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Obecní úřad informuje
Dne 6. listopadu 2014 se sešlo nové zastupitelstvo
Jüthner Ludvík, Kochtová Milada, Kořínková Alena, Křížek Miroslav,
Mařík Jan, Ruda Zdeněk a Švábek Jaroslav.
Starostou byl zvolen pan Miroslav Křížek, místostarostou pan Jan Mařík,
předsedou finančního výboru byl zvolen pan Ludvík Jüthner a předsedou
kontrolního výboru pan Zdeněk Ruda.
Na čtvrtek 20. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě je naplánováno
veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je nový územní
plán obce, směna a prodej pozemku a projednání obecně závazných vyhlášek o poplatku ze psů a využívání veřejného prostranství.
Došlo ke změně mobilního telefonního čísla obecního úřadu!
Nové číslo je 731 003 956.
Nově jsou zřízeny také e-mailové adresy na
zastupitelstvo:
zastupitelstvo@dlouhyujezd.cz
a knihovnu:
knihovna@dlouhyujezd.cz
Na obecní úřad lze napsat i na již delší dobu používanou
e-mailovou adresu
urad@dlouhyujezd.cz
Pokud byste chtěli dostávat informace o důležitých věcech (konání veřejných zasedání apod.) ve formě SMS nebo e-mailu, ozvěte se prosím na
uvedené kontakty obecního úřadu.
Žádáme všechny návštěvníky víceúčelového hřiště, aby při svém pobytu dbali na pořádek a neničili vybavení.
Pokud by se nepořádek a ničení opakovalo, byli bychom nuceni přijmout omezující opatření.
Rádi bychom, aby toto hřiště sloužilo všem po delší dobu, proto se
podle toho chovejme...

Stane se...
• kontrola stavu vodoměrů

v nebližších dnech proběhne odečet aktuálního stavu vodoměrů
• 28.11. Rozsvěcení vánočního stromu
v pátek od 18 hodin proběhne rozsvěcení nového vánočního stromu
na starém místě (před vchodem do KD).
Hudební doprovod a občerstvení je zajištěno, pro děti je připravena
vánoční dílna
• 6.12. Čertovská besídka
v sobotu od 15 hodin v KD je pro děti (a dospělé také) připraveno
odpolední čertovské překvapení
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...
6. listopadu se konalo ustanovující zasedání ZO
6. listopadu 1944 bylo poprvé vyrobeno Plutonium
14. listopadu se slaví dětský den v Indii
17. listopadu 1869 byl otevřen pro dopravu Suezský průplav
17./18. listopadu má maximum meteorický roj Leonid
21. listopadu 1344 byl položen základní kámen ke gotické novostavbě
katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
• 28. listopadu 1414 byl v Kostnici zatčen Jan Hus

•
•
•
•
•
•

Společenská kronika - říjen a listopad 2014
Jubilanti - významné výročí
Stanislav Běhounek (50 let, č.p. 198) a Jaroslava Rudová (60 let, č.p. 10).
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.

