Hubertova jízda

Společenská kronika
V listopadu slaví významné životní jubileum
60 let paní Marta Smetánková z Kozojed,
60 let pan Josef Málek z Lánů a
65 let pan Bohuslav Hrstka z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

V sobotu 20. října uspořádala
Jezdecká společnost Kozojedy
slavnostní 10. Hubertovu
jízdu. V závěru odpoledního
programu se uskutečnila přehlídka některých loveckých
plemen, kterou moderoval
Radim Soukup. Tito psi byli
předvedeni myslivci z Bylan a
z Vestce. Tímto chtěli pořadatelé přiblížit divákům historii
Hubertovy jízdy, kdy při lovu
na zvěř byli lovečtí psi nepostradatelní. Divákům se tato
přehlídka loveckých plemen
velice líbila.
Na Hubertovu jízdu dorazilo 23 sedlových koní a 7 kočárů. Byly dva loty – skákací lot
vedla Renata Doležalová a neskákací lot Miluše Doležalová. Lišku představovala Mirka Hyblbauerová. Také diváků přišlo, naproti mlhavému
počasí, nebývalý počet. Plechová kavalérie o třech traktorech s vozy praskala ve
švech. Vozili diváky po trati
Hubertovy jízdy, kde sledovali jezdce s koňmi při překonávání terénních skoků. Na zá-

věr bylo odstartováno halali o
vítěze Hubertovy jízdy, tím se
stal pan MUDr. Michal Haltuch.
O polední přestávce si
účastníci pochutnávali na
připravených dobrotách. Náš
kuchař Radek Doležal s pomocnicí Vlastinou Marešovou a Davidem Tycem navařili výborný zvěřinový guláš.
Renča Doležalová, Božena
Balčáková a Jiřinka Bochníčková napekly jako vždy domácí koláčky, po kterých se
jen zaprášilo. Jiří Bochníček s
Milanem Šmídem zase nestačili vařit svařák, aby zahřáli
diváky. Po přestávce pokračoval program skokovým parkurem, který vyhrál místní
jezdec Karel Breinstein s koněm Bertík, druhý se umístil
MUDr. Michal Haltuch a třetí
skončila Eva Doležalová. Následoval vozatajský parkur,
kde zvítězil pan Horák, těsně
za ním skončil Standa Hrubý
se stejným párem huculek a
třetí byl Tomáš Wimmer.
Večer se účastníci sešli v

Hospodě U Endrychů v Lánech, kde přísní soudci Vlasta
Sadílková a Jarda Saidl soudili prohřešky dne a tato zdařilá akce byla zakončena taneční zábavou. Za Jezdeckou

společnost Kozojedy chci poděkovat všem zúčastněným i
divákům za hojnou účast a budu se těšit na další akci s koníky.
Za JS Kozojedy

předsedkyně Miluše Doležalová

Blíží se Mikulášská nadílka
Na pátek 7. prosince 2012 připravil Obecní
úřad Lány a Dětský oddíl Berušky Lány ve
spolupráci s čerty a Mikulášem Mikulášskou nadílku. Nadílka se koná v Hostinci u
Endrychů od 17 hodin a jsou zvány všechny
děti z Lánů i Kozojed.
Na programu bude tradičně výstava vánočních perníku a ozdob z papíru a jiných
materiálů, vánoční pásmo Berušek a pro
hodné děti nadílka od Mikuláše. Pozvání
platí nejen pro děti, jejich rodiče a prarodiče, ale také pro všechny ostatní občany.

Kozojedský strašidelný les

Členové Občanského sdružení Kozojedské tvrze opět připravili na sobotu 5. listopadu
2012 již čtvrtý „Strašidelný
les“. Na dětské a dospělé návštěvníky čekalo celkem 14
strašidelných (pohádkových)

stanovišť. Trasa byla vytyčena světly tak, aby nikdo potmě
nezabloudil. Na stanovištích
příchozí potkali Vlka a Karkulku, Piráty z Karibiku,
krásnou ježibabku se strašným nosem, sultána se svým
harémem, smrťáka s hrobníkem a mnichem, Helboye,
krásné a mladé loupežnice,
Dlouhýho, Širokýho a bystrozrakého, Bořka stavitele se
svojí kumpanií, Bajaju s princeznou, Harryho Pottera se
sklerotickou
Hermionou,
Rumcajse a Manku, ale zatím
bez Cipíska, pavoučcí hnízdo,
Jeníčka a Mařenku s perníkovou chaloupkou Čekání na
strašidelnou výpravu zpříjemnilo promítání kreslených
pohádek v hlavním stanu a
připravené občerstvení. Letos

nás opět mile překvapil zájem
o naše strašení, který byl znovu vyšší než v minulém roce,
napočítali jsme 265 dětí ze širokého okolí. Počasí se stejně
jako v loňském roce vydařilo.
Věříme, že se dětem i dospělým náš Strašidelný les líbil, a
že jsme nikoho příliš nevystrašili. Tímto opět jsme uzavřeli akce pro veřejnost, pořádané o.s. Kozojedské tvrze.
Těšíme se opět na další rok. Na
naší
webové
stránce
http://www.oskozojedy.estranky.cz najdete fotografie
nejen ze strašení, ale také informace o naší činnosti a přehled připravovaných akcí.
Děkujeme všem, kteří svůj
volný čas věnovali přípravě a
realizaci Strašidelného lesa.

