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Vážení spoluobčané,
obecní zastupitelstvo má za sebou první rok volebního
období. V průběhu roku byly postupně zrealizovány
tyto akce:
Brzy z jara se vyměnily na horním hřišti kontejnery
(obytné buňky), které slouží jako zázemí obsluhy při
pořádání kulturních a sportovních akcí.
V jarním období jsme pokračovali v rekonstrukci
opěrných zídek podél chodníku, realizoval se úsek od
pomníku padlých z první světové války po bývalou
mlékárnu. Tato investice stála 581 tisíc korun. Na tuto
opravu navazovaly rekonstrukce chodníků, kdy
v průběhu letního období byl opraven ve dvou etapách
chodník od nemovitosti s číslem popisným 101 až po
zmíněnou mlékárnu. Za tento úsek obec zaplatila
730 tisíc korun.
Na začátku prázdnin byly zahájeny práce na
rekonstrukci a zvelebení zahrady mateřské školy. Byly
zbudovány nové hrací prvky, celá plocha byla nově
zatravněna, jsou nachystány zpevněné plochy pro
výstavbu letního přístřešku. Práce byly ukončeny
v měsíci září. Celková investice činí 750 tisíc korun,
kdy z této částky 500 tisíc korun uhradila dotace
z Ministerstva životního prostředí.
V průběhu roku jsme opravili povrchy vozovek na
místních komunikacích. Rozšířili jsme vozovku na
dolansku v ulici za Jančíky. Vozovka byla rozšířena
hlavně z důvodů zimní údržby, kdy při pluhování
hrozilo sesunutí prohrnovací techniky. Opravili jsme
část cesty do Vršku. Celkem jsme do oprav vložili
bezmála 300 tisíc korun.
V průběhu zimních měsíců obec dostala od
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provozovatele místního obchůdku zprávu, že už s námi
neobnoví smlouvu na pronájem prostor, což znamenalo
jasnou zprávu, že provozovna se k 30.6. zavírá. Tím
začalo pro zastupitelstvo martyrium, jak zabezpečit
základní potraviny hlavně pro naše starší spoluobčany.
Během dvou měsíců jsem oslovil několik obchodních
organizací, poptával jsem místní občany, zda by
nechtěli provoz obchůdku vzít do své režie, vždy jsem
však narážel na malou kupní sílu. Když jsem začal
propadat skepsi, končící provozovatelka mi vnukla
myšlenku, aby obec provoz obchodu vzala pod svá
křídla. Navštívili jsme obec velikostně srovnatelnou
s naší, kdy nás při diskuzi starosta a účetní obce
přesvědčili, ať se toho neobáváme. Pak už zbývalo
„jen“ sehnat prodavačku – zaměstnankyni obce. Obec
provozuje obchůdek od 21. července. Je to služba
hlavně pro seniory, ale i pro občany, kteří dojíždějí za
prací a mají možnost si nakoupit ve velkých řetězcích.
Provoz obchodu pro obec určitě není výdělečný, ale je
to služba pro naše spoluobčany.
V současné době přichází vlastníkům pozemků
rozhodnutí o ukončení pozemkových úprav. Je to
završení šesti let práce, o kterou požádala obec
