
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

pro  obce  Úhlejov ,  Chroustov   a  osady   Brodek   a   Růžovka
číslo: 3.                               ročník: III.                       prosinec  2009

Vážení spoluobčané, sousedé a přátelé

rok se s rokem sešel a my jsme opět o rok starší. Pro někoho byl 
šťastnější a úspěšnější, pro jiného přinesl i mnoho bolesti a smutných 
chvil. 
   Vzpomeňme touto cestou na ty, kteří nás navždy opustili a popřejme 
jejich blízkým ať následující čas odnese bolest jako voda a zůstanou 
jen ty příjemné vzpomínky a radost ze života. 
   Vzpomeňme také na naše nové malé občánky, kteří se v letošním 
roce narodili a popřejme jim hodně zdraví, štěstí a ať svým rodičům 
působí jen radost a žádné vrásky.
   Vzpomeňme také na všechny okolo sebe. Zamysleme se, kolik 
dobrých skutků jsme letos vykonali, kolika lidem jsme ublížili nebo 
naopak kolik lidí ublížilo nám. Vezměme si z toho ponaučení, hoďme 
za hlavu staré křivdy a spory a začněme znova s čistým štítem. Vždyť 
život je krátký, tak ho neztrácejme spory a snažme se vše vyřešit 
v klidu a s nadhledem. 
   Chtěla bych touto cestou poděkovat svým kolegům, kteří tvoří 
kolektiv obecního úřadu, za celoroční spolupráci a podporu, kdy jsme 
společně zdárně provedli naší obec dalším rokem života. Dále bych 
chtěla poděkovat všem občanům, kteří se jakkoliv zapojili při akcích 
na zvelebení naší obce.
   A nyní než připojím novoroční přání bych ještě chtěla všechny 
poprosit, aby si vždy při řešení každé situace uvědomili, že každý 
z nás je jen obyčejný člověk a nedokáže dělat zázraky.
„ O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou jako 
bílé vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se nám 



                                    

                                    

Dne 13.8.2009 jednalo Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání a projednalo
plánované úkoly :
      Schůzi zahájila starostka obce, která seznámila s programem – byl schválen bez připomínek. 
Zvolen zapisovatel a ověřovatel zápisu.
        - Změny rozpočtu – rozpočtový doklad č. 000001. Změny se týkají hlavně neplánovaných    akcí
            (Czech Point, vyúčtování voleb…).
        - Informace o projektu Czech Point

Program není dosud uveden do používání. O dalším průběhu budeme průběžně informovat. 
Obec přijala dotaci 79 837,- Kč.

        - Informace o uvažovaných odpočinkových místech
Na Chroustově – mapa
Úhlejov KD – domek s lavičkou a mapou
Růžovka – mapa  a 2 lavičky

        -Realizace projektu – rekonstrukce dětského hřiště
. Informace o průběhu výstavby – celkové náklady a další opatření.
a) faktura firma Bořek – 421 797,- Kč
b) faktura firma Berger-HUCK  - 15 028,80 (síť)
Upevnění spodní části sítě bude provedeno svépomocí. 

-  Výhled prací a plánovaných akcí na II. polovinu roku 2009 a I. polovinu roku   2010.
              Oprava obecní cesty na Chroustově – podél požární zbrojnice směrem do obce. Bylo     
dohodnuto, že se bude jednat se Správou a údržbou silnic Hořice o provedení prací..

-Oprava hasičské nádrže – cenová nabídka firmy A+M Borovnička (cca 403 000,-     s DPH). 
Akce nebude v žádném případě realizována v roce 2009.
-Odpad ze septiku KD – vzhledem k vysoké nabídce bude přistoupeno k opravě septiku    -
utěsnění a odpad se dle potřeby bude vyvážet na ČOV.
-Oprava nebo zhotovení nové desky – park rodáků a přátel vesničky Úhlejov
-Návrh na pokácení cca 3 kusů topolů pod KD – projednat s odborníkem.
-Oprava střechy na bytových jednotkách čp. 63 v roce 2010.
-Zhotovení závětří u bytových jednotek v roce 2010.

