Letošní oslavy Staročeského
posvícení v Lánech, které jsou
již po devatenácté pořádány
Obecním úřadem za finanční a
materiální podpory sponzorů,
byly provázeny obavami, zda
bude akci přát počasí. V loňském roce byla večer při posvícení zrušena taneční zábava s ohledem na průtrž mračen a ani letos nebyly vyhlídky počasí příliš pozitivní, ale
vše dobře dopadlo, počasí bylo
velmi pěkné. Již čtvrtým
rokem oslavy probíhají na
hřišti u hasičské klubovny v
dolní části obce, kde v letošním roce bylo za finanční podpory evropských fondů, otevřeno nové dětské hřiště s
umělým povrchem. Od dopoledních hodin probíhal na tenisovém kurtu pátý ročník
turnaje o putovní pohár starosty obce ve volejbale smíšených družstev. Putovní pohár
z loňského roku obhajovalo
družstvo SK Lány pod vedením Soni Svobodové. Družstvo SK Lány vyhrálo soutěž i
v roce 2010 a po letošním triumfu v soutěži si převzalo z
ruky starosty obce putovní
pohár do trvalého užívání. Pořadí v turnaji:
1. místo – družstvo SK Lány
(složení družstva: Soňa Svobodová, Petra Nägele, Milan
Komárek, Petr Honek, Kuba
Pavlíček a Michal Hrůša)
2. místo – družstvo Senioři
(složení družstva: Jirka Hurt,
Eva Saidlová, Jarda Saidl,
Jarda Plojhar, Tomáš Plojhar
a Petr Michal )
3. místo – družstvo Morašice
(složení družstva: Rosťa Petrovič, Simona Petrovičová,
Hana Jirásková, Petr Borkovec, Radim Marinčin, Lenka
Košťálová a Zdeněk Nosek)
4. místo – družstvo Hanďa
gang (složení družstva: Hanďa Málková, Honza Hodic, Jirka Chlíbek, Lukáš Chlíbek,
Alča Hronková a Lenka Bodláková).
Slavnostní odpoledne bylo
zahájeno starostou obce, který poděkoval sponzorům akce
a všem návštěvníkům popřál
příjemnou zábavu. Po té byl
starostovi obce předán olympijský oheň, který ke klubovně donesla štafeta z dětského
oddílu Berušky a byly slavnostně zahájeny soutěže pro
malé návštěvníky. Soutěže se
nesly v duchu olympijských
her. Za své výkony soutěžící
získali velké množství odměn.
Také proběhl turnaj ve stínání kohouta. Pro vítěze byli připraveni dva chovní kohouti,
které věnoval p. Jaroslav Jaroš. Součástí slavnostního odpoledne byla bohatá tombola.
Majitel nejšťastnějšího losu si
odnesl dotykový mobilní telefon a sele na rožeň. Po rozdání všech cen bylo pro návštěvníky připraveno pohoštění v podobě vyuzených vepřových kýt. Večer pokračovalo posvícení produkcí hudební skupiny „CZECHNECK“ a
tancem. Posvícení skončilo
hodinu po půlnoci, kdy areál
pokropil slibovaný déšť. O
vtipný slovní doprovod v průběhu celého odpoledne se postaral pan Petr Kořán.
Obecní úřad v Lánech chce
touto cestou poděkovat všem
sponzorům a dobrovolníkům,
bez kterých by nebylo možné
tuto akci pořádat.
Seznam sponzorů:
Agricola Bylany, Agroslužby Secký s.r.o., Autodoprava Jaroslav Lamberský,
Autodoprava Petr Pištínek,
Doležalová Petra Lány, Tomáš Dvořáček Lány, Hasičské centrum Martin Jožák,
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Hodic Jan Slatiňany, Hodic Jiří Sobětuchy, Hotel Dvořák
Chrast Martin Šveřepa, Hydroenergie s.r.o. Bylany, Chlíbek Lukáš Chrudim, Václav
Ježek Sobětuchy, Jefit František Jelínek, Štefan Kocián
Markovice, Kopecký Václav
ml. včelař Lány, P.S. Jezbořice Petr Štěpánek, Pekárna na
Podsíni, Pilstl Trading Petr
Davídek, Řeznictví a uzenářství Pavel Hubený Bylany,
SDH Lány, Prodejna u Zvoničky Martin Šuba, Sportovní
klub Lány, Taurus s.r.o. Lány,
Tomáš Velinský Lány.

Společenská kronika
V říjnu slaví významné životní jubileum
70 let paní Miloslava Kopecká z Lánů
a 83 let paní Olga Jirásková z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