a nadpoloviční většina vlastníků výměry půdy. Věřím,
že na tyto administrativní úkony naváže i praktická
část, kdy budou opraveny páteřové cesty k pozemkům,
viz cesta na Paseky, na Vrchy, do Dúbrav. Připomínám
vlastníkům, že na základě nového listu vlastnictví, na
kterém jsou pozměněny čísla parcel a výměry, jsou
povinní podat nové daňové přiznání, a to do 31.1.2020.
V letošním roce obec podala žádost o dotaci na
opravu části oplocení na hřbitově. Dotace byla
schválena a udělena z Ministerstva zemědělství. Výše
dotace je 200 tisíc korun a bude realizována
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na jaře 2020.
Prakticky současně s touto dotací byla podána ještě
jedna žádost o poskytnutí podpory na opravu místní
komunikace na drážním tělese. Žádost byla směřována
na Ministerstvo pro místní rozvoj. Žádost byla
administrována a dostali jsme vyrozumění, že pro
množství uchazečů jsme zůstali těsně pod čarou
poskytované dotace. Ale jak se říká, člověk musí věřit
do poslední chvíle. V současné době máme informaci,
že co se nepodařilo letos, má být uskutečněno v příštím
roce. Jedná se o investici 2,4 milionu korun a dotace by
činila 1,7 milionu korun.
Vzhledem
k tomu,
že
obec
hospodaří
s přebytkovým rozpočtem, vytváří si finanční rezervy,
z kterých si může dovolit dofinancování dotovaných
akcí.
V současné době se rozbíhají projekční práce na
odkanalizování skupiny obcí Bratřejov, Ublo, Lutonina
a Jasenná s koncovou čističkou pro všechny obce na
konci obce Lutonina v části Kamenec. Projekční práce
pro obec Ublo budou stát 250 tisíc korun. Při těchto
pracích budou vlastníky nemovitostí navštěvovat
zastupitelé s projektanty a budou s Vámi konzultovat
možnost napojení na společnou kanalizaci. K této
činnosti je třeba přistoupit s plnou zodpovědností,
protože podle zákona je každý vlastník zodpovědný za
likvidaci vypouštěných odpadů.
Souběžně s předchozí akcí běží změna územního
plánu, která se začíná uskutečňovat na základě
požadavků občanů. Práce na změně budou probíhat po
celý rok 2020. Proto žádám Vás občany, abyste tomu
věnovali pozornost a iniciativu, aby byly požadavky co
nejvíce zapracovány do tohoto projektu. Projekt bude
zpracován a vytvořen na dalších minimálně 5 let a jen
stěží se bude dát po tu dobu do něj vstupovat.
V novém roce by chtělo zastupitelstvo pokračovat
na opravách chodníků a opěrných zídek. Čeká nás
oprava střechy na budově č.p. 3 (hospoda), zpracovává
se projekt na nové ozelenění hřbitova, nekonečné
možnosti na investice jsou v opravách komunikací.
Na závěr a s končícím rokem Vám přeji příjemné
prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně
zdraví, štěstí a osobní pohodu ve Vašich rodinách.
Jaroslav Šimek
starosta

