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Úlibice a Řeheč
UPOZORNĚNÍ Poplatek za popelnice a psy
Vážení občané Úlibic, touto krátkou zprávou bychom Vám chtěli připomenout,
že je nejvyšší čas zaplatit poplatek za popelnice, který činí 400 Kč za osobu a
300 Kč pro děti do 15 let podle Obecně závazné vyhlášky obce Úlibice
a poplatek za psy, který činí ročně za jednoho psa 100 Kč a za druhého a každého dalšího psa 200 Kč. Povinnost zaplatit je do konce března. Pokud tak neučiníte, budete písemně vyzvání k zaplacení. Platbu můžete provést buď
osobně na OÚ nebo na účet č.: 26820541/0100, poté jako VS uveďte číslo
popisné, popř. číslo parcely a jméno.
Prosíme, učiňte tak co nejdříve. Děkujeme!

Mateřská školka v Úlibicích
V současné době se na Obecní úřad obracejí rodiče, že mají problém
s umístěním svých dětí do předškolního zařízení v Lužanech a i dalších místech. Z tohoto důvodu dochází v horní části budovy OÚ v Úlibicích
k úpravám, které budou nutné ke schválení provozu mateřské školky. Především byla nutná oprava elektroinstalace a sociálního zařízení. Obec má
v plánu uzavřít smlouvu o provozování soukromé mateřské školky s Mgr.
Janou Vávrovou tel. 731 968 751. Pokud mají rodiče zájem o podrobnější
informace, tak mohou paní Mgr. Janu Vávrovou kontaktovat osobně. Dne
19. dubna 2016 proběhne od 17:00 hod. v Čajovně informační schůzka, pro
potencionální zájemce, k zápisu pro školní rok 2016/2017 (viz. informace
níže).

Chodník směrem k Lužanům a akce
„Vodovod Řeheč“
Dne 4. března 2016 došlo k otevírání obálek s nabídkami na zhotovení akce
„chodník Lužany“. Celkem se přihlásilo osm zájemců. Nejlevnější nabídku ve
výši cca 1 626 221 Kč včetně DPH podala firma Obis z Nové Paky. Dále je
v plném proudu výběrové řízení na akci „ Vodovod Řeheč“, kde došlo dne
29. března 2016 k otevírání obálek s nabídkami. Nejlevnější nabídku podala
PSK, v.o.s. Choceň, která nabídla cenu ve výši 2 083 183,-Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce bude na veřejné schůzi dne 1. dubna 2016 obě akce
projednávat a schvalovat vítěze. Doufáme, že se nám podaří obě akce tento
rok zabezpečit ke spokojenosti všech občanů obce.
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Letem světem…
pálení čarodějnic bude opět u
budovy Čajovny, špekáčky i
něco na zapití bude
k dispozici, čarodějnice a čarodějové jsou vítáni   
vizualizace ŘSD ČR - R35
v úseku Úlibice – Hradec Králov na internetu, konkrétně na
stránkách (publikováno 15. 2.
2016):
www.youtube.com/watch?v=
m0ml_-biPgk
v příštích měsících je plánovaná změna na webových stránkách obce, současná forma je
již nedostatečná
od 1. května 2016 se bude
v obci opravovat silnice I35 od
kruhového objezdu směrem
na Hradec Králové, bude zde
položen nový živičný povrch,
který nahradí dosavadní povrch, na kterém jsou
v některých místech již patrné
hluboké koleje
Fotky z uvedených akcí či informace o dění v obci naleznete na internetových stránkách obce www.ulibice.cz
navštivte stránky místní
knihovny v Úlibicích –
www.http://knihovnaulibice.w
ebk.cz/
připomínky, dotazy či náměty
posílejte na emailovou adresu
info@ulibice.cz nebo volejte
na tel.: + 775 22 55 50
autor: Mgr. Darina Kletečková
a PhDr. Michal Kovář
foto: Mgr. Darina Kletečková
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Kostel Zvěstování Panny Marie
v Úlibicích výročí
Letošní rok je jubilejní pro kostel Zvěstování Panny Marie,
jelikož slaví již 300 let od dokončení stavby. Původní kostel
byl z důvodu špatného stavu na počátku 18. století zbořen a
na jeho místě byl postaven kostel nový. Stavba nového barokního kostela Zvěstování Panny Marie byla dokončena v
roce 1716. Současná podoba kostela je z roku 1821. Jsme
velice rádi, že bylo možné „zlepšit jeho kondici“ díky opravě
vazného trámu, která proběhla loňským rokem. I přesto, že
se církev k obnově této církevní památky staví negativně, se
domníváme, že se jedná o dominantu obce, která si zaslouží
zvelebit, a proto také doufáme, že bude možné (s pomocí
havarijního fondu Ministerstva kultury a za pomoci Městského úřadu Jičín, odboru památkové péče a Národního památkového ústavu Josefov) realizovat i další nutné opravy a
úpravy kostela.

