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Letem světem…
Na měsíc říjen je plánováno Vítání občánku

Váţení spoluobčané,

Probíhá výstavba chodníků
směrem k Lužanům

věřím, že všichni z Vás v obci zaznamenali přes léto čilý stavební
ruch. Vše začalo generální opravou živičného povrchu po celé
délce naší obce, která někdy zapříčinila zhoršenou průjezdnost a z
toho i vyplývající kolony. Chtěl bych touto cestou všem poděkovat
za trpělivost. Celou akci prováděla firma M-Silnice, závod Jičín.
Snažili jsme se tohoto faktu využít a domluvili se s touto firmou na
opravě chodníků podél hlavního tahu, a též cesty u nové zástavby
u „Kvačků“ a spojovací cesty p.č. 500/6. Též se nám podařilo prosadit navýšení počtu obrubníků na výměnu z původního plánu 100
m, na konečný stav 400 m, což vše hradilo ŘSD. Dále se v červenci
začal realizovat projekt „Vodovod Řeheč“, který se v současné
době chýlí ke konci. Celou akci zajišťuje firma OBIS s.r.o. z Nové Paky. Po dokončení hlavního přivaděče se budou realizovat jednotlivé přípojky ke každému domu v Řehči. Předpokládáme, že celá
akce se stihne udělat do konce roku 2016 a budeme se moci konečně napít kvalitní a nezávadné vody. V srpnu se začala realizovat poslední větší akce a to výstavba chodníku směr Lužany, kterou
zajišťuje též firma OBIS s.r.o. z Nové Paky. Doufáme, že se nám
všechny tyto větší a poměrně náročné akce podaří zdárně dokončit ke spokojenosti nás všech. Pokud vše půjde podle plánu, tak se
nám do konce roku podaří vybudovat nebo rekonstruovat minimálně 1000 metrů chodníků, což bude mít velký vliv na celkový
vzhled naší obce. Starosta

Koncem září navštivte klání
hasičských družstev na již
18. ročníku Úlibického koláče.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ÚLIBICÍCH „ŢIJE“
Dne 27. srpna 2016 proběhlo slavnostní
otevření Mateřské školy v Úlibicích přestřižením symbolické pásky. Při slavnostním zahájení si vzal úvodní slovo starosta
obce. Poté k rodičům, dětem a přihlížejícím promluvila také realizátorka celé
akce mateřské školy paní Jana Vávrová.
Po téměř 40 letech se chodbou rozléhají
hlasy, křik a smích dětí. Příští rok je plánováno také otevření prvního stupně ZŠ.
Informace o MŠ naleznete na webových
stránkách obce.
-DKStránka 1

V rámci posvícení v obci
Úlibice si nenechte ujít tradiční zábavu, která se bude konat začátkem října
7. a 8. října nás čekají volby
do zastupitelstev krajů a do
Senátu Parlamentu ČR
koncem září se uskuteční
svoz nebezpečného odpadu
pokud chcete dostávat
SMS zprávy o dění v obce,
pište SMS se svým číslem na
tel. OÚ – 775 225 550
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://knihovnaulibic
e.webk.cz/
připomínky, dotazy či náměty posílejte na emailovou adresu info@ulibice.cz
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POHÁDKOVÁ STEZKA PRO DĚTI
V Úlibicích se dne 27. srpna 2016 konalo zábavné odpoledne pro děti nesoucí název Pohádková stezka. Každému z dětí, předaly princezna s vílou „pohádkovou průkazku“ s úkoly.
Po splnění úkolu děti dostaly razítko od pohádkové bytosti do své průkazky a samozřejmě i
něco dobrého  Děti tak mohly například ochutnat perník z perníkové chaloupky, chytat
ryby s vodníkem, splnit úkoly od báby z mokřin, pomoci chytit večeři indiánce Apanači,
ocitnout se díky Else a Anně v Ledovém království nebo si zaskákat v pytli s čerty. Po návratu
z pohádkové stezky bylo pro děti a doprovod přichystáno občerstvení. Stejně jako minulý
rok, tak i letos byl pro děti přichystán zábavný program agentury VOSA JEDE, malování na
obličej a letos nově i kreativní účesy. Nejenom děti, ale i řada nás dospělých těchto atrakcí
využila. Počasí nám přálo, děti i dospělí se bavili, bylo co jíst i pít, co víc si přát. Samozřejmě
patří velký dík všem, kdo se na pořádání této akce podílel.
Fotografie z této akce naleznete na www.ulibice.cz v rubrice Kulturní akce.

