Vánoce v Kozojedech

Společenská kronika
V lednu slaví významné životní jubileum
65 let paní Eva Dvořáčková z Lánů,
70 let paní Hana Tůmová z Lánů a
75 let pan Josef Hrstka z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
základní školy v Morašicích
se koná
v pátek 24. ledna 2014
od 13:00 do 18:00 hodin.
Přijímací řízení do mateřské školy
se bude konat v květnu 2014.
Bližší informace naleznete
na stránkách školy
www.skola-morasice.cz.

Poplatky v roce 2014
Pro rok 2014 platí 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 také 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 2014.

Členové o.s. Kozojedské tvrze
se se svými přáteli, sousedy a
známými sešli na Štědrý den
vpodvečer na zahradě u
Pištínků, aby si navzájem popřáli pěkné Vánoce, společně
si zazpívali koledy a nasáli
sváteční atmosféru před štědrovečerní večeří, která již proběhla v soukromí se svými
nejbližšími.
Na Boží hod jsme, jako každý rok, tradičně vyrazili na
vánoční pochod. Trasa vedla z
Heřmanova Městce až do Kozojed. Z Kozojed jsme se auty
přemístili do Heřmanova
Městce, krátce po 13. hodině, v
počtu 35 účastníků a dvou psů.
Naše cesta vedla přes zámecký park podél Podolského
potoka, dále přes místní část
Kostelce Na Průhoně, kolem
obory do Zdechovic a Uherčic,
a kolem Bačálského Mlýna do
Morašic.
Počasí bylo téměř jarní a
trasa, která vedla krásnou
přírodou, byla velmi příjemná. Po celou dobu pochodu naši výpravu křižovala 2 doprovodná vozidla Vlasty a Míši.
Kdo si chtěl ušetřit nohy, mohl
se vždy kousek svézt.
Po několikakilometrovém
pochodu jsme se již všichni těšili do restaurace v Morašicích, abychom se zahřáli a posilnili guláškem na zpáteční
cestu. Někdo pro cestu zpět do
Kozojed znovu využil odvoz
tety Vlasty a Míši a ti nejzdatnější z nás došli do Kozojed
přes Lány po svých.
Vánoční pochod byl velmi
vydařený a těšíme se na 1.
února, kdy proběhne výroční

schůze, na které naplánujeme
akce občanského sdružení pro
rok 2014, určené pro vlastní
zábavu a pobavení přátel naší
obce.

