Starostům se nelíbínovÍnka
v zap ojov ání nezamě st naných
Dotace na veře1ně prospěšné práce mají od začátku |etošního roku novou podmínku
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ných starcstů je i skutečnost, ním pIogŤamu piišla. ,,stams.
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kDalirt kou aně pracouat totiž
jnu desítek tisíc korun u řnpjaÍim roz.

s wbauenírn nikdy
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wb) pm\pěšné pm spolpcrust' si .řejnú' ač hÍehtěně, u,tlihli
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ub|ónil doimu' žP .niňouadi .olPžib'! rubudP ničin jlnýn
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Takže Ulk muže l,t úplm klidtj' protože fuEí kiza přijde
az g: tyhorhuxení' a to nebulk' sou!1ž pdb rych],ýi n!!šich
úřadů' , dohbdne d,N' Nópadům zdar a dnbÚm zukišť!

