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Úlibice a Řeheč
Vážení spoluobčané,
Je za námi polovina prázdnin a s tím přicházejí i přípravy na blížící se volby,
které se konají 5. - 6. října 2018. V současné době došlo k odevzdání kandidátních listin a v nejbližší době dojde ke zveřejnění všech kandidátů ucházejících se
o Vaši přízeň. Doufám, že většina z Vás přijde k volbám do obecního zastupitelstva a vyjádří svůj názor, protože každý z Vás rozhoduje o budoucnosti své obce. Musím při této příležitosti přiznat, že jsem hodně přemýšlel, jestli se mám
opakovaně ucházet o Vaši přízeň, protože funkce starosty je rok od roku náročnější a vyžaduje hodně času na úkor soukromého života. Nakonec jsem se rozhodl kandidovat a pokusit se dokončit řadu rozpracovaných projektů, a tedy
pokud dostanu důvěru, budu ve své práci ještě jedno volební období pokračovat. Při této příležitosti mě dovolte začít trochu bilancovat činnost OÚ za poslední období. Jsem především hrdý, že se nám společně podařilo vybudovat multifunkční hřiště a tím pozvednout sportovní život v obci. Celá lokalita u OÚ se
upravila a, podle mého názoru, vypadá velmi pěkně. Též se nám podařilo dokončit nutné stavební úpravy a především zajistit kolaudaci „Čajovny“. V současné době SDH disponuje živnostenským oprávněním na její provozování. Nyní
už nemusíme řešit různé anonymy s poukazem na neoprávněné užívání klubu
SDH. Za poslední období se též snažíme spolupracovat na opravě místního kostela, který je bohužel v žalostném stavu a církev nejeví zájem o jeho celkovou
opravu. Z naší strany jsme zajistili opravu krovu a části stropu, aby byl zrušen
příkaz statika na zákaz vstupu do objektu, a tak můžeme tento krásný prostor
využívat např. k vánočním koncertům. V tomto týdnu byla též dokončena generální oprava hodin na kostele, vše už funguje, jak má. V roce 2016 se nám společně podařilo zajistit, po provedeném zateplení, také rekonstrukci prostor OÚ a
vybudovat vhodné zázemí potřebné k otevření Mateřské školy a Základní školy.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat paní ředitelce Mgr. Janě Vávrové a
jejímu kolektivu za perfektní spolupráci s obcí a především jejich péči o svěřené
děti.
V rámci opravy hlavního tahu obcí na silnici I/35 jsme využili přítomnosti
pracovníků M-Silnice Jičín a nechali zhotovit nový povrch na komunikaci u nové
zástavby „U Kvačků“, dále opravu povrchu na spojovací cestě p.č. 500/6, a taktéž na cestě „U Vodojemu“. Určitě každý z Vás zaznamenal, že došlo k dokončení nového chodníku směr Lužany a k opravě chodníku u zastávek autobusu.
Doposud se nám podařilo vybudovat a rekonstruovat 1000 m chodníků, což
určitě zvýší komfort pro všechny naše občany. V roce 2016 byl dokončen vodovod Řeheč - hlavní přivaděč, a také je dokončeno zhotovení všech vodovodních
přípojek k objektům. Tato akce se podařila zrealizovat poměrně v krátkém čase
a patří za to velký dík firmě OBIS s.r.o.

Letem světem…

 Stále se můžete zúčastnit cvičení pro ženy, a to každý čtvrtek od 19 hod. v Čajovně
 Začátkem srpna došlo
k opravě hodin na kostele
Zvěstování Panny Marie a
k vyčištění věže
 v Úlibicích byla nainstalována
nová mapa regionu, naleznete
ji na pravé straně za odbočkou na Řeheč

