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Číslo 48
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s činností zastupitelstva
v končícím roce 2018.
V zimních měsících jsme provedli výměnu oken
na budově č. p. 3. (hospoda) v kanceláři k hlavní cestě.
Brzy na jaře jsme pokračovali v opravách opěrných
zídek podél hlavní komunikace. Byl opraven úsek u
dolní zastávky, později došlo k opravě zídky až po
nemovitost č. p. 101. Opravy byly provedeny
způsobem, že došlo k demolici starých zdí, vykopání
základů do nezámrzné hloubky, základy byly
zabetonovány a na ně pak byly vystaveny zídky ze
štípaných tvarových bloků. Při výstavbě došlo
k poškození
přilehlých
chodníků,
proto
se
zastupitelstvo usneslo, že dříve než proběhne oprava
silnice, osadíme nové obrubníky podél komunikace, a
samotný chodník se předláždí zámkovou dlažbou. Tyto
opravy obec stály jeden milión korun.
Na začátku dubna byla zahájena oprava požární
zbrojnice. Byly kompletně odkopány základy,
asanováno vlhko, provzdušněny základové pásy
pomocí nopové fólie a vyměněny elektrické rozvody.
Na tyto úkony pak navázala oprava vnitřních stěn a
fasády. Oprava byla spolufinancována dotací
z Ministerstva zemědělství, kde dotační částka činila
320 tisíc, zbylých 300 tisíc šlo z rozpočtu obce.
V měsíci květnu se začala opravovat silnice třetí
třídy v úseku z Bratřejova přes obec Ublo až do
Lutoniny. Silnice nebyla opravena v celé délce, byly
opraveny pouze úseky v nejhorším stavu. Opravy byly
financovány z rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského
kraje. Obec platila za opravy kanálových vpustí a
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obrubníku podél cesty částku cca 50 tisíc Kč.
Tak jako každý rok jsme udržovali a opravovali
místní komunikace v podobě nástřiku výtluku
systémem turbo (směs asfaltu s drtí). V období
vegetačního klidu jsou prořezávány krajnice okolo cest.
Dále byla opravena polní komunikace na paseky. Na
cestu byl navezen betonový recyklát, na něj frézovaný
asfalt a vše bylo zaváleno válcem.
V období letních prázdnin probíhaly opravy
v budově mateřské školy. Byla opravena místnost na
spaní dětí, šatna a místnost pro personál školky. Oprava
spočívala v kompletní asanaci malby stěn. Stropy byly
potaženy zpevňovací perlinkou a štukem. Následovala
malba místností a ve finále kompletní položení podlah.
Hodnota oprav činila 150 tisíc korun.
V měsíci srpnu jsme vyměnili v celé obci světla
veřejného osvětlení. Tímto krokem dochází k úspoře
elektrické energie až o 1/3 kW. Tato investice stála 820
tisíc korun, přičemž obec dostala dotaci od Ministerstva
průmyslu a obchodu ve výši 406 tisíc korun.
Na opravu a údržbu vodotečí byly vynaloženy
finanční prostředky ve výši 150 tisíc korun. Oprava se
uskutečnila u mostu na dolansku, Zelnicích a na dráze
nad bývalým obchodem.
V měsíci říjnu proběhly v obci volby do
zastupitelstva. Těmto volbám předcházela anketa, na
základě které byly sestaveny kandidátky. Samotné
volby pak nominovaly nové členy zastupitelstva.
Zastupitelé děkují za vyslovenou důvěru a budou se
snažit ve volebním období Vaši důvěru nezklamat.
V současné době noví zastupitelé skládají plány, co je
nutné v tomto volebním obdobím v obci zrealizovat.
Na příští rok je schválena dotace půl miliónu korun
na přestavbu zahrady mateřské školky. Tak jak jsem
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Vás informoval v posledním občasníku, mají být na
zahradě postaveny nové hrací prvky a provedeno nové
ozelenění ploch.
Velkou výzvou pro obec je výstavba splaškové
kanalizace. V současné době je zpracována studie pro
odkanalizování skupiny obcí Bratřejov, Ublo, Lutonina
a Jasenná s čištěním odpadních vod na stávající čističce
ve Vizovicích. Nyní představitelé obcí řeší výběr
dodavatelů na územní rozhodnutí a samotnou
projektovou dokumentaci. Princip odkanalizování obcí
je navržen tak, že výtlak splaškových vod povede
z Bratřejova přes obec Ublo gravitačně do Lutoniny
s napojením Jasenné a pokračováním na čističku ve
Vizovicích. Toto provedení vychází ekonomicky
nejvýhodněji. Časový harmonogram možné výstavby
kanalizace vychází na dva až tři roky projektování,
vyřizování povolení stavby a v neposlední řadě shánění
dotace na stavbu. Bez získání 60 a více procent financí
není stavba pro obec ufinancovatelná. Pro obec Ublo je
nutno na stavbu zajistit řádově 30 milionů korun.
V novém roce 2019 je tak jako každý rok nutné
vyčlenit z rozpočtu peníze na opravy komunikací ve
výši cca 400 tisíc korun, v návrhu je možnost výměny
buněk na horním hřišti, vhodné by bylo pokračovat
v opravách zídek a ozelenění hřbitova.
V průběhu volebního období se nabízí možnost
opravy budovy č. p. 55 (budova bývalého obecního
úřadu), ve které je v současné době malý obchůdek. Do
budoucna je zde možné zřízení ubytovacích prostor.
V budově je také nutná asanace vlhkosti.
Dalším ze záměrů jsou opravy na budově č. p. 3
(hospoda): sál, kancelářské prostory, ubytování,
výměna střešní krytiny.
Uvedl jsem některé záměry, které by se daly
realizovat. Zastupitelé budou rádi, když i občané
přijdou s podněty, které by byly vhodné v obci
uskutečnit. K jednotlivým záměrům bych chtěl
podotknout, že by se měly upřednostňovat ty, které lze
spolufinancovat s pomocí dotací jak z českých zdrojů,
tak z evropských.
Na závěr bych Vám chtěl popřát klidné prožití
svátků vánočních, bohatého Ježíška a do nového roku
hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Jaroslav Šimek
starosta
Naše školka
Vánoční svátky jsou před námi a konec roku vybízí
k ohlédnutí se za vším, co se ve školce změnilo a co se
podařilo za téměř dva a půl roku mého působení v roli
ředitelky Mateřské školy Ublo. Když jsem před více
než osmi lety nastoupila do školky jako učitelka, dýchla
na mne rodinná pohoda – malá obec, ve které se všichni
znají, kde mohou sourozenci chodit do jedné třídy

