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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 konce 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 obecním úřadě 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!
PRODEJ PARCEL V ÚLIBICÍCH
Jelikož jsou dotazy ohledně prodeje parcel v Úlibicích v lokalitě u vodojemu stále častější, je zapotřebí vás informovat, že v současné době se již
finalizuje schválení územní studie. Prodej stavebních parcel se tedy předpokládá na konec roku 2019.

VYSTOUPENÍ K VÝZNAMNÉMU
JUBILEU OBČANŮ
A KE DNI MATEK
Letos prvním rokem nebudeme chodit
blahopřát jednotlivě jubilantům, ale napadlo nás, všem oslavencům popřát na
společném setkání v Čajovně. Nejsou
zváni jen oslavenci, ale i senioři. Tato
akce bude spojena také s vystoupením
dětí v rámci Dne matek. Všichni se zde
můžeme sejít a strávit společně příjemné odpoledne. Těšíme se na
vás 9. května 2019 v 15:30 hodin. Bližší informace budou uveřejněny na webových stránkách obce před konáním akce nebo SMS
zprávou, popř. pozvánkou.
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Letem světem…
 15. března 2019 se koná Veřejné zasedání obce Úlibice
 5. dubna 2019 se bude konat
zápis do ZŠ v Úlibicích
 30. dubna 2019 se můžete
zúčastnit pálení čarodějnic
 4. května 2019 svoz železa a
nebezpečného odpadu
 7. května 2019 se bude konat
zápis do MŠ v Úlibicích
 9. května 2019 oslava ke dni
matek a setkání jubilantů v
Čajovně
 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, dotazy, náměty
nebo články do zpravodaje
posílejte na emailovou adresu
info@ulibice.cz
 zpracovala:
Mgr. Darina Plechatá

VESELÉ
VELIKONOCE
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REKONSTRUKCE SILNICE
III/32842 Úlibice-Kacákova Lhota
Po opakovaných návštěvách Krajského
úřadu v Hradci Králové se nám podařilo
prosadit rekonstrukci silnice III/32842 Úlibice - Kacákova Lhota. Královehradecký
kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy plánuje rekonstrukci zahájit v měsíci dubnu
2019. Předpokládaný konec rekonstrukce je
srpen 2019. Zhotovitel stavby bude firma
Colas CZ a.s. Bližší informace budou uvedeny na webových stránkách obce.
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
A NOVÁ MÍSTA KE STÁNÍ
Zajisté jste si všimli, že během února došlo
k opravě chodníku u bytovek směrem
k hlavní silnici. Jednalo se již o poslední
úsek chodníku v Úlibicích, který čekal na
opravu. Úpravou terénu na protější straně
vozovky tak vznikla plocha na šikmé parkovní, kde je nyní k dispozici cca 6 parkovacích míst.

SDH Úlibice

Stejně jak tomu bylo v minulých letech,
se i letos,
a to v
termínu
2. února 2019, konala výroční schůze
SDH Úlibice. V pátek 1. února, den před
konáním schůze, se pořádala hasičská „zabíjačka“, kde
se sešli členové SDH a připravili občerstvení na výroční
schůzi. V současné době je 41 aktivních členů SDH Úlibice. Na rok 2019 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 21. ročník
Úlibického koláče, který se bude konat opět
koncem září.

