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Vážení spoluobčané,
letošní rok začal tak jako desítky roků před ním, zdálo
se, že se nemůže nic zvláštního stát, až přišel začátek
března, kdy téměř celý svět zasáhla pandemie
koronaviru. V tu dobu nejhorší zprávy přicházely
z Itálie a postupně i z dalších zemí Evropy. Na tyto
informace reagovala naše vláda, která prakticky ze dne
na den zastavila veškerý život v republice, zavřela
školy, závody, služby, přerušila kulturní i sportovní
život. Nařídila ochranu občanů. Pro obec to znamenalo
povinnost vybavit lidi dezinfekčními prostředky na
ochranu rukou a dotykových ploch a zabezpečit pro ně
ochranné roušky. Zároveň měl být omezen kontakt
mezi lidmi.
Na tato nařízení zastupitelstvo reagovalo a začalo
shánět dezinfekci a nechalo šít ochranné roušky. Za
jejich ušití bych chtěl poděkovat firmě Jana Bělíka
z Lutoniny, paní Marcele Šťastné z Vizovic a taky
našim spoluobčanům paní Marii Jurčákové, Veronice
Jurčákové a Monice Bernatíkové. Dezinfekční
prostředky jsme zakoupili u firmy Cheport ze Lhotska.
Postupně jsme Vás vybavili těmito prostředky. Zdálo
se, že jsme tuto etapu epidemie zvládli, opatření se
pomalu začala rozvolňovat a letní období jsme prožili
relativně v klidu.
Až se začátkem nového školního roku se epidemie
začala znovu vracet a ukazovat, čeho je schopna.
V současné době si vybírá daň nejvyšší v podobě úmrtí.
Zdá se, že s touto nemocí budeme ještě další měsíce žít,
proto bych nám všem doporučil, abychom dodržovali
všechna hygienická opatření a byli ohleduplní hlavně
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ke starším spoluobčanům, protože ti jsou
nejzranitelnější.
I v tomto složitém období zastupitelstvo nezahálelo
a po uzavření mateřské školky provedlo generální
opravu kuchyně. Byla vyměněna kuchyňská linka
včetně jejího vybavení.
V jarních měsících jsme provedli opravu oplocení
na hřbitově. Byly vybourány betonové základy, které
byly nahrazeny novou zdí, a byly instalovány plotové
díly. Tato investice stála 460 tisíc korun, přičemž nám
na tuto opravu byla poskytnuta dotace 196 tisíc korun
od Ministerstva zemědělství.
V letošním roce jsme nejvíce peněz investovali do
oprav komunikací. Zapříčinila to dotace, o kterou jsme
usilovali již několik let a kterou jsme dostali
od Ministerstva pro místní rozvoj. Tato částka byla
1,46 milionu korun. Z obecní pokladny jsme přispěli
650 tisíc korun. Za tyto peníze byla provedena
generální oprava komunikace na drážním tělese v délce
750 m. Dále jsme položili živičné povrchy na dolním
konci obce v ulici s novou výstavbou směrem
k Moučkům a byl opraven úsek pod tunelem směrem
k nemovitosti paní Knéblové. Za oba úseky obec
zaplatila 320 tisíc korun. Při opravách jsme dále využili
na zástřik výtluků systém turbo. Při opravách
komunikací jsme postupovali na těch úsecích, kde
v budoucnu
není
projektováno
odkanalizování
nemovitostí.
V závěru roku jsme pokračovali v rekonstrukci
opěrných zídek podél komunikace III. třídy v úseku
okolo nemovitosti rodiny Černých.
V administrativních věcech po celý rok probíhá
projektování, schvalování a připomínkové změny ÚP
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(územního plánu). V současné době je návrh předložen
ke schválení na krajském úřadě.
Prakticky po celý rok probíhá projektování
umístění splaškové kanalizace do místních komunikací.
Přesto, že se projektanti snaží vedení kanalizace
umísťovat do pozemků státu a obce, někde se nelze
vyhnout soukromým pozemkům. Proto se na Vás
zastupitelstvo obrací s prosbou, abyste byli vůči
kanalizaci vstřícní a pomohli hledat kompromisní
řešení, neboť s postupem času k výstavbě musí dojít,
protože likvidace odpadních vod z domácností je čím
dál větší problém.
Do příštího roku jde obecní zastupitelstvo s těmito
projekty: s opravou vnitřních prostor budovy č.p. 55, ve
které sídlí v současné době místní obchůdek. Dojde
k opravě přízemního patra budovy, asanaci vlhkosti,
generální opravě sociálního zařízení, opravě zdí,
elektroinstalace a podlah. Oprava je vyčíslena na 630
tisíc korun. Na tuto opravu má obec schválenou dotaci
480 tisíc korun od Ministerstva zemědělství.
Další dotovanou akcí je druhá etapa rekonstrukce
zahrady mateřské školy. Při opravách dojde k výměně
dřevěného laťkového plotu, k výstavbě zahradní
pergoly a doplnění hracích prvků. Akci bude zhruba
z 50 procent dotovat Ministerstvo životního prostředí.
Celková výše investice má činit 600 tisíc korun.
Vážení spoluobčané, v této složité době se obecní
zastupitelstvo snaží zacházet s obecními penězi
obezřetně a hospodaří s přebytkem. Do budoucího roku
musíme být pozorní k vývoji rozpočtu a na základě
jeho plnění můžeme pomýšlet na další investice
v podobě opravy střechy budovy č.p. 3 (budova
hospody) či pokračovat v opravách chodníků a údržbě
komunikací.
Do nového roku 2021 bych Vám popřál hlavně
hodně zdraví, rodinné pohody a ať jsme k sobě v této
nelehké době ohleduplní.
Jaroslav Šimek
starosta

