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Monotematické číslo HGN je
věnované krizi, kterou prochází OKD,
a.s. Ostrava. Jaké jsou příčiny krize,
kdo ji zavinil, jaké může mít důsledky
pro zaměstnance OKD a firem
v Moravskoslezkém kraji? Další
informace k tomuto tématu naleznete
v tomto čísle SOND na str. 18-19.

NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

Z obsahu:

V Moravskoslezském kraji tiká časovaná bom-
ba v podobě hromadného propouštění. Každý
měsíc potvrzuje Úřad práce v Ostravě i několik
stovek výpovědí v průmyslových firmách. A bude
hůř. Krize dostihla i největšího zaměstnavatele
v kraji, největší tuzemskou těžební společnost
OKD, a.s. Ostrava. Ta dává práci asi 13 000 kme-
novým zaměstnancům a dalším z dodavatelských
firem převážně z Polska. Podle nejchmurnějších
prognóz by mohlo přijít v Moravskoslezském kra-
ji o práci více než 10 000 lidí, což by byla ka-
tastrofa, která by měla nedozírné důsledky nejen
pro region, ale i pro tuzemskou ekonomiku a ná-
rodní hospodářství.
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Moravskoslezský kraj
ovládl strach o práci

Jinak situaci prezentují majitelé NWR
a OKD, jinak média a různí odborníci.

Zajímavý je názor nezávislého americ-
kého novináře působícího v Česku Erika
Besta, který ve Fleet Sheet nadepsal
svůj příspěvek titulkem:

„Kdy začnou Bakalovy Hospodář-
ské noviny informovat o tom, jak Ba-
kala ,legálně‘ tuneluje své firmy?

Zdeněk Bakala a jeho společníci si
před primární veřejnou nabídkou akcií
(IPO) OKD v roce 2008 vyplatili na divi-
dendách 1,5 miliardy eur a na IPO sa-
motné vydělali dalších 1,2 miliardy eur.
Při současné ceně akcií má jejich zbý-
vající podíl v NWR hodnotu pouhých 153
milionů eur. Vydělali si už tolik, že ať se
s NWR v budoucnu stane cokoli, finanč-
ně se jich to v podstatě nedotkne.

Bakala teď opakuje stejnou strategii le-
gálního tunelování ve společnosti RPG
byty, která vlastní 44 000 bytů vyvedených
z OKD. V dubnu vydala RPG obligace za
400 milionů eur, které chce použít převáž-
ně na výplatu dividend v odhadované výši
330 milionů eur. Bez ohledu na to, co se
stane s RPG byty, až NWR zkrachuje a ti-
síce lidí si už nebudou moct dovolit platit
nájem, Bakalu a jeho společníky to nemu-
sí z finančního hlediska nijak trápit, proto-
že peníze už budou mít dávno v kapse.“

Uzavírání dolu 
je drahá sranda

A tak se majitelé NWR a vedení OKD
rozhodli situaci řešit mimo jiné prodejem
Dolu Paskov. Pokud to nevyjde, uvažují
o útlumu tohoto dolu s tím, že část z 2500
kmenových zaměstnanců převedou na
jiné doly OKD a větší část skončí na úřa-
du práce.

Začalo to tím, že těžební společnost
New World Resources (NWR), která je
mimo jiné majitelem OKD, oznámila, že
se letos v prvním čtvrtletí propadla do
čisté ztráty 80 milionů eur (asi dvě miliar-
dy korun). Ve stejném období loňského
roku měla čistý zisk šest milionů eur. Spo-
lečnost kvůli slabším hospodářským vý-
sledkům mimo jiné snižuje o 10 procent
mzdy zaměstnancům, kteří mají smluvní
mzdy, a rozhodla se prodat ostravskou
společnost OKK Koksovny a Důl Paskov.
Zatímco o koksovny se zájemci přihlásili,
Důl Paskov, který zaměstnává 2500 kme-
nových pracovníků a asi 400 lidí z doda-
vatelských firem, zájem není.

