
  
                       

             
 

 

 

 

 

 

pro obce   Úhlejov ,  Chroustov a osady Brodek  a   Růžovka 

číslo: 2                     ročník: VI.                              srpen 2012 
 

Výtah ze zápisu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 18.5.2012 
SEZENÍ S NÁJEMNÍKY BYTOVÝCH JEDNOTEK 
Starostka přivítala nájemníky bytovek, dostavili se zástupci všech bytů. 
Řešen provoz čističky –objevují se v ní věci, které se tam nesmí dostat, např. hadr, který zavinil poškození 
čerpadla. Byly vyjmenovány zvlášť nevhodné přípravky,které ohrožují fungování bakterií. P. Stránský požádal o 
duplikáty klíčů od hlavních vchodů, aby bylo možné zajistit zásah v případě havárie vody apod. (Dostavil se p. 
Šubr.) Dále se projednávala údržba pozemků okolo bytovek –p. Novák navrhl, aby obec pořídila sekačku, určí se 
zástupce bytovek, který bude mít sekačku na starosti. Pan Novák také upozornil, že některé části čističky jsou 
volně přístupné, je třeba je uzamknout, aby tam nikdo nemohl nic hodit. Je třeba vyřešit kam s posekanou 
trávou. P. Cermanová informovala o vyúčtování vody v měsíci červnu, vyúčtování elektřiny za společné prostory 
bude v měsíci srpnu. P. Novák ještě upozornil, že je prasklá stěna čističky. Starostka o tom ví, nyní bylo pořízeno 
nové čerpadlo, cena i s instalací je 9.900,-Kč.Nájemníci byli upozorněni, že každá další cena opravy čističky z 
důvodu poškození zaviněné jimi se rozpočítá mezi ně.  P. Novák požádal o vyčistění nádrže na vodu, zařídí 
starostka. 
Nájemnice p. Lazoková se bude stěhovat, chtěla by přenechat byt svojí švagrové p. Kulínové. Je to pětičlenná 
rodina. Smlouva by byla od 1. 6. 2012 na 6 měsíců, pokud bude vše v pořádku, smlouva se prodlouží na rok.  
P. Stránský nové nájemníky prověří a pokud bude vše v pořádku bude moci připravit smlouvu. 
Nájemník p. Korda sepíše dohodu o narovnání, pokud mu vyplatíme peníze, které vložil do bytu –100.000,-Kč. 
Starostka navrhla p. Kordovi, že pro obec by bylo nejlepší, kdyby se vložené peníze odečítaly každý měsíc formou 
nájemného. Pan Korda si to rozmyslí a sdělí své stanovisko během několika dnů p. Stránskému. 
Výběr firmy pro rekonstrukci hasičských zbrojnic 
Firmy, které poslaly nabídku na opravu hasičských zbrojnic : 
p. Sogel  - 675.202,-Kč 
p. Lami  - 546.978,-Kč 
p. Nosek – 501.777,-Kč 
p. Hruš   - 528.551,-Kč 
p. Imlauf – 615.330,-Kč 
Po dohodě byly 2 nejdražší firmy vyřazeny – p. Sogel a p. Imlauf. Dalším porovnáváním nabídek, a také 
zjišťováním referencí bylo navrženo hlasování: 
Hlasování pro p. Lami : pro 5, proti 0, zdržel se 2 
Hlasování pro p. Noska : pro 1, proti 5, zdržel se 1 
Hlasování pro p. Hruše : pro 0, proti 7, zdržel se 0 
Starostka vyrozumí p. Lami a dohodne termín realizace. P. Stránský vyhotoví smlouvu o dílo. P. Stránský navrhl 
platby do smlouvy  – 20% při uzavření smlouvy, 50% při dokončení práce, 30% zástava pro případ vad. Bude 
nutné zajistit stavební dozor, který bude takto uznatelným nákladem v rámci vyúčtování dotace. 
 OPRAVA MOSTKU V BRODKU 
Na opravu mostku v Brodku máme projekt, ale rozpočet podle projektantů je 430 000,-Kč. S tak velkou částkou 
jsme nepočítali a bude problém ji vytěsnit zběžného rozpočtu obce. Cena projektu je 24.000,-Kč. Starostka 



