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Obecní úřad informuje
V pátek 27. března se od 18 hodin v KD koná veřejné zasedání zastupitelstva obce, na programu je mimo jiné obecně závazná vyhláška
o systému sběru a třídění komunálního odpadu.
Vzhledem k chybějící svozové technice žádáme všechny občany, aby posekanou trávu a větve neodkládali u silnice před domem, nebot’ nebude organizován obecní odvoz, tak jak byli někteří zvyklí. Případný
odvoz si tak bude muset zajistit každý sám, v případě posekané trávy do
velkoobjemového kontejneru, který bude koncem března umístěn za Kulturním domem.
Připomínáme, že vodné je splatné do konce února, stejně tak jako poplatek za svoz odpadu, který činí stejně jako v loňském roce 600 Kč za
osobu a rok, a poplatek za psa (100 Kč, pro důchodce 50 Kč). Žádáme
proto občany, kteří ještě tyto poplatky nezaplatili, aby tak učinili v nejbližší
době.
V neděli 29.3.2015 od 11:30 do 13:00 bude na návsi u obchodu probíhat
mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního
odpadu a zařízení zpětného odběru.
Připomínáme občanům, že důležité informace jsou vyvěšovány na úřední
desce (u autobusové zastávky či na internetových stránkách) na nástěnkách (u KD, hřiště a mostu u Volfů), příp. na dalších místech různě po vsi
(u obchodu apod.). Proto prosíme, věnujte takto umístěným informacím
větší pozornost.
Letos uplyne již 40 let od zahájení provozu Kulturního domu a proto
prosíme všechny, pokud máte k dispozici nějaké fotografie či dokumenty
vztahující se ke Kulturnímu domu, zda byste je mohli zapůjčit na obecní
úřad.

Stane se...
• 28.3.2015 SDH - úklid hasičárny

v sobotu od 13 hodin jsou zváni všichni dobrovolní hasiči na úklid
hasičárny a následné posezení s občerstvením

• první polovina dubna - Zasad’ si svůj strom

Na první polovinu dubna je naplánovaná výsadba stromků kolem vsi.
Střádejte síly, zvyšujte odhodlání a hlavně se nebojte přijít, poměřit
své síly při kopání děr, zručnost při správném sázení stromu a společně získat dobrý pocit z rozrůstajících se výsledků. Připraven je
stromek či keř pro každého, jen rýčů a rukou je pomálu. A proto jsou
zváni všichni, kteří mají chut’ pomoci s něčím prospěšným.
Jakmile budeme znát bližší termín, budeme Vás informovat.
Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ

• 9.5.2015 součást celorepublikové akce Uklid’me Česko

Nejen po zimě se opět po veřejných prostranstvích a škarpách objevila spousta odpadků, a protože nám není lhostejné v jakém prostředí žijeme, rozhodli jsme se, že se pokusíme vesnici vyčistit. Pokud Vám také záleží okolním prostředí, budeme rádi, když se k nám
přidáte a pomůžete s úklidem. Bližší informace budou zveřejněny
v průběhu dubna.

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...
•
•
•
•
•
•
•

1.3.1565 založili Portugalci město dnes zvané Rio de Janeiro
2.3.1978 odstartoval Vladimír Remek na palubě Sojuzu 28
na přelomu února a března byl stržen dvojdomek s č.p. 133 a 134
17.-18.3.2015 po dlouhé době polární záře opět v Čechách
19.3.2015 první fotografie Pluta (15 let před svým objevem)
20.3.2015 částečné zatmění Slunce
21.3.2015 se konalo Setkání dříve narozených (a mnoho pozvaných vůbec nepřišlo!!!), chtěli bychom poděkovat za hezké odpoledne všem, kteří se zúčastnili, účinkujícím a spoluorganizátorům za
pomoc s průběhem akce

Společenská kronika - březen 2015
V průběhu března se Dlouhý Újezd rozrostl o další dva občany.
Jubilanti - významné výročí
Josef Duspiva (55 let, č.p. 169) a Stanislav Milota (60 let, č.p. 16).
Jubilantům srdečně blahopřejeme.

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.

Lukáš Sponner je vícemistr ČR v halové lukostřelbě (Jaroslav Juran)
O víkendu 21.3. a 22.3.2015 proběhlo 25. MČR v halové lukostřelbě dospělých, kadetů
a juniorů v Hradci Králove. Zúčastnil se rekordní počet - 270 závodníků z celé republiky.
Lukostřelecký klub Tachov mněl jednoho zástupce, kluka z naší obce, Lukáše Sponnera,
kadeta v divizi holý luk. Střílelo se v hale s padesáti terčovnicemi, takže najednou střílelo 100 závodníků. Lukáš se v kvalifikaci skončil jako čtvrtý. V vyřazovacích soubojích
nejdříve porazil Jakuba Čačku z SK Lapačka Šenov 6:0 a postoupil do dalšího vyřazovacího souboje. Čekal jej souboj s favoritem závodu a obhájcem titulu MČR Jakubem
Zimmerem z domácího oddílu Bows Clubu Hradec Králove. Lukáš ukázal, že je velký
bojovník, dal do souboje vše, nezalekl se soupeře a porazil jej 6:0. Byl to náročný závod,
projevovala se také únava, končilo se až ve 20,00 hod. Vyčerpání a únavu ale nahradila
radost z postupu do bojů o zlatou medaili. Začínalo se v neděli v 8,00 hod. Rozhodl jeden bod v neprospěch Lukáše. Mistrem republiky se stal Jan Lojda TJ Jiskra Humpolec,
Lukáš Sponner z Lukostřeleckého klubu Tachov je více mistr ČR, získal stříbrnou medaili.
Za to mu patří poděkování. V dlouhodobé soutěži v halové lukostřelbě v Chrastu skončil

Lukáš na prvním místě. Zúčastnil se všech závodů od listopadu 2014 až do února 2015,
celkem pět závodů. Ve všech nastřílel nejvíce bodů a 28.2.2015 získal zlatou medaili.
Lukostřelecký klub Tachov opět dokázal, že patří mezi nejlepší kluby v republice. Zúčastňují se závodů po celé republice a mají úspěchy, pokaždé přivezou medaile. Včera,
22.3.2015 se o to zasloužil také kluk z naší obce Lukáš Sponner s trenérem a předseda
klubu Juranem Jaroslavem.
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