DOVOLENÁ NA VRANOVĚ

Společenská kronika
V srpnu slaví významné životní jubileum
70 let paní Hedvika Přibylová z Lánů
a 81 let paní Zdenka Pavlasová z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Obecní úřad Lány Vás srdečně zve na

Sportovní odpoledne,
které se koná v sobotu 25. srpna 2012 od 14.00 hodin
na hřišti u klubovny SDH v Lánech.
Program sportovního odpoledne:
–

pátý ročník turnaje soutěžních družstev ve volejbale
„O putovní pohár starosty obce Lány“
na tenisovém kurtu u klubovny SDH Lány
– dětské soutěže s bohatou tombolou
– losování tradiční tomboly
– porcování posvícenského čuníka.

Uzávěrka přihlášek do turnaje ve volejbale je nejpozději
do 18.00 hodin dne 23. srpna 2012 u paní Soni Svobodové.
Soutěžní zápasy začnou v sobotu 25. srpna 2012 v 11.00 hodin
O slovní doprovod celého dne a večera
se bude starat pan Petr Kořán.
K poslechu a tanci bude hrát hudba „CZECHNECK“.
Občerstvení po celou dobu sportovního odpoledne je zajištěno
členy Sboru dobrovolných hasičů v Lánech.

ČLENOVÉ OS KOZOJEDSKÁ TVRZ a jejich přátelé se rozhodli
společně prožít prodloužený víkend koncem června na Vranovské
přehradě. Dopřáli jsme si tak zaslouženou odměnu za celoroční práci na našich akcích. Počasí bylo více než skvělé, a tak jsme mohli navštívit např. hrad Bítov, zříceninu Cornštejn, zámek Vranov nad
Dyjí, fyzicky zdatnější se jeden den vydali na pěší tůru do Rakouska,
nedaleké město Znojmo nabízelo také spoustu památek a zajíma-

10. ročník Memoriálu Zdeňka Hrstky

Již po desáté se na hřiště pro
malou kopanou u klubovny
SDH Lány sjela družstva hasičů z okolních obcí, aby zde
svedla boj o putovní pohár v
soutěži
Memoriál Zdeňka
Hrstky. Na letošní soutěž se
hasiči z Lánů připravovali pod
vedením velitele družstva Roberta Marxe. Stejně jako v minulých ročnících byla soutěž
obohacena o štafetu družstva s
plněním netradičních úkolů.
Soutěžící se rozdělili po závodišti a postupně překonávali
překážky jako přechod přes
provizorní lávku nad místním
potokem se štafetovým kolíkem, který tvořila stará
proudnice. Dalším úkolem bylo plazení pod překážkou, přenos zraněného na nosítkách a
přechod kladiny s hadicemi do
cíle. Poháry do štafety věnovalo Zemědělské družstvo Agricola Bylany, věcné ceny byly nakoupeny z finančních da-

rů sponzorů akce.
Úvodu soutěže se ujal starosta SDH Lány Ladislav Dvořáček, který představil skupinu rozhodčích pod vedením
Jiřího Pochobradského a dále
zapisovatelky ve složení, Jaruška Cellarová a Renata Basárová.
Do hlavní soutěže o putovní
pohár Memoriál Zdeňka Hrstky SDH Lány se postavila dvě
soutěžní družstva ve složení:
první družstvo: strojník Petr Honek, sání Petr a Martin
Pištínek, rozdělovač Milan
Komárek a útok Tomáš Velinský, Honza Hodic a Velinský
druhé družstvo: strojník
Petr Doležal, sání Petr a Martin Pištínek, rozdělovač Milan
Komárek, útok Libor Kopecký, Milan Hronek a Tomáš
Dvořáček
Závod se běžel ve dvou kolech, s tím že se započítával
lepší z časů. Pořadí družstev je
zobrazeno v přehledné tabulce.
Po skončení soutěže družstev v útoku se většina soutěžících zapojila do štafety. Zde
naše družstvo skončilo druhé,
nestačilo pouze na družstvo z
Kostelce.
Vítězným družstvům byly
slavnostně předány poháry a
věcné ceny z rukou paní Jarmily Maxové, která na závěr
Memoriálu poděkovala jménem svého otce všem soutěží-

cím za účast a tím za uctění jeho památky. Po té byly družstvům předány poháry a věcné ceny za štafetu.
Po celé odpoledne fandilo
domácím hasičům, za pěkného počasí bez deště, početné
obecenstvo. Na závěr chceme
poděkovat sponzorům akce,
bez kterých by nebylo možné
pro soutěžící připravit tolik
hodnotných cen.
Výsledková listina družstev v útoku:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

družstvo Třibřichy B
družstvo Kostelec A
družstvo Křižanovice
družstvo Třibřichy A
družstvo Rozhovice
družstvo Kostelec B
družstvo Bylany
družstvo Lány A
družstvo Lány B
družstvo Chotěnice

vostí – např. Znojemské podzemí, radniční věž s krásným výhledem,
nádherný kostel sv. Michala, zámek s rotundou. Večer nechybělo
opékání buřtů u ohně s hraním na kytary. Pobyt byl také využit k
nácviku a oprášení některých vystoupení našeho multižánrového
souboru Vnadná koza. Akce neměla snad jedinou chybu, všech 56
účastníků + 1 pes si ji maximálně užilo a není pochyb o tom, že vzpomínky zůstanou dlouho v nás a na různých záznamových mediích.