Naše školka
Kalendářní rok spěje ke svému konci, ale náš čas čas učitelů a dětí - se dělí na roky školní. Ráda bych
Vám dala nahlédnout do života mateřské školy
v uplynulém školním roce i na začátku toho letošního.
Náš vzdělávací program v roce 2018 – 2019 nesl
název „Krtkova dobrodružství“. S krtkem, kamarádem

všech zvířátek, jsme poznávali a zkoumali svět kolem
nás - rostliny i zvířata, vesmír i věci kolem nás, lidské
tělo i naše emoce, Českou republiku i cizí země.
V rámci specifického projektu „Tady jsem doma!“
u příležitosti 100. výročí vzniku ČR představily děti
svou rodinu a svůj dům, ke kterému nás při vycházce
zavedly. Vedle tradičních akcí jako je výlet vlakem,
Drakiáda, podzimní dílnička s Pochodem broučků,
Mikulášská besídka, zimní krmení zvířátek i ptáků,
karneval, úklid přírody na Den Země, různá divadelní
představení nebo předplavecký výcvik, čekala děti
i spousta novinek. Podzimní Den stromů jsme oslavili
environmentálním výukovým programem „Kdo tu byl“,
před Vánoci jsme přivítali v mateřské škole mobilní
planetárium a navštívili betlém v Horním Lidči. Také
proběhly tři projekty Malé technické univerzity - Malý
stavitel města, Malý architekt a Stavitel mostů. Jaro
jsme otevřeli tajným výletem. Místo tradiční besídky ke
Dni matek, proběhl ve školce Den s maminkou.
V závěru školního roku čekal děti školní výlet do
Envicentra pro krajinu ve Vysokém Poli, Den
s tatínkem a výlet do Lutoniny k domkům našich
kamarádů. Poslední akcí před prázdninami bylo
Zábavné odpoledne s rozloučením s předškoláky.
Mateřskou školu navštěvovalo 22 dětí, o které se starali
4 zaměstnanci.
I o letošních prázdninách se ve školce opravovalo
a budovalo. Stěny ve školní kuchyni prošly
rekonstrukcí a jsou nově vymalované a šatna pro
zaměstnance je vybavena novými skříňkami. Jistě ale
nikdo z Vás nepřehlédl velké budování na naší školní
zahradě, která se proměnila na zahradu přírodní.
Rekonstrukci zahájilo několik ochotných tatínků
odstraněním starých průlezek s kamenivem a obec Ublo
vybudováním bezpečných obrubníků kolem asfaltové
plochy. Díky dotaci Státního fondu životního prostředí
s nemalým přispěním obce Ublo se děti mohou těšit na
zážitkovou cestu, která začíná dřevěným molem
u altánu, pokračuje pochozími špalky a hmatovým
chodníkem s vloženou opičí dráhou a prozatím končí
tunelem. Plocha kamenné dlažby je připravena pro
budoucí výukový přístřešek. Pískoviště má nový lem,
přibyly vyvýšené záhony, kompostér, ohniště, velký
hmyzí domek a úkryt pro ježka. Ze šlapákového
chodníku i z dubových sedacích hranolů mohou děti
pozorovat rostliny i hmyz v nově naseté květnaté louce,
desítky keřů i čtyři nové stromy, jejichž nasazením
spolu s rodiči jsme rekonstrukci zahrady ukončili.
Protože však prošel úpravami veškerý terén a na celé
ploše zahrady je nasetý nový trávník, zahájíme provoz
zahrady až na jaře. V provozních hodinách školy bude
určena výhradně dětem MŠ. V odpoledních hodinách,
o víkendech a prázdninách bude zahrada zpřístupněna
pro maminky s dětmi.
Ve školním roce 2019 – 2020 provází děti krásami
modré planety a světem fantazie vzdělávací program
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„Tajuplná cesta kolem světa“. Kromě každodenního
hravého učení už naši „malí námořníci“ absolvovali
tajnou podzimní expedici, návštěvu planetária, výlet
vlakem, čtyři divadelní představení a několik lekcí
Malé technické univerzity. Spolu s rodiči pouštěli
draky a opékali špekáčky při Drakiádě, soutěžili při
Bramboriádě nebo pomáhali zasadit stromky ke Dni
stromů na školní zahradě. Od září je pátým
zaměstnancem školy školní asistentka. Mateřskou školu
navštěvuje 22 dětí. Za jejich pohodové dny v hezkém
a podnětném prostředí děkuji zaměstnancům školy,
ochotným rodičům a vstřícnému zastupitelstvu obce.
Přeji všem Ublanům krásné Vánoce plné štěstí, lásky
a rodinné pohody.
Veronika Kršáková

Na jaře si již budou děti užívat nových herních prvků
na přírodní zahradě MŠ

Hasiči 2019
V roce 2019 oslavili hasiči z Ubla 80 let od
založení sboru. K tomuto výročí uspořádali soutěž
veteránů s historickou mašinou PS 8. Byla to specifická
soutěž podle starých pravidel a snad i zajímavá
podívaná pro diváky, kterých na dolní hřiště přišla
pěkná řádka.
Na úvodním nástupu se sešlo celkem šest družstev
včetně družstva našich veteránů. Zahájení se zúčastnil
i zástupce Okresního sdružení hasičů Zlín, který předal
ubelským hasičům medaili Za příkladnou práci.
Vyznamenání byla udělena i několika členům našeho
SDH. Vítězi soutěže se stali hasiči z Pozděchova.
A jaký byl rok 2019 pro naše soutěžní družstva?
Úspěšný, hlavně v postupových a ligových soutěžích.
Žákovská družstva se zúčastňovala nově vzniklé
Uzlovací ligy Zlínského kraje a hned v prvním ročníku
se podařilo mladším žákům obsadit krásné třetí místo
v celkovém hodnocení družstev v uzlovací štafetě.
A úspěšní byli i jako jednotlivci, 12. místo obsadila
Gabriela Čížová a 22. místo Ladislava Jurásková
z celkového počtu 183 soutěžících zapojených
v průběhu 9 ligových soutěží.
Dále naši mladí hasiči postoupili do okresního kola

