
 

pro obce   Úhlejov ,  Chroustov a osady Brodek  a   Růžovka
číslo: 1                     ročník: VIII.                         březen  2014

      Vážení spoluobčané,

Vzhledem  k tomu,  že  koncem  roku  2013  již  obec
nevydávala žádný zpravodaj,  dovoluji  si  vás oslovit  nyní.
Uplynulý rok byl velmi náročný, vzhledem k akci Zateplení
budovy  obecního  úřadu  (kulturního  domu).  Akce  byla
náročná především v rámci administrativního zajištění, kdy
obec spolupracovala s dotační kanceláří. Vše se zdařilo a
nový  vzhled  obecního  úřadu  nás  nyní  může  důstojně
reprezentovat. Chtěla bych nyní poděkovat všem, kteří byli
obci  v této  záležitosti  nápomocni.  V prvé  řadě  musím

jmenovat předchozí zastupitelstvo, které se zasloužilo za zpracování kompletního projektu.
Dále p. Kaprasovi, který obci poskytl mnohé důležité kontakty a také společně s poradní
sborem  vypomáhal  v technických  záležitostech  a  v neposlední  řadě  současnému
zastupitelstvu, které tuto akci podpořilo. Doufám, že tato důležitá spolupráce bude i nadále
pokračovat a přinese obci mnoho prospěšného.

Děkuji všem, kteří v loňském roce poskytli obci jakoukoliv pomoc. I ta sebemenší
pomoc, je pro takto malou obce jako je ta naše velmi důležitá. 

Dále si vás dovoluji pozvat na kulturní akce, které budou samozřejmě pořádány i
v letošním roce a na první z nich je pozvánka v tomto zpravodaji. 

Chtěla bych vám všem popřát ve všech směrech úspěšný rok 2014.

Starostka obce Úhlejov
Lenka Šedivá

Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 19. 11. 2013
-ZOÚ schvaluje předložený program jednání zastupitelstva obce Úhlejov dne 19. 11. 2013. 



-ZOÚ schvaluje  uzavření  Smlouvy  č.  13153013 o  poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu
životního prostředí ČR. Tato smlouva byla podepsána zástupcem fondu dne 6. 11. 2013 a
zastupitelstvo ji schvaluje na svém zasedání dne 19. 11. 2013.
-ZOÚ schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem Komplexní úpravy prostranství a veřejné
zeleně v obcích Úhlejov a Chroustov v celkové částce 530.600,- Kč do Programu obnovy
venkova (14POV02).

Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 3. 12. 2013
-ZOÚ schvaluje předložený program jednání zastupitelstva obce Úhlejov dne 3. 12. 2013. 
-ZOÚ schvaluje  rozpočtové  provizorium pro  rok  2014,  dle  kterého  bude  zajišťovat  chod
nejnutnějších výdajů až do schválení rozpočtu obce Úhlejov pro rok 2014.
1. obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž
dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
2. hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaje rozpočtu po jeho schválení.
-ZOÚ  schvaluje  uzavření  smlouvy  na  poskytnutí  finanční  podpory  na  obnovu  knižního
výměnného fondu.
-ZOÚ schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  na  obnovu a  opravu drobných sakrálních  staveb
v obci v celkové výši 161.980,- Kč. Žádost bude zpracována a podána na Ministerstvo pro
místní rozvoj. 
-ZOÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.

Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 17. 12. 2013
-ZOÚ  schvaluje  demontáž  křížku  na  Chroustově  a  jeho  převoz  k zrestaurování  do  dílny
Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích.
-ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Městu Miletín ve výši
75. 488,- Kč.
-ZOÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
-ZOÚ schvaluje podání členské přihlášky do akční skupiny MAS Podchlumí. 

Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 14. 1. 2014
-ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí  příspěvku na dopravní obslužnost na rok
2014 s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
-ZOÚ schvaluje poskytnutí  finančního příspěvku na předškolní docházku v obci Třebihošť
v částce 10.000,- Kč. 
-ZOÚ schvaluje uspořádání koncertu instrumentální hudby včetně občerstvení s posezením
pro občany s celkovým nákladem do 5.000,- Kč. Předpokládaný termín je 1. 3. 2014.

Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014
-ZOÚ obce schvaluje rozpočet na rok 2014 dle přílohy č. 1 ve výši:
příjmů: 2.279.024,- Kč 
výdajů: 1.911.224,- Kč 
dlouhodobé financování: 367.800,- Kč 
jako přebytkový  s  tím,  že jako závazné ukazatele  stanoví  objemy jednotlivých paragrafů.
Přesuny mezi položkami musí odsouhlasit zastupitelstvo obce. 
-ZOÚ schvaluje uzavření Dohody o partnerství s Občanským sdružením Podchlumí pro účely
realizace projektu „Komunitivní venkov“.
-ZOÚ schvaluje  že správní území obce Úhlejov spadá do územní působnosti  místní  akční
skupiny Podchlumí o.s. na období 2014-2020. 



-ZOÚ schvaluje bezúplatné věcné břemeno v souvislosti s rekonstrukcí veřejného osvětlení a
umístěním lamp na pozemcích  soukromých osob (tj.  lampy veřejného osvětlení  budou na
pozemek soukromého vlastníka umístěny bez nároku na platbu ze strany obce). V případě, že
vlastník pozemku nebude s touto variantou souhlasit,  lampa zde umístěna  nebude a  bude
řešena náhradní varianta.
-ZOÚ schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na vydávání časopisu Pod Zvičinou.

Informace o hospodaření obce v roce 2013 
   Hlavní příjmy : 
      - odpady                                                             95 941 
      - odpady EKO-KOM                                         28 293 
         celkem                                                           124 234 
      - FÚ KHK                                                     1 532 882 
      - prodej pozemků                                               43 404 
      - dotace na územní plán                                     56 480 
      - dotace na kulturní dům                               1 161 000 
      - prodej akcií                                                    185 748 
- dividendy                                                               15 685 
- startovné turist.akce Zbyhoň                                   2 670 
- vratka daně                                                                 855 
--------------------------------------------------------------------------- 
  celkem                                                               3 131 501 
 Hlavní výdaje : 
- dohody o provedení práce                                 64 910 
- drobné nákupy                                                   44 641 
- autobusová doprava                                           20 362  
- pojištění                                                             18 980 
- počítačové služby                                              27 088 
- zdravotní pojištění                                             20 854 
- daně                                                                   19 388 
- odměny zastupitelů                                         157 459 
- telefony                                                            19 752 
- odvoz odpadů                                                171 202 
- knihovna                                                            4 833 
- autorské poplatky                                              3 099 
- právní služby                                                 166 610 
- příspěvky sdružením                                        39 190 
- účetnictví                                                          33 000 
- dary povodně                                                    10 000 
- elektřina                                                            79 350 
- příspěvky na ZŠ a školky                               103 577 
- opravy a údržba                                                76 433 
- soudní poplatky                                                37 990 
- geodetické služby                                             25 786 
- poštovné                                                              3 611 
- územní plán                                                       84 700 
- rozbor vody                                                         4 593 
- dary občanům                                                    13 939 
- rekonstrukce KD                                           1 985 565 
- výdaje volby                                                      27 314 
- úvěry                                                                218 954 
- cestovné                                                               5 173 
- poplatky KB                                                        8 672 
-------------------------------------------------------------------- 
  celkem                                                           3 497 025 

Bytovky – příjmy  :                                             377 092 
------------------------------------------------------------------- 



 Bytovky - výdaje : 
- úvěry                                                                166 284 
- opravy                                                                67 402 
- houpačky                                                             3 558 
- odpadní vody                                                       8 132 
- instalace zásněžek                                              50 370 
-------------------------------------------------------------------- 
  celkem výdaje                                                   295 746 

NÁVRH ROZPO TU NA ROK 2014Č
ROZPO TOVÉ P ÍJMYČ Ř
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 340.000,-
1112 Daň z příjmu fyzických osob z SVČ 15.000,-
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 36.000,-
1121 Daň z příjmu právnických osob 320.000,-
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 60.000,-
1211 Daň z přidané hodnoty 690.000,-
1340 Poplatek za provoz, shromažď. a odstraňování kom. odpadů 105.400,-
1341 Poplatek ze psů 2.550,-
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3.000,-
1351 Odvod loterií a podobných her 8.000,-
1361 Správní poplatky 1.000,-
1511 Daň z nemovitosti 170.000,-
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 600,-
4112 Neinvestiční př. transfery ze SR v rámci dot. vztahu 54.400,-
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměď. a potrav. 1.500,-
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3.000,-
3612 Bytové hospodářství 406.074,-
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 37.000,-
6171 Činnost místní správy 10.000,-
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15.000,-
Celkem 2.279.024,-