Severomoravská ekonomika se přitom
točí kolem několika obrů, kteří jsou sami
mezi sebou provázaní. Jen pro předsta-
vu: NWR dodává třetinu koksovatelného
uhlí do hutnického kolosu ArcelorMittal.
Od něj zase bere třetinu surového železa
ocelárna Evraz, která je zase jedním
z nejvýznamnějších odběratelů technic-
kých plynů od společnosti Vítkovice. Na
tyto velké společnosti je navázána
spousta menších dodavatelů a desítky ti-
síc pracovních míst. Jakýkoli výpadek ve

výrobě či výrazné šetření některého z gi-
gantů se tak rychle přelije do zbytku re-
gionu.

OKD má zhruba 13 000 vlastních za-
městnanců. Předloni tam průměrná hru-
bá mzda činila 36 498 korun. Pracovníci
na šachtách si vydělali průměrně 35 123
korun měsíčně. Údaje o mzdě za loňský
rok firma zatím nezveřejnila.

Kdo za to všechno může?
Kritickou situaci v NWR způsobil sou-

běh několika faktorů. Světové ceny kokso-
vatelného uhlí za uplynulé dva roky po-
klesly o více než 50 %, stejně tak došlo
k výraznému snížení cen u energetického
uhlí. V souvislosti s úspornými opatřeními
většiny evropských vlád a negativním vý-
vojem v hutnictví, stavebnictví a v automo-
bilovém průmyslu došlo také k poklesu po-
ptávky po uhlí. Evropa je navíc zaplavová-
na levným uhlím ze zámoří, především
z USA, v důsledku těžby břidlicového ply-
nu. Stejně jako OKD bojují o budoucnost
černouhelné společnosti v Polsku.

O skutečných příčinách současných
potíží společnosti NWR a potažmo i Ba-
kalovy OKD Ostrava kolují různé názory.

Bakala si z OKD udělal zlatý důl, doly ale zadlužil 

Těžební věž Dolu Paskov
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Uzavírání dolu velikosti Paskova může
vyjít majitele dráž než jeho provozování.
Může přijít na 800 milionů až 1,3 miliardy
korun a celý proces může trvat déle než
rok. Za příklad může posloužit uzavření
Dolu Dukla, o němž bylo rozhodnuto
v roce 2006. Zavření jeho bran stálo více
než 500 milionů korun a trvalo kolem dvou
let. Dukla zmizela z důlní mapy jednou
provždy, podobný osud hrozí i Paskovu.

K prodeji Dolu Paskov se vyjádřil
v místním zpravodaji i muž z nejpovo-
lanějších, předseda zdejší Odborové
organizace PHGN Rostislav Palička:

„K prodeji toho bylo namluveno spous-
ta, ale kromě dvou prezentací pro firmy –
polskou JSW a český Metalimex – nemá-
me žádné potvrzené informace, ani vý-
sledky jednání. Podle našich údajů má
Důl Paskov při miliónové roční těžbě ži-
votnost minimálně dvacet let, aniž by mu-
sel rozšiřovat svoje současné důlní pole.
Co se týká kvality uhlí, je na tom pořád
nejlépe z celého OKD a náklady na tunu
že jsou vysoké? Pak je potřeba se zeptat
proč. Mzdou našich zaměstnanců to roz-
hodně nebude, spíš je potřeba se zeptat,
kdo nese zodpovědnost za ta rozhodnutí,
která uměle náklady na tunu navýšila
(bezhlavé svorníkování, výztuž SP, kom-
bajn s dodavatelskou osádkou, logistika
atd.). Není snad na šachtě odvětví, které-
ho by se megalomanství nedotklo. Co
však všechny zajímá, je otázka, jak
z toho ven.“ 

Prohlášení zveřejnila i Rada
Sdružení hornických odborů OKD:
� Rada SHO nesouhlasí s unáhleným

prodejem Dolu Paskov a domnívá
se, že je to první krok k postupné li-
kvidaci celé OKD, a.s.

� Prodej koksovny je dalším těžko po-
chopitelným krokem a vyjma oka-
mžitého pochybného finančního zis-
ku se vymyká perspektivnímu reál-
nému myšlení. Tento postup je krát-
kozraký a nemá v historii hornictví
a přidružené výroby obdoby.