navrhuje požádat o dotaci z Programu obnovy venkova, FICHE 6 - Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury. Pomoc 
se zpracováním  žádosti zajišťuje MAS Podchlumí, podat žádost o dotaci je možné do 28.5.2012. 
Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova –FICHE 6, a v případě jejího 
obdržení, schvaluje příjem této dotace. 
Hlasování  : pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova –FICHE 6, a v případě jejího 
obdržení, schvaluje příjem této dotace. 
Hlasování  : pro 7, proti 0, zdržel se0 
DOHODA O NAROVNÁNÍ SMĚNY POZEMKŮ 
Dohoda o narovnání –směna pozemků mezi sl. Kaprasovou a obcí Úhlejov. Sl. Kaprasová měla v době směny 
zástavu na pozemku, která bohužel nebyla platná a právník p. Čepelka na zástavu nepřišel. Při realizaci směny 
bylo dohodnuto, že budou směňovány velikostně stejné pozemky, kdy bohužel směnila pozemek menší a banka 
teď odmítá přesunutí zástavy z důvodu nesourodosti směněných pozemků. P. Stránský navrhl, že se  
sl. Kaprasovou uzavřeme dohodu o narovnání směny a dále darovací smlouvu. Sl. Kaprasová nechá na své 
náklady zaměřit část pozemku ve stejné velikosti jako je směňovaný pozemek, po vypracování geometrického 
plánu obec uzavře se sl. Kaprasovou dohodu o narovnání a darovací smlouvu. Po vkladu do katastru nemovitostí 
ve prospěch sl. Kaprasové banka zruší zástavní právo. 
Hlasování pro uzavření dohody o narovnání a následně darovací smlouvy : 
pro 7, proti 0, zdržel 0 

Organizační záležitosti. 
Dotace na zateplení kulturního domu se nestihla doručit, ministerstvo otevřelo podávání žádosti na jeden a půl 
dne.  Dotaci na opravu kapličky a křížků jsme také nedostali. 
Na opravu cesty od kapličky k p. Lacinové je třeba projekt, řeší se zároveň veřejné osvětlení a kanalizace. 
Chceme oslovit projektanty, kteří projektovali mostek v Brodku. 
Nafotíme příkopy, jak jsou zanesené a pošleme na SÚS do Hradce Králové žádost o vybrání a opravu 
komunikací. Dále informovala přítomné o možnosti objednat sekání příkopů, které se takto řeší každoročně. 
Hlasování pro žádost o sekání příkopů : pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Starostka informovala o pochodu,, Rytíře Zbyhoně“ –bylo 91 účastníků i přes nepřízeň počasí. Z toho bylo  
8 běžců. Příště by chtěli propracovat stávající tratě a přidat cyklotrasy. Vše proběhlo ke spokojenosti účastníků. 
Vrt –studna u kulturního domu bude třeba vyčistit, vloni v létě neměl nájemník p. Kozel vodu. Starostka již 
zjišťovala cenu –okolo 15000,-Kč. 
Hlasování pro vyčistění vrtu : pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

P.Černochová bude informovat p. Nedomlela o změnách v opravě cest. Cesta v Brodku bude bez bagrování, 
protože v cestě vede telefonní kabel. Bude tedy jen navážka materiálu a válcování. Cesta na Chroustově bude 
bez zatrubnění. 
P. Málek přinesl návrh na vyplacení finančních prostředků, které vložil do oprav bytu, protože se ocitl ve finanční 
tísni. Pokud jej nevyplatíme, odstěhuje se a budeme muset vyplatit celou částku. Dohodli jsme se, že vyplatíme 
199.975,-Kč k 30. 5. 2012 a od 1. 6. 2012 se začne započítávat nové nájemné povýšené o amortizaci. V případě, 
že jsme nuceni vyplatit p. Málka, vyplatíme i p. Kordu částkou 100.097,-Kč. Jsme nuceni vzít si úvěr na účet 
bytovek. 
Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o úvěr u Komerční banky ve výši 300.000,-Kč na navrácení 
finančních prostředků nájemníkům, kteří si na vlastní náklady zafinancovali opravu střechy. Dále schvaluje jako 
způsob zajištění podepsání blankosměnky. 
Hlasování podání žádosti a přijetí úvěru : pro 5, proti 0, zdržel se 2 
P. Stránský informoval o soudním řízení ve sporu s p. Munzarem. Byl předvolán znalec, který posoudil stav 

