Velké laguny zaplavily zahrady a dvorky
V neděli 19. února dopoledne
se díky tajícímu sněhu a dešti
prudce zvedla hladina místního potoka Bylanka. Problémem byly především velké ledové kry, které se po-

stupně začaly uvolňovat a na
několika místech hrozilo, že
budou bránit průtoku vody.
Členové SDH proto celou situaci sledovali a v kritických
místech kry odstraňovali. Dí-

ky prudkému tání a zmrzlé
zemi se na polích nad obcí vytvořily velké laguny, které za-

plavily některé zahrady a
dvorky. K větším škodám nedošlo.

Společenská kronika
V únoru slaví významné životní jubileum
60 let paní Dagmar Svobodová z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Schůze členů Občanského
sdružení kozojedské tvrze

V sobotu 28. ledna 2012 se členové Občanského sdružení kozojedské tvrze sešli v sále restaurace U Endrychů v Lánech
na výroční schůzi. Zhodnotili
jsme naši činnost v roce 2011 a
vyslechli zprávu o stavu financí našeho sdružení. Potvrdili jsme Radu starších ve stejném složení i na další rok.
Schválili jsme plán akcí na rok
2012. Pro veřejnost letos připravujeme celkem 6 akcí. Nejbližší z nich bude III. Společenský ples, který se bude konat 25. února 2012 v kulturním
domě v Bylanech. Další akcí
bude Maškarní bál 14. dubna,
16. června pořádáme V. ročník

Kozojedských slavností, 22.září proběhnou Kozojedské hry,

Vystoupení tanečního souboru
z Kozojed ve Svratouchu

13. října Vinobraní a 3. listopadu nás čeká Strašidelný les.
Kromě akcí pro veřejnost pořádáme i akce určené pouze pro
členy a přátele našeho občanského sdružení (pálení čarodějnic, turistický výlet, společný víkend na Moravě, mikulášská besídka a vánoční pochod). Na schůzi jsme se společně podívali na videozáznam
a fotografie z akcí uskutečněných v loňském roce. Na závěr
členové tanečního souboru
Vnadná koza procvičovali taneční vystoupení Střet generací a také nový tanec, se kterým vystoupí na společenském
plese v Bylanech.
Srdečně zveme všechny naše
příznivce na akce pořádané občanským sdružením v roce 2012.

Členové tanečního recesistického souboru Vnadná koza přijali 4. února 2012 pozvání starosty Svratouchu.
Naším úkolem bylo předtančení na hasičském plese v sokolovně ve Svratouchu. Na
tomto plese, který je hlavním
plesem tamní taneční sezó-

ny, jsme předvedli tanec nazvaný „Střet generací“. Návštěvníci plesu nejdříve nevěděli, jestli brát náš tanec
vážně, ale poté co v některých ženách poznali převlečené muže, jim bylo jasné, že
se jedná o recesi. Věříme, že
je naše vystoupení pobavilo.

My jsme si vyzkoušeli, jaké to
je, vystupovat i v jiném prostředí, než je pro nás důvěrně známý parket kulturního
domu v Bylanech. Poté, co
jsme byli odměněni dobrou
večeří, vydali jsme se v nočních hodinách autobusem
zpět do Kozojed.

Valná hromada sboru SDH Lány 28.1.2012

V sobotu 28. ledna 2012 se od
18.00 hod. konala v klubovně
SDH Lány Valná hromada sboru dobrovolných hasičů Lány.
Na úvod starosta sboru La-

dislav Dvořáček přivítal přítomné členy a hosty. Z obce Morašice se valné hromady zúčastnili starosta SDH František Roztočil, Pavel Petrovič a
Miloš Jožák, z obce Třibřichy
okrskový starosta Roman
Podloucký a za rozhodčí Jiří
Pochobradský.
Dalším bodem schůze bylo
schválení programu a schválení volební a návrhové komise
ve složení Libor Kopecký předseda, Josef Málek a Miloš Kubelka členové komise.
Valná hromada dále pokračovala příspěvky o činnosti
sboru v uplynulém období.
Zprávu o činnosti sboru za rok
2011 připravil a přednesl velitel družstva Tomáš Dvořáček
starší. Ve svém příspěvku pře-

devším ocenil pořádané akce ,
jako hasičský ples v Bylanech,
pálení čarodějnic, okrskovou
soutěž v Lánech, oslavy mezinárodního dne žen a mužů, dětský den, hasičskou soutěž o pohár Memoriál Zdeňka Hrstky
spojené s oslavou 130 let od založení sboru. Na závěr svého
vystoupení poděkoval velitel
družstva členům SDH za účast
na brigádách a na soutěžích v
minulém roce a dále poděkoval
členům, kteří zasahovali u požáru v domě č.p. 35.
Následujícím bodem programu byla zpráva o hospodaření sboru SDH v loňském roce
a se stavem financí, s kterou
přítomné seznámila pokladní
Renata Basárová. Zprávu revizní komise z kontroly, která
proběhla 25.11.2011, přednesl
Milan Komárek.
Starosta obce Lány Libor
Kopecký ve svém příspěvku
poděkoval hasičům za jejich
činnost v loňském roce při přípravě společenských akcí a za
pomoc obci formou dobrovolných brigád. Starosta dále informoval členy o plánech obce v
novém roce 2012 a o materiální
podpoře sboru Obecním úřadem Lány.
Dalším bodem bylo schválení přijetí nového člena sboru
SDH Lány Milana Hronka, předání ocenění za věrnost členům SDH – Jaroslavě Cellarové, Jaroslavu Cellarovi, Haně

Kočové. Ocenění za šedesát let
u Sboru dobrovolných hasičů
Lány obdržel pan Bohuslav Novotný.
Valnou hromadu ukončil
starosta sboru závěrečným slovem, v němž poděkoval přítomným členům za účast a požádal o schválení usnesení.
V diskusi informoval pří-

tomné členy okrskový starosta
Roman Podloucký o schůzi starostů okrsku a o konání společného hasičského plesu v
kulturním domě v Bylanech.
Poděkoval za příkladnou práci
žen ve sboru a starostovi obce
za vzornou spolupráci s SDH
Lány. Starosta SDH Morašice
František Roztočil poděkoval

za pozvání a popřál přítomným mnoho zdraví a štěstí v novém roce. Na závěr diskuse
přednesl svůj příspěvek Jiří
Pochobradský, poděkoval za
pozvání a popřál hasičům mnoho sportovních úspěchů v soutěžích v roce 2012. Po ukončení
oficiální části následovala
slavnostní večeře.

