
 

                       

             
 

 

 

 

 

 

pro obce   Úhlejov ,  Chroustov a osady Brodek  a   Růžovka 

číslo: 3                     ročník: VI.                         prosinec 2012 
 
 

 

Vážení spoluobčané.  
 
     Dovoluji si Vás oslovit u příležitosti závěru roku a 
zahájení nového roku 2013. Letošní rok byl naplněn radostí, 
úspěchem, ale také mnohdy neštěstím a zmarem. Věřím, že 
pro většinu z vás byl šťastný a úspěšný. Byli chvíle lepší i 
horší, ale věřme, že vše zlé je k něčemu dobré a každý 

konce znamená zároveň i nový začátek.  
Uplynulý rok proběhl pro mnohé z nás ve znamení zaktivizování 

společenských a kulturních aktivit vč. náročné turistické akce „Pochod po 
stopách rytíře Zbyhoně“ a ustavení „retro“ družstva hasičů. Pravdou je, že 
organizátory jsou povětšinou stejní lidé. Věřím, že i mnozí z Vás si v příštím roce 
najdou cestu mezi nadšence, kteří věnují svůj volný čas rozvoji pestrého, 
společenského života v naší obci.   
     Děkuji tímto všem, kteří na úkor svého volného času a leckdy i finančních 
prostředků udržují veřejná prostranství. Nedocenitelná je údržba v okolí 
bytovek, kterou provádí sami nájemníci a svépomocná oprava veřejných 
komunikací.  Děkuji Všem, kteří reálnými podněty přispívají k hospodárnému 
rozvoji našich obcí.  Bez Vaší pomoci se při údržbě neobejdeme ani v příštích 
letech.  Chceme-li kulturně žít a bydlet, nezbývá nic jiného, než obci v rámci 
svých možností pomoci. Za toto Vám děkuji. Přeji vám, krásné prožití vánočních 
svátků, které strávíte se svými blízkými. Na ty, kteří nás již opustili, 
zavzpomínejme s láskou a připomeňme si hezké chvíle, které jsme s nimi prožili. 
Do nového roku 2013 vykročte tou správnou nohou, ať je naplněn zdravím, 
štěstím, láskou a pracovními úspěchy.  
 
„Venku padá sníh, děti jezdí na saních. Nejkrásnější svátky roku, blíží se k nám 
krok po kroku. Adventní už nastal čas, láska, štěstí, hodokvas.“ 

      Starostka Obce Úhlejov  
   Lenka Šedivá  

 



 
VÝPIS ZE ZÁPISU  VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE ÚHLEJOV KONANÉHO  DNE  21.8.2012 

 

PRODEJ POZEMKŮ NA CHROUSTOVĚ  

Jedná se o pozemky 40/13 a část pozemku 580/6 v k.ú. Chroustov. Prodej pozemku 40/13 se neuskuteční, protože žadatelé od 

svého zájmu odstoupili. Na pozemek č. 580/6 mám dva zájemce – manželé Šindlářovi a p. Z. Šubr. Pan Šubr od koupě 

pozemku zatím neoficiálním způsobem ustoupil. Cena byla stanovena na 50 Kč/m2. 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE  

Obec má hotové průzkumy a rozbory území obce včetně schválení. Další fází je samotné zadání územního plánu. Vyskytla se 

trochu komplikace, kdy krajský úřad požaduje zpracování posudku EIA, který není zahrnut v ceně zpracování územního 

plánu a stojí 60.000 – 100.000,- Kč. Pokud krajský úřad shledá potřebu nechat tento posudek vypracovat i po projití 

vypracovaného zadání územního plánu, bude obec muset s tímto výdajem pro příští rok počítat.  

Zastupitelstvo obce schvaluje upravené zadání územního plánu obce Úhlejov a dále rozhoduje o pokračování v tvorbě 

územního plánu včetně posouzení dle zákona EIA.  

Schválení: pro 6 proti 0 zdržel se 0  
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1  

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje rozpočtové opatření č. 1.  

Schválení: pro 6 proti 0 zdržel se 0  
INFORMACE O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

- 12. a 13. října se budou konat volby do krajských zastupitelstev, začala se dělat příprava dle harmonogramu. Obec dostane 

finanční prostředky, které bude moci profinancovat.  

- Je opravený mostek v Brodku. Na základě toho bylo žádáno i o svoz menšími auty Marius Pedersen, bohužel toto nelze.  