spolu a velcí pomáhají malým, kde si učitelky „piplají“
dítko od mrňouska až po školáka, kde se s týmiž rodiči
setkávám mnoho let… Brzy jsem zjistila, že má školka
spoustu báječných akcí pro děti, rodiče i veřejnost,
které už probíhají léta a stala se z nich tradice, takže
nebylo mým úmyslem všechno zrušit a začít „na zelené
louce“, ale spíše prohloubit a obohatit o nové nápady.
Mou snahou bylo a je stavět komunikaci a vztahy
s rodiči na otevřenosti, upřímnosti, vzájemném
pochopení a hlavně spolupráci, ze které budou mít
největší prospěch právě děti. Doufám, že k většímu
vzájemnému respektu přispělo i širší zapojení rodičů do
dění školky.
Ve školním roce 2016 – 2017 byl náš vzdělávací
program s názvem „Maminčin jsem mazlíček, tátovo
jsem zlato. Čím budu, až vyrostu? Zeptejte se na to…“
zaměřený na profese a povolání, řemesla dnešní i z dob
minulých, se kterými jsme děti po celý rok
seznamovali. Našla se opravdu spousta rodičů i
prarodičů, kteří byli ochotní přijít do školky představit
dětem formou interaktivní besedy a praktických ukázek
své povolání, a tak jsme měli ve školce myslivce,
poštovní doručovatelku, truhláře, řezníka, servírky,
kadeřnici, policisty i zdravotní sestru. Navštívili jsme
také Hasičský záchranný sbor ve Zlíně. Protože je
školka stejně jako vesnička Ublo uprostřed přírody,
začali jsme se také mnohem více věnovat
environmentální výchově. Kromě tradičních akcí jsme
uspořádali oslavu Světového dne stromů, Dne Slunce a
Dne Země, Otvírání studánky, vycházky s úklidem
okolí „Co do přírody patří – nepatří“, tvořivé dílničky
s přírodním materiálem, v zimě jsme krmili zvířata
v lese i ptáky na zahradě. Velkým bonusem školky
v Uble je rozlehlá zahrada, kterou jsme se rozhodli
proměnit, a připravili jsme projekt Přírodní zahrada
Mateřské školy Ublo. Školka měla 4 zaměstnance a
navštěvovalo ji 26 dětí od 3 do 7 let.
V minulém školním roce 2017 – 2018 jsme se se
vzdělávacím programem „Z pohádky do pohádky“
vydali do světa pohádkových příběhů, kouzel a
fantazie. Všechno, co se děti potřebovaly naučit a znát,
jsme jim předávali prostřednictvím pohádkových
příběhů, takže jsme ve školce měli pohádkové, zdravé i
podzimní království, pekelné, ledové, veselé a vodní
království, království slunce, jara i zvířátek. Každý
pátek jsme svěřili četbu pohádky před spaním
některému z rodičů nebo prarodičů. Do projektu „Kdo
dnes přečte pohádku?“ se jich zapojily více než dvě
třetiny. I v tomto roce jsme preferovali aktivity spojené
s přírodou a přibyly badatelské a výukové programy
pro děti Tajemství čtyř ročních období a Tajemství
padlého stromu. Ve spolupráci s obcí jsme podali
žádost o dotace na realizaci Přírodní zahrady, se kterou
jsme uspěli. Kapacita školky byla snížena na 22 dětí.
Vzhledem k tomu, že školku navštěvovaly i dvouleté
děti, využili jsme na základě projektu Výzva 22
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v Mateřské škole Ublo možnost přijmout jako pátého
