Zpravodaj

2/2017

Úlibice a Řeheč
OPRAVA KRUHOVÉHO OBJEZDU V ULIBICÍCH
Od 21. 8. 2017 začne oprava kruhového objezdu. Doprava bude
řízena kyvadlově pracovníky firmy COLAS Po - čt 5,30 -19 h, Pá
5,30 - 21 h, So 8-19 h a Ne 11-21 h. Mimo tuto dobu bude v provozu semafor. Úplná uzavírka ve všech směrech bude na 24 hodin od
soboty 30. 9. 2017 od 10 hodin do neděle 1. 10. 2017 do 10 hodin,
kdy se bude pokládat živičný povrch kruhového objezdu.

AKCE LOKALITA ZA BRODKEM
V současné době se dokončují všechny podklady pro územní řízení
na výstavbu vodovodu a kanalizace, která je potřeba z důvodu plánované výstavby nových rodinných domků v lokalitě za brodkem.
Doufáme též, že nakonec protipovodňové opatření od firmy ENVICONS s.r.o. bude realizováno, protože v rámci této investorské akce by došlo k výstavbě nového mostu přes brod Úlibického potoka.
Tímto by byla tato lokalita přístupna i v době zvýšené hladiny potoka, jelikož nechceme již zažít situaci z roku 2013 (viz.níže foto archiv).

Letem světem…
 Stále se můžete zúčastnit
cvičení pro ženy pod vedením Milušky Suché, a to každý
čtvrtek od 19 hod. v Čajovně
 Webové stánky obce jsou
nyní v novém atraktivním provedení, došlo k přesunu všech
dosavadních dat z původního
profilu stránek do toho současného nového profilu, proto
vás prosíme o schovívavost,
na některých záložkách se ještě pracuje
 SDH Úlibice slaví letošní rok
120 let od svého založení.
 V září se koná již 19. ročník
Úlibického koláče
 Na měsíc říjen je plánováno
Vítání občánků.
 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://knihovnaulibice.w
ebk.cz/
 připomínky, dotaz, náměty
nebo články do zpravodaje
posílejte na emailovou adresu
info@ulibice.cz
 zpracovala:
Mgr. Darina Kletečková
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SVOZ ELEKTROODPADU

SDH ÚLIBICE
Tým úlibických dobrovolných
hasičů se dne 27. května 2017
zúčastnil okrskové soutěže v
Robousích. Povedl se jim zde
osobní rekordní čas útoku.
Celkový čas jim mírně pokazila i tak se umístili na krásném
la štafeta. Ovšem
čtvrtém místě. Okrsková soutěž v Robousích
byla první zkušeností s činností SDH pro letošního nováčka Davida Plíška.
ÚLIBICKÝ SEDMIBOJ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
V sobotu 2. 9. 2017 se uskuteční III. Ročník „Úlibického sedmiboje
dvojic“ na místním sportovišti u Obecního úřadu. Jedná se o souboj
v těchto disciplínách: fotbalové penalty, házenkářské „sedmičky“,
basketbalové „šestky“, tenis, stolní tenis, nohejbal a volejbal. Případní zájemci o účast na sedmiboji se mohou hlásit u správce hřiště pana Pavla Hladíka tel.: 605938915. Sportu zdar!!!

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 15. 9. 2017 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.
Navržený program jednání bude včas upřesněn.
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V průběhu září 2017 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.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 1. října 2017 od
14:00 hodin proběhne
každoroční vítání občánků
obce Úlibice a Řehče. Rodičům bude v polovině září
doručena pozvánka do jejich poštovních schránek.
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.

