Valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Lány 25.1.2014

Usedlost Lány –
Kozojedy č.p. 57

NEMOVITOST v roce 2000.
Postupní smlouvou ze dne 15.
dubna 1839 a ze 14. července
1868 jsou majiteli manželé
František a Františka Starých. Smlouvou trhovou ze
dne 28. dubna 1880 nabývají
tuto usedlost každý polovicí
František Starý a Marie Voženílková provdaná Stará.
Smlouvou postupní ze dne
23.června 1920 nabývají tuto

usedlost Alois Starý a Anna
Stará dílem stejným. Na základě notářského spisu ze dne
17. července 1941 a výměru
Okresního úřadu v Chrudimi
ze dne 11. září 1941 jsou majiteli Josef a Ladislava Starých.
V současné době je usedlost
Kozojedy č.p. 57 ve společném
jmění manželů Jana a Jany
Krčové.

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE z roku 1930.

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE z roku 1930.

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE z roku 1920.

V sobotu 25. ledna 2014 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 a jednatel Miloš
Jožák, z obce Třibřichy okrskový
starosta
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 Petr Honek členové komise.
Valná hromada dále pokračovala příspěvky o činnosti
sboru v uplynulém období.
Zprávu o činnosti sboru za rok
2013 připravil a přednesl velitel sboru Tomáš Dvořáček
starší. Ve svém příspěvku
především ocenil pořádané
akce , jako hasičský ples v Bylanech, pálení čarodějnic, 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 2013 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 pří-

pravě společenských akcí a za
pomoc obci formou dobrovolných brigád. Starosta dále informoval členy SDH o schváleném rozpočtu obce na rok
2014.
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.