zaměstnance do MŠ chůvu. Školní rok jsme završili
Pohádkovou plavbou po Baťově kanále a indiánským
zábavným odpolednem.
V tomto školním roce pozorujeme, poznáváme a
zkoumáme svět s krtkem – kamarádem všech zvířátek.
Náš vzdělávací program nese název „Krtkova
dobrodružství“ a doplnili jsme ho u příležitosti 100.
výročí vzniku ČR specifickým projektem „Tady jsem
doma!“ Od září jsme s dětmi zhlédli čtyři divadelní
představení, absolvovali tradiční výlet vlakem do
Otrokovic, výukový program ke Dni stromů,
vzdělávací program mobilního planetária i Betléma
v Horní Lidči. V rámci Malé technické univerzity
proběhly ve školce projekty Malý stavitel města a Malý
architekt. Spolu s rodiči jsme pouštěli draky a opékali
špekáčky při Drakiádě, tvořili ježky z přírodnin
v podzimní dílničce, prošli jsme Ublem s lampiony při
Pochodu broučků, zpěvem a říkadly oživili rozsvěcení
vánočního stromku a zahráli pohádku O kouzelné
vločce při Mikulášské besídce s nadílkou.
A jak se školka za poslední více než dva školní roky
proměnila? Ložnice a šatna dětí prošly kompletní
proměnou: V obou místnostech jsou zrekonstruované
stěny a nové linoleum. V dětské ložnici máme nový
koberec i účelový nábytek a dekoracemi se proměnila
v mořský svět. Dětská šatna má díky dekoracím také
novou tvář a jejím předělením vznikla šatna pro
zaměstnance. Do třídy jsme koupili nový koberec, na
pískoviště krycí síť a v kuchyni máme novou
chladničku. I přípravna jídla prošla kompletní
rekonstrukcí. Pod webovými stránkami obce začaly
fungovat stránky mateřské školy. Obci Ublo, která
v drtivé většině zajišťuje a financuje opravy a úpravy
ve školce, děkuji za výměnu starých elektrických
akumulačních kamen za nové v celé škole,
zrekonstruované omítky v ložnici a šatně, tři nově
vymalované místnosti, za vybavení přípravny jídla
novým nerezovým nábytkem a elektrickým ohřívačem
vody a za nový plot za budovou školy. Bez rodičů
našich dětí, kteří ve svém volném čase ochotně
pomáhají, bychom neměli novou vstupní bránu na
zahradu, nové desky kolem pískoviště ani nový písek
v něm, natřené průlezky, opravené dřevěné prvky na
zahradě ani obnovenou malbu dopravního hřiště na
asfaltové ploše zahrady, videozvonek u vstupních dveří
ani vybourané dlaždičky před rekonstrukcí přípravny.
A také zaměstnancům bych ze srdce ráda
poděkovala za přátelské klima školky a za jejich
kvalitní práci – za nápaditou práci s dětmi a krásnou
výzdobu, za chutné jídlo pro děti a za voňavou a čistou
školku. Moje poděkování patří i zastupitelům obce
Ublo za vstřícné jednání, konstruktivní spolupráci a
ochotu řešit nečekané problémy bez odkladu. Ráda
bych také poděkovala rodičům našich dětí za jejich
ochotnou pomoc i za otevřené jednání. Vážím si toho,
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že věci, které se týkají školky, řeší s námi ve školce a
ne s přáteli u kávy. Přeji všem Ublanům krásné Vánoce
plné rodinné pohody, štěstí a lásky.
Veronika Kršáková