� Z hlediska zaměstnanosti v regionu
je rovněž znepokojující, jakým způ-
sobem je zacházeno s kolegy
z VOKD, nejen rušením výběrových
řízení, které tato společnost vyhrála,
ale i v konečném důsledku rušením
spolupráce s VOKD. VOKD je speci-
alizovaná firma, která působí v OKD
spolehlivě od jejího vzniku a za-
městnává občany ČR, kteří, v přípa-
dě propuštění, zvýší již tak vysokou
nezaměstnanost v Moravskoslez-
ském kraji.

Kolektivní smlouva:
Zaměstnavatel uplatňuje

vůči odborům vyjednávací
ping pong 

Na 13 000 kmenových zaměstnanců
zažívá od počátku letošního roku obrov-
ský pocit nejistoty. Kolují různé zprávy
a majitel OKD Zdeněk Bakala ani vedení
důlní společnosti nemají dostatek serióz-
nosti, aby lidem řekli něco skutečně kon-
krétního a hlavně pozitivního. A tak se
hovoří o uzavření Dolu Paskov, nebo do-
konce o tom, že OKD spěje k neodvrat-
nému bankrotu. Ke klidu nepřispívá ani
to, že zaměstnavatel neúnosně dlouho
prodlužuje kolektivní vyjednávání. Dělal
to sice i v předešlých letech, kdy společ-
nost každoročně dosahovala mnohamili-
ardových zisků, letos je však liknavost
zaměstnavatele přímo rekordní. Vyjed-
návání, přesněji řečeno naschvály vede-
ní OKD, trvá už skoro rok a situace do-
spěla k bodu, kdy odbory navrhly zpro-
středkovatele pro další fázi vyjednávání.
Pro nezaměnitelný autentický pocit uve-
řejňujeme dopisy, které si mezi sebou na
toto téma vyměnili odbory a zaměstna-
vatel.

Vyjádření zaměstnavatele
k předloženému návrhu

kolektivní smlouvy a k osobě
zprostředkovatele 

z 8. srpna 2013 
Vážený pane předsedo,
Rádi bychom Vás ujistili o snaze za-

městnavatele pokračovat v kolektivním
vyjednávání. V současné době za stranu
zaměstnavatele připravujeme ucelený
návrh kolektivní smlouvy, který v této
ekonomické situaci zajistí OKD, a.s. a ze-
jména i jejím zaměstnancům prosperitu
do budoucna.

Navrhujeme, jak již bylo avizováno na
našem posledním setkání s předsedou
představenstva společnosti NWR Garet-
hem Pennym, že se k tomuto ucelenému
návrhu společně sejdeme dne 5. září
2013, místo a čas bude upřesněn.

Vámi předložený poslední návrh kolek-
tivní smlouvy OKD považujeme za vstříc-
ný krok, který nás posunuje ke vzájemné
dohodě, nicméně zcela nekoresponduje

Moravskoslezský kraj 
s námi připravovanou koncepcí modelu
nákladů, který zajistí ekonomickou pro-
speritu společnosti OKD i jejich zaměst-
nanců v tomto nelehkém období.

Pokud se jedná o návrh odborových
organizací ve věci zprostředkovatele,
společnost OKD souhlasí s tím, aby
případným zprostředkovatelem ve sporu
o uzavření kolektivní smlouvy byl
Mgr. Radek Cuc.

S ohledem na složitý průběh kolektiv-
ního vyjednávání si Vám podle § 12
odst. 1. zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání, v platném znění dovoluje-
me navrhnout prodloužení lhůty doho-
dou stran k vyřešení kolektivního sporu
na 3 měsíce. Ing. Jarmila Ivánková
finanční a personální ředitelka OKD, a.s.

Odpověď SHO OKD
Vážená paní ředitelko,
domníváme se, že náš poslední návrh

kolektivní smlouvy a hlavně výše mezd
je na hranici, za kterou již zaměstnanci
nechtějí jít. Když Vaše strana navrhovala
zrušení přídavku na dovolenou a přídav-
ku na Vánoce, tak zaměstnanci absolut-
ně nesouhlasili. Nesouhlasili ani s Vaším
dalším návrhem vazby na zisk společ-
nosti.

