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Újezdské mlýny

Po delší době opět něco k historii. Kdysi tu stály dva mlýny, horní a dolní,
později oba opatřené Francisovou turbínou.
Ten dolní (č.p. 73) stával zhruba u dnešní hasičské nádrže, je doložen
již na mapě z roku 1754 a před druhou světovou válkou jej vlastnil Johann Rauch. Více informací o něm bohužel nevím na rozdíl od horního
dosud stojícího mlýna (č.p. 42), byt’ mlýnem již dávno není. Horní je prvně
uveden jako mlýn na mapách kolem roku 1830 a po většinu jeho známé
předválečné historie jej vlastnila rodina Hüttl (jak je vidět na ještě zčásti
dochovaném nápisu na štítu - Hüttl Mühle). Pan Josef Hüttl byl mlynářem
v sousedním Velkém Rapotíně, ale po vyhoření tamního mlýna (někdy
po roce 1881) se přestěhoval do Dlouhého Újezda (tehdy Langendörflas). Jedním ze zajímavých dochovaných záznamů je jeho zřejmě realizovaný plán na přidání soustruhu poháněného vodou ze září roku 1888.
V té době byla budova ještě dřevěná. Během let 1913 a 1914 byla postavena dřevěná stodola v místě té dnešní a holubník, kolem roku 1926
byla postavena kamenná budova do podoby velmi blízké té dnešní. Roku
1925 byla do mlýna pořízena turbína, nejprve byla uvažována Peltonova
turbína firmy Breitfield, Daněk a Co, Blansko, ale nakonec byla pořízena
Francisova turbína o výkonu tří koňských sil. K dispozici byl také dieselový
motor o výkonu 5 koňských sil sloužící k pohonu řezačky.
V průběhu války bylo mnoho práceschopných odvedeno a bylo třeba je
nějak nahradit. Za tímto účelem vypomáhal v mlýně mladý Ukrajinec jménem Petr, který hrál po večerech na akordeon a zůstal ve vsi až do konce
války. V zimě roku 1945 opustila rodina mlýn a byla přesídlena do Německa (poslední potomci dnes žijí ve městě Gera). V poválečných letech
není o mlýnu příliš známo. Podle oficiálních záznámů pak byl první trvalý
pobyt v mlýně až roku 1958. Bohužel, není znám osud mlýnského vybavení (kromě jiného dva mlýnské kameny o průměru 1,2m apod.). Podle
některých informací byla turbína po válce rozebrána...
Pokud máte nějaké další informace, dokumenty, fotografie či cokoliv jiného
upřesňujícího běh času v naší vsi, chtěl bych Vás poprosit o jejich sdělení
či zapůjčení k okopírování na obecní úřad. Mockrát děkuji za cokoliv...

Obecní úřad informuje

Na čtvrtek 18. prosince od 18 hodin v Kulturním domě je naplánováno
veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je mimo jiné návrh
rozpočtu na rok 2015 a vodné a stočné za rok 2014.
Přejeme Vám krásné a klidné vánoční svátky nejlépe s celou rodinou
a št’astný vstup do nového roku, at’ je opět o trošku lepší, plný zdraví,
úspěchů a dobré nálady...

Stane se...
• 22.12. zimní slunovrat

od té chvíle se bude den prodlužovat (ale jen do 21.6.2015)
• od 24.12. Štědrý den a další vánoční svátky
Pravidelné akce

• Každou středu (kromě 24.12. a 31.12.) od 19 do 20 hodin si můžete
v sálu Kulturního domu protáhnout tělo při kondičním a zdravotním
cvičení s Jindřiškou.