 24. 8. 2018 členská schůze
SDH
 25. 8. 2018 se koná Pohádková stezka pro děti se zábavným programem
 22. 9. 2018 se uskuteční již
20. ročník hasičské soutěže
Úlibický koláč
 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 Plechatá
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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 stavební rozhodnutí. V případě, že vše proběhne podle plánu, v
příštím roce bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Bohužel u této akce je nečinností stavebního úřadu v Jičíně skluz již 8 měsíců, tak doufáme, že konečně začne tento úřad konat svoji práci. Za
další problém považuji, že se nám nepodařilo doposud zajistit zhotovení přechodu pro chodce. V současné
době jsem společně se starostou Lužan a místostarostou Konecchlumí navštívil pana ministra ing. Dana Ťoka a požádal o pomoc při jednání s ŘSD na zajištění bezpečnostních opatření na trase Úlibice až Konecchlumí. Pan ministr nám vyjádřil podporu a zajistil společné jednání na ŘSD Hradec Králové. Jedná se nám
o vybudování přechodu pro chodce s ostrůvkem v naší obci a v Konecchlumí a též vybudování odbočovacích
pásů na hlavní silnici pří výjezdu do Lužan a Kamenice.
V tomto roce se naplno 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 i 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. Nejdříve musíme vyřešit požadavek KHS na protihlukové opatření. Z tohoto důvodu jsme akceptovali cenovou nabídku od společnosti
Pragoprojekt, a.s. a necháme zpracovat návrh protihlukových opatření ve 2 variantách.
1.
Varianta – PHS projektovanou v rámci výstavby dálnice D35, navrženou v DÚR 0,/2009, doplnit o
protihlukový val podél posuzované lokality (prověřit jestli tato varianta bude dostatečná)
2.
Varianta – navýšení rozsahu (délky/výšky) PHS projektované v rámci výstavby dálnice D35
Za celé období jsme se vždy snažili chovat jako řádní hospodáři, a z toho důvodu jsme také investovali
do budoucnosti obce. Zde mám především na mysli rozvojové lokality, kde se nám podařilo odkoupit větší a
důležitý pozemek za autobusovou zastávkou směrem k potoku. Dále obec koupila zchátralý dům s pozemky
od Petra Záboje, a tak si zajistila alternativní přístup v podobě cesty k zadní části obce. Ve vlastnictví obce
je též koupený pozemek na plánovanou ČOV. V tomto roce se nám podařilo dohodnout s Ing. Adolfovou a
paní Svobodou na odkupu jejich pozemků v lokalitě U Vodojemu. S paní Janou Raisovou máme Smlouvu o
smlouvě budoucí na její pozemky v této lokalitě a za její přístup jí patří velký dík.
Na závěr mně dovolte všem občanům obce Úlibice a Řeheč popřát krásné prožití zbytku prázdnin a šťastnou
ruku ve volební místnosti 😊.
PhDr. Michal Kovář, starosta

SDH ÚLIBICE

Letošní rok nám přináší jubilejní
20. ročník hasičské soutěže
Úlibický koláč, který se uskuteční
jako každý rok u Zemanova rybníka
22. září 2018.
Členská schůze proběhne dne 24. 8. 2018 od 19:00
hod v hasičské klubovně – Čajovně, kde se bude
jednat především o organizaci nadcházející soutěže.
Prosíme členy SDH Úlibice o účast.

KNIHOVNA V ÚLIBICÍCH
Navštivte knihovnu v Úlibicích. Máme zde nejrůznější žánry a jsme schopni vám zajistit i konkrétní
titul. Nyní se v knihovně nachází více než 700 knih.
Knihovna je zde pro vás, občany Úlibic. Registrace
je zdarma, proto je škoda této šance nevyužít. Otevřeno máme ve čtvrtek od 14:30 do 16:30 hod.
nebo po domluvě individuálně. Najdete nás
v přízemí budovy obecního úřadu. Těší se na vás
knihovnice Darina Plechatá.
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UPOZORNĚNÍ
Poplatek za popelnice a psy
Vážení občané obcí Úlibice a Řeheč, touto krátkou zprávou bychom Vám chtěli připomenout, že
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 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!