bytovek. Soud by měl obci přisoudit 450000,-Kč.  P. Stránský přinesl dokument, který předložil p. Munzar u 

soudu a který podepsala i současná zastupitelka p. Jáklová. 

Dokument má datum loňského roku, kdy p. Jáklová byla již v zastupitelstvu a tímto podpisem vystoupila proti 
obci. P. Jáklová tvrdila, že tento dokument nezná, že je to podvrh. To jistě posoudí soud. Dále p. Stránský 
oznámil, že se dozvěděl od Málkových, že p. Jáklová nahrávala jednání zastupitelstva a po té záznam použila 
před známými. Nahrávání bez souhlasu nahrávaných je trestný čin. P. Cermanová namítla, že nemáme důkaz. 
 P. Stránský navrhuje hlasování o odvolání p. Jáklové z funkce předsedkyně kontrolní komise a její vyloučení z 
kontrolní komise vůbec. 
Hlasování o odvolání p. Jáklové z funkce předsedkyně kontr. komise a vyloučení z kontrolní komise : 
 pro 4, proti 0, zdržel se 2 



Paní Jáklová byla tedy odvolána z funkce předsedkyně kontrolního výboru. Musí ještě dodat poslední podepsaný 
zápis. Starostka navrhla, aby předsedkyní kontrol. výboru byla p. Cermanová. Věc bude dořešena na veřejném 
zasedání.. 
 