Velké uzlovací soutěže. I tady družstvo mladších žáků
potvrdilo, že patří k nejlepším v okrese, a obsadilo
3. místo. Bodovali znovu i jednotlivci - Anna
Tomancová 8. místo, Josefína Srněnská 14. místo,
Ladislava Jurásková 15. místo a David Vávra 18. místo.
Tento rok byl úspěšný v postupových soutěžích
i pro družstvo mužů. Nejspíše poprvé v historii našeho
sboru vyhráli muži okrskové kolo v hasičském sportu
a postoupili do okresního kola. Nebýt prasklé hadice
mohli pravděpodobně podle krásně rozběhlé soutěže
obohatit své úspěchy o další umístění na stupních
vítězů i v okresním kole. Škoda.
Ani veteráni se nenechali zahanbit. V roce 2019
byla ve Zlínské lize požárního sportu poprvé vypsána
kategorie - muži nad 35 let. Naši muži (často i ženy)
nad 35 let začali pravidelně vyjíždět na všechny
soutěže zlínské ligy. Často to znamenalo odkládání
prací doma i zanedbávání jiných povinností, ale
vyplatilo se. Veteráni z Ubla se na poslední soutěži
v Mirošově mohli radovat z celkového prvního místa
ve Zlínské lize požárního sportu. Úspěšné bylo
i družstvo žen soutěžících v této kategorii pod
hlavičkou Ublo B (kategorie ženy nad 35 let nebyla
vypsána), které obsadilo v celkovém hodnocení krásné
6. místo, a na závěrečném vyhodnocení ligy byly jejich
výkony hodnoceny velmi pozitivně.
Ve výčtu úspěchů nesmím zapomenout ani na
pořádání 5. ročníku Memoriálu Antonína Navrátila.
Rekordní účast 42 družstev mladých hasičů a 19
družstev dospělých jen podtrhla skutečnost, že
o hasičích z Ubla už se ví a že těch deset let práce od
znovu obnovení činnosti mělo smysl.
V prosinci proběhla volba nového výboru SDH
Ublo. Starostou byl zvolen Radek Geržičák,
náměstkem starosty David Hromada, velitelem
jednotky Michal Navrátil a jednatelem Petr Baťa. Chtěl
bych popřát nově zvoleným funkcionářům do dalších
pěti let hodně úspěchů v činnosti a hlavně pevné nervy,
není jednoduché v dnešní době přimět lidi k bezplatné
práci a k obětování svého volného času pro práci
v jakékoli složce.
Jiří Geržičák

Veteráni na soutěži k 80. výročí založení SDH Ublo
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Děti prošly naučnou stezkou, na které soutěžily
nebo plnily úkoly. Pak nás navštívil klaun Brdík,
přijely čtyřkolky, hasiči ze Slušovic a policejní hlídka
z Vizovic a taky přijela velká trampolína 4 v 1. Viděli
jsme i požární útok mladých hasičů z Ubla, kteří nás
příjemně osvěžili. Poté následovala tombola a nakonec
bylo překvapení z letadla, které pustilo dětem bonbony
přímo na hřiště.
Podzimní skvělou akcí bylo halloweenské tvoření
a lampionový průvod. Do sálu místní hospůdky jsme
donesly potřebné pomůcky a děti mohly vyrábět
lucerničky, strašidýlka anebo masky na obličej. Potom
si děti vzaly lampiony a šli jsme všichni ven. Pouliční
světla zhasla a z rozhlasu začaly hrát dětské písničky,
což byl pro nás signál, abychom vyrazili. Krásně jsme
se prošli a taky si zazpívali a vůbec nám nevadilo, že se
už trošku ochladilo. Po návratu do sálu se děti zahřály
horkým džusem a my svařáčkem a společně jsme si
ještě zatančili a zasoutěžili. Děkujeme obci Ublo, že
jsme mohli být na sále hospůdky a že nám vyšla vstříc,
když nechala zhasnout světla a zapnula rozhlas.
Poslední akcí byla Mikulášská besídka, kde nám
děti z MŠ předvedly krásné vystoupení. Měly tematické
masky, viděli jsme čertíky, andílky, ale taky sněhuláky.
Potom přišel velmi očekávaný Mikuláš s andělem
a čertem a děti dostaly nadílku. Na besídce už byla cítit
vánoční atmosféra. Děti nám zazpívaly vánoční koledy
a všichni jsme měli možnost ochutnat vánoční cukroví
od maminek.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem maminkám,
tatínkům, tetám, babičkám a ostatním, kteří nám
pomáhají i v této uspěchané době s organizací. Opravdu
děkujeme
Renata Horčicová

