
                       

            

pro obce Úhlejov , Chroustov a osady Brodek  a Růžovka

číslo: 1.                 ročník: V.          červenec 2011

Volby do zastupitelstva obce Úhlejov.

     Druhé kolo voleb do zastupitelstva obce  proběhlo dne 9.4.2011.  Do voleb přihlášeny dvě 
volební strany -   Úhlejovští nezávislí  a  Sdružení nezávislých obce Úhlejov, každá po devíti 
členné kandidátce.  Počet  zapsaných voličů 122.  Účast voličů 101.
Počet odevzdaných hlasů pro stranu  Úhlejovští nezávislí =  269
Počet odevzdaných hlasů pro stranu  Sdružení nezávislých obce Úhlejov =  431

Výsledky komunálních voleb obce Úhlejov 

Šedivá Lenka  DiS.             Úhlejov - Růžovka     Sdružení nezávislých obce Úhlejov      63 hlasů
Černochová Zdenka           Chroustov                   Sdružení nezávislých  obce Úhlejov      62 hlasů
Šubr Pavel                          Úhlejov Brodek           Sdružení nezávislých  obce Úhlejov      62 hlasů
Mgr Stránský Zdeněk        Úhlejov  (bytovky)            Sdružení nezávislých  obce Úhlejov      61 hlasů
Ing. Cermanová Libuše    Chroustov                    Úhlejovští nezávislí                            40 hlasů
Žďárská Miroslava           Chroustov                    Úhlejovští nezávislí                            40 hlasů
Jáklová Marcela                Úhlejov Brodek           Úhlejovští nezávislí                            37 hlasů

Ustavující zasedání Obecního zastupitelstva Úhlejov
     Ustavující zasedání se konalo dne 29.4.2011 na kterém šest zastupitelů složilo slib 
zastupitele, jeden zastupitel pro nemoc omluven.  Dále byla projednána a schválena 
organizační struktura Obce Úhlejov.

Organizační struktura obce Úhlejov 

starostka - Lenka Šedivá DiS.
místostarostka - Černochová Zdenka
zastupitel - Šubr Pavel
zastupitel - Mgr. Stránský Zdeněk
zastupitel - Jáklová Marcela
zastupitel - Ing. Cermanová Libuše
zastupitel - Žďárská Miroslava



Pokladní :                                                                                                                 
- Jana Špůrová

Finanční výbor :
- Mgr. Zdeněk Stránský (předseda) 
- Zdeněk Šedivý 
- Markéta Šutová 
Kontrolní výbor :
- Marcela Jáklová (předsedkyně) 
- Lukáš Přibyl 
- Ing. Libuše Cermanová 
Komise životního prostředí a rozvoje obce :
- Pavel Šubr (předseda) 
- Petr Špůr 
- Daniela Valentová 
Komise kulturní :
- Miroslava Žďárská (předsedkyně) 
- Marcela Jáklová 
- Jaroslava Pajasová 
Kronikář obce :
- Josef Šedivý 
Knihovník obce :
- Daniela Valentová 
Zpravodaj obce :
- Petr Valenta

Kontakty  Obecního úřadu Úhlejov
Obecní úřad Úhlejov
Úhlejov 50
507 71 Miletín
Telefonní spojení : 775 940 406
Email : uhlejov@seznam.cz
ID datové schránky je : t9cso9 

Úřední hodiny na Obecním úřadě :   pátek  -  18,00  - 20,00  hodin

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Úhlejov konané dne 17.6.2011( výpis ze zápisu)