- Obec bude zvažovat změnu v systému svozu odpadů. Je zadáno zpracování kalkulace na svoz komunálního odpadu pro 

všechny obyvatele obce, kdy budou platit obci paušální částku na osobu za rok. Toto je řešeno z důvodu přetrvávajícího 

nepořádku okolo kontejnerů na tříděný odpad.  

- Je plánovaný svoz nebezpečných odpadů na podzim.  

- Je možné zařídit speciální svoz elektrozařízení. Pro obce je tento svoz zdarma.  

- Je opravena cesta na Chroustově, jen je zde nutné dodělat kanalizační mříže.  

- Je zpevněno prostranství před nemovitostí čp. 44 v Úhlejově. Bylo zde sice plánováno rozšíření veřejného osvětlení a 

dešťové kanalizace, ale věc je pro obec prozatím dosti nákladná a musí být odložena.  

- Bude nutné řešit problém užívání obecních komunikací zemědělským družstvem Miletín. Jejich technika je rok od roku 

větší a širší, kdy mnohé obecní cesty svou šíří nesplňují možnost průjezdu pro tuto techniku. Bude nutné zahájit jednání 

 s vedení družstva a vyčlenit možné přístupové komunikace, které bude moci družstvo užívat. Toto bude reakcí na 

nespokojenost obyvatel, při průjezdu zemědělské techniky obcí.  

- Je dokončen poslední úsek asfaltové cesty v Brodku. Obec poskytla součinnost v přeúčtování materiálu na zpevnění 

soukromých přístupových cest.  

- Je nutné dodělat odvodnění cest, instalací odtokových mříží.  

- Pokračuje se v rekonstrukci hasičských zbrojnic.  

- Měla by se opravit přístupová cesta v Brodku (k p. Jáklové)  

- Bude se upravovat prostranství u kulturního domu po kácení stromů a budou srovnány nerovnosti.  

- Obec připravuje vyhlášku na údržbu pozemků v obci. Tato vyhláška bude upravovat povinnost vlastníků udržovat své 

pozemky a zeleň rostoucí na nich. Důvodem je rostoucí procento neudržovaných pozemků v obci.  

- Je nutné vrátit se ke špatnému stavu stromů v třešňové aleji za Úhlejovem podél cesty na Růžovka. Při špatném počasí, 

které panovalo v poslední době, došlo opětovně k pádu stromů. Vlastník byl již několikrát upozorněn, ale do celkové obnovy 

aleje se dodnes nepustil. Bude podán podnět na nadřízené instituce k prošetření a posouzení celého problému.  

- Bohužel se ruší dětský den, který se měl konat 1. 9. 2012 u Korýše, myslivci ho zrušili.  

- V sobotu 25. 8. 2012 se koná otevírání lázeňské kolonády v Hotelu pod Zvičinou, kde bude ukázka hasičského zásahu 

historickou stříkačkou z Úhlejova, kterou nacvičili místní nadšenci. Dále se koná letecký den v Třebihošti a dětské odpoledne 

ve sportovním centru Třebihošť.  

- Je nutné se zaměřit již na přípravu akcí na příští rok. Jedná se především o veřejné osvětlení na Chroustově v rámci 

elektrifikace, případně na Úhlejově výměna lamp. Dále je nutné řešit špatný stav hasičské nádrže v Brodku.  

P. Stránský vystupuje s problémem organizace na obecním úřadě a seznamuje přítomné se sporem mezi zastupiteli, kdy 

nedošlo ke shodě v rámci pracovní náplně a navýšení finančního ohodnocení starostky obce. Starostka v rámci toho, že byla 

na mateřské dovolené, vykonávala většinu agendy, nyní řeší problém, kdy bude nucena nastoupit do zaměstnání a nebude 

moci tím pádem řešit problémy a být veřejnosti k dispozici jako doposud. Bylo navrhováno navýšení jejího pracovního 

ohodnocení na částku minimální mzdy 8000,- Kč. Protože se nemůžeme dohodnout a já si myslím, že své práci rozumí a 

vykonává ji zodpovědně a svědomitě, vzdávám se tímto  

k 31. 8. 2012 své odměny ve prospěch starostky obce.  

P. Šubr – také s tímto názorem souhlasí. Chodím do zaměstnání a nemám tolik času věnovat se obecní problematice jako 

starostka. Proto se také vzdávám k 31. 8. 2012 své odměny ve prospěch starostky obce.  