Hasiči veteráni
V minulých občasnících jsem psal o hasičích
většinou v souvislosti s úspěchy a aktivitami mladých
hasičů. V roce 2018 však i družstvo veteránů přispělo
velkým dílem k reprezentaci našeho sboru a obce.
Někdy na konci roku 2016 se hrstka nadšenců pro
hasičský sport z řad těch, co už něco pamatují, začala
připravovat pod vedením Radka Geržičáka na
nadcházející hasičskou sezonu. Družstvo mužů nad 35
let, jak je kategorie na většině soutěží nazývána, tak už
v roce 2017 mohlo absolvovat jedenáct soutěží.
V průběhu dvou let se vytvořila docela silná základna
obohacená už i o několik žen nad 35 let. V uplynulém
roce dokonce ženy vytvořily i svůj veteránský tým, se
kterým absolvovaly i několik soutěží
Veteráni se nově zúčastňují i závodů s historickou
technikou - mašinou PS 8, na které byla i díky dotacím
od Zlínského kraje provedena generální oprava. Je to
specifický závod podle starých pravidel, často
obohacený o nějaké úkoly.
A jak se jim dařilo v roce 2018? Veteráni předvedli
útok na 21 soutěžích (15 x muži, 6 x ženy). Muži třikrát
vyhráli, třikrát byli druzí a dvakrát třetí, ženy mohly
slavit dvakrát vítězství, jednou obsadily 2. místo a
dvakrát třetí.
Nejvíce si však váží 2. místa na soutěži PS osmiček
v Lidečku pod Čertovými skalami. Tady svým
výkonem v disciplíně, se kterou nemají zas až tolik
zkušeností, překvapili všech deset zbývajících družstev.
Porazit je dokázali jen hasiči ze slovenských Lúk .
No a co v zimě? Je potřeba dohojit si šrámy,
v domácnostech dohnat aspoň něco ze zanedbaných
prací a v nové sezóně ať se zase daří.
Jiří Geržičák
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Mladí hasiči a Uzlovací liga Zlínského
V předešlých letech se mladí hasiči z Ubla v zimním
období bavili tréninkem vázání uzlů a také účastí na
uzlovacích soutěžích. Závodů ve vázání uzlů se
zúčastňujeme už od roku 2010 a mezi sbory z okresu
máme díky dobrým výsledkům už docela slušné
postavení.
Na podzim roku 2018 vznikl nový projekt pod
názvem Uzlovací liga Zlínského kraje, v němž se
organizátoři všech soutěží domluvili na společných
pravidlech, což je pro soutěžící docela velkým
přínosem.
Ubelští mladí hasiči se do ligy zapojili hned od
první soutěže. Aby dosáhli co nejlepšího výsledku
v celkovém hodnocení, je důležité zúčastnit se co
nejvíce vypsaných soutěží.
Účast v lize je náročná na čas pro děti, pro rodiče,
kteří pomáhají s dopravou, a samozřejmě i pro vedoucí.
Je však škoda šikovnost našich mladých hasičů
„neprodat“, vždyť po prvních třech soutěžích figurují
naši mladší žáci na 3. místě v průběžném pořadí
družstev a i v jednotlivcích v této kategorii se můžeme
pochlubit 12. a 14. příčkou v průběžném pořadí. Máme
i krásné umístění v jednotlivých soutěžích, dvě čtvrtá
místa v jednotlivcích a dokonce druhé místo ve štafetě
družstev. Děti jsou na soutěžích spokojené a také na
trénincích. Zde využívají časomíry získané z dotací
Zlínského kraje. Samozřejmě je více baví, když i mezi
sebou mohou poměřit svůj um. Slušná výbava pro
trénink a dobré výkony všech trenérů určitě přispívají
k úspěchům, kterých děti dosahují.
Abych se ale vrátil k uzlovací lize, na třech
podzimních závodech uzlovalo celkem 305 dětí z 28
sborů a 50 družstev z celého kraje. Taková konkurence
určitě podtrhuje naše úspěšné výsledky.
Do dalších šesti soutěží, které nás na začátku roku
2019 ještě čekají, přeji všem našim „uzlovačům“, ať se
jim na soutěžích daří a ať přivezou co nejvíce dobrých
umístění.
Jiří Geržičák

