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Stane se...
• 3. října Promítání v Kulturním domě

V pátek od 20 hodin se budou promítat dva velkofilmy - Újezdská
olympiáda a TJ Sparta Dlouhý Újezd - oslava 40 let výročí založení
• 10. a 11. října Volby do obecního zastupitelstva
Volební místnost je opět v předsálí OÚ v Kulturním domě,
udělejte si čas a přijd’te rozhodnout o budoucnosti obce
Pravidelné akce

• Každou středu od 19 do 20 hodin si můžete v sálu Kulturního domu
protáhnout tělo při kondičním a zdravotním cvičení s Jindřiškou.

Společenská kronika - září 2014
Jubilanti - významné výročí
Václav Plecitý (75 let, č.p. 42), Růžena Havlová (65 let, č.p. 64).
Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Volby do obecního zastupitelstva - 10. a 11. října

Po 4 letech jsou tu opět volby do obecních zastupitelstev, ve kterých můžeme (a měli bychom) svým hlasem vyjádřit podporu kandidátům, které
bychom chtěli vidět v obecním zastupitelstvu. Do voleb sice zbývá ještě
trocha času, ale prosím, důkladně si přečtěte informace o jednotlivých
kandidátech a pečlivě zvažte svou volbu, at’ později není třeba litovat. Do
voleb se tentokrát přihlásilo celkem 33 kandidátů rozdělených do 4 kandidátních listin, přičemž do obecního zastupitelstva v Dlouhém Újezdě
se volí celkem 7 členů. V následující tabulce najdete seznam kandidátů,
abyste si s předstihem mohli ujasnit svou volbu.
A prosím, nezapomeňte, je to Vaše svobodná volba podle nejlepšího
vědomí a svědomí, do které Vám nemůže nikdo mluvit!!!

Seznam kandidátů:
Kandidátní listina
Kandidát
Číslo
Název
Poř.č. Příjmení, jméno, titul
Věk
1.
Mařík Jan
36
2.
Benešová Kristýna
28
3.
Milota Tomáš
34
4.
Milotová Adéla
32
1
5.
Kozáková Lenka
28
DEVÍTKA
6.
Procházka Václav
31
7.
Andrle Jiří
39
8.
Bílá Dagmar
37
9.
Krofta Otto
35
1.
Kochtová Milada DiS. 44
2.
Švábek Jaroslav
58
3.
Jüthner Ludvík Ing.
44
4.
Chejnovský Vladimír
46
2
DLOUHÝ ÚJEZD
5.
Chejnovská Pavla
48
6.
Švábek Jan
53
7.
Chlup Miroslav
50
8.
Ruda Zdeněk
60
9.
Juran Jaroslav
58
1.
Křížek Miroslav RNDr. 32
2.
Kořínková Alena
59
3.
Cihlářová Bohdana
41
4.
Kašpar Pavel
60
3
PRO OBEC I
5.
Benešová Jiřina
50
6.
Koliha Jiří
58
7.
Volfová Hana
34
8.
Křížková Jindřiška
41
1.
Ruda Zdeněk
40
2.
Kolihová Jana Ing.
51
3.
Cihlář Jan
38
4
PRO OBEC II
4.
Plecitý Jakub
25
5.
Frištíková Jindřiška
43
6.
Křížková Miluše
51
7.
Kašparová Dana
56

Příspěvky občanů

Za obsah následujících příspěvků zodpovídá jejich autor. Jednotlivé příspěvky nejsou redakcí upravovány po jazykové ani obsahové stránce, grafická podoba může být změněna
tak, aby bylo možné přijatý text začlenit do zpravodaje.

Újezdské kolečko (Viktorka Chejnovská)

Újezdské kolečko se konalo 30. srpna za účasti 114 lidí a 4 psů. Podle paní starostky.
Bylo na něm 7 různých stanovišt’: test u policie, lukostřelba, poznávání lesů ČR, stříkání
hasičskou hadicí, střílení ze vzduchovky, lezení po lanech a pádlování na lodičkách.
Byla jsem na Újezdských kolečkách i v roce 2008, 2009 a 2010, ale letošní se mi zdálo
nejlepší. Především se mi líbila trasa, kterou jsme procházeli. Mohli jsme si prohlédnout
Újezd, ale hlavně přírodu kolem něj. Někdo by se klidně mohl podívat na mapku a říct:
Tohle není Újezdské kolečko, tohle je Újezdská ŠIŠKA :-D! Ale název je tradiční. Toto byl
4. ročník Újezdského kolečka.

