Číslo 15

5. květen 2016

LÁNY
Občasník Ratibořské větve rodu Lányů
POZVÁNÍ NA V. SJEZD RATIBOŘSKÉ VĚTVE RODU LÁNY, KTERÝ SE USKUTEČNÍ
VE DNECH 21. A 22.KVĚTNA 2016 V R A T I B O Ř I u Vsetína.
Předběžné pozvání na V. sjezd k Vám dorazilo na začátku tohoto roku tak, aby každý mohl
v předstihu s tímto termínem počítat. V polovině dubna jste pak všichni obdrželi průběžnou informaci
o přípravách sjezdu včetně nabídky možností ubytování v okolí Ratiboře. Dnešního dne tímto
pozváním upřesňujeme a nastiňujeme přibližný program. Vzhledem k tomu, že v Ratiboři nemáme
žádnou přízeň, nebudou služby komfortní, ale budete muset o sebe v mnohém postarat sami. Je to však
místo, kde na vás dýchne minulost našeho rodu, a alespoň na krátký čas pobudeme v pohostinném
ratibořském evangelickém sboru, kde jsou naše kořeny.
Místo setkání bude v areálu evangelického ratibořského sboru, tedy v kostele a na faře. Větší část
programu se bude odehrávat v kostele, který byl vybudován péčí našeho prapraděda. Je prostorný,
nelze jej však vytápět. V květnu už bývá poměrně teplo, přesto doporučujeme teplejší oblečení
s sebou.
Na faře, kde bude registrace účastníků, vám nabídneme lehčí občerstvení. Oběd bude zajištěn v
místní restauraci Ponorka, po obědě bude podávána káva, čaj, pečivo. Pokud máte zájem o teplou
sobotní večeři v Ratiboři, sdělte mi, prosím, co nejdříve počet zájemců z vaší strany. Pokusíme se
večeře zajistit v téže restauraci, placeno bude individuálně. Sobotní oběd i pohoštění jsou zahrnuty do
vstupného. Občerstvení bude k dispozici i druhý den sjezdu. Nedělní oběd si každý zajistí sám.
Věříme, že bude opět možno navštívit restauraci Ponorka.
Prezence účastníků začíná na faře v sobotu 21.5.2016 od 8:30 hodin. Z fary se pak přesuneme do
kostela, kde bude v 9:30 hodin sjezd zahájen.
Doprava do Ratiboře
Předpokládáme, že většina účastníků přijede do Ratiboře autem. Ratiboř se nalézá na silnici II.
třídy číslo 437 vedoucí z Bystřice pod Hostýnem do Vsetína. Pokud jedete z Čech, pak po dálnici D1
kolem Brna a dále směr Otrokovice a Zlín, kde za Hulínem se stáčíte doprava na D55 a z této odbočíte
na sjezdu Holešov, do kterého pokračujete silnicí číslo 432. Po průjezdu Holešovem pokračujte silnicí
číslo 438 do Bystřice pod Hostýnem, kde odbočíte doprava po silnici číslo 437 směr Vsetín. Projíždíte
přes dva kopce Tesák a Troják, projedete obcí Hošťálková a jste v Ratiboři.
Ze Slovenska nejlépe do Púchova a pak do Vsetína, odkud pokračujete po silnici číslo 437 do
Ratiboře.
Pokud někdo pojede vlakem z Čech, pak z Prahy 5:24, příjezd Vsetín 8:55, nebo o den dříve
odpoledne. Jedná se o přímý rychlík s konečnou stanicí Vsetín. Ze Slovenska rychlík z Žiliny v 7:30
jedoucí přes Púchov přímo do Vsetína s příjezdem 9:02. Upozorňujeme, že pokud pojedete vlakem, je
třeba se předem domluvit s námi, abychom pro Vás mohli do Vsetína zajet.
Ubytování
Pokud se týká nabídky ubytování, kterou jsme uvedli v dubnu v naší průběžné zprávě, lze
konstatovat, že zájem není velký. Ti, kdo si o toto ubytování u nás požádali, mají je zajištěno ( Petr
Mikysek z Mělníka – 2 osoby, Pavel Říčan z Pelhřimova – 4 osoby, Jiří Mikysek-Fred – 5 osob).
Podle našich informací si většina účastníků sjezdu nocleh zajišťuje sama buď u příbuzných nebo
v jiných ubytovacích kapacitách. Pokud by ještě byl o naši nabídku zájem, sdělte toto obratem po
obdržení tohoto občasníku.

