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Úlibice a Řeheč

Vážení spoluobčané,
již druhým rokem se potýkáme s pandemií Covid-19 a život nás všech je tímto dost ovlivněn. V tomto složitém
období je však činnost našeho úřadu stále aktivní. Podařilo se nám dokončit výstavbu infrastruktury pro nové RD
u Vodojemu v celkové výši 10 milionů korun a stavba vodovodu a kanalizace je již zkolaudována. Zbývá dokončit
ještě jedna místní komunikace, což se stane příští rok. V současné době začíná realizace protipovodňového opatření
Úlibice, která bude trvat do září 2022. Celkové náklady na tuto akci budou cca 20 milionů a dotace z MŽP bude
činit 95% z ceny díla.
Milí spoluobčané, blíží se Vánoce, které jsou pro většinu z nás nejvýznamnějšími svátky roku. Bohužel i letos
kvůli pandemii je vše jiné. Naše společnost je stále rozdělena na lidi, kteří se dobrovolně očkují a na lidi, kteří
považují nemoc za obyčejnou chřipku a očkování odmítají. Já bych chtěl všechny naše občany požádat, aby se
snažili chránit sebe, a především i své blízké, a nechali se očkovat. Je jasně prokázáno, že očkování by Vás mělo
ochránit před těžkým průběhem nemoci a tudíž před hospitalizací na JIP !!!
Doufám, že vánoční čas nás všechny přinutí zastavit se a zamyslet nad věcmi, na které celý rok není čas.
Advent by měl být nadějí na lepší budoucnost, úspěšný nový rok a šance splnit si nová předsevzetí a přání.
A tak, prosím, zvolněte, prožijte i v těchto těžkých dnech sváteční atmosféru a mně dovolte popřát Vám rok
využitých šancí a splněných snů. Ať pod stromečkem najdete především zdraví, štěstí a pohodu pro Vás i Vaše
blízké.
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Starosta obce Úlibice, PhDr. Michal Kovář, MBA
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
Rok 2021 byl o něco bohatší na akce konané nejen obcí, ale i SDH a místní ZŠ a MŠ. Již
tradičně se koncem srpna konala Pohádková stezka pro děti a tentokrát i s doprovodným
programem na hřišti. Děti zde čekalo malování na obličej dle jejich přání, malování na textil,
maxibubliny, pískování či stavění robota z krabic a skvělé občerstvení. Na pohádkové
stezce se opět podílelo mnoho dobrovolníků, za což jim patří velké díky. Sešlo se zde rekordních 66 dětí. V září se po loňských restrikcích opět konala hasičská soutěž Úlibický koláč.
Počasí vyšlo na jedničku. Úlibičtí hasiči sice „na bedně“ neskončili, ale i tak předvedli skvělý
výkon. Proběhl také úlibický sběr hroznů z vinice. Na Halloweena jsme na hřišti vydlabali
s dětmi dýně a připravili halloweenské občerstvení. Na první adventní neděli proběhlo komornější rozsvícení vánočního stromečku. Děti v Úlibicích nezapomněl navštívit Mikuláš v doprovodu sličného anděla a dvou čertů. Na 11. prosince si děti a učitelé z MŠ a ZŠ spolu
s Kůsovic koledníky připravili pod pergolou u školy vánoční koncert, který všechny přítomné
zajisté naladil na notu Vánoc. Doufejme, že bude rok 2022 lepší než již končící rok 2021 a
snad se sejdeme na více společenských akcích. Veselé Vánoce Vám všem!
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POPLATEK ZA ODPAD 2022
Vážení občané Úlibic, poplatek za popelnice činí pro
rok 2022 za osobu 600 Kč a 500 Kč pro děti do
15 let podle nové 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 nebo
na účet č.: 26820541/0100, poté jako VS uveďte
číslo popisné, popř. číslo parcely. Poplatek za odpad
se týká také všech chalupářů, kteří vlastní rekreační
objekt v katastrálním území obce Úlibice, proto prosíme o včasné uhrazení poplatku, a to ve výši 600 Kč
za objekt na rok.
Platbu za odpad proveďte do března 2022.
Známku pro rok 2022 si vyzvedněte v úředních hodinách na OÚ Úlibice.
Děkujeme!
VÝROČNÍ SCHŮZE SDH ÚLIBICE
Tento rok se plánuje schůze SDH Úlibice na
12. února 2022. Bližší informace, případnou
změnu termínu, budeme posílat skrz SMS
zprávy.

ČINNOST DĚTÍ V MŠ A ZŠ ÚLIBICE
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Opět si můžete přinést domů Betlémské
světlo, které bude k dispozici na Štědrý
den u sochy sv. Jana Nepomuckého. Děkujeme dobrovolníkům za tuto možnost.
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