UBBAB – Ubelské baby (dámy)
V letošním roce jsme uskutečnily akce, na kterých
se děti určitě nenudily.
Rok jsme začaly v únoru maškarním karnevalem,
který byl na motivy krtečka a jeho kamarádů. Tímto
bychom chtěly poděkovat Mateřské škole Ublo za to,
že paní ředitelka Veronika a paní učitelka Kristýna
bavily děti. Děti oblékly krásné kostýmy krtečka nebo
žabičky, ale taky došli rytíři, princezny, berušky, vojáci
nebo klauni.
Kostýmy jsme měly i my organizátorky a připojily
se také maminky, což nás velmi potěšilo. Velký úspěch
měl fotokoutek, kde se fotily děti, maminky a ani my
jsme neodolaly.
Další super akcí byl dětský den, který se konal na
konci června. Ten jsme jako tradičně organizovaly
s Mysliveckým spolkem Ublo. Moc děkujeme
myslivcům, že každý rok máme na dětském dnu
výborné jídlo, které nejvíce ocení tatínci, ale také
přespolní návštěvníci.

UBBAB, paní učitelka MŠ a děti ve fotokoutku
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Klaun Brdík slavil u dětí úspěch

Čtená zkouška ochotníků v plném proudu

Masopust

Mikulášská besídka

Co nového u divadelníků
V letošním roce se ubelský divadelní spolek
utěšeně rozrostl. Vrací se miláček našich diváků Martin
Šimek, přibyla nová tvář souboru Adam Bartko,
z nápovědy přešel na pozici herce Miki Zelinský a jeho
žezlo si po několika letech znovu převezme Zdena
Šimková.
V tomto roce jsme se rozhodli navázat na úspěšnou
divadelní hru Hroznolhotského divadelního spolku
"Hrozen", kterou jsme hráli dvě sezóny. „Zabijačka" se
tedy dočká pokračování tentokrát podle našeho
vlastního scénáře a je jen na Vás divácích posoudit, zda
se to povedlo, či ne. My můžeme jen za našu Evu a
Maři poprosit: „Když sa Vám to bude líbit, řekněte to
všeckým, a když né, neříkajte to nikom."
Vaša Maři a Eva

Ač se to může zdát k nevíře, původně „hurá akce“
masopust oslaví v roce 2020 své půlkulaté páté
narozeniny. Tato událost připadne na zcela výjimečný
den, z kterého se můžeme těšit jen jednou za čtyři roky,
a to na sobotu 29. února. Hudební doprovod na naši
cestu Ublem nám opět přislíbila naše spřátelená
cimbálová muzika Šternovjan z Újezdu u Brna a místní
a přespolní muzikanti.
Rádi Vás přivítáme mezi námi v masopustním
průvodu. Maskám a fantazii se meze nekladou. Pokud
Vás účast v průvodu neláká a raději budete veselí
sledovat z povzdálí, budeme rádi, když nám otevřete
dveře Vašich domovů a necháte nás Vám zahrát
a zazpívat. Případným kalíškem či něčím na zub
nepohrdneme 
Sraz účastníků bude v 14:30 před hospodou. Poté,
co absolvujeme kolečko dědinou, se uchýlíme do sálu
naší hospůdky, kde se zahřejeme kyselicí. Zda bude
masopustní veselí pokračovat i na sále, to bude záležet
jen na nás 
Radka Šimková

