pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka
číslo: 1
ročník: IX.
prosinec 2015
Vážení spoluobčané, sousedé a přátelé,
dovolte mi, abych vám touto cestou popřála příjemné prožití vánočních
svátků. Především zdraví, rodinnou pohodu, spokojenost a toleranci. Myslím
si, že na světe je mnoho zla a nenávisti, a proto bych si velmi přála, aby
alespoň v naší malé vísce byl pro nás všechny život co nejpříjemnější. Je na
nás všech, abychom se zasloužili o lepší život, který zde budeme žít a
vychovávat v něm své děti. Snažme se dívat na svět pozitivně a i když se
nám přihodí něco zlého, berme to jako ponaučení do našeho dalšího konání.
Chtěla bych touto cestou poděkovat svým kolegům, kteří mi byli v
průběhu celého roku oporou a všichni ochotně přiložili ruku k dílu při řešení
složitých rozhodovacích procesů, které jsme v letošním roce absolvovali.
Také děkuji týmu místní knihovny, která i v letošním roce přinesla našim
občanům mnoho harmonicky strávených chvil nad knihou.
Co na závěr říci, „Mějme se všichni rádi!“
Recept na nejkrásnější Vánoce:
Smíchejte dvě lžíce radosti a čtvrt kila zdraví,
okořeňte špetkou štěstí a vše nechejte pořádně nakynout.
Klidné svátky a šťastný nový rok přeje
Starostka obce Lenka Šedivá

Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 27.1.2015
- ZOÚ schvaluje fin. příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2015 v částce 26.825,- Kč.
- ZOÚ schvaluje finanční příspěvek na vydávání časopisu Pod Zvičinou ve výši 1.000,- Kč.
Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 2.3.2015
- ZOÚ schvaluje rozhodnutí o námitkách, které byly podány v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona, paní Miroslavou Žďárskou, bytem Chroustov 14, Miletín- vlastník pozemku 474/4 k.ú.
Chroustov; paní Bláhovou Ladislavou, bytem Šantrochova 425, Hradec Králové; vlastník pozemků p.č. 145/40,
145/41, 145/9 a p.č.st. 86 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.ev.458 v k.ú. Chroustov a panem Ing.
Jaromírem Jaroslavem Šindelářem, bytem Purkyňova 859, Mladá Boleslav; vlastník pozemků p.č. 40/1, 40/4 v
k.ú. Chroustov.
- ZOÚ schvaluje vyhodnocení připomínek v průběhu projednávání návrhu územního plánu byly od občanů
doručeny 2 připomínky. Jedna z nich byla vzata zpět a není tedy předmětem vyhodnocení. Jan Kracík, bytem
Úhlejov 13; vlastník pozemků p.č. 211/2, 214 v k.ú. Úhlejov a obec Úhlejov, coby majitel pozemků p.č. 71/3 a
580/6 v k.ú. Chroustov.
- ZOÚ bere na vědomí: nebyl vznesen požadavek na posouzení návrhu územního plánu Úhlejov z hlediska
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (tzv. SEA).
- ZOÚ ověřuje soulad Územního plánu Úhlejov s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně
plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem - dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu
Bašnice, doplněného po projednání pořizovatelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Úhlejov neshledalo žádný rozpor.
ZOÚ souhlasí s vyhodnocením výsledku projednání Územního plánu Úhlejov zpracovaným pořizovatelem v
předkládací zprávě a v odůvodnění územního plánu.
ZOÚ vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 188
odst. 3 stavebního zákona Územní plán Úhlejov.
- ZOÚ ruší platnost územního plánu obce Úhlejov schváleného zastupitelstvem dne 10.6.2003 s nabytím
účinnosti 26.6.2003.
Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 23.3.2015
- ZOÚ schvaluje rozpočet na rok 2015 dle přílohy ve výši:
Příjmů: 2.514.715,- Kč
Výdajů: 2.289.867,- Kč
Krátkodobé financování: 186.768,- Kč
Dlouhodobé financování: 38.080,- Kč
jako přebytkový s tím, že jako závazné ukazatele stanoví objemy jednotlivých paragrafů. Přesuny mezi
položkami musí odsouhlasit zastupitelstvo obce.