Nové znění odměn po změně od 1. 9. 2012:  

p. Šedivá – 8.014,- (hrubá mzda)  

p. Stránský – 0,-  

p. Šubr – 0,-  

Schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

.  

Návrh na zřízení poradního sboru ve věcech stavebních a technických.  

SLOŽENÍ: P. Černoch, P. Špůr Petr a p. Kapras  

Hlasování pro zřízení poradního sboru: pro 6 proti 0 zdržel se 0  
Obec tímto zřídila poradní sbor, který bude vypomáhat v řešení problémů, přípravě akcí a dokončování akcí.  



VÝPIS ZE ZÁPISU  VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  OBCE ÚHLEJOV  KONANÉHO  DNE  9.11.2012 

SVOZ  KOMUNÁLNÍHO  ODPADU  PRO  ROK  2013. 

 Požádali jsme svozovou společnost Marius Pedersen o provedení kalkulace na svoz komunálních odpadů pro 

celou obec. Důvodem je zvýšený výskyt nepořádku v okolí kontejnerů na třízený odpad. Částka je stanovena 

na občana trvale hlášeného v obci a objekt, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu (rekreační využití) 

na 400,- Kč/rok. Samozřejmě pro některé skupiny obyvatel obci bude tato změna méně výhodná, ale když 

spočítáme náklady pro čtyřčlennou rodinu, tak se prakticky vyrovnají systému, který byl nastaven do této 

doby.  

 Nová vyhláška o systému nakládání s odpady by měla platit od 1. 1. 2013 Nejprve ji musí schválit 

zastupitelstvo a poté bude zaslána na Ministerstvo vnitra ČR, pracoviště v Hradci Králové. Pokud bude 

vyhláška v pořádku, bude vyvěšena na úřední desce obce. 

 Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zároveň s touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2007. 

 Schválení vyhlášky:  pro 4   proti 0  zdržel se 0 

 VÝDAJE  OBECNÍHO  ÚŘADU  V  ROCE  2012 

 Jedná se o souhrn výdajů od počátku roku do dnešního dne.  

 Programové vybavení a servis počítačů (13.835,- Kč) 

 Účetnictví (33.000,- Kč, měsíčně 3.000,- + účast při auditu obce) 

 Kancelářské potřeby (cca 20.000,- Kč) 

 Pojištění (16.200,- Kč bytovky, KD, kaplička, lavičky) 

 Internet (3.082,- Kč) 

 Telefony (28.000,- Kč, měsíčně cca 2.500,-) 

 Svoz odpadů (67.744,- Kč) 

 Právní služby (75.322,- Kč) 

 Veřejné osvětlení (3.168,- Kč) 

 Škola a školka (84.600,- Kč) 

 Knihovna (cca 8.000,- Kč) 

 Oprava autobusové čekárny (16.870,- Kč) 

 Vytyčení pozemků (19.566,- Kč) 

 Projekt na opravu mostku (23.400,- Kč) 

 Údržba pozemků (11.590,- Kč) 

 Oprava komunikací (226.789,- Kč) 

 Poplatky OSA a ČR (2.171,- Kč) 

 Oprava mostku v Brodku (148.400,- Kč) 

 Vyčištění vrtu u kulturního domu (17.100,- Kč) 

 Oprava hasičských zbrojnic (zatím 500.000,- Kč, celková částka bude činit 629.000,-) 

 Příplatek na autobusovou dopravu (19.930,- Kč) 

 Diktafon (3.012,- Kč) 

 Gratulace občanům k výročím (4.000,- Kč) 

 Zimní údržba v obci (11.000,- Chroustov, 19.500,- Brodek, Úhlejov a Růžovka) 

 Mzdy zastupitelů (140.094,- Kč, 17.000,- zdravotní pojištění, 14.000,- daně) 

 Vrácení předplaceného nájemného nájemníkům (750.000,- Kč) 

 Zbývá ještě vyplatit cca 240.000,- a tuto situaci musí obec ke konci roku řešit. Z tohoto důvodu obec chce 

přistoupit k prodeji akcií.  

  

 Obecní zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru obce prodat akcie Východočeské plynárenské a.s. a 

České spořitelny a.s. 

