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Věřňovice v projektu „Víte, že…?“

V

říjnu loňského roku se naše obec zapojila do projektu v rámci dotačního programu – Program podpory aktivit
v oblasti kultury v Moravskoslezském
kraji na rok 2017, v dotačním okruhu
Literární a audiovizuální činnosti, realizovaným společností LOCAL TV PLUS
spol. s r. o. ve spolupráci s EDUCA TV,
o. p. s. Záměrem bylo vytvoření 12 dokumentů ve stopáži přibližně 14 minut.
Obsahem jednotlivých dílů měly být ne
zcela známé skutečnosti z jednotlivých
lokalit Moravskoslezského kraje.
Naše obec nabídla zajímavé téma,
které by se dalo volně nazvat: „Víte, kde
končí dálnice?“. Tedy kde dálnice překračuje hranice našeho státu? Nabídka
byla realizátorem projektu přijata. Takto se Věřňovice dostaly do společnosti
Brušperka, Fulneku, Háje ve Slezsku,
Havířova-Dolní Suché, Hukvald, Klimkovic, Oder, Ostravy, Petřvaldu u Nového Jičína, Starých Hamer-Bílého Kříže
a Větřkovic.
Natáčení dílu o Věřňovicích proběhlo 22. listopadu 2017 v dolnolutyňské
knihovně. Informace, vyprávění o his-

torii, místopisu a dalších zajímavostech
Věřňovic podávali Oldřich Piskoř, dlouholetý kronikář Věřňovic a Jan Fismol,
kronikář obce. Oba jmenovaní dávali
kameře nahlédnout i do přinesených

kronik. Natáčení, vedené v klidné a přátelské atmosféře, vytvořilo podmínky
pro neformální vyprávění, ve kterém se
oba kronikáři vzájemně střídali a doplňovali. Natáčení trvalo asi 90 minut, aby
se po zpracování „vešlo“ do čtrnáctiminutové stopáže.
Dne 26. ledna letošního roku navštívil starostu naší obce výkonný ředitel
zmíněné televize Mgr. Radim Satola,
aby mu za přítomnosti obou kronikářů
předal DVD s reportážemi ze všech jmenovaných obcí. Tyto reportáže budou
postupně vysílány televizí LOCAL TV
PLUS v pořadí, jak jsem je vyjmenoval
v tomto článku. Reportáž o Věřňovicích,
jako druhá, je plánována na 24. února
letošního roku. Komu toto vysílání unikne, má možnost zhlédnout všechny reportáže v knihovně kulturního domu.
O dalším způsobu šíření bude ještě
rozhodnuto.
(fis)
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Charita Bohumín děkuje dárcům
T

říkrálová sbírka letos již poosmnácté nabídla možnost začít nový rok
v duchu účinné solidarity s těmi, kdo
potřebují pomoc. V Dolní Lutyni bylo
na obecním úřadě zapečetěno celkem
18 pokladniček, do kterých pak dárci
v průběhu Tříkrálové sbírky přispěli
částkou 101 133 korun (v roce 2017 to
bylo 63 450 korun).
Celkový výtěžek sbírky, kterou koordinovala v obcích Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Orlová
a Rychvald Charita Bohumín, dosáhl
částky 433 220 korun (v roce 2017 to
bylo 315 004 koruny), což je o 37 procent více než loni.
Získané prostředky budou použity
v souladu se schválenými záměry na
podporu projektů Charity České republiky doma i v zahraničí (35 procent – jedná se v současné době např. o pomoc
dětem ve válečné zóně na Ukrajině)
a pro projekty Charity Bohumín (65 procent).
Charita Bohumín použije získané
prostředky na pořízení části vybavení
do nového domu ve Starém Bohumíně,
kde bude rozšířena Odlehčovací služba
pro zdravotně postižené osoby a seniory, dále na podporu provozu Denního
centra pro osoby bez přístřeší. Všem zájemcům nabízíme možnost podívat se
do našich služeb a přesvědčit se o tom,
jak darované peníze konkrétně pomáhají a jak je Tříkrálová sbírka využívána.
Děkujeme všem dárcům, kteří svým
příspěvkem do kasiček vyjádřili nejen
ochotu pomáhat, nýbrž i důvěru, že
darované prostředky poslouží oprav-

du účinně těm, kterým se životní cesta
z důvodu nemoci, stáří nebo osobních
tragédií zamotala tak, že se bez cizí pomoci neobejdou.
Poděkování patří také koledníkům,
bez kterých by Tříkrálová sbírka ne-