Na veřejném zasedání jednalo Obecní zastupitelstvo dne 5.11.2009 na kterém projednalo 
níže uvedené body:

- Byla podána informace o projektu Czech POINT a sdělení, že tento projekt již na 
Obecním úřadu na Úhlejově funguje. Informace budou podány též ve zpravodaji obce.

- Územní plán obce – bylo rozhodnuto, že vzhledem k velkému počtu změn, které jsou 
nutné provést v Územním plánu obce, bude výhodnější nechat vypracovat nový ÚP. 
Zatím byly obdrženy nabídky od šesti firem. Ve výběru bude přihlédnuto jak k ceně,  
tak k nejlepším podmínkám pro naši obec. Termín rozhodnutí : 15.12.2009. Do tohoto 
data budou vypracovány změny navržené Obecním úřadem , ale i změny navržené 
fyzickými a právnickými osobami.



- Odpočinková místa  v obci – bylo rozhodnuto, že z dotace ……. budou postaveny tři 
odpočinková místa – před kulturním domem přístřešek s mapou Podzvičinska, 
Růžovka mapa Podzvičinska s lavičkami a Chroustov s mapou  Podzvičinska. 
Realizaci provede firma Kapras a firma Balihar. 

Realizované akce Obecního úřadu Úhlejov v roce 2009
- obnova fasády na bytových jednotkách po krupobití – hrazeno ČP
- obnova fasády budovy Kulturního domu po krupobití – hrazeno ČP
- oprava střech na bytových jednotkách  vlivem špatně provedené práce prováděcí 

stavební firmou (soudně vymáháno)
- vybudování hřiště s umělým povrchem včetně oplocení – Tato akce byla dotována 

200.000,- Kč z KÚ Khk. Celkové náklady 450.000,- Kč.
- bylo pokračováno v opravě povrchu vozovky na Brodku. Akce byla realizována 

brodeckými občany a náklady na materiál a dopravu činí cca 60.000,- Kč. Též bylo 
pokračováno v opravě cesty na Růžovka a zde náklady dosáhly částky cca 70.000,- Kč.

- byla provedena oprava čekárny na Chroustově (přístupová cesta,nátěr střechy ,  
podbití…) 

- provedeno bezpečnostní oplocení obecního rybníčku na Chroustově
Plánované akce pro rok 2010
- vypracování územního plánu obce 
- pokračování oprav střechy na bytových jednotkách
- vybudování závětří u vchodů do bytových jednotek
- oprava septiku u KD čp. 50 -  dokončení první části opravy vozovky na Brodku
- instalace dopravních značek v obci
- oprava požární nádrže na Brodku
- instalace tabule –park rodáků a přátel vesničky Úhlejov

                                        Jménem Obecního zastupitelstva
   a všech spoluobčanů si dovolujeme vyjádřit

upřímnou soustrast nad úmrtím našich spoluobčanů

Miroslava Plecháče
   který zemřel dne 14. 8. 2009   ve věku  62 let

a

Mileny  Noskové
  která zemřela dne 9.9.2009    ve věku 69 let

-                       

  



                                                         
je projekt, který přiblíží informaci zcentrálních databází  a agend státní správy směrem 

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

toto pracoviště  Czech POINTu  je již vprovozu.     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 

z obchodního i živnostenského rejstříku  atd.  Bude vedena komunikace  pomocí datových 

schránek  (elektronická podoba korespondence), elektronická spisová služba, elektronická úřední 

deska, podatelna a další doplňkové služby. Bližší informace získáte na pracovišti Czech POINTu na 

Obecním úřadě Úhlejov  nebo na www.czechpoint.cz

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete:: Úplný výpis listu vlastnictví .  Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo listu vlastnictví, 
nebo číslo popisné, nebo číslo parcely .  Kolik to bude stát: 100,— Kč za 1. stránku a 50,— Kč za každou další. 

Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanete:: Úplný výpis zobchodního rejstříku   Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) 
Kolik to bude stát: 100,— Kč za 1. stránku a 50,— Kč za každou další 

Výpis ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:: Výpis ze živnostenského rejstříku (veřejná část)  Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) 
Kolik to bude stát: 100,— Kč za 1. stránku a 50,— Kč za každou další 

Výpis z rejstříku trestů 

Co dostanete:: Úplný výpis rejstříku trestů.  Co potřebujete vědět: RČ (rodné číslo) a musíte předložit 
občanský průkaz .   Kolik to bude stát: 50,— Kč 

Odpadové hospodářství
     Obec Úhlejov úspěšně spolupracuje se společností EKO-KOM a.s.,  která zajišťuje  odběr 
tříděného odpadu – plastů, skla a papíru.  Vytříděné odpady  přinášejí  finanční prostředky do 
obecního rozpočtu. V roce 2009, za tři čtvrtletí   se jedná o částku 34.161,- Kč.  Dále Obec Úhlejov 
úspěšně spolupracuje  se společností REMA SYSTÉM a.s.,  která zajišťuje odběr starých  drobných 
elektro- zařízení ( např. malá radia,mob. telefony,rychlovazné konvice,holicí strojky a.t.d.)Sběrný box 
je umístěn v budově Obecního úřadu. Na základě těchto aktivit získala Obec Úhlejov certifikát „ 
ZELENÁ OBEC“ .
CO VŠECHNO JE MOŽNÉ DO BOXU NA ELEKTROODPAD  ODKLÁDAT?
Všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou (fény, toustovače, holící strojky, hračky, 
fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, baterie, apod.).
CO DO BOXU NEPATŘÍ?
Větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky zářivky,žárovky,autobaterie a pod.) 



Malé ohlédnutí za akcemi a činností obce.

Exkurse – Přehrada Les Království
     Místostarosta obce pan Zdeněk Šedivý zorganizoval a zabezpečil prohlídku jedné 
z nejkrásnějších vodních staveb v České republice Přehrady Les Království. Díky ochotě 
hrázného Jana  Jákla  měli účastníci vyjímečnou možnost nahlédnout do nitra této stavby .
Pravda je , že vnitřek přehrady není nějak vyjímečně zajímavý, ale zážitek a pocity z blízkosti 
netopýrů a samotné skutečnosti procházky nitrem monumentálního díla byly úžasné. Zájem 
předčil očekávání. Přestože nebyla organizována žádná doprava sešlo se nás na hrázi 
přehrady 50 účastníků.  Z vyprávění pana hrázného bylo zřejmé, že jeho práce je i jeho 
koníčkem. Uvítáme, jakýkoliv námět na zabezpečení podobné akce jako byla tato
 dne 22. srpna 2009.

Výstava obecních kronik
     V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o uskutečnění výstavy kronik obce 
Úhlejov a Chroustov. Místní knihovna ve spolupráci s Obecním úřadem zabezpečila tuto akci 
dne 28. srpna 2009 v sále Kulturního domu na Úhlejopvě tak jak jsme prezentovali. Mimo to 
tato akce byla připomenuta plakáty ve vývěsních skříňkách. Výstava byla přístupná veřejnosti 
od 17,00 hod. do 21,00 hod. , ale nakonec se protáhla pomalu do 22,00 hod. Bylo velmi 
příjemné pro organizátory vidět zájem nejen občanů obce, ale i chalupářů a přespolních. 
Jednotlivé kroniky byly přehledně umístěny tak, aby každý mohl v klidu studovat. Jednalo se o 
kroniky obce Úhlejov, pamětní kniha Chroustova, kroniky hasičského sboru a kroniky z akcí 
pořádaných v kulturním domě. Tyto jsou vybaveny převážně fotografickým materiálem. 
Doprovodnou kulisu tvořilo promítání ze života obce na velkoplošné televizi. Celkem přišlo 42 
občanů včetně dětí. Očekávali jsme o něco větší účast dospělých občanů.Rádi tuto akci 
zopakujeme  pro Vás, kteří jste neměli možnost přijít a zajímáte se o hlubší historii místa, 
které máte rádi.