- ZOÚ odkládá rozhodnutí prodeje pozemku p. č. 456 v k.ú. Úhlejov do doby objasnění důležitých skutečnosti
ohledně vlastnictví okolních pozemků a kolaudované nemovitosti. Pověřeni v dané věci jsou p. Černoch a p.
Stránský.
- ZOÚ schvaluje finanční příspěvek na vydávání časopisu Pod Zvičinou ve výši 1.000,- Kč. Vydavatelem je
komplex hořických škol Gymnázium, SOU, SOŠ a VOŠ Hořice.
- ZOÚ schvaluje příspěvek Městu Miletín ve výši 30.000,- Kč na rekonstrukci hasičské cisterny.
- ZOÚ schvaluje příspěvek Městu Miletín na školní a předškolní docházku ve výši 59.329,- Kč.
- ZOÚ schvaluje prodej vyřazeného majetku dle přiloženého seznamu včetně zájemců za 1,- Kč/ks.
- ZOÚ schvaluje dokončení spolupráce s firmou Hátle s.r.o. v rámci povinnosti likvidace bio odpadu a v rámci
třídění kovů s firmou Marius Pedersen.
- ZOÚ schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního titulu s názvem Obnova a technické zajištění stávajících
„návesních“ vodních nádrží – 15ZPD02 v celkové výši 495.135,- Kč.
Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 27.4.2015
- ZOÚ schvaluje uvolnění částky 10.000,- Kč na nutnou údržbu cesty na Růžovka.
- ZOÚ schvaluje proplacení faktury č. 2015025 (ELPROM CZ s.r.o.) ve výši 124.228,- Kč.
- ZOÚ schvaluje zhotovení velkého formátu územního plánu obce Úhlejov v zalaminované podobě, kdy jsou
náklady stanoveny na cca 3.000,- Kč.
Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 25.5.2015
- ZOÚ schvaluje finanční příspěvek 10.000,- Kč na Mateřskou školku v Rohoznici.
Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 22. 6. 2015
- ZOÚ schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku hospodaření s
výhradou a k nedostatkům uvedeným ve zprávě přijalo opatření :
- Obec zajistí propojení profilu zadavatele s Věstníkem veřejných zakázek.
- Obec zajistí správné zaúčtování darovaných pozemků ve spojitosti s darovací smlouvou.
- Bude dohledán a napraven rozdíl na oprávkách majetku.
- Na účtu 021 bude provedeno přeúčtování faktur, které svou výší neodpovídají technickému zhodnocení
majetku.
- ZOÚ také schvaluje účetní závěrku za rok 2014.
- Dále ZOÚ schvaluje převod zůstatku účtu 431 – výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 –
nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let ve výši 774 443,90 Kč.
- ZOÚ schvaluje vypracování projektu a podání žádost o dotaci do Operačního programu
životního prostředí s projektem Stromořadí Růžovka.

