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Victory Dance Havířov
má za sebou – také
díky srdcovkové
podpoře z Nadace OKD
– veleúspěšnou sezonu
s devatenácti medailemi
HAVÍŘOV – Kondiční trenér, kulisák, řidič, fanoušek. Tím je mechanik úseku degazace a vrtů z darkovské lokality Důlního závodu 1 Radek Lipový
pro taneční skupinu Victory Dance
Havířov (VD Havířov), kde už devět
roků působí jeho nyní šestnáctiletá
dcera Nikol. Souboru, který má za sebou letos až neskutečně úspěšnou sezonu s devatenácti medailemi ze soutěží, také zařídil srdcovkovou podporu z Nadace OKD.
„Kvůli dceřině tanci jsem před lety
nechal i fotbalu, kterým jsem se před
nástupem na šachtu živil,“ popisoval
bývalý hráč Baníku Havířov a ČSA
Karviná. S manželkou Monikou začali totiž maximálně podporovat jak
dceru, tak později „Viktorky“ – jak
se této taneční skupině říká. „Není to
jednoduché, byť dělám jen ranní směny. Nejméně dvakrát týdně holky tré-
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Darkovský vrtař v tanečním souboru

Radek Lipový s logem Srdcovky a tanečnicemi.
nuji, o víkendech pak objíždíme vystoupení a soutěže po celé republice.
Stává se, že v sobotu večer dorazíme
z akce a já ráno ﬁčím do práce,“ pokračoval Lipový s tím, že patří rovněž k jádru fanouškovské základny
VD Havířov vybavené pro podporu
děvčat dokonce vlastními prapory.
V letošní sezoně se tanečnicím s vedoucí Evou Polákovou a trenérkou
Ivanou Saidakovou obzvlášť dařilo.
„Nejvíc bych vypíchnul druhé místo
juniorek a třetí místo dětí na mistrovství republiky a zlato nejstarších tanečnic i stříbro juniorek na mezinárodní mistrovské postupové soutěži,“
přiblížil Lipový. VD Havířov ostatně

trénoval své sestavy v tělocvičně pronajaté za minigrant z těžařské nadace (zbytek použil na kostýmové doplňky). Choreograﬁe souboru se jmenovaly Holky nadivoko (děti), Nechte se
okouzlit (juniorky), Smažený plameňák (nejstarší tanečnice).
„Lipoví jsou pro náš soubor obrovskou pomocí. Z rodičů jsou asi nejochotnější. Což se však nedá říci o všech, stává se totiž, že některé maminky či tatínky děvčat za celý rok nevidím,“ nechala
se slyšet vedoucí „Viktorek“ Poláková.
V souboru podle ní v uplynulé sezoně
bylo šestatřicet děvčat ve věku od sedmi do devatenácti let. Na září připravuje VD Havířov další nábor.

Zámečník ze šachty zavedl doma
v Kozlovicích tradici Traktoriády
Machaně. A také mezi soutěžícími se
podle něj jeden horník objevil; v kategorii 4x4 startoval se svým traktůrkem pracovník paskovského výklizu
Jozef Krúpa a taky ji vyhrál.
„Já zvítězil v kategorii do 1000
ccm. Největším konkurentem mi
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KOZLOVICE – Díky povrchovému zámečníkovi
vodního
hospodářství Závodu Útlum – Jih Vladimíru
Kuchařovi zdomácněly v Kozlovicích
setkání milovníků podomácku vyráběných traktorů. Na letošní třetí ročník Traktoriády přišlo na louku v lokalitě za Kovářovým lesem okolo tisíce lidí – navzdory dešti, chladu i blátu.
„Traktoriáda se stala úžasným tahákem pro návštěvníky. Pro srovnání, jen pár týdnů před ní se tady konal sraz milovníků ﬁchtlů, tedy starých motocyklů s malým obsahem,
na který dorazilo snad padesát lidí,“
popisoval Kuchař, jenž mezi návštěvníky zaregistroval i řadu zaměstnanců staříčské či chlebovické šachty.
Od soustružníků z mechanické dílny,
přes paní z kuchyně až po bývalého
rubáňového hlavního předáka Jana

Vladimír Kuchař (vlevo) s Janem Machaněm u Malého Koťátka.

