
            

pro obce Úhlejov , Chroustov a osady Brodek  a Růžovka

číslo: 2.                 ročník: III.           srpen 2009

Informace z jednání Obecního zastupitelstva.

  Dne 14.5.2009  jednalo Obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání a 

projednalo:

      -    Starostka obce seznámila přítomné s rozpracovaností   projektu Czech Point                                   

.           u Obecního úřadu avýběrem  prováděcích firem .

      -     Dále byly projednány a schváleny smlouvy a dotace  týkající se rekonstrukce 

           dětského hřiště na Brodku, posouzeny nabídky provádějících  firem a dodavatelů.

- Zastupitelstvo projednalo volby do Evropského parlamentu. Byli navrženi a 

projednány členové volební komise. První schůzka VK  dne 15.5.2009 . Termín 

voleb dne  5.6.2009 – 14,00-22,00 hod. dne 6.6.2009 – 8,00-14,00 hod.  

Organizaci voleb za Obecní úřad zajistí místostarosta Zdeněk Šedivý.

- Starostka obce seznámila přítomné svypracovaným “ domovním řádem“ pro byty 

v majetku Obce Úhlejov. Jedná se o osm bytu v „bytovkách“ a jeden byt 

v Kulturním domě na Úhlejově. Domovní řád byl schválen a všichni nájemníci si 

vypracovaný domovní řád převzali.  Dále projednáno zvýšení nájemného od 

1.7.2009 o inflaci zveřejněné Stat. úřadem – o 6,3%.

- Na jednání byly projednány a schváleny směny pozemků  mezi  Obcí Úhlejov a 

Miroslavem a Marií Hartmanovými a mezi Obcí Úhlejov a Petrem a Libuší 

Kaprasovými. Byly vypracovány smlouvy o směně nemovitostí a návrhy na vklad do 

KN.

- Ve volné diskusi bylo s přítomnými hovořeno o stavebních nedostatcích u obecních 

bytovek,dodržování pořádku u sběrných kontejnerů na tříděný odpad a 

projednána stížnost občanů na nájemníka pro nadměrný hluk vobecních 

bytovkách.
           . 



Slovo starostky k občanům  Chroustova.

     Vážení občané Chroustova.  Dovoluji si Vás touto cestou pozdravit a  zároveň vyzvat 

ke spolupráci s Obecním úřadem . Proč Vás touto cestou oslovuji. Od  Vás, občanů 

Chroustova, samostatné části obce Úhlejov, výrazně postrádáme aktivní účast jak při 

akcích organizovaných Obecním úřadem, tak ale i akcí pořádaných ostatními složkami v 

obci. Zkvalitnění spolupráce vidím vustanovení zástupce obce Chroustov  nejen zřad 

trvale bydlících občanů, ale případně i lidí , kteří pravidelně Chroustov navštěvují, nebo 

zde dlouhodobě žijí. Toto je jediný způsob, jakým vyřešíme případná nedorozumění  ke 

kterým v současné době dochází. Obecní zastupitelstvo se schází naprosto pravidelně. 

V současné době došlo ke změně, termín úředních hodin byl změněn na

                               čtvrtek od 18,00do 20,00 hod.
      Členové zastupitelstva jsou připraveni kdiskusi a řešení problémů,  či návrhů na 

řešení otázek, které jsou spojené sVaší obcí.   Pokud se aktivně nezapojíte, třeba i 

prostřednictvím  zástupců , bude nadále trvat nepříznivý stav ve  vzájemné komunikaci.  

Především proto, že nemáme od Vás informace a tím pádem nevíme co potřebujete řešit. 

Řešili jsme černou skládku na kterou nás upozornil majitel pozemku - a řešila se - ovšem 

bez účasti Vás Chroustovských.  Pokud nebude seriozní a slušná komunikace, třeba i 

písemnou formou , budete mít stále pocit, že pro Vás Obecní úřad nic nedělá. Sáhněte si 

každý do svého svědomí, kdy jste naposledy přišli na veřejné zasedání, nebo jen tak 

v úředních hodinách mezi nás a řekli, že je něco špatně, nebo potřeba sněčím pomoci. 

Kdy jste se zapojili do obecní akce , brigády i když  byla bezprostředně spojena 

s Chroustovem ?   Kritizujete nás, ale sami pro sebe také nic neděláte. Jsme zvolenými  

zástupci obce, pro zajišťování  pokud možno bezproblémového chodu a rozvoje našich 

obcí. Vy občané, jste součástí naší společné práce.