 Schválení vyhlášky:  pro 4   proti 0  zdržel se 0 

DOCHÁZKA  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLKY  V  TŘEBIHOŠTI 

Naše obec byla oslovena s žádostí o příspěvek na děti, které navštěvují mateřskou školku v Třebihošti. Jedná se konkrétně o 2 

děti. Příspěvek na jedno dítě činí 5.000,- Kč ročně. Tyto náklady nejsou podloženy žádným konkrétním vyúčtováním 

neinvestičních nákladů. Obec bude požadovat doložení těchto nákladů a poté bude přistoupeno k projednání smlouvy o 

finančních příspěvcích na docházku dětí do mateřské školky v Třebihošti. 

PRÁCE  OBECNÍH  ÚŘADU  V  ROCE  2012 

- V říjnu proběhly parlamentní volby a nyní nám již začala příprava na blížící se přímou volbu prezidenta ČR, 

která by měla proběhnout 11. – 12. 1. 2012 případně v druhém kole. Těsně před vánočními svátky bude 

školení zástupců volební komise a roznesou se volební lístky. 

- Obec od 1. 1. 2013 spustí archivační spisovou službu. Jedná se o systém elektronické archivace dokumentů – 

veškeré příchozí a odchozí pošty. Obec uzavřela Smlouvu o partnerství s MěÚ v Hořicích, kdy veškerý provoz 

bude obci poskytován zdarma. 



- Obec musí od příštího roku přispívat na výměnný fond Jičínské knihovně. Důvodem je snížení příspěvků od 

Krajského úřadu v Hradci Králové. Bez možnosti využívat tento knižní fond by naše knihovna nemohla svým 

čtenářům poskytnout možnost dostatečného přísunu nových knih. Ročně je obci zapůjčeno cca 400 nových 

titulů. Obec bude přispívat částkou 3.000,- Kč ročně. 

- MAS Podchlumí připravil pro příští rok projekt Komunitivní venkov. Naše obec se do tohoto dotačního titulu 

přihlásila s žádostí o přesun knihovny do lepších prostor. Na popud starostky žádost zpracovali p. Šubr a 

manželé Valentovi. Po jejím předání, byla zapojena do společného projektu, kdy MAS Podchlumí podala 20. 

října žádost o dotaci.  Dle zpracovaného projektu by byla knihovna přesunuta do prostor současné kuchyně. 

Rozložení finančních prostředků by bylo 90% dotace a 10% účast obce. Drobné stavební úpravy musí obec 

zafinancovat z vlastních zdrojů. Dotaci lze využít na veškeré potřebné vybavení. 

- P. Šárka Špůrová zrekonstruovala křížek u Josefa na Růžovkách formou sponzorského daru obci. Nabídla také 

zpracování cenové nabídky na opravu křížku u Dolního Mlýna. 

- Obci byl doručen návrh smlouvy na dotování dopravní obslužnosti pro rok 2013. Došlo k mírnému zdražení 

vzhledem k rostoucím nákladům na pohonné hmoty na částku 20.808,- Kč ročně. Obec bude i nadále večerní 

spoj v 17.00 hodin finančně dotovat. 

- Již dříve bylo zmiňováno, že obce byla doručena zpráva o kontrole v rámci zřízení pracoviště Czech Point, 

kdy bylo shledáno pochybení ve výběru dodavatelské firmy. Nyní obec obdržela zrušení tohoto výroku a 

k žádnému pochybení nedošlo. 

- Obec reaguje na stížnosti občanů, kdy v úseku obce Chroustov a okolo autobusové zastávky na Úhlejově, 

jezdí řidiči značnou rychlostí. Obec se pokusí požádat o umístění značek „Pozor děti“ a u zastávky na 

Úhlejově i snížení rychlosti. Jednalo by se o celkem 6 ks značek a náklady by se pohybovali okolo 14.000,- 

Kč + instalace značek. Náklady by musela nést obec vzhledem k tomu, že je iniciátorem této akce. Náklady na 

údržbu značek by již poté nesl SÚS Královéhradeckého kraje.  

- Byla přislíbena oprava chodníků na Úhlejově. Byla zpracována nabídka na opravu, která by se pohybovala 

okolo částky 160.000,- Kč. Důvodem je nutnost výměny značné části obrubníků a také špatné provedení 

chodníků, což ztíží jakoukoliv opravu. Obec zváží další varianty na možnou opravu chodníků a vyřeší 

majetkový vztah. Na jaře se přijme konkrétní stanovisko. 

- Práce na hasičských zbrojnicích by měly být dokončené. Došlo k navýšení konečné částky z důvodu víceprací. 

