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Tentokráte se v historii obce podíváme na jména lidí, kteří ji vedli (přinejmenším alespoň jmenováním do funkce). Bohužel, známí jsou pouze
poslední čtyři němečtí starostové, nebot’ se nedochovala (nebo jen dosud nenalezla) předválečná kronika ani jiné prameny. V dalším se čerpalo z novodobé kroniky obce, která však hlavně v poválečném období
neskýtá mnoho podrobností. Informace v ní uvedené jsou často následujícím kronikářem popřeny či upraveny, případně chybí zcela. Od roku
1965 doposud píše kroniku paní Anna Bublíková (dříve Benešová). Díky
jejímu dodržování systému zápisů i dlouhodobým zkušenostem je kronika
v tomto období spolehlivějším zdrojem informací. Tímto bych jí chtěl poděkovat za svědomitou a důslednou práci...
1909 - 1931
1931 - 1934
1934 - 1938
1938 - 1945
1945
1945 - ????

Johann Hergeth
Anton Bauer
Johann Rauch
Johann Wolfinger
správa přešla pod MNV, následují předsedové MNV

není zcela jasné, kdo, v jakém pořadí a v jakém období následoval
Ludvík Zídek, Alois Tramba, Kopečný ml., Kubíček ml., Lucák, Kopečný st., Dejmek, Volf ml. a Truksa

Friedl
František Dejmek
Josef Bláha
1971 - 1980 Vojtěch Švábek
obec přešla pod správu MěNV v Tachově, následují
1980
předsedové občanského výboru
1980 - 1982 Vojtěch Švábek
1983 - 1986 Milan Němec
1986 - 1990 Věra Salabová
osamostatnění obce a vznik obecního úřadu v čele
1990
se starostou
1990 - 1994 Jan Haas
1994 - 2003 Jana Jandíková
2003 - dosud Alena Kořínková
1956 - 1957
1957 - 1964
1964 - 1971

Obecní úřad informuje

Na čtvrtek 22. května od 18 hodin v Kulturním domě je naplánováno
veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je mj. audit a závěrečný účet za rok 2013 a určení počtu zastupitelů na další volební období.

Stane se...
• 23.-24.5. Volby do Evropského parlamentu

Volební místnost je opět v předsálí OÚ v Kulturním domě
• 31.5. Rybářské závody
Od 6 hodin na rybníce “Pramenitý”, startovné 200 Kč
• 31.5. Dětský den
V sobotu od 14 hodin se chystá odpoledne plné zábavy a soutěží
• 1.6. Dětské rybářské závody
V neděli od 8 hodin na rybníce “Pramenitý”
Pravidelné akce
• Každou středu od 19 do 20 hodin si můžete v sálu Kulturního domu
protáhnout tělo při kondičním a zdravotním cvičení s Jindřiškou.

Stalo se...
• 8. května jsme si připomněli Den osvobození (1945), připojení Pod-

karpatské Rusi k Československu (1919) a uvedení “šumivého léku”
Coca-Cola do prodeje (1886)
• 10. a 11. května pořádali Lukostřelci Českého lesa již 5. ročník Memoriálu Michala Kočandrleho

Společenská kronika - duben a květen 2014
Přivítejme nové občánky
Nejmladším spoluobčánkem se 13. května stal Tomášek Procházka, kterému přejeme hodně štěstí, zdraví a krásnou budoucnost.
Jubilanti - významné výročí
Jitka Suttnerová (č.p. 128), Zdeněk Ruda (č.p. 10), Bohuslav Lanc (č.p. 141)
a Jiří Štíbr (č.p. 140). Jubilantům blahopřejeme.
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případně je možno je zaslat na e-mail obcasnik@dlouhyujezd.cz.