Naše školka
Předvánoční doba i končící rok jsou časem, kdy
se ohlížíme zpět. Nabízím Vám tedy ohlédnutí za
děním v naší mateřské škole.
V uplynulém školním roce 2019-2020 jsme s dětmi
objevovali krásy modré planety a svět fantazie se
vzdělávacím programem „Tajuplná cesta kolem světa“.
S kapitánem Všudybylem se naši „malí námořníci“
plavili po moři a navštívili nejen všechny světadíly, ale
ve světě fantazie také Duhovou a Lesní zemi, Zemi

budíků, Zemi Olafů a Zemi květinových elfů, Ostrov
dinosaurů, Zemi smyslů a nesmyslů, objevili Svět
uvnitř nás a odskočili si i na malou cestu do vesmíru.
Na podzim děti čekala tajná podzimní expedice
s názvem Tajemství Lesní země, návštěva mobilního
planetária ve školce a výlet vlakem. Děti spolu s rodiči
soutěžily při Bramboriádě, pouštěly draky a opékaly
špekáčky při Drakiádě, ale také při brigádě na školní
zahradě zasadily ke Dni stromů 3 ovocné stromy.
Zimní období pro nás začalo rozsvícením
vánočního stromku před školkou a Mikulášskou
besídkou. Jako každý rok jsme v zimě krmili zvířata
v lese i ptáky na školní zahradě, ale také jsme podnikli
tajnou zimní expedici do Země plné stop. Během
prvního pololetí školního roku proběhlo v MŠ také 5
divadelních představení a 15 výukových lekcí Malé
technické univerzity - Stavitel města, mostů a věží,
Malý architekt, inženýr, vodohospodář, energetik,
zpracovatel odpadů, projektant, archeolog, ropař a
plynárník a Vstupujeme do digitálního světa. V únoru
proběhl v sále karneval plný pirátů a námořníků a na
začátku března bubnování. Pak naši práci přerušila
obava z nového typu koronaviru a pandemie
onemocnění Covid-19 a mateřská škola byla od 16. 3.
do 24. 5. uzavřena. S rodiči jsme v této době
komunikovali pouze na dálku. Paní učitelky chystaly
každý týden alespoň Nápadníček na webové stránky
MŠ plný pracovních listů, společných her a činností pro
děti s rodiči, aby se jim podařilo nelehkou situaci lépe
zvládnout. Přerušení provozu jsme také využili
k instalaci nové kuchyňské linky, za kterou vděčíme
obci.
Závěr školního roku byl nejenom pro nás plný
omezení. Rodiče v rouškách mohli s dětmi vstoupit
pouze do šatny, měřili jsme dětem teplotu, mnohokrát
za den s nimi umývali ruce a stále dokola dezinfikovali
celou školku.
Jaro a začátek léta bývá ve školce na různé akce
každoročně nejbohatší. Letos však proběhly pouze dvě
akce na školní zahradě: Pohlazení pejskem
(canisterapie pro děti) a školní rok uzavřelo zábavné
odpoledne s pasováním předškoláků pro děti a rodiče.
Ve školním roce 2020-2021 nese náš vzdělávací
program název „Každý den je sváteční“. Jednotlivá
témata jsou motivovaná mezinárodními, světovými a
významnými dny, ale také vymyšlenými svátečními
dny, které rámec roku dokreslí. Právě proto, že je
letošní rok náročný nejen pro všechny dospělé, snažíme
se školku naplnit pozitivními emocemi a každý den s
dětmi hledáme důvody k radosti. Před opětovným
zpřísněním režimu ve školách jsme v září stihli alespoň
jednu akci s rodiči, kterou byla tradiční Drakiáda
s opékáním špekáčků. Každoroční podzimní brigáda na
úklid listí ze školní zahrady pak probíhala po
jednotlivých rodinách. Dalšími akcemi, které nyní