1.) schválen přebytkový rozpočet  na rok 2011.(viz níže)
Hlasování o schválení rozpočtu  : pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 1.
2.)  Závěrečný účet za rok 2010 vytvořila účetní firma. Obec Úhlejov schvaluje celoroční hospodaření 
obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2010 s výhradou  
k nedostatkům uvedeným v auditorské zprávě přijalo opatření:
a) Obec bude důsledně vést agendu uzavřených dohod o provedení práce a to zejména odvod srážkové                          
   daně z vyplacených částek.
b) V rámci evidence nemovitostí budou přehledněji označeny budovy bez č.p. tak, aby bylo zřejmé o 
     jakou budovu se jedná. Bude vyřešena situace s pozemky  ve vlastnictví státu v katastrálním území
   Borek, který se objevuje ve výpise z katastru nemovitostí.
c) Budou založeny podrozvahové účty, na které bude obec revidovat zástavy.
d) Faktury budou obsahovat potřebné náležitosti, rozpisy prací a správné fakturační údaje.
e)Za provádění rozpočtových operací zodpovídá starostka Lenka Šedivá.
Hlasování o schválení závěrečného účtu za rok 2010 : pro 4, proti 0, zdrželi se 3.



3.) Veřejnoprávní smlouva – oznámení spáchaného přestupku na území obce do správního řízení MěÚ 
     Hořice. Dodatek smlouvy z 500 na 1000,- Kč za jeden projednávaný přestupek.
 Obecní zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků
Hlasování o dodatku : pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
4.) Kaplička na Úhlejově byla opravená,nové dveře, střecha, lavička,mříže do dveří a oken,vybílení. 
   Je zpracována nabídka elektronického zvonění.

 Z diskuze návrh na hlasování: zvonit se bude ručně v neděli. Koncem srpna 2011 se vyhodnotí 
situace, zda toto ruční zvonění funguje ke spokojenosti obyvatel obce.
Hlasování o návrhu :  pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
5.) Nájemné v bytech obce – zvýšení o 1,5%, navrženo od 1.7.2011. Starostka obce zajistí podepsání 
    nového nájemného. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného o inflaci roku 2010.   
Hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
6.) Obec Úhlejov se musí podílet na financování autobusové dopravy  do obce. Majitel autobusové 
    dopravy – společnost  OREDO prováděla kontrolu, jak je autobus vytížen. Byl zrušen spoj v 9,30 
hod. Na spoj v 17 hodin  musí obec přispět, jinak bude zrušen. Bude to stát 7400,- Kč. do 10.12.2011 
tj. na půl roku. V období prázdnin nebude jezdit spoj  ve 13 hodin. Uzavření smlouvy o finančním 
příspěvku na autobusový spoj do Úhlejova a Chroustova zajistí starostka obce.
Hlasování o příspěvek na autobus :  pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
7.) K 30.6.2011 byla vypovězena smlouva bývalou účetní p. Šolcovou, která zpracovávala účetnictví 
    Obce Úhlejov.  Bylo rozhodnuto, že účetnictví obce bude zpracovávat p. Rozsévačová z Bíslka.

Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zpracování účetnictví s p. Rozsévačovou z Bílska. 
Podepsání smlouvy zajistí starostka a místostarostka obce.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

ZÁMĚR OBCE PRODAT

Pozemek p.č. 112/3 k.ú. Chroustov u Miletína orná půda 395 m2

Pozemek p.č. 112/4 k.ú. Chroustov u Miletína orná půda 354 m2

Pozemek p.č. 112/5 k.ú. Chroustov u Miletína orná půda 341 m2

Pozemek p.č. 112/6 k.ú. Chroustov u Miletína orná půda 370 m2

Pozemek p.č. 112/7 k.ú. Chroustov u Miletína orná půda 311 m2

Pozemek p.č. 112/8 k.ú. Chroustov u Miletína orná půda 293 m2

Pozemek p.č. 112/9 k.ú. Chroustov u Miletína orná půda 309 m2

Pozemek p.č. 112/10 k.ú. Chroustov u Miletína orná půda 238 m2

Bližší informace budou případným zájemcům poskytnuty na telefonním čísle 775 940 406
 nebo prostřednictvím emailové adresy uhlejov@seznam.cz.     Vyvěšeno : 11.7.2011

    ROZPOČET OBCE ÚHLEJOV  NA ROK 2011
       PŘÍJMY OBCE :

