Do Bylan přijeli umělci z Kozojed!

Společenská kronika
V březnu slaví významné životní jubileum
70 let paní Anna Stará z Lánů a
75 let paní Marie Hrstková z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Mobilní sběr objemného
a nebezpečného odpadu
V pondělí 30. března 2015 od
16.00 hod. proběhne mobilní
sběr objemného a nebezpečného odpadu v obci Lány a
místní části Kozojedy. Sběr se
bude provádět na třech obvyklých stanovištích, a to v
Lánech u autobusové zastáv-

ky, v Lánech u mostu v horní
části obce a v Kozojedech.
Veškerý odpad, kterého se
chcete zbavit, musí být předán pracovníkům AVE CZ
osobně a není možné jej ponechat volně uložený ve stanovených místech.

Vítání občánků v obci Lány

V neděli 8. března 2015 se konalo vítání občánků, kteří se
narodili v obci Lány v roce 2014.
Děti, jejich rodiče a příbuzné
přivítal starosta obce Libor
Kopecký společně s Dagmar Jiráskovou, předsedkyní sociální komise, poté vystoupily Berušky s kulturním programem. Rodiče novorozených

Spolek Kozojedská tvrz uspořádal v sobotu 28. února 2015
společenský ples, který byl v
pořadí už šestý. Ples se konal
opět v kulturním domě v Bylanech. Nemohlo chybět už
tradiční předpůlnoční překvapení. S tanečním recesistickým souborem Vnadná koza mělo tentokrát vystoupit i
několik hostů a někteří dokonce ze zahraničí. Všichni
pozvaní umělci se nakonec z
plesu omluvili, a tak je na poslední chvíli museli zastoupit
členové souboru Vnadná koza. Jak se jim to podařilo,
mohli návštěvníci plesu posoudit sami. Můžeme ale potvrdit, že vystoupení s názvem „Možná přijedou i umělci z Kozojed“ mělo velký
úspěch. Před půlnocí vystoupil Miro Žbirka se svým růžovým slonem, Petra Janů a Věra Špinarová zamaskované
jako seniorky, Fredie Mercury, který byl k nerozeznání od
originálu, úžasná Tina Turner, pěvecký sbor Bambini di
Praga včetně sbormistra Kulínského, Maxim Turbulenc s

mašinkou, sexy duo Kamélie a
skupina Kiss v kostýmech,
které byly prostě dokonalé.
Nesmíme zapomenout zmínit
i tanečnice, které doplňovaly
vystoupení zpěváků svými
ladnými pohyby. Ples skončil
až v ranních hodinách a připravený
autobus
odvezl
všechny zpět do jejich domovů. Děkujeme všem, kdo ples
připravovali a také sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Srdečně všechny zveme na
naši další akci, kterou bude
Maškarní bál, v sobotu 18.
dubna 2015 opět v Bylanech.

Příští číslo
Lánského zpravodaje vychází
ve středu 22. dubna.

dětí obdrželi od obce finanční
dar pět tisíc korun, starosta
předal maminkám květiny a
pamětní listy, pro miminka
byly připraveny hračky.
Do naší obce jsme přivítali
stejně jako v loňském roce čtyři děti: Jakuba a Jana Cachovy z Kozojed a Natálii Markovou a Matěje Koláře z Lánů.