- Dále schvaluje v druhé fázi vypracování samostatného projektu pro území místní části obce Chroustov včetně
přístupu k chatovým osadám.
- ZOÚ rozhodlo, že od záměr obce prodat pozemek č. 456 v k.ú. Úhlejov bude s definitivní platností ustoupeno z
důvodu nevyřešených majetkových poměrů v místě.
- ZOÚ schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu drobných sakrálních staveb na Ministerstvo pro místní
rozvoj.
Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 3. 8. 2015
- ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o dílo a přijetí dotace v celkové výši 220.000,- Kč v rámci projektu s názvem
„Rekonstrukce vodní (hasičské) nádrže“.
- ZOÚ schvaluje opravu a vyhotovení zábradlí v budově obecního úřadu v předpokládané výši cca 20.000,- Kč.
Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 12.10.2015
- ZOÚ schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova (DT2) na „Rekonstrukci veřejného
osvětlení v obci Úhlejov“ v celkové výši 432.000,- Kč.
- ZOÚ schvaluje odkup pozemků v chatové osadě parc. č. 155/19, 145/37, 154/5, 155/18, 155/ 19, 585/12 vše v
k.ú. Chroustov u Miletína v celkové ceně 52.525,- Kč.
ZOÚ schvaluje proplacení dohod o provedení práce p. Špůra a p. Šedivého dle předložených rozpisů.
- ZOÚ schvaluje proplacení dohod o provedení práce p. Špůra a p. Šedivého dle předložených rozpisů.
- ZOÚ schvaluje vyplácení odměn zastupitelům, kteří do dnešního dne odměnu nepobírali ve výši 400,- Kč
měsíčně v hrubém. Odměna bude vyplácena s účinností od 1. 11. 2015. Jedná se jmenovitě o p. Černochovou, p.
Cermanovou, p. Kaprase a sl. Špůrovou.
- ZOÚ schvaluje vyplacení jednorázových odměn na předcházející období zastupitelům:
* p. Kapras (3.000,- Kč) * p. Cermanová (1.000,- Kč) * p. Černochová (2.000,- Kč)
* sl. Špůrová (1.000,- Kč)
Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 9.11.2015
- ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o školském obvodu s Městem Miletín. Dále pověřuje starostku obce k
podepsání smlouvy a přípravě vyhlášky o stanovení společného školského obvodu.
- ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního přípěvku na předškolní a školní docházku ve výši 26.400,- Kč.
- ZOÚ schvaluje odkoupení pozemku č. 128/24 o výměře 29 m2 od bratrů Nálevkových za celkovou cenu
2.900,- Kč.
Výpis z usnesení - jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 7.12.2015
- ZOÚ schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2016, dle kterého bude obec Úhlejov zajišťovat chod
nejnutnějších výdajů až do schválení rozpočtu obce na rok 2016.
V období rozpočtového provizoria :

* obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na
hospodárnost a efektivnost vynakládání rozpočtových prostředků.
* hradí závazky z již uzavřených smluv.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečňované v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu
po jeho schválení.
- ZOÚ schvaluje uzavření darovací smlouvy s knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně za účelem poskytnutí
finančního daru ve výši 3.200,- Kč na podporu výměnného knižního fondu.
- ZOÚ schvaluje Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy.
- ZOÚ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a
způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
- ZOÚ schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku č. 128/24 v k.ú. Chroustov u Miletína, kdy kupní
cena 1m2 bude činit 300,- Kč. (pozemek internetový stožár).

Celé znění usnesení a zápisů z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov je na
internetových stránkách obce (www.uhlejov.cz)

Sousedská síť Chroustov
Základní charakteristika a obecná informace
V roce 2015 obec vybudovala infrastrukturu optického rozvodu internetu v zastavěné části
obce Chroustov. Síť je vybudována nákladem obce za výrazné sponzorské pomoci. Tato
pomoc byla a je formou vlastní iniciace projektu, kdy se první myšlenky začaly rodit
v souvislosti s elektrifikací obce společností ČEZ. Následně vznikl tento pro nás ojedinělý
projekt s výraznou finanční a technickou podporou. Vlastníkem a zároveň i provozovatelem
bude obec. Jde tedy o zařízení nás, občanů Chroustova s možností účasti všech majitelů
nemovitostí.
Vím, že není zvykem a většinou nejsme naučeni se o společné věci jednotně starat. Ale nyní
máme možnost takovou věc realizovat. Dlouho jsem si myslel, že není moc možností
realizovat něco svépomocí. Nyní už vím, že je hodně prací, které můžeme a musíme
realizovat sami.
Obec bude vybírat platby jen tak, aby se za dobu životnosti alespoň z části vrátily počáteční
investice, a aby byly pokryty nezbytné náklady na provoz (elektřina, pojištění, ...), případně
byl vytvořen fond pro nezbytné či nutné opravy. I v této oblasti dáváme samozřejmě prostor
pro vyslovení názoru každému z našich obyvatel. Zatím jsem se sice mnoho podnětů
nedozvěděl, ale i za těch několik jsem rád.
Současný stav realizace:


Plastové trubičky jsou rozvedeny ve výkopech společně s vedením ČEZ. Ukončení u
jednotlivých objektů je zpravidla tam, kde ČEZ napojoval rozvod elektriky.







