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Obecní úřad informuje
Na čtvrtek 26.11. od 18 hodin v Kulturním domě je naplánováno další veřejné zasedání zastupitelstva obce.
K datu 30.11.2015 prosíme občany o opsání stavu vodoměru.
V průběhu týdne pak tuto informaci převezme pověřený zaměstnanec obecního úřadu.
Důležité informace: Do kontejneru na tříděný odpad patří
pouze odpad na těchto kontejnerech vyznačený! Zároveň
odpad, který lze třídit (plasty, papír, sklo, kovy, bioodpad
rostlinného původu), nepatří do směsného komunálního odpadu ("popelnice").

Stane se...
• 27.11. Rozsvěcení vánočního stromu
v pátek od 18 hodin před Kulturním domem společně rozsvítíme vánoční strom
• 12.12. Mikulášská besídka
v sobotu odpoledne se uskuteční tradiční dětská besídka s čerty
• 27.2.2016 Hasičský maškarní ples
Pravidelné akce:
• Každou středu od 19 do 20 hodin si můžete v KD protáhnout
tělo při kondičním a zdravotním cvičení s Jindřiškou

Stalo se...
•
•
•
•

léto - podzim ochranný nátěr střech obecních budov
srpen - září výměna radiátorových těles v KD
17.10. taneční zábava u příležitosti 40 let Kulturního domu
10.11. instalace venkovních fitness strojů za víceúčelovým hřištěm

Společenská kronika

- červenec až listopad

• Přivítejme nejmladší občánky
Jakub Drexler (17.6., č.p. 88) a Barbora Bízová (4.7., č.p. 157).
Přejeme hodně štěstí, zdraví a krásnou budoucnost.
• Jubilanti - významná výročí
Zdeněk Kořínek (65 let, č.p. 144), Františka Štíbrová (60 let,
č.p. 140), Helena Hubálková (65 let, č.p. 52), Gertruda Blatnická (65 let, č.p. E3), Roman Doksanský (60 let, č.p. 167),
Anatol Procházka (75 let, č.p. 45), Václav Piskáček (75 let,
č.p. 50), Václav Tipka (65 let, č.p. 130), Alexandra Zemanová (60 let, č.p. 47) a Štefan Malík (65 let, č.p. 145).
Jubilantům srdečně blahopřejeme.
• Opustili nás
Dne 24.6.2015 zemřel Lubomír Fait (61 let, č.p. 125).

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.

Knížecí lov na zámku Sychrov (Ing. Jana Kolihová)
Lukostřelci Českého Lesa se v sobotu zúčastnili posledního letošního závodu
Lukostřelecké Ligy Asociace Tradiční Lukostřelby ČR. V zámeckém parku za
opravdu sychravého počasí na lukostřelce čekala tradiční skladba disciplín. Našim střelcům se velmi zadařilo a přivezli kompletní skladbu medailí. V kategorii
Lovecký luk ženy se na 3.místě umístila Eliška Rudová.
V kategorii Lovecký luk muži na 1. místě skončil Zdeněk Ruda a hned za ním na
2.místě Bohumil Chejnovský.
Na závěr bylo vyhlašování Lukostřelecké Ligy za rok 2015. Již po čtvrté v řadě
se stal mistrem Lukostřelecké Ligy ATL ČR Zdeněk Ruda. Nutno dodat, že zámek Sychrov byl skvělou kulisou pro lukostřelbu, a mnoho lukostřelců společně
s lukostřelci z Dlouhého Újezda nastoupili stylově v dobových kostýmech.

LUKÁŠ SPONNER JE MISTR ČR V TERÉNNÍ
LUKOSTŘELBĚ (Jaroslav Juran)
V překrásném prostředí zámeckého parku Kozel o víkendu 26.9.2015 a 27.9.2015
proběhlo 24.MČR v terénní lukostřelbě dospělých a dorostu. Jediným zástupcem z Lukostřeleckého klubu Tachov byl Lukáš Sponner, kluk z naší obce, soutěžil v kategorii kadeti holý luk. Celkově se zúčastnilo rekordních 112 závodníků
z celé České republiky. V sobotu v kvalifikačních soubojích skončil Lukáš Sponner ve své kategorii na prvním místě. Střílelo se na 24 terčů od 5m až do 40 m
umístněných v náročných pozicích členitého terénu. Druhý den, v neděli se už
střílelo semifinále a finále. Lukáš si vybojoval zlatou medaili a stal se mistrem
České republiky kadetů holý luk v terénní lukostřelbě pro rok 2015. Stříbro získal
Petr Lisník z Lapačky Šenov a bronz Matěj Šebesta, také z Lapačky Šenov. Bylo
to úspěšné zakončení letošní lukostřelecké sezóny. Celkově získal Lukostřelecký
klub Tachov v mistrovských soutěžích za rok 2015 tři zlaté, dvě stříbrné a jednu
bronzovou medaili. Z toho Lukáš má stříbro z halové lukostřelby MČR v Hradci
Králové a v neděli získal na MČR v terénní lukostřelbě zlato. Lukostřelba ho moc
baví, poctivě trénuje, nevynechal jediný trénink. To se mu vyplatilo a patří mezi
nejlepší v republice. Dobře reprezentuje svůj klub a také naši obec. Všichni co

ho znají, ví, že je z obce Dlouhý Újezd. Od listopadu začínají halové soutěže,
které vyvrcholí v březnu 2016 mistrovstvím ČR. Věřím, že svou pílí a poctivými
tréninky Lukáš dosáhne opět pěkných výsledků.
Juran Jaroslav, trenér a předseda Lukostřeleckého klubu Tachov
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