     Máme jednu konkrétní starost. Někdo zVás, znehodnocuje tříděný odpad 

v kontejnerech na Chroustově. Do sběrné nádoby byly kromě plastů naházeny staré 

kabáty,hlína,tráva a části nábytku. Samozřejmě, že svozová společnost odmítne plastový 

odpad v takovém stavu převzít a kontejner nevyveze.  Pak se Vám ovšem může  hromadit 

plastový odpad i mimo kontejner. Slušní lidé jsou pak nuceni skladovat odpad ve svých 

domácnostech a Obecní úřad je donucen řešit vyčistění a přebrání kontejneru. Pokud se 

jednalo o nedopatření, nebo neznalost  bude vše vpořádku a bez následků.  Pokud se 

bude i nadále tento problém vyskytovat, jsme vkrajním případě nuceni kontejner 

odstranit.

     V závěru mého „slova“  přeji všem spoluobčanům  příjemný a pohodový život,  bez 

zbytečných starostí a nedorozumění. Zastupitelé obce jsou tu pro Vás , bez Vás a Vaší 

pomoci  se ovšem neobejdeme.

                                                                                 Starostka obce Úhlejov 

                                                                                 Lenka Šedivá



Oprava vozovky Brodek
      Těžká vozidla místní komunikaci přes Brodek vůbec nedělají dobře. Vposledních 

letech se nedostávalo korunek na průběžnou údržbu místní komunikace tak, že některé 

úseky doznaly značného opotřebení.  Toto bylo nutno řešit. Za úžasné aktivní spolupráce  

mladých i starších ( ztěch starších uvádím pan Dufek,Čapek, Šedivý) se podařilo  

Obecnímu úřadu dne 4.7.2009 opravit jednu znejhorších částí místní komunikace. 

Obecní úřad děkuje  všem zúčastněným,  kteří pomáhali při fyzicky náročné pokládce 

živičné směsi. Pomáhali  chalupáři, ale i ti nejmladší chlapi Adam Špůr a Martin Zelený.

Smíšené zboží – Minimarket na Zavadilce Úhlejov
     Rádi touto formou děkujeme panu Jiřímu Svobodovi, odpovědnému vedoucímu 

Minimarketu za obětavé služby pro nás, pár obyvatel Úhlejova. Přimlouváme se za něj o 

Vaší aktivní účast při nákupech. Čím více bude kupujících , tím větší může být sortiment 

zboží. Není nad to, mít čerstvé pečivo které můžeme koupit vmístě bydliště.

Informace Obecního úřadu.
     Obecní úřad nabízí kodprodeji stará střešní okna zbytovek. Zájemci se mohou hlásit 

v úředních hodinách na Obecním úřadě. 

Výstavba víceúčelového hřiště
     Díky velkému úsilí obecních zastupitelů naší obce , které jsme si zvolili a u kterých 

předpokládáme, že se budou starat o obohacení života vnaší obci, máme krásné nové 

hřiště.  Pro nezasvěcené pár informací : modernizace stávajícího hřiště byla  

zadotována  KÚ Královéhradeckého kraje ve výši 200.000,- Kč.  Obecní úřad z rozpočtu 

obce doplatil  do celkových nákladů , které činily 450.000 Kč.zbývající částku.   Ještě 

před pár lety by nikoho nenapadlo, že v tak malé obci, jako jsme my bude hřiště 

s umělým povrchem. Tato měla pouze velká města a významná školní,  nebo sportovní 

zařízení.  Ani ve městech, nejsou hřiště na každých 50 metrech  a proto doufáme , že 

děti i dospělí ze vzdálenějších míst Chroustova ,Úhlejova a Růžovek si najdou cestu na 

nové hřiště v Brodku.  Na nohejbal, volejbal , tenis, nebo vybíjenou se vždycky pár lidí 

sejde.

                                       Jménem Obecního zastupitelstva a všech

                                  spoluobčanů si dovolujeme vyjádřit upřímnou 

                                  soustrast nad úmrtím našeho spoluobčana  pana 

                                           Vlastislava  MACHKA
                který zemřel dne 1. června 2009 ve věku

                                                                    nedožitých 58 let.