Každý majitel objektu, který má zájem o přípravu rozvodu světlovodných datových
vedení, musí na své náklady trubičky zavést do interiéru objektu tak, aby bylo možné
na konec nainstalovat aktivní prvek (router).
Do připravených trubiček bude provedeno zafouknutí světlovodných kabelů zdarma.
To platí pro ty, kteří budou mít trubičky připravené nejpozději do 31.12.2015.
Pozdější zafukování bude placeno zájemcem. Pokud to nemáte, ozvěte se mi.
Do Katastru nemovitostí budou zanesena věcná břemena na rozvody sítě.
Ukončení sítě u nepřipojených objektů bude zaměřeno a zakonzervováno.
Prostor kolem stožárku bude oplocen a ze strany od Zvičiny bude vysazen strom nebo
jiná vhodná zeleň.

Informace k dokončení a další potřebné práce:





Nyní probíhá zafukování světlovodných kabelů do připravených trubiček. Bude
potřeba součinnosti s jednotlivými majiteli objektů, zároveň je zde prostor pro
pomocné práce.
Instalované trubičky jsou často bez popisu. Je potřeba je identifikovat. To můžeme
realizovat sami.
V sobotu 12.12.2015 se vyskytl problém se zafouknutím hlavního kabelu mezi
hasičskou zbrojnicí a návsí (u lípy). Při odstraňování této závady bude potřeba
pomoci. Možná budeme kopat pro opravu pomocnou šachtu.
Bude potřeba vybudovat oplocení kolem stožárku nad vesnicí, provést úklid a drobné
stavební práce, doúklid a další.

Základní informace k budoucímu provozu:









Připojení do sousedské sítě bude možné po vyslovení souhlasu s jejími pravidly.
Nebudou složitá a měli bychom je společně dotvořit.
Vybudovaný hrázděný telekomunikační stožár bude pronajat vybranému poskytovateli
internetu za konektivitu (připojení) pro sousedkou síť.
Aktivní prvek (router) bude věnován každému sousedovi do majetku. V případě
zničení, ztráty či ztráty životnosti si již každý koupí nový router sám. Pro zajištění
kompatibility bude vždy nutné zapojovat zařízení od firmy Mikrotik, není tedy možné,
aby si každý zajišťoval případně zařízení sám.
Oprava poškozené části sítě na obecním pozemku se řeší z fondu, oprava na
soukromém pozemku bude v režii majitele pozemku.
Příspěvek na provoz a údržbu sítě je předpokládán ve výši 100,- Kč měsíčně (v
případě dalších vydání může být jeho výše dosáhnout maximálně 150,- Kč měsíčně),
který bude vybírán pololetně či ročně dle dohody. Přesná výše poplatku bude
vyčíslena po dokončení i v závislosti na počtu zapojených objektů. Také bude
stanoven připojovací poplatek pro nemovitosti, které by požádaly o zapojení internetu
po dokončení sítě.
Spuštění zkušebního provozu se předpokládá v prvním čtvrtletí 2016 (ale je možný i
start koncem prosince 2015), zahájení plného provozu je plánováno nejdéle do 30. 6.
2016.

Výzva
Jak už jsem uvedl v úvodu, až v této fázi dokončování se otevírá prostor pro zapojení se nás
všech, kteří žijeme ať trvale nebo i jako chalupáři na Chroustově. Kdo můžete a chcete
pomoci, jste vřele vítán. Jde zpravidla o pomoc v rozsahu několika málo hodin, která přispěje
dobré věci. Je jasné, že dokončení celé sítě a uvedení do provozu bude nyní záležet
především na nás, protože jde již o dokončení akce, kdy je potřeba pomoc a součinnost nás
všech.
Zvu Vás proto na společnou informativní schůzku v úterý 22. 12. 2015 v 18:30 u hasičské
zbrojnice. Chci vám sdělit veškeré důležité informace k dokončování instalace u jednotlivých
objektů a také ke zkušebnímu provozu.
Bližší informace podám kdykoli i osobně nebo na telefonu 724 544 735.
Ing. Ivo Černoch,
Místostarosta
V Chroustově 17. 12. 2015

