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Úvodem
Vážení spoluobčané,
po delší době zatajování důležitých informací jsme se rozhodli
po domluvě se starostkou obnovit vydávání brožurky, ve které se
Vás budeme snažit informovat o současném i lehce minulém dění
v obci. Občasník by měl sloužit k informacím nejen pro občany,
ale také ke zveřejňování informací od občanů. Proto prosíme,
chcete-li informovat další občany o podrobnostech plánované akce,
důležitém životním jubileu, úspěchu nejen v rámci místního spolku
či o čemkoliv dalším, neváhejte a napište takové informace na
obecní úřad se zmínkou, že se jedná o materiál určený tomuto
občasníku.
Zároveň bychom také chtěli touto cestou otevřít veřejnou diskuzi
s obecním zastupitelstvem, neboť se nám zdá, že informovanost
mimo přímou účast na zasedání obecního zastupitelstva téměř
zaniká. Většina občanů se tak dovídá o důležitých rozhodnutích až
s velkým zpožděním nebo vůbec. Proto bychom chtěli v rámci tohoto občasníku zprostředkovat veřejnou výměnu nápadů a názorů
mezi občany a zastupitelstvem v otázkách týkajících se chodu obce
tak, aby přehled o aktuálním dění byl dostupný každému občanu
této obce.

Prosba všem občanům
V návaznosti na loňské oslavy 650. výročí od první písemné zmínky
o obci bychom touto cestou chtěli poprosit všechny občany obce,
jejich známé a příbuzné, zda by mohli přispět k rožšíření podkladů
o historii obce. Rádi bychom do příštího kulatého výročí rozšířili
znalosti o naší obci. Pokud tedy máte doma starší fotky občanů,
míst či čehokoliv jiného vztahující se k naší obci nebo jakékoliv
dokumenty k tomuto tématu, prosíme, zda byste tyto podklady
mohli na pár dnů zapůjčit k digitalizaci na obecní úřad do rukou
paní starostky Kořínkové nebo přímo do č.p. 171 (M. Křížek).
Mockrát děkujeme za Vaši pomoc...

Obecní úřad informuje
Poslední schůze obecního zastupitelstva se konala 26.10. Ta následující je plánována v týdnu od 17. do 21. prosince (přesnější datum bude teprve oznámeno) a jedněmi z plánovaných bodů jsou
rozpočet obce na rok 2013 a změna poplatků za svoz odpadu. Sledujte proto, prosíme, úřední desku (na návsi u zastávky autobusu
nebo na internetových stránkách dlouhy-ujezd.cz) a budete-li mít
čas, přijďte a podílejte se svými návrhy na lepším rozvoji obce.

Stane se...
• 1.12. Rozsvěcení vánočního stromu
Opět rozsvítíme vánoční strom u kulturního domu, vystoupí
i Tachovský dětský sbor. Začínáme v 17 hodin.
• 8.12. Mikulášská besídka
Čertovská akce pro malé i velké od 15 hodin v kulturním domě
s pokračováním příběhu o peklíčku. Nezapomeňte na čertův
oblek.
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

Stalo se...
• 19.10. byla vyměněna střecha na sušičce požárních hadic včetně
obnovy konstrukce pro větší bezpečnost čapího hnízda
• 9.11. byl znovu otevřen místní obchod. Nový nájemce pan
Ho Le Quang má otevírací dobu:
Pondělí - pátek 6.30 – 18.00
Sobota - neděle 8.00 – 18.00