Je dohodnutý termín na 12. 11. 2012, kdy budeme konečnou částku konzultovat a pokud bude vše v pořádku 

akce bude uzavřena podepsáním předávacího protokolu a doplacením poslední faktury. 

- Akce zřízení odpočinkových míst v obci se konat nebude. Krajský úřad již neuvolnil potřebné finance, a proto 

Lázeňský mikroregion tento projekt podávat nemůže. 

- Elektrifikace Chroustova se pravděpodobně odloží na rok 2014. S jistotou to však nevíme. Podle posledních 

informací ČEZ nemá v současné době dostatečné finanční prostředky na provedení této akce. Je však možné, 

že v průběhu roku by tyto prostředky mohl získat, a potom by se akce rozběhla. Pro obec by to znamenalo 

komplikaci, protože by nemohla čerpat dotaci a zaplacení z vlastních zdrojů by pro obec bylo problematické. 

- Celé znění zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva je uvedeno na 

internetových stránkách Obce Úhlejov  (www.uhlejov.cz)  

 

Volby do zastupitelstva Královehradeckého kraje 

konané ve dnech 12. – 13. října 2012 

seznam stálých voličů ………………………..    129 

počet odevzdaných hlasů …………………….     56 

počet neplatných hlasů ……………………….       1 

 

 

Výsledky voleb  

 7 – Volte pravý blok ……………………………   1 

 8 -  Zemanovci  …………………………………   1 

11 – TOP 09 + starostové ………………………. 10 

18 – Koalice pro KHK …………………………..   2 

43 – KSČM  …………………………………….. 19  

53 – Dělnická str.soc. spravedlnosti …………….    1 

47 – Patrioti ……………………………………...   1 

60 – ČSSD ………………………………………   8 

70 – ODS ………………………………………..   3 

71 – Východočeši  ………………………………   4 

74 – Změna pro KHK …………………………...   2 

77 – Strana svobodných občanů ………………...   2 

                                                                                                            Josef Šedivý  

                                                                                                   předseda volební komise 

http://www.uhlejov.cz/


 

 

                                 Občanské sdružení 
 

           Rádi bychom Vás informovali o založení občanského sdružení, které vzniklo v naší 

obci. Je to sdružení lidí, kteří se rozhodli myslet jinak. Není jim lhostejný vývoj v obci. 

Nechceme se smířit se současným vývojem, kdy si pár jedinců řeší svoje osobní problémy na 

úkor nás všech. Chceme pracovat na rozvoji místa, kde nejenom bydlíme, ale kde opravdu 

žijeme. Věříme, že náš svět nekončí u prahu našich dveří, ale patří do něho i naši sousedé. 

Proto připravujeme a vymýšlíme nové věci a akce, které lidem poskytují prostor pro setkání a 

poznání svých sousedů. Občanské sdružení má za úkol oficiálně zastřešit akce, které jsme 

letos pořádali a které budeme vytvářet v budoucnu. 

Mezi základní cíle sdružení patří: pořádání společenských a kulturních akcí v obci 

                                                       propagace obce Úhlejov 

                                                       spolupráce s obecním úřadem na rozvoji obce 

                                                       spolupráce na rozvojových programech regionu 

   Sdružení je otevřené pro všechny občany, kteří se chtějí na těchto cílech podílet. Pro vstup 

je potřeba splnit pouze pár formalit daných zákonem. Je potřeba podat písemnou přihlášku, 

kterou rada občanského sdružení schválí nebo zamítne. Před podáním přihlášky je nutné 

pročíst stanovy, ty jsou k nahlédnutí v místní knihovně. Informace Vám rovněž poskytne  

Jana Špůrová nebo Pavel Šubr. 

   Během přípravných prací jsme oslovily občany, potencionální členy o.s., jaký název by 

sdružení mělo mít. Sešlo se 8 návrhů a nakonec se drtivá většina vyslovila pro název „Domov 

v kopcích“. 

Grafický návrh byl vytvořen ve spolupráci s paní Květou Kaprasovou. 

   Název prověřený léty, ale jak je vidět, stále živý. Pro nás je tento název zavazující a zároveň 

nás spojuje s lidmi, kteří v minulosti tuto vesnici nenechali svému osudu, ale zasadili se o její 

obnovu a rozvoj. 

 

                                                                                                         Těšíme se na spolupráci.  

                                                                                                                     Rada o.s. 

