Zpravodaj 1/2017
Úlibice a Řeheč
Kontrolní výbor: PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
ZPRACOVÁNA FIRMOU ENVICONS s.r.o.
Kontrolní výbor se v této době mimo jiné zabýval odvoláním pana Daniela Rottera
proti umístění stavby v obci Úlibice „Rozhodnutí č. 189/2016 - protipovodňová
ochrana zpracovaná firmou Envicons s.r.o.“. Kontrolní výbor podrobně prostudoval
postup firmy Envicons s.r.o., představitelů obce a především podněty uvedené
v odvolání a povaţuje odvolání Daniela Rottera jako neodůvodněné ve všech bodech. Jedná se o „veřejně prospěšnou stavbu“, která slouţí k ochraně zdraví a majetku občanů obce Úlibice, a proto je k zamyšlení, proč někdo povyšuje své osobní
zájmy nad zájmy občanů v obci, kteří jsou trvale ohroţeni povodní.
V prvním bodě svého odvolání pan Daniel Rotter uvádí, ţe došlo k "nezveřejnění" oznámení o zahájení územního řízení, coţ se nezakládá na pravdě. Kontrolní
výbor provedl kontrolu úřední desky fyzické i elektronické a bylo zjištěno, ţe toto
oznámení bylo řádně vyvěšeno od 13.10.2016 do 28.10.2016, takţe tvrzení pana
Rottera se neprokázalo. Dále v odvolání pan Daniel Rotter uvádí problematiku tzv.
"vodní dílo" - mlýnský potok. K tomu musíme konstatovat, ţe tato problematika
byla v minulosti opakovaně řešena ze strany referátu ţivotního prostředí např. pod
čj.: ŢP-03/25/01/231.1/Muš-A/20 ze dne 7. 8. 2001 a téţ to řešily další dokumenty
odboru ţivotního prostředí v Jičíně. Závěr byl vţdy takový, ţe byl uznán mlýnský
potok pouze jako parcela č. 549, která zasahuje do dvora paní Renaty Ţohové. Další
část trasy s vyústěním do potoka byla prohlášena jako odvodňovací potrubí pro
dešťovou vodu. Z tohoto důvodu došlo k nařízení, aby si paní majitelka restaurace
zaslepila septik (coţ bylo ze strany odboru ţivotního prostředí v Jičíně osobní kontrolou zjištěno, a téţ byla provedena zkouška barvivem, ţe septik je opravdu zaslepený). V současné době není moţné do tohoto odvodňovacího potrubí svádět splašky ze septiku. K tomuto se téţ ve stejných intencích vyjádřil i Krajský úřad
v dokumentu pod čj: 14270/ZP/05-ch. Z výše uvedeného vyplývá, ţe se nejedná o
ţádnou stavbu typu „vodní dílo“. Obec Úlibice není oprávněna toto rozhodnutí zpochybňovat a bere tuto cca 16 let starou záleţitost ze strany dotčených orgánů za
uzavřenou. I přes tyto skutečnosti bylo z kontrolovaných dokumentů zjištěno, ţe
starosta obce panu Rotterovi slíbil, ţe v rámci projektu bude zahrnuta i celková
oprava zmiňované zdi včetně vyústění odvodňovacího potrubí. Poslední výtka
v odvolání byla taková, ţe v minulosti došlo k naváţení zeminy paní Ţohovou na
břeh potoka. K tomuto můţeme sdělit pouze to, ţe starosta PhDr. Michal Kovář při
jednání se zhotovitelem projektu na tuto moţnost upozornil a bylo rozhodnuto, ţe
při provádění stavby bude geometricky zaměřen potok a pokud bude zjištěno, ţe se
v korytu potoka nachází naváţka, tak bude odstraněna, a bude vše uvedeno do
původního stavu. Z výše uvedených skutečností vyplývá, ţe obec měla a má zájem
se s panem Rotterem dohodnout a vyjít jeho poţadavkům vstříc, ale bohuţel dospíváme k názoru, ţe se jedná pouze o zástupné problémy, a ve skutečnosti se pan
Rotter nechce domluvit na ţádném řešení. Přáli bychom si, aby v naší obci jednou
všichni uvaţovali s cílem něco vybudovat, vylepšit a ne pouze blokovat a bořit.
- Vlastislav Skořepa a Přemysl Roudný Stránka 1