Stalo se...
• 1304 první vyobrazení Betlémské hvězdy jako komety (italský malíř
•
•
•

•
•
•
•
•

Giotto di Bondone se inspiroval Halleyovou kometou z roku 1301)
6.12. kolem roku 345 zemřel katolický biskup Mikuláš proslulý svou
štědrostí
6.12.1774 vydala Marie Terezie Všeobecný školní řád, jímž byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let
6.12.2014 navštívilo již tradičně peklo kulturní dům v Dlouhém Újezdu.
Při dovádění se nikomu z dětí ani čertíků nic nepřihodilo. Žádné
z dětí nepřišlo do pekla a žádný ubohý malý čertík se nám zde nezapomněl. Těšíme se opět za rok na setkání s našimi čertími kamarády
:-)
7.12.1995 sonda Galileo vstoupila do atmosféry Jupiteru
14.12.1900 Max Planck zveřejnil teorii záření černého tělesa
14.12.1503 se narodil Nostradamus
17.12.1887 se narodil Josef Lada (+ 14.12.1957), autor těch nejkrásnějších českých (nejen) vánočních obrázků
18.12.1966 objeven Saturnův měsíc Epimetheus

• 20.12.1890 se narodil profesor Jaroslav Heyrovský, který též v pro-

sinci, 10.12.1959, převzal Nobelovu cenu za objev polarografie
• 23.12.1947 první předvedení tranzistoru (Bellovy laboratoře)
• 31.12.406 Vandalové, Alani a Svébové překročením Rýna zahájili
invazi do Galie

Společenská kronika - prosinec 2014
Jubilanti - významné výročí
Josef Kolář (65 let, č.p. 84). Jubilantovi srdečně blahopřejeme.
Opustili nás
29.11. Oldřich Pavlík (69 let, č.p. 61) a 29.11. Magdaléna Benešová (73 let,
č.p. 127). Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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.

Zhodnocení lukostř. sezóny 2013-2014 u Lukostřelců Českého lesa
v Dlouhém Újezdě (Ing. Jana Kolihová)

Vzhledem k tomu, že skončila lukostřelecká sezóna 2013-2014 a začíná sezóna nová
chtěla bych tuto předešlou sezónu zhodnotit a vyzvednout úspěchy našich střelců.
Naši střelci podnikli celkem 17 výjezdů po celé republice dle nabídky všech lukostřeleckých uskupení jako je ČLS, 3D archery, Asociace tradiční lukostřelby (ATL).
Jedenkrát vycestovali i do Německa, kde získal na uspořádaném lukostř.závodě v Markredwitz Roman Janča 2.místo a Vítězslav Langr 5.místo.
Největším úspěchem bylo získání titulu Mistra ČR ve střelbě 3D. Tento titul získal
Vítězslav Langr, který společně s Romanem Jančou nejčastěji reprezentují náš klub na
různých lukostř. soutěžích a reprezentují nás vždy úspěšně. Roman Janča na stejném
závodě skončil na 3.místě. Toto MČR ve 3D proběhlo v Praze na Tyršově Vrchu, a protože v ČR máme ještě Svaz 3D archery, který také pořádal MČR ve 3D o týden později
v Pardubicích, tak odtud si Vítězslav Langr přivezl druhý titul Mistra ČR. Roman zde
skončil na pěkném 7.místě. Děkuji za vzornou reprezentaci.
Mezi další velmi úspěšné lukostřelce našeho klubu patří Zdeněk Ruda, který obhájil
prvenství v Lukostřelecké lize, která je vedena u Asociace tradiční lukostřelby. Další velmi
dobrá místa zde získala Jana Hrubá (3.místo, hodnocena mezi muži), Roman Janča
(5.místo), Zdeněk Hrubý (6.místo), Vítězslav Langr (9.místo). Společně s těmito dospělými střelci začíná jít ve stopách svého otce také Eliška Rudová, která pokud se zúčastní
závodu, a je vyhodnocena v kategorii Dorostu končí vždy na 1.místě. Všem opět děkuji
za vzornou reprezentaci.
V tomto roce vyrazily na závody i naše děti resp.mladší žáci. I oni si odvezli medaile
a dobrý pocit z úspěchu. Na svých prvních terénních závodech v Chrástu skončili takto:

1.místo Šebesta Pavel, 2.místo Kofl Miroslav, 5.místo Obeda Lukáš a 6.místo Suttá Nicole. Následovalo MČR žactva v Plzni, kde Pavel Šebesta skončil na 2.místě a družstvo
na 3.místě ( složení družstva: Šebesta Pavel, Kofl Miroslav, Suttá Nicole, Obeda Lukáš).
I našim dětem děkuji za vzornou reprezentaci.
Závěrem bych se chtěla zmínit, že Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd již tradičně pořádali dvoje vlastní závody, které jsou s celorepublikovou účastí, a počet 60-80
střelců z celé republiky na závodě je již zcela normální.
V květnu proběhl již tradiční vzpomínkový Memoriál Michala Kočandrleho, a v září
Podzimní střílení u sedmi modřínů. Tentokrát jsme sloučili dvoudenní závod do jednoho
dne, takže to bylo takové 3 v jednom. Byly zde terče dle terénní lukostř., netradiční terče
i terče 3D. Každý si zde našel své. Další novinkou byla kategorie Rodiče s dětmi, kde
jde především o to, aby si rodiče příjemně se svými střílejícími dětmi prožili závod. To se
myslím, i přes chvilkovou nepřízeň počasí podařilo.
Organizátorskou duší našich závodů je Zdeněk Ruda bez jehož elánu a zanícení
pro tyto závody si nedovedu představit, že by to všechno tak perfektně klapalo, takže ačkoliv mu vždy děkuji na místě, ještě jednou musím poděkovat i zde. Mlčochu DĚKUJEME
!!! Samozdřejmě musím poděkovat i stavitelům tratě a dalším dobrovolným pomocníků.
Podrobné výsledky a fotografie z našich akcí si je možné prohlédnout na našich
stránkách: www.lukostrelcicl.cz

Lukostřelci LK Tachov dostali sponzorský dar (Pavla Chejnovská)
Rozhovor s p. Juranem, předsedou LK Tachov.
Podpořit Lukostřelecký klub Tachov sponzorským darem se rozhodli p. Švábek Jaroslav zástupce firmy CAP a p. Chejnovský Vladimír majitel své firmy. Klub má sídlo
v naší obci a vede jej p. Juran Jaroslav, předseda klubu, trenér III. třídy a rozhodčí Českého lukostřeleckého svazu. Podporu si klub zasloužil za pozoruhodné výsledky jeho
členů. V Mistrovství české republiky v kategorii holý luk, získali za letošní rok celkem
9 medailí, z toho 5 zlatých, 2 stříbrné a 2 bronzové. V soutěži družstev v terénní lukostřelbě MČR v Plzni, získal kluk z naší obce Lukáš Sponner, zlatou medaili. Z úst
trenéra p. Jurana byla slyšet na Lukáše jenom chvála. Je slušný, snaživý, pomáhá v
klubu mladším, je mi oporou, může se na něj spolehnout. LK Tachov patří mezi nejlepší
kluby v republice. V soutěži o poháry ČLS získal LK Tachov celkem 7 ocenění. Vyhlášení sportovec roku pořádané každoročně TD Tachov a TJ Tachov byl oceněn p. Juran
Jaroslav v kategorii trenér, kadetka Tereza Zosinčuková byla vyhlášená nejlepší sportovkyní okresu a byla vybrána také do krajského vyhlášení. V roce 2015 plánuje LK Tachov
v naší obci ve spolupráci s Sparta Dlouhý Újezd, s obcí Dlouhý Újezd a TJ Eska Cheb,
uspořádat celorepublikové závody s mezinárodní účastí s LK Marktwevitz SRN v terčové
lukostřelbě. Soutěž probíhá také pod záštitou rádia Egrensis a výsledek se započítává
do Egrensis ligy, které se můžou zůčastnit kluby z příhraničních regionů.
Lukostřelecký klub Tachov může přispět touto akcí k podpoře naší obce v oblasti
sportu a představení tohoto krásného sportu, jakým je lukostřelba, občanům naší obce.
Za sponzorské dary panu Švábkovi Jaroslavovi a panu Chejnovskému Vladimírovi
jménem Lukostřeleckého klubu Tachov moc děkuji, řekl na závěr Juran.
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