_______________________________________________________________________________________
Ubelský občasník
2

číslo 50

Prosinec 2020
probíhají pouze s dětmi, byly podzimní expedice,
Jablíčkobraní, environmentální výukový program
Jezevec, projektové dny Malý architekt, Malý inženýr a
Stavitel města, rozsvěcení vánočního stromu, povídání
o svatém Mikuláši a místo Mikulášské besídky alespoň
Mikulášská nadílka ve školce. Mateřskou školu i letos
navštěvuje 22 dětí, o které se stará 5 zaměstnanců. Za
trpělivou péči o děti a klidnou a pohodovou atmosféru
děkuji všem zaměstnancům školy, za ochotu pomoci a
vstřícnost všem rodičům i zastupitelstvu obce.
Všem Ublanům ze srdce přeji šťastné Vánoce
naplněné hlavně zdravím, láskou a rodinnou pohodou.
Veronika Kršáková

Hasiči 2020
Rok 2020 byl zvláštní pro celou společnost.
Koronavirus a s ním spojená vládní opatření se dotkla i
činnosti hasičů. Hasičský ples jsme si ještě užili. Slušná
účast, slušný příjem do pokladny, a hlavně pohoda a
žádná nařízení. S blížícím se koncem zimy se však
všechno změnilo. Přerušila se pro naše družstva
mladých hasičů slibně rozběhlá Uzlovací liga
Zlínského kraje. S nouzovým stavem přišlo zrušení
veškerých tréninků i naplánovaných soutěží v požárním
sportu jak postupových, tak i pohárových.
V květnu jsme se všichni dočkali pozvolného
uvolňování. Přišly první tréninky mladých hasičů i
dospělých. Dolní hřiště zase trochu ožilo. Odvážnější
sbory se pustily i do pořádání hasičských soutěží. A tak
i naše družstva nakonec mohla vyjet do okolních obcí
zasoutěžit si v hasičském sportu.
Družstvo mladších žáků se zúčastnilo tří soutěží, ze
kterých přivezlo dvě třetí místa. Děti předvedly
perfektní výkony v silné konkurenci družstev z celého
okresu. Škoda jen, že se i družstvo starších žáků kvůli
malému zájmu dětí nezúčastnilo nějaké z mála
pořádaných soutěží. Na trénincích jejich útoky
vypadaly velmi nadějně.
Do účasti na soutěžích se vrhla i naše družstva
mužů, mužů nad 35 let A a mužů nad 35 let B (naše
ženy). Díky jejich parádním výkonům se rozrostla
výstavka pohárů v naší hospodě o řádku dalších trofejí.
Ubelští hasiči ošizení o pořádání Kácení máje se
pustili do pořádání náhradní akce - Kácení června.
Letos se však nehrál tradiční fotbal, nýbrž z dolního
hřiště zaznívaly výstřely ze vzduchovky. Narychlo
složené dvojice soutěžily ve štafetě letního biatlonu.
Velký zájem dokazuje účast 31 družstev složených
z dětí i dospělých. Tak třeba i příští rok vyhraje
biatlon. Uvidíme.
Na konci prázdnin ještě stihli vedoucí mladých

