Pozvánka na
KOZOJEDSKÉ SLAVNOSTI aneb
z POHÁDKY do POHÁDKY
občanského sdružení
KOZOJEDSKÉ TVRZE
dne 16.6.2012 v 14.00 hod.
na louce pod lesíkem
v Kozojedech
Program:
• Loutkové divadlo
P. Štumpa
• Vystoupení kouzelníka
•
Taneční skupina
Vnadná koza
• Taneční skupina STEP
• Výpravná pohádka
•
Břišní tanečnice
• a další vystoupení

Společenská kronika
V květnu slaví významné životní jubileum
65 let pan Jan Menčík z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Občerstvení zajištěno.

Okrskové cvičení
družstev SDH
Sbor dobrovolných hasičů
Lány si Vás dovoluje
pozvat na:
„Okrskové cvičení
družstev SDH“,
které se bude konat
v sobotu 26. května 2012
na fotbalovém hřišti
v obci Rozhovice.
Začátek soutěží bude
od 13 hod.
Věříme, že přijdete
v hojném počtu podpořit
naše borce v soutěži,
aby uspěli v těžké
konkurenci hasičů
z obcí Bylany, Třibřichy
a Rozhovice.

Chovatelský a jezdecký den

8.5.2012 Jezdecká společnost
Kozojedy a spolek chovatelů
koní Chrudimska uspořádali
na kozojedském kolbišti jezdecký a chovatelský den. Byla
to velmi zdařilá akce. Sešla se
zde desítka různých plemen od
pony, huculy, noriky až po národní poklad starokladrubské
vraníky či plemeno Kinských.
Koně byly předváděny v různých disciplínách, ke kterým
jsou určeny a chovány. V dopoledním programu nechyběla diváky velmi oblíbená barokní jízda v kostýmech. Bě-

hem polední přestávky se
mohli diváci i zúčastnění občerstvit specialitkami našeho
kuchaře Radka Doležala, nebo
si dát ke kávičce výborné zákusky, které jako každý rok
napekly paní Balčáková,
Bochníčková a Renča Doležalová. Výborné pivečko točil
Jirka Bochníček a Milan
Šmíd, tímto jim chci poděkovat za pomoc při pořádání této
akce. Odpolední program pokračoval parkurovými a vozatajskými soutěžemi. První
skokovou soutěž vyhrál Karel

Brainstein na koni Bertík z
pořádající stáje JS Kozojedy,
druhý skončil Pavel Chvojka
ze Stolan a třetí byla Ivana Bičíková ze Sobiňova. V druhé
soutěži zvítězila Terezka
Cypriánová s klisnou Luna JO
Albert Stolany. Druhá se
umístila Renatka Doležalová s
Orkánem a třetí byl Karel
Braistein s Bertíkem oba z JS
Kozojedy. Po skokových soutěžích následoval vozatajský
parkur. Tentokrát ve velmi
početném obsazení a zajímavé
konkurence. Vítězem tohoto
klání se stal pan Bejr s koněm
U- Bero, který bude také zřejmě startovat na mistrovství
světa v jednospřeží. Druhý
skončil pan Marek s koněm
Sakramoso Rosario (starokladrubský kůn), třetí byl pan
Hrubý s párem huculek pana
Horáka. Autory vozatajského
parkuru byli jako každý rok
bratři Wimmerové z Vrchou.
Celou akci velmi pěkně moderoval pan Bc. Jiří Soukup.
Bylo nádherné počasí díky
kterému se tu sešlo mnoho diváků což nám udělalo ohromnou radost. Je vidět že o koníčky je stále zájem. Chtěla
bych také velmi poděkovat našim sponzorům, bez kterých
by takováto akce nebyla mož-

ná, Agricola Bylany, Obecní
úřad Lány, Eltop Praha, Eva
Kepková. Za JS Kozojedy
předsedkyně Miluše Doležalová. Těšíme se na vaší účast
při příštích akcích.

Ordinace MUDr. Jiroutkové
MUDr. Jiroutková oznamuje,
že v červnu jsou zrušeny
ordinační hodiny v Lánech.

Pálení čarodějnic Lány 2012
V pondělí 30. dubna 2012 se na
prostranství před hasičskou
klubovnou v Lánech konalo
pálení čarodějnic na hranici
dřeva, kterou připravili členové Sboru dobrovolných
hasičů Lány. Současně s vlastním pálením proběhlo opékání špekáčků na malém ohništi
u klubovny. Každý účastník
akce obdržel špekáček zdar-

ma od hasičského sboru. Počasí po celý průběh akce bylo
velmi přívětivé a přilákalo
velké množství návštěvníků,
kteří využili možnosti občerstvení v hasičské klubovně.
Na pálení čarodějnic se dostavily dvě malé čarodějnice ve
stylovém přestrojení byla to
Anička Komárková, Viktorka
Lamberská.