                                



  
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

     Nadále pokračuje velká hlasovací soutěž o KNIHU  MÉHO SRDCE.

 Cituji:“ každá kniha má svůj děj a své postavy. Představujeme Vám  velké TOP 12  

knižních favoritů, hrdinů tohoto příběhu.  Záleží jen na Vás , které zknih určíte hlavní 

roli v příběhu Vašeho srdce.  Nenechte Knihu svého srdce zešednout a dejte jí svůj hlas“  

Hlasujte na  www.knihamehosrdce.cz

V nominaci TOP 12 se umístnili : (abecedně)

- Alchymista P.Coelho

- Babička  B.Němcová

- Co život dala vzal B.MacDonald

- Děti z Bullerbynu  A.Lindgren

- Egypťan Sinuhed  M.Walteri

- Harry Potter  J.K.Rowling

- Malý princ  A.de Saint Exupery

- Osudy dobrého vojáka Švejka   J.Hašek

- Pán prstenů  J.R.R.Tolkin

- Rychlé šípy  J.Foglar

- Saturnin  Z.Jirotka

- Stmívání S.Meyer

        Hlasování končí 30.září 2009. Pro Vás, kteří nemáte možnost hlasovat

internetovým způsobem máme pro Vás hlasovací lístky v Místní knihovně.

      Vážení spoluobčané, sdělujeme Vám změnu otevírací doby Místní knihovny pro veřejnost a to 

na  čtvrtek   v letním čase  19,00 – 21,00 hod. a v zimním čase 18,00 –

20,00  hodin.

Výstava kronik obce Úhlejov
     Při vzpomínkové akci u pomníku pod Chroustovem vkvětnu 2009, Chroustovští občané 

projevili zájem o nahlédnutí do obecních kronik.  Místostarostovi obce panu Zdeňku 

Šedivému a knihovnici paní Daniele Valentové se tento námět zalíbil .  Kronikář obce pan 

Josef Šedivý z Růžovek připravil poslední zápisy vkronice, které  graficky doplní pan 

Oskar Teimer.

Zveme Vás tímto na prohlídku kronik  vpátek dne 28. srpna 2009 od 17,00 

hod. do 21,00 hod. v sále Kulturního domu na Úhlejově
     Současně si budete moci prohlédnout Místní knihovnu. Kdispozici bude občerstvení 

v novém občerstvovacím koutku.
                                                                      knihovnice Daniela Valentová

http://www.knihamehosrdce.cz/


do Evropského parlamentu  konané dne 5.6.2009 a 6.6.2009
      Do volebního seznamu bylo zapsáno 111 oprávněných voličů. Voleb se zúčastnilo 40 voličů, 

kteří všichni odevzdali platný hlas. Volební účast je 44,4%.

Výsledky voleb:  -    KDU-ČSL……………………………………….2 hlasy

- Věci veřejné…………………………………2 hlasy

- ODS………………………………………………. 11 hlasů

- Suverenita …………………………………. 3 hlasy

- Volte pravý blok ………………………..2 hlasy

- Evropská demokratická strana… 1 hlas

- KSČM …………………………………………..8 hlasů

- Starostové a nezávislí …………….. 1 hlas

- ČSSD ……………………………………………7 hlasů

- Dělnická strana …………………………. 3 hlasy 

                                                                      Za voleb. komisi : Jana Špůrová

Vítáme nové občánky    
       Díky třem rodinám, naše obec vposledním čase opět  zkrásněla.  Narodila se nám tři 

děvčátka. Ze srdce gratulujeme, přejeme Vašemu človíčku šťastný a spokojený život 

plný lásky a smíchu.

 Mamince Lence Šedivé a tatínkovi Davidu Borovcovi zRůžovek                 

 se narodila v květnu 2009  dcerka ELIŠKA

Mamince Petře Malé a tatínkovi Danielu Štěpánovi z Brodku

se narodila v červenci 2009 dcerka  VALERIE

Mamince Vladislavě  Přibylové a tatínkovi Lukáši Přibylovi z Úhlejova

se narodila v červenci 2009 dcerka VĚRA

Volejbalový turnaj  - Zdobín
     Volejbalové mužstvo snázvem : STS Chvojkovice Brodek hájilo barvy obce Úhlejova 

na Volejbalovém turnaji dne 6.června 2009 na Zdobíně.  Kmenovými občany  byli sice 

pouze dva  účastníci  pan Petr Špůr a Jiří Zelený , ale ostatní členové bojovali jako lvi a 

hájili barvy Úhlejova. Byli to : kapitánka družstva  Anička Milerová, organizátor pan 

Roman Vrťátko, Jiří Miler a Pavel Bonisch .  O chlup mohli být první, z 12 mužstev 

skončili jedenáctí. Jak vidno, spříznivci obce můžeme  počítat.