DAROVANÉ CUKŘÍKY
A SVĚCENÁ KŘÍDA
Málokdo ví, že drobné cukříky, kterými koledníci obdarovávají kolemjdoucí, mají svůj vztah k biblickému
příběhu Tří králů. Těch králů, kteří
putovali do Betléma poklonit se právě narozenému Ježíškovi. V českých
podmínkách se totiž cukru říká „bílé
zlato“, a jeho darováním tak malí koledníci zpřítomňují více než dva tisíce
let starou událost. Součástí svátku Tří

Tříkrálová sbírka rekordně

Z

řejmě nezvykle vlídné počasí
a větší množství dobrovolníků přispělo letos k novému rekordu Tříkrálové sbírky. Celkem se letos podařilo na
Bohumínsku vybrat přes čtyři sta třicet
tisíc korun. Nejvíce překvapila Dolní
Lutyně, kde koledníci nasbírali sto jedna tisíc korun, což je v poměru k počtu
obyvatel jednoznačně nejvíce.
V Bohumíně to bylo 170 tisíc, rekord
padl taky v Orlové, kde se podařilo vybrat „neuvěřitelných“ 48 796 korun,
a v Dětmarovicích 37 740 korun. Jen pro
srovnání s dalšími uvádím Havířov 91 tisíc, Karviná 78 tisíc nebo třeba Petrovice

u Karviné 37 tisíc. Takový výsledek snad
nikdo z organizátorů i dobrovolníků
nečekal. Letos se občané Dolní Lutyně
i Věřňovic skutečně pochlapili a nebáli
se přispět na dobrou věc.
Výtěžek ze sbírky poputuje do bohumínské charity, která má v provozu
nový dům, který potřebuje vybavit vším
potřebným a v budoucnu bude sloužit taky našim občanům. Nezbývá než
všem občanům, kteří přispěli, od srdce
poděkovat. Je vidět, že v Dolní Lutyni
a Věřňovicích žijí hodní lidé.
Pavel Buzek,
starosta

existovala. Snad vám svou návštěvou
přinesli trochu radosti a požehnání do
vašich domovů.
Za Charitu Bohumín
s poděkováním
Zdeňka Kniezková Brňáková
králů je také zažitý lidový zvyk žehnání domů, při kterém se na dveře píší
svěcenou křídou písmena K+M+B.
Ta však nejsou počátečními písmeny jmen králů Kašpara, Melichara
a Baltazara, jak se lidově traduje, nýbrž zkratkou latinského Christus mansionem benedicat – v českém překladu Ať Kristus žehná tomuto domu. Tři
křížky mezi písmeny pak nepředstavují znaménko plus, ale symbolizují
tzv. Nejsvětější trojici.
(red)

KRÁTCE

Do McDonald‘s pěšky
S trochou nadsázky je tomu skutečně
tak. Především obyvatelé Věřňovic si
mohou pro hamburgery a jiné dobroty nadnárodního gigantu zajít pěšky.
V úterý 23. ledna byla nedaleko za
polskou hranicí slavnostně otevřena nová restaurace tohoto řetězce.
Byla vybudována nezvykle rychle
kousek od dálnice u nové benzínové pumpy, která kromě tankování klasických paliv nabízí taky CNG
a eletrodobíjení.
(pb)
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Rok 2017 v poznámkách kronikáře Jana
(leden – březen)

Leden

Březen

Nový rok začal ukončením několikadenní inverze. První
polovina měsíce byla mrazivá. Mráz znepříjemňoval koledníkům i Tříkrálovou koledu. 7. ledna, kdy se koleda konala,
bylo dopoledne -15° C. Sněhu v lednu moc nenasněžilo, zato
smogových situací, kdy byly překračovány limity polétavého prachu, bylo mnoho. Vyhlášena byla i smogová regulace
(25. ledna).

