Společenská kronika
V říjnu slaví významné životní jubileum
80 let pan Bohuslav Novotný z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Ustavující zasedání a volba starosty
29. října 2014 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva
obce Lány, jehož složení vzešlo z říjnových voleb. Starostou obce byl zvolen Ing. Libor Kopecký, místostarostou Tomáš Dvořáček. Předsedou kontrolního výboru je Tomáš Zumr, předsedou finančního výboru se stal Petr Honek. Další ze zastupitelů,
Milan Komárek, bude mít na starost komisi zemědělskou, Dagmar Jirásková komisi sociální a Dagmar Pištínková povede komisi stavební.

Strašidelný les v Kozojedech
Dne 1. 11. 2014 přibližně v 17.00
hodin se rozsvítily svíčky na
Kozojedské louce a tím byl zahájen již pátý strašidelný Kozojedský les, který je každoročně určen pro děti, rodiče,
dědečky, babičky, tetičky,
strýčky a všechny příbuzné a
známé, co se rádi baví a trochu
bojí. Na patnácti stanovištích
čekala na návštěvníky spousta strašidel a pohádkových bytostí. Na prvním stanovišti děti cvičili s aktivním Bobem a
líným Bobkem u klobouku
kouzelníka Pokustóna. Na
dalším skotačila Pipi dlouhá
punčocha s trampolínou. Tady
si mohl skočit i dědeček s babičkou.
Třetí
stanoviště
ovládli duchové, Casper a jeho
kamarádi, kteří řádili nocí.
Čtvrtý vstup do pohádky nalezl oslíka z pohádky Obušku z
pytle ven. Oslík se otřásal zimou a dukáty padaly. Dále světelná cesta ze svíček mířila na
jižní pól k tučňákům lovící
rybky. Následovalo stanoviště, kde byly strašidelné bahenní ženy. Cesta rákosím pak
vedla k pánu Kozojedské tvrze, který návštěvníky sezná-

mil s historií již neexistující
tvrze v Kozojedech. Na osmé
zastávce čekali na děti čerti a
jejich peklo, a přísná Luciferka děti zpovídala z jejich
hříchů a dávala různé kontrolní otázky. Vysvobozením z
pekla bylo stanoviště Ferdy
mravence a Berušky. Ferda se
svým zadečkem byl oblíbený a
Beruška se všem moc líbila.
Dále se pokračovalo k Vinckovi a maceše od pracovité Popelky. Tam si děti užili koníka, který skákal radostí na
zadní. Tři oříšky tu nechyběly, ale Vincek je musel donést
na statek Popelce, takže si je
pečlivě hlídal před nenechavými ručičkami. Osvětlená
cesta vedla dál až k hrůzostrašným výjevům zakrvavených služebnic Čachtické
paní, které skropené krví trpěly ve vaně, která byla vrchovatě zaplněna těly nebohých služek. Děti od Čachtické
paní poté dostaly podpis její
vlastní krví. Při vstupu do lesa
přišla úleva u Mickey Mouse a
Minnie. Najednou, kde se vzal,
tu se vzal, v hlubokém Kozojedském lese mimozemšťan.

Osvícen byl ještě z příletu talíře ze země OZ. Úprkem přes
les děti uviděly rozkvetlý pařez, který zalévala Nastěnka.
Opodál stál Ivánek a zjevil se i
dědeček Hříbeček, co nachytat
Ivánka chtěl. Ke konci voněl
dort upečený pejskem a kočičkou. Všechny statečné děti byly odměněny těmito zvířátky
balíčkem sladkostí, co do dortu nedali. Pro všechny další
účastníky bylo připraveno ob-

čerstvení, pro děti promítání
pohádek pro ukrácení dlouhé
chvíle, při čekání na vstup do
strašidelného lesa.
Členové spolku Kozojedská
tvrz děkují všem zúčastněným za trpělivost při čekání v
dlouhé frontě, úžasnou náladu a nadšení pří putování
strašidelnou cestou, osvícenou svíčkami. Za rok opět na
shledanou u nás na louce s dalšími pohádkovými bytostmi.