I v letošním průvodu se sešla pestrá směsice masek a
muzikantů
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Ubelské klapání
Hrkání, řehtání, klapání jsou lidové názvy pro zvuk
vycházející z malého dřevěného nástroje poháněného
dětskou rukou. V pohanských dobách bylo klapání
rituálem doprovázejícím příchod jara a nového
vegetačního období, které bylo plné oslav a veselí.
Oslavy doprovázelo mnoho pověr. Jedna z nich praví,
že když se z jara udělá mnoho rámusu, bude celý rok
pokoj od hlodavců. Proto se hrkalo, řehtalo a klapalo
nejen na polích o sto šest.
Tento rituál plynule přešel do období Velikonoc
a nahrazuje od čtvrtka do pátku zvony, které „odletěly“
do Říma. Radostný zvuk zvonů vystřídal ponurý
a smutný zvuk dřeva připomínající ukřižování Krista.
Zvyk v naší obci dle pamětníků nebyl praktikován. Děti
obcházejí s potichu klapajícími klapačkami stavení
v obci. Průběh obchůzky v dnešní době dostál výrazné
proměny oproti první polovině dvacátého století. Tehdy
se jednalo výlučně o chlapeckou aktivitu, od čtvrtka do
soboty ráno obcházeli dům od domu. Poslední
obchůzka byla v sobotu v poledne, kdy bylo součástí
klapání takzvané „vyklapávání“ nebo „vyřehtávání“,
během něhož obdrželi od domácích koledu. V dnešní
době se doba klapání převážně řídí časem, kdy děti jsou
schopny potkat se s ohledem na všechny své aktivity.
V některých obcích se chodí pouze v sobotu středem
obce, někde tento zvyk přetrval a chodí se od čtvrtka do
soboty. Není už pevným pravidlem, že chodí pouze
chlapci, nýbrž zapojují se i děvčata.
Naši obec děti obcházejí s klapačkami
a řehtačkami v pátek a sobotu. Smyslem je setkávat se
s obyvateli obce a vzájemně tradici prožívat. Děti
začínají od zvoničky a procházejí celou obcí. Pokud
byste chtěli děti odměnit koledou, je zvykem, že ji
dostávají za klapání až poslední den, tedy v sobotu.
Samozřejmě, že obdarování koledou je jen čistě na
Vašem rozhodnutí. Doufám, že tento rok se klapání
dětem zase podaří a vyženou všechny myši a hraboše,
že oslaví příchod jara a bude je slyšet po celé vesnici
a přinesou trošku jarní radosti všem Ublanům.

Vybrané události ze života v Uble
v roce 2019

Léty a akcemi prověřená bouda šla „k zemi“. Na jejím
odstranění se v květnu podílela skupina složená nejen
z místních zastupitelů. Nové zázemí pro pořádání akcí
teď poskytují moderní obytné kontejnery.

Ke kulturnímu životu v Uble neodmyslitelně patří
stavění májky. Při pohledu na množství mužů, kteří
přiložili ruku k dílu, nemusíme mít o tuto tradici žádné
obavy.

Jiří Moučka

Účastníci letošního klapání

Gulášfest již pošesté přilákal na horní hřiště řadu
návštěvníků. Porotou byl vyhodnocen jako nejlepší
guláš Jiřího Čaly z Jasenné. „Hlas lidu“ pak přiřkl
prvenství domácímu Petrovi Juráskovi.
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Na jaké akce se můžete těšit v novém
roce:

1. ledna:
2. ledna:
3. ledna:
4. ledna:

zavřeno
zavřeno
7:00 - 10:00 14:30 – 17:00
7:00 - 10:00
zavřeno

Informace obce
1) Počet obyvatel v obci Ublo je 307 (k 30.11.2019)
2) Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2020
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují, že
s účinností od 1. ledna 2020 bude cena pitné vody
43,50 Kč/m3 (bez DPH), tj. 50,03 Kč/m3 (vč. 15%
DPH). Z důvodu změny výše DPH bude od 1.5.2020
činit cena pitné vody 47,85 Kč/m3 (vč. 10% DPH).
3) Výběr místních poplatků – Obecní úřad upozorňuje
občany na vybírání poplatků za komunální odpad a psy.
V roce 2020 nedochází k navýšení poplatků. Výše
poplatků je proto zachována v původní výši, která byla
v roce 2019.
Sazba:
Poplatek za likvidaci odpadu činí 500,- Kč/trvale
hlášený občan/rok,
Rekreační objekt je částka 500,- Kč/objekt/rok,

Otevírací doba obchodu
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

7:00 - 10:00 14:30 – 17:00
zavřeno
7:00 - 10:00 14:30 – 17:00
zavřeno
7:00 - 10:00 14:30 – 17:00
7:00 - 10:00
zavřeno
zavřeno