Od počátku vyjednávání máme pocit,
že záměrně zdržujete vyjednávání
a v zásadě se nechcete domluvit. Vždyť
kolektivní vyjednávání trvá již téměř je-
den rok. Vaše vyjádření, že náš návrh je
sice vstřícný, nicméně nekoresponduje
s Vámi připravovanou koncepcí modelu
nákladů, který zajistí ekonomickou pro-
speritu společnosti OKD, a.s. i jejich za-
městnanců, znamená, že chcete ještě
více krátit mzdy a ostatní benefity. Po-
slední návrh jsme dávali v polovině čer-
vence a teprve 8. srpna jsme se dočkali
odpovědi.

Je třeba si uvědomit, že náš poslední
návrh může znamenat v porovnání s ro-
kem 2013 pokles mezd o 7 %. Když
k tomu připočteme rok 2009, kdy ve sku-
tečnosti mzdy klesly o 13 % (při zisku
OKD, a.s. 1,5 mld. korun), tak můžeme
říci, že pokles mezd je již 20 %. Prosím
uvědomte si, jaký je průměrný výdělek

Předseda SHO Ing. Jaromír Pytlík
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horníků v dole. Již nyní neodpovídá jejich
velmi těžké práci.

Je třeba hledat peníze tam, kam zmi-
zely a také tam, kde jsou nadstandardně
vysoké příjmy. Že to nemyslíte se za-
městnanci zcela vážně a jen je provoku-
jete, dokazuje obrovské odstupné, které
bylo vyplaceno několika vybraným pra-
covníkům. Dále se stačí podívat na volné
pracovní místo pro řídícího pracovníka
v oblasti strategie a politiky organizací
s nabídkou mzdy 250 000 až 400 000 Kč
a s poznámkou, že toto volné místo je
vhodné pro cizince. Je to snad připrave-
né místo pro dalšího „rádoby odborníka“
který spasí OKD? Takových jsme už zde
měli a dnes se potácíme v dluzích.
I plošné snížení mezd o 10 % u zaměst-
nanců se smluvní mzdou dokazuje, že
v žádném případě nemyslíte na řadové
zaměstnance s běžnými příjmy.

S navrhovaným prodloužením lhůty
pro zprostředkovatele nesouhlasíme a tr-
váme na zákonem stanovené lhůtě. Žá-
dáme, aby společný dopis zprostředko-
vateli byl odeslán ihned na začátku příš-
tího týdne. Za SHO OKD 

Ing. Jaromír Pytlík, předseda

Co by firmy na Ostravsku
uvítaly  

Podle zástupců firem a odborů z Os-
travska by Rusnokova vláda mohla regio-
nu pomoci snížením příspěvků na obnovi-
telné zdroje energie, které firmy a do-
mácnosti platí v ceně elektřiny. Řekli to
na setkání s premiérem. Firmám by ulevi-
lo i zmírnění ekologických limitů, které
jsou výrazně přísnější než v sousedním
Polsku. Dostupnější by měl být i takzvaný
český kurzarbeit, tedy program Vzdělá-
vejte se pro stabilitu! 

Hornické odbory rozhodně pasivně
nečekají, jak to všechno dopadne. Nao-
pak, samy hledají a navrhují různá řeše-
ní. Jejich odboroví předáci jednají s maji-
teli a managementem OKD, s představi-
teli města, kraje a vlády. Například 19.
července se uskutečnilo setkání před-
stavitelů krajské tripartity s premiérem
Jiřím Rusnokem, ministrem práce a so-
ciálních věcí Františkem Koníčkem
a ministrem průmyslu Jiřím Ciencalou.
Náš odborový svaz na jednání zastupo-
val místopředseda SHO a RROS
ČMKOS Ostrava Ing. Jaroslav Vlach,
který vládní představitele podrobně in-
formoval o tom, co se vlastně odehrává
v OKD a v celém regionu. Premiér Rus-
nok a ministři přislíbili udělat vše pro to,
aby se Moravskoslezský kraj dočkal po-
moci i od státu. Sdružení hornických od-
borů OKD také zaslalo v srpnu naléhavé
výzvy vlastníkům OKD, představenstvu
OKD a Vládě ČR, ve kterých je vybízí
k zodpovědnému přístupu při řešení kri-
ze, která postihla největšího zaměstna-
vatele v Moravskoslezkém kraji a jedno-

ho z největších zaměstnavatelů v Česku.
Znění těchto výzev otiskujeme v plném
znění.

