III. Reprezentační ples
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
V pátek 23. března 2018 se v sále Kulturního domu ve Verměřovicích konal v pořadí již III.
Reprezentační ples Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Jeho
moderaci opětovně převzal skvělý Ondra Pokorný a k tanci a poslechu zahrála skupina Streyci
z Přepych. Stejně tak jako v předchozích ročnících byl ples i letos zahájen slavnostním
nástupem starostů členských obcí a zaměstnanců svazku, na který se pečlivě připravovali
s tanečními mistry Monikou Hronovou a Davidem Weinhauerem. Za tuto spolupráci moc
děkujeme.
Vydařený slavnostní nástup odstartoval šňůru tanečních bloků, kterého se všichni tanečníci
zhostili naprosto skvěle, ale i řadu tří velmi povedených vystoupení svěřenců taneční školy Nart
Dance School z Jihlavy. Tato taneční škola spolupracuje s pražským klubem akrobatického
rokenrolu Kolbdance pod vedením pětinásobných mistrů světa Romana a Kateřiny Kolbových,
což bylo skutečně znát. Čtyři jejich tanečnice doplnily reprezentační tým České republiky
tohoto klubu v kategorii dívčích formací senior a získaly 3. místo na světovém poháru v Belgii,
5. místo na Mistrovství Evropy v Itálii a 3. místo na Mistrovství světa ve Švýcarsku. V roce
2017 se mohou pyšnit titulem Sportovec roku v akrobatickém rokenrolu v kategorii malých
dívčích formací junior a senior.
Ani letos nechyběla bohatá soutěž o ceny, která vyvrcholila losováním hlavních cen přesně o
půlnoci. První cenu v podobě motorové sekačky zn. VARI MP1 do soutěže věnovala ŽIVA
zemědělská obchodní a.s. Stejně tak jako v loňském roce, i letos první cena putovala do Horní
Čermné. Gratulujeme.
Občerstvení v podobě nápojů zajišťoval operativní SDH Horní Třešňovec a výtečných večeří
včetně na jazyku se rozplývajících dezertů se zhostil pan Martin Křivohlávek – Mathyss
Catering se svým kolektivem. Soutěž o ceny obsluhovaly členky SDH Bystřec. Všem patří od
nás velké poděkování.
Letošní svazkový ples je již za námi. Dovolte nám proto touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na jeho přípravách a organizaci. Děkujeme i všem sponzorům za jejich štědrou
podporu. A konečně je také třeba poděkovat vám všem, kdo jste ples podpořili svou účastí,
protože bez občanů členských obcí našeho svazku bychom nemohli na plese nikdy docílit tak
příjemné a přátelské atmosféry, jako tomu bylo prozatím na všech jeho ročnících. Věřme, že
tuto tradici neovlivní blížící se komunální volby a že se v příštím roce společně opět sejdeme
na tanečním parketě za skvělé hudby, u dobré jídla a pití, a to již na IV. ročníku našeho
svazkového plesu.
Na setkání s vámi se těší
Lenka Bártlová, manažerka svazku

Video se slavnostním nástupem a více fotografií naleznete na www.dsomsl.cz nebo facebooku
svazku.

