V Bělotíně dali práci
dalšímdvanáďi Romům
většino\"ými a minoritnlmi
občany i€šit' chce tak zá!o'
veň přede.iit pfoblémům' s
nimiŽ se v soqčasnosti potý-

ními Romy zamýšlí'Asi čt}Ťi
kilometÍy od BělotÍna smé
Íem na Nejdek pm ně nechal

Novi pracovnici sice měli
b't zaměstnáni u' od začátku
stva práce a sociálních věcÍ je tohoto měsíce, nakonec ale
v iámci pro€ramu Lidské došlo k prodlevé' ''PracovnÍ
zdroje a zaměstnanost uveďo
mlsta v Bělotíné vznilda 10.
do Faco\4rího procésu vedenÍ řijna' tqdy s týdenním zpož.
děnÍm' cekalo sg na wjádř€ni
tamnÍho obecnÍho úřadu.
Ministerstva práce a sociát.

poničeny povodněmi. vešk€.
ŤévnitřnÍ !rybavení je záteži.
tostÍ výhŤadně budoucích

Bě|otín Dalšich dvanáct

ob}'vatel Bělotina romského
původu je od minulého týdne
zaměstnáno ve sluŽbách obce.

kajl obyvatelé slulmovska'

s fmančni pomocl Minister.

Těchto dvanáct

vesměs

ních věcí' ktere posoudilo ve.
řejnou podporu''. uveďa projektová manažerka Marcela

Tomášová z Hranické rozvc

mistnich občanůbude mít po

jovéagentury'

bu obecn'ch statků, zeleně'
chodniků.i zahrad a parkú' v
zimé se samozřejmě budou

rekvatiťůačníkuIzy'''Měli
by být proškoleni a vědět, ja}

maji se shánénim
',Romové
práce obecně velké pťoblémy.
My se snaŽirne zaměstnávat

zům či komplikacÍm' Dva nebo tři lidé si udělali talG ři.
dičskéoprá.!4rění na traktor'..
dodala manaŽerka.
Účastnici budou navštěvo.
vat talé ŠkolenÍna finančni a
ekonomickou Sramotnost,

dobu dvou let na stařost údrž-

starat také o odklízení sněhu.

ďouhodobě nejen naše oby'
vatele' ale i dalŠllidi evidova
né na úřadu Fáce' kteŤÍ po.
cháúeji napřÍIdad z v€dlejší
obce Polom nebo i z Hranic.
Momentálně máme třiatřicet
pracovnÍků, z tohoje osmnáct
Romů,'. uveď stalosta Bělo'
tÍna EduaŤd

Kavala'

Poďe j€ho slov je tato ak.
tivnÍ spolupráce zároveň je'
dinou cestou, jak situaci mezi

Pracovníky čekqjítaké

se to či ono pouŽivá' chceme

tak předejÍt zb}tečným úra.

aby věděli' jak úspomě na-

kládat s rmančními prostředky' Kurzy i mzdy zaměstnanců jsou financovány právě 2
dotací zminěnéhopro8Tamu'
PŤacovni místa však nejsou

jedinou záležitostÍ' kterou
Kavala v souvislosti s mís|

za obecnÍ p€nlze opravit byty,
kteŤé byly v posledních letech

obyvatel těchto

býů.

jsme rádi ja} za po.
''Určitě přáci, tak i za byd.
skytnutou
teni' To, ž€ máme nynl stálou

práci, bereme jako velkou

výhodu'.. řekla nová zaměstnankyně obce BoŽena Feren.
cová, která Š€ s ostatnlmi
čtyřmi členy své Íodiny bude
blzy stěhovat do nového'
jsme samozřejmě

''Náklady
řešjli
i určitou pújčkouze

stitnÍho mzpoÓtu, tu ďe mu.
sime vrátit' Pďí!áme s tím, že
se nám náklady částečně \Ťátí
z nájemného. I když zatím
pŤesně nevÍm, ja} lTsoké to

nájenné bude'.. řekl Kavala.
mě je to jediná cesta
''Podle
tomu' abychom prožili
normální život bez komplika.
ci. v dědině, kde stojí sto po

k

zuby ozbrojených

clilapú,

bych ŽÍt nechtél'.' pou}áal
Kavala na problémy, kteťé
musejÍ řeŠit obwatelé někte.

rých dalštch části republiky.
MoŽná proto nese projekt ná'
zev
sr'olďně Žit a

'chcéme

