Zpravodaj 4/2016
Úlibice a Řeheč
Vánoce, Vánoce přicházejí…
Rok se s rokem sešel a jsou tu opět Vánoce. To, co jste mohli v naší
vesničce během adventního času zaţít, jsme pro vás připravili formou
programu Advent v Úlibicích, který jste našli ve vašich schránkách.
Hlavním bodem programu bylo rozsvícení vánočního stromku před budovou obecního úřadu, které se konalo na první adventní neděli. Před
samým rozsvícením stromku se v kostele Zvěstování Panny Marie pořádal koncert smíšeného pěveckého sboru Foerster, a dle mého názoru to
byl skvělý hudební záţitek. Třešničkou na dortu bylo krásné vystoupení
šikovných dětí z MŠ Úlibice. Děti si spolu s paní učitelkou Jitkou Kulhánkovou a paní ředitelkou Janou Vávrovou připravily pásmo písniček a
básniček, které všechny přítomné nejen rozněţnily, ale i naladily na tu
správnou notu nadcházejícího adventního času.

Letem světem…
24. 9. se konal 17. ročník Úlibického koláče
20. 11. se uskutečnilo kácení
vánočního stromečku
27. 11. přišli do Úlibic Vánoce
v podobě rozsvícení vánočního
stromečku
5. 12. dle zpráv od čertů, Mikuláše a anděla navštívili kolem
25 domácností
13. 12. se v klubovně hasičů
konala „Poslední leč“ mysliveckého sdruţení Jestřáb
18. 12. se konal Adventní koncert v kostele Zvěstování Panny
Marie v Úlibicích, který naplnila
hudbou, zpěvem a mluveným
slovem hudební skupina ZE
ŠUPLÍKU
26. 12. 2016 se můţete zúčastnit jiţ tradičního zpívání v Řehči
na návsi
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.we
bk.cz/
připomínky, dotazy či náměty
posílejte na emailovou adresu
info@ulibice.cz nebo volejte na
tel.: + 775 22 55 50
autoři: Mgr. Darina Kletečková
PhDr. Michal Kovář
foto: Mgr. Darina Kletečková
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Vepřové hody a Výroční schůze
SDH Úlibice

Pošta v Úlibicích
V budově OÚ, jak jste si všimli, jiţ nenajdete
pobočku České pošty. Ovšem Jednota Nová
Paka vyuţila moţnost projektu Partner odČeské pošty, takţe v současné době můţete
vyuţít poštovních sluţeb v místním obchodě
Jednoty v Úlibicích. Otevírací doba je kaţdý
všední den mimo úterý od 8:00 do 10:00
hod. a od 14:00 do 15:00 hod. a v úterý
pouze dopoledne od 8:00 do 11:00 hod.

Na 21. ledna 2017 pořádá SDH Úlibice
vepřové hody. Sraz je naplánovaný na
7:00 hodin v Čajovně.
Jako kaţdý rok, tak i letos proběhne výroční schůze SDH
Úlibice, a to 27. ledna 2017. Mezi hlavní příspěvky výroční
schůze budou patřit informace o akcích roku 2016, zhodnocení některých významných akcí, zpráva o financování, čerpání a příjem do pokladny, zpráva o provedené kontrole
financování, aj.

Halloweenské tvoření
Letošní „halloweenské“ tvoření proběhlo 30. října. Na dílničkách se
sešlo velké mnoţství dětí, coţ nás samozřejmě velice těší. Stejně
jako loňským rokem, tak i letos si děti mohly vyrobit např. lucerničku, papírového netopýra či vydlabat dýni. Na závěr se šel strašidelný průvod s lucerničkami. Cestou jste mohli potkat takto
krásně vydlabané a osvícené dýně nebo poletující svítící strašidla.
Díky všem kdo se na této akci podíleli.
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PODĚKOVÁNÍ
Miluška Suchá
Chtěla bych poděkovat všem
děvčatům i těm trošku věkově "pokročilým", které si
přišly kaţdý čtvrtek večer
potýrat svá těla. Pravda,
někdy jsem druhý i třetí den
zaslechla, ţe ani nevědí, co
je vlastně nebolí. To je ale
známka toho, ţe ta vynaloţená námaha stála za to.
Takţe - budeme-li příští jaro
ţivé a zdravé, budu ráda,
kdyţ se zase sejdeme. Těším se na Vás, a protoţe se
blíţí vánoční čas a konec
roku, chtěla bych Vám všem
do r. 2017 popřát hlavně
zdraví, radosti a málo starostí.