hasičů společně s některými rodiči vyrazit se skupinou
mladých hasičů na víkendový pobyt na Trubiskách.
Letos s rekordní účastí. Nechybělo spaní ve stanu,
táborák, stezka odvahy, vycházka - tentokrát na
Lačnovské skály, a také spousta soutěží a závěrečné
předávání medailí a diplomů. Myslím si, že většina
z nás byla spokojená a zase budeme mít na co
vzpomínat.
Těsně před příchodem nových vládních opatření
náš sbor zorganizoval již tradiční tentokrát 6. ročník
Memoriálu Antonína Navrátila. Dobrou pověst této
soutěže v hasičském útoku podtrhla účast 67 družstev
(44 družstev mladých hasičů a 23 družstev dospělých).
A jak dopadla naše družstva? Přípravka 1. místo,
mladší žáci 7. místo a krásný čas 17,54 s, muži A
4. místo, muži nad 35 let A 1. místo, muži nad 35 let B
2. místo. A to byla zase na nějakou dobu poslední
sportovní aktivita.
Na začátku prosince jsme se ještě dočkali
oficiálního vyhlášení konečných výsledků Uzlovací
ligy Zlínského kraje 2019/2020. V uzlovací štafetě
mladších žáků obsadilo družstvo Ublo A 3. místo, čímž
obhájilo umístění z minulého ročníku v konkurenci
27 družstev z celého Zlínského kraje. Zmínit ještě
musím krásné 9. místo Laděnky Juráskové v celkovém
hodnocení v mladších žácích v jednotlivcích. V této
kategorii uzlovalo v průběhu osmi závodů 180
soutěžících. Krásný výkon, který zaslouží gratulaci.
A co se bude dít dál? Snad Silvestrovský pochod,
snad Hasičský ples. Uvidí se.
Na závěr bych chtěl popřát všem občanům hlavně
hodně zdraví a hodně sil do této zvláštní doby a na
shledanou příští rok na všech akcích.
Jiří Geržičák

3. místo mladších žáků na soutěži v Mysločovicích
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UBBAB v roce 2020

Závěrečné předávání medailí při pobytu na Trubiskách

Předání odměn za Uzlovací ligu Zlínského kraje
2019/2020

V letošním roce jsme uskutečnily bohužel pouze
dvě veřejné akce.
Rok jsme opět začaly v únoru maškarním
karnevalem, který byl na motivy Piráti a námořníci.
Toto téma se velmi líbilo dětem, ale taky zlákalo
rodiče, a bylo vidět, že si na kostýmech dali záležet.
Chtěla bych hlavně zmínit manžele Hromadovy,
kterým to moc moc slušelo, a děkujeme za jejich
nadšení.
Na karnevalu byla převaha pirátů a námořníků, ale
byla vidět i včelka, kočička a Spiderman. Jako každý
rok se na karnevalu uskutečnila tombola pro děti a letos
jsme měli nádhernou hlavní cenu, a to krásný pirátský
dort od paní Miroslavy Kopečné z Bratřejova. Tímto
bych chtěla moc poděkovat nejen jí, ale i ostatním
sponzorům, obci Ublo a MŠ Ublo.
Dětský den se letos nemohl uskutečnit, ale situace
nám v červenci dovolila zorganizovat živé „Člověče,
nezlob se!“. Bohužel nám nepřálo počasí a museli jsme
hrát na sále naší hospůdky, ale ničemu to nevadilo.
Celkem se zúčastnilo 10 družstev, kde převaha byla
tvořena místními účastníky, ale přijeli za námi i
přespolní a přišlo taky družstvo ze sousedního
Bratřejova. Byl to boj, kapitáni bojovali do poslední
figurky a vymýšleli různé taktiky a kulišárny. Myslím
si, že jsme se všichni dobře bavili. Taky jsme se dobře
najedli. Občerstvení nám zajistil Myslivecký spolek
Ublo. Měli jsme výborného pečeného divočáka
s červeným zelím a knedlíkem. Tímto myslivcům
děkujeme, bylo to opravdu výtečné. Nakonec jsme
rozdávali medaile. I brambory byly připravené.
Zvítězilo družstvo z Liptálu s názvem Nemtudom,
druhé bylo družstvo Přeborníků z Bratřejova, třetí bylo
družstvo Míši Navrátilové z Ubla a čtvrté bylo družstvo
Bronx taktéž z Ubla. Všem účastníkům moc děkujeme
a jsme rádi, že i ti, co prohráli, s námi vydrželi až do
konce.
Na závěr bych chtěla všem popřát krásné a
pohodové Vánoce a do nového roku přeji hodně zdraví,
štěstí a lásky a doufám, že toto těžké období brzo
skončí a začneme se zase častěji potkávat na našich
akcích na dědině.
Renata Horčicová