UBlanka
O slavnostním otevření naší UBlanky jste jistě
všichni slyšeli. Někteří z vás se akce, která se konala
8. května tohoto roku, dokonce zúčastnili. Jak celý
nápad ale vlastně vznikl, o tom se toho moc neví.
31. prosince 2017, pár hodin před odbitím nového
roku, jsme seděli ve stodole u Zdeny a Jana
Šimkových. Atmosféra byla jako vždy velmi
pohodová... Prostě silvestrovská! A v takovéto náladě
se šílené nápady vymýšlejí nejlépe. Pár sousedů a přátel
dalo hlavy dohromady a najednou tu byl nápad. Kdo
přesně poprvé vyslovil název tunelu – UBlanka, to už si
bohužel nikdo ráno přesně nepamatoval. Nejspíš to ale
byla Šárka Navrátilová a za to jí patří velký dík. Co
totiž nastalo dál, tomu by nikdo na přelomu starého a
nového roku nevěřil. Ani já jsem tehdy, abych řekl
pravdu, netušil, že se nám nápad podaří uskutečnit, ba
co víc myslel jsem, že se na něj do pár dnů zapomene.
Den se ale se dnem sešel a 8. květen byl tady.
Slavnostní křest tunelu zahájila ve 14 hodin
cimbálová muzika Ocún z Vizovic, která s námi v Uble
pobyla přibližně hodinu. Kolem půl třetí všechny
přítomné přivítal host z Moravskoslezského kraje,
herec Národního divadla moravskoslezského Vladimír
Polák. Poté už se jen posedávalo u stolů, hrálo, zpívalo,
pilo, jedlo... Díky všem, kdo jste nás podpořili, pomohli
nám nebo třeba jen došli!
Tento den jsme si připomenuli v naší hospodě U
Zemské osy v sobotu 8. prosince 2018, tedy přesně o 7
měsíců později. Na začátek jsme si promítli video
přímo z otevírání UBlanky, a tedy úvodní slovo
Miroslava Zelinského a Vladimíra Poláka, poté
následoval fotofilm z akce (za fotky děkujeme Zdence
Šimkové a Jarmile Šimkové). Bohaté občerstvení a
hojná účast dotáhly i toto setkání k dokonalosti.
Prosinec se chýlí ke konci a to znamená, že se také
blíží silvestr a s ním další posezení u Šimků ve stodole.
Tož uvidíme, co sa vymyslí včil!
Mikuláš Zelinský
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číslo 48
stromků nových. Ke dni 10. 12. 2018 bylo nalezeno
4209 stromů a 2598 nově zasazeno, včetně té naší
ubelské lipky.
(Kdo by měl další zájem, mapa se stromy je
k dispozici na webových stránkách organizace
https://www.stromysvobody.cz/)
Naší milé lípě přeji, ať nám roste do krásy a síly,
stejně jako principy svobody a demokracie v naší zemi.
I když bez láskyplné péče a zalévání ani jedno nepůjde.
Nakonec bych se rozloučila heslem z prvorepublikové
stromové slavnosti:
„Lidé pro nás stromy sázeli, sázejme my též!“
Jana Šimková