Teplý závěr února se přenesl i do března. Teplota vzduchu
se zvyšovala. Slunné dny se střídaly s deštivými přeháňkami.
28. a 29. března denní teploty dosáhly 20° C.

Aktivity:
* Policie České republiky provedla v Neradě policejní zátah na výrobce omamných látek. Akce byla úspěšná.

Aktivity:
* Začaly práce na přemístění památníku obětí bombardování Věřňovic, ke kterému došlo 1. dubna 1945. Stávající
památné místo bylo v nedobrém stavu a deska se jmény čtyř
obětí bombardování nesla chybné datum. Všechny práce
s tím spojené muselo předem schválit i Ministerstvo obrany
České republiky.

* V průběhu měsíce začaly stavební práce na přestavbě
stávajícího služebního bytu v budově školy s polským jazykem vyučovacím. Po ukončení prací tak vzniknou prostory
nové mateřské školky.
* Na 40. schůzi rady obce byl schválen zhotovitel pro dokončení generální opravy střechy polygonální stodoly.

Únor
Proměnlivé počasí. V první polovině ledna se střídalo sněžení s oblevami a mrazivými dny. Druhá polovina měsíce byla
s denními teplotami nad bodem mrazu, kupř. 24. února byla
denní maximální teplota +10° C. Opět byly překračovány
limity polétavého prachu. Vyhlášena byla i déletrvající smogová situace.
Aktivity:
* V Orlové byl zjištěn výskyt ptačí chřipky. V naší obci nastalo sčítání drůbeže a učinila se preventivní opatření. Nákaza se na katastru naší obce masově nevyskytla.
* Intenzívně pokračovaly stavební práce na přeměně služebního bytu v budově „polské“ školy na mateřskou školku.
* Ve výběrovém řízení byla vybrána stavební firma pro
úpravu volných prostor v budově sběrného dvora na další garáže pro rozšiřující se techniku. Práce provede firma
MECCANO s.r.o. z Orlové.

* Firma MECCANO s.r.o. zahájila stavební práce na sběrném dvoře. Kromě vzniku nových garážových prostor budou do země umístěny i 2 plastové nádrže, každá o obsahu
dvanácti kubíků, na zachycování dešťové vody pro potřebu
sběrného dvora. Rozšíření manipulačních a garážových prostor bylo nutné pro další pořizovanou techniku.
* Ukončeny byly stavební práce v budově základní školy
s polským jazykem vyučovacím. V průběhu 1. pololetí bude
dokončena vybavenost nově vzniklé školky. O využití původní budovy mateřské školy rozhodne zastupitelstvo obce.
Jan Fismol
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Nocujeme v knihovně s pejskem a kočičkou

V

letošním roce se naše knihovna zapojí do celorepublikové akce Noc
s Andersenem. Jako téma jsme vybrali
knihu Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce. Tato kniha pro děti slaví výročí 90 let od prvního vydání.
Jaký program připravujeme pro
naše malé nocležníky? Vyrobíme si kočičku nebo pejska z ponožek, společně
upečeme dort, budeme hrát hry a před
spaním si budeme číst.
Akce Noc s Andersenem v prostorách kulturního domu začne v pátek
23. března v 16 hodin a konec je naplánován na sobotu 24. března v 10 hodin.
Akce je vhodná pro děti od 6 let.
Co si mají děti vzít s sebou? Spacák,
karimatku, polštářek, spací potřeby,
kartáček na zuby a pár chundelatých
ponožek na výrobu maňáska.

Na tuto akci je nutné děti přihlásit,
a to buď osobně v knihovně nebo na
e-mailu: knihovna@dolnilutyne.org

AKTUÁLNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

POČET OBYVATEL OBCE
ZA ROK 2017
MÍRNĚ POKLESL

K

31. prosinci 2017 měla obec Dolní
Lutyně celkem 5 209 obyvatel. V části
obce Dolní Lutyně se přihlásilo k trvalému pobytu 4 558 osob, v části Věřňovice 651 osob. Z celkového počtu obyvatel byli muži zastoupeni v počtu 2 599
a ženy 2 610.