Letem světem…
V nedávné době byla provedena pasportizace místních
komunikací, aby se mohlo
poţádat o převod pozemků
státu na obec
Nově byla objednána cykloturistická mapa, která bude
umístěna v prostoru parkoviště u hasičské zbrojnice a
bude slouţit pro orientaci turistů
28. dubna 2017 se bude konat zápis do Soukromé školy
v Úlibicích
30. dubna 2017 se můţete
zúčastnit pálení čarodějnic
Kaţdý čtvrtek je v Úlibicích
moţnost cvičení pro ţeny
Navštivte Loutkové divadlo
Kozlík v Luţanech na představení veselé pohádky Jak šel
Kozlík do světa, v sobotu
22. dubna 2017 od 14.hod
v Kině Luţany
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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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚLIBICE
V ROCE 2017
Dne 9. 1. 2017 byly pořizovateli předány dokumentace pro veřejné projednání, tj. návrh Územního plánu (dále ÚP) Úlibice a Vyhodnocení vlivů
na Udrţitelný rozvoj území (dále URÚ). Veřejné
projednání se konalo dne 22. 2. 2017 a zároveň
byly oba dokumenty vystaveny k nahlédnutí od 12.
1. 2017 do 1. 3. 2017. Nyní je spolu s určeným
zastupitelem vyhodnocován průběh veřejného
projednání, tj. vyhodnocují se uplatněná stanoviska, připomínky a námitky; zpracovává se návrh
vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o
námitkách
Další postup prací:
1/ dokončené návrhy vyhodnocení připomínek a
návrhy rozhodnutí o námitkách se zašlou dle § 53
odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánů a
krajskému úřadu
2/ pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotí uplatněná stanoviska a v případě potřeby
je promítnou do úpravy citovaných návrhů
3/ pořizovatel spolu s určeným zastupitelem dokončí vyhodnocení průběhu veřejného projednání
a vypracují pokyny na úpravu dokumentací
4/ pokyny na úpravu se předají zpracovateli, který
je promítne do dokumentací
5/ po obdrţení kompletních upravených dokumentací bude Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odb. Ţivotního prostředí a zemědělství zaţádán o
stanovisko „příslušného úřadu“ a stanovisko „příslušného orgánu ochrany přírody“
6/ po obdrţení obou stanovisek budou v případě
potřeby upraveny nebo doplněny obě dokumentace (návrh ÚP Úlibice a Vyhodnocení vlivů na URÚ)
7/ bude vypsáno opakované veřejné projednání
(následující postup je totoţný jako po prvním veřejném projednání pouze s rozdílem, ţe na opakovaném veřejném projednání se projednávají pouze
měněné části, tj. jiţ se neprojednává celá dokumentace, ale pouze to co se změnilo nebo upravilo
od předchozího veřejného projednání)
- Marek Beneš -

SDH Úlibice

Stejně tak, jak tomu bylo v minulých
letech, tak se i letos, a to v termínu
27. ledna 2017, konala výroční schůze
SDH Úlibice.
Do kolektivu členů SDH Úlibice byli nově přijati tři členové. V současné době je 40 aktivních členů SDH Úlibice.
Na rok 2017 byl stanoven plán akcí, který bude postupně
doplňován. Mezi hlavní body patří: účast na okrskové soutěţi, sběr ţelezného šrotu a elektroodpadu, akce pro děti
a dospělé, rozsvícení vánočního stromu, masopust nebo
jiţ 19. ročník Úlibického koláče. O sběru ţelezného šrotu
budete včas informováni prostřednictvím SMS a v místním
obchodě.

UPOZORNĚNÍ
Poplatek za popelnice a psy
Váţení občané obcí Úlibice a Řeheč, touto krátkou
zprávou bychom Vám chtěli připomenout, ţe 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 kaţdého dalšího psa 200 Kč. Platbu
můţete provést buď osobně na OÚ kaţdé 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!

