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Přehledný televizní program na celý týden

mOravskOslezský

Ostrava mOrava a slezskO českO svět

Z dolů Darkov
a ČSA vyvezou
poslední
vozíky uhlí
TOMÁŠ JANUSZEK

Karviná, Stonava – Den D je
tady! Příští týden skončí
provoz v dolech ČSA a Darkov, nejstarší a naopak
nejmladší šachtě karvinského uhelného revíru. V úterý
23. února vyvezou horníci
symbolický poslední vozík
z Dolu Darkov a v sobotu 27.
února z Dolu ČSA. Kvůli pandemickým opatřením ale tato slavnost proběhne bez
účasti pamětníků a médií,
pouze za účasti některých
pracovníků a vedení OKD.

TĚŽÍ UŽ JEN DOLY ČSM
V provozu tak zůstanou už
jen doly ČSM-sever a ČSMjih, kde by měla podle dří-

250 g
dříve 54,90

moravskoslezsky.denik.cz

10 let muzikálu

Pokračování na str. 2

strana 3

DOLY Darkov a ČSA ukončují těžbu. Foto: Deník/Lukáš Kaboň

-27%

3990
100 g = 15,96 Kč

REGION
ZAUJALO NÁS
Zachování ústní
zkoušky je
v pořádku, říká
ředitelka
Delší čas na vypracování didaktických testů, zrušené
slohové práce. Takto budou
v kostce vypadat letošní maturitní zkoušky. Už v loňském roce doznala maturita
kvůli koronavirové pandemii
změn a ke své tradiční podobě se zatím nevrátí ani
v tomto školním roce.
Podle ředitelky Gymnázia
Josefa Kainara v Hlučíně
Charlotty Grenarové je potřeba se s novinkami vypořádat.
„Myslím si, že s nimi nemáme problém ani my, ani naši
studenti. Jako jinde také
u nás běží on-line výuka,
synchronní i asynchronní.
Snažíme se vše vybalancovat
tak, aby děti netrávily celý
den u počítače. Na druhou
stranu alespoň polovina hodin probíhá on-line synchronně, učitelé žákům pomáhají rovněž prostřednictvím individuálních konzultací. Učitelé jazyků jsou
schopni si výuku rozfázovat
tak, aby s každým studentem
během týdne konverzovali
individuálně alespoň patnáct
minut a aby se každý student
„dostal ke slovu“. Důkladná
příprava samozřejmě probíhá i v matematice a dalších
maturitních předmětech
a seminářích.

vějších informací těžba
skončit příští rok. „Ukončení
provozu OKD na Dole Darkov
a Dole ČSA je shodné s termínem předání těchto dvou
lokalit státnímu podniku
DIAMO – to je k 1. březnu,“
řekla mluvčí OKD Naďa
Chattová.Firma doly postupně zavírá, protože se jejich
provoz nevyplatí.
Loni vytěžila firma
nejméně uhlí od roku 1965.
Z OKD odejde na konci února
1770 zaměstnanců. Z nich
zůstane 493 v podniku DIAMO, kde budou například
pokračovat v útlumových
pracích, 1277 lidí bude připraveno k rozvázání pracovního poměru.

Do hlediště ostravského Národního
divadla moravskoslezského se sice
diváci nedostanou, představení si
ale mohou i tak užít. Česká televize

Madeta
Jihočeské
máslo
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Maximálně 6 ks na osobu/den.

Nabídka platí
od středy 17. 2.
do úterý 23. 2. 2021

Pokračování na str. 3

odvysílá na stanici ČT art v pondělí
22. února ve 20.15 hodin koncert,
který má název 10 let muzikálu
v Ostravě. Foto: Deník/Lukáš Kaboň
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