Rekonstrukce brodecké zvonice 
     Brodecká zvonice si vyžádala v letošním roce již třetí rekonstrukci. Zub času opět 
zahlodal.  Abychom zabránili zřícení bylo nutné zvonici demontovat a nosnou konstrukci 
nahradit nově.  Tímto úkolem pověřil Obecní úřad truhláře pana Karla Šedivého z Miletína. 
Svou práci pan Šedivý odvedl na výbornou. V měsíci říjnu 2009 za pomoci techniky a aktivní 
pomoci pana Špůra,Valenty a Šedivého byla  umístěna nová  konstrukce zvonice na své místo. 
Konečná fáze rekonstrukce spočívá v umístění samotného zvonu do rasochy zvonice,  která 
bude uskutečněna v jarních měsících roku 2010.

Úprava brodeckého  stanoviště na tříděný odpad.
     Děkujeme tímto našim dětem Adamu Špůrovi, Honzovi Kordovi a Tomáši Šímovi za aktivní 
a ochotnou pomoc při úpravě stanoviště na tříděný odpad na Brodku. Pro zlepšení vzhledu 
jsme toto místo osázeli ozdobnými keři



    P O Ž Á R N Í    P R E V E N C E                              

Vážení přátelé, 
Už  tady máme  zase podzim a sním i topnou sezonu.

Proto že se používá stále víc lokálních topidel na tuhá paliva (kamna, kotle) dovolte, abychom vám připomněli povinnosti, 

které s touto dobou máte.  

Topná sezóna  -  topidla a komíny

Průvodním znakem každé topné sezóny je vznik mnoha požárů, které souvisejí sprovozováním topidel a komínů. Kromě 

technických závad na topidlech a komínech má významný podíl na vzniku požárů i lidská neopatrnost, neznalost, nedbalost 

a podceňování požárního rizika.

Mezi nejčastější příčiny požárů patří:

- nesprávná obsluha topidel   - manipulace se žhavým popelem   - umístění hořlavých látek vblízkosti topidel

- nesprávná instalace topidel a jejich připojení ke komínu   - nevyhovující technický stav topidel a komínů

- zazděné dřevěné konstrukce vtělese komínu   - úlet jisker z komínu nebo vznícení sazí v komínu

- používání hořlavých kapalin při zapalování vtopidlech na tuhá paliva

Před začátkem topné sezóny je nutné provést:

- kontrolu technického stavu topidel a stavu komínů se zaměřením na celistvost stavební  

  konstrukce komínu a jeho těsnost a čistotu komínových průduchů   - zabezpečit vyčištění a kontrolu komínu

- kontrolu kouřovodů    - zabezpečit provedení odborné kontroly nebo revize  u plynových nebo elektrických

   topidel podle pokynů výrobce a platných předpisů prostřednictvím oprávněné osoby

Při používání topidel je nutné dodržovat tyto podmínky:

1) dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot

ve směru hlavního sálání v ostatních směrech   

  kamna na dřevo 500 mm 200 mm

  krby na dřevo 800 mm 200 mm

  kamna s varnou plotnou 750 mm 100 mm

  kamna podle ČSN 06 1212 500 mm 200 mm

  plynové topidlo lokální 500 mm 100 mm

  plynový průtokový kotel   50 mm   10 mm

  el. přímotopné konvektory 500 mm 100 mm

  el. akumulační kamna 500 mm 100 mm

2) u spotřebičů umístěných na hořlavých podlahách zabezpečit instalaci ochranné

    nehořlavé podložky pod topidlem, která bude přesahovat jeho půdorys:

   u spotřebičů pevných paliv kvaření    - 600 mm  před přikládacím a popelníkovým otvorem

      300 mm  od bočních svislých hran těchto otvorů

  u ostatních spotřebičů pevných paliv  - 300 mm  před přikládacím a popelníkovým otvorem

