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Konec dolů
ČSA a Darkov:
kolik horníků
odejde a co
s krajinou?
Tento týden končí těžba
v dalších dvou významných dolech v moravskoslezském regionu. Jen letos vyjde jejich útlum na
zhruba 2,7 miliardy korun.
Komplikace to však znamená pro firmy vázané na
uhlí, kde o práci přijde více lidí než v samotných
dolech
PETR JIŘÍČEK

Region – V utlumovaných
dolech Darkov a ČSA dosud
pracovalo 1750 lidí, pod společností Diamo, kam už byly
převedeny jejich smlouvy
a která se postará o útlum
těžby, jich bude pokračovat
zhruba pět set. Postarají se
o sanaci a údržbu dolů.
Kompenzace pro ně už
jsou schválené. „Všichni dostanou jedenáctiměsíční odstupné, a to buďto dohodou
nebo formou specifického
příspěvku,“ řekl na tiskové
konferenci v atriu Poslanecké sněmovny vicepremiér a
ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček.
Náklady na útlum těžby v
regionu podle něj překročí
hranici 15,5 miliardy korun,
jen letos to bude 2,7 miliardy
korun. Náklady se však bu-

dou týkat vesměs propouštění zaměstnanců. Těm už
OKD ve spolupráci s Úřadem
práce zajišťuje nové zaměstnání a kontaktuje firmy
nejen na Karvinsku a Ostravsku s poptávkou práce.
A projekt Nová šichta slaví
úspěch. „Jádro našich zaměstnanců už podepsalo
smlouvy s firmami, kde budou v budoucnu nastupovat,“ uvedla předsedkyně
představenstva OKD Vanda
Staňková.

ZTRÁTA PRÁCE PĚTI
TISÍC LIDÍ
Útlum těžby ve zmíněných
dolech však podle všeho bude mít mnohem větší dopad
na firmy, které jsou na OKD
navázané, než na samotnou
těžařskou společnost. „Získali
jsme kontakt na 286 firem,
které pro OKD pracují jako
smluvní partneři, abychom
zjistili, jaký na ně bude mít
konec těžby dopad. Asi 47
procent těchto firem se orientuje na průmyslovou činnost a stavebnictví a 36 procent na obchod a služby. O
svá místa v nich přijde 4,5 až
5 tisíc lidí,“ informoval
hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák.
Pokračování na str. 2

Osm manželů,
desítky slavných
rolí.
Jaká byla
Elizabeth
Taylorová

karvinsky.denik.cz

Češi pod
zámkem
Sněmovna včera schválila nový nouzový stav.
Začíná platit dnes a potrvá do 28. března.
Prošel také pandemický zákon
Výrazně se zpřísňují pravidla volného pohybu
osob. Lidé, až na výjimky, nebudou moci opustit
svůj okres
Zároveň zřejmě nebude možné rekreovat se
a sportovat za hranicemi katastru obce bydliště
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REGION
ZAUJALO NÁS
Zatančete si
v obýváku. Je tu
První domácí ples

S opětovným přitvrzováním
vládních proticovidových
opatření to na návrat k normálnímu kulturnímu životu
jen tak nevypadá. Alternativu nalezli v Ostravě-Svinově.
Komise pro kulturu, mládež
a sport při radě MOb Svinov
přišla s nápadem, jak oživit
stagnující situaci, která neumožňuje setkávání přátel,
sousedů a občanů obce při
tradičních plesech a zábavách. „Je to takové povzbuzení a dá se říci, že i recese
poukazující na aktuální stav
a na to, že vždy se dá nalézt
řešení, zkrátka udělat si radost,“ říká Petra Zárodňanská, členka komise. Vyslovila
také na první pohled zvláštní
přání. „Doufáme, že tento
První domácí ples bude zároveň i poslední,“ sdělila.
„Součástí projektu bude přípitek a zahájení a součástí
programu bude malé překvapení, o které se postará
taneční studio MG Dance,“
láká Zárodňanská. Všichni,
kteří se chtějí připojit, tedy
i mimosvinovští, mohou
v průběhu večera posílat svá
selfíčka či krátká videa. Akce
začíná v sobotu v 19 hodin na
facebookové stránce Domácí
PLES. Dokumentaci své zábavy je možné vkládat přímo
tam nebo zasílat na e-mail
domaciples@seznam.cz. Tři
nejlepší snímky budou odměněny! (jir)
21049
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