
     

     Velikonoce jsou spojovány s jarem, neboť časově spadají

do tohoto, bezesporu  krásného ročního období. Stejně tak 

jako spojujeme  Velikonoce s jarem , spojujeme jaro s  

životem. Na jaře se probouzí příroda  a s ní veškerý život po 

dlouhém zimním spánku a dává nám to najevo svými pestrými 

barvami, všudepřítomnou smyslnou vůní, slunečními paprsky, 

prohřátým vzduchem a krásným zpěvem ptactva.  Snad proto v 

tento krásný čas naši předkové slavili a po velmi dlouhou dobu 

považovali jaro, jako začátek roku nejen zemědělského, ale i 

kalendářního.

     Příjemné prožití velikonočních svátků  a radost z každého 

prožitého jarního dne,  Vám všem přeje Zastupitelstvo Obce 

Úhlejov.

                                            starostka obce 

                                            Lenka Šedivá



     

        Členové zastupitelstva se scházejí pravidelně každý týden.  Dne 19.12.2008 a 
dne 26.2.2009 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva. Na svých jednáních 
projednali a schválili :

- Požadavek Města Miletína o mimořádný příspěvek na opravy a úpravy 
místního hřbitova . Byl schválen příspěvek ve výši 3.000,- Kč.       

- Dále byl schválen příspěvek na vydávání časopisu  „Pod Zvičinou“  ve výši
1.000,- Kč

     -     Odměny členům zastupitelstva a občanům, kteří se aktivně podíleli na práci a    
činnosti zastupitelstva a brigádách v obci. Celková částka na odměny 5.000,-
Kč.

- V průběhu roku 2008  došlo k navrácení půjčky od Min. pro místní rozvoj   
poskytnuté na rozvoj bydlení v  částce 100.000,- Kč.  

- Zastupitelstvo projednalo,  schválilo a vypracovalo žádost o poskytnutí 
           finanční podpory (dotace) z programu“ Obnova venkova“ Královehradeckého 
           kraje. Dotace bude poskytnuta na vybudování dětského hřiště s umělým 
           povrchem a přilehlým zázemím v osadě Brodek ve výši 400.000,- Kč.
          V současné době se čeká na schválení této dotace.

- Dále byla vypracována žádost na poskytnutí dotace na výpočetní techniku pro 
Místní lidovou knihovnu  Úhlejov ve výši 20.000,- Kč. 

- Byl projednán a schválen rozpočet na rok 2009, který je vyrovnaný a byl 
vyvěšen na vývěsce Obecního úřadu v měsíci lednu a únoru 2009.. 

- Na veřejném zasedání starostka seznámila s výsledkem auditu který provedl 
Úřad Královehradeckého kraje   a který zjistil administrativní nedostatky při 
vyplácení odměn členům zastupitelstva a občanům za jejich aktivní podíl na 
zvelebování obce. Veškeré závady a nedostatky byly ve spolupráci s účetní 
firmou odstraněny.

- Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení poplatků z ubytovací 
kapacity. Toto se týká penzionů, rekr.chat a chalup které majitelé pronajímají 
cizím osobám a.t.d. Navrženo zvýšení ze 2,- Kč na 5,- Kč /den s platností od 
1. července 2009.

- Zastupitelstvo Obce Úhlejov  schválilo celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet za rok 2008. Dále schválilo novou směrnici pro oběh účetních 
dokladů  a zabezpečení vnitřního kontrolního systému  dle § 25 zákona 

     č. 320/2001 Sb. 
 Dále obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení    nájmu v bytovkách                       
.     čp.   62 a 63 o růst inflace tj. o 6% .
- Vzhledem ke stáří a možnosti zlomení a vyvrácení stromů podél cesty 

z Brodku ke kulturnímu domu. Obecní zastupitelstvo jedná o pokácení těchto 
stromů – topolů po projednání s odborníkem na tuto problematiku.

- V roce 2009  obecní zastupitelstvo uvažuje o nové výsadbě zeleně v obci a to 
podél cesty na Růžovka  výsadbou 12 lip a 6 kaštanů, podél cesty od 
kulturního domu ke křižovatce na Třebihošť výsadbou 8 ks. švestek . Dále 10 
ks. javorů na ostatní místa v obci. Náklady na zakoupení těchto stromů je cca 
6.000,- Kč.       

   



Rozpočet pro rok 2009

  UPOZORNĚNÍ  
        Poplatky pro občany vroce 2009 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

Poplatek za psa staršího jednoho roku činí :                          

- za jednoho psa ………………………….. 50,- Kč

- za každého dalšího psa …………… 80,- Kč 

Poplatník je povinen uhradit poplatky do konce  března  2009.

