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Protože se množí dotazy o původu a stáří nynějšího pojmenování naší
obce, ukážeme si tentokrát, jak se její jméno vyvíjelo v průběhu věků.
Nynější jméno dostal Dlouhý Újezd poměrně nedávno, avšak již od začátku měla pojmenování význam dlouhé vsi. To může být spojeno s tvarem vesnice, ale také to může mít příčinnou souvislost s příjmením Langendörfer, které ještě v roce 1945 čítalo 6 rodin. Doložená je ale spousta
variant:
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in villa Langendorfflein
zum langendorflen
vom langen Dörflaß, w Derfflynie
zum langen darflaß
langen dorffles
dlauha wyska
w Longenderffelsu
Langendörfflaß
Derfflisch
langenderfflisch
derfflaß
Langendörflas
Langendörfels
Langendörflas, Langendörfel
Dlouhý Derflín
Dlouhý Újezd

Většina uvedených názvů vychází z němčiny, což není až tak neuvěřitelné,
protože většina zdejších obyvatel (ne-li všichni v některých obdobích) byli
německy mluvící. Český název je pak svým významem spíše překladem
(ne vždy správným) německého pojmenování.
Tvar “Dörflas” je analogií slova Dörfel znamenajícího vesnici, vísku. Koncovka -las pak ukazuje na severní Horní Falc a Horní Franky, odkud také
pocházela velká část osadníků. Původně byl německý název do češtiny
pouze převeden (např. Derfflyn), brzy pak došlo k přeložení názvu (wyska).
Roku 1921 byl název přeložen pomocí slova újezd.

Obecní úřad informuje
Vyzýváme občany, kteří doposud neodevzdali novou smlouvu o odběru
vody či nezaplatili poplatky, aby tak učinili co nejdříve.
Chtěli bychom poprosit spoluobčany, jejich známé a příbuzné, zda by
mohli přispět k rozšíření podkladů o historii obce a dříve konaných akcí.
Pokud máte doma starší fotky, dokumenty či cokoli jiného vztahujícího
se k naší obci, prosíme Vás, zda byste tyto podklady mohli na pár dnů
zapůjčit na obecní úřad do rukou paní starostky Kořínkové.
Stejně tak bychom Vás chtěli poprosit, pokud se setkáte s původními německými obyvateli naší obce nebo jejich potomky, pokuste se, prosíme,
získat od nich kontakt (adresu, telefon aj.). Takové návštěvy jsou sice
vzácné, ale mohou nám velmi pomoci s rozšířením znalostí o historii obce.
Mockrát děkujeme za Vaši pomoc...

Stane se...
• 11.-20.11. meteorický roj Leonidy

•

•

•

•

Mezi 11. a 20.listopadem se zvýší počet padajících hvězd na obloze (maximum nastane 17.11.), proto za jasných nocí vyjděte ven
a zvedněte hlavu k obloze. Pak už stačí si jen připravit přání a čekat...
15.11. Zabijačkové hody
Výletní hostinec u Duspivů pořádá v pátek 15.11. zabijačkové hody
a prodej výrobků přes ulici (10.00-12.30 a 17.00-24.00). V nabídce
jsou mj. jitrnice, jelita, tlačenky, zabijačková polévka, smažák a řízky.
30.11. Rozsvěcení Vánočního stromu Stejně jako každý rok rozsvítíme vánoční strom před Kulturním domem, tentokrát v sobotu
30.11. od 17 hodin.
3.12. Vernisáž k výstavě "Mezi nebem a zemí"
V úterý 3.12. v 18 hodin zahájí svou výstavu Jindřiška Křížková
v Atriu Hotelu Hvězda (Goethovo nám. 13/7, Mar.Lázně).
7.12. Mikuláš a čerti
Následující sobotu, 7.12., je od 15 hodin v sálu Kulturního domu
připraven strašidelný program pro děti i rodiče.

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...
• 27.10. se uskutečnil lampionový průvod, kterého se zúčastnilo přes
70 lidí nejen z naší vsi. Proto bychom rádi poděkovali všem účastníkům a pořadatelům akce, zejména pak místním hasičům, kteří poskytli své prostory při nepřízni počasí.

Společenská kronika - září, říjen a listopad 2013
Jubilanti - významné výročí
Lubomír Fajt (č.p. 125), Anna Bublíková (č.p. 116), Helena Malíková (č.p. 145),
Vladimír Chejnovský (č.p. 124), Jan Volf (č.p. 20), Jiří Seidl (č.p. 151), Ivana
Švábková (č.p. 177) a Václav Salaba (č.p. 63). Jubilantům blahopřejeme.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ač od voleb uplynul již nějaký čas, rádi bychom Vás seznámili s výsledky
v naší obci a porovnali je s celostátními. Uvedena jsou procenta hlasů,
v závorkách pak počet hlasů.
Naše obec
Účast
59.57 (165)
ANO
22.09 (36)
20.86 (34)
ČSSD
KSČM
20.86 (34)
7.36 (12)
TOP09
6.13 (10)
Úsvit
4.29 (7)
ODS
SZ
4.29 (7)
KDU-ČSL 3.07 (5)
2.45 (4)
Změna
Svobodní 1.84 (3)
Suverenita 1.84 (3)
SPOZ
1.84 (3)
1.84 (3)
DSSS
Piráti
1.23 (2)

Celostátní
59.48
18.65
20.45
14.91
11.99
6.88
7.72
3.19
6.78
0.57
2.46
0.27
1.51
0.86
2.66

Pro doplnění statistiky, prvním voličem byl pan Sobotík a odměněným 100.
voličem se tentokrát stala paní Běhounková-Krišková.

Orbita Hora Dlouhý Újezd vyhlašuje
výtvarnou a slovesnou soutěž pro děti
na téma “Jak ulovit čerta”
Způsob vyjádření:

• výtvarný projev pomocí jakékoliv techniky
• slovesný projev jakýkoliv (popis, povídka, básnička, pohádka, vyprávění, horor)
• výroba prototypu lovného zařízení (je možná kombinace všech uvedených způsobů)
Termín odevzdání prací: do 25.11.2013 na Obecním úřadu Dlouhý Újezd
Hodnocení: práce vyhodnotí porota, která bude složena tak, aby většinu v ní měly děti
Vyhodnocení: na Čertí besídce v prosinci 2013 (termín bude uveden později). Ze všech
dodaných prací bude na besídce instalována výstava. Ohodnocené práce budou oceněny.
Jako inspiraci uvádíme, že by se mělo jednat o nákresy, obrázky, návody, plány a plánky
všelijakých pastiček, pastí, lapáků, léček, klecí a dalších zařízení, kterými lze čerta lapit.
K lovu čerta není zapotřebí lovecký lístek, klidně se může i upytlačit, ale musí se chytit
živý a nesmí se mu ublížit. Také je důležitá návnada, na kterou se dá čert chytit. Možná,
že by zabral na žížalu, na knedlík, na špek, na koblihu, na med, na shnilé brambory, na
povidla, na chrousta, žabí oči, netopýra, myš, cibuli, chlupatou housenku, slepičí pařáty,
hříšnou duši... a další pochoutky, které jistě vymyslíte. Také byste, milé děti, měly přidat
nápady, jak je možné uloveného čerta ochočit a k čemu je možné krotkého čerta využít.
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případně je možno je zaslat na e-mail obcasnik@dlouhyujezd.cz.

