Jarní prázdniny Berušek
O jarních prázdninách vyrazili
členové dětského oddílu a další
kamarádi na Kubíkovy Duby v
Železných horách. Díky nádherně jarnímu počasí jsme si

užili celé dny venku při nejrůznějších hrách a soutěžích. Jeden
večer patřil karnevalovému veselí, nechyběla ani noční hra.
A co nás čeká v příštích měsí-

cích? Určitě budeme v brzké době trávit naše schůzky na Osadě,
kde budeme za příznivého počasí koncem školního roku i nocovat pod širým nebem. Už nyní ta-

ké pracujeme na přípravách letního tábora, který se letos uskuteční od 28. července do 11. srpna na Pánově kopci nedaleko
Proseče.

Společenská kronika
V březnu slaví významné životní jubileum
60 let paní Josefa Kořánová z Lánů
a 75 let pan Josef Tůma z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Mobilní sběr odpadu
V pondělí 26. března 2012 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.

Valná hromada Českého svazu chovatelů ZO Lány
V pátek 3. února 2012 se od 18.00
hod. konala v Hostinci u Endrychů Valná hromada svazu
chovatelů Lány. Z devatenácti
registrovaných členů základní
organizace bylo přítomno šestnáct členů a jeden host valné
hromady Českého svazu Chovatelů. Valnou hromadu zahájil předseda Bohuslav Novotný, který zhodnotil činnost organizace v uplynulém roce a
seznámil přítomné s programem valné hromady a navrhl
složení návrhové komise.
Dalším bodem schůze bylo
schválení programu valné hromady a jmenování a schválení
návrhové komise ve složení Li-

bor Kopecký, Iveta Feherová a
Miroslav Hrachovina.
Následujícím bodem programu valné hromady bylo
přednesení a schválení zprávy o hospodaření svazu chovatelů v loňském roce, s kterou přítomné seznámil pokladník Václav Kopecký a
zprávy předsedy revizní komise Jana Kokeše. Dále nás
seznámil se svou zprávou jednatel Bohuslav Hrstka.
Zprávu o činnosti Okresního výboru Chrudim přítomným přednesl František Tomiška. Dalším bodem Valné
hromady Českého svazu chovatelů bylo schválení přijetí

III. Kozojedský společenský ples
Občanské sdružení Kozojedská tvrz nezahálí ani v zimních měsících. Na sobotu 25.
února 2012 připravili jeho členové svůj III.společenský ples.
Ples se konal opět v kulturním
domě v Bylanech. Už od pátečního večera organizátoři
zdobili sál, připravovali tombolu a taneční soubor Vnadná

koza poctivě nacvičoval své
předpůlnoční vystoupení. K
tanci skvěle hrála a zpívala
kapela Wječná žízeň. První tanečníci začali tančit hned při
úvodní písni a po celou dobu
plesu byl parket plný. Kapela
hrála taneční kusy všech
žánrů, takže byl spokojen každý. Před půlnocí, jak už se sta-

lo tradicí, vystoupil taneční
recesistický soubor Vnadná
koza. Barevně sladěné, taneční dvojice zatančily na hudbu
z muzikálu Pomáda. Nechyběl
ani „Travolta“ představující
Dannyho a blonďatá Sandy,
která je mimo jiné choreografkou všech vystoupení souboru Vnadná koza. Ples skončil
až v ranních hodinách, kdy
všechny návštěvníky bezpečně odvezl připravený minibus
do jejich domovů. Děkujeme
všem organizátorům za přípravu plesu a všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Srdečně všechny zveme na
naši další akci, kterou bude
Maškarní bál, v sobotu 14.
dubna 2012 opět v Bylanech.

nového člena Jaromíra Hrachoviny z obce Bylany.
Na závěr oficiální části valné hromady byly předneseny
zprávy o činnosti jednotlivých odborů jejich předsedy:
• předseda odboru králíků –
Iveta Feherová
• předseda odboru ovcí –
František Hrstka
• člena odboru holubů – Jana Kokeše
• předseda odboru drůbeže –
Jaroslav Jaroš
• předseda odboru exotického ptactva – Libor Kopecký
V diskuzi přítomné seznámil host Valné hromady Českého svazu chovatelů pan To-

máš Dvořáček se svou činností s pořádáním farmářských trhů na výstavišti v obci Bylany a nabídl chovatelům možnost uspořádání společné výstavy drobného zvířectva v rámci nedělního trhu. Nabídka pana Dvořáčka je
velmi lákavá a valná hromada
se dohodla, že v měsíci květnu
proběhne další schůzka, která
by měla již stanovit pevný termín pro pořádání výstavy.
Po ukončení oficiální části
valné hromady a diskusi bylo
pro účastníky připraveno občerstvení ve formě smaženého
vepřového řízku s chlebem a
okurkou.

