
Elim chce bezdomovcům
Zpříiemnit důchoď
Sdružení h|edá vhodný objekt pro Iidi bez
domova. Zároveň přemýšll' |<de vzít peníze

rnrefunn rnprovÁ

Hranbe/ Strávit svuj podzim
Života v důstojných podmÍn.
kách by moh]i diky křeséan-
skému sdruŽenÍ Elim vybranÍ
důchodci z řad hranických
bezdomovců. Podmínkou je
nďezenÍ vhodného objektu.
Jeden takoqý se nabÍzÍ v neda-
lekém Bělotíně' TamnÍ zastu-
pitelé se však projektu trochu
obávají.

,,Všimli jsme si, Že je v Bělo.
tÍně hodně opuštěných domů,
a tak jsme oslovili starostu,
jestli by některý z nich nebyl
na prodej,.. řekl ředitel Elimu
Bohuslav Rybníček' Přišel
totiž s myšlenkou proměnit
nějaký starý nepotřebný ob-
jekt v dům pokojného stáří
pro par svých klientu. ,,V naší
ubytovně pro lidi bez domova
ŽijÍ i starší muži v důchodo.
vém věku. Napadlo nás, Že by

si zaslouŽili strávit stářÍ v
prostřeďí, které by více při-
pomÍnalo domov,.. vysvětlil
Rybníček.

Starostovi Bělotína se myš-
lenka Elimu líbí a snaŽí se ji
podpořit. Nabídl jejím půvoď-
cům k prohlÍdce hospodář-
skou část bývalého kravÍna.
Po rekonstrukci by z něj moh.
la b:it rozsáhlá usedlost' ,,Zva-
Žujeme, jestli je rozumné do
tak velké investicejít, nebo se
radši poohlédnout po něčem
menším, co by nebylo tak ná-
ročné na rekonstrukci," wjá-
dřil se k nabídce Bělotína
Rybníček. Podle něj by úplně
stači] menší domek se zahra.
dou.

BěIotÍnský starosta teď vy-
čkává' jak se Elim rozhodne.
,,UŽ jsem se ďe o našem jed.
náni zmínil na zastupitel.
stvu,,. svěřil se Eduarď Kava-
la. ,,Jeho členové na to mají

dvojí pohled. Řada z nich má
strach, abychom si do obce
nepřivedli další nepřizpůso.
bivé občany. JinÍ vŠak myŠ-
lenku schvďujÍ a já s tÍm také
nemám problém,.. dodď sta-
rosta. Poďe něj by ďe hodně
zá|eŽe|o na tom, jak by byla
postavena smlouva.

Pokud by se v ní EIim zavá-
zal, Že v případě sebemenších
problémů s přistěhovan1imi
klienty by se vrátili zpátky na
ubytovnu, pak by se zřejmě
Bělotin novým občanům ne.
bránil. ,,Proč nedat šanci Ii
ďem, kteří jsou na okraji spo-
lečnosti? Bez pomoci se jen
těŽko mohou ze své sloŽité si-

tuace dostat ven. Pokud by se
o sebe v tom domě dokázali
postarat, pak by to byl úŽasný
úspěch,.. wjádřil svůj osobní
názor starosta Kavala.

Elim mezitÍm přemýšlí' kde
vzitna dům peníze. Nejvice si
slibuje od Evropské unie. ,,V
příštim roce by měIa lryhlásit
hned několik investičnÍch do.
tačnich titulů. Snad se do ně.
kterého z nich obsahově ve-
jdeme,.. vyjádřil svou naději
Rybníček. od města prý pení.
ze žádat nechce. ''Radši
bychom do města penize při-
nášeli,,. vysvětlil ředitel'

Spolu s dalšími pracovníky
Elimu navštivil uŽ vice neŽ
třicet azylových zařÍzenÍ po
celé republice. U někte4ých uŽ
na statky nebo domky, obýva.
né klienty, narazi]. Nechď se
jimi inspirovat a chtěl by je-
jich nápad zkopirovat. ,,Těch
objektů můŽe být do budoucna
i vic' Dal by se s jejich pomocí
poloŽit základ pro celý systém
sociálniho bydlenÍ,.. prozradiJ'
svou vizi RybnÍček.
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