nachystány, je to z
důvodu, že jsou léky vázány na preskripci jiné
odbornosti (tyto léky nemůže praktický lékař napsat),
nebo se jedná o neznámou medikaci, kterou nasadil jiný
lékař. V tomto případě je nutné nás navštívit nebo
kontaktovat osobně.
Preskripce léků „na dálku“ neznamená, že nejsou
nutné kontroly. Pokud nemáte potíže a nebude Vám
doručena specifická odpověď na Váš požadavek, potom
je vhodná při dlouhodobé prekripci kontrola v ordinaci
alespoň 1x za 6 měsíců.
Daný e-mail neslouží k objednávání pacientů k
vyšetření v ordinaci - toto je možné jen telefonicky-tel.
577 452 850.
Ordinační hodiny:
Pondělí 07:00 – 13:00
Úterý 07:00 – 12:00 od 12:00 návštěvní služba
Středa 10:00 – 12:00* (jen pro objednané)
12:00 – 17:00

17:00 – 18:00 (jen pro objednané)
Čtvrtek 07:00 – 13:00
Pátek 07:00 – 13:00
Pozn.: Poslední hodina ordinace slouží k dokončení
ordinace a jen ke krátkodobým a nezbytně nutným
úkonům.
Středeční dopolední ordinační doba slouží výhradně
jen objednaným klientům. I předem objednaní pacienti
musí počítat, že nemusí být v přesně stanovený čas
řešeni. O pořadí v čekárně rozhoduje navíc i lékař a
sestra.
Prosíme, abyste neklepali. Dveře se otevírají
průměrně každých 5-10 minut.

Ordinační hodiny MUDr. Nečasové
v I. pololetí 2017
MUDr. Nečasová dojíždí do Ubla jednou za čtrnáct dní
ve středu v lichém týdnu vždy kolem
12:00 hod.
14., 28. února
14., 28. března
11., 25. dubna
9., 23. května
6., 20. června
Vždy kolem 12:00

Blahopřejeme k životnímu jubileu

Oslavenci v druhém pololetí roku 2017:
Jarmila Juráňová
Jana Martincová
Věra Hnilicová
Marta Chloupková
Anna Surovíková
Bohumil Navrátil
Jiřina Bartošíková
Lubomír Tomanec
Milada Kajšová
Jaromír Vávra
Božena Kopecká
Jan Kajš

80 let
75 let
65 let
60 let
90 let
70 let
65 let
60 let
90 let
65 let
75 let
70 let

(srpen)
(srpen)
(srpen)
(srpen)
(září)
(září)
(září)
(září)
(listopad)
(listopad)
(prosinec)
(prosinec)

Oslavencům srdečně blahopřejme.
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1.) Aktuální počet obyvatel v obci Ublo je 299.
2.) Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2018
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
oznamují, že s účinností od 1. ledna 2018 bude cena
pitné vody 43,84 Kč/m3 (bez DPH), tj. 50,42 Kč/m3
(vč. 15% DPH)

Zdeněk Kratina

Ublo 3

30. 6. 2017

Jiří Moučka

Ublo 131

21. 8. 2017

Ivona Moučková

Ublo 131

21. 8. 2017

Anna Moučková

Ublo 131

21. 8. 2017

Jiří Moučka

Ublo 131

21. 8. 2017

Ublo 92

2. 1. 2017

odhlášení
Lucie Viktoříková

3.) Výběr místních poplatků
Obecní úřad upozorňuje občany na vybírání poplatků
za komunální odpad a psy. V roce 2018 nedochází k
navýšení poplatků. Výše poplatků je proto zachována v
původní výši, která byla v roce 2017.

Na co se můžete těšit v měsíci únoru:

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 31.3.2018.
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.

Statistika roku 2017 a ledna 2018
úmrtí

bydliště

datum

Vlasta Vyvlečková

Ublo 14

20. 3. 2017

Jan Šimek

Ublo 25

12.10.2017

Františka Frýželková

Ublo 101

15. 1. 2018

Vít Macek

Ublo 46

17. 2. 2017

Antonín Tomanec

Ublo 129

6. 5. 2017

Julie Baťová

Ublo 50

2. 8. 2017

Marie Malinová

Ublo 130

18. 8. 2017

Julie Petrusková

Ublo 112

2. 10. 2017

Ublo 64

8. 3. 2017

narození

Na obě akce jste srdečně zváni! 
Vydání připravili: Jiří Geržičák, Renata
Geržičáková, Marie Jurčáková, Jana Navrátilová,
Jan Šimek, Jaroslav Šimek, Jarmila Šimková,
Radka Šimková
Foto: Jiří Geržičák, Jarmila Šimková

přihlášení
Kateřina Čalová
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Minulý rok ve fotografiích

SDH Ublo – křest nového hasičského auta a ukončení sezóny 30. 9. 2017

Rozsvěcování vánočního stromečku 25. 11. 2017

Mikulášská besídka 1. 12. 2017
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