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Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 558 959 311, fax: 558 959 666

KARVINÁ Úřady práce na konci loň-
ského roku zaznamenaly zvýšený
zájem nezaměstnaných o zařazení
do evidencí. Nápor uchazečů se ne-
vyhnul ani Karviné. Na zdejším úřa-
du práce se během loňského prosin-
ce nově zaevidovalo přes dva tisíce
lidí.

Radek Foldyna, ředitel karvinské-
ho úřadu práce to připisuje přede-
vším novele zákona o zaměstnanos-
ti, která vešla v platnost 1. ledna a li-
dem bez práce zpřísnila podmínky
k získání státní podpory. Těch, kteří
se stihli zaregistrovat ještě v prosin-
ci, se změny nedotkly.

„Nárůst nových uchazečů o za-
městnání byl zhruba o tisícovku vyš-
ší než v předchozím půl roce, kdy
stav uchazečů stagnoval a pohybo-
val se kolem dvaceti tisíc. V prosin-
ci to vyletělo k jednadvaceti tisícům
za celý okres Karviná,“ uvedl Foldy-
na.

Oproti listopadu počet lidí bez
práce na Karvinsku narostl. Kromě
novely zákona hraje velkou roli
také ukončení některých sezonních
prací. „Sezonní nezaměstnanost se

opakuje každý rok. Lidé z určitých
oborů, například stavebnictví, při-
cházejí většinou v prosinci a do
února až března je poptávka v těch-
to oborech výrazně nižší,“ upřesnil
Foldyna.

Prosincová míra nezaměstnanos-
ti na Karvinsku dosáhla 14,27 pro-
centa. Oproti předcházejícímu mě-
síci vzrostla o necelé procento.
K poslednímu dni loňského roku
měl Úřad práce v Karviné k dispozi-
ci 445 volných pracovních míst. Na
každé z nich připadlo 47 uchazečů,

což je nejvíce v Moravskoslezském
kraji.

Radek Foldyna říká, že je mírný
optimista, a myslí si, že se situace
na trhu práce bude zlepšovat.
„Máme indicie o tom, že hospodář-
ství ožívá. Domnívám se, že když za-
čnou fungovat ti hlavní zaměstna-
vatelé jako OKD nebo ŽDB Bohu-
mín a připojí se i ty menší firmy, kte-
ré jsou od nich odvislé, neměla by
se nezaměstnanost pohybovat v ta-
kových číslech jako v roce 2009, kdy
nás krize zasáhla asi nejvíce,“ uve-
dl.

Karvinský úřad práce aktuálně
nabízí zaměstnání především horní-
kům a telefonistům. „Zájem o nové
zaměstnance má společnost OKD.
Shání horníky a lamače pro uhelné
doly. Volná místa nabízíme také te-
lefonním operátorům, švadlenám,
lékařům a zubařům,“ dodal ředitel
Foldyna.

Tereza Stanislavová

Krátce
BOHUMÍN

V novém chráněném
bydlení žije šest lidí
V pátek 14. ledna zástupci kraje
slavnostně otevřou chráněné byd-
lení v Koperníkově ulici v Bohumí-
ně. Novostavba už teď slouží šesti
uživatelům. K dispozici jim jsou
dvě samostatné bytové jednotky
s kuchyní, jídelnou, obývacím po-
kojem a sociálním zařízením. Pří-
zemí chráněného bydlení je plně
bezbariérové. Většinu z desetimili-
onových nákladů pokryly peníze
z Evropské unie. (tst)

KARVINÁ

Město se prezentuje
na veletrzích v Brně
Karviná se tento týden prezentuje
na veletrzích cestovního ruchu Go
a Regiontour v Brně. „Kromě tra-
dičních lákadel – zámku Fryštát
a šikmého kostela svatého Petra
z Alkantary – představíme třeba ka-
lendárium akcí pro tento rok nebo
nové letáky s přehlednou komplet-
ní turistickou nabídkou,“ uvedla
tisková mluvčí města Šárka Swide-
rová. (tst)

BOHUMÍN

Bohumínští vybrali přes
pět stovek lékárniček
Více než 500 starých autolékárni-
ček se v Bohumíně sešlo v rámci
sbírky „Autolékárničky pro Afri-
ku“. Od loňského října je sbíralo
občanské sdružení Maryška. Auto-
lékárničky, které od ledna neodpo-
vídají platným předpisům, poputu-
jí díky humanitární organizaci
Adra do Afriky, kde je žádaný hlav-
ně obvazový materiál. (tst)

Ostrava Zatmění Slunce zachycené mezi 9.
a 10. hodinou ráno. Fotografie byly pořízeny
u SPŠ na Zengrově ul. ve Vítkovicích. Foto: zizvo

» Pokračování ze str. B1
Podle otce svědka peníze za hla-
sy získávali lidé při volbách v říj-
nu i v lednu třeba v restauraci Sla-
voj. „Lidé tam seděli a čekali, až
jim přivezou peníze,“ říká starší
muž. V nabité hospodě si podle
něj někteří hosté objednávali
pivo s tím, že zaplatí, až dosta-
nou peníze za hlasy. „V prvních

volbách v říjnu se dávalo pět set,
v lednu tisíc až tisíc pět set, teď se
všichni těší na to, že příště už to
budou dva tisíce,“ vypráví muž.

Těšín možná opět čekají nové
volby. Vládnoucí koalice říká, že
nemají smysl, dokud stát neza-
brání kupčení s hlasy. Ve městě
také vzniká petice za změnu vo-
lebního zákona. Markéta Radová

Kvůli novele zákona se na karvinský úřad práce v prosinci zaevidovalo více lidí,
než je běžné. Míra nezaměstnanosti zde dosahuje hodnoty 14,3 procenta.

FAKTA

Nezaměstnanost
na Karvinsku
Na jedno volné pracovní místo na
Karvinsku připadá 47 uchazečů, což
je nejvíce v Moravskoslezském kraji.
Míra nezaměstnanosti zde
k 31. prosinci 2010 dosáhla 14,27 %.
Meziročně se sice o 0,12 % snížila,
přesto se drží nad úrovní hodnoty
míry nezaměstnanosti v kraji.

Frýdek-Místek Takto mohli lidé vidět v minulém týdnu zatmění Slunce nad Frýdkem-Místkem (foto vpravo
nahoře a dole). Foto: fotojarinko

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant n. Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Pátek: Ostrava Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí, Hlučín

S urnami Opakované volby byly připraveny bezchybně,
o jejich průběhu už se to ale říci nedá. Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Zprávy z měst

Krize v Karviné:
jedno pracovní
místo pro 47 lidí

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu u nás

Proč je počet lidí bez práce tak
vysoký právě na Karvinsku?
Pište na: redova@mfdnes.cz

V říjnu jsem peníze za hlas
nevzal, teď ano, říká muž


