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Obecní úřad informuje
Na čtvrtek 25.6. od 18 hodin v KD je naplánováno další veřejné zasedání zastupitelstva obce. Hlavními body programu jsou dotace Plzeňského kraje.
Při opravě silnice od Tachova k návsi došlo k částečnému zpevnění přechodové zóny vedle asfaltu zasypáním materiálem, který bude postupně
vytvrzován slunečním zářením. Žádáme proto občany, aby tuto oblast nenarušovali. Kromě toho byly na několika místech obce vytvořeny zkušební
provizorní odvodňovací rýhy, které budou po nezbytně dlouhou dobu udržovány. Proto Vás žádáme, abyste tyto rýhy nezasypávali ani je jinak nerozrušovali. Do budoucna se počítá s jejich zpevněním a vytvořením odvodňovacího příkopu podél obou stran po celé délce silnice.
V průběhu července a srpna bude docházet ke kontrolním odečtům vodoměrů, proto žádáme občany, aby zpřístupnili okolí vodoměru a umožnili
tak kontrolu.
Letos uplynulo již 40 let od zahájení provozu Kulturního domu, pokud
máte k dispozici nějaké fotografie či dokumenty vztahující se ke Kulturnímu domu, chtěli bychom Vás poprosit, zda byste je mohli zapůjčit na
obecní úřad.

Stane se...
• 18.7. fotbalová soutěž O pohár starosty obce
• 25.7. Újezdská olympiáda - již druhý ročník sportovní akce pro do-

spělé se koná na hřišti od 15 hodin
• konec srpna Újezdské kolečko
• 17.10. Oslava 40 let od kolaudace Kulturniho domu
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...
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

konec května a červen opravy silnice
30. května kácení máje - po 37 ranách padla a nikdo nebyl zraněn
6. červen Dětský den - tentokrát již počasí vyšlo :-)
13. a 14. června Rybářské závody na rybníku Pramenitý
Sobotního závodu pro dospělé se účastnilo 58 dospělých.
Tři nejlepší: 1. Vican Roman (Přeštice) - 1023 cm
2. Kalčík Matěj (Plzeň) - 758 cm
3. Horálek Miroslav (Sokolov) - 706 cm
Největší ryba (kapr): 65 cm - Rozum Jan (Plzeň)
Nedělních závodů pro děti se účastnilo 44 dětí.
Tři nejlepší: 1. Hrdlička Vojtěch (Mar. Lázně) - 691 cm
2. Touš Pavel (Tachov) - 504 cm
3. Orgoň Jan (Tachov) - 425 cm
Největší ryba (kapr) - 55 cm - Suttnerová Veronika (Tachov)
14. června Adopce čápů - a máme jich plné hnízdo (5 čápat)
14. června 1985 Schengenská smlouva (o postupném rušení kontrol
na společných hranicích)
15. června 763 př.n.l. Bur-Sagale - zatmění Slunce pozorované a zaznamenané v Asýrii za vlády krále Ashur-Dana III.
17. června 1463 provedl Vlad III., princ valašský, známý jako Drákula, noční nájezd na turecké ležení Mehmeda II.
20. června byla započata obnova nástěnky u KD
22. června 1633 byl Galileo Galilei donucen „odvolat, zatratit a zošklivit si“ svůj heliocentrický názor
27. června 1977 získalo Džibutsko nezávislost

Společenská kronika - červen 2015
Jubilanti - významné výročí
František Koliha (60 let, č.p. 52). Jubilantovi 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 víkendu 9.5.-10.5.2015 Lukostřelci Českého lesa vzpomínali na Michala Kočandrleho (Ing. Jana Kolihová)
Již tradičně na jarním lukostřeleckém klání Lukostřelci Českého lesa vzpomínají na svého
kamaráda lukostřelce Michala Kočandrleho.
Akce je s celorepublikovou účastí lukostřelců, kdy v letošním roce byl zaznamenán rekord 160 lukostřelců z celé ČR v Dlouhém Újezdě. Na akci přijeli lukostřelci např. až
z Břeclavi, Jindř.Hradce, Netolic, Manětína, Prahy, Kladna i jiných končin.
Každým rokem se Memoriál Michala koná v duchu Michalových zálib, kterých měl víc
než dost. Letos hlavním mottem turnaje byli Elfové a lesní skřítci. Zde se bohužel ukázalo, jak v dnešní uspěchané době i lukostřelci málo čtou podrobně pozvánky. Mnozí
přijížděli nepřipraveni do Elfích obleků, ale zároveň zklamáni, že kdyby věděli, tak by se
oděli. Přesto bylo několik jedinců, kteří měli nádherné a propracované Elfí oblečení, a na
místě Monika Strapková, maminka malé újezdské lukostřelkyně, malovala nejdřív děti na
obličej, a nakonec i dospělí vytvořili poměrnou dlouho frontu, ale na všechny se bohužel nedostalo, protože bylo potřeba zahájit dvoudenní lukostřelecké klání „Pozdravným
šípem pro Michala“.
První den tradičně probíhal ve stylu netradičních zábavných terčů, malého okruhu maket zvířat 3d, velmi zajímavým terčem byl terč na 70m přes rybník, vytvořený vtipný terč
tzv.“hnusáčci“, kdy po trefeném hnusáčkovi si střelec hnusáčka odebral, musel na něj
napsat čím škodí přírodě, a následně ho vhodit do osudí Tomboly, která byla po soutěži
losována, a byly zde získávány vtipné ceny apod.
V průběhu prvního lukostřeleckého dne se již tradičně mezi lukostřelci objevila paní Rudová se svým vnukem Šimonem s jejími vyhlášenými koblížky, na které se mnozí už po
příjezdu ptají. Paní Rudová se nezalekla ani počtu lukostřelců (kde jsou doby, kdy pekla
40 koblih), a co víc dodrželi se Šimonem motto turnaje, takže se zjevila jako „lesní víla“
a Šimon ji doprovázel coby „lesní skřítek“. Móc jim to slušelo, a koblihy byly opět vynikající.
Po zábavné tombole následovalo vyhodnocení a tradiční večírek u kytar.
Jak se první den umístili lukostřelci pocházejících z Dlouhého Újezda? Děti: Karolína
Strapková 1.místo (trénuje teprve od února 2015), Chejnovská Viktorie 9.místo (vůbec

netrénuje), Dorost: Chejnovská Natálka 6.místo (vůbec netrénuje), Ženy: Eliška Rudová
4.místo (střílela za ženy, protože v dorostu je pořád na prvním místě), Jana Kolihová
9.místo (nemá čas trénovat, trénuje jiné), Muži: Zdeněk Ruda 1.místo (netrénuje, má to
v ruce), Bohumil Chejnovský 8.místo, Karel Strapek 30.místo (začal s lukostřelbou nedávno, tak se teprve hledá).
Druhý den proběhl závod 3D – střelba na makety zvířat. Byl zvolen způsob na 3 šípy, aby
si závod střelci užili.
Výsledky lukostřelců pocházejících z Dl.Újezda: Děti: Karolína Strapková 2.místo, Eliška
Bílá 15.místo (bez tréninku), Ženy: Chejnovská Natálie 7.místo, Muži: Ruda Zdeněk
3.místo, Chejnovský Bohumil 7.místo a Karel Strapek 26.místo
Podrobné výsledky závodů a fotografie z akce je možné najít na klubových stránkách
www.lukostrelcicl.cz.
Závěrem je potřeba poděkovat za pomoc Obci Dlouhý Újezd a Lesům České republiky
za povolení akce v prostorách nádherného lesa U sedmi modřínů.
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