Pátý společenský ples spolku Kozojedské tvrze
V kulturním domě v Bylanech
uspořádal spolek Kozojedské
tvrze v sobotu 22.února 2014
svůj pátý společenský ples.
Tradičně vyprodáno, ples se
vydařil.
Taneční soubor Vnadná koza opět nezklamal a krátce
před půlnocí předvedl jedno ze
svých recesistických vystoupení na téma Rio de Janeiro po

kozojedsku a přinesl tím trochu veselé, sluneční a hlavně
karnevalové nálady do Bylan
vč. „pobřežní hlídky BAY
WATCH včele s Mitchem a s
jeho dvojnásobnou Pamelou“
K tanci výborně hrála skupina Technics z Turkovic.
Dobrá nálada vydržela až do
ranních hodin. Děkujeme
všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly a také
všem členům sdružení, kteří
svůj čas věnovali přípravám
plesu. Těšíme se na další akci,
kterou bude maškarní ples 12.
dubna v KD Bylany.

Do obce Lánů byli přivítáni dvě holčičky a dva chlapci

V sobotu 22. února 2014 se konalo vítání občánků, kteří se
narodili v obci Lány v roce 2013.
Děti, jejich rodiče a příbuzné
přivítal starosta obce Libor
Kopecký společně s Dagmar Jiráskovou, předsedkyní sociál-

ní 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 pět dětí, letos
to byli čtyři: Tomáš Culek,
Matyáš Velínský, Patricie
Honková a Anežka Hodicová.
Všechny děti jsou z Lánů.

Sběr objemného a nebezpečného odpadu
V pondělí 7. dubna od 16.00
proběhne mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu v obci Lány a místní
části Kozojedy. Bude se pro-

vádět na třech obvyklých stanovištích, a to v Lánech u autobusové zastávky, v Lánech
u mostu v horní části obce a v
Kozojedech. Veškerý odpad,

kterého se chcete zbavit, musí být předán pracovníkům
AVE CZ osobně a není možné jej ponechat volně uložený
ve stanovených místech.