ROZPO TOVÉ VÝDAJEČ
2212 Silnice 120.000,-
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 21.324,-
2310 Pitná voda 5.000,-
3111 Předškolní zařízení 20.000,-
3113 Základní školy 70.000,-
3141 Školní stravování při vzdělávání 15.000,-
3314 Činnosti knihovnické 10.000,-
3319 Ostatní záležitosti kultury 5.000,-
3322 Zachování a obnova kulturních památek 60.000,-
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 30.000,-
3612 Bytové hospodářství 94.000,-
3631 Veřejné osvětlení 70.000,-
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9.000,-
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150.000,-
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60.000,-
6112 Zastupitelstva obcí 180.000,-
6171 Činnost místní správy 880.571,-
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 35.000,-
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20.000,-
6399 Ostatní finanční operace 50.000,-
6402 Vratky VRÚÚ transferů 6.329,-
Celkem 1.911.224,-
Dlouhodobé financování –splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: 367.800,- Kč



Upozornění občanům
     Od 7.dubna 2014 do 22. června 2014 bude prováděna rekonstrukce silnice č.
300  mezi  městem   Miletín  a   obcí  Dachova-Hořice.  V době  provádění
rekonstrukce  bude  provoz  usměrněn  z Miletína  do  Hořic  „Potokama“  přes
Jeníkov a z Hořic do Miletína přes Červenou Třemešnou a Vidoň. 

Svoz nebezpečných odpadů 
     Jako každý rok firma Marius Pedersen provede v našich obcích mobilní svoz
nebezpečných odpadů .
Svoz bude proveden dne 15. května 2014    na stanovištích 
Chroustov  u hasičské zbrojnice v době  10,55 – 11,20 hod.
Úhlejov u kulturního domu v době  11,30 – 11,55 hod.
Bližší informace na internetových stránkách obecního úřadu  (www.uhlejov.cz)

Vyjádření k     současné situaci okolo „Křížku“ na Chroustově. 
    Již  před vánočními  svátky na konci  roku 2013, obec vstoupila  do sporu
s majitelem chroustovské školy a okolního pozemku. Obec na základě získaných
dokumentů  shledala,  že  křížek  zůstal  při  prodeji  školy  v majetku  obecního
úřadu. Obec chtěla převzít zodpovědnost za neutěšený stav křížku, odvést ho do
kamenické školy v Hořicích, kde by byl odborně zrestaurován. Potom by byl
nainstalován  zpět.  Akce  byla  obci  znemožněna,  prošetřována  Policií  ČR  a
odložena  s doporučením  řešit  spor  občanskoprávní  cestou.  V současné  době
právní  zástupce  obce oslovil  majitele  pozemku,  který  i  nadále  trvá  na  svém
vlastnictví, aby se k daným dokumentům vyjádřil a křížek obci vydal. Pokud
nedojde  k dohodě,  obec  se  obrátí  na  občanskoprávní  soud  a  bude  se  křížku
domáhat. 

                               Z p r á v a

o činnosti Místní knihovny Úhlejov v roce 2013.

     Na úvod přeji všem občanům a příznivcům  naší obce, velkým i malým
v roce 2014 co nejvíce úsměvných dnů a ty smutné, aby co nejméně bolely.
Já osobně děkuji mým nejbližším sousedům za příjemné spolubytí  a  všem ostatním,  kteří nechávají
nevraživost za humny.  Bez společné chuti alespoň něco málo udělat pro ostatní bychom byli  spící
vesničkou. Je na každém z nás, zda-li se budeme společně smát, sportovat,  pozorovat děti s jakou
radostí  se  zapojují  do  organizovaných  her,  nebo  pomáhat  při  udržování  veřejných  prostranství  a
komunikací.   Na to, jakou jsme malou vesničkou se cca 160 obyvateli, jsme ale schopni žít kulturně a
společensky .  Výsledkem této skutečnosti je fungování knihovny a ustavení občanského sdružení
„Domov v kopcích“. Obě tyto instituce za podpory Obecního úřadu Úhlejov jsou garanty realizace
různých volnočasových aktivit u nás.