 

 

             Obecní vlajka 
 

     Dne 20. října 2012 proběhl křest obecní vlajky. Tato akce vznikla na podnět několika lidí, 

kteří touto událostí chtěli připomenout 745 let od první písemné zmínky o naší obci. 

Vzhledem k tomu, že Obecní úřad žádnou připomínku na letošní rok neplánoval, lepší způsob 

oslavy bychom asi těžko hledali. 

     Obecní symboly si zástupci obce převzali v Parlamentu ČR dne 6. prosince 2010, od té 

doby se o ně nikdo nezajímal. Proto jsme v létě převzali iniciativu a zajistili výrobu vlajky. 

     Přesto že jsme oznámení o akci zveřejnili na vývěskách 14. dní předem, účast na akci byla 

mizivá. Bohužel se této akce nezúčastnili ani zastupitelé obce, pouze starostka L. Šedivá se 

předem omluvila. Myslím, že byla škoda, že se této ojedinělé akce neúčastnili i ostatní 

občané. Snažili jsme se tuto akci udělat trochu netradičně a nedržet se obvyklých stereotypů. 

   Celá akce byla věnována našim předchůdcům, kteří pracovali v samosprávě obce před námi.  

V 70. letech se dali dohromady a rozhodli se, že naše obec není na vymření, jak nám někteří 

prorokovali. Společně začali pracovat a budovat novou moderní vesnici. Na jejich odkaz mi 

navazujeme. Proto bylo přirozené, že křest proběhl v kulturním domě, který je pro nás trvalou 

připomínkou jejich práce. 



    Rád bych poděkoval všem, kteří jste přišli a věnovali vzpomínku na tyto lidi. Jsem si jistý, 

že se jim tato dobrá zpráva donesla a snad jsou na nás hrdí, že jejich myšlenky a sny jsou stále 

živé. Pro nás je to závazek do budoucnosti, pokračovat v tom, co oni začali. Jsme na svoji 

obec hrdí a pomocí symbolů se také chceme veřejně prezentovat. Je to signál pro ostatní obce 

i státní orgány, že jsme živá obec a její budoucnost nám není lhostejná. 

                                                                                                                               Pavel Šubr 

 

 

Brodecký sešup 

 
        V sobotu 6. října se za posledního slunečného a teplého dne uskutečnil první ročník 

Brodeckého sešupu. O jeho přípravě jsme informovali v srpnovém vydání občasníku. Na 

odpolední akci dorazilo 36 účastníků. 

   Do samotného závodu nastoupilo devět závodníků. Některé vozy na závodní trať vyjížděly 

rovnou z dílny, kde byly stavěny ve velkém utajení před konkurencí. Pro některé byl start v 

ostrém závodu zároveň první testovací jízdou. Pět z devíti vozů byly prototypy postavené 

speciálně pro tento závod. 

  Zaujaly rovněž závodní týmy. Některé se na trati ukázaly už v pátek během tréninkových 

jízd. Znalost trati a získání dat pro telemetrii byly pro týmy velkým přínosem v sobotních 

závodech. Velmi statečně bojovala stáj ''Rychlá Barbie“. Vozidlo této stáje bojovalo celé dva 

dny s největším množstvím technických problémů. Po páteční kolizi nebylo jasné, zda vůbec 

nastoupí do sobotního závodu. Razantně nastoupil do závodu tým ''Johny 5'', který postavil 

rovnou dvě profesionálně připravené stáje ''Johny 5'' a „Johny 5 junior''. Tým měl v 

doprovodu rovněž velmi půvabné hostesky, které byly ozdobou celého závodu a velkým 

překvapením pro všechny účastníky sešupu. Doufáme, že na další ročník tým dorazí ve 

stejném složení. 

  Očekávanou událostí závodu se stala závodní stáj ''Valící se špalky''. Podle zákulisních 

informací se připravoval monopost originální konstrukce s dvojitým difuzorem. Skutečnost 

však předčila očekávání. Byla to mimořádná podívaná, která se však už v dalších závodech 

bohužel nebude opakovat, protože tým po závodě stroj rozebral a začne pracovat na nové 

konstrukci vozidla pro příští ročník. 

  „Valící se špalky“ se staly vítězem závodu a držitelem putovního poháru Brodeckého 

sešupu. Jsme rádi, že si pohár odvezl brodecký tým. Všichni účastníci přislíbili účast v příštím 

ročníku a již dnes se nám hlásí další závodní stáje podporované nadnárodními korporacemi. 

