Valná hromada
Českého svazu
chovatelů ZO Lány

Společenská kronika
V únoru slaví významné životní jubileum
60 let paní Jiřina Tatíčková z Kozojed,
60 let paní Růžena Tůmová z Lánů a
65 let pan Jan Sedmík z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

V pátek 15. února 2013 se od
18.00 hod. konala v Hostinci u
Endrychů Valná hromada
svazu chovatelů Lány. Valnou
hromadu zahájil předseda Bohuslav Novotný, který zhodnotil činnost organizace v
uplynulém roce a seznámil
přítomné s programem valné
hromady a navrhl složení návrhové a volební komise.
Dalším bodem schůze bylo
schválení programu valné
hromady a jmenování a
schválení návrhové a volební
komise ve složení Libor Kopecký, Miroslav Hrachovina a
Tomáš Zumr.
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.
Dalším bodem Valné hromady Českého svazu chovatelů bylo schválení nového výboru ve složení:
Předseda:
Bohuslav Novotný
Místopředseda:
František Tomiška

Jednatel: Bohuslav Hrstka
Pokladník: Václav Kopecký
Předseda KRK: Jan Kokeš
Dále o valné hromadě Českého svazu chovatelů, základní organizace Lány byli
zvoleni do odborných komisí
Okresního výboru Chrudim
tito členové:
odborná komise holubů:
Jan Kokeš,
odborná komise králíků:
Iveta Feherová,
odborná komise drůbeže:
Jaroslav Jaroš,
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.
Po ukončení oficiální části
valné hromady a diskusi bylo
pro účastníky připraveno občerstvení ve formě smaženého
vepřového řízku s chlebem a
okurkou.

Vítání občánků
V sobotu 26. ledna 2013 se konalo vítání občánků, kteří se
narodili v obci Lány v roce
2012. Děti, jejich rodiče a příbuzné přivítal starosta obce
Libor Kopecký společně s
Dagmar Jiráskovou, předsedkyní sociální komise, poté vystoupily Berušky s kulturním
programem. Rodiče novorozených dětí obdrželi od obce finanční dar pět tisíc korun, starosta předal maminkám květiny a pamětní listy, pro miminka byly připraveny hračky.
V loňském roce jsme do naší obce přivítali tři děvčátka,
letos to bylo celkem pět dětí:
Vanesa Škrlová, Michal Faltys, Sofie a Valerie Lamberských a Šimon Pravda. Všechny děti jsou z Lánů.

Členská rada
občanského sdružení
„Kozojedská tvrz“
V sobotu 26. ledna 2013 se sešla
Členská rada občanského
sdružení „Kozojedská tvrz“ v
sále restaurace U Endrychů v
Lánech. Nejdříve jsme potvrdili Radu starších ve stávajícím složení. Odsouhlasili jsme
také přijetí nových členů a
schválili jsme plán akcí na letošní rok. Pro veřejnost letos
připravujeme 6 akcí. Nejbližší
z nich bude Společenský ples,
který se bude konat 23. února
v kulturním domě v Bylanech. Další společenskou akcí
bude 13. dubna Maškarní bál,
8. června pořádáme VI. ročník
Kozojedských slavností, 14.
září proběhnou VI. Kozojedské hry, na 19. října chystáme
Vinobraní, opět v KD v Byla-

nech a 2. listopadu nás čeká
Strašidelný les.
Pro členy sdružení letos
chystáme návštěvu sklípku,
„pálení čarodějnic“, turistický výlet, společný prodloužený víkend u Orlické přehrady,
mikulášskou besídku a vánoční pochod. Na schůzi jsme
vyslechli zprávu o hospodaření sdružení a podívali jsme
se na fotografie a záznamy akcí, které jsme pořádali v loňském roce. Na závěr členové
tanečního souboru Vnadná
koza začali nacvičovat vystoupení určené pro ples v Bylanech. Srdečně zveme všechny naše příznivce na akce pořádané občanským sdružením v roce 2013.