Daň z příjmu fyzických osob 1111 220 000,00 Kč

Daň z příjmu fyzických osob 1112 70 000,00 Kč

Daň z příjmu fyzických osob 1113 20 000,00 Kč

Daň z příjmu právnických osob 250 000,00 Kč

Daň z přidané hodnoty 550 000,00 Kč

Daň z nemovitosti 150 000,00 Kč

Bytové hospodářství 300 000,00 Kč

Sběr komunálního odpadu 30 000,00 Kč

Splátky půjček 2 500,00 Kč

Činnost místní správy 70 000,00 Kč

Příjmy z dividendů 25 000,00 Kč

Obecní příjmy z finančních operací 25 000,00 Kč

Poplatek ze psů 3 000,00 Kč

Poplatek z ubytovací kapacity 3 000,00 Kč

Neinvestiční transfery státního rozpočtu 60 100,00 Kč

1 778 600,00 Kč

mailto:uhlejov@seznam.cz


         VÝDAJE OBCE :
Silnice 458 600,00 Kč

Pitná voda 20 000,00 Kč

Školství 100 000,00 Kč

Knihovna 5 000,00 Kč

Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 Kč

Bytové hospodářství 150 000,00 Kč

Veřejné osvětlení 20 000,00 Kč

Elektrická energie 90 000,00 Kč

Péče o vzhled zeleně 50 000,00 Kč

Úvěr 160 000,00 Kč

Zastupitelstvo obce 120 000,00 Kč

Svoz odpadu 110 000,00 Kč

Obecné finanční výdaje 25 000,00 Kč

Sportovní zařízení 5 000,00 Kč

Pořízení a zachování, obnova hodnot národně historických 50 000,00 Kč

Činnost místní správy - telekomunikace 15 000,00 Kč

Činnost místní správy - právní služby 80 000,00 Kč

Činnost místní správy - programové vybavení 5 000,00 Kč

Činnost místní správy - pozemky 50 000,00 Kč

Činnost místní správy - cestovné 5 000,00 Kč

Činnost místní správy - poštovné 3 000,00 Kč

Činnost místní správy - drobný hmotný majetek 30 000,00 Kč

Činnost místní správy - nákup materiálu 60 000,00 Kč

Činnost místní správy - budovy, haly, stavby 50 000,00 Kč
Činnost místní správy - dary obyvatelstvu 2 000,00 Kč

Činnost místní správy - opravy a udržování 50 000,00 Kč

Činnost místní správy - nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč

Činnost místní správy celkem 400 000,00 Kč
1 778 600,00 Kč

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY OBČANŮ  ÚHLEJOVA  A CHROUSTOVA

1) Budou se opravovat místní komunikace nebo alespoň vyspravovat nejkritičtější místa.
Ano budou. Obec vytěsnila na opravu komunikací vysokou částku, kdy vzhledem ke 

kritickému stavu místních komunikací hledá řešení jak co nejlépe opravit co největší množství 
komunikací nebo alespoň nejkritičtějších míst, kdy je počítáno i s nutným odvodněním 
některých úseků aby nedocházelo k ničení již opravených úseků.
2) Jak je to se zajištěním řístupové cesty k Lukavečku ?

Přístupová cesta k Lukavečku je velmi složitě řešitelná. Obec Úhlejov vlastní jen velmi 
malou část přístupové cesty k Lukavečku a to po místo „bývalých chroustovských 
čarodějnic“. Další úsek přístupové cesty je v majetku soukromých osob. Obec je připravena 
zpevnit část komunikace v jejím majetku. Oprava či údržba dalšího úseku je z vlastnických 
důvodů nemožná a o odkupu pozemku obec neuvažuje.
3) Kdo udržuje obecní pozemky?

Údržba obecních pozemků se v současné době řeší.
4) Jak je to s rekonstrukcí kulturního domu na víceúčelový dům, viz Jičínské noviny ?

Obec má zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci. Realizace je závislá na 
možnosti čerpání dotací, které v současné době přístupné nejsou. Obec pravidelně mapuje 
situaci v dotační politice.