VÝTAH  ZE ZÁPISU  VEŘEJNÉHO   ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE ÚHLEJOV KONANÉ  DNE  1.6.2012 
Obec Úhlejov schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku 
hospodaření za rok 2011 s výhradou a k nedostatkům uvedeným v auditorské zprávě přijalo opatření:  
1. Bude účtováno o opravných položkách.  
2. Bude analyticky vyčleněn majetek v zástavě.  
3. Při inventuře majetku bude důsledně kontrolován stav inventurních účtů a dokládány přílohy.  
4. Do majetku obce bude zařazen podíl p.p.č. 418/2 v k.ú. Úhlejov.  
5. Obec bude účtovat o majetku při vkladu a výmazu do/z Katastru nemovitostí v den vkladu.  
6. Obec podloží zúčtování s FÚ kopií daňového přiznání.  
Dále zastupitelstvo obce schvaluje převést výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 600.965,71 Kč z účtu 431 
(výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let).  
Schválení závěrečného účtu, auditorské zprávy, přijatých opatření a výsledku hospodaření: pro 6 proti 0 
zdržel se 0  
OPRAVA MOSTKU V BRODKU  
Starostka informovala přítomné o řešení problému s opravou mostku v Brodku. Na základě informací od MěÚ 
Hořice a povodí Labe obec musela zajistit zpracování projektu na opravu mostku. Na tomto základě se vyjádřilo 
Povodí Labe a Městský úřad v Hořicích měl vydat obcí souhlas s opravou mostku. Starostka také chtěla zkusit 
požádat o dotaci v rámci MAS Podchlumí. Bohužel Povodí Labe si v rámci svého vyjádření kladlo značné 
podmínky a oprava by musela být řešena pomocí stavebního povolení, což znamenalo nestihnutí termínu pro 
podání žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že projektanti pojali řešení opravy mostku značně rozsáhlým a 
složitým postupem, byla z jejich strany oprava vyčíslena na částku cca 430.000,-. Bez možnosti čerpat dotace 
není obec schopna něco takového zafinancovat a bude muset hledat levnější řešení opravy mostku. 
OPRAVA HASIČSKÝCH ZBROJNIC V ÚHLEJOVĚ A CHROUSTOVĚ  
V rámci přidělení dotace byly podepsány smlouvy s Krajským úřadem v Hradci Králové. Proběhlo výběrové řízení 
na zakázku malého rozsahu, vybrána byla firma LAMI Lázně Bělohrad. S firmou bude uzavřena smlouva o dílo, 
kde budou dohodnuty všechny podrobnosti, včetně termínu provedení. Provedení prací bylo specifikováno v 
rámci poptávkového řízení. Souběžně s hasičárnami  bude upraveno i prostranství okolo těchto zbrojnic. 
OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI  
Vyskytl se problém s cestou v Brodku, protože v komunikaci je umístěna kabeláž O2. Bez jejich součinnosti není 
možné opravu uskutečnit, je problém s těžkou technikou a s provedením prací.  
Bude provedena plánovaná oprava komunikace na Chroustově, zvažuje se, zda je nutné provést zatrubnění. V 
rámci diskuse doporučeno provést zatrubnění v plastových trubkách z důvodu odtoku přebytečné vody ze 
studně.  
Bude vyřešena dooprava komunikace k p. Lacinové. Je nutné zvážit požadavek p. Lacinové na veřejné osvětlení. 
Je zde nutné řešit několik záležitostí současně a bude muset být zpracovaný projekt. Musíme rozšířit dešťovou 
kanalizaci, položit kabeláž pro veřejné osvětlení a doopravit cestu. Vše je v závislosti na konkrétní situaci a 
finančních nákladech a možnostech obce.  
Dále bude dokončen poslední úsek komunikace v Brodku, kdy se oprava přesunula z loňského roku. 
ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU  
- Starostka předala slovo p. Valentové, aby přítomným přednesla vyhodnocení akce Pochodu „Po stopách rytíře 
Zbyhoně“. Počasí nám sice nepřálo, ale i přesto přišlo 91 účastníků pochodu a 8 běžců. Děkuje všem, kteří se 
zúčastnili a pomohli při organizaci a zajišťování pochodu. Vyúčtování bude předáno zástupcům obecního úřadu. 
Celkové náklady činí 6.441,- Kč, je nutné zmínit i značné přispění sponzorů. Díky počasí zbylo i dosti materiálů a 
sladkostí, které máme právě od sponzorů. Materiály můžeme použít v dalších ročnících, rádi bychom v této 
tradici pokračovali. Sladkosti bude možné využít v dalších připravovaných akcích pro děti. Připravujeme se již na 
příští rok, kdy chceme přidat i cyklotrasy. Pokud by někdo chtěl, je možné si trasy projít kdykoli. Mapy jsou 
 v knihovně a také na internetových stránkách pochodu www.pochodzbyhon.cz.  
- Nedopadla dotace na opravu křížků a kapličky.  
- Dotace na zateplení a výměnu oken na kulturním domě byla sice vypsána, ale její otevření bylo pouze na 1,5 
dne místo 2 měsíců, které byly dle harmonogramu slibovány.  
- Dne 1.6.2012 došlo k vyvěšení textové části návrhu územního plánu obce Úhlejov a sejmuto bude 30.6.2012. 
Obdržely to i okolní obce a další instituce, které se k ní budou vyjadřovat. Po sejmutí se vyjádří MěÚ Hořice a 
projektanti začnou dělat výkresovou část. Po jejím řádném vyvěšení a schválení okolními obcemi a dalšími 



institucemi bude svoláno veřejné jednání pro veřejnost. Mělo by to být na podzim letošního roku. Na internetu je 
vytvořena sekce Územní plán, kde najdete průzkumy územní a průběžně důležité dokumenty ohledně územního 
plánu.  
- Na Zavadilce nainstalována značka pozor kůň.  
- Byla provedena výměna dveří a oken na autobusové čekárně na Chroustově. Ještě chybí nátěry podbití a futer, 
které má dodělávat p. Hruš.  Musíme reklamovat položení chodníčku, který se u vstupu do čekárny propadá. 
Práci provedl p. Dufek.  
- Bylo provedeno vybrání příkopů na Chroustově a přislíbena oprava výtluků na státní silnici do konce června.  
- Proběhlo sezení s bytovkáři, kdy bylo dohodnuto pořízení sekačky. Bylo vyhodnoceno zakoupení elektrické 
sekačky a kompostéru pro umísťování posekané trávy.  
 
