
Starostům se nelíbí novinka
v zapojování nezaměstnaných
Dotace na veřejně prospěšné práce mají od začátku |etošního roku novou podmínku
JAKUBZEMAN

Eranica Přercp DoÍace na
veiejně prospěŠné práce májj
od začátku letošnÍho roku no
vou podmÍnl{u. starostové
musÍ zaměstnat tidi' kteří jsou
na podpoŤe a poslednÍ tři řoky
v plogŤamu veŤejných praci
neby]i. ,'vidÍm návrh jako to
tálnÍ hloupost' který plokazu
je naprostou neznalost pomě
rů u nás do]e,,' nebrď si ser
vítky siarosta BělotÍna Edu
ard Kavala.

starosta Bělotina nechtě]
kritizovat za kaŽdou cenu, ale
novinka ho zroima nepotěšila'

''Neprotestuj 
i proti tomu' Že se

problémem někdo zabývá' a]e
proti Šablonovému řeŠenÍ si
tuace," doplnil Eduard Kava
la' Nový návrh se nezanlouvá
ani staŤostovi obce vŠechovi.
ce' Hlai.nÍ problém vidÍ v ne.
chuti pracovat, ale i v zauao.
vání nových lidÍ' 

''Mys]ím 
si'

Že nezi lidmi' kteřÍ nepracují'
nenÍ moc téch' kt€ii mají zá.
jem placovat' Navíc ďouhý
čas zabefe' než nováčky na
strojÍch zaučíme,.. řekl Rado.
van Mikuš.

Probtémem podle oslove
llých starostů je i skutečnost'
Že b dou muset svěřit drahé
náiadÍ a siroje osobám' které
nemají lYzkoušené. Naopak o
osvédčené a provéřené osoby
!řijdóL'' ''Je 

plavda, Že rázem
musÍme svěÍit například se
kačky a motorové kcsy do ru'

l{ezaněstnaný nezaněstmný aneb
Jak se v|k nažrď a koza atsta|a cdá

koú]idem' o kterých moc věcÍ
nevíme,,. ploh]ásil stáJosta
VŠechovic Radovan Mikuš'

Jeho bělotinský ko]ega vidi
ve zbavení se dosavadnlch
pracovníků jeŠtě da]ší důleži

I{A OKRA'

tý prob]ém' ,,Docela mě zají
má, co rcpublika získá tím, že
osoby, které zÍskaly nějaký
pracovní návyk' pošle rázem
pod nost," dodat Eduad Ka-

Pochop€ní přo zlobu starostú
mají na Uřadě práce. odkud do
rukou obci novinka v dotač
nim progŤamu přiŠ]a. ,,Staros
tum s€ nedivim' plotoŽe jim
piibude spousta zejnéna or
ganizačni pláce, ale budou se s
tim muset vyrovnat," pozna
menal Pav€] Remeň, vedoucÍ
hranického Uřadu práce.
Navíc dodává, Ž€ problém

snad nebude tak horký' jak na
první pohled \Tpadá' ,'Pos]ed.
nÍ dobou jsme měli dvě výbě-
rová řízeni v obcích a starcs.
tové byli vždy spokojeni,,' do-
plnil Pave1 Remeň'

Dosud opakované smlouvy
na veřejně pŤospěŠné pÍáce s
týmiŽ lidmi,ákon umožňovď'

''Neradi 
jsme řetézili přaco\,'lli

smlouw' Tato novinl{a Iná
proto svoji losil{u. Jde o to, aby
si co největší počet nezaměst
naných 1idí udŤŽel pmcovnÍ
návyky''. vysvětiil rozhodnuti
ministerstva ř€dite] I'řádn
práce v Přerově Michal Lan
goš. Jeho úřad se chystá po.
moci staŤostům i noqÍm pra.
co\,.níkům na veřejně přo.
spéšných pracich tim' Že Ďa.
bÍdne rekvalifikaci. .,Napři
klad na pláci s techni}ou mů-
Žeme zaškolit,.. podotkl Lan
goš, pod1e něhoŽ by toto opa!
ření nohlo aspoĎ trochu
zmfunii oba\ry starostů.

Těm zatím nezbý.řá' neŽ se s
novinkou snířit' zdabudepro
obc€ přÍnosem nebo ne, Ioz
hodne aŽ celý následující rok a
jejiup]atněnÍvpraxi-

Ťomáš
Indrei

šďredaktor

NěkÍ2ré Zjron, n2k)
ďedpi$, jsou dn sb|n d do
píýnenP k popuhíní nebo
pffuakpliči?on,únce'
kterou IBÍos zazru,nenali
stafostove mlý a obcí při
absazou'ní mísÍ no Uúř|ě

to'noinl'"iau"nň."' praswswprd!c?.'uzse a1ii.
rui nluun hadni rnhlet:.
Nent se čemu divit - |12kua.

li1ikoaani proÍoÚat totiž s Ú"baDnín někdy u řlillu d?sítpk tisíc
k,run u napjatén rozpočtu si k!žďj d,brý h,spd1ář u|I:itě
rozmjslí' Próvě lidé, kteři rašlí D prbi po delší dolu |Ecimosti
snasl a budují u soft |uivyb prospe.n2 pro spol.ďnst' si zieÍ
mó' at nechtóne' ryfihli černaho Petra' ''Tři roky a dost!.', tak
zní litera záko|la o zdměstrui,dní nenn'stnaúch na Dzrejně
prospešne p fue. uýneru zkušefuéh, a hl,ane osL'ědien2ho za
řouého ,'ngm]íačenka. delší dobu ailírího se ru gauii m]iže
zaeít. Politika Ministerstaa p in a sociólních lrěcí tak cfue .'si
flo Nžruho žúnta ,,naÚrátit'. Díce liní Jakj, ušak bune d,pd
této akce, můženv 2atim dlowe spekubvat. Nenohu se oukm
ubrÍinil dojmu' že zniňo,aná zdležLtosl |t"bude nřim jiným
rcž n,uinnou htou nenij statklik, úiadů pnjrp' drru punti
b] se prestěhují zpraua doleua a lék ra dlouh,dnbou |Ézdm^t
narcst bude spíš jen nď@gujítím platebenl n' kdož splličí.)u
nÁd Újd'ellan, nebulou určitě utení porajti, H2ří cga pMrL
uw,sleli, ale starostow oI]akúítí škokní a zauiouiní d,||ak,}
nečrn. ,Idkze Ulk mue IÚt |'plni kunný, protože fuIší bza při.
jde az po urhod|Dcení, a to nabune' soulle pJdb |ychhsti |1^šbh
úřadú' u dohledni době' Nl'padůn zdaf a dnbrjm zDl,išť!


