Návštěva vinného sklípku

Okrskové cvičení družstev SDH
Sbor dobrovolných hasičů Lány si Vás dovoluje pozvat na:
„Okrskové cvičení družstev SDH“,
které se bude konat v sobotu 25.května 2013 na prostranství u
klubovny SDH Lány. 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.

Pálení čarodějnic 2013 v Lánech
Sbor dobrovolných hasičů Lány si Vás dovoluje pozvat na:
„Pálení čarodějnic 2013 v Lánech“,
které se bude konat v úterý 30.dubna 2012 na prostranství před
hasičskou klubovnou v Lánech. Dřevo na vybudování hranice
bylo připraveno členy Sboru dobrovolných hasičů Lány. Před
vlastním pálením proběhne opékání špekáčků na ohništi. Každé dítě dostane špekáček zdarma od hasičského sboru.

Dne 23. března 2013 vyjeli členové Občanského sdružení
kozojedské tvrze na výlet do
vinného sklípku v Hustopečích. Cestou jsme se zastavili v
Brně, kde jsme poobědvali v
restauraci Na Piavě a poté
jsme se odebrali do technického muzea. Zde jsme absolvovali dvouhodinovou prohlídku exponátů a většina z
nás skončila v technickém
herním koutku, kde jsme si
prakticky vyzkoušeli různé
fyzikální jevy. Muzeum svoji
rozlohou a vystavenými exponáty bylo hodnoceno velmi
kladně a můžeme všem doporučit jeho návštěvu.
Náš výlet dále pokračoval
již do vytouženého sklípku. Po
příjezdu nás přivítal velmi veselý majitel a zavedl nás k bohatě prostřené tabuli, k čerstvým škvarečkům, uzenému
masu a několika druhům sýrů. Na stolech dále stálo kvalitní bílé a růžové víno. Každý
z nás obdržel jednu skleničku
a se slovy „Buďto Vám chutná
nebo nechutná!“, začala de-

gustace čtrnácti druhů bílých
a červených vín.
Celý večer probíhal v družné zábavě se skleničkou dobrého vína. Před půlnocí jsme

všichni šťastně nastoupili do
autobusu a vyrazili zpět k domovu. Účastníci zájezdu si vý-

let velice pochvalovali a ještě
si přivezli kvalitní moravské
víno.

pomáhal traktorem Ladislav
Dvořáček a Václav Kaplan.
Ačkoli podle kalendáře mělo
již začínat jaro, počasí spíše
připomínalo leden teploty se
ani během dne nedostali do
plusových hodnot. I přes nepřízeň počasí byla účast na
brigádě velmi hojná, a proto

šla práce dobře od ruky. Na
místech vykácených stromů
bude na jaře probíhat výsadba
nových stromů.
Obecní úřad chce touto formou poděkovat všem zúčastněným dobrovolníkům, kteří
se víkendové brigády zúčastnili.

MÁJOVÝ STANLEY – CUP Lány 2013
Manželé Peter a Petra Nägele Vás co nejsrdečněji zvou na pátý
ročník turnaje v malé kopané
„MÁJOVÝ STANLEY – CUP Lány 2013“.
Turnaj se bude konat v sobotu 11. května 2013 na fotbalovém
hřišti u klubovny. Pro turnaj byla stanovena pravidla hry, s kterými musí všichni účastníci souhlasit a musí se jimi řídit.
Pravidla:
č.1 Hraje se na dvě branky.
č.2 Zápas trvá 2x5 min.
č.3 Zákaz kouření a popíjení alkoholu v průběhu hry.
č.4 Při nerozhodném stavu se ihned přistupuje k penaltám (každé družstvo 3 penalty), pokud ani to nerozhodne, následuje náhlá smrt.
č.5 Žlutá karta znamená, že ten, kdo fauluje, musí poškozenému platit panáka.
č.6 Červená karta znamená, že ten, kdo fauluje, musí celému týmu poškozených platit panáka.
č.7 Vyhrává ten, kdo dá alespoň o 1 gól víc jak druhý.

Obnova veřejné zeleně v obci Lány

V sobotu 16. a v neděli 17. března 2013 se konala brigáda na
úpravu a obnovu veřejné zeleně podél potoka Bylanka.
Brigádě předcházelo odborné
posouzení zdravotního stavu
stromů a ohrožení veřejných
prostranství a elektrických
rozvodů pádem stromů. Posouzení provedl strážce zeleně
p. Sýkora, který je pro naši ob-

last stanoven Krajským úřadem Pardubice. Pro pokácení
byly vytipovány stromy ve
špatném zdravotním stavu,
které bylo nutné postupně
ořezat z výsuvné plošiny a poté provést pokácení vlastních
kmenů stromů. Pronájem plošiny zajistil Obecní úřad Lány
od Pardubické firmy Křenek
Plošiny. Se stahováním dřeva

Velikonoční pochod

O velikonoční neděli proběhl tradiční pochod. I přes nepříznivé počasí se ho účastnilo dvanáct členů.

Pozvánka

