pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka
číslo 3.
ročník II .
prosinec 2008
Rok utekl jako voda a já bych vám vážení spoluobčané a
sousedé, prostřednictvím našeho zpravodaje vyjádřila velké
poděkování za vše, co jste pro rozvoj naší obce v letošním roce
učinili. Nejsme vůbec v lehké situaci, spoustu penízek nám
odčerpává odstraňování vzniklých závad v našich bytovkách.
Velice děkuji nájemníkům, kteří aktivně nejenom svojí prací, ale i
nemalými finančními prostředky pomáhají udržovat bytový fond
obce. I přes všechny peripetie se nám daří průběžně stav obce
udržovat .Nemůžeme počítat s tím, že vše bude najednou.
Důležitý je i aktivní přístup každého z nás. Děkuji Vám všem,
kterým osud obce není lhostejný.
Dovolte, abych Vám popřála příjemné a klidné prožití
adventního času s očekáváním všeho dobrého. Do nového roku
2009 si popřejme splnění všech předsevzetí na úrovni našich
obcí, ale i ve Vašich rodinách , zaměstnání , zkrátka v celém
Vašem bytí. Přeji Vám především co nejvíce zdraví a
spokojenosti.
Starostka Obce Úhlejov
Lenka Šedivá

Co by to bylo za svátek svatého Mikuláše bez tradiční obchůzky
s cukrovinkami pro děti.Tohoto úkolu se ujal Obecní úřad s dárečky,
společně s organizací akce za pomoci Obecní knihovny a především
dětí z obce. Sami si již rozeberte kdo koho zastupoval ve skupině
svatého Mikuláše. Napovíme že to byli : Jiří Zelený,Tomáš a Martin
Jáklovi, Tomáš Šíma, Petra a Sabina Špůrovi. Myslím , že nezaškodí,
když si připomeneme původ tohoto dne. Působení svatého Mikuláše
je doloženo ve čtvrtém století n.l. Tato postava je opředena mnoha
legendami. Jedna z nich vypráví o tom, že Mikuláš pocházel z majetné
rodiny. Po smrti svých rodičů údajně rozdal majetek chudým lidem.
Legenda hovoří o třech dívkách, které se měli stát prostitutkami, aby
rodina zaplatila dluhy. Mikuláš položil tajně na okno váčky s penězi a
tímto měl otec dost peněz na provdání dívek. Právě tato legenda se
nejspíše stala podnětem k obdarovávání při svátku svatého Mikuláše.
Daniela Valentová

V měsíci prosinci 2008 oslaví naši spoluobčané

František a Marie M u n z a r o v i

50 let společného života „ ZLATOU SVATBU „
K tomuto jubileu b l a h o p ř e j e m e
a přejeme mnoho spokojenosti, pevné zdraví a pohodu
v kruhu svých blízkých a přátel.
Zastupitelstvo a občané obce
____________________________________ _________________________________

do zastupitelstva Královehradeckého kraje - 17.a 18. října 2008
Do volebního seznamu bylo zapsáno 105 občanů našich obcí Úhlejov a
Chroustov.Voleb se zúčastnilo 48 občanů,kteří všichni odevzdali platný hlas.
Volební účast 45,7 %.
Na volebních lístcích bylo 13 politických stran a seskupení :
Č. 1- Komunistická strana Čech a Moravy
Č. 3- SNK – Evropští demokraté
Č. 7- Volba pro kraj
Č.13 – Nezávislí
Č.18 – Strana zelených
Č.32- Strana zdravého rozumu
Č.33 -Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
Č.37 – SDŽ – Strana důstojného života
Č.42 – Pravý blok
Č.47 – Občanská demokratická strana
Č.48 – Česká strana sociálně demokratická
Č.50 – Koalice pro Královehradecký kraj (KDU ČSL a Nestraníci)
Č.53 – Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví

Výsledky voleb :
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.

1
3
7
13
18
32
33

= 7 hlasů
= 7 hlasů
= 2 hlasy
= 3 hlasy
= 2 hlasy
= 1 hlas
= 1 hlas

č. 37 = 0 hlasů
č. 42 = 3 hlasy
č. 47 = 10 hlasů
č. 48 = 12 hlasů
č. 50 = 0 hlasů
č. 53 = 0 hlasů
Zapsal : Josef Šedivý

Sejmutí brodecké zvonice dne 15. listopadu 2008
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Obce Úhlejov zdůvodu poškození
brodecké zvonice povětrnostními vlivy byla dne 15. listopadu 2008 zvonice
sejmuta.
Toto rozhodnutí bylo učiněno zdůvodu bezprostředního ohrožení života a
zdraví občanů a poškození majetku při samovolném pádu zvonice.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zvonice bude nově nainstalována na jaře
roku 2009 a to po tesařském zpracování sloupu a rasochy zvonice . Bude
zachována střecha zvonice po opravě střešní krytiny . Nutná bude i řádná a
kvalitní ochrana nátěrem před povětrnostními vlivy.
Zvonice byla sejmuta za pomoci autojeřábu. Prohlídkou bylo zjištěno, že je
dřevo v místech uchycení zvonice u betonové patky vyhnilé a uvolněné kolem
šroubů. Ze sejmuté zvonice byl demontován zvon , který byl uložen na
Obecním úřadě.

Díky nadšení , obětavosti a umu Marcely Jáklové , Libuše Kaprasové,Marie
Zvoníčkové, Marcely Šedivé, Marcely Karbanové, Janě Špůrové a Petře Adámkové
se naše obec zviditelňuje i mimo rámec vlastní působnosti. Ti co přišli jedním
dechem konstatovali: příjemné, krásné, vkusné, pohodové. Scházelo jenom jediné
– teplý punč. My, kteří jsme zapsáni vknize hříchů čerticemi Andrejkou
Kaprasovou a Pavlíknou Šímovou s andílkem Terezkou Málkovou musíme být hodně
poslušní, abychom se vykoupili. Organizátorka akce Marcela Jáklová tímto děkuje
všem občanům , kteří zapůjčením vystaveným exponátů podpořili realizaci této akce.
Daniela Valentová a MarcelaJáklová

Informace Obecního zastupitelstva.
Z předběžného jednání sfirmou Marius Pedersen, která provádí svoz
komunálního odpadu vnašich obcích vyplynulo, že vroce 2009 dojde k nárůstu
ceny za tuto službu. S likvidací odpadů jsou spojeny čím dál větší náklady a
tomuto se nevyhneme ani my vnaší obci. Budeme muset sáhnout trochu více do
našich finančních rozpočtů.

Pozvání na veřejné zasedání

Zastupitelstva Obce Úhlejov
které se koná dne 19. prosince 2008 od 19,00 hod.
v sále Kulturního domu na Úhlejově
Program : - rozpočtové provizorium
- mimořádný příspěvek pro město Miletín
- mimořádné odměny
- odpady v roce 2009
- dotace pro rok 2009
- vyhodnocení roku 2008
- diskuze

Zastupitelstvo obce Úhlejov, zve všechny občany a přátelé
z našich obcí na vánoční posezení které se koná vsobotu

dne 20.12.2008 od 19,00 hod. v sále Kulturního domu na Úhlejově
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