
            

 pro obce Úhlejov,Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo 1 – ročník II – duben 2008

Informace z jednání Obecního zastupitelstva 
     Zpráva z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ze dne 21.3.2008.

1.) Rozpočet : Na veřejném  jednání zastupitelstva byl projednán a schválen      
rozpočet pro rok  2008. Rozpočet je vyrovnaný - výdaje s  příjmy a činí  1.479,200 
Kč.  

2.) Pronájem obecních pozemků :  Na jednání projednány pronájmy obecních 
pozemků  a.) p.č. 259/1( u silnice před Úhlejovem)  p. Kapras              

                        b.)p.č. 16/2   (zahrada) p. Kapras
                        c.)p.č. 14/1  (zahrada) p. Rajnová
      Výši pronájmu,  určenou na dobu 5 let stanoví Obecní  zastupitelstvo  a bude sdělena 
na příštím veřejném zasedání.
     Dále byla projednána žádost o odkoupení pozemku p.č. 589 LV 10001. Prodej byl 
schválen jednomyslně . Žádost s mapkou bude vyvěšena  po dobu  14 dnů ve 
vývěsce(Úhlejov-Chroustov). V případě prodeje bude cena pozemku stanovena po dohodě 
s odborným pracovníkem.

3.) Bezúplatný převod pozemků : Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových bezúplatně převádí pozemky státu do vlastnictví obce

      Úhlejov . Jedná se o pozemky v k.u. Chroustov  = p.č. 145/33, 145/36,
     145/39. Byla projednána smlouva o bezúplatném, převodu , tato byla 
     jednohlasně schválena. 

4.) Bytové jednotky obce : Starostka obce Lenka Šedivá seznámila přítomné
s postupem prací na odstranění stavebně technických závad na nově postavených 
bytovkách. Jedná se o finančně náročné závady. Provádějící
firma na urgence nereaguje. 

5.) Příspěvek z  rozpočtu obce pro ČČK : Finanční příspěvek z rozpočtu obce 
prostřednictvím  ČČK  pro 20 letého zdravého muže, jehož rodič bydlí v našem 
regionu obecní zastupitelstvo neschválilo. Jedná se o člověka, který v současné době 
žije v charitativním zařízení po odchodu z  dětského domova.

6.) Diskuse : 
a.) starostka obce Lenka Šedivá zhodnotila velikonoční výstavu,poděkovala všem 

organizátorům a občanům , kteří se na zdárném průběhu výstavy podíleli.Též 
poděkovala všem sponzorům a občanům obce za dary do tomboly.

b.) Projednána otázka umístění dopravního značení na místní komunikace v obci.
c.) Přemístění kontejneru na sklo a plasty do prostoru z boku KD u rampy.



d.) Předběžně projednána otázka pořádání „Vánoční výstavy“
e.) Rekonstrukce veřejného osvětlení na Chroustově  – ze dvou firem vybrána 

firma Stránský Třebihošť. Náklady si vyžádají částku do 50.000,- Kč.
f.) Zakoupení 4 ks. laviček -  cena  2.500,- Kč/kus – umístění : 1 ks. KD, 1 ks. 

park rodáků, 1ks. hřiště Brodek, 1 ks. Chroustov. U kapličky  na Úhlejově 
bude umístěna lavička kamenná.

g.) Změna územního plánu obce – bude vyvěšeno, připomínky občanů budou 
přijímány v úřední hodiny OÚ  Úhlejov.

h.) Okrsková soutěž hasičských sborů  proběhne na Úhlejově dne 10.5.2008 a 
bude  svolána samostatná organizační schůzka k zajištění této akce.

i.) Na základě odborného posouzení a doporučení byla v měsíci březnu 2008 
provedena údržba  Parku rodáků a přátel vesničky Úhlejov na Zavadilce. 
V další  údržbě se bude pokračovat. Dále provedena údržba lesní cesty 
k autobusové zastávce nad Brodkem – „Kostelňák“

                                
                                                                                      Místostarosta obce : Zdeněk Šedivý

Informace  o obci Úhlejov
Obec Úhlejov  =  počet částí  - 2 – (Úhlejov – Croustov )
                        = počet katastrálních leme – 2 – (Úhlejov – Chroustov)
                        = počet sídelních jednotek  - 4 – Úhlejov – Chroustov – Brodek –Růžovka                               
                                                                             
