Společenská kronika
V říjnu slaví významné životní jubileum
83 let paní Anna Málková z Lánů
a 91 let paní Jiřina Stará z Kozojed.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
V sobotu 20. října jsme se naposledy rozloučili s paní Věrou
Hrstkovou z Lánů, která zemřela ve věku 91 let.

Škola Morašice zve...

V. Kozojedské sportovní hry
Dne 22.9.2012 se konaly v Kozojedech už páté Kozojedské
sportovní hry. Zahájení her
jsme museli trochu posunout
kvůli dešti. Ten se ale pak
umoudřil a celá akce byla
mokrá pouze již od spodu.
Děti si tak mohly vyzkoušet
hledání
pokladu,
věšení
prádla, hod míčkem na plechovky, hod míčkem do otvoru, proskákat obručemi, proběhnout opičí dráhu nebo podojit krávu. Později proběhlo
několik centrálních disciplín
jako např. hod pneumatikou
do dálky, jízda na kolečku ve
dvojici se sbíráním předmětů
na čas, stříhání provázku a
štafeta v pití piva a limonády
brčkem ve dvojicích.
Nechybělo ani tradiční klání mezi horňáky a dolňáky
(aby nedošlo k omylu, tak toto
dělení je především podle mís-

ta bydliště v Kozojedech) ve
flaškované, kde smyslem hry
je trefit míčem soupeřovu lahev naplněnou vodou a vylít
tak co nejvíce vody z ní, přičemž ten, na jehož lahev se hází, musí v případě zasažení
lahve nejdříve sebrat míč a teprve potom postavit lahev.
Ten, kdo má pak v lahvi vody
méně, samozřejmě prohrál. Je
to určitě zábavná hra pro
všechny věkové kategorie.
Nesmím zapomenout dodat, že
vyhráli horňáci
Mezi adrenalinové chvilky
patřily přelety letadla OKHJU (lidově čmelák) nad loukou. Následně jiné OK-DUI 02
shodilo na louku bonbony,
které si děti mohly posbírat a
vycucat.
Závěr akce obstarala diskotéka, kde zůstali již jen ti
nejvytrvalejší a nejotužilejší.

Vinobraní v Bylanech
V sobotu 13. října uspořádalo
Občanské sdružení Kozojedské tvrze již tradiční vinobraní, které se konalo v kulturním domě v Bylanech. Po slavnostním zahájení vladykou
sdružení, vystoupili nejmladší členové recesistické taneční skupiny „Vnadná koza“ s
tancem „Víno nalejvám“, který navodil ihned na začátku
výbornou taneční atmosféru.
K tanci i poslechu hrála oblíbená skupina KOMBI z Rychnova nad Kněžnou. Pro hosty
bylo připraveno štěstíčko, kde
mohli vyhrát jednu z cen. Celý večer si tanečníci mohli

utrhnout balíček hroznového
vína a pokud byli odchyceni
místní policií, museli se vykoupit zaplacením skleničky
burčáku pro sebe i policii. O
půlnoční překvapení se opět
postaral
taneční
soubor
„Vnadná koza“. Tentokrát
oslnil publikum tancem s názvem „Víly a bludičky“, který
všechny velmi pobavil a soubor sklidil velký aplaus. Poté
byl vydražen věnec s hrozny a
pak už se jen tančilo a zpívalo
do ranních hodin. Děkujeme
všem sponzorům i všem, kteří
se podíleli na přípravě této
velmi vydařené akce.
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