Výtah ze zápisu  zasedání zastupitelstva OÚ Úhlejov konaného dne 15. 6. 2012 
Smlouva se zemědělským družstvem  
V letošním roce končí pětileté období pronájmu obecních pozemků ZD Miletín. V loňském roce jsme požádali o 
ukončení pronájmu dvou pozemků, jsou to bývalé cesty, které je třeba obnovit. Ostatní pozemky budou opět 
pronajaty ZD Miletín na 5 let s výpovědní lhůtou 1 rok za 700 Kč/ha.  
Hlasování pro uzavření smlouvy : pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Smlouva OSA : 
Jedná se o licenční smlouvu pro veřejné provozování hudebních děl, kterou obce musí mít hlavně pro knihovnu, 
ale i pro akce v kulturním domě. Smlouva se obnovuje každý rok. Platba je stanovena ve výši 1 631,- Kč s DPH.  
Hlasování pro uzavření smlouvy : pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Věcné břemeno chatová osada u Chroustova  
Na žádosti o zapsání věcného břemene v katastru nemovitostí se vyskytly nesrovnalosti. Žádost bude vrácena 
předkladateli k opravě. Potom se k věci vrátíme.  
Záměr obce prodat  
Manželé Šindelářovi požádali obec o odkoupení části pozemku č 580/6 v k.ú. Chroustov. Z toho důvodu bude 
vyvěšen záměr obce prodat část tohoto pozemku s mapkou, kde bude zakreslena prodávaná část.  
Hlasování pro vyvěšení záměru obce: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Obsazení obecního bytu  
Minulý týden se odstěhovala p. Lázoková, aniž by obec informovala a řádně předala obecní byt. Přijela rodina 
Kulinových, kteří se chtěli se do bytu nastěhovat po dohodě s p. Lázokovou. Vzhledem k okolnostem nebylo 
možné toto povolit. Situaci řešil p. Stránský a nakonec se P.Lázoková vrátila zpět do bytu a nájemní vztah se 
tudíž měnit nebude. P. Lázoková požádá o prodloužení nájemného v obecním bytě č. 4. 
Organizační záležitosti obecního úřadu  
V úterý bude podepsána smlouva o úvěru, protože bylo s Málkovým přislíbeno navrácení finanční hotovosti do 
15. 6. 2012. Z důvodu průtahu ve vyřizování úvěru, jsme byli nuceni vybrat peníze z účtu a hotovost Málkovým 
vyplatit. Příští týden se nám peníze vrátí v rámci čerpání úvěru.  
Ve středu 13. 6. 2012 jsme měli schůzku s místostarostou z Miletína p. Tomášem Hlavatým, který je také 
velitelem hasičského sboru. Jako obec bychom měli mít zásahovou jednotku hasičů. Je to ale drahá záležitost. 
 P. Hlavatý navrhuje, abychom vytvořili sdružení s okolními obcemi a Miletín by nám tuto zásahovou jednotku za 
určitou úplatu zajišťoval. Každá obec by měla své zástupce, kteří by pomáhali, pokud by se něco stalo v obci. Věc 
by se měla vyřešit do konce roku. Uvidíme, jak se k tomu postaví ostatní obce a poté Miletín podá návrh na 
spolupráci i s vyčíslením finančních nákladů pro naši obec.  
Dořešení problému kontrolní komise – p. Cermanová navržena předsedkyní kontrolní komise, 
 p. Novák novým členem. 
Hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0 
V souvislosti s tím se sníží odměna p. Jáklové na 437,-Kč, p. Cermanová bude mít odměnu 1.007,-Kč.  
V hodnocení třídění odpadů v královéhradeckém kraji se naše obec umístila na 4. místě. Třebihošť byla na 3. 
místě a dostala odměnu 10.000,- Kč. Starostka si všimla, že v Miletíně mají kontejner na plechovky a drobný 
kovový odpad. Zjistí, kolik stojí pronájem a případně jej objedná.  
Starostka zjistila, že odpojení elektřiny z hasičské zbrojnice na Chroustově by mělo být zdarma, pošleme žádost 
na ČEZ.  
Mostek – přijel se podívat p. Tomášek z MěÚ Hořice, prohlédl, nafotil a poslal projektantovi do Jičína. Projektant 
řekl, že by udělal buď stejný projekt, nebo opravu bez projektu. Starostka sehnala firmu na doporučení  
p. Kaprase, která by mostek opravila za 148 400,- Kč s tříletou zárukou. Zkusíme ještě sehnat další firmu.  