      -     výměra  =  412 ha ( 4,12 km2 

- zeměpisná šířka = 50 25´ 33“
- zeměpisná délky = 15 41´11“
- nadmořská výška =438 m   n/v
- - počet obyvatel  =ROK 2006    113   ( 51 žen, 61 mužů – do 15 let 13 chlapců,    

                                                         13 dívek) – hustota 27,43 obyvatel/km                       
Současný stav počtu obyvatel – rok 2008  = ....124..........
Adresa Obecního úřadu Úhlejov =   Úhlejov čp. 50 – 507 71
Úřední hodiny pro veřejnost  : každý pátek od 18,00 hod. do 20,00 hod. 
Tel : 775 940 406
e.mail : uhlejov@seznam.czinter. stránky : www.uhlejov.blog.cz     ( neoficiální stránky 
Úhlejova)

Obecní úřad Úhlejov  pořádá a srdečně zve všechny občany 
našich obcí a přátelé na 

Pálení čarodějnic  v podvečer  dne   30. dubna 2008   na  Brodku

     
     Organizátoři pálení čarodějnic uvítají finanční příspěvek k pokrytí nutných nákladů
spojených se svozem dřeva a roští z našich zahrad a zahrádek na hranici. 
     Občerstvení pro čarodějnice a doprovod zajištěno.

mailto:uhlejov@seznam.cz
http://www.uhlejov.blog.cz/
http://www.uhlejov.blog.cz/


Odpady v roce 2008
               V letošním roce k žádným podstatným změnám  v  placení poplatků za odpady 
nedojde.
      Poplatky pro občany v roce 2008 se od minulého období neliší a místní poplatek za komunální 
odpad  činí :
- za 1 osobu pro trvale bydlící ……………….... 100,- Kč   ( bez rozlišení věku)
- za rekreační objekt (chalupa, chata) ……….. 150,- Kč. 
    Poplatník je povinen uhradit poplatek do konce  března  2008.
Místa určená k ukládání odpadů :

- sklo a plasty – u Obecního úřadu Úhlejov

-                     -  za školou Chroustov
                          -  u kapličky  Úhlejov - plasty

                                -  Brodek – plasty =  u Špůru  
     Způsob likvidace odpadů si každý občan určí sám a to jak různými druhy známek na popelnice, 
nebo igelitové pytle. V loňském roce byl otestován způsob placení poplatků za odpady u rekreačních 
objektů a to formou rozesílání složenek vlastníkům těchto nemovitostí. Tento způsob se osvědčil a 
v letošním roce budeme tímto  způsobem  pokračovat. 
     Obec Úhlejov úspěšně spolupracuje se společností EKO-KOM a.s. která zajišťuje zpětný odběr 
obalů z odpadů.Vytříděné komodity přinášení finanční prostředky do obecního rozpočtu. V roce 2007 
se jednalo o částku 13.000,- Kč. Z tohoto důvodu je zvažováno o zřízení kontejneru na papír u 
Obecního úřadu. Dále je připravována spolupráce se společností REMA SYSTÉM a.s. která nabízí 
instalaci sběrného boxu na odkládání starých  drobných elektro- zařízení ( např. malá radia,mob. 
telefony,rychlovazné konvice,holicí strojky a.t.d.)Box bude umístěn v budově Obecního úřadu.
     Společnost Marius Pedersen která zajišťuje odvoz komunálního odpadu  provede v naší obci

    mobilní  svoz  nebezpečných odpadů  - dne 19.4.2008 

Úhlejov –      u kulturního domu 8,00 – 8,25 hod.
Chroustov – u hasičské zbrojnice  8,35 – 9,00 hod. 
Občané hradí zneškodnění odpadů – ceník vyvěšen na odběrném stanovišti.

Chraňme naše životní prostředí !!!
                                                                          Starostka obce : Lenka Šedivá

Poplatky za psa  pro rok 2008

     Poplatek za psa v roce 2008 se též nezměnil a činí :

- za jednoho psa …………………….50,- Kč

- za každého dalšího psa ………80,- Kč

Poplatku podléhají psi starší 1 roku a poplatek je splatný do konce března 2008.