Zpravodaj Úlibice a Řeheč 2/2018

DĚNÍ V ÚLIBICKÉ ŠKOLE
V září jsme slavnostně (za přítomnosti pana starosty PhDr. Michala Kováře, rodičů, České televize a Českého rozhlasu) zahájili výuku v základní škole. Společně s dětmi mateřské školy jsme se seznamovali a sžívali, což se nám dařilo prostřednictvím společných akcí a her ve škole i mimo ni. Nenechali jsme si ujít Jičín
město pohádky. Říjen začal vítáním nových občánků v obci. V listopadu jsme absolvovali pět lekcí jógy
v Duhové medicíně. Na Dušičky jsme aranžovali živé květiny do okrasných dýniček a ozdobili jimi opuštěné
hroby na místním hřbitově. Před Vánocemi jsme pomáhali připravit tvůrčí dílničku pro děti, rodiče a veřejnost. Rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem proběhlo za třeskuté zimy. Ale ani ta nás neodradila od zpěvu koled a naladění všech přítomných na Adventní čas. Do školky přišli na návštěvu sv. Mikuláš
se sv. Barborkou, kteří přinesli nadílku výměnou za básničku či písničku. Čas Vánoc by se však neobešel bez
vánoční besídky pro rodiče a bez štědrovečerní nadílky. Tu radost dětí z nových dárků si jistě dokážete
představit.
Akcí, které se s dětmi snažíme podnikat, je opravdu mnoho. Po novém roce jsme se vydali na Tříkrálovou sbírku po vsi. Nechyběl ani maškarní karneval, bubenická dílna, pasování prvňáčků na čtenáře v místní
knihovně, vynášení Morany a jarní dílna pro rodiče, děti a veřejnost, Den Země, čtení rodičů před spaním,
muzikál Stvoření světa v Masarykově divadle v Jičíně, divadelní představení v KD Koruna v Hořicích,… Celý
rok jsme se snažili trávit co nejvíce času na hřišti, v přírodě a v pohybu. V zimních měsících jsme se zdokonalovali v lyžařské školičce. Školáci v rámci tělesné výchovy navštěvovali skiareál v Nové Pace. Jen co se
trochu oteplilo, vyměnili jsme lyže za plavky a jezdili na plavecký kurz do jičínského bazénu. Koncem školního roku jsme se společně s rodiči rozhodli pokořit naši nejvyšší horu Sněžku, navštívit Fajnpark v Chlumci
nad Cidlinou a opětovně spát ve škole a zažít stezku odvahy. Školáci s vyznamenáním ukončili první rok
školní docházky a nyní si zaslouženě užívají prázdniny.
A jak se nám jinak daří?
O prázdninách došlo k výmalbě prostor MŠ a probíhá renovace všech dveří. Provoz školky funguje. Většinu času v těchto vedrech trávíme na koupališti v Konecchlumí.
.
Pro nový školní rok je opět naplněna kapacita mateřské školy. Většina dětí je místních. Do školních lavic
zasedne 7 žáků. Díky kladnému hodnocení naší činnosti Českou školní inspekcí budeme konečně hospodařit
se 100 % rozpočtem od státu. Zásluhou sponzorů, převážně rodičů, se škola pozvolna dovybavuje. Máme
za sebou již druhý rok provozu a těšíme se na další společné chvíle, na hru, výuku a spolupráci s rodiči a
všemi lidmi dobré vůle.
Za úlibickou školu Mgr. Jana Vávrová – ředitelka školy
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KOMUNÁLNÍ VOLBY ÚLIBICE
5. a 6. října 2018
Volební lístek dostanete v komunálních volbách jediný,
na němž budou všichni kandidující. Lístky dostanete
domů nejpozději tři dny před konáním voleb, náhradní
naleznete ve volební místnosti. Volič má tři možnosti,
jak může svůj volební lístek upravit, pro Úlibice platí
pouze první dvě varianty, jelikož je zde zaregistrována
pouze jedna kandidátní listina:
1) Volit jen jednotlivé kandidáty, malým křížkem
označí čtvereček u každého vybraného kandidáta, zakřížkovat může tolik kandidátů, kolik je
v obci zastupitelů - v Úlibicích je 7 zastupitelů,
tedy 7 křížků). Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla
bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije.
Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek
neplatný.
2) Volit pouze jednu z kandidujících stran V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany,
tímto způsobem dává hlas všem kandidátům
vybrané strany.
3) Kombinace malých a velkých křížků. V takovém
případě označí „velkým“ křížkem některou z
kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“
křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky
ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým
kandidátům z jiných stran, než kterou označil
„velkým“ křížkem.
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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
Úlibice,
které se bude konat
v pátek 7. 9. 2018 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.
Navržený 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. 3/2018
Volby – schválení zapisovatele volební komise,
DPP rozvoz volebních lístků
Schválení kupní smlouvy s panem Smolou 1/6
cesty za brodkem
Schválení dohody s VOS a.s. – slib odškodnění
Usnesení
Různé
Diskuse
Závěr
PhDr. Michal Kovář, starosta
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