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Úlibice a Řeheč
UPOZORNĚNÍ
Poplatek za popelnice a psy
Vážení občané obcí Úlibice a Řeheč, touto krátkou zprávou bychom
Vám chtěli připomenout, že do března tohoto roku je 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!

BESEDA KLUB SENIOR PŘI OÚ ÚLIBICE
Hlavní náplní BESEDA KLUBU je především kulturně-společenské dění
v obci Úlibice. Čekají vám různé přednášky, vzájemné diskuze na aktuální a potřebná témata, historie a současnost obce Úlibice – fotografie, DVD ze srazů rodáků. BESEDA KLUB se bude konat každé
PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI od 17-19 hod. v zasedací místnosti
v přízemí budovy obecního úřadu. Klub vede pan Jan Kolář. Především bychom chtěli probudit iniciativu vás občanů Úlibic ve starším
věku. První setkání proběhne po Velikonocích, tj. 3. dubna 2018.
Budeme se těšit na viděnou.

SBĚR ŽELEZA A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 5. května 2018 v dopoledních hodinách bude probíhat sběr
železa a nebezpečného odpadu v obci. Prosím připravte si odpad
k odvezení a členi SDH Úlibice vám jej odvezou.

Letem světem…
23. března 2018 se koná Veřejné zasedání obce Úlibice
31. března 2018 bude Velikonoční zábava
do 31. března sběr elektro
odpadu za budovou OÚ
3. dubna setkání BESEDA Klub
v budově OÚ
6. dubna 2018 se bude konat
zápis do Soukromé školy
v Úlibicích
30. dubna 2018 se můžete
zúčastnit pálení čarodějnic
5. května svoz železa a nebezpečného odpadu
Každý čtvrtek je v Úlibicích
možnost cvičení pro ženy
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

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ – ELEKTRO ODPADU
Pokud máte doma již nefungující elektrospotřebiče, jak malé (fén,
mikrovlna, topinkovač, konvice), tak i větší (lednice, mrazák, televize,
myčka) a chcete je zlikvidovat? Můžete je POUZE do 31. března 2018 odvézt za budovu Obecního úřadu v Úlibicích, kde je
sběrné místo těchto vysloužilých elektrospotřebičů. V následujících
dnech budou odvezeny.
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JARNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI A
RODIČE
V pondělí 19. března se konala pro
děti a rodiče jarní
dílnička. Děti si zde
za pomoci rodičů
vyrobily nádherné
jarní/velikonoční
dekorace. Děti si
mohly vyrobit zajíčky z vlny, ozdobit
vajíčka či perníčky,
dekorace na dveře,
a mnoho jiného.
Tvoření se zúčastnilo kolem 25 dětí
a podle jejich nadšených výrazů to
bylo příjemně strávené pondělní odpoledne. Tato akce
byla pořádána MŠ a
ZŠ Úlibice za podpory Obce Úlibice a
SDH Úlibice. Tímto
bychom chtěli organizátorům
této
akce (učitelskému
sboru MŠ a ZŠ Úlibice) poděkovat za
čas věnovaný přípravám.

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Vážení spoluobčané a milé děti
dne 30. dubna 2018 se uskuteční „Pálení
čarodějnic“ v prostorách za Čajovnou
od 18:00 hod.
Občerstvení zajištěno – překvapení na grilu!
Všichni jste srdečně zváni 

SDH Úlibice

Stejně tak, jak tomu bylo v minulých
letech, tak se i letos, a to v termínu
27. ledna 2018, konala výroční schůze
SDH Úlibice.
V pátek 26. ledna, den před konáním schůze se pořádala
hasičská „zabíjačka“, kde se sešli členi SDH a připravili
občerstvení na výroční schůzi. V současné době je 41
aktivních členů SDH Úlibice. Na rok 2018 byl stanoven
plán akcí, který bude postupně doplňován. Mezi hlavní
body patří: účast na okrskové soutěži, sběr železného
šrotu a elektroodpadu, akce pro děti a dospělé, rozsvícení
vánočního stromu, masopust nebo již jubilejní 20. ročník
Úlibického koláče, který se bude konat opět koncem září.
Tuto událost si určitě nenechte ujít.

Vážení spoluobčané,
na konci roku 2017 se nám podařilo schválit
územní plán obce Úlibice, což je velice důležitý
dokument pro další rozvoj naší obce. Z tohoto
důvodu můžeme nadále pracovat na akci „protipovodňová ochrana Úlibice“, kde budeme
v nejbližší době žádat o územní rozhodnutí. Naplno se začíná s přípravou na výstavu nových rodinných domů v lokalitě u Vodojemu, kde by mělo
být cca 12 nových stavebních parcel v majetku
obce, které budou nabídnuty veřejně k odprodeji.
Z tohoto důvodu se připravuje též vybudování
nové infrastruktury v této zmiňované lokalitě (voda, kanalizace, elektro přípojky, cesty atd.). Věřím, že se nám všechny plánované akce podaří
administrativně dokončit a především kvalitně
zhotovit a budou moci sloužit lidem v naší obci.
PhDr. Michal Kovář, starosta
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MAŠKARNÍ BÁL MŠ ÚLIBICE
Dne 24. února 2018 se od 14 hodin konal v budově čajovny za Obecním úřadem v Úlibicích dětský
maškarní karneval, který byl pořádán Soukromou mateřskou a základní školou v Úlibicích za podpory
Obce Úlibice a SDH Úlibice. Ředitelka MŠ Mgr. Jana Vávrová a její kolegyně byly přestrojeny za hasiče
Standu, Vaška, Jirku a Emila. Masek dětí bylo na karnevalu mnoho. Děti v maskách tančily a soutěžily
v mnoha disciplína. Na vítěze každé soutěže čekala vždy odměna. Hudbu zajišťoval opět DJ Tommy.
Děti, rodiče a celý učitelský sbor se při karnevalu pořádně vydováděli.

.
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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 23. 3. 2018 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. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č. 1/2018
i
5. Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb.
6. Delegování zástupce obce na 25. valnou hromadu společnosti VOS a.s. Jičín
7. Schválení Inventarizace
8. Inženýrské sítě za brodkem, lokalita u Vodojemu
9. Smlouva o dílo – ing. Oldřich Makovička dostavba vodovodu a kanalizace
10. Smlouva o pronájmu části „parkoviště“ před hasičskou zbrojnicí na víkendy
do 31. 12. 2018
11. Tabulka plánu financování obnovy vodovodu Řeheč
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – prodloužení vodovodu
13. Smlouva na koupi pozemku od paní Adolfové
14. Směrnice č.1/2018 oběh účetních dokladů a vnitřní kontrolní systém
15. Smlouva o smlouvě budoucí na pozemky
16. Usnesení
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr
PhDr. Michal Kovář, starosta
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MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA
V ÚLIBICÍCH
Dne 1. března 2018 jsme slavnostně
pasovali v Místní lidové knihovně v Úlibicích nové čtenáře, jimiž jsou žáci Soukromé základní školy v Úlibicích. Každý
ze žáků nejprve přečetl úryvek z knížky,
a poté pronesl slavností slib, jímž se
zavázal, že bude řádným čtenářem
knihovny a bude knížky opatrovat. Nakonec byli žáci knihovnicí jeden po druhém pasováni mečem a pokleknutím na
stupínku na rytíře řádu čtenářského.
Oporou při pasování byly žákům děti
z mateřské školky a samozřejmě učitelský sbor.
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