                                                                                             Starostka obce : Lenka Šedivá



Vážení spoluobčané

     Počátek letošního roku byl pro naši obec velmi plodný, v poměru k počtu obyvatel naší 
obce, není  narození dvou miminek  v jednom měsíci  obvyklé. 
                       V únoru  udělali Obecnímu úřadu radost : 

     rodiče Miroslav a Hanka Kordovi se svojí holčičkou  Lucinkou, která se narodila 
18. února 2008. Ať Vám holčička roste do krásy a  zdraví  a někdy v budoucnu dělá radost 
nejen Vám rodičům, ale i Naší obci.

a

     rodiče Dominik Rychtermoc s Markétou Fojtíkovou  se svým synkem  

Neklanem,  který  se narodil 15. února 2008. Srdečně  vítáme a zároveň přejeme příjemný 
život v naší obci, která je od ledna 2008  trvalým pobytem rodiny. Každá mužská ruka je 
v rodině i obci  potřebná. Přejeme hlavně zdraví.

     Dalším pozitivním  aktem pro obec je trvalý pobyt  Lukáše a Vlastislavy Přibylových
se svými bezvadnými kluky Alešem a Šimonem. Také jim přejeme , aby nikdy nelitovali 
svého rozhodnutí,  žít v naší obci a vychovat zde další pokolení svého rodu.

     Vítáme i paní Janu Fouskovou, která chalupaření v milovaném Brodku vyměnila za 
trvalý pobyt. 

     Obecní úřad si hluboce váží p. Dušana Pajase  z Chroustova  který obdržel  7. března 
2008 na Výroční schůzí ČČK uznání za 40. bezplatných odběrů krve. Děkujeme za všechny, 
kterým tímto svým přístupem zachránil lidské životy.

                                          Lenka Šedivá – starostka obce

     Místní lidová knihovna informuje :
Po dobu letního času provozuje knihovna  a zároveň internet svou činnost  vždy od 19.00 
hodin do 21.00 hodin. V současné době máme již 29 čtenářů a jsme vybaveni knížkami i pro 
nejmenší děti. Obecní úřad vyšel vstříc a zakoupil pro pro MLK dva časopisy:
GIRL pro dívky a děvčata a 21. století Junior pro všechny starší děti. Stačí přijít do knihovny 
a tyto časopisy Vám zapůjčíme. 
     Ráda se připojuji k paní starostce s poděkováním aktivním organizátorům „Velikonoční 
výstavy“, především paní Marcele Jáklové z Brodku. Pro všechny, kteří ctí staré tradice , ale 
nejen pro ně je příjemným pohlazením dušičky, ta nádherná podívaná. Hodnotím, ale i textový 
doprovod, který připomene význam jednotlivých dnů spojených s Velikonocemi. Pro nás je 
význam těchto  dní,  již pouze  zajímavým poučením, pro naše předky to byly rituály, které 
pomáhaly přežít.

Daniela Valentová
      knihovnice



Mikulášská nadílka    8.12.2007
      Za účasti  40 dětí a dospělých proběhla v Kulturním domě na Úhlejově    pod patronací Obecního úřadu 
Úhlejov  Mikulášská nadílka  pro naše děti. Samy děti si připravily program  her a soutěží . Bylo zajištěno 
občerstvení pro děti i dospělé. Na organizaci her a soutěží se podíleli  Nikola Špůrová, Petra Špůrová, 
Sabinka Špůrová a  Tomáš Jákl.

Vánoční posezení     28.12.2007
     Mezi vánočními svátky se na Kulturním domě v Úhlejově sešli občané obce k vánočnímu posezení a 
k příjemné pohodě u hořícího krbu.  Posezení ze zúčastnilo 46 občanů obce Uhlejov,  Chroustov, Brodek a 
Růžovka.