Máme Újezdskou olympiádu! (Ivana Chejnovská)

V sobotu 24. srpna na fotbalovém hřišti vypuklo očekávané prázdninové klání s troškou
sportu a množstvím legrace - Újezdská olympiáda. Zúčastnilo se 11 týmů, celkem 73
závodníků a závodnic. Jednotlivá družstva nastoupila povětšinou v originálních dresech,
s umělecky ztvárněnými prapory vlastní výroby. Kterak se olympiáda zrodila a na něco
z jejího průběhu jsem se optala duchovního otce, hlavního spoluorganizátora a našeho
spoluobčana Honzy Maříka:
Jsi duchovní otec akce, nebo se nápad zrodil v týmu? Jaká byla motivace a co si
od toho slibuješ? Prvotní myšlenka uspořádat Újezdskou olympiádu se zrodila v mojí
hlavě. Záměrem bylo vytvořit něco, kde budou mít možnost užít si legraci i dospělí, protože pro děti se toho tady u nás děje poměrně dost a rodiče na všech dětských akcích
moc aktivní nejsou. Chtěl jsem, aby se zapojili i lidé, které tak často na společných akcích
nevidíme, abychom se mezi sebou lépe poznali a aby si to užili všichni. Takže týmem,
se kterým jsme vše společně připravovali, byli členové družstev, kteří se přihlásili v první
vlně registrací. A tak se zrodily disciplíny, že? :-) Která měla největší ohlas u diváků a která u aktérů sportovního souboje? Nejatraktivnější pro diváky byly podle mě
běh na gumě a jízda zručnosti s kolečkem. Nevím jak ostatní, ale mě nejvíc překvapila
jízda na rotopedu. Přestože jsem jí na začátku bral jako jednu z nejméně zajímavých, tak
jsem si ji užil nejvíc. Souhlasím, běh na gumě byl asi nejvtipnější. Jsou fotografie,
případně jiný materiál, pro nezúčastněné zvědavce někde ke shlédnutí? V průběhu
soboty se podařil natočit nějaký materiál. Natáčel Sláva Kozák a trochu i já. V pátek 26.
září bych rád uspořádal v kulturním domě premiéru natočeného filmu, kde si spolu zároveň můžeme podebatovat. Pokud by se chtěl někdo podělit o svoje fotografie, budu
moc rád. Zvládl jsi organizaci i moderovat v klidu a s nadhledem, navíc jsi byl
členem jednoho z týmů. Máš nějakou předchozí zkušenost s organizováním podobné akce? Zkušenosti trochu mám. Již pět let pořádám v Tachově spolu s Pavlem
Procházkou filmový večer se sportovní tématikou s názvem Expediční kamera. Minulý
rok jsem se odhodlal tento večer i sám moderovat. Takže se stále učím. Nebyla jsem na
hřišti po celou dobu, ale zaujalo mě, kolik Újezd’áků, soutěžících i diváků, o přestávkách mezi disciplínami celkem dobrovolně dělalo dřepy.. Chtěl bys to nějak
vysvětlit? Zapojil jsem se nedávno do programu "Spojenec SKV Praha"(SKV Praha Sportovní Klub Vozíčkářů). Každý, kdo chce nějak pomoc sportovcům na vozíčku, si vytyčí cíl (uběhnuté, ujeté či uplavané kilometry, vstřelené góly ap.) a za něj pošle určitý