Něco se končí a něco se začíná... (Ivana Chejnovská)
Alena Kořínková byla starostkou obce od roku 2002 do letošního listopadu. Po té
době je stále jedním z nejúspěšnějších kandidátů v letošních volbách. Rozhodla
se, že bude i nadále pracovat v zastupitelstvu obce. Byla tak hodná a odpověděla
mi na pár otázek, také v souvislosti se změnou po volbách:
Prosím o nejpěknější vzpomínku z doby tvého působení na úřadu. A co si myslíš,
že se nejvíc podařilo?
Nejhezčí vzpomínka ani ne, ale chvíle, to bylo v době kdy občané stáli při mně a podpořili
mě. To dodávalo sílu do další práce. Podařila se hlavně kanalizace kolem potoka a cesta
kolem Suttnerů a dál kolem hřiště.
A co ted’? Kromě odpočinku máš určitě spoustu plánů, které budeš mít ted’ konečně čas uskutečnit...
Co budu dělat? Něco pro sebe! :-) Chodit na procházky (máme dva psy), plavat a podobně.
Není tajemství, že jsi podporovala Miroslava Křížka jako kandidáta na starostu.
Co bys mu popřála?
Podporovala. Jeví se mi jako rozumný a všímavý, se zájmem o obec. Přeji mu hodně
síly, trpělivosti, pevný nerv a spokojenost občanů.
Já moc děkuji za to, že jsi to, přes všechny problémy, nikdy nevzdala :-).
A za mnoho dalších věcí... Přeji krásný nový začátek.
Ve čtvrtek 6. 11. 2014 byl zvolen novým starostou Dlouhého Újezdu Miroslav Křížek. Požádala jsem ho, zda by nám o sobě něco málo řekl, protože až donedávna
jsem o něm sama věděla jen velmi málo:
Řekni nám prosím něco o svém vzdělání, profesi a také zaměstnání..
Vystudoval jsem astronomii a astrofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Při doktorském studiu jsem byl na univerzitě také zaměstnán a pracoval jsem na
Astronomickém ústavu Akademie věd ČR. Znamenalo to být vlastně neustále v Praze,
ve velkém městě se mi ale moc nelíbí. V současné době pracuji jako programátor v oblasti komunikačních protokolů dohledových zařízení a průvodce na hvězdárně v Chlumu
u Třeboně. Vlastně na hvězdárnách, spolupracuji i s hvězdárnou v K. Varech.
Představ své zájmy a záliby...
Mou největší zálibou od dětství jsou hvězdy a obloha. Na hvězdárnu do K. Varů jsem
začal jezdit už jako školák. Později jako demonstrátor – to je ten, který tam provádí návštěvníky a pozoruje... Dalším koníčkem je pátrání po historii, nejen naší obce. Baví mě
také fotografování, příroda, programování,..
Žiješ tu od dětství a máš to tu rád. Napadlo tě ale někdy, že bys mohl starostovat?
Ano, narodil jsem se tady. Mám rád přírodu, která je tu krásná. Líbí se mi zdejší klidný
život, proto se mi v Praze nelíbilo. Vztahy mezi lidmi jsou tady úplně jiné. A že bych byl
jednou starosta - to ne, to mě nenapadlo.
Před volbami jsi řekl, že kandiduješ proto, abys dal lidem další možnost volby.
Chtěl jsem se asi víc zapojit do dění v obci. Mám pocit, že přeci jen člověk udělá víc,

když se snaží pomoci, než když jen říká – že by se mělo udělat tohle nebo tamto.
Bez ohledu na reálné finanční možnosti a jiné okolnosti – co bys tady opravdu rád
uskutečnil? Máš nějakou představu?
Sny máme všichni. Sny a přání jsou v životě přeci důležité. Pokud se ti vše splní a všechno
budeš už mít, na co se budeš těšit? Třeba takové přání – aby se tady lidem líbilo, měli
jsme mezi sebou dobré vztahy, fungovalo tady vše, tak jak má. . . a k tomu bych rád
přispěl.
Ano, kéž by se většina lidí toužila podílet na zlepšení vztahů, at’ se hlavně tohle
daří...
Neuvažuješ o tom, že bys hlavně pro mládež, ale též pro ostatní, připravil povídání,
přednášku o hvězdách, vesmíru?
O něčem takovém jsem neuvažoval, nenapadlo mě, že by měl někdo o takové povídání
zájem. Ale můžeme se domluvit. Třeba takové malé popovídání a k tomu několik zajímavých obrázků oblohy.
To by bylo fajn, tak zkusíme něco naplánovat :-) Moc ti děkuji za to, že jsi se nám
lépe představil. Přeji ti, at’ tu najdeš dost podpory a dobré vůle. A at’ jsou ti hvězdy
nakloněny :-)
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