Adventní čas je spojený s očekáváním příchodu nového
života, naplněného láskou, porozuměním , morálními
zásadami a úctou ke stáří. Právě stáří přibližuje zákonitý jev
a to je trvalý odchod ze života, od těch, které milujeme, od
přátel, ode všeho živoucího.
V letošním roce 2O15 navždy odešli naši sousedé
V lednu paní Vlasta Jáklová z Brodku ve věku 78 let,
milující manželka, láskyplná maminka, babička i prababička.
Pro vyvolené z nás i skvělá kamarádka.
V dubnu paní Jarmila Klečkové ve věku 59 let. Škoda
mladého života, nemoc si bohužel nevybírá.
V dubnu pan František Munzar ve věku 79 let .
Člověk, který se významně zapsal do dějin Úhlejova v pozici
dlouholetého starosty obce. Díky jeho entuziasmu a silnému
patriotismu k své rodné obci Úhlejov, nikdy neztratil svou
identitu.
V prosinci pan Josef Málek z Chroustova ve
požehnaném věku 86 let.

Sjezd rodáků a přátel.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte abych připomněla sjezd rodáků, který se uspořádal po
13cti letech 5.9.2015 jako vždy před tím v kulturním domě na Úhlejově. O jeho uspořádání
jsme uvažovali v roce 2012, ale vzhledem ke stavu kulturního domu jsme počkali až na
alespoň částečnou rekonstrukci.
Pozvánky jsme posílali již v květnu, tedy s dostatečným předstihem, aby si každý mohl včas
naplánovat jiné akce. O to víc mne mrzí, že občané Úhlejova nedostali pozvánky včas a nikdo
na tento fakt neupozornil až paní Rainová týden před sjezdem, za což jí touto cestou ještě
jednou děkuji. Omlouvám se všem, kteří pozvánku nedostali.
Pohoštění bylo zajištěno cateringovou společností Amadeus z Jičína, myslím že ke
spokojenosti. Tato forma byla zvolena z důvodu nevyhovující kuchyně v kulturním domě.
Drobné občerstvení zajistila slečna Kaprasová. K tanci a poslechu hrála ,,Správná dvojka“
z Hradce Králové.
Sešlo se celkem 68 lidí. Z toho necelá třetina byla místních občanů. Hostem byl p. Antonín
Zajíc, který zavzpomínal na léta svého působení jako učitele a zároveň ředitele školy na
Chroustově. Paní starostka Lenka Šedivá zhodnotila deset let působení v této funkci a její
otec kronikář obce p. Josef Šedivý z Růžovek připomenul události v obcích od posledního
sjezdu.
V kanceláři OÚ bylo možné po celé odpoledne nahlédnout do kronik obcí. V nové knihovně
připravili manželé Valentovi různé historické dokumenty jako například historii školy na
Chroustově, od jejíhož vystavění uplynulo právě letos 120 let.
Bylo hezké pozorovat radostná setkání a družné rozhovory se vzpomínkami na mladá léta.
Nechybělo ani společné foto, které jsme svěřili profesionálům z Hořic.
Děkuji organizačnímu týmu – p.Cermanové, p. Zvoníčkové, p. Šedivému a manželům
Špůrovým za veškerou pomoc, děkuji manželům Valentovým za přípravu knihovny a
p. Špůrovi a p. Kaprasovi za pomoc při opravách v kulturním domě.
Zdeňka Černochová

Občanské sdružení Domov v kopcích.
Jako každý rok jsme začali lednovou tradicí –požehnáním Tří králů. Obešli jsme Vaše stavení a
obydli, zazpívali a na památku zanechali podpis nade dveřmi. V dubnu jsme nachystali hranici a
uspořádali pálení čarodějnic se sousedským posezením a malý občerstvením. Děcka si to pořádně
užila i rodiče nepřišli zkrátka. V květnu jsme společně s OÚ Úhlejov pořádali ,,Pochod rytíře
Zbyhoně“. Na sklonku prázdnin se konal 4.ročník ,,Brodeckého sešupu“. Opět za velmi pěkné
účasti malých i velkých závodníků na tradičních i velmi nezvyklých strojích. Vše dopadlo
výborně, ale hlavně ve zdraví!! První adventní neděli jsme ozdobili stromeček. Zpíváním koled a
recitací našich nejmenších, při popíjení ,,svařáku“ jsme si připomněli, že se blíží nejhezčí část
roku – Vánoce. Samozřejmě, že nemůžeme zapomenout na Mikuláše a jeho věrný doprovod: čerti
a anděla. Zase se vrátili, aby se přesvědčili, jak se loňské sliby splnily a dodržují a domluvili
nezbedníkům, aby se polepšili .Nakonec odměnili malou nadílkou dobrot. Chtěla bych moc
poděkovat všem, kteří nám přispěli na zajištění všech těchto akcí, ať už vlastní pomocí nebo
drobným finančním příspěvkem. Poděkování patří i představenstvu naší obce. Budu se moc těšit
na další shledání v novém roce 2016 .
Za občanské sdružení Jana Špůrová