Ohlédnutí za rokem 2016
Blíţí se konec roku, a tak můţeme začít trochu bilancovat činnost OÚ v roce 2016,
a především plánovat na rok 2017. Vše začalo otevřením Mateřské školy, kde se
nám podařilo, po rekonstrukci prostor a následné rekolaudaci, splnit termín pro
udělení souhlasu se zřízením Mateřské školy. První větší akce tohoto roku byla
generální oprava ţivičného povrchu po celé délce naší obce, která někdy zapříčinila
zhoršenou průjezdnost, a z toho i vyplývající kolony. Chtěl bych touto cestou všem
občanům poděkovat za trpělivost. V rámci této akce se nám podařilo nechat od
firmy M-Silnice zhotovit nový povrch na komunikaci u nové zástavby „U Kvačků“ a
téţ opravu povrchu na spojovací cestě p.č. 500/6 a taktéţ na cestě „U Vodojemu“.
Určitě kaţdý z Vás zaznamenal, ţe došlo k dokončení nového chodníku směr Luţany a k opravě chodníku u zastávek autobusu. Tento rok se nám tak podařilo vybudovat a rekonstruovat 1000 m chodníků, coţ určitě zvýší komfort pro všechny
naše občany. V současné době je dokončen vodovod Řeheč - hlavní přivaděč, a
téţ je dokončeno zhotovení všech vodovodních přípojek k objektům. Teď uţ by
měl kaţdý zájemce uzavřít smlouvu s VOS a.s. na odběr vody. Tato akce se nám
podařila poměrně urychlit, a tak se můţeme při společném „zpívání na návsi v
Řehči“ dne 26.12.2016 poprvé napít kvalitní pitné vody. Další větší akce, a to protipovodňové opatření v intravilánu obce Úlibice, se blíţí k finální části, protoţe se
bude během ledna podávat ţádost o stavební povolení. V případě, ţe vše proběhne podle plánu, tak v příštím roce bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Hlavní úkol v roce 2017 bude dokončení schvalovacího procesu nového
územním plánu. Tento proces započne na jaře veřejným projednáváním územního
plánu, který reaguje na nové poţadavky rozvoje obce a téţ je v souladu s obchvatem obce Úlibice.

Vítání .občánků
Dne 9. října 2016 se konalo vítání občánků obce
Úlibice. Mezi nové občany obce Úlibice byli panem
starostou uvítáni a podpisem rodičů v pamětní knize stvrzeni: Ţofie Karasová, Adriana Jurášková,
Oliver Plechatý, Kristián Dědek a Apolena Plechatá.
Tento slavnostní akt proběhl v budově OÚ
v prostorách mateřské školky. Nově uvítaným občánkům zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské
školky. Tímto bychom chtěli rodičům ještě jednou
popřát mnoho radostí, a ať je vaše starost a odpovědnost ve výchově korunována neplacenou odměnou v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.
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Poslední rozloučení
OZNÁMENÍ

Den po svých 87 narozeninách nás opustila paní Věra
Francová z Řehče. Úpřímnou
soustrast pozůstalým. Navţdy
zůstane v srdci jejích nejbliţších. Poslední rozloučení se
koná v pátek 23.12.2016 ve
12 hodin ve smuteční obřadní
síni v Jičíně.

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,

Významná jubilea v uplynulém roce
V letošním rocese oslavila tyto významná jubilea:
Jana Rotterová oslavila 65 let
Josef Papoušek oslavila 60 let
Vlasta Kučerová oslavila 80 let
Vlasta Kocourová oslavila 85 let
Hana Kocourová oslavila 85 let
Miroslava Kolářová oslavila 75 let
Libuše Zemanová oslavila 70 let
František Hegedyš oslavil 65 let
Přemysl Roudný oslavil 60 let
Jaroslava Vackováoslavila 80 let
Josef Vošvrdaoslavil 80 let
Miloš Kocouroslavil 60 let
Jaroslav Čejkaoslavil 60 let
Tibor Horváthoslavil 65 let
Josef Plechatýoslaví 80 let

které se bude konat
ve čtvrtek 29. 12. 2016 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.
Navrţený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba
ověřovatele zápisu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č.
6/2016
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královehradeckého kraje č. ES11560
Rozpočet obce na rok 2017
Dar pro Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně
Usnesení
Různé
Diskuse
Závěr
PhDr. Michal Kovář, starosta

Vážení spoluobčané,
Vánoce nás vybízejí, abychom udělali druhým radost, abychom
byli na sebe milí. To je jistě správná věc. Ale Vánoce mohou být i
cestou do našeho nitra. Pokusme se udělat si pořádek ve svých
srdcích. Není teď ten nejlepší čas zapomenout na různé neshody
a sváry? Zapomeňme na zlá slova mnohdy vyřčená ve zlosti a
později moţná stokrát litovaná. Není to jednoduché, ale stojí to
za to. Odměnou nám bude čistá duše, upřímný úsměv na tváři a
otevřené srdce přichystané přijmout do svého nitra přátelství a
lásku našeho okolí. Bude to jeden z našich nejhezčích dárků pod
vánočním stromečkem.
A tak prosím zvolněte, proţijte sváteční atmosféru a mně dovolte
popřát Vám rok vyuţitých šancí a splněných snů. Ať pod stromečkem najdete zdraví, štěstí a pohodu pro Vás i Vaše blízké.
PhDr. Michal Kovář
starosta
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