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
Dne 6. března 2019 jsme již podruhé slavnostně pasovali v naší knihovně nové čtenáře - prvňáčky ZŠ
v Úlibicích. Abychom mohli takového prvňáčka pasovat na čtenáře řádu čtenářského, musí pokořit důležitou zkoušku, která se skládá z přečtení úryvku
z knížky a složení slavnostního slibu. Až poté můžeme
pozvednout meč a pronést pasovací formuli.: „VE
JMÉNU POHÁDEK, ROMÁNŮ A BÁSNÍ, JMÉNEM
VŠECH LITERÁRNÍCH HRDINŮ A SVĚTŮ, ZA VŠECHNY
SPISOVATELE, KNIHOVNÍKY A UČITELE VÁS PASUJEME NA ČTENÁŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO.“ Nakonec
byli žáci ředitelkou školy Mgr. Janou Vávrovou a knihovnicí Mgr. Darinou Plechatou jeden po druhém pasováni. Oporou při pasování byli žákům děti
z mateřské školky, učitelský sbor a rodinní příslušnici.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
NA ODCHYT PSŮ
V listopadu 2018 Obec Úlibice uzavřela Veřejnoprávní smlouvu s Městem Jičín o výkonu činnosti Městské policie Jičín, která bude
tímto na území obce Úlibice přispívat
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku odchytem toulavých psů a jejich transportem
do příslušného útulku. V případě nálezu toulavého psa volejte číslo 156.
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DĚTSKÝ KARNEVAL V ÚLIBICÍCH
V sobotu dne 23. února 2019 se konal v budově čajovny za Obecním úřadem v Úlibicích tradičně
dětský karneval a to ve znamení Olympských her. U venkovního vchodu do čajovny nás přivítala výzdoba
z břečťanu, který je znamením skromnosti. Uvnitř nás pak vítala paní ředitelka školy Mgr. Jana Vávrová,
přestrojená za bohyni Psyché (bohyně duše), též s břečťanovým věncem ve vlasech. Paní ředitelku doprovázely další bohyně - učitelky mateřské školy a školky s břečťanovými věnci a v úborech řeckých bohyň a
to: bohyně Afrodité (lásky), bohyně Artemis (lovu), bohyně Athéna (moudrosti), bohyně Hestia (domácího
krbu) a bohyně Héra (manželka hlavního boha Zea, který bohyním velel a vše řídil za pomocí svého žezla trojzubce). Ocitli jsme se na řeckém Olympu bohů. Starou řeckou kulturu nám připomínaly na oponě namalované sloupy s hlavicemi, zřejmě slohu korintského. Účast dětí na karnevalu byla letos mnohem menší, cca
v počtu dvaceti dětí. Možná vzhledem k probíhajícímu chřipkovému období. Jako obvykle hrála hudba DJ
Tommy a uslyšeli jsme známé písničky z našich mladých let: Holky z naší školky, Hajný je lesa pán a další.
V maskách dětí jsme uviděli: piráta, mladého Římana, prince, čertíky, princeznu, malou bohyni s křídly, dva
smrťáčky, olympionika se stříbrnou medailí, aj. Nejprve si pod vedením hlavního boha Zea, ve kterém jsme
poznali zastupitele Mgr. Jiřího Smutka z Úlibic, zatančily děti v promenádě. Pak nastal čas soutěží, které
zorganizovaly řecké bohyně. Za splněné úkoly získávaly děti razítka do kartičky a výsledně pak dárek v podobě sladké odměny či hračky. Soutěže zahájil tanec pod vedením bohyně Psyché, přičemž děti cvičily a
hýbaly v kole nohama, v rytmu zrychlování a zpomalování prováděly záklony. Bohyně lásky Afrodité připravila pro děti lovení srdíček z rybníčka; za tři vylovená srdíčka se dostávalo razítko. Bohyně lovu Artemis
pak zorganizovala za pomocí svých pomůcek tj. luku a šípu, střílení s dětmi do terče. Sálem čajovny pak
mezi dětmi procházela bohyně moudrosti Athéna s knihou, ze které dětem dávala hádanky např. různé
citáty z pohádek k doplnění. V bohyni Athéně s knihou jsme poznali, jak jinak, naši paní knihovnici Mgr.
Darinku Plechatou. Bohyně Psyché vymyslela (od toho je přeci bohyní duše a rozumu) pro děti soutěž, kdy
děti vytahovaly ze dvou mís s vodu jablka rozumu bez použití rukou. Další soutěže byly v rukách bohyně
Héry: prokličkovat s míčkem pomocí hokejky mezi umělými dopravními kužely a na lžičce donést pingpongový míček kolem čtyř těchto kuželů do cíle. Kužele byly využity i pro soutěž dětí s bohyní Psyché desetkrát se otočit kolem kužele a pak hodit na další kužel umělý kroužek. Děti též tančily v kole a během
hudby si za zády předávaly balón; komu při skončení hudby zůstal balón za zády, ten vypadl z kola. Děti
rozhýbaly svá těla i podlézáním pod lanem, které držely bohyně Psyché a Afrodita. S bohyní Artemis děti
shazovaly tři pyramidy z plechovek míčkem a se zavázanýma očima stavěly komíny z kostek. Byla vyhlášena i speciální cena hlavního boha Zea - přede všemi zazpívat písničku či zatancovat. Tak jsme uslyšeli
písničky z našich dětských let: Skákal pes přes oves; Prší, prší, jen se leje; Pásla ovečky; Pec nám spadla; A
ja su synek z Polanky a další. Děti a všichni další účastníci dětského karnevalu se pobavili a rozhodně se
nenudili. Na závěr všechny děti (za splnění všech stanovišť) obdarovala připraveným balíčkem bohyně rodinného krbu Hestia. Velké poděkování rozhodně patří paní ředitelce Mgr. Janě Vávrové, jejímu učitelskému
sboru a dalším zúčastněným, kteří se na organizaci dětského karnevalu podíleli, všechny soutěže vymysleli
a zajistili tak dobře vymyšlenou tvůrčí zábavu dětí.
-Míla Franc ze Řehče-
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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 15. 3. 2019 v 17:00 hodin
v budově na dvoře obecního úřadu.
Navržený program jednání:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Zahájení
Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba
ověřovatele zápisu
i
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č. 1/2019
Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb.
Delegování zástupce obce na 26. valnou hromadu
společnosti VOS a.s. Jičín
Schválení Inventarizace
Veřejnoprávní smlouva s městem Jičín - opatrovnictví
Smlouva o zřízení věcného břemene Řeheč
ing. Janda – projektová dokumentace „studie nové RD“
Knihovní řád
Usnesení
Různé
Diskuse
Závěr
PhDr. Michal Kovář, starosta

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 

SBĚR ŽELEZA A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Dne 4. května 2019 v dopoledních hodinách bude probíhat sběr železa a nebezpečného odpadu v obci. Prosím, připravte
si odpad k odvezení a členové SDH Úlibice
vám jej odvezou.
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