Informace obce
Divadelní herec Vladimír Polák při otevírání UBlanky

Lípa svobody
V pátek 26. října jsme u naší ubelské zvoničky
zasadili lípu, náš národní strom. Tato akce se
uskutečnila při příležitosti oslav stého výročí vzniku
Československa. Úvodním slovem nás přivítal pan
starosta Jaroslav Šimek, následovaly písně v podání
pěveckého sboru Divinum a zamyšlení pana Miroslava
Zelinského nad významem tohoto výročí, odkazem T.
G. Masaryka a demokratickými hodnotami. Na závěr
oficiálního programu jsme společně zazpívali československou hymnu a nově zvolení zastupitelé se ujali
zasazení stromu ozdobeného českou trikolorou. Všichni
ze zúčastněných jsme mohli lopatou přihodit kousek
hlíny a přímo se tak podílet na této symbolické
události. Řádného vysazení a zabezpečení stromku se
pak (při odborném dohledu dětí) ujali naši šikovní
mužové. No a nakonec jsme samozřejmě neopomněli
připít dobrou slivovicí našemu novému přírůstku, ať
pěkně roste, a zazvonili jsme na jeho počest.
Jsem nesmírně ráda, že jsme se i přes chladnější
podzimní počasí sešli v hojném počtu.
K uskutečnění této události mne inspirovala
iniciativa s názvem „Stromy svobody “, která se snaží
navázat na sto let starou tradici. Stromy svobody se
sadily v letech 1918 a 1919 na počest založení
Československé republiky a v euforii z nabyté svobody
se jich vysadily tisíce. Zapojovali se starostové, členové
místních spolků, žáci. Při těchto „stromových
slavnostech“ se zpívala hymna, recitovaly básně a
ukládaly pamětní listy. Lípy se ovšem sadily i v dalších
jubilejních či jinak významných letech 1928, 1945 či
1968. U nás v Uble se například vysadily dvě lípy
v roce 1937 u příležitosti odhalení pomníku na počest
občanům padlým v první světové válce.
Organizátoři této aktivity mapují Stromy svobody,
povzbuzují občany k jejich ošetření a k vysazování