Zlatá svatba
     V měsíci prosinci 2007 oslavili naši spoluobčané manželé

Josef a Vlasta Jáklovi
a
Ladislav a Vladislava Tothovi
50 let společného života – zlatou svatbu.
     K tomuto životnímu jubileu bylo oslavencům dne 28.12.2007  v Kulturním domě na Úhlejově  
starostkou obce Úhlejov Lenkou Šedivou  poblahopřáno a popřáno do dalších let  mnoho spokojenosti , 
pevné zdraví a pohodu v kruhu svých blízkých a přátel.

Velikonoční výstava – 14. 15. a 16.března 2008    
       Naše vesnička, malá rozlohou, ale velká významem, uvítala letos v březnu již podesáté návštěvníky ze 

širokého okolí na  „ VELIKONOČNÍ   VÝSTAVĚ „ v Kulturním domě na Úhlejově. 
            Již tradičně výstavu  v pátek dopoledne navštívily děti ,společně se svými učiteli  ze Základní školy 
K.J.Erbena v Miletíně. Dále ,až do neděle byla výstava přístupná široké veřejnosti. Expozice návštěvníky 
nejen potěšila a citově obohatila , ale dokázala , že i v dnešní  hektické době člověk rád vnímá vše krásné, co  
jej spojuje s minulostí našich dávných předků. Mohli jsme zde vidět velikonoční krasličky v ošatkách, 
zdobené různými technikami ,včetně drátkování, obháčkování, děrování . K těm nejkrásnějším patřily ty 
škrabané až z Moravy. Za symbolickou cenu jsme si mohli my, kteří nejsme tak šikovní pořídit nádherně 
zdobené kraslice od paní Haničky Zelené. Nedílnou součást tvořily výrobky z perníkového těsta zdobené 
velikonoční tematikou.  Kouzlo výstavy dokreslovala  lidová keramika  a jiné tradiční předměty, které  
vytvořily šikovné ruce. S obdivem jsme se zastavili u paní Jany Kráčmarové , která vytvářela před našima 
očima jemnou krásu paličkované krajky . Tato třídenní akce se mohla uskutečnit pouze díky nadšení  našich 
občanů   za aktivní pomoci Obecního úřadu Úhlejov. Zastupitelé obce si uvědomují , jak velký význam  pro 
obec má akce na které se zcela dobrovolně a nezištně spoluobčané podílejí..
     Velké poděkování  patří především  paní Marcele Jáklové z Brodku která je srdcem  výstavy. Výraznými 
pomocníky  byla Libuše Kaprasová a Jana Špůrová, které svou obětavou pomocí a zároveň s nesmírným 
citem pro krásno , vytvořily to kouzelné prostředí výstavy. Dále patří poděkování všem sponzorům  a těm, 
kteří se na chodu výstavy podíleli. A těmi jsou paní Marcela Šedivá , Maruška Zvoníčková,Vlada Tothová, 
Jiřina Kracíková , paní Nováková, Josef Šedivý a manželé Valentovi. Poděkování zaslouží  i pan              
J. Novák , který zajišťoval teplo od praskajícího krbu  v prostorách výstavy. Děkujeme všem dětem které 
pomáhaly při výzdobě.
      Příští rok  na jedenácté velikonoční výstavě  - nashledanou.
                                                                                                    Daniela Valentová a  Libuše Kaprasová



Bytové  jednotky
     Na základě podnětu pana Jiřího Nováka byla na schůzi zastupitelstva obce  dne 7.12.2007  
projednána otázka odvodnění prostoru v severní části bytových jednotek. Bylo dohodnuto, že 
v roce 2008  bude provedeno vybudování odvodňovacího kanálu, odbagrování rýhy a 
položení izolace  na základy bytovek.  Náklady na provoz kalového čerpadla při odčerpávání 
vody  ze sklepních prostor bytovek bude hradit Obecní úřad Úhlejov.

Foto z velikonoční výstavy  2008  v Kulturním domě na Úhlejově

              

                      

     Další fotodokumentace z prováděných akcí jsou v příloze zpravodaje k nahlédnutí 
v Místní lidové knihovně  Úhlejov.

Úhlejovský zpravodaj vydává Obecní úřad Úhlejov                    Schválilo Zastupitelstvo Obce Úhlejov
Grafické a technické zpracování : Petr Valenta                          starostka : Lenka Šedivá