Otevírací doba obchodu o vánočních
svátcích a na počátku nového roku
23. prosince:
24. prosince:
25. prosince:
26. prosince:
27. prosince:
28. prosince:
29. prosince:
30. prosince:
31. prosince:

7:00 - 10:00 14:30 – 17:00
7:00 - 9:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
7:00 - 10:00 14:30 – 17:00
7:00 - 10:00
zavřeno
zavřeno
7:00 - 10:00 14:30 – 17:00
7:00 - 9:00
zavřeno

poplatek za psa je 60,- Kč
Splatnost místních poplatků je do 31.3.2020.
Poplatky je možné uhradit i bezhotovostně na účet
obce: Komerční banka, a.s.: č.ú.: 12321661/0100.
Variabilní symbol pro platbu odpadu je ve tvaru:
1340+číslo popisné
Variabilní symbol pro platbu poplatku ze psa je ve
tvaru: 1341+číslo popisné
Upozorňujeme občany, že platby poplatků na rok 2020
musí být hrazeny v roce 2020.
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.
4) Obecní úřad informuje občany, že v roce 2018
skončila platnost nájemních smluv na hrobová místa.
V průběhu roku 2019 se začaly uzavírat nové smlouvy.
Tímto žádáme občany, kteří dosud nemají uzavřenou

_______________________________________________________________________________________
Ubelský občasník
7

Prosinec 2019

číslo 49

novou smlouvu na hrobové místo, aby tak učinili
během roku 2020. Doba platnosti nájemní smlouvy je
15 let.
Ceny hrobů: jednohrob a urnové místo 450,- Kč
dvojhrob 900,- Kč
trojhrob 1 350,- Kč
5) Oznamujeme občanům, že od nového roku bude na
sběrném místě u budovy č.p. 55 (hasičárna) umístěn
kontejner na použité potravinové oleje a tuky. Ty bude
možné umisťovat do kontejneru v PET lahvích
v otvírací době sběrného dvora.
6) Obecní úřad Ublo informuje občany, že od
19. prosince 2019 do 5. ledna 2020 bude na OÚ v Uble
dovolená.

Macková Věra

listopad

Korčák Jan

prosinec

Kovářová Ludmila

prosinec

Statistika roku 2019
úmrtí
Kajš Stanislav

měsíc
březen

Polášková Vlasta

duben

Chloupková Marta
narození
Navrátil Václav
Srněnská Františka

Ordinační hodiny MUDr. Nečasové
v I. pololetí roku 2020
MUDr. Nečasová dojíždí do Ubla jednou za čtrnáct dní
ve středu v lichém týdnu vždy kolem 12:00.
15. a 29. ledna
12. a 26. února
11. a 25. března
8. a 22. dubna
6. a 20. května
3. a 17. června

V roce 2019 životní jubileum oslavili:
Janečková Dobromila

leden

Pelčák Vlastimil

únor

Jančík Josef

březen

Navrátilová Eva

duben

Hujíková Dagmar

květen

Kovář Jaroslav

květen

Macek Pavel

červen

Křižáková Ivana

červenec

Černá Marie

červenec

Jurčáková Zdenka

srpen

Tomanec Josef

srpen

Bláha Milan

září

Surá Elena

říjen

Komňacký Vratislav

říjen

Hujík Rudolf

říjen

červenec

Moučka Josef
Bělíková Nikola

březen
červenec
srpen
září

přihlášení
Štalmach Ondřej

duben

Viktořík Josef

červen

Petrusek Lukáš

srpen

Daňa Pavel

září

Jurčáková Veronika

říjen

Jurčák Tomáš

říjen

Křístková Eva

říjen

Eliáš František

říjen

Eliášová Věra

říjen

Eliášová Marta

říjen

Eliášová Hana

říjen

odhlášení
Macíková Nikol

leden

Hanslík Jiří

leden

Surovíková Anna

březen

Richterová Eva

listopad

Vydání připravili: Jiří Geržičák, Renata Horčicová,
Marie Jurčáková, Veronika Kršáková Jiří Moučka,
Jana Navrátilová, Jaroslav Šimek, Jarmila Šimková,
Radka Šimková
Foto: Jiří Geržičák, Renata Horčicová, Jiří Moučka,
Jarmila Šimková
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