Vánoce v Kozojedech

Společenská kronika
V lednu slaví významné životní jubileum
65 let paní Marie Kopecká z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Poplatky v roce 2013
Pro rok 2013 platí nová obecně závazná vyhláška obce Lány č.
1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Podle této vyhlášky platí poplatek fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. Sazba poplatku pro poplatníka je stanovena ve výši
350,- Kč za kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do konce února.
Sazba poplatků ze psa se nemění. Za jednoho psa zaplatí
majitel podle vyhlášky č. 2/2011, o místním poplatku ze psů,
roční poplatek ve výši 50,- Kč, za každého dalšího pak 75,- Kč. I
tento poplatek je splatný do konce února 2013.

Členové o.s. Kozojedské tvrze
se se svými přáteli, sousedy a
známými sešli na Štědrý den
odpoledne na zahradě u Slavíků, aby si navzájem popřáli
pěkné Vánoce, společně si zazpívali koledy a společně nasáli sváteční atmosféru před
štědrovečerní večeří již v soukromí se svými nejbližšími.
Na Boží hod jsme tradičně
vyrazili na vánoční pochod.
Cílem byl tentokrát zámek ve
Slatiňanech. Z Kozojed jsme
vyšli krátce po 13. hodině v počtu 45 účastníků a naše cesta
vedla přes Sobětuchy do
Chrudimi a dál podél řeky do
Slatiňan. Několik z nás se ještě před Chrudimí odpojilo a
další se k nám přidali postupně po trase. Počasí bylo téměř
jarní a hlavně trasa podél řeky byla příjemná. Ve Slatiňanech na zámku jsme měli na 15.
hodinu objednanou prohlídku, a tak jsme museli naši vycházku podstatně zrychlit,
abychom prohlídku stihli. Některé účastníky do cíle dovezlo doprovodné vozidlo naší
ochotné sousedky a i těm
ostatním, kteří celou trasu šli
pěšky, se nakonec podařilo
přijít na zámek včas. Prohlídka byla velmi zajímavá, i když
na zámku bylo asi o 5 stupňů
chladněji, než venku. Dozvěděli jsme se, co všechno přinesla rodina Auerspergů regionu Slatiňanska a kromě reprezentativních salonů jsme
viděli také zázemí zámku (kuchyni s historickým vybavením, kotelnu apod.) Tímto děkujeme panu ing. Jaroslavu
Buštovi – kastelánu zámku a
jeho dvěma průvodcům za netradiční prohlídku v netradičním čase.
Po prohlídce jsme se již
všichni těšili do Restaurace
Pod Zámkem, abychom se za-

hřáli a posilnili na zpáteční
cestu. Někdo pro cestu zpět
znovu využil odvoz tety Vlasty a ti nejzdatnější z nás došli
do Kozojed po svých, tentokrát ovšem kratší trasou přes
Sobětuchy. Vánoční pochod
byl velmi vydařený a těšíme se
na lednovou výroční schůzi,
na které naplánujeme akce
občanského sdružení pro rok
2013, určené pro vlastní zábavu a pobavení přátel naší obce.

Valná hromada sboru Sboru dobrovolných hasičů Lány 18.1.2013

V sobotu 18. ledna 2013 se od
18.00 hod. konala v klubovně
SDH Lány Valná hromada
sboru dobrovolných hasičů
Lány.
Na úvod starosta sboru Ladislav Dvořáček přivítal přítomné členy a hosty. Z obce
Morašice se valné hromady
zúčastnili starosta SDH František
Roztočil,
náměstek
okresního starosty Pavel Petrovič a jednatel Miloš Jožák, z
obce Třibřichy okrskový sta-

rosta Roman Podloucký a za
rozhodčí Jiří Pochobradský.
Dalším bodem schůze bylo
schválení programu a schválení návrhové komise ve složení Jan Hodic předseda, Josef Málek a Bohuslav Hrstka
členové komise.
Valná hromada dále pokračovala příspěvky o činnosti
sboru v uplynulém období.
Zprávu o činnosti sboru za rok
2012 připravil a přednesl velitel sboru Tomáš Dvořáček

starší. Ve svém příspěvku
především ocenil pořádané
akce , jako hasičský ples v Bylanech, pálení čarodějnic,
oslavy mezinárodního dne žen
a mužů, dětský den, hasičskou
soutěž o pohár Memoriál
Zdeňka Hrstky. Na závěr svého vystoupení poděkoval velitel družstva členům SDH
práci pro sbor v uplynulém roce. O výsledcích soutěžního
družstva v roce 2012 seznámil
přítomné velitel družstva Robert Marx.
Následujícím bodem programu byla zpráva o hospodaření sboru SDH v loňském
roce a se stavem financí, s kterou přítomné seznámila pokladní Renata Basárová.
Zprávu revizní komise z kontroly přednesl Milan Komárek.
Starosta obce Lány Libor
Kopecký ve svém příspěvku
poděkoval hasičům za jejich
činnost v loňském roce při přípravě společenských akcí a za
pomoc obci formou dobrovolných brigád. Starosta dále informoval členy SDH o schváleném rozpočtu obce na rok
2013.
Dalším bodem valné hromady bylo ocenění práce členů sboru. Ocenění dostali vyznamenání od starosty sboru
Ladislava Dvořáčka a náměstka okresního starosty

Pavla Petroviče. Mezi oceněnými byli tři členové, kteří obdrželi Medaile svátého Floriána. Byli to p. Ladislav Dvořáček, Miloš Kubelka a Květoslav Svoboda.
Valnou hromadu ukončil
starosta sboru závěrečným
slovem, v němž poděkoval přítomným členům za účast a požádal o schválení usnesení.
V diskusi informoval přítomné členy okrskový starosta Roman Podloucký o schůzi
starostů okrsku a o konání
společného hasičského plesu v
kulturním domě v Bylanech.
Starosta SDH Morašice František Roztočil poděkoval za
pozvání a popřál přítomným
mnoho zdraví a štěstí v novém
roce. Po ukončení oficiální
části následovala slavnostní
večeře.