  Poděkování: 

  Hotelu U Kapra - občerstvení pro účastníky a návštěvníky závodu. 

  Pan Petr Kapras - zajistil ceny pro dětské účastníky závodu. 

  Slečna Petra Špůrová - darovala putovní pohár. 

Celý realizační tým v čele s ředitelkou závodu již nyní připravuje druhý ročník závodu. 

Technické předpisy budou uveřejněny na webových stránkách Úhlejova 1. ledna 2013. 

Těšíme se na Vás na startu druhého ročníku Brodeckého sešupu!!! 

                                                                                                                              Pavel Šubr 

 

                                       Ukázka hasičské stříkačky 

 
     Dne 25. srpna 2012 jsme se zúčastnili Otvírání kolonády v Lázních pod Zvičinou. 

Vystupovali jsme v ukázce historické hasičské techniky. Celé družstvo bylo oblečeno do 

replik starých hasičských uniforem s restaurovanou originální výstrojí úhlejovských hasičů. 

Pro některé součásti výstroje to byla záchrana na poslední chvíli. 

  Samotná ukázka byla zrežírovaná a měla stanovený pevný řád, na který nekompromisně 

dohlížela velitelka družstva. Podle slov návštěvníků mělo takto pojaté vystoupení úspěch. 

Dokázali jsme do ukázky vtáhnout nejenom přítomné děti, ale i dospělé. Všichni netrpělivě 



čekali, zda hasiči dorazí v čas. Příjezd staré stříkačky s koňským spřežením nechal ve všech 

silný zážitek. Součástí akce byl i slavnostní nástup našeho hasičského družstva a projev o 

historickém vývoji úhlejovských hasičů, který zpracovala a přečetla přítomným hostům na 

kolonádě paní Daniela Valentová. 

  Hrstka brodeckých jedinců tak dokázala pozitivně prezentovat celou obec Úhlejov na této 

akci, která neušla pozornosti zpravodajských medií. 

 Dopravu stříkačky a družstva na místo konání zajistil pan Petr Kapras. 

                                                                                                                                Pavel Šubr 

 

 
 

 

 

     Zpráva Místní knihovny Úhlejov k činnosti v roce 2012. 
 

      Milí spoluobčané a čtenáři. 

 

     Tak, jak jsme připravili plán akcí, tak, jsme pro Vás tyto akce       

zrealizovali. Starostí, času a práce s přípravou a samotnou realizací akcí bylo více jak mnoho.  

Velikonoční drátkování proběhlo, zároveň nám Hanička Zelená ukázala ještě jiné techniky 

zdobení vajíček. /malování voskem, gravírování/ . Její zručnost je obdivuhodná. 

Uctění památky padlých spoluobčanů nad Brodkem bylo v letošním roce obohaceno 

neformálním povídáním pana Hlavatého, který zpracoval diplomovou práci na téma: 

Květnové dny 1945 na Miletínsku. Turistický pochod „Po stopách rytíře Zbyhoně“, nebo 

povídání Dr. Hlušičkové  CSc.  o Josefu Kulhánkovi nebyly pouhou místní záležitostí. O to 

byla příprava náročnější, abychom neudělali Úhlejovu ostudu. V případě pochodu se to 

podařilo i přes nepřízeň počasí. V případě besedy o Josefu Kulhánkovi úhlejovském rodáku a 

významném renesančním člověku jsme si uřízli pořádnou ostudu. Účast 5 občanů + 9 hostí 

vč. organizátorů mluví za vše. Vážím si účasti pana Františka Munzara /bývalého starosty/, 

který se zúčastnil i přes velké zdravotní obtíže. Připouštím, že jsem očekávala daleko větší 

účast. Kdo budete mít zájem o panu Kulhánkovi vědět víc, ráda Vám půjčím vydanou 

brožurku z jeho deníku, kde popisuje své putování a prožitky za I. a II. Světové války.  Letní 

„Brodecká bojovka“ proběhla za účasti 9 předškolních dětí. I zde jsem očekávala větší zájem. 

Pochopitelně jste museli jít s dětmi i Vy rodiče a věřte, že to dětské nadšení a nasazení pro 

soutěživost stojí za to vidět. Tuto akci uskutečním opět v roce 2013.  