Činnost knihovny v roce 2O15.
Knihovna není pouze místnost s regály plných knížek.Knihovna je také
knihovník a spousta času, který věnuje občanům

zabezpečováním

knižních titulů, které požadují a v mém případě toto dělá rád. U mnohých
z Vás předpokládám, že si ještě cestu do knihovny najdete. Správně
vybraný titul předčí Vaše očekávání z příjemně strávených chvil.
Pro mne smysluplně stráveným dnem bylo setkání rodáků a přítel obcí
Úhlejov a Chroustov v měsíci září. S manželem jsme v místnosti knihovny
připravili spousty materiálů, které jsme zpracovali v období 1O let,
týkajících se naší obce. Jedná se o různé tématiky, především však dávnou
i nedávnou historii z různých oblastí. Historie amatérského divadla
Úhlejova, tvrziště Schlosberk - podle nás Šušpárek, školy na Chroustově,
výstavby kulturního domu atd.. Naší bývalí i součastní spoluobčané
v knihovně strávili spoustu času prohlížením těchto materiálů, diskutovalo
se, vzpomínalo, zkrátka- příjemný den.
Tradičně zaujímám stanoviště na“ Šušpárku“ při turistickém pochodu
„Po stopách rytíře Zbyhoně“. Cesta kolem Šušpárku je lemována
tzv. 7 zastaveními po stopách rytíře, kdy jsou jednotlivá zastavení označena
cedulkami s fiktivními, tak trošku Cimrmanovskými popisy ze života
rytíře. Spoustu času výrobě těchto označení a jejich atributům věnoval můj
kamarád Josef Žatečka za což mu velice děkuji. Děti i dospělí pod
dohledem rytíře a jeho milované Holubice zkouší svoji zdatnost při
různých disciplinách. Tato naše závěrečná část pochodu je veřejností
velice pozitivně hodnocena.
Dne 7. května se scházíme pod Chroustovem u pomníku uctít památku
padlých bojovníků proti fašismu.
V listopadu přijela skupina 25 knihovníků okresu Náchod do
Úhlejovské knihovny. Velmi příjemné setkání. Knihovníci jsou zkrátka
pozitivní lidé, shodli jsme se, že svou dobrovolnou činnost neděláme ani
pro počty, ani pro statistiky, ale pro uspokojení člověka. Nahodile, jak mně
čas a zdraví dovolí uspořádám pro děti různé menší akce. K tomuto
využívám nejen knihovny, ale i sálu kulturního domu. Tvoříme s dětmi
výrobky s velikonoční tématikou, pan Tomáš Jákl z Brodku učil naše děti
malovat uhlem. Na podzim jsme nedlabali dýně, to dělají všude, ale dělali
jsme duchy. Nakonec teď v prosinci budeme tři dny čekat na Ježíška
s předčítáním vánočních příběhů.

K informaci o akcích využívám především internet a vývěsky obce.
Nyní pár čísel ze statistiky činnosti Místní knihovny za rok 2015 :
Celkem čtenářů : 36 , z toho 14 do 15 let
Celkem knihovnu navštívilo 344 návštěvníků
Zorganizovalo 9 kulturních a vzdělávacích akcí
Celkem vypůjčeno 359 titulů + 24 časopisů
- z toho pro dospělé : 236 titulů - z toho pro děti: : 99 titulů
Letošnímu kalendáři zbývají pouze dva listy. Za 14 dní budeme o rok
starší o rok moudřejší o rok zkušenější.
Přeji Vám prožití příštího roku 2016 pokojně, bez velkých starostí a se
spoustou lásky. Budiž Vám k tomu kniha nápomocná.
Daniela Valentová - knihovnice MK Úhlejov
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Schválila starostka Obce Úhlejov
Lenka Šedivá