Evidence psů
     V letošním roce proběhne evidence psů vkatastru obcí Úhlejov a Chroustov 

přihlášených u Obecního úřadu Úhlejov.  Každý pes bude mít přidělenou známku 

s evidenčním číslem anázvem obce. 

Informace pro občany 
   Obecní úřad vlastní léčebný magnetoterapeutický přístroj 

BIOMAG který není využitý ani používaný.  Ztohoto důvodu 

Obecní úřad tento přístroj nabízí  kprodeji.  Bližší 

informace o prodeji Vám  sdělí  vkanceláři Obecního úřadu 

Úhlejov. 



Odpadové hospodářství obce Úhlejov vroce 2008
     Občané naší obce  se plně zapojili do sběru tříděného odpadu (plasty, sklo a papír) a 

na základě uzavřené  hospodářské smlouvy sfirmou Ekonom to přineslo obci zpětný zisk  

ve výši 21.637,- Kč. 

Odpadové hospodářství  obce včíslech : 

- Náklady na odvoz plastů ………………………………28.358,- Kč

- Náklady na odvoz skla……………………………………  2.500,- Kč

- Náklady na odvoz papíru………………………………..  2.360,- Kč

- Pronájem sběrných nádob……………………………..11.500,- Kč

- Odvoz nebezpečného odpadu……………………….  6.350,- Kč

- Likvidace Černé skládky Chroustov…………….25.500,- Kč

- Poplatky vybrané od občanů ………………………..24.010,- Kč

- Dlužná částka občanů na poplatcích 

Za období 2005 – 2008 ………………………………..5.050,- Kč

     Z uvedeného přehledu  je zřejmé, že třídění odpadů se  obci vyplácí  a Obecní úřad 

nemusí v letošním roce přistoupit knavýšení poplatků za odpady tak, jak je to běžné 

v okolních obcích.                                                        Místostarosta Zdeněk Šedivý

Svoz nebezpečného odpadu :
    Předběžně informujeme občany , že svoz nebezpečného odpadu proběhne

dne 18. dubna 2009 od 12,40 hod. na sběrných místech :  Úhlejov před kulturním 

domem a Chroustov u  hasičské zbrojnice. Týden  před svozem, budou na sběrných 

místech vyvěšeny letáky, kde bude přesně uveden čas svozu a ceník.

Svozový plán odvozu domovního odpadu pro obec Úhlejov vroce 2009

Firma MARIUS PEDERSEN  - ceník svozu domovního odpadu pro rok 2009:
- 39 svozů ……………………………… 2.048,- Kč
- 26 svozů ……………………………… 1.400,- Kč
- 20 svozů ……………………………… 1.131,- Kč
- 13 svozů ………………………………   777,- Kč
- Jednorázová známka ……………….     70,- Kč
- PE pytel s logem MP ……………….     70,- Kč
- Pronájem nádoby(popelnice)………  164,- Kč/ROK

Obecní úřad Úhlejov přispívá 400,- Kč na žlutou známku tj. na 26 svozů za rok 
( 1x za 14 dnů ve čtvrtek – sudý týden),  za kterou zaplatíte pouze 1.000,- Kč.



je projekt, který přiblíží informaci z centrálních databází  

a agend státní správy směrem kobčanovi na místní 

úroveň,  tj. do jeho místa bydliště.  I na Obecním úřadě vnaší obci 

bude toto pracoviště  Czech POINTu  zřízeno od 1. července 2009.

     Program Czech POINTu je zaměřen na zkvalitnění komunikace  mezi jednotlivými 

správními  subjekty  a také přináší řadu výhod pro občany. Občanovi je na požádání

možné  vystavit výpis zkatastru nemovitostí,  výpis zobchodního i živnostenského 

rejstříku  atd.  Bude vedena komunikace  pomocí datových schránek  (elektronická 

podoba korespondence), elektronická spisová služba, elektronická úřední deska, 

podatelna a další doplňkové služby.  Celková hodnota pracoviště na Obecním úřade na 

Úhlejově  je 93.927,- Kč.  Z toho 14.090 Kč. hradí obec zrozpočtu a 79.837,- Kč  je 

hrazeno z prostředků EU. Podrobnější a doplňující informace budou podány  před 

spuštěním provozu pracoviště po vyškolení  pracovníka obsluhy tohoto projektu. 

                                                                                Starostka  obce Lenka Šedivá

Údržba místních komunikací vzimním období.
     V zimním období 2008-2009 se na údržbě místních komunikací podíleli naši občané .

V obci Úhlejov-Brodek  pan Jindřich Zvoníček. Vobci Chroustov  pan Miroslav Mašek a 

na údržbě cesty Úhlejov-Růžovka pan Petr Kapras . 

     Všem za projevené úsilí vzimním období  patří od Obecního úřadu poděkování. Celkové 

náklady na údržbu místních komunikací (vyhrnování sněhu) budou zveřejněny vdruhém 

čísle Úhlejovského zpravodaje. 

