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Obecní úřad informuje
Na čtvrtek 21.5. od 18 hodin v KD je naplánováno další veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
Žádáme všechny občany, aby dodržovali veřejné vyhlášky a do kontejnerů na tříděný odpad vhazovali pouze takový odpad, pro nějž je nádoba
určena. Pro jistotu připomínáme, že

• žluté kontejnery jsou určeny pro třídění plastů (pokud možno nezne•
•
•
•

čištěných oleji),
modré kontejnery jsou určeny pro sběr papíru,
hnědý kontejner (zvon) je určen pro sběr kovů,
zelené kontejnery (zvony) jsou určeny pro odběr skla,
velkoobjemový kontejner u KD je určen k odběru posekané trávy
(prosíme nevhazovat větve ze stromů a keřů!).

Je možné, že barvy kontejnerů neodpovídají, v každém případě je ale
druh tříděného odpadu na kontejneru dostatečně popsán. Vhozením jiného než na kontejneru určeného odpadu se stejně jako zvyšováním objemu směsného komunálního odpadu zvyšuje cena, kterou je nutné za
odvoz a zpracování zaplatit. Toto navýšení se pak projeví v místním poplatku za svoz a třídění odpadu neboli nebudete-li řádně třídit, budeme
všichni platit vyšší poplatek za odpad. Naopak zvyšování množství dobře
vytříděného odpadu na úkor směsného se projevuje ve snížení nákladů
na odvoz a třídění odpadu. Proto Vás žádáme,
třid’te odpad a pokud možno aktivně zabraňujte jeho vzniku.
Upozorňujeme občany, že posekaná tráva není obecními zaměstnanci
svážena, proto ji, prosíme, nenechávejte na veřejných prostranstvích.
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...
• 19.5. a 22.6. prodej slepiček u obchodu od 15 hodin
• 26.5. Den sousedů
• 28.5. Rally Wiesbaden

•
•
•
•
•

ve čtvrtek mezi 16 a 18 hodinou budou v trase od Třídvoří k Tachovu
projíždět naší vsí účastníci závodu za plného provozu, proto žádáme
všechny občany o maximální pozornost a dodržování bezpečnosti
30.5. dětský den na hřišti od 10 hodin
30.5. Den pro Tachov
13.6. rybářské závody na rybníce “Pramenitý” od 6 do 15 hodin
14.6. dětské rybářské závody na rybníce “Pramenitý” od 8 do 12
hodin
25.7. druhý ročník Újezdské olympiády

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...
• 23.dubna 2009 byl detekován gamma záblesk z doposud nejvzdále•
•
•
•

•
•

nějšího známého vesmírného objektu
25. a 28. dubna 2015 proběhla výsadba stromků a keřů v rámci
akce dotované Nadací ČEZ pod názvem “Zasad’ si svůj strom”
27.dubna byl prvně nasazen největší civilní letoun Airbus A380
3.května 1491 byl konžský král Nkuwu Nzinga pokřtěn portugalskými
misionáři na Joäo I.
9. května 2015 se nemnoho občanů naší obce zúčastnilo akce
Uklid’me Česko. Úklid byl rozdělen do tří tras, které vedli přímo obcí
či okolo. Vysbírány byly běžné odpadky, ale i kuriozity staršího data.
Na několika místech bylo zjištěno nahromadění nebezpečného odpadu, např. kusů azbestu, který bude zlikvidován. Prosíme tímto občany o udržování našeho krásného místa pro život bez odpadů. Těšíme se, že na příští akci v podobném duchu nás bude zas o trochu
více :-)
9. a 10. května 2015 se uskutečnil u sedmi modřínů 6. ročník Memoriálu Michala Kočandrleho
10. května Den matek

• 31.května 1279 př.n.l. se Ramses II. stal egyptským faraonem
• 4.6.1300 nejstarší přímá zpráva o existenci obce Plzeň, založené
r. 1295

Společenská kronika - duben a květen 2015
Přivítejme nové občánky
Nejmladším spoluobčánkem se 26. března stala Sandra Handrejchová,
které přejeme hodně štěstí, zdraví a krásnou budoucnost.
Jubilanti - významné výročí
Drahomíra Doksanská (55 let, č.p. 167), Edita Plecitá (75 let, č.p. 42), Petra
Klingerová (50 let, č.p. 194), Ferdinand Ruda (80 let, č.p. 120), Jana Melková
(65 let, č.p. 63) a Naděžda Mrázková (50 let, č.p. 168).
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.