Oprava cest je stále nedořešená. Máme návrh opravit cestu na Brodku pomocí zatravňovacích dlaždic. P. 
Černochová domluví s p. Nedomlelem, kolik by to stálo. Zároveň domluví cenu plastového zatrubnění na 
Chroustově.  
Návštěva p. Junka s právníkem, který přinesl plnou moc od p. Švábenické. Jednání ohledně oplocení pozemku 
okolo chaty. Právník sám řekl p. Junkovi, že plot je třeba odstranit, pouze část před roklí, kde je údajně 
nepovolená skládka, ponechá. Nahlášení této skládky nám pošlou poštou písemně. Dále se jednalo o přístupové 
cestě, kterou přes tento pozemek měli majitelé spodních chat v době před nastěhováním p. Junka. Starostka 
upozornila, že tyto neshody řeší buď úřad v Hořicích, nebo soud. Pan Junek odstraní plot do 7. 7. 2012.  
Pro bytovky bude zakoupena elektrická sekačka a kompostér hned jak přijdou peníze na účet. Zatím se 
nedohodli, kdo bude sekat, je to na nich, jak bude okolí bytovek vypadat.  
P. Pajasová oznámila, že den dětí se v červnu nebude konat, bude akce na ukončení prázdnin. 

Celé znění zápisů na internetových stránkách obce (www.uhlejov.cz) 

 

 Turistický pochod Podzvičinskem „Po stopách rytíře Zbyhoně“. 
 
     17. ročník – první po dvaceti letech v sobotu 12. května 2012 navázal na významnou tradici naší 
obce. Přesně tak, jako organizační předchůdci v době minulé, / Josef Jákl ml., František Munzar-
starosta, za chalupáře PhDr. Jiří Hlušička, František Vrťátko a další/ současný organizační výbor pod 
vedením Romana Vrťátko  akci dlouhodobě připravoval. Částečné zkušenosti jsme někteří již mněli 
z dob minulých a podoba ve své podstatě se nezměnila vč. kategorie běhu. 
Výraznou změnou prošla trasa 5 km určená především pro rodiče s dětmi, kterou jsme volili tak, aby 
byla schůdná i pro kočárky. Tato trasa byla průběžně opatřena tzv. šesti zastaveními po stopách 
Rytíře Zbyhoně. Odlehčenými texty na tabulkách a s tím souvisejícími předměty až po Šušpárek 
s rytířem a jeho holubicu v životní velikosti /viz. báseň v Královédvorském rukopise/   jsme nejkratší 
trasu oživili. Výraznou zásluhu na tomto oživení má pan ing. Josef Žatečka, který tyto atributy zhotovil 
a nainstaloval. Naše úsilí sice narušilo počasí, ale zápisy v knize pochodu těch, které déšť neodradil a 
těch bylo 91 vč. 8 běžců nás povzbudil. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a 
samotné realizaci a především těm, kteří sami nabídli pomoc. Uděláme vše pro to, aby vynaložené 
prostředky byly zúročeny v příštích letech. Již teď, Ti, kteří letos přišli nás zdraví, tak za rok opět na 
Úhlejově. ( Bližší informace na internetových stránkách pochodu.( www.pochodzbyhon.cz) 
                                                                                                                                                  Daniela Valentová 
 

 

 

                                    Obecní úřad a Místní knihovna Úhlejov srdečně zve 

                                                 všechny předškoláky ( 3 až 6 let) 

                                                 se svými rodiči  na   „BOJOVKU“  

 

 

 
( šipkovaná s překonáváním různých přírodních překážek se 

závěrečným hledáním pokladu) 
 

 



 

 
                                               Nákup sekačky a kompostéru. 
  
