Zpravodaj 4/2017
Úlibice a Řeheč
První adventní neděle…
Čas vánoční je opět tu (tak rychle nám ten rok zase utekl), a přinesl
nám již tradiční rozsvícení vánočního stromečku před budovou obecního
úřadu. Záři vánočního stromu odpočítaly na první adventní neděli, tedy
3. prosince děti ze soukromé mateřské a základní školy v Úlibicích. Samotnému rozsvícení stromečku předcházel koncert v kostele s názvem
„Přišel čas vánoční“, který zazněl z úst Smíšeného pěveckého sboru
Foerster. Tento rok se koncertu zúčastnilo přes 80 lidí.
Sice bylo venku pod bodem mrazu, ale ani to nezabránilo dětem ze
školy a školky zazpívat známé i neznámé písničky, koledy či zarecitovat
básničky před vánočním stromečkem, za podpory doprovodných houslí
paní učitelky Jitky Kulhánkové a pana Jiřího Smutka, a pod taktovkou
paní ředitelky Jany Vávrové. Fotogalerii z usazování vánočního stromečku, z koncertu i rozsvícení stromu naleznete na našich webových stránkách.

Letem světem…
26. 11. se uskutečnilo kácení
vánočního stromečku
3. 12. přišli do Úlibic Vánoce
v podobě rozsvícení vánočního
stromečku
5. 12. dle zpráv od čertů, Mikuláše a anděla navštívili kolem
25 domácností
9. 12. se v klubovně hasičů
konala „Poslední leč“ mysliveckého sdružení Jestřáb
26. 12. 2016 se můžete zúčastnit již tradičního zpívání v Řehči
na návsi
Fotky z uvedených akcí či informace o dění v obci naleznete
na internetových stránkách obce www.ulibice.cz
zavítejte do místní lidové
knihovny v Úlibicích, máme zde
velké množství knih mnoha žánrů, otevřeno máme každý čtvrtek od 14:30 do 16:30 hodin
nebo navštivte její stránky –
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
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PODĚKOVÁNÍ

OZNÁMENÍ

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Milušce Suché za to, že si našla každý týden čas, aby rozpohybovala místní ženy formou cvičení. Domnívám se, že pro nás bylo přínosné nejenom to, že
jsme mohly udělat něco pro své zdraví a tělo, ale
také to, že je to nepochybně skvělá příležitost na
pravidelná setkání, kde si můžete chvíli popovídat
s přáteli či sousedy, které v dnešní uspěchané
době nevídáte tak často, jak byste třeba chtěli.
Takže ještě jednou díky Miluško a „na cvičenou“
v roce 2018.

9. ŘEHČSKÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA NÁVSI
kdy: 26.12.2016 ve 14 hod.
kde: v Řehči na návsi
Sousedé stejně jak přespolní
zapějí pospolu koledy vánoční.
Už brzy další rok chopí se opratí,
však hezké chvilky nikdy se neztratí.

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 pátek 29. 12. 2017 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, schválení programu
zasedání, volba ověřovatele zápisu
3. Smlouvy DPP a odměny zastupitelů na rok
2018
4. Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření
č. 5/2017
5. Územní plán obce Úlibice
6. Rozpočet obce na rok 2018
7. Usnesení
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
PhDr. Michal Kovář, starosta

Vážení spoluobčané,
aktuální číslo obecního zpravodaje je poslem, který nám oznamuje příchod dvanáctého, a tedy posledního měsíce letošního
roku 2017. Pro některé to je období zklidnění, adventu a duševní
pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem času, protože v práci se
musí stihnout vše, co bylo na letošní rok naplánováno. K tomu
ještě nakoupit dárky, sehnat stromeček, kapra a napéct cukroví.
Někdy je to pěkný shon a mnozí z nás, ale především ženy, si
možná oddychnou až po štědrovečerní večeři. Věřím, že rozsvícený stromeček a radost z rozdaných dárků bude pro nás odměnou a potěšením.
Vánoce jsou však také časem, kdy si připomínáme tradice, a kdy
zaznějí koledy. Ani na to bychom neměli zapomínat. Doufám, že
i výzdoba a vánoční strom před obecním úřadem pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v naší obci.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem, abyste konec roku 2017
zvládli bez velké nervozity a stresu. Přeji vám také, abyste Vánoce prožili v klidu a v pohodě se svými blízkými a setkali se s
mnoha dobrými lidmi. Do nového roku 2018 Vám přeji bezedný
koktejl zdraví, pohody a optimismu.
PhDr. Michal Kovář
starosta
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