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Letem světem…
rádi bychom vás informovali, ţe do 15. listopadu
můţete odevzdávat nebezpečný odpad do dvora
za budovou OÚ
nenechte si ujít dne 3. prosince rozsvícení vánočního
stromku
pojďme spolu vymyslet nějakou dobročinnou akci či
aktivitu, na které bychom
se mohli jako občané obce
Úlibice se záštitou obce Úlibice podílet – nápady, prosím, pište na mail:
info@ulibice.cz
pokud chcete dostávat
SMS zprávy o dění v obce,
pište SMS se svým číslem na
tel. OÚ – 775 225 550

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017
Výsledky v Úlibicích:
1.
2.
3.
4.

8.
9.
10.
11.

14.

ANO 2011
ČSSD
KSČM
STAN
SPD
TOP 09
Česká pirátská strana
ODS
Strana zelených
KDU - ČSL
REALISTÉ
Referendum o EU
ROZUMNÍ
Radostné Česko
Strana svobodných občanů
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49 hlasů
15 hlasů
11 hlasů
8 hlasů
8 hlasů
8 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Celkový počet občanů: 222
Počet hlasujících občanů: 133
Počet platných hlasů: 130
Volební účast: 60%

Výsledky z celé ČR:
Volební účast 60,84%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANO 2011
ODS
ČPS
SPD
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL
TOP 09
STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ

29,64% hlasů
11,32% hlasů
10,79% hlasů
10,64% hlasů
7,76% hlasů
7,27% hlasů
5,80% hlasů
5,31% hlasů
5,18% hlasů

Fotky z uvedených akcí či
informace o dění v obci
naleznete na internetových
stránkách obce
www.ulibice.cz
místní knihovna je pro vás
otevřena kaţdý čtvrtek od
14:30 do 16:30, navštivte
stránky knihovny –
www.http://knihovnaulibic
e.webk.cz/
připomínky, dotazy či náměty posílejte na emailovou adresu info@ulibice.cz
zpracovala
Mgr. Darina Kletečková
foto:
Mgr. Darina Kletečková
Kateřina Jirková
archiv ZŠ a MŠ
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POHÁDKOVÁ STEZKA PRO DĚTI
V sobotu 5. 8. 2017, za horkého dne, se v Úlibicích konala pro děti tradiční Pohádková stezka. V 15 hodin
před hasičskou zbrojnicí bylo nejprve jen několik dětí s rodiči; postupně jich stále více přibývalo a jejich
zástup se trousil směrem k Řehči. Vedoucí stánku pan Pavel Drahoňovský do sálajícího vedra napojil děti
tradiční malinovkou a ony vyrazily s rodiči po stopách pohádkových bytostí. Nejprve u domku manţelů
Suchých narazily na perníkovou chaloupku, kde je přivítala jeţibaba a jeţidědek, kteří děti obdarovali
sladkými perníčky. Za zatáčkou k zadnímu traktu druţstva se objevila bába z mokřin, u které musely děti
hmátnout do dvou krabic a po hmatu uhodnout, co se tam nachází. Byl to had a myš, naštěstí v umělé
podobě! Po cestě jsme dále za kamením narazili na divočáka a pak jsme se s dětmi dostali k indiánce
(byla to Nšo-či či Rybana?) u indiánského stanu, která dětem tvořila na hlavy čelenky a doprostřed přidala barevné peříčko. Na konci poloviny pohádkové stezky nás čekala princezna se zahradníkem s konví.
Děti přešly po lávce ke květině, kterou musely zalít, aby pořádně rozkvetla a princezna nalezla v zahradníkovi zalíbení. Cestou zpět jsme přešli silnici do Řehče směrem k baţantnici hned za mostem narazili na
vodníka, kterému děti odevzdaly pentličku, utrţenou ze stromu, za to vylovily na udici rybku (bohuţel jen
umělou) a dostaly pamlsek. Dále nás svými skřeky z lesa vyděsil hejkal. Na kraji lesa nás potom očekávala
zimní královna se skřítkem Olafem, do kterého se děti strefovaly umělou sněhovou koulí a obdrţely za to
bonbon. Po cestě k zahradám se v příkopě počítali figury trpaslíků a na konci při vstupu do zahrad nás
očekávala Sněhurka s trpaslíkem, u kterého děti na provázek navíjely malé zahradnické nářadí a za to
dostávaly jablka. Rozhodně nebyla otrávená! Po výstupu ze zahrad nás u plotu čekal nikoliv krteček, ale
pořádně velký krtek, kterému děti pomáhaly lopatičkou navršit hlínou jeho domeček - krtičinu. A nakonec
nás přepadl loupeţník! Se zvoláním: Peníze nebo ţivot! Namířil na rodiče a děti pistolí, krásná loupeţnice
otevřela truhlu a rodičové přispívali na tuto vydařenou akci svými finančními příspěvky. Letošní pohádková
stezka se tedy i přes úmorné vedro vydařila k plné spokojenosti zúčastněných dětí a jejich rodičů. Poděkování patří především těm, kteří tuto Pohádkovou stezku nejen pro zábavu, ale i myšlenkové obohacení
dětí připravovali.
- JUDr. Miloslav Franc-