       V rámci péče o zeleň jsme rozhodli zakoupit sekačku pro bytové jednotky.Problém  
posekané trávy bude vyřešen jejím kompostováním.Zakoupením obecního kompostéru se  
naše obec připojuje k výzvě Evropské rady GAEC II . Je to další způsob, který přispěje k  
ochraně životního prostředí a zlepší odpadové hospodářství v naší obci, které je na  
poměrně dobré úrovni i přes neustávající snahu obyvatel, dělat si ze sběrných kontejnerů  
popelnice.Kompostér umožní bezproblémové zpracování bioodpadu. 
  Organické složky půdy zlepšují kvalitu půdy, zvyšují využitelnost živin a příznivě ovlivňují  
vodní režim půdy. Cílem zavedení standartu GAEC je zvýšit používání organických složek  
v péči o půdní fond v dlouhodobém horizontu a tím trvale udržet její kvalitu. Důležité je  
začít tyto standarty používat i v péči o půdu v naší obci, jak na obecních pozemcích, tak i 
na soukromých. Ochrana životního prostředí se tak dotýká každého z nás a  
každodenně.Není to záležitost pouze obecní nebo státní správy. 
  Společnou péčí o zelené plochy tak  podpoříme nový rozvíjející se projekt Urban  
gardening, který se začíná rozvíjet v ČR. Tento projekt bohužel nemá žádnou centrální  
finanční podporu, takže investice si musí místní samospráva zajišťovat sama a proto je  
rozvoj projektu velmi pomalý,ostatně jako u většiny komunitních projektů. 

Komise životního prostředí a rozvoje obce. 
                                                                       Pavel Šubr 

 

 

 

                                               

 

                                                     

                                                        Výjezd hasičské stříkačky 
                                                                                      
  
 
           Dne   25. srpna 2012 bude veřejná ukázka naší historické hasičské stříkačky v hotelu 
,,Pod Zvičinou“ v Lázních pod Zvičinou . Reagujeme tak na žádost o její předvedení  
v rámci programu ,,Pivní festival“. Pro nás je to příležitost, jak pozitivně upozornit na naší  
obec a reprezentovat naše historické kořeny, kterých si velmi vážíme. Připomeneme tak  
zašlou slávu našich hasičů, i když bohužel nemají žádné současné pokračovatele. 
   Během příprav na tuto ukázku jsme provedli celkovou prohlídku stroje a posouzení   
funkčnosti. Jsou zajištěny nutné opravy a úpravy. Podařilo se nám doplnit výstroj a výzbroj  
o další dobové náležitosti. 
  Po 11 letech tak budete mít možnost opět vidět naši stříkačku v dynamické ukázce  
v souboji s ohnivým živlem. 

                                                                                                                                            Pavel Šubr 
 

 
 



 
Brodecký sešup 

Máte doma ložiskáče,hurtovnici nebo minikáru? 
Pojďte je oprášit a provětrat při retro závodu. 

Kdy? ..   6. října 2012. 
Vyrazíme na trať od Kulturáku ke koupališti. 

Pokud tyto skvosty nemáte,nevadí. 
Máte čas si je postavit,konstrukterský um není nijak omezen. 

Vozítko musí mít víc jak dvě kola a žádný vlastní  pohon. 
Využijte šanci být u toho když se rodí nová legenda.... 

Těšíme se na Vás. 
Petr,Luděk,Pavel. 

 

 

 
 

 
Fotografie z turistického pochodu  „Po stopách rytíře Zbyhoně“ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úhlejovský zpravodaj vydává Obecní úřad Úhlejov                                                        Schválila starostka  Obce Úhlejov                                    
Grafické a technické zpracování : Petr Valenta                                                                          Lenka Šedivá     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


