Občasník obce Dlouhý Újezd
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Obecní úřad informuje
Žádáme občany, aby se dostavili na obecní úřad podepsat novou
smlouvu o odběru vody, pokud tak ještě neučinili.
Na čtvrtek 28. března je plánováno veřejné zasedání zastupitelstva
obce (od 18 hodin v KD) s následujícími body programu
• kontrola usnesení a zápisu veř. zasedání ze dne 18.02.2013
• zpráva o výsledku hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2012
• závěrečný účet roku
• účetní závěrka za rok 2012
• žádost o prodej pozemku č. 1338/1 – část dle vyznačení na mapce
• oprava chyby v zápisu smlouvy o pronájmu s p. Chejnovským
a p. Švábkem
• uzavření kontroly obce MV ČR
• kanalizace
V pátek 22. března byla oficiálně spuštěna nová verze internetových
stránek obce na adrese dlouhyujezd.cz, kam se díky přesměrování dostanete také po zadání staré adresy.
A začínají se nám plnit stránky (na adrese dlouhyujezd.rajce.idnes.cz)
fotografiemi z našich akcí minulých a jak půjde čas, přibudou i budoucí.

Stane se...
• ŠKAREDÁ STŘEDA - nikdo by se neměl
•

•

•

•

•

mračit, aby mu to nezůstalo po celý rok
ZELENÝ ČTVRTEK - zvony odlétají do Říma,
budeme muset vytáhnout řehtačky; dáme si
něco zeleného (např. špenát, zelí, zelenou),
abychom byli celý rok zdrávi
VELKÝ PÁTEK - kdo bude mít štěstí,
najde poklad, neb se otvírají hory a vydávají
své poklady.
Jen si nic nepůjčovat, mohlo by to být očarované.
BÍLÁ SOBOTA - ‘Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní ‘
(hlavně aby nemrzlo) Také to znamená konec půstu, pečení beránků, mazanců a dalších velikonočních dobrot
VELIKONOČNÍ NEDĚLE - budeme malovat vajíčka, kraslice a plést
pomlázky z vrbového proutí (protože taková pomlázka je nejlepší)
a páni kluci si zopakují koledy
ČERVENÉ PONDĚLÍ - každý, kdo má pomlázku a řehtačku, vyrazí
na koledu, aby nám děvčata po celý rok neuschla

Pravidelné akce
• každou středu od 19 do 20 hodin si můžete v sále kulturního domu
protáhnout tělo při kondičním a zdravotním cvičení s Jindřiškou
• v úterní a čtvrteční podvečer probíhá stolní tenis
• každé pondělí a středu od 17 do 19 hodin trénuje v sále lukostřelecký oddíl

Společenská kronika - březen 2013
Přivítejme nové občánky
Robert Horváth a Zuzanka Vacikarová jsou našimi nejmladšími spoluobčánky.
Velice rádi přejeme našim novým občánkům hodně štěstí, zdraví a krásnou budoucnost.