Pro více informací volejte na číslo
734 788 719.
(mm)

VÝROČÍ

Věková struktura obyvatelstva

V lednu oslavili naši spoluobčané:

Věková skupina
do 20 let
21 – 60 let
61 – 80 let
81 a více let

90 let Marie Giecková
80 let Jiřina Kulfirstová
Růžena Pazderová
Jan Hanzel

Počet obyvatel
1 038
2 970
1 054
147

V loňském roce se narodilo 50 dětí,
z toho bylo 23 chlapců a 27 děvčat.
55 našich spoluobčanů zemřelo, z toho
bylo 24 mužů a 31 žen. Do obce se nově
přihlásilo 161 osob a odhlásilo se 164
osob.
Celková bilance je úbytek o devět
obyvatel oproti roku 2016.

POTŘEBUJETE OVĚŘIT PODPIS NEBO LISTINU?

O

becní úřad v Dolní Lutyni stále provádí ověření podpisu na listině nebo ověření fotokopie listiny. K ověření podpisu se předkládá listina, na kterou je nutné provést ověření podpisu a platný občanský průkaz, příp. cestovní pas. Osoba,
u které se ověřuje podpis, musí být ověřování přítomna. V případě, že osoba není
ze zdravotních důvodů schopna dostavit se na obecní úřad k provedení legalizace,
je možno požádat o provedení legalizace v místě bydliště na území obce.

Ověřování se provádí v kanceláři č. 7 – matrika, p. Vozárová v úředních hodinách – pondělí a středa 8:00-12:00, 13:00-17:00 hodin, v ostatní dny na základě
telefonické nebo e-mailové dohody. E-mail: vozarova@dolnilutyne.org, tel: 552 301
297.
(red)

Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

JUBILEJNÍ SVATBA
Výročí zlaté svatby oslavili
13. ledna 2018 manželé

dne

Karel a Milada SOSNOVI z Věřňovic.
Připojujeme se s gratulací a přejeme
pevné zdraví a pohodu do dalších společně prožitých let.

ROZLOUČILI JSME SE

Rozloučili jsme se s našimi občany:

Jan Sosna (*1955)
Kunigunda Urbanczyková (*1932)
Timotej Hargaš (*1947)
Emil Rusek (*1923)
Ludmila Kunzová (*1956)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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VZPOMÍNKY
Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 5. ledna 2018
jsme vzpomněli nedožité
110. narozeniny pana
Alberta RAKUSE
a zároveň si v září letošního roku připomeneme 23. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají dcera Marie Pavlů,
vnučka Iveta a vnuk Vítězslav s rodinami.
Maminky neodcházejí,
každý den
v našich srdcích zůstávají.
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VZPOMÍNKY
Dne 14. února 2018
jsme si připomněli
nedožitých 65 let paní
Jiřiny VRUBLOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají maminka Štěpánka, manžel Karel, syn David
s manželkou, dcera Kateřina s manželem a vnuci Vojtíšek, Kristýnka a Míša.
Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád...

Dne 21. ledna 2018
jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí
naší drahé maminky a babičky paní
Aleny VIKTOROVÉ.

Adolf BIELESZ.

Dne 5. února 2018
jsme si připomněli
15. výročí, kdy nás
navždy opustil pan
Adolf ADAMČÍK.
Stále vzpomínají manželka Věra, dcera
Danuše a syn Jiří s rodinami a švagrová
Marie s rodinou.
Maminka je jen jediná.
Dne 6. února 2018
jsme vzpomněli 5. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka, manželka a babička, paní
Ivona ŠTĚRBOVÁ.
Nikdy nezapomeneme na její lásku,
péči a obětavost. V srdci nám zůstane
navždy a nemine tak den, kdy bychom
si na ni nevzpomněli.
Za všechny, kdo ji měli rádi, dcera
Magda s rodinou.

VZPOMÍNKY
Ráno, když slunce
zemi navštívilo,
Tvoje srdce
se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a vzpomínání.

Ač Tvůj život skončil,
v našich srdcích žiješ dál.

