
Starostům se nelíbí novÍnka
v zap ojov ání nezamě st naných
Dotace na veře1ně prospěšné práce mají od začátku |etošního roku novou podmínku

JAKUBZEIT/lAN

IIraIi.2' Přerov Dotace na
veiejně prospěŠné prácé majÍ
od začátku letošnÍho roku no
vou podminku' starostové
musí zaměstnat ]idi' kteřÍ jsou
na podpoie a poslední tři roky
v pro8xamu veřejných prací
nebyli. ,,vidÍm nfiŤh jako to.
tďní hlol"]post' kteťý prokazuje
naprostou nezna]ost poměni u
nás dols,'. nébral si servítky
staŤosta Bě]otína Ed árd Ka

starosta BělotÍna nechtél
kŤitizovat za kaŽdou cenu' ale
novinka ho zrovna nepotěšila-
,,Neprctestuji plotitomu' Že se
pfoblénem někdo zabývá' ale
proti šablonovému řešeni si-
tuace," doplnil Eduard Kavala.
Nový návrh se nezamlouvá ani
starostovi obce všechoÝice.
HlavnÍ problém vidí v nechuti
pIacovat' a]e iv zaučování no
\.ých lidí' 

''Mys]Ím 
si' Že nezi

lidmi, kteiÍ nepmcují' neni
moc těch' kteii majÍ zájen

,,Je pravd4 že rázem musíme svěřit napřík|ad
sekačky a motorové kosy do rukou |idem,
o ldenich moc věcínevíme.- RadovanMikš stárcstavš.choÝlc

pracovat. Navic d]ouhý čas za'
bére' neŽ nováčky na strojich
zaučÍme'', řekl Radovan Mi
kuŠ.

covní ná\Yk, pošle ráz€n pod
most," dodal Eduard Kavala.

Pochopýní pro zlobu starostů
mají na Uřadě pláce. odkud do

''Neladi 
j sme Ťetězili pracovnl

snlouw' Tato novinka má
protosvojilosiku. Jde o to, aby
si co ne.jvětšÍ počet nezaměs|
naných ]idí u&Žel pracol.nÍ
návyky',..lTsvěilil lozhodnutÍ
ninisterstvá ředite] llřadD
práce v Přelově Michal Lan.
goš' Jeho uŤad se chystá po.
moci starostům i nofým pla.
covníkům na veřejně plo'
spěŠĎých pracich tím, ž€ na'
bÍdne rekvalifil{aci',,Napří
klad na lráci s technikou mů
Žeme zaškolit''' podotkl Lan
goš' poďe něhoŽ by toto opat
ienÍ moh]o aspoň trochu
zmfunii obaw starostů'

Problémem podle oslov€-
ných starcstů je i skutečnost,
že budou muset svěřit drahé
nářadi a shoje osobám. kteÉ
nenaji vy,koÚšené. Naopak o
osvědčené a provéfuné osoby
pŤijdou' ,,Je pravda, Že rázem
musÍme svéřit napiÍklad sé.
kaČky a motorové kosy do ru
kou ]idem' o kterých moc věcÍ
nevíme,.. ploNásil staŤosta
vš€chovic Radovan Mikuš'

Jeho bělotínský kolega vidí
ve zbavení se dosavadnich
pracoimÍků j€ště da]ši dúieŽitý
problém. 

''Doceia mě zajímá,
co repubtika získá tim' Že oso'
by, které ziskaly néjaký pra'

ru}ou obcí novinka v dotač.
ním pIogŤamu piišla. ,,stams.
tům se nedivírn' pIotoŽe jim
přibude spousta zejména oI.
ganizační pláce, ale budou se s
t'm mus€t v!'rovnat,.. pozna'
menal Pavel Remeň, vedoucí
hranického Uřadu pláce'

NavÍc dodává, Že problém
snad nebude tak horký,jak na
pr\.n' pohled vypadá' 

''Posled.ní dobou jsme méli dvě \.ýbé.
rová iízení v obcích a staŤos-
tové byli vždy spoko.jeni''. do.
plnil Pavel Remeň'

Dosud opakované smlouvy
na veřejně pŤospěšné práce s
týmiž 1idmi zá]{on umožňoval.

Těm zatím n€zbývá, neŽ se s
novinkousmiřit' Zda bude pro
obce přínosen nebo ne, ro2.
hodne aŽ celý násreduj icí ťok a
jejÍup]atněníVpraxi.

www.hťanickydenik.cz
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N ezam estnany neza me sÍn a nv
aneb Jak se ulk nažral
a koza zůstala ceki

tomas.indřei@d€nik.cz

Některé z|iko,l! neb)
předp$] kou dn slon a dD
písnen? k popukání, nebo
pÍinú k p|tiči? o |louinre'
kterou letos zdnanalali
sbrosÍ,Úé mPsr a obcí pii
obsazowiní míst |ú Deřejnž
pfosI,ěine prfue' uŽ se začí.

:i mlwit hodně ruh]as.
Není se čemu I:IiUit n2.

kDalirt kou aně pracouat totiž
s wbauenírn nikdy u jnu desítek tisíc korun u řnpjaÍim roz.
počÍu si klLžd, d'obÚ hospodóř určiti rozm,slí' Pft'Uě lide, kteří
nrlšli v pn'ri po delší dow ru'činností srysl a budúí u sou rui.
wb) pm\pěšné pm spolpcrust' si .řejnú' ač hÍehtěně, u,tlihli
čermh, Petra' ''Tři ro^a a hst!.,' t,Jk zní líten' zókó|t, o za
městruiuání nezd]Jusfuanýh na L:eýej|e přospehe pnite' uý
něna zkušerufu a hlavu os,ědten2ho za rcDého ''n2makacen'
ka.. delši dnbu Ůilxího se Wj gduci muže zo!:ít'

Politíka Ministerstua p ice a socidlnbh Děcí tclk chÍg asi dn
bžž eh' ži\ota ,,ruxróíit,, uíce lidí' Jaký Ušak bune dopon r o
ake, mlEerne 4!tín dlouze spekulouaí' Nernr'hu se ouŠem
ub|ónil doimu' žP .niňouadi .olPžib'! rubudP ničin jlnýn
neŽ nevinřúu hrou mžnící statístikď úřadů pr!j'e' Cemé puntí"
b se přestěhují zprdln fukua a lék ru dlouhodobou n2zelniý
nd|1ost bude spíš jen n,Íungujícín pkrcbeň' n' k]jož spl'iiau
nad aidělken' nebuÍlnu ]lrčitě ucení poradci' ktaří eeli p,1n
L?m,sb]i' ale sfurostotp opakující Školení a zauč,ainí do|eka

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!