     První přátelský zápas ve volejbale na novém hřišti na Brodku se uskutečnil 

 25. července 2009 svolejbalovým družstvem z obce ZDOBÍN. Počáteční nepřízeň 

počasí neubrala na bojovnosti. Vzávěru utkání se sluníčko umoudřilo a  přátelák se 

dohrál v pohodové atmosféře. 



Prohlídka přehrady   „ LES KRÁLOVSTVÍ“
        Přehrazení Labe se stalo aktuálním  po roce 1897 kdy se údolí od Vrchlabí přes 

Dvůr Králové až kPardubicím díky obrovské povodni změnilo doslova vměsíční krajinu. 

První přípravné práce započali vroce 1903. První světová válka byla příčinou protažení 

stavby  až do roku 1920.  Tato přehrada dokonale spojuje technické řešení sestetickou 

stránkou. 

     Kulturní komise Obecního úřadu Úhlejov  organizuje návštěvu tohoto unikátního díla, 

vodní přehrady „Les Království „  vBílé Třemešné.  Jedná se o cca  dvouhodinovou 

prohlídku přehrady  včetně vnitřních částí s odborným výkladem. Akci pořádáme 

dne 22. srpna 2009 – sraz přihlášených účastníků bude v8,00 hod.na okraji hráze 

přehrady. Doprava je tímto individuelní, vstupné hradí Obecní úřad. Zájemci o 

prohlídku podejte přihlášku suvedením jména a datem narození všech zúčastněných 

do schránky OÚ. Termín : do 10. srpna 2009. Vstup do vnitřních prostor přehrady je 

omezen počtem osob. Vpřípadě většího zájmu o prohlídku zajistíme prohlídku další ve 

stejný den. Jedná se skutečně o unikátní zážitek vblízkosti našeho bydliště. 

                                                                                           

     Kulturní komise Obecního úřadu se obrací na občany, rodáky a přátelé obce Úhlejov o 

písemné stanovisko, či názor na uspořádání sjezdu rodáků  v příštím roce 2010. Za každý 

názor  či  námět podaný osobně, nebo písemnou formou předem děkujeme.

Odpadové hospodářství.

     Prosíme všechny občany naší obce, o pomoc při udržování čistoty a pořádku u 

kontejnerů na tříděný odpad. Neposílejte sodpady malé děti neboť i dospělý člověk má 

někdy potíž kontejner – třeba na plasty dobře zavřít.

Plánované akce na II.pololetí 2009 a příští rok 2010.

1.) Oprava místní komunikace na Brodku – dokončení první části.

2.) Oprava vozovky Chroustov

3.) Oprava autobusové čekárny na Chroustově

4.) Oplocení rybníčku na Chroustově

5.) Zpětná montáž zvonice na Brodku

     Akce budou zabezpečovány podle finančních možností a důležitosti Obecního úřadu. 

Vyzýváme občany kúčasti na veřejných zasedáních. Zde máte možnost prezentovat  své 

připomínky k činnosti zastupitelstva obce.  Potěší nás Vaše  aktivní  návrhy ke zlepšení 

vzhledu našich obcí.  Musíme ale počítat stím, že práci za nás nikdo neudělá.

                                                                                         Místostarosta : Zdeněk Šedivý.

Hasičská soutěž – Borek Luka -  květen  2009
     Poděkování za reprezentaci naší obce na hasičské soutěži si zaslouží za umístění na 

čestném 4. místě pánové : Petr Špůr – velitel,  členové  Lukáš Přibyl, Miroslav Korda, 

Vojtěch Svoboda, Jiří Svoboda, Luděk Špůr a Jiří Zelený.

Obrazová dokumentace jednotlivých akcí je knahlídnutí v Místní knihovně 

Úhlejovský zpravodaj vydává Obecní úřad Úhlejov                                            Schválila starostka  Obce Úhlejov                                   
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