VÝLET DO VINNÉHO SKLÍPKU
V období 5. – 6. listopadu 2016
se uskuteční výlet do vinného
sklípku - Vinařství a penzion U
Vrbů, Hustopeče. Stejně jako
loňský rok platí podmínka „kdo
dřív přijde, ten dřív mele“, proto
neváhejte, jelikož k dispozici je
pouze 24 míst. Cena za účast
na této akci je 800 Kč na osobu. Částku můžete zaplatit
v hotovosti na OÚ Úlibice v době úředních hodin (úterý od 17
– 19 hod.). Bližší informace o
sklípku naleznete na webových
stránkách www.uvrbu.cz. Aktuální informace budou na našich
webových stránkách.
-DKStránka 2

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 9. října 2016 od 14:00
hod. proběhne každoroční vítání
občánků obce Úlibce a Řehče.
Rodičům bude v nejbližší době
doručena pozvánka do jejich
poštovních schránek. Prosíme,
účast na vítání občánku potvrďte
SMS zprávou na telefonním čísle
775 225 550 nebo na mailu:
info@ulibice.cz

Vítání
občánku
proběhne
v prostorách MŠ Úlibice. Učitelský
sbor MŠ spolu s dětmi nacvičí pro
tuto akci pásmo básniček a písniček. Tímto předem děkujeme
za pomoc.
-DK-

-DK-

VOLBY 2016
Tímto vás chceme informovat, že se dne 7. a 8. října
2016 budou konat volby jak
do zastupitelstev krajů, tak i
do senátu Parlamentu ČR.
Volby do Senátu Parlamentu
mohou mít druhé kolo, pokud žádný kandidát nezíská
nadpoloviční většinu hlasů.
Poté postupují dva kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů do
druhého kola volby, která by
pak proběhla 14. a 15. října
2016. Pro Úlibice a Řeheč je
pouze jeden volební okrsek a
to v budově obecního úřadu, č.p. 53.
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ÚLIBICKÝ SEDMIBOJ
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
V neděli 4. 9. 2016 se uskutečnil II. Ročník
„Úlibického sedmiboje dvojic“ na místním
sportovišti u Obecního úřadu. Celkem se zúčastnilo 8 dvojic v těchto sedmi disciplínách:
fotbalové penalty, házenkářské „sedmičky“,
basketbalové „šestky“, tenis, stolní tenis, nohejbal a volejbal. Obhájci prvenství z prvního
ročníku Tomáš Richter a Jan Fejfar neměli
úplně „dobrý“ den a nakonec získali pouze
„bramborovou medaili“ za čtvrté místo. Třetí
místo a bronzovou medaili mají Luboš Kraus a
Jan Kypr. Stříbrnou medaili za překvapivě
dobrý výkon získala „nejstarší dvojice“ v soutěži Milan Fejfar a Michal Kovář. První místo a
tudíž zlatou medaili po zásluze vybojovala
dvojice Tomáš Ulvr a David Plíšek. Všem medailistům touto cestou srdečně gratulujeme.
Pouze původně favorizovaná dvojice Pavel
Hladík a Milan Plechatý nenaplnila své ambice a očekávání a skončila na předposledním 7. místě. Turnaj se opět vydařil, počasí
nám přálo a hlavně se nikdo nezranil, což je
nejdůležitější. Doufáme, že III. Ročník bude
příští rok stejně úspěšný jako ten letošní. Sportu zdar   
-MK-

VÝZNAMNÁ JUBILEA ve třetím
čtvrtletí roku 2016
V srpnu oslavila 75. narozeniny paní
Miroslava Kolářová, 70. narozeniny paní
Libuše Zemanová a své 85. narozeniny
paní Hana Kocourová. V září také oslavil
65. narozeniny pan František Hegedyš.
Tímto velice gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!

SCHŮZE SDH ÚLIBICE
V úterý 13. 9. 2016 se uskuteční od 19 hod.
v Čajovně schůze SDH Úlibice, kde se bude
probírat především realizace nadcházející
soutěže Úlibický koláč. Proto prosíme členy
SDH a ostatní dobrovolníky, aby se této
akce zúčastnili a přiložili ruce ke společnému dílu   
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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 9. 9. 2016 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č. 4/2016

5.

Schválení převodu vodovodu a kanalizace do majetku obce od pana

6.

Schválení další etapy opravy chodníku od M-Silnice
Schválení poplatku za užívání multifunkčního hřiště a veřejných prostor pro MŠ
Smlouva na zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení Envicons
Smlouva o prodeji pozemku č. (Kvaček zbytek cesty) za 1,-Kč
Vodovodní přípojky Řeheč, schválení financování, splátkové kalendáře
Schválení obecní vyhlášky – noční klid
Schválení DPP na rok 2016 a 2017
PhDr. Michal Kovář
Usnesení
starosta
Různé
Diskuse
Závěr

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Kvačka
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