CVIČENÍ PRO ŢENY
Stejně jako loňským rokem, tak
i letos pořádá Miluška Suchá cvičení pro
ţeny.
Kdy? Kaţdý čtvrtek v 19,00 hod. (kromě
27.4.)
Kde? V Čajovně, za příznivého počasí
venku
Co s sebou? Podloţku, ručník, pití,
sportovní obuv a oblečení, chuť cvičit.

Stránka 2

Zpravodaj Úlibice a Řeheč 1/2017

Minulý týden dostala MŠ Úlibice po půlročním čekání kladné rozhodnutí z ministerstva školství o zápisu nové základní školy do
rejstříku škol a školských zařízení. Slavnostní zahájení otevření
základní školy proběhne 1. září 2017. Zápis do 1. třídy se bude
konat v pátek 28. dubna od 16:00 - 18:00 hodin v budově školy.
Téţ jsou zváni zájemci, kteří přemýšlí o přestupu z jiné základní
školy. Kapacita dvoutřídní školy bude 18 ţáků (1. - 5. ročníku).
Bliţší informace mohou být poskytnuty při osobní schůzce přímo
ve škole.
Zdroj: FB Škola Úlibice

MAŠKARNÍ BÁL MŠ ÚLIBICE
Dne 11. 2. 2017 se od 14 hodin konal v budově čajovny za Obecním úřadem v Úlibicích dětský maškarní karneval, který byl pořádán soukromou mateřskou školou v Úlibicích. Ředitelka MŠ Mgr. Jana
Vávrová byla přestrojena za Červenou Karkulku a její kolegyně za: babičku s čepcem holí a brýlemi,
myslivce s puškou a vlka. Dětský karneval uváděla
paní učitelka Věra Ryglová, přestrojená za vlka.
.
Červená Karkulka pak z košíčku dávala vytahovat losy do tomboly pro rodiče a nakonec i rozdávala
vylosované ceny. Masek dětí bylo mnoho; uviděli jsme hasiče, piráta, motýla, myšky, indiána, čarodějnice, nevěstu hledající ţenicha, rytíře, supermana aj. Hudbu zajišťoval DJ Tommy, coţ byl manţel
paní ředitelky Mgr. Vávrové. Nad hlavami přítomných se vznášely vypuštěné bubliny. Děti v maskách
tančily a soutěţily v několika disciplína. Nejprve namotávaly lodičky, pak chodily na umělých chůdách a dvojice tančily, přidrţejíce si jablko čela, aby nespadlo. Na vítěze čekala vţdy odměna. Konala se i draţba, při které byly za 520Kč vydraţeni tři dřevění sněhuláci umístění před budovou Obecního úřadu. Úspěch měla písnička Šampion, při které děti mávaly, kýchaly a předváděly další disciplíny rukama. I babičku z pohádky o Červené Karkulce si pořádně v kruhu dětských masek zatancovala, mávajíce svou holí. Hlavní cena do tomboly pro rodiče byly klíče od nového vozu, coţ byl ve
skutečnosti ţeton do nákupního vozíku. Děti se při karnevalu pořádně vydováděly.
- JUDr. Miloslav Franc -
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MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA
V ÚLIBICÍCH
Dne 9. března 2017 jsme slavnostně otevřeli Místní lidovou
knihovnu v Úlibicích v nových
prostorách budovy obecního úřadu. Všem kdo se otevření zúčastnili, děkuji. Knihovna se nyní nachází v přízemí budovy na místě
bývalé pošty. Přístup do knihovny
je bezbariérový a je zde hrací
koutek pro děti. Návštěvní doba
knihovny je v současné době ve
čtvrtek od 14:30 - 16:30 hod.
nebo po domluvě. Všichni jste
vítáni.
Darina Kletečková, knihovnice

VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA ZAČÁTKU ROKU 2017
V lednu oslavil své 70. narozeniny pan
Jaroslav Adolf, v únoru oslavila své 60.
narozeniny paní Lenka Kocourová a
své krásné 95. narozeniny paní Marie
Štefanová, která je nejstarší občankou
obce Úlibice. Své 70. narozeniny oslavil
pan František Bejr. Tímto ještě jednou
gratulujeme a přejeme hodně zdraví do
dalších let!
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