     Samotná činnost knihovny probíhá pravidelně i v letních měsících, kdy bývají knihovny 

uzavřené. Případnou mou neúčast se snažím Vám dát vědět formou vývěsky na dveřích 

Obecního úřadu. Snažím se vyhovět přáním čtenářů-studentů, kteří požadují tituly povinné 

četby ve školách.  

Dle plánu jsou zpracovány materiály na téma:  

- Historie ochotnického divadla – uvedení v regionálním časopise „Pod Zvičinou“ 

- Historie kulturního domu na Úhlejově 



- Kamenný hrad Šušpárek 

- Historie knihovny Úhlejov 

Uvedené materiály jsou k dispozici v knihovně.   

Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky Místní knihovny Úhlejov:  

www.knihovnauhlejov.webk.cz  

Pár čísel z roku 2012 : Počet čtenářů – 36 z toho 15 dětí 

                                     Fyzické návštěvy knihovny  - 453 

                                     Celkem vypůjčeno knižních titulů – 285 + 57 výpůjček časopisů 

                                     Vzdělávací, kulturní i sportovní akce – 6  s 228 účastníky 

     Na závěr děkuji všem, kteří se výrazně podílí na realizacích akcí, ale i těm, kteří byť 

minimální, ale přeci nějakou pomocí, přispěli tomu, abychom byli živou obcí. Není to pouze o 

nás, je to do budoucna o našich dětech.  

     Přeji Vám svátky vánoční provoněné duševním teplem, úsměvy a pohodou. Nový rok 

2013 aby nešetřil na zdraví, těla i mysli.  

                                                              zdraví Vás 

                                                          Daniela Valentová 

 

 

 

   Rozsvícení vánočního stromku na 

Brodku. 
     Na první Adventní neděli 2. prosince 

si sousedé, přátelé a občané slavnostně 

rozsvítili na Brodku stromeček a adventní svíci se 

symbolem prvního dne očekávání příchodu Ježíška. 

     Více, než milá atmosféra se dotkla nás všech. 

S recitací  vánočních veršů od Úhlejovského rodáka 

pana Josefa Machka a hrou na flétnu vánočních písní 

jsme oslavili významný liturgický den. Vzpomněli jsme 

na sousedy, kteří již nejsou mezi námi a které jsme 

mněli rádi. Paní Jana  Špůrová  udělala sladké 

dobroty, které jsme uvítali společně s připravenými 

teplými tradičními nápoji Vánoc od Katky Kaprasové. 

Bylo nás 45 vč. těch, kteří ze zdravotních důvodů, 

nemohli přijít sami a byli odkázání na pomoc svých 

sousedů a tak to má mezi námi lidmi být. Pro mne toto 

byl jeden z nejhezčích dnů v roce -  lidský, 

uklidňující. 

                                                                                                                   

Daniela Valentová 

 

                   

Důležité upozornění na změnu systému svozu 

komunálních odpadů v obci. Od 1. 1. 2013 vstoupí 

v platnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Podstatou této vyhlášky je 

zavedení paušálního poplatku za svoz komunálních 

http://www.knihovnauhlejov.webk.cz/


odpadů. Výše poplatku je stanovena na částku 400,- Kč 

na 1 trvale hlášeného občana a rok. A částku 400,- Kč 

za rekreační objekt a rok. Tato částka byla stanovena 

ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen 

a.s.. Každý občan po zaplacení tohoto poplatku obdrží 

celoroční známku, na základě které mu bude svozová 

nádoba odvezena ve frekvenci 1x za 14 dní. Nádoby na 

tříděný odpad zůstávají ve stejném provedení jako 

doposud. Celé znění vyhlášky naleznete na úřední 

desce obce nebo na internetových stránkách obce 

v sekci vyhlášky obce. 

 

Šedivá Lenka 

Starostka obce 

 

 

Srdečně Vás zveme na 

 

Vánoční zpívání u kapličky 

 
       14. prosince 2012 od 17,00 hod. 

 

ÚHLEJOVSKÁ KAPLIČKA 
 

Přijďte si zazpívat vánoční koledy 

Za hudebního doprovodu houslistky Kateřiny Záveské 

Adventní nápoje pro zahřátí 

 

 

 

Obec Úhlejov a kulturní komise 

zve všechny milé spoluobčany 

na tradiční silvestrovské posezení 

v kulturním domě 

v neděli dne 30. prosince 2012 

 
Úsměv na tváři a dobrou náladu s sebou! 
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