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L Á N Y 
Občasník  Ratibořské  větve rodu Lányů 

 
 
 
 Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 přišli Lanyové z Uher na Moravu jako 
evangeličtí kazatelé luterského vyznání a působí na Moravě od roku 1784 do současnosti. Jedním z nich 
byl Jan LÁNY, který byl farářem v Ratiboři od roku 1821 (kdy vystřídal svého nemocného strýce Jana 
Lányho) až do své smrti v roce 1878. Stal se zakladatelem početné Ratibořské větve rodu Lány. Za jeho 
působení byl také postaven kostel, v němž se v říjnu 2011 uskutečnila jubilejní neděle ke 150-letému 
výročí vysvěcení tohoto kostela. 
  

POZVÁNÍ K V. SJEZDU LÁNYOVC Ů, KTERÝ SE USKUTEČNÍ VE DNECH 
21. - 22.KVĚTNA  2016   V   R A T I B O Ř I   u Vsetína. 

 

 
 
 
Chceme tak navázat na již uskutečněné čtyři úspěšné sjezdy, které proběhly v pětiletých intervalech:  
 
I.sjezd  5.-6.10.1996 v Praze ve Sborové místnosti Českobratrské církve evangelické na Vinohradech, 
II.sjezd  26.-27.5.2001 v Praze ve Sborovém domě v Dejvicích, 
III.sjezd   13.-14.5.2006 v kostele a na faře v Černilově, 
IV.sjezd  14.-15.5.2016  v kostele a na faře v Suchdole nad Odrou. 
 
Všechny tyto sjezdy se těšily velké pozornosti, účast se pohybovala kolem 80-90 lidí ze širokého 
příbuzenstva rodu Lány. První sjezd připravila černilovská větev (potomci faráře Karla Eduarda Lányho, 
syna ratibořského faráře Jana Lányho), dalších sjezdů se již zúčastňovala celá ratibořská větev. 
 
 S myšlenkou na uskutečnění V. sjezdu v roce 2016 přímo v Ratiboři, a to ve stejném 
rozsahu a s obdobným programem jako předchozí sjezdy, tedy v místním evangelickém kostele a na faře, 
jsme před dvěma roky navštívili ratibořskou paní farářku Wieru Jelinkovou, a našli u ní pro tuto akci plné 
pochopení, a následně pak také u zástupců zdejší evangelické obce. Poté jsme o tomto návrhu informovali 
ostatní Lányovce, a všem se tento návrh zamlouval, a jak poznamenal Dan Říčan, „v Ratiboři je velice 
silný genius loci“. 
 
              Pokud si doma otevřete „Občasník Černilovské a Ratibořské větve rodu Lányů č. 6“ 
z května 2006, je tam povídání o Ratiboři, církvi Českobratrské evangelické v Ratiboři, o hrobu Jana 
Lányho a o větvi ratibořské rodu Lány (o černilovské větvi Karla Eduarda bylo psáno již dříve 
v Občasníku č. 2 ze srpna 2000). 
 



              Ratiboř se nalézá na silnici vedoucí ze Vsetína západně směrem do Bystřice pod 
Hostýnem a do Holešova (silnice II. tř. č. 437), ze Vsetína  cca 8 km. Předpokládáme, že většina přijede 
auty, potom ti, co přijedou směrem z Čech, jedou po dálnici D1 až po Vyškov, a dále pokračují po 
rozvidlení dálnic rovně směr Otrokovice, sjedou na sjezdu Holešov a dále po silnici do Bystřice pod 
Hostýnem, zde odbočit do Ratiboře. Ze Slovenska nejlépe do Púchova a pak směr Vsetín. 
 
              Pokud někdo pojede vlakem ráno z Čech, pak z Prahy v 5:24, příjezd Vsetín 8:55, nebo 
o den dříve odpoledne. Ze Slovenska rychlík z Žiliny 7:30, přes Púchov, příjezd do Vsetína 9:02.  Bude 
pak třeba předem zavolat, abychom mohli zajistit dopravu ze Vsetína, autobusy na rychlíky nenavazují. 
 
               Nyní budeme připravovat program. Předpokládáme, že na začátku dubna t.r. vydáme 
další Občasník č. 14, ve  kterém budeme informovat o stavu příprav a podrobně o připravovaném 
programu V. sjezdu. Počítáme i s účastí na nedělní dopolední bohoslužbě, spojené s vystoupením místního 
evangelického souboru Zvonky, a také povídání místního pamětníka pana faráře Miroslava Frydrycha o 
historii a pamětihodnostech valašské obce Ratiboř.  
           
 Součástí dvoudenního programu bude i návštěva hrobu Jana Lányho, jeho manželky  
Rozíny a jeho strýce Jana.  
 Vzpomeneme také těch, kteří nás od posledního sjezdu opustili. 
  
            A ještě jedna poznámka: pokud se týká ubytovacích možností, stejně jako posledně dáme do 
Občasníku č. 14 v dubnu t.r. informace o možnostech a cenách v jednotlivých zařízeních v okolí Ratiboře, 
abyste si mohli vybrat.  
 

              
 

Na obrázku vlevo je kostel vybudovaný za Jana Lányho, lányovský „Slavín“ se nachází za kostelem. 
 

 
Od minulého sjezdu doba pokročila, změnily se i adresy a životní situace. Prosím sdělte adresy těch, 

kteří nemají spojení se světem elektronickou poštou a je potřeba zaslat občasník Českou poštou. 
 

 „Lány“ - občasník rodiny Lányů číslo 13.  19.1. 2016 v Brně 
 Připravil Jan Holubec, v elektronické podobě, anglická verze bude následovat  

Jazykově příliš neupravováno 


