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Úlibice a Řeheč
AKCE „ÚLIBICE, PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA“
Vážení spoluobčané,

Letem světem…

 došlo k opravě veřejného rozhlasu a k doplnění o pět nových hlásičů
 z důvodu bezpečnosti silničního provozu bylo u kruhového
objezdu instalováno osvětlení

v současné době je v plném proudu výstavba akce „Úlibice, protipovodňová
ochrana“. Jak asi většina z vás zaznamenala, tak dochází k úpravě toku
v celém intravilánu obce Úlibice a především k výstavbě nových mostních
konstrukcí. Tyto nové mostní konstrukce jsou v některých případech vyšší
než původní mosty, a to z toho důvodu, aby se zajistila ochrana proti „stoleté vodě“. V provozu je též provizorní hospodářský most a v nejbližší době se
začne s přípravou na založení základové desky stálého hospodářského mostu místo současného „brodu“.
V průběhu stavby se zhotovitel potýká se zvýšenými náklady vstupních materiálů. Jen na armatuře došlo k navýšení cen oproti projektu o 600 000 Kč.
Každých 14 dnů probíhá kontrolní den na stavbě a řeší se aktuální problémy
výstavby včetně tvrdého vyjednávání ohledně cen. Doufám, že termín na
zhotovení celé akce bude dodržen a vše bude do konce listopadu 2022 hotové. Současně se s touto akcí zajišťovalo rozšíření vodovodu pro veřejnou
službu v lokalitě „za brodkem“. Po kolaudaci bude vodovod připraven
k užívání pro všechny nové odběratele vody.

 bylo dokončeno veřejné
osvětlení v lokalitě u vodojemu

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU PS ČR

 17. 9. 2022 se uskuteční již
23. ročník hasičské soutěže
Úlibický koláč

Vážení spoluobčané,
je před námi začátek prázdnin a s tím přichází i přípravy na blížící se volby,
které se konají 23 - 24. září 2022. V současné době dochází k formování
kandidátních listin a v nejbližší době dojde ke zveřejnění všech kandidátů
ucházejících se o Vaši přízeň. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o zapojení se do tohoto procesu. Budeme všichni rádi, pokud se přihlásí někdo
z občanů, a bude chtít být zapsán na kandidátku, aby se mohl ucházet
o Vaši přízeň a zároveň se mohl podílet na rozvoji obce.
Doufám, že většina z Vás alespoň 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 opět 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 rozdělaných projektů,
tak pokud dostanu důvěru, budu ve své práci ještě jedno volební období
pokračovat.
-Michal Kovář, starostaStránka 1

 nově budou instalovány kontejnery na sklo v podobě zvonů z důvodu ukončení svozu
skleněných obalů z kontejnerů
1100L k 30. 6. 2022. Podařilo
se nám tento typ kontejnerů,
přes dlouhodobý výpadek na
trhu zajistit, a to z české výroby
 30. 7. 2022 nás čeká „DEN
OBCE“ od 18 hod. u Čajovny
 27. 8. 2022 se koná Pohádková stezka pro děti se zábavným programem

 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
 zpracovali:
Mgr. Darina Plechatá
PhDr. Michal Kovář, MBA
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SDH ÚLIBICE
V letošním roce nás čeká již
23. ročník hasičské soutěže Úlibický koláč, který se uskuteční jako
každý rok u Zemanova rybníka,
tentokrát již 17. září 2022,
z důvodu konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu ČR, jejichž datum připadá na jinak obvyklý termín pro Úlibický koláč.
Sbor dobrovolných hasičů se v květnu zúčastnil
okrskové soutěže v Tuři, kde skončil na 3. místě.
Proběhl také sběr železa a sběr elektroodpadu. Na
konci srpna nás opět čeká Pohádková stezka, na
jejichž organizaci se podílí mnoho ze členů SDH.
Sdružení má v současné době 43 členů.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2022
V neděli 24. dubna 2022 se v prostorách Čajovny
v Úlibicích konalo vítání občánků. Děti narozené od
března roku 2020 do března roku 2022 slavnostně
přivítal mezi občany obce Úlibice starosta Michal
Kovář. Děti z mateřské školky si pro malé občánky
připravily za doprovodu učitelek vystoupení plné
básniček, písniček a tanečků. Celkem byly přivítány
čtyři děti – Šimonek, Filípek, Lucinka, a Josífek.

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 úterý 21. 6. 2022 v 18:00 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
5.
Geošrafo – věcné břemeno
6.
Prodej pozemku 431/75 o výměře 1123m2 a
431/33 o výměře 454m2
7.
Prodej pozemku 431/76 o výměře 621m2
8.
Směna pozemku s Lužanskou zemědělskou a. s.,
9.
Schválení závěrečného účtu, účetní závěrka za rok
2021, hospodářský výsledek
10.
Výpůjčka obecního pozemku
11.
Pronájem prostor cca 20 m2 stánek na zmrzlinu
12
Usnesení
13.
Různé
14.
Diskuse
15.
Závěr
PhDr. Michal Kovář, MBA
starosta

Starosta Obce Úlibice
Vás srdečně zve na

„DEN OBCE“
KNIHOVNA V ÚLIBICÍCH
O prázdninách bude bohužel provoz knihovny uzavřen z důvodu výmalby jak knihovny, tak i vedlejší
místnosti – školní družiny. Knihovna bude opět
otevřena od 1. září 2022 nově každé úterý od
14:45 do 17:00 a čtvrtek od 14:45 do 16:00 hodin
nebo po předchozí domluvě. Najdete nás v přízemí
budovy obecního úřadu. Výběr knih v knihovně je
pestrý, každý si tu určitě najde to pravé na čtení.
Registrace je zdarma, proto je škoda této šance
nevyužít. V září se budu těšit na viděnou!
-Darina Plechatá, knihovniceStránka 2