Výzva vlastníkům OKD
Vážený pane Bakalo,
prostřednictvím Vás, jako jednoho

z vlastníků OKD, žádáme všechny vlast-
níky o přehodnocení útlumu Dolu Pas-
kov. Podrobnou situaci o stavu na Dole
Paskov a zásobách uhlí určitě znáte.

Za období posledních deseti let vyko-
nali všichni zaměstnanci obrovský kus
těžké práce. Práce v tzv. harmonogra-
mech o sobotách a nedělích, třísměnný
a čtyřsměnný provoz a k tomu nebezpeč-
né důlní prostředí včetně špatných mik-
roklimatických podmínek jsou velmi ná-
ročné.Tito zaměstnanci vytvořili pro OKD
v minulosti nemalé zisky.

V těžkých chvílích Vás žádáme, aby
bylo přihlíženo k výše uvedeným skuteč-
nostem a aby byla zachována pracovní
místa a na Dole Paskov nedošlo k útlu-
mu. Myslíme si, že si to zaměstnanci za
svou práci zaslouží. Připravovaný útlum
Paskova by byl unáhlený a také krátko-
zraký a může mít nedozírné následky do
budoucnosti.

Děkujeme za pochopení a jsme s po-
zdravem „Zdař Bůh“

Výzva představenstvu OKD
Vážené představenstvo OKD,
v souvislosti s připravovaným rozhod-

nutím o útlumu Dolu Paskov Vás žádá-
me, aby byly zváženy všechny okolnosti
pro zachování Dolu Paskov.

Za období posledních deseti let vyko-
nali všichni zaměstnanci obrovský kus
těžké práce. Práce v tzv. harmonogra-
mech o sobotách a nedělích, třísměnný
a čtyřsměnný provoz a k tomu důlní pro-
středí, včetně špatných mikroklimatických
podmínek, jsou velmi náročné. Tito za-

městnanci vytvořili pro OKD v minulosti
nemalé zisky a prokázali i loajálnost k fir-
mě snížením mezd v roce 2009. Jsou to
živitelé rodin a zaslouží si zachování
svých pracovních míst. Případné uplatně-
ní na karvinských dolech je pro většinu
z časových a finančních důvodů nereálné.

Připravovaný útlum Dolu Paskov by byl
unáhlený a také krátkozraký a může mít
nedozírné následky nejen pro OKD, ale
i pro celý Moravskoslezský kraj a potaž-
mo i stát.

Děkujeme za pochopení a jsme s po-
zdravem „Zdař Bůh“

Výzva vládě
Vážený pane premiére,
Moravskoslezský kraj se dostává do

obrovských ekonomických a s tím souvi-
sejících sociálních problémů. Pokles od-
bytu a hlavně obrovský pokles ceny uhlí
má za následek obrovské ztráty v OKD.
Tento stav je řešen drastickým snižová-
ním nákladů, do kterých patří i snižování
stavů v dodavatelských firmách a snižo-
vání stavů vlastních zaměstnanců, a také
dochází k výraznému poklesu mezd.

Kromě toho se zvažuje útlum Dolu Pas-
kov, kde je zaměstnáno cca 2500 vlast-
ních zaměstnanců a cca 500 osob v do-
davatelských firmách. Není reálné, že
v případě útlumu Dolu Paskov přejdou za-
městnanci na ostatní doly v karvinské ob-
lasti. Větší část zaměstnanců je z oblasti
Vsetín, Kopřivnice, Nový Jičín atd., kde
dojezdové možnosti jsou omezeny jak
vzdáleností, tak časově.Také svými speci-
fickými profesemi, jako je například střel-
mistr, se jen těžko začlení na jiném dole.

Důl Paskov má v zásobách přibližně
23 mil. tun uhlí, což znamená životnost
více než 20 let. Je pravdou, že dobývání
nízkých slojí a v těžkých podmínkách je
ekonomicky náročné. Domníváme se, že
útlum Paskova je unáhlený a krátkozraký
a může mít nedozírné následky nejen pro
tento region. Uhlí je nerostné bohatství
ve vlastnictví státu a takto by se s ním
mělo nakládat. Uzavření dolu je krok pro
další generace nevratný, a je proto nutné
myslet na budoucnost.