Program sjezdu
Při prezenci účastníků všichni obdrží sjezdový občasník číslo 16, kde bude program obou dnů
rozveden podrobně, spolu s dalšími užitečnými informacemi.
První den – sobota 21.5.2016
- zahájíme společným krátkým duchovním zamyšlením, které povede Marek Říčan;
- zahájení sjezdu spolu se zdravicemi účastníků, vyřízením pozdravů apod.;
- vzpomínka na naše zemřelé za uplynulých pět let;
- vzpomínka na významnější rodinné události v minulém pětiletí;
- vzpomínka na JUDr. Emila P. Lányho, autora naší rodové kroniky, která byla vydána před
sedmdesáti lety v roce 1946 jeho synem Jeronýmem v počtu asi 50 výtisků; uvedení „Návratu po
zvukových stopách“, čtení z knihy „Mladá léta K.E.Lány“;
- návštěva hrobu Jana Lányho, jeho manželky a jeho strýce na nedalekém hřbitově;
- informace o jubilejní neděli k připomenutí památky 150. výročí posvěcení ratibořského kostela.
Rovněž povídání o opravách kostela v posledních letech;
- pan farář Miroslav Frydrych bude povídat o Ratiboři a působení našeho předka Jana Lányho;
- provedeme společné fotografování a o přestávce ve 13:00 hodin bude společná procházka na oběd do
místní restaurace Ponorka;
- byli bychom rádi, aby děti dopoledne strávily s námi, proto jim program trochu přizpůsobíme;
- odpoledne děti stráví spolu na Březinách a dospělí se opět ponoří do minulosti, v nabídce jsou i nové
objevy.
Tak jako při předchozích sjezdech, bude v prostoru kostela instalována výstava předmětů a písemností
souvisejících s rodem Lány. Pokud máte zajímavé rodinné památky, přivezte je s sebou.
Druhý den – neděle 22.5.2016
- předpokládáme, že snídani většina z vás obdrží v místě svého ubytování, proto snídani
neorganizujeme;
- v 10 hodin zahájení nedělního programu v kostele. Bohoslužbu povede farář Marek Říčan;
- vystoupení místního unikátního evangelického souboru „Ratibořské zvonky“;
- pokračování programu: četba memoárových záznamů, prohlížení památných artefaktů apod.;
- oběd a společné občerstvení, povídání u kávy, seznamování se a rozjezd.
Účast mládeže: pokud s Vámi přijedou děti, počítáme s tím, že pro ně připravíme program. Budeme
rádi, když i mezi dětmi bude pokračovat pěstování rodinných vztahů, jako tomu bylo zvykem i u
našich prarodičů.
Za účinnou pomoc budeme považovat, podpoříte-li v předstihu akci finančně. A to zasláním vstupního
poplatku minim. 300,-Kč/účastníka na číslo účtu 0006919093/0800. V hotovosti budou účastníci
hradit poplatek při prezenci na faře v Ratiboři. V poplatku není zahrnut námi zajišťovaný nocleh.
Za malé děti do 8 let se poplatek nevybírá.
Prosba: Pokud budete mít možnost přivézt nějaké pečivo jako příspěvek pro občerstvení, bude to
velice vítáno!
Přihláška na sjezd: abychom mohli dobře zajistit program, potřebujeme v předstihu zaslat tyto údaje:
Jméno účastníka, rok narození, adresa, telefon, e-mail,
a to v termínu do čtvrtka 12.5.2016 na emailovou adresu: jan.holubec@email.cz (nebo Jan Holubec,
Křídlovická 12, 603 00 Brno). Případné další informace – 602 506 261.
Uveďte prosím počet osob požadujících sobotní oběd, případně sobotní večeři.

„Lány“ - občasník rodiny Lányů číslo 13. 5.5. 2016 v Brně
Připravil Jan Holubec ve spolupráci s Danem Říčanem, v elektronické podobě česká verze
Jazykově příliš neupravováno