Příspěvky občanů
Za obsah následujících příspěvků zodpovídá jejich autor.
NĚCO POZITIVNÍHO (I. Chejnovská)
Pan zastupitel Švábek projevil v průběhu posledního veřejného zasedání zastupitelstva
obce přání přispět do Občasníku něčím pozitivním a navrhl pojednání o pozitivních
dopadech působení stávajícího zastupitelstva. Do dnešního dne však jeho příspěvek
bohužel nedorazil. Protože si myslím, že to je výborný nápad a je škoda ho úplně
zahodit, chopila jsem se tohoto tématu zatím sama z vlastního pohledu.
Na mě má působení stávajícího zastupitelstva v jednom směru jednoznačně pozitivní vliv. Probudilo mě k velmi potřebnému poznání. Vzpomněla jsem si na hlášku ze
starého českého filmu: „Mého dědečka vyléčila nemocenská pokladna definitivně – on
byl idealista“. Věci nedopadnou obyčejně dobře jen proto, že máme demokracii. Své
hluboké poznání bych shrnula do několika konkrétních skutečností, které mne k němu
dovedly:
I věc, kterou si většina nepřeje, se může stát realitou, přeje-li si ji třeba jen
jeden člověk. Jako příklad uvádím návrh střelnice pro palné zbraně v katastrálním
území obce Dlouhý Újezd. V petici se proti tomuto záměru vyjádřilo 170 občanů, což
je 63 % místních voličů. I bez uvádění těchto čísel jsem byla svědkem toho, jak nám
pouze jeden člověk řekl, že se střelnicí výslovně souhlasí, další (náhodou jeden ze
zastupitelů) nám řekl, že „mu nevadí “, další (opět zastupitel) řekl, že není proti střelnici,
jelikož se „to stejně neuskuteční “, takže petice je zbytečná. Všichni ostatní občané byli
zásadně proti a to i v případě, že jmenovanou petici nepodepsali. A přesto - co chybělo
k tomu, aby byl tento projekt začleněn do územního plánu a výhledově realizován?!
I věc, kterou si občané žádají, nemusí být, když ji jeden člověk nechce. Naprostá většina občanů je spokojena s tím, jak naše starostka vykonává svůj úřad a
dokonce ji mají rádi za její pracovitost a lidský přístup (závěr zjištěný při obcházení
obce s peticí). Převážná část zastupitelů se ale rozhodla starostku obce odvolat. Jako
jediný důvod velmi nepřesvědčivě uváděli, že s nimi špatně komunikuje a zároveň obratem odhlasovali zákaz veřejné diskuze. Těmto zastupitelům, každému z nich jednotlivě a zvlášt’, jsme nedávno zaslali žádost následujícího znění: „Žádáme o poskytnutí
informací o Vašem aktivním podílu na plnění úkolů souvisejících s chodem obce“ a
dále „žádáme o informace, jakým způsobem dojde prostřednictvím Vaší osoby k nápravě zjištěných nedostatků a zefektivnění chodu obce jako celku.“ Obdrželi jsme jednu
odpověd’ bez čitelného podpisu, cituji podstatné: „Tento stav (myšleno porušované
administrativní normy) trvá cca 10 let, nejedná se o pochybení zapříčiněná současným zastupitelstvem a je třeba tento svůj dotaz směřovat na zastupitele, kteří v této
době působili“. Detektivním způsobem se nám podařilo zjistit, že se pravděpodobně
jedná o HROMADNOU odpověd’ zastupitelů Švábka, Jüthnera, Chejnovské, Kochtové,
Rathouského. Zřejmě na nějaký nám zcela neznámý dotaz. Smysl odpovědi se jaksi
ztratil v davu. Konkrétní, smysluplnou a podepsanou odpověd’ jsme obdrželi pouze od
starostky Kořínkové a zastupitele Rudy. Tolik o špatné komunikaci. Jak je to doopravdy
a jaký byl skutečný důvod k odvolání oblíbené starostky?

Když dva udělají totéž, nemusí to být totéž. Místní lukostřelci při tréninku v pronajatých obecních prostorách poškodili šípem radiátor ústředního topení a museli na
svoje náklady zakoupit nový radiátor. Fotbalisté Sparty Dl. Újezd v zapůjčených obecních prostorách rovněž způsobili škodu na majetku obce. Nezajistili před zimou vypuštění vody z potrubí ve sprchách, následkem čehož zamrzlo a popraskáním vznikla
škoda ve výši cca 8 tis. Kč. V tomto případě však obec (tedy my všichni) škodu zaplatila, jelikož - cituji předsedu Sparty: „Nevíme, kdo byl zodpovědný za vypuštění vody“.
Vtipným vyústěním celého případu se může stát nejnovější pohádka interpretovaná
panem zastupitelem Švábkem na poslední veřejné schůzi O zlobivém kolínku ve zdi,
ve kterém i přes pečlivé vypuštění vody ze systému ještě nějaká voda zůstala a tak se
to celé přihodilo. . .
Z těchto několika záležitostí plyne pro mne závěr, a dejme tomu i pozitivní poselství,
že jsou dva zásadní předpoklady pro dobré fungování demokracie v naší obci:
1. vysoké morální hodnoty∗∗ a svědomí občanů volených do zastupitelstva obce
2. nepasivita nás všech ostatních.
Samozřejmě si s chutí přečtu i o ostatních pozitivních přínosech působení stávajícího zastupitelstva jako celku. Jediným pohledem na věc není jistě toto téma vyčerpáno. Tak bud’te také pozitivní.
mezi morální hodnoty patří poctivost, pravdomluvnost, slušnost, vstřícnost, ochota,
zájem o druhé (nemorální jsou pak faleš, přetvářka, lež, arogance, drzost, hrubost, egoismus a pohrdání). Zdroj: internet
∗∗