Kde: U Čajovny
Kdy: 30. července 2022 od 18 hod.
Na grilu bude připravena hovězí kýta
a nápoje všeho druhu 
Večer bude hrát k poslechu a k tanci skupina

JS band Jičín
(Schelinger revival)
Všichni jste srdečně vítáni!
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DĚNÍ V ÚLIBICKÉ ŠKOLE
Rok 2022 začal pro školáky i děti z MŠ sportovně, jelikož od začátku ledna do druhé poloviny března jezdili do plaveckého bazénu v Nové Pace. Děti si z plavek odskočily rovnou do zimních kombinéz, ve kterých absolvovaly od 17. do
21. 1. lyžařský kurz ve ski areálu na Kozákově. Poslední den v lednu čekalo školáky předávání pololetních vysvědčení
a pololetní prázdniny. V druhé polovině měsíce i prázdniny jarní. Únor uzavřely maškary (téma týdne) a hudebněpohybová dílna s Michalem Štursou. Začátkem března se ve škole konal den otevřených dveří. V březnu děti vynesly
Moranu a v knihovně V. Čtvrtka jsme prvňáčky pasovali na čtenáře. Poslední den v měsíci se nesl ve znamení LEGA Projektový den s Legem ve škole. Duben začal focením školáků a dětí z MŠ, následoval zápis dětí do 1. ročníku ZŠ,
poté dílnička s panem Novákem z Kamenice - ukázka pletení košíků, kde si žáci osvojili pletení pomlázek. Na řadu přišly velikonoční prázdniny, dále preventivní program pro žáky s Mgr. Lukášem Nálevkou, Den Země – úklid v Úlibicích
a nakonec vítání občánků. Začátkem května se uskutečnil zápis dětí do MŠ. Děti z MŠ a ZŠ pilně trénovaly a v polovině
května vystoupily ke Dni matek v sále v Čajovně. Nechyběly písničky, básničky, flétny a divadlo. Představení mělo
velký úspěch – láskyplný pohled všech maminek mluvil za vše. Následovala pro MŠ i ZŠ Beseda s Policií s hostem nprap. Alešem Brendlem. V první polovině května si žáci ze ZŠ zacvičili v rámci akce - škola v pohybu - s Josefem
Čisteckým z FAČR. V květnu se děti z mateřské školy ocitly v pohádce, resp. v pohádkovém lese v Praseku, kde
s pohádkovými postavami plnily úkoly na stanovištích. Celá škola byla také potěšit vystoupením babičky a dědečky
v Domově důchodců v Mlázovicích. Květen škola uzavřela výletem do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Den dětí
strávili školáci v ZŠ Soudná v Jičíně, kde byl pro ně připraven pestrý program. Děti z MŠ strávili Den dětí v jičínském
parku, kde bylo připraveno na Den dětí mnoho zajímavých aktivit. Školkové děti se v červnu seznámily s kovářským
řemeslem v pojízdné kovárně, kde se mohly podílet na výrobě podkovy pro štěstí. Cyklovýlet do obory v Tuři absolvovali školáci. Ti si zde prověřili své znalosti a dovednosti v poznávání lesní fauny a flóry. Rodiče dětem v červnu četli
pohádky v rámci akce „Celé Česko čte dětem“. Na sportovní den do sportovní haly v Novém Bydžově odcestovaly děti
ze školky. Za účast a své výkony obdržely pamětní list a krásné dřevěné medaile. V červnu si školáci vyzkoušeli své
jízdní dovednosti a vědomosti na dopravím hřišti v Jičíně. Koncem června se rozloučíme se školáky 5. ročníku v kempu
v Lužanech, a také proběhne slavnostní rozloučení s předškoláky, a přijetí prvňáčků mezi školáky, stanováním u školy.
Poslední den v červnu čeká školáky předávání vysvědčení. Provoz MŠ je z části zajištěn i o prázdninách. Během roku
děti ze ZŠ a MŠ docházeli na kroužky angličtiny, keramiky, jógy, flétny, šachů a na pohybovou aktivitu – Děti na startu.
Třem žákům končícím 5. ročník přejeme mnoho úspěchu v nových školách a prvňáčkům přejeme šťastný první školní
rok v roli školáků. Je to tak trochu smutné, jelikož něco končí. Končí roky strávené s kamarády v úlibické škole a školce, ale pokud něco končí, tak zároveň i něco nového začíná, a je důležité, aby to, co začíná, začalo a pokračovalo
šťastně a úspěšně. Ať vás vaše kroky dovedou k novým zážitkům, poznatkům, vědomostem, novým kamarádům,
k dobrým lidem, k dobrým učitelům. Vzpomínky zůstanou. Teď je čas čelit novým dobrodružstvím.
-Darina Plechatá-
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Obec Úlibice ve spolupráci s SDH Úlibice a MŠ/ZŠ Úlibice
Vás srdečně zve na

POHÁDKOVOU STEZKU
v sobotu 27. 8. 2022
Program:
14:30 – 15:30 start pohádkové stezky
START U HASIČSKÉ ZBROJNICE
17:00 zábavný program VOSA JEDE
17:00 občerstvení
19:00 volná zábava

MALOVÁNÍ
NA OBLIČEJ