1) Počet obyvatel v obci Ublo je 299.
2) Pozemkové úpravy
V druhé polovině roku 2018 se po mnoha jednáních
podařilo pozemkovému úřadu vyřešit všechny
podstatné
připomínky vlastníků k pozemkovým
úpravám v katastru obce Ublo. V lednu 2019 svolá
pozemkový úřad závěrečné jednání a poté vydá
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.
Pokud nebude mít již žádný z vlastníků připomínky
k navrženému projektu, dojde k vytvoření nové
digitální katastrální mapy a následnému vydání
rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv a
k zápisu nových údajů do katastru nemovitostí. Toto
by mělo být ukončeno v červenci roku 2019. O všem
budou vlastníci informováni dopisy pozemkového
úřadu. To bude ukončena etapa úřadování a pak
budeme žádat pozemkový úřad o realizaci - výstavbu a
obnovu polních cest z finančních prostředků evropské
unie a pozemkového úřadu.
3) Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2019 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují, že s
účinností od 1. ledna 2019 bude cena pitné vody 42,00
Kč/m3 (bez DPH), tj. 48,30 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
4) Výběr místních poplatků – Obecní úřad upozorňuje
občany na vybírání poplatků za komunální odpad a
poplatků za psy. V roce 2019 nedochází k navýšení
poplatků. Výše poplatků je proto zachována v původní
výši, která byla v roce 2018.
Sazba:
Poplatek za likvidaci odpadu činí 500 Kč/trvale
hlášený občan/rok,
Rekreační objekt je částka 500 Kč/objekt/rok,
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poplatek za psa je 60 Kč

V roce 2018 životní jubileum oslavili:

Splatnost místních poplatků je do 31.3.2019. Poplatky

Josef Černý
Antonín Kovář
Marie Jochymková
Božena Tomancová
Věra Hejtmánková
Petr Kovář
Vlasta Polášková
Dana Bláhová
Stanislav Kajš
Jana Ondryášová

je možné uhradit i převodem z účtu:
Komerční banka, a.s.: č.ú.: 12321661/0100
variabilní symbol pro platbu komunálního odpadu:
1340+číslo popisné
variabilní symbol pro platbu za psa:
1341+číslo popisné
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.

5) Obecní úřad informuje občany, že ke konci roku
2018 končí platnost nájemních smluv na hrobová místa.
Nové smlouvy s majiteli hrobových míst se budou
uzavírat od března 2019. Doba platnosti nájemní
smlouvy je 15. let.
Ceny hrobů: Jednohrob a urnové místo 450 Kč
Dvojhrob 900 Kč
Trojhrob 1 350 Kč

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

Ordinační hodiny MUDr. Nečasové
v I. pololetí 2019

60 let
65 let
65 let
90 let
85 let
75 let
85 let
60 let
75 let
75 let

(únor)
(únor)
(duben)
(červen)
(červenec)
(červenec)
(srpen)
(září)
(listopad)
(prosinec)

Statistika roku 2018
úmrtí

měsíc

Františka Frýželková

leden

Mojmír Hejtmánek

červen

Lubomír Hnilica

srpen

Dušan Satúry

listopad

Božena Tomancová

prosinec

narození
Kateřina Skyvová

květen

přihlášení
Jiří Hanslík

únor

Vítězslav Malina

duben

Veronika Batoušková

květen

Václav Batoušek

květen

Jan Batoušek

květen

Renata Horčicová

červenec

Michal Oškera

listopad

odhlášení
Petra Tomancová

březen

Matěj Mikulec

březen

Renata Tomšů

červen

Jarmila Lednická

srpen

MUDr. Nečasová dojíždí do Ubla jednou za čtrnáct dní
ve středu v lichém týdnu vždy kolem 12:00.
16., 30. ledna
13., 27. února
13., 27. března
10., 24. dubna
22. května
5., 19. června

Vydání připravili: Jiří Geržičák, Veronika Kršáková
Jana Navrátilová, Jana Šimková, Jaroslav Šimek,
Radka Šimková, Mikuláš Zelinský
Foto: Jiří Geržičák, Jarmila Šimková
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