Valná hromada Českého svazu
chovatelů ZO Lány
Společenská kronika
V únoru slaví významné životní jubileum
60 let pan Petr Smetánka z Kozojed.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Zrušení ordinačních hodin v březnu
V březnu nepřijede do ordinace v Lánech MUDr. Jiroutková. O dalším nejbližším termínu ordinačních hodin v Lánech Vás budeme informovat.

Poplatky ze psů a z popelnic
Připomínáme, že roční poplatky za odpad a ze psů jsou splatné
do konce února 2015.
Všichni poplatníci obdrželi v minulém měsíci přehled plateb. Poplatky je možné uhradit v hotovosti v úředních hodinách
na Obecním úřadě v Lánech (pondělí 18 – 20 hod.) nebo na účet
obce vedený u Komerční banky (19-5237890227/0100). Poplatek za
osobu a rok činí 350 Kč, stejná částka se platí i za rekreační objekt. Poplatek ze psa je 50 Kč, z každého dalšího psa 125 Kč.

V pátek 13.února 2015 se od
18.00 hod. konala v hostinci u
Endrychů valná hromada
svazu chovatelů ZO Lány.
Valnou
hromadu
zahájil
předseda Bohuslav Novotný,
přívítal
přítomné
členy,
zhodnotil činnost organizace
v uplynulém roce a seznámil
přítomné s programem valné
hromady. Následně nechal
hlasovat o schválení jejího
programu.
Následujícím bodem programu valné hromady bylo
přednesení a schválení o
hospodaření svazu v loňském roce, s kterou přítomné
seznámil pokladník Václav
Kopecký a zprávy revizní komise Jana Kokeše. Dále nás
seznámil se svou zprávou
jednatel Bohuslav Hrstka.
Svojí zprávu také přednesl
předseda odboru králíků
Iveta Feherová, předseda odboru ovcí František Hrstka,
předseda odboru drůbeže Jaroslav Jaroš, za odbor holubů
přednesl zprávu Jan Kokeš ,
předseda odboru exotů Libor
Kopecký a registrátor Tomáš
Zumr. O činnosti Okresního
výboru Chrudim seznámila
Iveta Feherová, která zároveň informovala o termínech
výstav na okrese Chrudim.
Poslední bod valné hromady
bylo předání vyznamenání za
zásluhy o chovatelství II.

stupně Janu Kokešovi a III.
stupně Ivetě Feherové, Jaroslavu Jarošovi a Miroslavu
Hrachovinovi. Dále bylo
uděleno čestné uznání předsedovi Bohuslavu Novotnému, který v loňském roce
oslavil 80 let. Členové orga-

nizace mu děkují za jeho
dlouholetou činnost a přejí
mnoho štěstí, zdraví a chovatelských úspěchů.
Po ukončení programu valné hromady proběhla diskuze
a občerstvení. V následujícím

roce přejeme chovatelům
mnoho úspěchů a protože
chovatelství je koníček, který
bere nejen čas, ale také finanční prostředky, tak přejeme i všem trpělivost, kterou
chovatelství potřebuje.

Výroční členská schůze spolku Kozojedská tvrz
Dne 7.2.2015 v restauraci Ve
dvoře v Morašicích proběhla
výroční členská schůze spolku. Během schůze byly schváleny nové stanovy, proběhla
volba Rady starších, byla podána zpráva o hospodaření
spolku za rok 2014, schválena
výroční zpráva a byl vytvořen
plán akcí na rok 2015.
Akce pořádané spolkem
pro veřejnost:
28.2.2015
6. společenský ples v Byla-

nech – hudba Technic
18.4.2015
Maškarní bál v Bylanech –
skupina Combi z Rychnova
nad Kněžnou
30.5.2015
hasičská soutěž – od 10.00
hod. v Kozojedech na louce
13.6.2015
Kozojedské slavnosti – 8.
ročník v Kozojedech na louce
10.10.2015

vinobraní Bylany – Combi z
Rychnova nad Kněžnou
31.10.2015
17.00 strašidelný les v Kozojedech na louce
Poté proběhla videoprezentace všech akcí pořádaných
spolkem Kozojedská tvrz za
rok 2014 a příprava na 6. společenský ples v Bylanech.
Rada starších také popřála

k významnému jubileu paní
Olince Korečkové.
Pro všechny členy bylo připraveno občerstvení. Rada
starších poděkovala všem členům za aktivní účast na jednotlivých akcích a pomoc při
brigádách.
Tímto spolek Kozojedská
tvrz vás všechny srdečně zve
na naše akce v tomto roce.
Za spolek Kozojedská tvrz
rada starších

