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Vážení spoluobčané,
děkujeme za hojnou účast na nedávných akcích a doufáme, že se všichni společně budeme
vídat i na mnoha akcích budoucích.
Vzhledem k tomu, že se také blíží konec roku 2012, dovolte pár slov. Jak jistě víte z mnoha
stran, na dnešní den, tedy 21.12.2012, je předpovídán jeden z mnoha konců světa. V tomto
případě se však jedná o nepochopení mayského kalendáře a špatné určení data, v němž končí
jedno dlouhé období, které bude vystřídáno dalším (14. baktun). Proto bychom Vás chtěli ujistit,
že se nejspíše nic katastrofálního nestane, což nepředvídali ani staří Mayové.
V jednom však mají pravdu, aby bylo do dalšího období zlo zažehnáno, je třeba vykonat
určitý obřad. A tak stejně jako staří Mayové na konci jednoho a v očekávání dalšího období,
vykonejme každý sám podobný obřad - zamysleme se nad tím, jak probíhal tento rok, jak jsme
se chovali ke svým rodinám, přátelům, ale také neznámým lidem, co jsme udělali dobře a co
zrovna nevyšlo. Zkusme se chovat k sobě lépe, respektovat druhé a pohlížet na ně jako na
sobě rovné, tedy tak, abychom mezi sebou udržovali slušnost a čestné jednání. Jedině takovým
způsobem může být další období lepší než to stávající, protože právě takové věci a vlastnosti
se v současné době vytrácejí, jak můžeme každý den pozorovat kolem sebe. A tak stejně jako
Mayové, doufám i já, že časy příští budou pro všechny plné nejen zdraví, štěstí a spokojenosti,
ale také pokory, tolerance a slušného chování mezi lidmi.
Jménem celé redakce tohoto občasníku i obecního zastupitelstva Vám přejeme krásné vánoční svátky, spoustu splněných přání a všechno nejlepší nejen do nového roku 2013.
Miroslav Křížek

Obecní úřad informuje
Dne 17.12. od 18 hodin proběhlo v KD veřejné zasedání zastupitelstva, jehož nejdůležitější
závěry bychom Vám chtěli přiblížit v následujícím soupisu:
• nová vyhláška o odpadech stanoví novou cenu na 600 Kč na osobu a rok (obec ještě
doplácí 510 Kč). Od poplatku jsou osvobozeny osoby starší 70 let.
• vodné/stočné - pro rok 2012 byla stanovena cena za 1 m3 na 16 Kč (vodné 14 + stočné
2 Kč)
• bude zhotoveno veřejné osvětlení chodníku pod hřištěm směrem k Třídvoří
• byl schválen rozpočet obce na rok 2013, zádání nového územního plánu obce, dotace
a výpůjčka kabin pro TJ Sparta Dl.Újezd - kopaná
Obec Dlouhý Újezd byla oceněna firmou EKOKOM, a.s. za třídění odpadů. Třídění odpadu
usnadňuje následnou recyklaci a navíc snižuje náklady za odvoz odpadu. Proto prosíme, třid’te
odpad, má to smysl. (Kontejnery pro tříděný odpad jsou umístěny na návsi u obchodu, u Hubálků
v západní části obce, směrem k Tachovu u okálů a u hřiště)

Také bychom chtěli všechny poprosit o pomoc s vytvořením seznamu služeb (pohostinství,
řemeslnické práce apod.) nabízených občanům v naší obci. Proto, prosíme, pokud máte zájem
nebo informace o něčem takovém, zda byste mohli na OÚ doručit krátké informace (kontakt,
otevírací doba, popis nabízených služeb) o takové činnosti.

Stane se...
• 27.12. Vánoční turnaj
Od 8.30 v Kulturním domě můžete poměřit své síly ve stolním tenisu. Zváni jsou všichni,
podmínkou je dobrá nálada. Občerstvení zajištěno.
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...
• gratulujeme k letošním úspěchům spolku Lukostřelci Českého Lesa
– 1.místo na Mistrovství ČR v terénní lukostřelbě (starší žáci) - Miloslav Kovář
– 2.místo na Mistrovství ČR v terénní lukostřelbě (starší žáci) - Tomáš Hobza
– 1.místo v lukostřelecké lize dospělých v Asociaci tradiční lukostřelby - Zdeněk Ruda

Příspěvky občanů
Za obsah následujících příspěvků zodpovídá jejich autor.

• Mikulášská besídka (za o.s. Orbita Hora Slavomír Kozák)
Tak, jako každý rok i letos se v Újezdě v kulturáku objevila čertovská delegace s Mikulášem. Tak, jako
každý rok se o to přičinilo občanské sdružení Orbita Hora za finančního přispění obce. Orbit’áci přemýšleli
o besídce dopředu, takže se povedla, což jsme zjistili z odezvy návštěvníků pekelného reje.
Nejvíc na tom potěšilo, že se zapojilo tolik lidí. Společná činnost a podobné zájmy lidi spojují a může
vzniknout něco užitečného. Hodně si ceníme, že celé vystoupení pohltilo plno dětí, které byly aktivní. To je
zásluha těch, co to s nimi nacvičili. Všimli jste si, že v sále se děti vůbec nebály? Přitom kolem nich to byl
samý čert. Také přišlo plno dětí v kostýmech, dostavili se i ze satelitního městečka. I posezení na závěr bylo
příjemné. To všechno jsou možnosti, jak postupně měnit atmosféru v obci. A to je skutečně velmi třeba.
Tímto děkuji všem, co se na této již tradiční akci podíleli, děkuji za dobré nápady, za úsilí a čas, který
jste tomu věnovali a věřím, že vás to trošku zahřálo. Snad na nikoho nezapomenu, tady jsou - Honza
Mařík, Miluška Maříková, Honza Křížek, Jindřiška Křížková, Bohunka Sobotíková, Radek Sobotík, Lucka
Švábková, Michal Švábek, Helena Křížová, Jiřina Benešová, Jana Aravíková, Alena Kořínková, Filip Štíbr,
Petra Štíbrová, Jakub Plecitý, Bohouš Chejnovský ml., Barborka Křížková, Olga Chejnovská, Pavel Procházka,
Alžběta Zušt’áková a tlupa malých čertíků.