5) Kdo jsou obecní zaměstnanci a co vlastně dělají ?
Obec nemá žádné zaměstnance. Jsou zde pouze lidé, kteří vykonávají konkrétní činnost 

v rámci dohody o provedení práce. Kteří to jsou je již zodpovězeno v rámci organizační 
struktury obecního úřadu. Údržbářskou činnost provádí pan Petr Špůr.
6) Dočkáme se dokončení úprav kapličky v Úhlejově ? Jak bylo naloženo s dobrovolnými 
příspěvky od občanů na opravu kapličky ?

Rekonstrukce Úhlejovské kapličky byla dokončena. V současné době se opět začalo 
ručně zvonit a to v neděli v poledne. Tento provoz bude zkušebně zaveden do konce prázdnin. 
Poté bude situace zhodnocena, zda to občanům takto vyhovuje, zda chtěli zvonit častěji nebo 
mají jinou výhradu či nápad. Do kapličky byla zavedena elektřina z důvodu dalších 
doprovodných drobností. Obci přislíben vyřezávaný betlém, který bude do kapličky umístěn 
na období adventu, je možné přidat zvukový doprovod a provést nasvícení. Co se týče 
finančních darů od občanů byly přidány k finančním prostředkům obce. Nad rámec 
původního plánu rekonstrukce byly například zhotoveny mříže do oken a kovaná mříž do 
dveří, aby mohla být kaplička přes léto otevřena.
7) Bylo by možné počítat s osvětlením v okrajových místech obce ?

Obec v letošním roce s žádnými prostředky na rozšiřování veřejného osvětlení 
nepočítá. Nemá také žádné konkrétní požadavky na rozšíření sítě veřejného osvětlení. Pokud 
bude na obecní úřad podána žádost na umístění lampy veřejného osvětlení na určité místo, 
bude se tím obec zabývat.
8) Bude stávající obchod v Úhlejově zachován ?

Problematika místního obchodu je v současné době řešena. O výsledku budou občané 
informováni.
9) Jak je to s autobusovými spoji na Úhlejov a Chroustov, prý se mají některé rušit, proč ?

Tato problematika byla vysvětlena v rámci veřejného zasedání. Pro občany, kteří se 
nezúčastnili proto jen stručně vysvětlím. Situace vznikla z důvodu úspor Krajského úřadu 
v Hradci Králové. Bylo rozhodnuto, že spoje, které jsou málo využívané budou zrušeny nebo 
si je bude muset obec platit. Pro naše obce bude zrušen dopolední spoj okolo v půl desáté. 
Dále  hrozilo zrušení večerního spoje v 16:59. Spoj bude i nadále zachován, neboť ho obec 
bude dotovat. Dále ranní spoj v 7:10 je zachován beze změn, odpolední spoj v 14:30 je také 
beze změn. Odpolední spoj v 13 hodin nebude jezdit jen v období letních prázdnin. Podrobné
změny jízdních řádů naleznete na internetové adrese www.oredo.cz.
10) Rádi bychom nahlédli do nového územního plánu, kdy tato možnost bude ?

Podklady pro nový územní plán byly předány projektové kanceláři Regio s.r.o 
v Hradci Králové, která vytvoří pro obce určitý koncept. Ke schvalování nového územního 
plánu bude přizvána široká veřejnost. Předpokládáme, že první zpracované podklady 
nebudou k dispozici dříve než koncem letošního roku. Do územního plánu byly samozřejmě
zohledněny připomínky místních občanů, na které dostali dostatečnou časovou lhůtu.
11) Na Chroustově nám byly přislíbeny lavičky, kdy tam budou ?

V první řadě musí být opravena hasičská zbrojnice a poté v rámci úpravy jejího okolí 
je počítáno s umístěním laviček. Doufáme, že by akce měla být hotova do konce letních 
prázdnin.
12) Počítá se s opravou „hasičárny“ na Chroustově ?