UPOZORNĚNÍ
Poplatek za popelnice a psy

Vážení občané obcí Úlibice a Řeheč, touto krátkou

zprávou bychom Vám chtěli připomenout, že do března tohoto roku byla povinnost 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. Platbu
můžete provést buď osobně na OÚ každé úterý od
17-19 hod. 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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OD ZÁŘÍ 2016 SE PO SKORO 40 LETECH ZNOVUOTEVŘELA
ÚLIBICKÁ ŠKOLA
Za podpory starosty obce Úlibice, zastupitelů, personálu školky, rodičů, obyvatel funguje již jedenáctý měsíc Soukromá mateřská škola s celoročním provozem od 6,00 – 17,00 hodin. Kapacita 15 dětí byla po celý školní rok naplněna.
Pro zajímavost uvádíme, že v tomto školním roce bylo přijato 8 dětí z Úlibic, 2 děti z Lužan, 2 děti z Chotče a po jednom dítěti z Úbislavic, Robous a Nevrátic. Měsíční úplatu 500 Kč hradili rodiče s trvalým pobytem v obci. Ostatní měli
vzdělávání o 300 Kč dražší. Obědy nám byly dováženy z jídelny při Oblastní nemocnici v Jičíně. Již v září 2016 byla
námi zaslána žádost o zapsání základní školy ( 18 žáků),školní družiny a navýšení kapacity školní jídelny-výdejny do
školského rejstříku na Ministerstvu školství. Dle správního řádu jsme počítali s 30 denní lhůtou na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje a s 90 denní lhůtou na ministerstvu. K poslednímu lednu jsme ale žádné rozhodnutí neobdrželi. Společně s panem starostou PhDr. Michalem Kovářem jsme absolvovali návštěvu přímo na ministerstvu školství,
kde jsme měli možnost nahlédnout do spisu. Dozvěděli jsme se, že již v lednu byla naše žádost kladně rozhodnuta a
posléze nařízením shora pozastavena. Čekali jsme další dva měsíce, během kterých jsme se radili s právníkem a komunikovali s médii. V regionálních zprávách České televize i v Českém rozhlasu jsme se snažili veřejnosti objasnit
nejasné důvody pozdržení žádostí ministerstvem. Dodnes nevíme, zda pomohla média či sepsaná a odeslaná petice
našich rodičů a přátel školy na ministerstvo. Každopádně kladné rozhodnutí jsme obdrželi až 11. dubna 2017, kdy na
vyhlášení zápisu k povinné školní docházce nezbývalo mnoho dnů. Letos se poprvé konaly zápisy od 3.4. –
28.4.2017. V předchozích letech byly vždy od 15. ledna - 15.února. Každopádně jsme se po půlročním netrpělivém
vyčkávání a stresu radovali. Humor, euforie a radost nás ale brzy opustily. Z původně 12 nahlášených budoucích
žáků (někteří měli přestoupit i z jiných ročníků a škol) se v den zápisu dostavili čtyři. Dvěma z nich byl odložen nástup do ZŠ o jeden rok. Naše plány byly ty tam. Nastaly otázky typu: Otevřeme školu i se dvěma žáky? „Uživíme se“
se dvěma žáky a 60 % rozpočtem? Naplníme někdy školu 18ti žáky? Budou postupně v průběhu roku přicházet žáci
z jiných škol? Nalezne si druhá paní zřizovatelka Mgr. Věra Ryglová prozatím práci v nějaké jiné škole? Proč zapsali
rodiče úlibické děti do prvních ročníků do škol v Jičíně? Nedůvěřují vzdělávání v malotřídkách? Je měsíční školné
(1000 Kč) v ZŠ drahé? Rozhodli jsme se pro další cestu. Nevzdáme se! V pondělí 4.9.2017 základní školu i se dvěma
žáky otevřeme! Rychle jsme se vzpamatovali a začali plánovat. Byl květen….Zazvonil telefon a z něj se ozvalo: „ Česká školní inspekce. Oznamujeme Vám, že poslední týden v květnu provedeme inspekční činnost ve Vaší MŠ. Připravte
si potřebné dokumenty.“ Čtyři inspektorky u nás tři dny pobyly. V našem příjemném, rodinném prostředí se jim evi.
dentně líbilo. Později zaslaná Inspekční zpráva naši domněnku jen potvrdila. Díky této listině máme nárok od příštího
školního roku na 100 % státní dotaci. Hurá! Byl červen…Rodiče k nám přicházeli a odcházeli, četli pohádky a příběhy
ze svých dětských let. Slunečné dny jsme trávili na koupalištích v Konecchlumí a v Jičíně. Chodili jsme na borůvky,
loučili se předškoláky a také přespali ve školce. Ačkoli v ten den byla pořádná bouřka a déšť, zůstali s námi přes noc i
dva ze čtyř našich nejmenších dvouleťáčků. Vzpomínáme, jak nám ten rok utekl a připomínáme si akce při prohlížení
fotografií na naší facebookové stránce: výlet na Jičín město pohádky, vítání občánků, exkurze do vepřína, drakiáda,
plavecký a lyžařský kurz, rozsvěcení vánočního stromu, sv. Barbora, vánoční besídka, Tři králové, maškarní karneval,
bubenická dílna, vynášení Morany, jízda na koni, projekt Zdravá 5, čarodějnice, výlet do Šťastné země
v Radvánovicích, vytáčení medu u Čejků, exkurze u Roudných, …. Děkujeme všem našim příznivcům, sponzorům a
přejeme všem příjemné prázdniny a dovolenou. V srpnu školka „žije“ a věříme, že se naše řady rozrostou a v této
nádherné vísce a budově bude přibývat úsměvů, vychovaných a vzdělaných dětí.
Mgr. Jana Vávrová a kolektiv MŠ a ZŠ
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SDH Úlibice
Vás srdečně zve na (ne)tradiční soutěž hasičů
u příležitosti posvícení v obci Úlibice

19. ročník
„Úlibický koláč“
Den konání: sobota 23. září 2017
Místo konání: Úlibice u rybníka – „na pile“
Zahájení soutěže: 9:00 hod.
Občerstvení zajištěno!
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
Z 2. ČTVRTINY ROKU 2017
V květnu oslavil své 85. narozeniny pan Vladimír Albrecht, v červnu oslavila své 75. narozeniny paní Pavla Letošníková. Své krásné
90. narozeniny oslavil v červenci pan Josef
Kocour, který nese titul nejstaršího občana
obce Úlibice a své 70. narozeniny oslavila paní
Jitka Adolfová. Tímto ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!
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VOLBY 2017
Tento rok nás opět čekají volby, tentokrát do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky. Volby se konají ve
dnech 20. a 21. října 2017.
Další informace pro náš okrsek
naleznete v září na našich webových stránkách.
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