obnos na konto SKV. Napadlo mě, že za každý dřep nebo klik, který uděláme v rámci
Újezdské olympiády, pošleme jednu korunu. Nakonec jsme takto společně vybrali 2544,Kč. Pomohli jsme tím lidem, kteří se rozhodli žít plnohodnotně, přestože nemají to, co
my častokrát považujeme za samozřejmost. Kdo chce, může se podívat na stránkách
http://www.skvpraha.org/spojenci/ na transparentní účet, kde vidí kromě jednotlivých příspěvků i účel čerpání peněz. A samozřejmě se každý může připojit. Jaké má olympiáda
ohlasy a co tě nejvíc překvapilo? Ohlasy jsou pozitivní, což mě moc těší. Největší překvapení pro mě bylo to, jak šlo vše hladce. Vše jsme připravovali bez konfliktů. Připadalo
mi, jako by všichni na podobnou akci čekali a chtěli pomáhat. Na mě bylo stisknout jen
to pomyslné tlačítko „START“. Vždycky, když jsem chtěl někoho o něco poprosit, měl to
už dávno připravené. Takže se TO bude příští rok opakovat? S nějakým novým nápadem? Byla by velká škoda v něčem takovém nepokračovat. Co nejdříve se sejdeme
se všemi, kteří olympiádu připravovali a dáme dohromady formu, jakou bychom chtěli do
budoucna pokračovat. Pár nových nápadů už samozřejmě je. Zároveň bych rád vyzval
každého, kdo chce pomoci nebo má jakýkoliv nápad, at’ se o něj podělí. Moc rád bych
využil příležitosti a poděkoval za pomoc a podporu Obecnímu úřadu Dlouhý Újezd a jejím pracovníkům, TJ Sparta Dlouhý Újezd a především bych chtěl poděkovat těm, kteří
se mnou Újezdskou olympiádu stvořili a připravili. A kromě toho, že sami soutěžili, ještě
dokázali bravurně připravit pro ostatní disciplínu, kterou měli na starosti.
Tolik Honza Mařík. Já bych ještě ráda poděkovala paní Ženklové za výborný guláš,
který byl na místě podáván. Ohlasy na něj byly přinejmenším stejně nadšené jako na
celý olympijský den. Zbývá sdělit něco velmi důležitého - zvítězilo družstvo s názvem
ZEMÁNCI. Ale vlastně všichni, kteří se zúčastnili a dobře si to užili. Některé fotografie
z olympiády jsou již ke shlédnutí přes fotogalerii na webových stránkách naší obce.

Před volbami. Kdo..? (Ivana Chejnovská)

Moc všem děkuji, že se v myšlenkách vrátíme zpět v čase i událostech, než darujeme
někomu svůj vzácný hlas ve volbách.
Hled’me prosím, aby noví zastupitelé oplývali přirozenou inteligencí a morální citlivostí.
Aby si žádný z nich nepletl moc se silou, kterou může zneužívat, a slušnost se slabostí. Kdopak má autoritu, ačkoliv neuplatňuje svoji nadřazenost, plynoucí at’ už se společenského postavení či majetku. Vzpomeňme, kdo je zde stmelující silou. Kdo pracuje
nezištně pro obec a vyžaduje spravedlivé rozdělování našich společných prostředků z jejího rozpočtu. Kdo rád lidem pomůže, ačkoliv to někdy stojí mnoho času a úsilí a nekouká
z toho vůbec žádný profit. Kdo má skutečnou zásluhu na tom, že byla dobudována kanalizace a některé jiné věci i přesto, že na každém kroku k tomuto cíli byly kladeny neustálé
překážky. Kdo dokáže říci otevřeně svůj názor a potom se ho pokouší obhájit. Kdo se
nebojí pustit ke slovu svého oponenta či soupeře v otevřené diskuzi. Kdo se nenechá
zastrašit či daleko snáze nějak ovlivnit. Kdo je nekonfliktní a dokáže s přirozenou úctou
a respektem komunikovat se všemi svými spoluobčany. Kdo má přirozeně krásný vztah
k pokladům, jež nás zde obklopují – k naší čisté vodě, okolním lesům a jiné zeleni, k historii naší obce. Kdo podporuje dobré vztahy mezi námi všemi a s kým je sranda, když na
to přijde. Kdo...
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