Zpravodaj 2/2016
Úlibice a Řeheč
VÝROČÍ 300 LET OD OBNOVY KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Oslavy 300 let kostela se konají 25. 6. 2016 od 15 hodin.

mohli jste si všimnout nového
vzhledu webových stránek

15.00 hod.

Koncert skupiny Ze šuplíku

15.40 hod.

Přednáška o historii kostela v Úlibicích od JUDr. Miloslava
France

16.00 hod.

Koncert duchovní hudby - účinkují členové Chrámového
sboru od sv. Jakuba v Jičíně pod vedením regenschori
Marie Stříbrné - zazní Ave Maria a Dvořákovy Biblické písně

16.30 hod.

Bohoslužba sloužená Mgr. Pavlem Kalitou, administrátorem
z Nové Paky

17:15 hod.

Občerstvení v „Čajovně“ - zdarma opékané sele nebo klobása pro všechny účastníky, hudební doprovod

ÚKLID KOSTELA
Dne 18. června 2016, tj. v sobotu, bychom od 8.30 hodin
započali úklid prostor kostela.
Kdo bude mít čas a chuť, budeme rádi za každou pomocnou
ruku. Jen prosíme kbelík a hadr
s sebou.

UPOZORNĚNÍ
Připomínáme těm, kteří tak ještě
neučinili, že je nejvyšší čas zaplatit
poplatek za odpad, který činí 400 Kč
za osobu, 300 Kč za dítě do 15 let a
poplatek za psa, který činí ročně za
jednoho psa 100 Kč a za druhého a
každého dalšího psa 200 Kč. Platbu
můžete provést buď osobně na OÚ
nebo na účet č.: 26820541/0100,
poté jako VS uveďte číslo popisné,
popř. číslo parcely.
Prosíme, učiňte tak co nejdříve. Děkujeme!
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Letem světem…

koncem prázdnin se bude konat pohádkové rozloučení
s prázdninami, bližší informace poté naleznete na webových stránkách obce
opravy povrchu silnice I 35
pokračují (viz. níže)
sportovní středy pro děti si
nenechte ujít (viz. níže)
vítání občánků proběhne již
tradičně v říjnu, bližší informace na webu a v zářijovém
vydání zpravodaje
navštivte stránky místní
knihovny v Úlibicích –
www.http://knihovnaulibice.w
ebk.cz/
knihovna je otevřena nově od
14hod. do 15.30hod.
připomínky, dotazy či náměty
posílejte na emailovou adresu
info@ulibice.cz nebo volejte
na tel.: + 775 22 55 50
autor: Mgr. Darina Kletečková
do zpravodaje přispěli:
o

PhDr. Michal Kovář

o

JUDr. Miloslav Franc

o

Kateřina Jirková

o

Tomáš Richter

foto: Mgr. Darina Kletečková
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JUDr. Miloslav FRANC: Sdělení a výtah z přednášky o kostele v Úlibicích
Původní kostel v Úlibicích je doložen v konfirmačních ( t.j. biřmovacích) knihách z roku 1355, což jest doba
Karla IV, Otce vlasti, jehož 700 let narození jsme slavili 14. května tohoto roku. Současná stavba našeho
památkového kostela Zvěstování Panny Marie se začala stavět roku 1712 a dostavěna byla roku 1716,
v době, kdy byl kooperátorem v Lužanech, kam Úlibice duchovní správou patřily, P. Jan Presisler ( působil
tam od roku 1706 až do r. 1720).
Bylo to v době královéhradeckého biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic, který byl hradeckým biskupem
od roku 1706 do roku 1721. Současná barokní stavba kostela v Úlibicích byla však posvěcena až 16. prosince 1754 biskupem královéhradeckým Antonínem Petrem Příchovským z Příchovic. Zařízení našeho kostela je
barokní a to z roku 1723. V předsíni kostela se nacházejí dva náhrobky a to vpravo od vstupu do kostela je
to náhrobní deska Adama z Újezdce a Kunic, který byl se svými bratry Janem a Jindřichem spolumajitelem
Úlibického dvora. Protější náhrobek patří údajně některému z mužských či dětských potomků tohoto starobylého českého rodu.
Kostel v Úlibicích byl opraven a to věž a nový strop v roce 1821.
Další svěcení našeho kostela bylo dle pamětnice fary Lužanské po jeho další opravě a to 8. 7. 1860 P. Antonínem Peterou, biskupským vikářem z Lázní Bělohradu, za velké účastni okolních kněží, obyvatel Úlibic
a okolních obcí. Slavnost to byla vskutku velkolepá.
Poslední svěcení kostela bylo po jeho nové výmalbě a nové výzdobě dne 30. 5. 1888, které vykonal již
Lužanský farář ( roku 1887 byla totiž lužanská lokalie neboli pobočka povýšena na farnost) P.František Balcar, k čemuž dostal dispens ( t.j. povolení) od královéhradeckého biskupa Mons.Josefa Jana Haise( byl královéhradeckým biskupem od r.1875 až do své smrti roku 1892).
Obětavou dlouholetou kostelnicí kostela v Úlibicích byla v minulém století paní Božena Brdičková z Úlibic,
z domu pod hřbitovem u státní silnice. Od 1. 1. 2008 byla Farnost Lužany, do které patřil filiální kostel
v Úlibicích, sloučena do farnosti Železnice. Na místním hřbitově je z kněží pohřbený Úlibický rodák,
Mons. Jan Letošník, později dlouholetý farář v Poličce, který ke konci života působil jako farář v Železnici.
.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Již tradičně se 30. dubna 2016 konalo Pálení čarodějnic. Na organizaci této akce se podíleli členové místního sboru dobrovolných hasičů. Pro ty, kteří se zúčastnili, zde bylo přichystáno nejenom občerstvení, ale také velké ohniště, na jehož vrcholu dominovala čarodějnice, kterou již tradičně vyrobila rodina Benešova, které tímto děkujeme. Tady je několik fotografií:

Stránka 2

Zpravodaj Úlibice a Řeheč 2/2016

SPORTOVNÍ STŘEDY PRO DĚTI

CVIČENÍ PRO ŢENY
Každý, kdo má zájem se odreagovat a udělat něco pro svůj pohybový aparát, se může zúčastnit 
Kdy? Každý čtvrtek v 19,00 hod.
Kde? V Čajovně.
Co s sebou? Podložku, ručník,
pití, sportovní obuv a oblečení,
chuť cvičit.
Kdo předcvičuje? Miluše Suchá

Každou středu je za příznivého počasí v době od 17:00 do 18:00
otevřeno multifunkční hřiště pro děti. V době letních prázdnin bude
provoz upřesněn formou SMS. Co zde můžete čekat? Především se
jedná o odpoledne, kde se děti mají možnost vzájemně poznat
při různých sportovních aktivitách
např. mini kopaná, kop na branku,
hod na koš, běh přes překážky a
spousta dalších her. Děti mohou tak
strávit hodinu plnou dobré nálady a
pohybu na čerstvém vzduchu. Pokud by rodiče měli nějaký nápad jak
tuto hodinku ještě zpestřit - přijďte
a podělte se o to s námi.

SMLOUVA O DÍLO č. 05/583/2016
„VODOVOD ŘEHEČ“
Dne 24. 5. 2016 byla podepsána smlouva o dílo s firmou
OBIS, spol. s r. o se sídlem Přibyslavská 200, 509 01 Nová
Paka, IČ:60933682 DIČ:CZ60933682 . Celková smluvní cena
za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele
v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou jako
cena nejvýše přípustná a činí:
Cena celkem 1.956.811 Kč
DPH
410.930 Kč
Celková cena včetně DPH

.

2.367.742,- Kč

Předpokládaný začátek akce je červen 2016

CHODNÍK PODÉL SILNICE III/28438

Dne 12. 4. 2016 byla podepsána smlouva o dílo s firmou OBIS,
spol. s r. o, se sídlem Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka ,
IČ:60933682 DIČ:CZ60933682. Celková smluvní cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl.
II. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí:
Cena celkem 1.343.984 Kč
DPH
282.237 Kč
Celková cena včetně DPH

1.626.221 Kč

OKRSKOVÁ SOUTĚŢ
Místní sbor dobrovolných hasičů se v květnu zúčastnil okrskové soutěže v Butovsi.
Počasí hasičům tentokrát přálo, a díky
tomu skončili na krásném 5. místě. Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a především reprezentovat naši obec na okrskových soutěžích.
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OPRAVA SILNICE I 35
Nejprve proběhla výměna poškozených
obrub a položení vodící žulové dvojlinky.
Poté se odfrézovala vrchní asfaltová vrstva,
nyní probíhají práce na odvodnění, tyto
práce zahrnují především opravu a pročištění uličních vpustí a kanalizace. A co nás
ještě čeká? V průběhu příštího týdne proběhne druhé odfrézování asfaltové vrstvy
do celkové hloubky cca 12 cm, poté sanace
nejvíce poškozených míst a nakonec pokládka dvou vrstev nového asfaltu. Předpokládaný termín dokončení oprav je cca
polovina až konec července. Délka opravovaného úseku je asi sto metrů od obce
směrem na Hradec Králové a končí na kruhovém objezdu. Opravu provádí firma M SILNICE a.s.

SVOZ ELEKTROODPADU
V průběhu září 2016 se uskuteční
sběr vysloužilého elektrozařízení –
elektroodpadu, které proběhlo již
v minulém roce. SDH Úlibice se
zapojilo do skupiny „Recyklujte
s hasiči“, který je zacílen právě na
sběr elektrozařízení. Bližší informace naleznete na webových stránkách, v obchodě nebo budete informováni formou SMS. V rámci
sběru elektroodpadu proběhne
i sběr nebezpečného odpadu.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA ve druhém čtvrtletí roku 2015
V lednu oslavila své 65. narozeniny paní
Jana Rotterová, v březnu oslavil své
60. narozeniny pan Josef Papoušek a své
80. narozeniny paní Vlasta Kučerová. V
květnu oslavila 85. narozeniny
paní
Vlasta
Kocourová.

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 17. 6. 2016 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.

Tímto ještě jednou gratulujeme a přejeme
hodně zdraví do dalších
let!

Navržený program jednání:

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚLIBICE
Horní patro budovy Obecního úřadu bylo
v nedávné době nově zrekonstruováno
(nové rozvody elektřiny, sociální zařízení,
stropy, podlahy), jelikož zde v září tohoto
roku zahájí svůj provoz mateřská škola.
V současné době proběhla dvě kola zápisu.
Všechna místa jsou v této době již obsazena. Rozhodnutí o přijetí a jiné informace
týkající se mateřské školy naleznete na
webových stránkách obce Úlibice v rubrice
Mateřská škola.

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č.
3/2016
5. Schválení Závěrečného účtu
6. Schválení dodatku č. 2 smlouvy uzavřené dne
1.12.2014 s VOS a.s. Jičín
7. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě 14191573 s
SFŽP ČR
8. Usnesení
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr.
PhDr. Michal Kovář, starosta

SDH Úlibice
Vás srdečně zve na (ne)tradiční soutěž
hasičů u příležitosti posvícení v obci Úlibice
18. ročník

„Úlibický koláč“
Den konání: sobota 24. září 2016
Místo konání: Úlibice u rybníka – „na pile“
Zahájení soutěže: 9:00 hod.
Občerstvení zajištěno!
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