Veteráni na soutěži v Lidečku, 1. místo ženy, 3. místo
muži
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Letošní karneval patřil pirátům a námořníkům

medailonku napsali: „Je jedinečná v přístupu k lidem.
Je vždy pozitivně naladěná, usměvavá, milá a
empatická vůči klientům, své rodině i svým kolegům.
Je ochotná pomoci, umí naslouchat a nebojí se říct svůj
názor. Vždy si najde čas a snaží se blíže poznat svého
klienta a jeho osobní příběh. Blanka zvládá i
mimořádné situace a nebojí se říct si o pomoc. Je
skvělý týmový hráč, který poradí, pomůže. Její
dlouholeté zkušenosti, a to i ty z církevního života, jsou
pro některé kolegy nedocenitelné.“ A já se pod tato
slova mohu jenom podepsat.
Na závěr bych chtěla Blance upřímně poděkovat za
její práci pro druhé a popřát mnoho zdraví, sil a
spokojených klientů.
Jana Štalmachová

Živé „Člověče, nezlob se!“ přilákalo děti i dospělé

Ocenění pro Blanku Mackovou za
sociální práci
V letošním roce je každá dobrá zpráva velmi
důležitá. Proto bych na tomto místě chtěla ze srdce
pogratulovat naší milé spoluobčance Blance Mackové
k významnému úspěchu.
Každý rok pořádá Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR celostátní soutěž Národní cena
sociálních služeb - Pečovatelka roku. A letos byla
v kategorii Terénní služby oceněna i naše Blanka.
Blahopřejeme!
Blanka Macková pracuje pro Diakonii Vsetín
v domácím hospici Devětsil a v rámci terénní
odlehčovací služby Nabersil pomáhá rodinám v péčí o
jejich blízké. I když to není na první pohled mnohdy
vidět, jedná se o službu tzv. „v první linii“, která je
fyzicky i psychicky velice náročná a vyžaduje upřímné
nasazení. Kolegové z Diakonie o Blance do soutěžního

„Máte velké srdce, pracovité ruce a toho si nesmírně
vážím. Děkuji za Vaši obětavou práci o naše vsetínské
seniory,“ zaznělo z úst vsetínské místostarostky Simony
Hlaváčové při osobním setkání.
Zdroj: https://www.mestovsetin.cz/podekovani-za-peciod-srdce/d-543428

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
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Otevírací doba obchodu o vánočních
svátcích a na počátku nového roku
21. prosince:
22. prosince:
23. prosince:
24. prosince:
25. prosince:
26. prosince:
27. prosince:
28. prosince:
29. prosince:
30. prosince:
31. prosince:
1. ledna:
2. ledna:
3. ledna:

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

Informace obce
1) Počet obyvatel v obci Ublo je 311 (stav je
k 30.11.2020)
2) Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2021
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují, že
s účinností od 1. ledna 2021 bude cena pitné vody
45,40 Kč/m3 (bez DPH), tj. 49,94 Kč/m3 (vč. 10%
DPH).

