Příspěvek
důchodcům
Jako každé dva roky obdrží i letos někteří občané naší obce finanční příspěvek
od obce.
Nárok na tento příspěvek mají všichni, kteří pobírají invalidní důchod III.
stupně nebo starobní důchod a mají trvalý pobyt v
obci Lány. Peníze předávají občanům v průběhu
měsíce prosince členky sociální komise paní Dagmar
Jirásková a paní Marie Koláčná podle seznamů, které
má obecní úřad k dispozici.
Pokud by některý uživatel výše uvedeného důchodu příspěvek neobdržel, může se obrátit na
obecní úřad a peníze mu
budou vyplaceny.

Mikulášská nadílka
Na pátek 7. prosince si pozval
Mikuláš celkem 54 dětí z Lánů
a Kozojed do Hostince u Endrychů v Lánech, kde je čekala Mikulášská nadílka. O úvod
se tradičně postaraly děti z
dětského oddílu Berušky, které si pro obecenstvo připravily Mikulášskou pohádku se
spoustou písniček.
Mezi děti pak přišel Mikuláš s andělem, s nimi dorazili
také čerti. Mikuláš si děti postupně zval k sobě a za básničku či písničku je obdaroval
balíčkem.
Celý sál, kde se nadílka konala, byl vyzdoben vánočními
věnci Moniky Kosinové, děti z
Berušek zde vystavily perníky, které si ozdobily.

Slavnostní zahájení adventu v Lánech
V neděli 2. prosince v odpoledních hodinách se opět po
roce sešli obyvatelé obce Lány
s členy Sboru dobrovolných
hasičů v Lánech a dětmi z dětského oddílu Berušky na slavnosti k zahájení období adventu. Na prostranství u
hasičské klubovny bylo připraveno vyzdobené pódium
pro účinkující.
Slavnost zahájil starosta
obce, který přivítal přítomné
spoluobčany a popřál všem
příjemné prožití období ad-

ventu. Dále následovalo vystoupení dětí z oddílu Berušky Lány, které si připravily
program s čertovskou tematikou v stylových krojích. Představení se přítomnému obecenstvu velmi líbilo a vystupující děti byly odměněny potleskem a sladkostmi. Pro prokřehlé návštěvníky byly připraveny horké nápoje (svařené víno, čaj a punč) a drobné
sladké i slané pochoutky z rukou našich hasiček, podávané
formou švédských stolů.

Po setmění byla zapálena
starostou obce první svíce na
adventním věnci a byl rozsvícen vánoční stromeček. Oslava přivítání adventu se vydařila a spokojení návštěvníci se
s podvečerem pomalu rozcházeli do svých domovů. Závěrem bych rád poděkoval členkám Sboru dobrovolných
hasičů Lány za zajištění pohoštění a výzdoby prostranství a dětem z Oddílu Berušky
za přípravu a provedení slavnostního vystoupení.