ZAHÁJENÍ PROVOZU ZŠ A ŠKOLNÍHO ROKU
Den 4. září se vydařil. Pan starosta Michal Kovář, třídní učitelka Jana Vávrová a její kolegyně, rodiče, prarodiče a kamarádi z mateřské školy přivítali naše dva prvňáčky a zahájili
tak nejen nový školní rok, ale i provoz školy základní. Vše
probíhalo trošičku netradičně, jelikoţ nás natáčela Česká
televize. Kaţdopádně jsme získali novou zkušenost a těšíme
se na další shledání s ČT třeba při slavnostním předávání pololetního vysvědčení.
-FB ZŠ a MŠStránka 2
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ÚLIBICKÝ SEDMIBOJ
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
V sobotu 2. 9. 2017 se uskutečnil III. 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. Překvapivě „špatný den“ měla
dvojice Tomáš Richtera a Jan Fejfar, kteří se obvykle
umísťují na medailových pozicích, tak tentokrát získali
pouze „bramborové medaile“ za čtvrté místo. Třetí
místo a bronzové medaile mají Dušan Šulc a Tomáš
Kocourek. Druhé místo a stříbrné medaile za překvapivě dobrý výkon získala dvojice Pavel Hladík a Tomáš Vích. První místo a zlaté medaile po zásluze získala „nejstarší dvojice“ v soutěţi, a to Milan Fejfar a
Michal Kovář. Všem medailistům touto cestou srdečně gratulujeme. Turnaj se opět vydařil, počasí nám
přálo a hlavně se nikdo nezranil, coţ je nejdůleţitější.
Doufáme, ţe IV. Ročník bude příští rok stejně úspěšný
jako ten letošní. Sportu zdar   
-MK-

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
ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.
Navrţený program jednání:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření
č. 4/2017
5. Schválení územního plánu
6. Envicons – protipovodňové opatření
7. Veřejný vodovod – projekt k plánované čističce
8. Usnesení
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

VÝZNAMNÁ JUBILEA ve třetím
čtvrtletí roku 2017
V září
oslavila
70. narozeniny
paní
Blanka Skořepová. V říjnu také oslavil své
60. narozeniny pan JUDr. Miloslav Franc.
Tímto jubilantům velice gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!

ÚLIBICKÝ KOLÁČ
V Úlibicích se dne 23. září konal jiţ 19. ročník
oblíbeného hasičského klání - Úlibický koláč.
V letošním roce k nám zavítalo sedmnáct
hasičský druţstev, z nichţ bylo šest druţstev
ţenských a jedenáct druţstev muţských.
V kategorii MUŢI skončil na bronzové příčce
tým z LUŢAN, krásnou STŘÍBRNOU pozici obsadil tým z ÚLIBIC a zlatý pohár si odvezlo
muţstvo z HOLOVOUS. V kategorii ţen se na
bronzové příčce umístilo druţstvo z TUHÁNĚ,
STŘÍBRNOU pozici vybojovala „děvčata“
z HOLOVOUS a zlatý pohár doputoval do
KÁCÁKOVY LHOTY. Všem, kdo se podíleli na
realizace této akce, patří velké díky. –DK-

PhDr. Michal Kovář
starosta
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VÝLET DO VINNÉHO SKLÍPKU

A TAK ZASE PO ROCE, BUDOU
TADY VÁNOCE

BUDE CHODIT
MIKULÁŠ...
…a možná přijdou
i čerti s andělem!!

V období 4. – 5. listopadu
2017 se uskuteční výlet do
Letošní rozsvícení vánočního stromku
vinného sklípku v Prušánkách.
bude probíhat opět před budovou
Stejně jako loňský rok platí
obecního úřadu, a to na první adKDY: 5. prosince 2017
podmínka „kdo dřív přijde,
ventní neděli, která pro tento rok
ten dřív mele“, proto jsou
od 16:30 hod.
připadá na 3. prosince. Před samotvolná jiţ jen dvě místa. Pokud
ným rozsvícením vánočního stromku
KDE: Úlibice a Řeheč
budete mít zájem, pište na
se bude v kostele Zvěstování Panny
mail: info@ulibice.cz nebo
Marie v Úlibicích konat koncert smíObjednávky
pošlete
SMS
na
tel.
šeného pěveckého sboru Foerster,
jsou přijímány
775225550 do neděle 29. 10.
který nás zajisté naladí na tu správu Dariny Kle2017. Cena za účast na této
nou notu jednoho z nejkrásnějších
tečkové
akci je 700 Kč na osobu.
období roku VÁNOC. K rozsvícení
Částku
můţete
zaplatit
vánočního stromku nám stejně jako
Tel.: 775 22 55 50
v hotovosti na OÚ Úlibice v
minulý rok zazpívají děti z úlibické
Mail: info@ulibice.cz
době úředních hodin (úterý
mateřské školy.
-DKod 17 – 19 hod.).
-DKVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
DKDne 1. října 2017 se konalo
vítání občánků obce Úlibice. Mezi nové občany obce Úlibice byli panem starostou uvítáni a podpisem rodičů v pamětní knize stvrzeni: Šimon Svoboda, Tomáš Dolenský, Šimon Vích a Ondřej Hořejší. Tento slavnostní akt proběhl v prostorách Čajovny. Nově uvítaným občánkům zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské školky pod vedením učitelského sboru
Jany Vávrové a Jitky Kulhánkové. Tímto bychom chtěli rodičům ještě jednou popřát mnoho radostných chvil. Ať je vaše starost a odpovědnost ve výchově korunována neplacenou odměnou
v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.
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