Variabilní symbol pro platbu poplatku ze psa je ve
tvaru: 1341+číslo popisné
Upozorňujeme občany, že platby poplatků na rok 2021
musí být hrazeny v roce 2021.
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 Ublo informuje občany, že od
22. prosince 2020 do 4. ledna 2021 bude na OÚ v Uble
dovolená.

Ordinační hodiny MUDr. Nečasové
v I. pololetí roku 2021
MUDr. Nečasová dojíždí do Ubla jednou za čtrnáct dní
ve středu v sudém týdnu vždy kolem 12:00.
13. a 27. ledna
10. a 24. února
10. a 24. března
7. a 21. dubna
5. a 19. května
2., 16. a 30. června

Svozový kalendář pro rok 2021
3) Výběr místních poplatků – Obecní úřad upozorňuje
občany na vybírání poplatků za komunální odpad a psy.
V roce 2021 nedochází k navýšení poplatků. Výše
poplatků je proto zachována v původní výši, která byla
v roce 2020.
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 poplatků je do 31.3.2021.
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

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Komunální odpad (Čt)
7,14,21,28
4,11,18,25
4,11,18,25,
1,8,15,22,29
6,13,20,27
3,10,17,24

PET (Po)
11
8
8
5
3,31
28

1,8,15,22,29,
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
2,9,16,23,30

26
23
20
18
15
13
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leden
únor
březen
duben
květen
červen

Papír (Po)
25
22
22
19
17
14

BIO (Čt)
7
4
4
1,29
27
24

12
9
6
4
1,29
27

22
19
16
14
11

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Statistika roku 2020
úmrtí
Dubec Milan
Satúryová Eliška

září

Hanslíková Jiřina

září

Surovík Tomáš

září

Tomancová Jarmila

Čepila Miloš

únor

listopad

narození
Jurčáková Ines

leden

Štalmach Jan

duben

Jurčáková Sofie

červen

Petrusková Viola

srpen

Polčáková Vanessa

V roce 2020 životní jubileum oslavili:

měsíc
duben

září

přihlášení
Družbíková Dagmar

únor

Oškerová Tereza

únor

Davídková Lucie

červen

Škrabáková Monika

červen

Fornůsková Martina

srpen

Navrátilová Miroslava

březen

Tomečková Sylva

březen

Satúryová Eliška

květen

Kovářová Eva

květen

Čepilová Marie

květen

Macková Dana

květen

Navrátil Petr

červen

Škarpichová Jitka

březen

Jurčák Zdeněk

červen

Knéblová Zuzana

srpen

Malíková Jiřina

červen

Srněnská Hana

červenec

Vydání připravili: Jiří Geržičák, Renata Horčicová,
Veronika Kršáková, Jana Navrátilová, Jaroslav Šimek,
Radka Šimková, Jana Štalmachová

Tomancová Jarmila

srpen

Kopečný Alois

srpen

Hrstka Vlastislav

srpen

Bartošík František

září

Navrátilová Jana

říjen

Macek Milan

listopad

Maliňáková Jarmila

prosinec

Taufer Petr

prosinec

Zapletal Petr

září

Kněžek Svatopluk

září

odhlášení

Foto: Jiří Geržičák, Renata Horčicová, Jarmila
Šimková
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Rok 2020 ve fotografiích

Hasičský ples se těšil v únoru dobré účasti

5. ubelský masopust se uskutečnil 29. února 2020

Drážní těleso před opravou…

… a po srpnové opravě

6. ročník Ubelského gulášfestu vyhrál David Pečenka
z Jasenné před druhým domácím Petrem Juráskem
a třetím Markem Řezníčkem z Jasenné.
„Hlas lidu“ zvolil vítězem Petra Juráska před druhými
sourozenci Hanou a Petrem Kovářovými z Ubla.

Počátkem října se uskutečnila vycházka Mysliveckého
spolku Ublo
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