Inventarizace
     Inventarizace  majetku obce byla provedena vsouladu se zákonem  k31.12.2008 a 

předána účetní firmě k 31.1.2009. Nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky.Výsledky 

inventury byly odsouhlaseny auditory zKÚ Královehradeckého kraje bez závad. 

                                                                                  Místostarosta  Zdeněk Šedivý

                             

                            
                            Dne 6.3.2009 proběhla výroční členská schůze pobočky Českého     

                            červeného kříže vMiletíně,  na které byli oceněni dva naši občané

                            Jaroslava Pajasová z Chroustova  a 

                            Miroslav Korda z Úhlejova

 za  30  bezplatných odběrů krve. Za tuto záslužnou a výjimečnou činnost vyslovili  

členové Obecního zastupitelstva vÚhlejově upřímné poděkování.

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



                Místní knihovna informuje   
        Milí úhlejovští čtenáři a občané. Určitě jste si již všimli, že Česká televize a Český 

rozhlas pořádají cyklus pořadů snázvem „ KNIHA MÉHO SRDCE“, který proběhne 

v období od 4. dubna  do října  vletošním roce. Základní osou celého cyklu, zábavných a 

naučných pořadů je hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Celou akci 

bude moderovat herec Jaroslav Dušek. Nominovat svou oblíbenou knihu ( musí jít o 

knížku českou nebo cizí přeloženou do češtiny) budete moci od 4. dubna do 19. dubna

2009. V květnu bude vyhlášeno 100 neoblíbenějších knih, včervnu se výběr zúží na TOP 

12 a v říjnu se dozvíme, která kniha je vČeské republice neoblíbenější. Pořady v rámci 

této akce odvysílá  Česká televize  vždy vsobotu. Do hlasování se může zapojit každý. 

V příloze tohoto zpravodaje jste našli hlasovací kupon. Tento můžete vyplněný vhodit do 

schránky Obecního úřadu na Úhlejově, nebo přinést ssebou v pátek do knihovny. Rádi 

bychom využili Vámi vyplněných kuponů kvlastnímu zveřejnění svých TOP 12 

nejoblíbenějších knih. Vaše kupony odešleme na adresu Česká televize Kavčí  hory 140 70 

Praha 4 – heslo“Kniha mého srdce“. Samozřejmě, že můžete vyplněný kupon zaslat přímo 

na uvedenou adresu. Dále lze využít hlasovací formulář na www.knihasrdce.cz

 Pár statistických informací o naší knihovně za rok 2008.

     Celkem máme registrovaných čtenářů 33, ztoho do 15 let 19 čtenářů.  Čtenáři naší 

knihovny v minulém roce přečetli 211 knížek. Nejvíce byla zastoupena krásná literatura 

dětem, těsně následovala krásná literatura dospělých a naučná literatura. 

     Důležitá informace  :

    -    Obecní úřad Úhlejov uzavřel vsouladu se  zákonem č. 121/200 Sb. o právu     

autorském, licenční smlouvu o veřejném provozování děl podléhajících schválení 

Ochranného svazu autorského. Na základě této smlouvy  můžeme návštěvníkům   Místní  

knihovny  promítnout pohádku či film pro děti i dospělé, případně sledovat vybrané  

sportovní pořady.   Obecní úřad zakoupil LCD televizor 107  sDVD přehrávačem. 

-     od dubna máme knihovnu otevřenou vždy vpátek od 19,00 hod.

- dne 10.dubna 2009 budeme mít pro vás připraveny nové knížky z výpůjčního 

fondu Okresní knihovny Jičín. Předškolní děti se mohou těšit na krásná leporela . 

Najde zde určitě knížku každý zVás . (cestopisy,beletrie,vzory 

vyšívání,dobrodružné pro děvčata i kluky.) Těšíme se na Vás . Naše internetové 

stránky :  www.knihovnauhlejov.wz.cz
                                                                                                Daniela Valentová



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

Pálení čarodějnic
v podvečer  dne   30. dubna 2009   na  Brodku

Organizátoři pálení čarodějnic žádají o dobrovolný finanční 
příspěvek na zajištění svozu roští a dřeva na hranici.

V letošním roce tradiční 

Velikonoční výstava  v kulturním domě na Úhlejově nebude.

Na  prodejní výstavu „Velikonoce na Hořicku“ Vás srdečně zve OS 

KLUB KLOKÁNEK  do Hořic –malý sál KD Koruna

od 7. do  10. dubna 2009  - 9,00 – 17,00 hod.
                                                                         Marcela Jáklová

Úhlejovský zpravodaj vydává Obecní úřad Úhlejov                 schválila starostka obce Úhlejov
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