Dne 15. ledna 2018
jsme vzpomněli
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš otec

Nikdy nezapomeneme. Dcery Helena
a Pavla s rodinami.
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Dne 16. února 2018 jsme vzpomněli
5. smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní
Štěpánka LUKŠOVÁ.
S láskou vzpomíná vnučka Lenka s rodinou a vnuk Libor s rodinou.
Jak je smutná, opuštěná,
pěkná dědinka.
Už nás v ní nepřívítá
tatínek ani maminka.
My pláčeme
a marně je voláme.
Ty, kteří nás tak milovali,
ty už tady nemáme.

Přišlo ráno a s ním nový den,
začal však zprávou, jak nejkrutější sen.
Ten sen stále trvá, trvá každý den,
nemůžeme zapomenout,
nezapomenem.

Dne 26. února 2018 uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, pan

Dne 2. ledna 2018
jsme vzpomněli
11. smutné výročí,
kdy nás opustila
naše maminka, paní

Neustále vzpomínáme na jeho optimismus, vždy dobrou náladu a zpívání
doma i venku na lavičce.

Bohumil CELECKÝ z Věřňovic.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Jana a syn Bohumil s rodinami.

Jarmila BIELESZOVÁ.
S úctou vzpomínají syn Libor a dcera
Jana s rodinami.
Den za dnem ubíhá,
čas rány hojí,
vzpomínky na Tebe,
maminko,
však citelně bolí.
		
Dne 22. února 2018
vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní
Věry KOLKOVÉ.
S láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to,
čím jsi pro nás byl,
za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 26. února 2018 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana
Františka FILIPKA.
S láskou vzpomíná manželka Evženie
s rodinou.
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Skvělé výkony místních siláků

Š

est závodníků oddílu silového trojboje TJ Viktorie Bohumín se počátkem února zúčastnilo 26. otevřeného
Mistrovství ČR v silovém trojboji dorostu, juniorů a masters, které se konalo
v sále restaurace Beseda ve Frýdlantu
v Čechách.
Za dorostenky se závodu zúčastnila
jedna z nejmladších účastnic mistrovství, a to čtrnáctiletá Denisa Turková,
která zvítězila ve váhové kategorii do
52 kg, a první místo jí patřilo také v celkovém pořadí dorostenek s výkony –
dřep 90 kg, bench press 45 kg a mrtvý
tah 92,5 kg.
V kategorii dorostenců nás reprezentoval Ondřej Vačkář, který skončil ve
své váhové kategorii do 93 kg na 2. místě s výkony – dřep 200 kg, bench press
120 kg, mrtvý tah 190 kg.
Za juniory reprezentovali Viktorku
dva závodníci, a to Kateřina Skudříková,
která ve váhové kategorii do 84 kg obsadila 2. místo s výkony – dřep 162,5 kg,
bench press 95 kg a mrtvý tah 152,5 kg,
a Daniel Penkala, který ve váhové kategorii do 93 kg obsadil 4. místo s výkony

– dřep 210 kg, bench press 140 kg, mrtvý tah 220 kg.
Pro Ondru a Daniela to byly první závody v dresech tzv. equipped.

V kategorii masters zvedali dva závodníci oddílu Viktorie Bohumín, a to
Martin Turek, který již potřetí v řadě za
sebou v kategorii M1 do 83 kg obsadil
první příčku s výkony – dřep 240 kg,
bench press 190 kg, mrtvý tah 220 kg,
a Marek Banas, který v kategorii M1 do
105 kg s výkony – dřep 260 kg, bench
press 155 kg, mrtvý tah 250 kg obsadil
druhé místo.
V celkovém hodnocení oddílů vybojovala Viktorka bronzovou příčku
z 28 zúčastněných. Čtyři z výše jmenovaných závodníků se svými výkony
nominovalo na nejvyšší republikovou
soutěž a to MČR v silovém trojboji mužů
a žen, které se koná 24. února v Krnově.
Bohumínský oddíl budou reprezentovat: Denisa a Martin Turkovi, Kateřina
Skudříková a Marek Banas. Předseda
oddílu Martin Turek a Denisa Turková
jsou obyvateli Dolní Lutyně.
(mat)
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