
pro  obce  Úhlejov ,  Chroustov   a  osady   Brodek   a   Růžovka
číslo: 1.                               ročník: IV.                           duben 2010

Velikonoce jsou bezesporu považovány za svátky 

jara. Také svou rozmanitostí a tradičními symboly  

zobrazují probouzející se přírodu a její počínající 

život. Nabízí pestrost barev, smyslnou vůni a 

všudypřítomný ptačí zpěv. Sjarním úplňkem přišel 

zas sluníčkem prozářený velikonoční čas. My vám 

k tomuto svátku, posíláme přání po kuřátku a 

s ošatkou barevných vajíček, přibalujeme spoustu 

jarních písniček. Pomlázka ať vám zdraví přinese, 

pohodu a štěstí to s sebou ponese. To vám ze 

srdce přejí, ať je vám stále jen veseleji, 

zastupitelé Obce Úhlejov.

                                      starostka  Lenka Šedivá
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Dne 17.12.2009  jednalo Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání a   projednalo: 
- nutnost vypracování nového územního plánu. Bylo provedeno seznámení s finančními 

požadavky a nabídkami projekčních firem. Po důkladném zvážení a projednání byla 
vybrána projekční firma REGIO p.a. Hradec Králové, která tuto zakázku provede za

-  139.230 ,- Kč,

- byl vypracován a projednán rozpočet pro rok 2010 a jednotlivé položky rozpočtu byly 
rozebrány a schváleny. Obec Úhlejov dle rozpočtu bude hospodařit s finanční částkou 
1.694000,- Kč, 

-  provedeno seznámení  s bezúplatným převodem parcely 420/1 k.u. Úhlejov -318m2 (místní 
komunikace) od Pozemkového fondu ČR,

-  projednány a schváleny  finanční odměny členům  Obecního zastupitelstva a všem, kteří se 
aktivně zapojují do práce a činnosti v obci,

- dále byla projednána otázka kulturních  akcí a činnosti kulturní komise v roce 2010, 
- bylo rozhodnuto, že poplatky za odpady zůstávají na stejné výši jako v minulých letech. Jen 

dochází ke změně zajištění celoročních známek na popelnice(informace v následujícím 
článku). Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení dvou kusů kontejnerů na plast a dvou 
kusů na sklo z důvodů, že je toto  pro obec hospodárnější než  pronájem těchto kontejnerů,

- provedeno seznámení a schválení provozního řádu víceúčelového hřiště v Brodku.

Dne 16.3.2010 proběhlo veřejné zasedání Obecního zastupitelstva  a projednalo:
-  snížení nájmu v bytových jednotkách obce na základě požadavku nájemníků 
       z důvodů zatékání do několika bytů vlivem špatné střešní konstrukce.
      Na základě  hlasování  bylo rozhodnuto a dočasném snížení nájmu dotčeným 
       nájemníkům. Bylo provedeno seznámení s nabídkami firem na opravu střešní
       konstrukce,
- podána zpráva o zajištění přístupu k elektronické spisové službě  a datovému 

úložišti, 
- podána zpráva o plánované kontrole inventury majetku obce s provedeným   

vyřazením nepotřebného nebo zničeného majetku,
- doplnění osvětlení v prostoru mezi kulturním domem a obcí Úhlejov
- instalace dopravních značek na místních komunikacích v obci,
- návrh na svolání schůze nájemníků  bytových jednotek obce,  se kterými budou  projednány 

všechny potřebné otázky týkající se jejich bydlení.   

                                       

                                     
           Touto cestou si dovolujeme popřát paní Krystyně Plecháčové z Úhlejova
k jejímu životnímu jubileu . Přejeme především hodně sil do dalšího života 
zdraví a osobní pohody.
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  UPOZORNĚNÍ  
        Poplatky pro občany vroce 2010 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  2010.

                    
                   Dne 6.3.2009 proběhla výroční členská schůze pobočky Českého     

                  červeného kříže vMiletíně,  na které byli oceněni dva naši občané

                 Miroslava Žďárská z Chroustova  za 30 bezplatných odběrů krve.

         Dušan  Pajas  z Chroustova  za 50  bezplatných odběrů krve

       Za tuto záslužnou a výjimečnou činnost vyslovili  členové Obecního zastupitelstva 

v Úhlejově upřímné poděkování.

Vítáme nového občánka
     Milá Amálko, vítáme Tě mezi námi, přejeme život plný radosti a uspokojení 

z úspěchů kterých vživotě docílíš.

     Gratulujeme mamince Gabriele a tatínkovi Emilu Horváthovým knarození 

jejich dcerky Amálky.
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Odpadové hospodářství obce Úhlejov vroce 2009
     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 …42 .729,- Kč. 

Odpadové hospodářství  obce včíslech : 

- Náklady na odvoz plastů ………………………………34.420,- Kč

- Náklady na odvoz skla……………………………………7.358  ,- Kč

- Náklady na odvoz papíru……………………………….. 7.747 ,- Kč

- Pronájem sběrných nádob…………………………….15.167.,- Kč

- Odvoz nebezpečného odpadu………………………. 10.299 ,- Kč

- Poplatky vybrané od občanů ………………………..28.150,- Kč

- Dlužná částka občanů na poplatcích 

za období 2008 – 2009……..……………………………….5.560.,- Kč

      V roce 2010 budou zakoupeny 2 ks. kontejnerů na plasty (1.100 l) za 749,- Kč a 2 ks. 

kontejnerů  (1.100 l) na sklo za 1.245,- 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 22. května 2010 od 12,10 hod.do 12,35 hod. u hasičské zbrojnice na

Chroustově  a od 12,50 hod. do 13,15 hod. u kulturního domu na Úhlejově. 
Týden  před svozem, budou na sběrných místech vyvěšeny letáky, kde bude přesně 

uveden druh odpadu a ceník .