Zápas úlibické hokejové
extraligy
V pátek 11. 3. 2016 od 20.15 hodin proběhl na ledové ploše v Nové Pace tradiční
hokejový souboj. Tentokrát však došlo
k překvapivému výsledku, protože zvítězil
tým „old“ Úlibice (věkový průměr 50 let)
nad týmem „young“ Úlibice (věkový průměr 28 let) 2:1. Gól za „old“ tým dával
Radek Krpec a Honza Fejfar. Za „young“
tým dával gól Pavel Hladík. Po zápase
došlo ke společnému posezení v místní
klubovně „Čajovně“, kde se vše řádně
probralo. Velký obdiv patřil především
nejstaršímu hráči, který se tento rok zúčastnil souboje za „old“ tým, a to Františku Hegedyšovi.
Sláva vítězům, čest poraženým

Z důvodu oslavy 300 let kostela proběhne v jeho prostorách
dne 26. června 2016 koncert. Bližší informace poté naleznete na stránkách obce Úlibice, v místním obchodě či na bráně
kostela.

SDH Úlibice – členská schůze

Místní lidová knihovna Úlibice
Z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor budovy OÚ Úlibice
byl omezen provoz místní knihovny. Práce v prostorách
knihovny nyní již finišuji, zbývá pouze výmalba místnosti a
úklid. Čtenářům se tedy touto cestou omlouváme za vzniklé
obtíže. Obnova provozu knihovny je plánovaná od středy
6. dubna 2016 od 13. 00 hod. do 14.30 hod., a poté každou
středu v tento čas, nebo na základě telefonické domluvy
s knihovnicí na tel. 775 22 55 50. Děkujeme za pochopení.
Pokud máte zájem o konkrétní knihu či knihy od konkrétního
autora, tak prosím piště na mail kleteckova.darina@seznam.cz
(pokud bude dostupná, tak se ji pokusím sehnat).
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Vážení členové SDH Úlibice, tímto se
oznamuje, že se dne 1. 4. 2016 od 19:00
hod. v Čajovně koná členská chůze.
Všichni členové jsou srdečně zváni. Pokud
máte nějaké nápad či připomínky k tomu,
co je možné v SDH Úlibice vylepšit, co
vám zde chybí, či máte jiné nápady na
zefektivnění činnosti sboru, tak neváhejte
přijít a přidat ruku ke společnému dílu.
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Významná jubilea v prvním
čtvrtletí roku 2016
V lednu oslavila své 65. narozeniny paní
Jana Rotterová. V březnu oslavila
80. narozeniny paní Vlasta Kučerová a
60. narozeniny pan Josef Papoušek.
Tímto ještě jednou
gratulujeme k jejich
významnému jubileu
a přejeme především
hodně zdraví do dalších let!

SDH Úlibice a Obec Úlibice
Vás srdečně zvou na

která se koná v sobotu 9. dubna 2016 od
20:00 hod v Čajovně
Přijďte se pobavit, všichni jste srdečně zváni!
K poslechu a tanci nám opět zahrají a zazpívají
Jitka a Láďa
Vstupné 70 Kč (maska není podmínkou)

Revize komínů

OZNÁMENÍ
V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, svolává starosta obce
veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
v pátek 1. 4. 2016 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti VOS a.s. Jičín
5. Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č. 1/2016
6. Schválení Inventarizace
7. Schválení výměny pozemku s panem Skořepou
8. Smlouva na poradenství na akci „Vodovod Řeheč“ s panem Makovičkou
9. Schválení zhotovitele na akci „Vodovod Řeheč“ a „Chodník směr Lužany“
10. Schválení úvěru od KB a.s. na akci „Vodovod Řeheč“ a „Chodník směr
Lužany“
11. Soukromá školka Mgr. Jana Vávrová – nájem prostor
12. Schválení darovací smlouva se zřízením věcného břemene na pozemek
hřbitova
13. Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb
14. Poskytnutí dotace pro obecně prospěšnou společnost Apropo, o.p.s
15. Usnesení
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr
PhDr. Michal Kovář, starosta
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V pátek 29. dubna. 2015 od
14.00 hodin a v sobotu dne
30. dubna. 2016 od 10.00
hodin bude chodit v Úlibicích a
Řehči kominík. Jedná se o pravidelnou revizi komínů, která je
každoročně povinná pro všechny
majitele domů. Revizi zajišťuje
firma Kominictví Tomáš Dvořák,
třída Edvarda Beneše 1524/82,
Hradec Králové, 500 12.
Případné
objednávky
či
informace jsou dostupné
přímo u kominíka na tel.:
602 412 350
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