V rámci Vašich možností Vás žádáme
o pomoc pro ponechání Dolu Paskov
v provozu a tím i zachování pracovních
míst. Jistě je v regionu s 82 000 neza-
městnanými záměr postavit průmyslové
zóny chvályhodný, nicméně je levnější
zachovat pracovní místa stávající. Dále
se domníváme, že je možno pomoci
i v oblasti předčasných odchodů do dů-
chodů včetně zrušení krácení důchodů
při předčasném odchodu. Tato opatření
by mohla snížit už tak vysokou neza-
městnanost v regionu. Vždyť důchodce
stojí asi polovinu peněz než nezaměst-
naný.

ovládl strach o práci
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Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

Firmy v našem průmyslovém regionu
jsou s ohledem na vysokou spotřebu
elektrické energie velmi neúměrně zatí-
ženy poplatky za obnovitelné zdroje. Žá-
dáme Vás také o ochranu domácího trhu
s uhlím.

Děkujeme za pochopení a věříme, že
náš region společnými silami uchráníme.

Jsme s pozdravem „Zdař Bůh“
Za Sdružení hornických odborů v OKD 

Ing. Jaromír Pytlík, předseda

Důl Paskov bude v provozu
nejméně do konce roku 2014
Špatná zpráva pro horníky z Dolu

Paskov na Frýdecko-Místecku. Spo-
lečnost NWR, která prostřednictvím
těžební firmy OKD spravuje i Důl Pas-
kov, ve čtvrtek 22. srpna ve výroční
zprávě potvrdila, že fungování tohoto
dolu je nadále neudržitelné. „Po pro-
vedení zátěžových testů našich důl-
ních provozů jsme došli k závěru, že
v současném cenovém prostředí nel-
ze udržovat provoz Dolu Paskov,“ řekl
předseda představenstva NWR Gareth
Penny.

Důl Paskov však bude v provozu ne-
jméně do konce roku 2014. Novinářům to
řekl finanční ředitel společnosti New
World Resources (NWR) Marek Jelínek
u příležitosti zveřejnění pololetních vý-
sledků firmy, která prostřednictví společ-
nosti OKD důl vlastní. Firma zvažuje uza-
vření dolu, kde pracuje 2500 kmenových
zaměstnanců a asi 400 lidí z dodavatel-
ských firem, jeho provoz považuje za pří-
liš nákladný.

„Taková je nová realita a společnost
NWR podniká kroky, aby se jí přizpůsobi-
la. Tyto kroky zahrnují realizaci již ozná-
mených opatření v objemu 100 miliónů
eur s cílem posílit hotovostní pozici spo-
lečnosti, a to včetně odprodeje zásob,
i další úspory nákladů,“ uvedl Penny
a dodal, že cílem NWR je se plně sou-
středit na těžební provozy v České re-
publice a mít efektivnější, štíhlejší a flexi-
bilnější těžební aktivity ještě do konce
roku 2014.

"Problém Dolu Paskov je v tom, že
jeho nákladovost je zhruba dvojnásobná
oproti průměru celého OKD. A při dneš-
ních cenách je jeho provoz neudržitelný,
to je prostě fakt. A zároveň náš předpo-
klad je, že se ceny uhlí dramatickým způ-
sobem nezvýší v dohledné době," řekl

Jelínek. Průměrné náklady na těžbu jed-
né tuny uhlí jsou ve skupině NWR 84 eur.

"I když vezmete ten nejhorší možný
scénář, kdy se Paskov skutečně zavírá
a přestává existovat, tak k takovému kro-
ku nedojde dřív než zhruba na konci roku
2014," řekl Jelínek. "Uvědomujeme si zá-
važnost té situace jak pro zaměstnance,
tak pro celý moravskoslezský region, tak-
že tuto záležitost řešíme," dodal. Firma
se podle něj zabývá mimo jiné možnost-
mi uplatnění zaměstnanců z Paskova v ji-
ných provozech.

„Předpokládám, že vedení firmy chce
získat čas a o osudu dolu rozhodnout až
v době, kdy se snad zlepší situace na
trhu," reagoval předseda Sdružení hor-
nických odborů OKD Jaromír Pytlík.
Podle něj je každé prodloužení činnosti
pro kolegy z Paskova dobrou zprávou.
"Navíc uzavření by mi připadalo jako krát-
kozraké. Zvlášť proto, že v podzemí zů-
stává kolem 23 milionů tun vysoce kvalit-
ního černého uhlí.