http://www.uhlejov.cz/


     Výrazným momentem ovšem je, že jsme obcí s právní subjektivitou. Co si upečeme to také sníme.
Není důstojné vykřikovat  hanlivá  slova, jde pouze o  schopnost mezilidské komunikace. Zkusme to,
třeba to půjde. Stavme na tom pozitivním co bylo v naší obci  uděláno již našimi předky. 
Pro  konkrétní  úplnost  mých  slov  připomínám  zrealizované  akce  v loňském roce   na  kterých  se
knihovna podílela a  zároveň výsledky práce samotné  knihovny.
     Dne 23. března 2013 – 29 občanů vynášelo Zimu ze vsi. Pan Pavel Šubr vysvětlil význam tohoto
starobylého  zvyku.  Se  Zimou  a  krojovanými  dívkami  prošli  účastníci  částí   obce  až  na  most  v
Miletínských lázních. Děti přednesly básničky, paní Valentová rýmováním vyprovodila Zimu ze vsi. 
„Zimo, zimo co to letos bylo, málo sněhu jsi nám dala, ledu ještě méně. Sotva jsi jej ukovala, ztratil
sílu, voda se z něj stala. Sáňky brusle zahálely, sněhuláci rychle táli. Jenom chřipek, rýmy, kašle bylo
dost, za to Tě teď pošlem vodou u Miletínských lázní – potok Bystrý odnese Tě,  odnese Tě do dáli za
hory a  lesy,  přijde  Jaro se  sluníčkem budou zpívat  kosi.  Vítej  sluníčko vítej,  zlatým klíčem jaro
odmykej.
V reálu ovšem mrzlo až praštělo. Zimě se odejít nechtělo. 
     Dne 7. května 2013 se nás sešlo 14 k připomenutí  památky  padlých v závěru  II. světové  války u
silnice pod Chroustovem. 
     Dne 11. května 2013 – obnovený II. ročník turistického pochodu „Po stopách rytíře Zbyhoně“. Na
přípravě a samotné realizaci se podílelo 21 organizátorů pod vedením ředitele závodu pana Romana
Vrťátka. Počasí sice opět nepřálo, ovšem tradice je tradice , nakonec přišlo 157 lidí. Ona organizace a
samotná realizace  takovéto akce není jednoduchá. Základní věc:  vytyčení tras:7 km,   
18 km,  34 km,  55 km cyklotrasa,  7  km běh-  (vytyčili  –  manželé  Valentovi,  Pavel  Šubr,  Roman
Vrťátko, ing. J.  Zelený).  Parkování přijíždějících vozidel   organizoval p.  Luděk Špůr,   technické
zabezpečení.  p.  Petr  Špůr,   zdravotní  zabezpečení  pí.  Blanka  Špůrová,  prezentaci  příchozích  a
následné  předání diplomů pod vedením pí. Jany Špůrové  zabezpečovali: pí.Rajnová, Sabina a Petra
Špůrovy, ing. Jiří Zelený a Roman Vrťátko .  Lenka Šedivá – psaní diplomů. Občerstvení mněla na
starost  Katka Kaprasová.  Odznaky,  vlajku,  dobové oblečení   a  další   zabezpečil  p.  Petr  Kapras  .
Administrátor p. Petr Valenta. Časoměřiči běhu mgr. Jiří Zelený a Zdeněk Šedivý. Klasický turistický
pochod jsme oživili o zkoušky zručnosti a síly v těsném  závěru všech tras na Šušpárku – kde stávalo
tvrziště a  kde údajně sídlil  rytíř  Zbyhoň.  Dalo by se říci,  že toto je jedna  z  nejnáročnějších etap
pochodu z pohledu materiálního a fyzického  zabezpečení. 
     V průběhu části trasy na Šušpárku  jsou umístěny informační tabule ve zlehčeném, humorném
znění  o životě rytíře, které zpracoval ing. J.Žatečka a knihovnice  D.Valentová.  Tato část je účastníky
pochodu velmi chválena a dík patří především panu ing. Josefu Žatečkovi se synem, kteří sami těchto
7 zastavení vyrábí a instalují. 

       Zkoušky zručnosti příchozích zabezpečovali   p. J.Žatečka, Ivan Smetana , František Štajer a
Daniela  Valentová.  Dalšími  pomocníky  byly  pí.  Andělka  Nováková,   pí.  Libuše  Cermanová  a
Andrejka Kaprasová se svou kamarádkou, které utvořily dobovou kulisu rytíře a panny na koních.
I v letošním roce uvítáme každou pomocnou ruku. 
     V roce 2013 se nepodařilo knihovnici pí. Valentové zrealizovat tradiční „Brodeckou bojovku“ pro
malé děti z důvodu osobní indispozice. 
     Náhradní akcí bylo  „Loučení s podzimem“ za účasti vodníka Pepy /Adam Špůr/. Děti plnily různé
úkoly, jako: lovení rybiček na háček , kde sekundoval živý kapr. Tahání dušiček vodníkovi s odměnou
v hrnečku.  Házení  šipek na balonky.  Na nově zbudovaném odpočinkovém místě  na Brodku bylo
zabezpečeno za finanční podpory Občanského sdružení malé občerstvení /teplé nápoje, cukrovinky,
opékání  párečků/. 
     První adventní neděle na Úhlejově je spojená s rozsvěcením stromečku na Brodku. První den
očekávání Štědrého dne si  společně připomnělo 48 spoluobčanů, sousedů, kamarádů . Knihovnice
D.Valentová popřála   zdraví, spokojenost, připomněla význam tohoto dne. Paní Valentová zhotovila
pro každého účastníka drobný tématický  dáreček. Společně jsme  vzpomněli na sousedy a své blízké,
kteří  již  nejsou  mezi  námi.  Akci  organizovalo  Občanské  sdružení  za  podpory  sponzorů  –  pí.
K.Kaprasové – předsedkyně OS,  p. Laušmana-cukráře, pí. starostky L.Šedivé a  pí. Jany Špůrové.
     Třetí adventní neděli  si připomnělo 38 občanů u úhlejovské kapličky Sv. Jana z  Nepomuku na
Úhlejově.  Paní knihovnice D. Valentová  připomněla význam dne a zároveň potřebu vyrovnaných