      100 mm  na ostatních stranách spotřebiče

  u krbů na pevné palivo     - 800 mm ve směru kolmém na otevřenou stranu

       400 mm ve směru rovnoběžném stouto stranou

3) dodržovat bezpečnou vzdálenost kouřovodu od povrchu hořlavých stavebních konstrukcí:

      200 mm  od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí   zhořlavých hmot   

      400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí zhořlavých hmot

4) při provozování topidel používat pouze palivo, na které je topidlo konstruováno

5) nepoužívat ke spalování vlhké dřevo (klesá výhřevnost, tvoří se velké množství sazí a

    odpařená voda navíc negativně působí na tepelnou techniku a spalovací proces)

Ukládání paliva

Při uskladňování paliv (uhlí, briket) je nutné dodržet některé zásady, aby se předešlo riziku samovznícení těchto paliv. 

Především je nutné skladovací plochu řádně vyčistit a zabezpečit, aby na tuto plochu nepronikala vlhkost. Zděné 

konstrukce nacházející se v prostoru uskladnění paliva musí být omítnuté (cihlová drť urychluje samovznícení). Každý druh 

paliva by měl být skladován odděleně od ostatních (týká se též dřeva) a ve vrstvě vysoké maximálně do 1,5 metru.

Uskladněné palivo by mělo být pravidelně kontrolováno. Pokud by se zjistily průvodní jevy samovznícení (zápach, vlhko, 

zvýšená teplota uloženého paliva) je nutné provést vyskladnění nebo přeházení paliva na vhodné místo za účelem jeho 

vychladnutí.



      První sníh 
     První sníh letos nečekal na Svatého Martina. Napadal již 14. až 16. října 2009.

                  

Informace pro majitele internetu:

     Oznamujeme, že Obecní úřad Úhlejov má zpracované vlastní internetové  stránky na 

adrese  www.uhlejov.sweb.cz  . Tyto zpracovala starostka obce paní Lenka Šedivá.

                                                            

            
   Zde je dán prostor pro názory občanů
     Postarejte se o své kočičky, aby se neplánovitě 
nerozmnožovaly.  MvDr. Rapač v Žírči u Dvora Králové je 
velmi vstřícný a kočky kastruje za 350,- Kč. Je možné ho 
kontaktovat na telefoní číslo 736646148 nebo na 

                                 email: jrapac@mkinet.cz
                                 Pomůžete tím kočičkám i svému okolí.               
                                                                                           Jana Čapková Brodek   

_      
         Přehrada Les Království                          Výstava kronik  obce

http://www.uhlejov.sweb.cz/
mailto:jrapac@mkinet.c
mailto:jrapac@mkinet.c


    Svatý Mikuláš se svým doprovodem oznamuje,
že chce navštívit   v sobotu 

dne  5. prosince  2009 mezi 17,00 – 19,00 hodinou 
všechny hodné i nehodné děti se svými rodiči           

  

Občanské sdružení KLUB KLOKÁNEK zve všechny občany na  vánoční 
výstavu „ ANDĚLSKÉ VÁNOCE“
která se koná v sále Radnice v Hořicích 
od 2.12.2009 do 5.12.2009
                                                 Jáklová Marcela

   Pozvání  na veřejné zasedání            
Zastupitelstvo Obce Úhlejov zve všechny občany na veřejné zasedání 

které se koná dne 17. prosince 2009 – 18,00 hod.

v úřadovně Obecního úřadu na Úhlejově                              

Program  :  -územní plán

                 -rozpočet na rok 2010

  

       

       

  Zastupitelstvo obce Úhlejov, zve všechny občany a přátelé

 z našich obcí na vánoční posezení, které se koná ve středu

dne 30.12.2008  od 18,00 hod.   v sále Kulturního domu na Úhlejově 

         PF  2010                  
_______________________________________________________________________
Úhlejovský zpravodaj vydává Obecní úřad Úhlejov                                            Schválila starostka  Obce Úhlejov                                   
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