Svozový plán odvozu domovního odpadu pro obec Úhlejov vroce 2010

         V letošním roce je na základě nových pravidel změna pro občany , kteří chtějí známky 
na celoroční svoz směsného komunálního odpadu. Každý žadatel o tuto známku si musí 
uzavřít „ Smlouvu o sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu „  s firmou 
Marius Pedersen, která v obcích Úhlejov a Chroustov zajišťuje odvoz komunálního 
odpadu. Tiskopis k uzavření smlouvy dostanete  na Obecním úřadě.Vyplněný tiskopis 
odevzdejte zpět a od Obecního úřadu dostanete celoroční známku na popelnici. Firma 
Marius Pedersen Vám  zašle poštou potvrzenou smlouvu se složenkou k uhrazení poplatku.  
Jednorázové známky na popelnice a PE pytle s logem MP lze i nadále zakoupit na Obecním 
úřadě Úhlejov za 65,- Kč.



   
                            

                           

  Měsíc březen, svým významem, tak trošku převyšuje ostatní měsíce. Začíná 
nám jaro, příroda se opět probouzí k životu, aby nás v dalších měsících potěšila svými 
zázraky. Březen- má také význam v duchovním  životě lidí. Stal se měsícem knihy a čtenářů.  
V hodně dávných dobách, měla knížka pro lidi hodnotu zlata. Na čtení , nebo předčítání,  měli 
lidé na vesnicích čas pouze v zimě. V březnu s jarními pracemi, končil čas na čtení. Význam 
měsíce knihy a čtenářů, jsme si s našimi dětmi  připomenuli čtenářskou soutěží na literární 
téma a věřte, že byly velmi zdatní.  Tuto soutěž, podpořil věcnými cenami Obecní úřad 
Úhlejov. V současné době  nám četba knížky může zpříjemnit kterýkoliv den. Každý máme 
zájem o určitý druh četby. Po tři roky, kdy Vám půjčuji knížky,  již tak trochu  Vaše čtenářské  
zájmy znám.  Díky výborné spolupráci s Okresní knihovnou v Jičíně, konkrétně s paní 
Michlovou a paní Knapovou,  můžeme pravidelně  obnovovat formou výměnného fondu 
bibliotéku v naší knihovně. V současné době máme opět nové knížky -  cestopisné současných 
cestovatelů např. pana Šimánka,  beletrie pro ženy i muže, ruční práce, nové knížky pro děti a 
mládež. 
Připomínám možnost  zabezpečení knížky i nad rámec výměnného fondu, především se to týká 
dětí  a jejich povinné četby, ale i osobních zájmů každého z Vás. K tomuto můžete využít 

vzkazu na WEB stránkách naší knihovny   www.knihovnauhlejov.wz.cz
 Zásluhou aktivního přístupu Zastupitelstva Obecního úřadu Úhlejov, můžeme nabídnout  
hodnotné časopisy JUNIOR pro starší děti a dospělé, MATEŘÍDOUŠKU pro školáky a pro 
předškoláky VČELIČKU.  Pro Vaši  informaci - v roce 2009  byla naše knihovna 
vyhodnocena  podle počtu čtenářů k počtu obyvatel, jako čtvrtá nejaktivnější v okrese Jičín.  
V roce 2009 jsme měli 30 registrovaných čtenářů, kteří přečetli 219 knížek. Registrovaní 
čtenáři se každým rokem evidují nově, takže nemáme žádné tzv. mrtvé duše. Od letošního roku 
pracuje knihovna již na elektronickém základě a k tomu nás Obecní úřad vybavil novým 
počítačem, snímačem dat a tiskárnou.
     Přesto, že téměř všechny činnosti  jsou již elektronicky zpracované, počteníčko s příjemnou 
knížkou, ať v teple pokoje, nebo chládku přírody nic nenahradí.
     Vážení a milí spoluobčané, zvu Vás  do naší Místní knihovny,  každý čtvrtek od 18.00 do 
20,00 hod. (platí již letní čas), nejen pro knížku, ale třeba i na posezení u kafíčka a čaje.

Daniela Valentová
                                                                                              Místní knihovna Úhlejov
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Obecní úřad Úhlejov  pořádá a srdečně zve všechny občany 
a  přátele našich obcí na 

v podvečer  dne   30. dubna 2010   na  Brodku

Vážené dámy, od těch nejmladších po seniorky.   
     
      Vám které máte v plánu dlouho očekávaný let u příležitosti výročí 30.dubna sděluji :
Startujeme z brodeckého startoviště, přeletíme Zvičinu ukrutnou rychlostí, mužům radost 
pokazíme, všechny domů dorazíme a hlavně, naší žízeň uhasíme.   

                                                                    Těší se kolegyně  Kanimůra Brodecká 

       

 Vážení spoluobčané, u příležitosti 65. výročí 
osvobození naší vlasti  od fašismu Vás zveme k uctění 
památky padlých spoluobčanů.
        Krátká vzpomínka se koná 

 u pomníku  nad Brodkem 
                                                   Obecní úřad Úhlejov                                                                                                                      
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