byl Martin Ondračka z vedlejších
Palkovic. Má dvousetpadesátkový
motor, já třísetpadesátkový,“ poznamenal Kuchař jezdící na traktůrku
jménem Malé Koťátko. Soutěžících
se, jak upřesnil, sjela necelá třicítka,
přičemž na prvních místech poslední
kategorie – nad 1000 ccm – skončili
závodníci ze Skřípova u Opavy, Plzně
a Příbrami.
„Týden před Traktoriádou jsem
měl v práci volno a ani doma mě moc
neviděli. Staral jsem se prakticky
o všechno související s touto akcí –
od zajištění kosení trávy, pomoci hasičů, přes řezání kolíků na vytyčování
trati, obstarání bagru pro výkopy překážek až po zajištění jídla, pití a muziky,“ popisoval Kuchař s tím, že už
nyní má v hlavě plány na čtvrtý ročník. Bude se konat na stejném místě,
druhý týden v červnu 2018.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým, že
nás dne 5. června 2017 opustil
po nemoci ve věku 73 let náš milovaný
tatínek, dědeček, pradědeček, druh,
tchán, bratr, švagr, strýc, kmotr
a přítel, pan Erich Hudziec z Horního
Těrlicka.
Poslední rozloučení proběhlo 9. června 2017 v obřadní síni v Těrlicku.
Zarmoucená rodina
VZPOMÍNÁME
Dne 11. 6. 2017 uplynulo 10 let, kdy
nás navždy opustil po dlouhé nemoci
pan Ondřej Waliczek, bývalý zaměstnanec Dolu ČSM. Za vzpomínku přátel
děkuje a nikdy nezapomenou manželka
Danuše a synové David a Radomír
s rodinou.
Dne 24. 6. 2017 jsme
vzpomněli 8. výročí úmrtí
pana Jana Bardoně
z Horní Suché. Bývalého
horníka – záchranáře
na Dole František, předsedy místního
kroužku hornických důchodců. Čas
plyne, ale nikdy nezapomene. Syn
Ervín.
„Dík za to, čím jsi pro nás
byla, za každý den, jenž
jsi pro nás žila.
Tak rychle běží ten čas,
již jeden rok neslyšíme
Tvůj hlas.“
Dne 25. června 2017 jsme vzpomněli
2. výročí úmrtí naší drahé manželky,
maminky, babičky, prababičky a bývalé
pracovnice lampovny Dolu Barbora (1.
máj) paní Marty Kupkové.
Nikdy nezapomenou manžel Erich,
cera Renátka, zeť Aleš, vnučky Ivetka
a Miška
„Díky za to, čím jsi pro
nás byl, za každý den,
jenž si pro nás žil. Tak
rychle běží ten čas, již
dva roky neslyšíme Tvůj
hlas. Ta rána nás stále bolí, zapomenout nedovolí.“
Dne 19. 7. 2017 by se dožil 41 let
náš milovaný manžel, tatínek, syn,
bratr, švagr, strýc, zet a dobrý spolehlivý kamarád pan Marek Bucifal
z Těrlicka-Hradiště.
Zároveň vzpomeneme 2. smutné výročí
umrtí, ke kterému došlo 6. 8. 2015
na dole Darkov.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marcela,

Strojírenská ﬁrma Brück AM nabízí lidem s technickým
vzděláním nebo praxí zajímavou a ﬁnančně dobře
ohodnocenou práci. Všem novým pracovníkům věnujeme
dostatečnou pozornost, nutnou pro kvalitní zaučení
na danou pracovní pozici.
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nástupní mzda od 24 000 Kč, jasný kariérní postup
na 5 let dopředu, věrnostní odměny, řadu zajímavých
beneﬁtů, příplatky za noční a přesčasovou práci,
dotované stravování nebo příspěvek na dopravu
do zaměstnání.

STROJAŘI
V BRÜCK AM
U VYSOKÉHO MÝTA
HLEDAJÍ POSILY
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synové Ondrášek a Matýsek. Rodiče
Jan a Drahomíra, bratr Jan, Lukas
s rodinou, Jakub s rodinou, Marie
Koždonová s rodinou, všichni příbuzní
a známí. Kdo jste ho znal vzpomente
s námi.
Dne 24. července 2017
jsme vzpomněli 7. smutné
výročí úmrtí mého
milovaného manžela
pana Daniela Mato, dlouholetého zaměstnance dolu Lazy.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi.
Vzpomíná a nikdy nezapomene manželka Zuzana s rodinou.
Dne 26. 7. 2017 jsme
vzpomenuli na 10. smutné výročí úmrtí pana Ivo
Huťky, který tragicky
zemřel na Dole ČSA.
Zároveň si dne 4. 8. 2017 připomeneme jeho nedožitých 50 let.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
„Tak jak z Tvých očí zářila
láska a dobrota, tak mi
budeš chybět do konce
života.“
Dne 30. července 2017
uplyne 5. smutné výročí úmrtí mého
manžela Milana Legera.
Odešel jsi tak náhle, že stále nemůžu
uvěřit, že už nepřijdeš, milující manželka, syn, rodina a přátelé.
„Vydal ses cestou, jíž
chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek jsi
nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den, jenž jsi pro
nás žil.“
Dne 10. srpna 2017 vzpomeneme 14.
výročí, kdy nás ve věku 30 let opustil
na následky pracovního úrazu na Dole
Darkov, závod 9. květen manžel, švagr,
zeť a pan Luboš Mieres.
Za tichou vzpomínku děkují Táňa
s Matyáškem, rodina Bőhmová
a Hrdinová.
„Kdo v srdci žije,
neumírá.“
Dne 3. 8. 2017 vzpomeneme třetí smutné výročí
úmrtí Ing. Milana
Počarovského, Ph.D.
S láskou nikdy nezapomene manželka
Eliška s rodinou. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