„Rozhodnutím majitele se rozhodně
budou hornické odbory i nadále zabývat
a hledat řešení výhodné pro zaměstnan-
ce Dolu Paskov i celého regionu,“ řekl
HGN předseda Odborového svazu
PHGN Jan Sábel. „Jednat o tom bude
i rada odborového svazu, která se usku-
teční 18. září právě v Havířově. Nedobrou
situací se zaměstnaností v Moravskos-
lezském kraji se bude o den později, 19.
září, zabývat Regionální rada odboro-
vých svazů ČMKOS v Ostravě. Krize totiž
doléhá na největší zaměstnavatele v re-
gionu, na důlní společnost OKD a hutnic-
ké firmy. Proto se jednání regionální rady
zúčastní se mnou i předseda Odborové-
ho svazu KOVO Josef Středula a před-
stavitel Úřadu práce v Ostravě“, informo-
val Jan Sábel. Petr KOLEV

OSTRAVA: Vedení společnosti
OKD rozhodlo o zrušení Hornických
slavností, které se konaly vždy na
začátku září v Karviné a ve Staříči
v souvislosti s oslavami Dne horní-
ků. Firma tím pokračuje v sérii
úsporných opatření, které v souvis-
losti se složitou ekonomickou situa-
cí zahájila v květnu. Ve spolupráci
s odbory ale zachová hornické tradi-
ce, které se s tímto svátkem pojí. Pi-
etní část slavností zůstane zachová-
na.Ve čtvrtek 5. září uctí zástupci fir-
my, odborů i města Karviná památ-
ku všech horníků, kteří zahynuli při
práci pod zemí. Na pietní akt, který
proběhne u sochy horníka na kar-
vinském Univerzitním náměstí, na-
váže vernisáž výstavy Pro Barbor-
ku. Výstava v prostorách Slezské
univerzity představí téměř desetile-
tou historii sdružení, které podporu-
je vzdělávání, volnočasové aktivity
a zdravotní péči hornických sirotků.

STRUPČICE: Potřetí za posled-
ních šest let prožili obyvatelé Strup-
čic, partnerské obce Vršanské uhel-
né, takovou slávu, jako při nedávné
oslavě nového domu s pečovatel-
skou službou, který byl postaven za
18,5 milionu korun včetně DPH.
V domě s pečovatelskou službou
pro obyvatele nad 70 let věku, je de-
vět bytů ve dvou patrech, v přízemí
jsou ordinace lékařek pro dospělé
a pro děti, ale také knihovna a poš-
ta. Celý objekt je připraven k nastě-
hování, do knihovny je už jen nutné
přemístit knihy, nakoupit vybavení
do ordinací, na které přispěla Vršan-
ská uhelná 400 tisíci korunami.
S domem se při slavnostním otevře-
ní přišla seznámit většina obce. Pak
už davy proudily po všech patrech,
prohlédly si byty i ostatní prostory,
hlavně ty, které budou sloužit všem
obyvatelům Strupčic.

PRAHA: V Národním technickém
muzeu (NTM) v Praze byla otevřena
nová expozice hornictví. Přípravy
byly náročné. Například stěhování
mnohatunového důlního kombajnu
MB 280 v hodnotě 25 milionů korun.
Návštěvníci uvidí vývoj báňské tech-
niky od nejstarších dob před 4000
lety do současnosti. V expozici jsou
také fotografie z reálného historické-
ho důlního podzemí a významných
českých středověkých lokalit. Hlav-
ním lákadlem je právě moderní důl-
ní kombajn plný elektroniky. Na míru
celou sestavu dobývacího komplexu
vyrobila firma T Machinery a.s.
a muzeu ji darovala. Návštěvníci se
na vlastní oči mohou přesvědčit, že
dnešní hornictví je na vysoké tech-
nické úrovni, že je to práce s mo-
derními technologiemi.

Z regionů

Moravskoslezský kraj
ovládl strach o práci

Miliardář Bakala: Pohoda, klídek i tabáček…

DOKONČENÍ ZE STRANY 3


