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Úlibice a Řeheč

Vážení spoluobčané!
Poslední číslo našeho
obecního zpravodaje v roce 2018
nám oznamuje, že se blíží Vánoce, které
jsou pro většinu z nás nejvýznamnějšími
svátky roku. 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 naplánované. K tomu ještě nakoupit dárky, sehnat stromeček, kapra a napéct cukroví. Někdy to je 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.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
v pátek 28. 12. 2018 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.
Navržený program jednání:

Pro všechny školáky jsou Vánoce ve spojení s prázdninami
a zimními radovánkami vítaným dárkem za školní „trápení“.
Vánoce jsou však také časem, kdy si připomínáme tradice a
kdy zaznějí koledy. Ani na to bychom neměli zapomínat.
Doufám, že i výzdoba v každé rodině a především vánoční
strom před naším OÚ, pomůže vytvořit příjemnou atmosféru
v naší obci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste konec roku
2018 zvládli bez velké nervozity a stresu. A tak prosím zvolněte, prožijte sváteční atmosféru a mně dovolte popřát Vám
rok využitých šancí a splněných snů. Ať pod stromečkem
najdete zdraví, štěstí a pohodu pro Vás i Vaše blízké.
Starosta PhDr. Michal Kovář
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Zahájení
Volba zapisovatele, schválení programu
zasedání, volba ověřovatele zápisu
Smlouvy DPP na rok 2019
Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření
č. 4/2018
Převod pozemků zdarma na obec Úlibice
z ÚZSVM
Věcné břemeno ČEZ – výstavba trafostanice a
posílení v lokalitě „U Vodojemu“
Směrnice o inventarizaci – plán inventur
Darovací smlouva Knihovna Václava Čtvrtka
v Jičíně
Kupní smlouva
– koupě pozemku od Lužanské a.s.
Stanovisko pořizovatele MěÚ Jičín, odbor
územního plánování
Rozpočet obce na rok 2019
Usnesení
Různé
Diskuse
Závěr
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Mateřská a základní škola v Úlibicích
První den jsme slavnostně zahájili 3. září 2018. Do našich lavic nově usedli 3 prvňáčci. Nyní máme v ZŠ celkem 6 žáků a MŠ navštěvuje 16 dětí. Náš kolektiv od
září posílil o dvě nové kolegyně Martinu Paříkovou a Jiřinu Víchovou. Slunné září jsme si užili návštěvou Jičína
města pohádky a pěším výletem do Jičína, který zvládly
i dvouleté děti. V říjnu jsme vyráběli strašidelné dýně na
dýňobraní ve školce. Žáci ZŠ a předškoláci se vydali do
Prahy na Pražský hrad, aby zde předali obrázek namalovaný pro pana prezidenta. Poté vyjeli lanovkou na Petřín. V Jičíně se školáci účastnili dopravní výchovy teoreticky a prakticky na SPOŠCE, kde na zapůjčených kolech dodržovali pravidla silničního provozu. Dně 25. 10.
2018 nás navštívila lektorka Radka Drobná v rámci projektu:" Zdravá 5". Říjen byl opravdu nabitý zážitky. V listopadu jsme nezapomněli na Svátek všech zesnulých,
děti vyrobily krásné dušičkové aranžmá, a poté jsme se
všichni vydali zapálit svíčky a ozdobit opuštěné hroby
na místním hřbitově. V rámci tělesné výchovy děti navštěvují zimní stadion v Nové Pace, kde získávají bruslařské zkušenosti. Na téma " Zvířátka v lese" jsme
pozvali Jíťu Kulhánkovou ml., která si připravila besedu
o myslivosti. Děti obohatila o vědomosti a rady týkající
se lesní zvěře. Na závěr si děti mohly vystřelit ze vzduchovky na terč. Říká se, že na Vánoce je svět krásnější,
a má zvláštní kouzelnou atmosféru. Proto jsme si o
první železné adventní neděli zazpívali na Adventním
koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie, společně
se Smíšeným pěvěckým sborem Foerster. Po skončení
koncertu jsme společně rozsvítili vánoční strom u obecního úřadu. Zapojili jsme se též do celostátního projektu:" Krabice od bot"- když děti darují dětem. Podařilo
se nám nashromáždit 30 dárečků pro děti z dětských
domovů. Poslední akcí v roce 2018 potěšíme babičky a
dědečky v Domově důchodců Mlázovice, kde si společně zazpíváme koledy. V pátek se rozloučíme slavnostním obědem a možná nás navštíví i Ježíšek.
- Jitka Kulhánková -

10. řehečské vánoční zpívání
26. 12. 2018 od 14:00 hodin
V Řehči na návsi
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Úřední hodiny obecního úřadu
Tímto oznamujeme, že Obecní úřad
v Úlibicích bude mít úřední hodiny až
v úterý 8. 1. 2019.

Ve dnech 25. 12. 2018 a 1. 1.
2019 bude zavřeno.
Děkujeme za pochopení!
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