Společenská kronika
V červnu slaví významné životní jubileum
82 let pan Miroslav Jičínský z Lánů
a 65 let pan Petr Kořán z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Pécův memoriál
V neděli 22. června 2014 proběhl v naší obci jedenáctý ročník cyklistické soutěže pro děti a dospělé. Již devátým
rokem nese soutěž jméno Milana Pecky, dlouholetého člena a táborového vedoucího
dětského oddílu Berušky Lány.
V letošním roce se opět sešel velký počet závodníků, celkem trasu projelo 64 cyklistů.
Nejpočetnější kategorií byla
již tradičně kategorie „seniorů“, tedy všech, kteří už nepatří mezi děti, velké zastoupení měla i kategorie těch
nejmenších.
Děti byly rozděleny do čtyř
kategorií, přičemž kategorii
nejmladších tvořily děti do 5
let. Jejich závod se od ostatních lišil především v obtížnosti, na trati je čekaly překážky lehčího stupně.
Závodníci v ostatních kategoriích prokazovali svou cyklistickou zručnost na devíti
překážkách. Mezi ty nejtěžší
patřilo již tradičně převážení
kelímku s vodou, hrboly na
silnici, nebo lávka.
Všichni účastníci prokázali, že jsou schopni zdolat většinu překážek. I když se některým z nich ne všechny podařily projet, žádný závodník
svůj závod nevzdal a nikdo nemusel být diskvalifikován ani
ošetřován.

Výsledky v jednotlivých
kategoriích:
• Mladší závodníci: 3. místo
Kuba Dvořák, 2. místo Honza
Novák a 1. místo Markéta Malá.
• Starší závodníci: 3. místo
Anička Komárková, 2. místo
Petr Doležal, 1. místo Bára Sokolová.
• Nejstarší závodníci: 2.
místo Karolína Kaplanová, 1.
místo Marek Dvořáček.
• Kategorie seniorů: 3. místo Fanda Škodný, 2. místo Tomáš Culek a 1. místo Petr Honek.

Všichni účastníci závodu si
odnesli věcné ceny, první tři
ocenění v každé kategorii získali navíc medaili, diplom a
vybavení na kolo.
Poděkování patří především manželům Peckovým z

Morašic, kteří soutěž každoročně finančně podporují, dále pak členům SDH Lány za zajištění občerstvení a všem organizátorům z Berušek, bez
jejichž pomoci by se závody
neobešly.