• Příběh s dobrým koncem (Slavomír Kozák)

Je mnoho vesniček a obcí, kde si obecní zastupitelstvo občana váží. Váží si ho proto, že vesnička bez
občanů není vesnička. Bez občanů není ani obecní zastupitelstvo. Obecní zastupitelstvo je tu pro občana,
ne naopak. Občané ve volbách vyjádří své představy o tom, jaké by obecní zastupitelstvo mělo mít složení.
Rozdají své hlasy a očekávají, že zastupiteli se stanou ti, kdo dostali nejvíce hlasů. Stává se ale, že do
zastupitelstva se někdy dostane i ten, kterého tam nechtěli. Někdy dokonce až na třetí pokus. Je to možné,
zákon to připouští.
Občané zřejmě dobře vědí, koho chtějí a nechtějí mít za své představitele, ale někdy to dopadne jinak
a začnou se dít věci. Starosta obce, který se jím stal podle vůle občanů, protože dostal nejvíc hlasů ze
všech, začne vadit zastupiteli, který získal mandát jako náhradník náhradníka. Pravý důvod není jasný,
nejvíc se nabízí možnost vyměnit starostu za někoho poddajného, v názorech ohebného a poslušného.
Ale vždyt’ jsou i univerzální důvody. Jedním z nich je i špatná komunikace starosty s ostatními zastupiteli.
Uznejte, to je krásný důvod, který se dá použít kdykoliv, když není žádný jiný. Jak jednoduché - stačí
svolat veřejnou schůzi, tento krásný důvod jako jediný použít při odvolání starosty, pěkně si to odhlasujeme
a šmytec. Jenže tak jednoduché to není, starosta byl zvolen nejvíce hlasy, a tak se to projeví na účasti
občanů na této schůzi. Nastává problém, lidé se za svého starostu berou a chtějí slyšet pádné argumenty.
Zastupitelstvo nachází řešení už předem připravené a silou čtyř hlasů proti dvěma odhlasují, že občané
diskutovat nesmí. My zastupujeme, my tedy rozhodujeme, co na tom, že to je protizákonné. Občane, drž
ústa.
Voliči se nedají a vyzvou ony čtyři zastupitele, kteří jim svým hlasováním pověsili na pusu visací zámek, aby
odešli ze zastupitelstva, protože si neváží svých voličů. A tito umlčovači prozřou a odstoupí. Toto vše se
stalo v jedné vesničce, kde si váží občanů.

• O rodném poutu a duchovních Vánocích (Ivana Chejnovská)

Při účasti na letošním Rozsvícení vánočního stromu jsem při pozorování dění dospěla k následujícímu
poznání. Jen silní a dobří lidé, kteří se tu narodili a mají pevné pouto k Dlouhému Újezdu, dětské emoce
spjaté s tímto místem v sobě hluboce uložené a klasicky rozumem vlastně neobjasnitelné, mohou opakovaně odpouštět mnohým svým spoluobčanům, že se nechtějí zajímat o dění v obci v sebeobranné reakci,
v marné touze mít tu od všeho marastu pokoj a ve slepém přání: at’ se mne některé věci nedotýkají!
Jen takoví lidé mohou být, navzdory atmosféře v obci, neustále aktivní. Mohou s radostí, optimismem
a láskou připravovat zcela nezištně akce pro děti, předvánoční Rozsvícení vánočního stromečku, Mikulášskou
nadílku a jiné. Všichni víme o kom je řeč.
Já, která zde toto nejsilnější pouto k obci z dětství nemám, a přesto chci nyní považovat Dlouhý Újezd za
svůj domov, všem těmto dobrým duším ze srdce děkuji. Můj život tady činí snesitelnějším a optimističtějším.
Jsou příkladem pro nás ostatní. Probouzejí ve mně novou odvahu a naději, že snad jednou i já budu
tak silná, abych s pochopením odpustila mnohým stávajícím spoluobčanům, že raději svojí neúčastí např.
na veřejných schůzích obecního zastupitelstva, svojí chtěnou sladkou nevědomostí i slepotou, vzdávají se
dobrovolně svého občanského hlasu a vlivu na zásadním rozhodování a dění v obci.
A tak ted’ přeji všem spoluobčanům z kategorie RODÁKŮ i NÁPLAV krásné, kouzelné a duchovní Vánoce,
se spoustou tichého prostoru k zamyšlení. A hlavně hodně sil a odhodlání do nového krásného roku.