Toto bylo již zodpovězeno v předchozí otázce, ano počítá.
                                                                                           
                                                                                Starostka Obce Úhlejov : Lenka Šedivá

Informace Obecního úřadu : kdo má zájem o vyřazená střešní okna informujte se na Obecním úřadě v úřední 
den, nebo telefonicky do 12.srpna 2011. 

http://www.oredo.cz/
http://www.oredo.cz/


Kulturní  komise Obecního úřadu v Úhlejově informuje :
           Dne 4.6.2011 byl pořádán Dětský den v Kulturním domě v Úhlejově. Více o něm se 
dozvíte ještě v tomto čísle.

Předběžný   plán  na  tento  rok  2011:
- Ukončení  prázdnin  táborovým ohněm 

- Přednáška o bezpečnosti našich obyvatel 

- Výstava kronik Kulturního domu v Úhlejově

- Vánoční posezení

     Další nápady ze strany obyvatel  či zájem o pořádání akcí konaných  v našich obcích rádi 
uvítáme buď na stránkách mail.obce či v nově vytvořených poštovních schránkách – na 
obec.úřadě v Úhlejově a na hasičské zbrojnici  na Chroustově.
Děkujeme za  vaše podněty, připomínky a náměty.

V roce 2011 významné životní výročí oslavili:
Leden: Miloslav Machek Úhlejov 55 let
                       Hana Houfková Chroustov 80 let
Duben:            Jiří Novák Úhlejov 70 let

             Vláda Štěpánová Úhlejov 50 let
Květen:            Marie Munzarová Úhlejov 70 let

            Jiří Stupka Úhlejov 60 let
Červen:           Karel Ulrych Úhlejov 55 let
    
  Srdečně blahopřejeme našim spoluobčanům a přejeme hodně zdraví, spokojenosti, 
úspěchů, radosti a elánu v osobním životě.
                                                         
                                                          Předsedkyně kulturní komise :    Miroslava Žďárská

     V rámci zlepšení služeb a zásobování obyvatel naší obce začala nově 
 od 21. března 2011 do obce Úhlejov zajíždět  pojízdná prodejna firmy  BABULA – Romana 
Poláka  Kacákova Lhota. 

ÚHLEJOV : 
Termín :        - úterý    - 11,45 – 12,20 hod. 
                      - čtvrtek  - 11,45 – 12,20 hod.
                      - sobota – 11,45 – 12,20 hod. 
Stanoviště : -  před Kulturním domem na Úhlejově.
                    - u hřiště na Brodku
                    - křižovatka u Smetanů  

CHROUSTOV :
Termín :        - úterý     - 11,15 – 11,30 hod. 

- čtvrtek  - 11,15 – 11,30 hod. 
- sobota  - 11,15 – 11,30 hod.



Stanoviště :   - u polní cesty k chatové osadě
- náves Chroustov

                     - dolní konec u Houfků
Prodejna nabízí : několik druhů pečiva ,   koláčů,  zákusky, chlebíčky, uzenina, ovoce, 
zelenina, mléčné výrobky, mouka, cukr, sůl , pivo, několik druhů nealkoholických nápojů a 
drog. zboží.  mražené výrobky. Potraviny vždy čerstvé.
    Zboží lze objednat i po telefonu  775  736 770  dva dny  předem nebo přímo s prodejcem 

na příští rozvoz – tel.: 724 426 150   
      Pojízdná prodejna bude  prodávat své zboží  u hřiště v Brodku a na křižovatce u Smetanů  

po ukončení prodeje na Úhlejově.