mezilidských sousedských vztahů,  které  obohacují  vlastní  život  každého z nás.  Příjemné zpestření
připravila pí. Libuše Kaprasová se svou dcerkou Andrejkou, která hrála v kapli na flétnu. Na housle
zahrála vánoční písně slečna Hadincová z Rohoznice. Občerstvení připravila Katka Kaprasová.  Akci
zaštítilo Občanské sdružení „Domov v kopcích“.  

     V závěru zprávičky je mou povinností poděkovat Obecnímu zastupitelstvu na Úhlejově v čele se
starostkou  pí.  DiS.  Lenkou  Šedivou  za  významnou  pomoc  při  udržení  vlastní  obecní  knihovny.
Nejsme žádnou výjimkou, knihovny v celé  zemi zaznamenaly výraznou renesanci. Mám radost, že i
naši občané jsou jedněmi z těch, kteří si knihy váží a najdou si občas čas knihovnu navštívit. Mohlo by
Vás být víc, mám co nabídnout, je to na Vás. Věřte, že čas strávený čtením knížky není marný. I dobrá
detektivka je schopná vykompenzovat  občasné chmury.   Očistěme své myšlenky kvalitní knížkou,
stojí to za to. 
A teď trošku čísel za rok 2013: 
Registrovaných čtenářů máme ……………….. 35 z toho 11 dětí do 15 let
Fyzické návštěvy knihovny  ………………….. 354  
Výpůjček celkem  ……………………………… 273
Periodika pro děti  ……………………………   47  / Méďa Pusík + Časostroj
     Většina  vypůjčených  knížek  se  rekrutuje  z výměnného  fondu  z OK  V.Čtvrtka  v Jičíně.  Od
loňského roku OÚ připlácí na výpůjčky paušálem 3.220.- Kč ročně.
Vezmeme-li v úvahu, že jedna knížka stojí cca 250,- Kč a naší knihovnou ročně projde 300 knih +
ostatní výpůjčky podle Vašich osobních požadavků, tak to jsou velmi efektivně vynaložené finanční
prostředky. 
     V roce 2014 čeká naši knihovnu výrazná změna, bude se stěhovat do prostor v přízemí budovy
kulturního domu. Tímto se zvýši možnosti osobní návštěvy těch, kteří jsou tělesně indisponováni.

Úhlejov  21. ledna 2014                                                            Knihovnice – Daniela Valentová
                                                                                                       Místní knihovna  Úhlejov



Občanské sdružení DOMOV V KOPCÍCH
a Obecní úřad Úhlejov zve všechny přátelé turistiky, přírody a podzvičinské krajiny na
19. ročník

                    

v     sobotu dne  10. května 2014
pěší trasy :  A –  7 km – (: možnost i s dětským kočárkem :)
               B – 18 km
               C - 34 km   (: registrace do 8,30 hod. :)
běh :             7,5 km – (:start běhu v 10,00 hod. :)
cyklo-trasy :   18km, 34 km,55 km
start a cíl :          před kulturním domem na Úhlejově
registrace :          7,00 – 10,00 hod.
ukončení pochodu :  17,00 hod.  
startovné  :         dospělí 20,- Kč,  děti 10,- Kč
občerstvení :        individuální na trasách pochodu,  
                       občerstvení u startu a cíle
děti do 15 let v doprovodu osoby starší 18 let.
informace :   tel : 603829810  tel : 732161545

e-mail:   zbyhon@email.cz   -  w.w.w.pochodzbyhon.cz
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