O Újezdském sázení stromků (Ivana Chejnovská)
V sobotu 25.4. se v lokalitě nad Dlouhým Újezdem mezi cestou na Pořejov a novou
lukostřeleckou střelnicí začalo připravovat bohulibé dění. V dopoledních hodinách přípravný tým, čítající přibližně deset malých i velkých obecních (i vypůjčených :-)) aktivistů,
vše přímo na místě rozplánoval a pečlivě připravil.
Ve 13.00 hodin vypukla akce mohutných obecních rozměrů :-). Eva Barešová se ujala
slova a vysvětlila došlým odhadem padesáti nadšeným účastníkům, proč je nezbytné
a užitečné sázet stromečky do krajiny, zejména té svažité kolem Dlouhého Újezdu. Promluvila o prospěšnosti původních druhů v naší české krajině. Obeznámila nás s množstvím a názvy stromů a keřů, které jsou připraveny k samotnému sázení. Účastníci byli
podrobně seznámeni s postupem při sázení každého jednotlivého stromečku. Starosta
poděkoval Nadaci ČEZ, že celou věc pomohla financovat a popřál všem mnoho zdaru
a radosti při práci. Po práci pozval všechny účastníky k malému občerstvení.
Svalnatí muži, zejména z řad hasičů, se chopili palic na zatloukání kůlů a kropáčů na
zalévání. Něžné ženské ruce popadly chráničky proti okusu zvěří. A všichni dohromady
včetně těch nejmenších se s velkým nasazení dali se do práce. Během dvou až tří hodin bylo zasázeno téměř 600 stromků a keřů: dubů, jilmů, topolů osik, lip velkolistých
a malolistých, javorů, třešní ptačích, hrušní planých, jeřábů, jasanů, bříz, dubů, brslenů,
svíd, meruzalek, střemch, ptačích zobů, trnek.... a jabloní a višní z genového sadu. Uf!
Díky vám všem, kteří jste se zúčastnili, začínají nyní všechny stromečky žít ve svém
novém prostoru. Je možné vidět rodinky, procházející se mezi nimi. Děti kontrolují své

vlastnoručně zasazené stromky, jak se jim daří. Osázená oblast je pod mnohem větším
drobnohledem, než by se mohlo zdát.
Velký dík patří starostovi, že tuto příležitost vyhledal a dokonale zúřadoval, takže dotace
na sázení stromečků ve výši 65 tisíc Kč byla Nadací ČEZ úspěšně přidělena. Dále korigoval nákup veškerého materiálu, aby byla též účelně využita. Eva Barešová si vzala na
starost zejména odborné rozplánování celé výsadby, díky ní bude osázené místo výhledově velmi krásné :-). Mnoho dalších spoluobčanů efektivně pomáhalo ve svém volném
času s přípravami a též se zúčastnili. Jistě se neurazí, když je nebudu všechny jmenovat.
O velké příjemné překvapení se postaral Stanislav Milota, který zapůjčil pro účel hloubení jam pro stromečky velmi šikovného vrtacího pomocníka a sám s Milošem Kořínkem
se ujali jeho obsluhy. Ušetřili tím nám ostatním mnoho námahy.
Zbývá jen dodat, že jarní sázení stromů v Dlouhém Újezdu bylo ukončeno svou druhou
etapou v úterý 28.4., kdy bylo podél cesty od Kamarytů směrem k Rapotínu dosázeno
ještě padesát kusů mladých dubů. Pro radost nás i našich potomků.
Krátký film z dílny Honzy Maříka a množství fotografií z obou sázecích dnů je ke zhlédnutí
přes stránky naší obce a na stránkách Nadace ČEZ:

http://www.dlouhyujezd.cz/?n=2&sn=2015&kaz=65
https://www.youtube.com/watch?v=mzWku1aztvA&feature=youtu.be
http://www.nadacecez.cz/cs/pro-media/aktuality/735.html
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