      V sobotu 4. června 2011 od 15 hodin se přišli pobavit malé děti i o trochu větší kluci a 
holky na Den dětí  do kulturního domu v Úhlejově.
U hudebního pultu nás po celou dobu  provázel  DJ Jirka, který si pro děti přichystal 
barevnou hudbu, bublinky a kouřové efekty.  Největší   radost  z bublinek měly malé děti.
A jaké hry si vlastně dva veselí klauni pro soutěžící připravili? Byla to spousta her a soutěží,  
například jízda na koloběžce se slalomem, nafukování balónků až do jejich prasknutí, 
prolezení 3 metry dlouhého tunelu s překvapením na konci, házení tenisovým míčkem do pusy 
papírového  šaška, tanec s jablíčkem ve dvojicích, chození na chůdách, přenášení pinpongáče 
na lžíci a poznávání písniček z pohádek a Večerníčků. Za každou účast v soutěži, kdy se děti 
vystřídaly i vícekrát, byly odměněni  bonbóny, lízátky, cereáliemi, balónky a sušenkami, 
skládačkou od spořitelny, lineckým pečivem a  jablíčkem. 
O přestávce si děti pochutnaly na párku v rohlíku s limonádou nebo colou a jelikož i na 
rodičích byla vidět únava ze soutěžení, byli i oni odměněni  hot dogem a kávou.
Nakonec  byly všechny děti  odměněny za vstupenky  velkou dárkovou taškou s překvapením.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a udělali dětem radost.               
                                                                                                                                                                                  
Marcela Jáklová                                                              

              

Oslava dne dětí
         V sobotu 4.6.2011 odpoledne jsme na Úhlejově v sále Kulturního domu slavili dětský 
den. Děti se moc těšily a některé přišly v maskách. Uvítala je hudba a čekalo je několik 
překvapení. Klauni (v podobě maminek) jim připravili pestré soutěže, závody a skotačení. 
Potěšily je výhry, odměny a občerstvení. Všichni si domů odnášeli spoustu zážitků a dobrý 
pocit z pěkně stráveného odpoledne. Děkujeme členům Kulturní komise (paní Žďárské, 
Jáklové a Pajasové) za jejich fantazii a nadšení, s jakým se této akce ujaly.



                                                                                                                                                              
V.Přibylová

Místní  knihovna  Obecního úřadu Úhlejov  Vás zve
v pátek  dne 22. července 2011 – sraz ve 17.00 hodin v Brodku na mostku směr Zdobín

 na vlastivědnou vycházku zaměřenou k historii geologických útvarů v regionu 
naší obce. Součástí bude možnost podívat se do podzemí. K tomuto je ovšem 
potřeba trocha odvahy a hlavně vzít s sebou náhradní obuv pro chůzi ve vodě, 
holinky nestačí. Zároveň nám průvodce, pan Petr Laušman z Miletína a člen 
AIR softového týmu SGC  Miletín  předvede názorné ukázky ze zdravovědy při 
záchranářských akcích. (bližší informace na www.sgc.kx.cz )
                                                                                                                             Valentová Daniela

Znak a vlajka obce Úhlejov

     Podle platné právní úpravy mohou obce  disponovat vlastními obecními 
symboly, to znamená znakem a vlajkou (praporem). Pokud obec  nemá 
historický, řádně udělený, či tzv. vydržený znak či vlajku,  je práva požádat 
prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Předsedu Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky o udělení symbolu(ů).
Při vytváření nových obecních symbolů je přitom nutno dbát především více     
či méně  pevně stanovených zásad heraldické a vexilologické disciplíny a dále 
respektovat těsný významový vztah znaku a vlajky obce k lokalitě, jíž mají 
reprezentovat.
     Obec Úhlejov zažádala podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky o vypracování návrhu symbolů obce 
Úhlejov. Po projednání návrhu byl znak a vlajka  dne 20.11.2010 schválena 
podvýborem pro heraldiku a vexilologii PSP ČR.  Dne 6.12.2010 oficiální 
rozhodnutí o přidělení obecních symbolů převzala osobně starostka Obce 
Úhlejov  Lenka Šedivá z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR paní 
Miroslavy Němcové. Nyní obec může tyto symboly oficiálně užívat.

___________________________________________________________________________
Úhlejovský zpravodaj vydává Obecní úřad Úhlejov                                                        Schválila starostka  Obce Úhlejov                                   
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