
BěIotín: Dodnes se
potýl<áme s následl<y
Bel'otín/ S následky červno.
vých povodní se postiŽené ob.
ce potýkajÍ ďodnes. Svědčí o
tom situace v Bělotíně. Jeho
starosta Eduard Kavala stále
ještě sháni dalšÍ a další finan-
ce na odstraněni záplavových
škod. Deníku se v rozhovoru
svěřil, Že práce je v obci pořád
ďosta dost.

Jaká se lidem z Bělotína dosta-
|a finanční pomoc v souvislosti se
záp!avami?

Jedna věc jsou sociální
dávky pro ty nejvíce postiŽe-
né' druhá pak podpora ze
strany ministerstva pro
místní tozvoj. To uvolnilo pe-
níze i pro ty' kteřÍ sice nepři-
šli o majetek, ale přesto je vo.
dapoškoďila. Nato, aby jejich
domácnost opět normálrrě
fungovala, jim byl poskytnut
příspěvek ve výši 30 tisíc ko.
run. V první várce jsme vy.
platili padesát občanů, zby-
iých zhruba třicet ještě zbývá
vyplatit.

Kde skonči|y peníze ze sbíreft,
které prc Bělotín pořádaly nejrůz.
nější obce a sdruŽení?

S4mozřejmě Že právě v těch
rodinách, které to nejvÍce po-
třebovaly. Vytipovali jsme
jich deset a podělili jsme je
rovným dílem. KaŽdá z nic|t
dostala deset tisic. Je potěšu-
jicÍ,že kromě českých obcÍ se
na nás skládali i Iiďé ze za-
hraničí.

Budouještě uvo|něny další pro.

středky na odstranění niís|edků
povodní?

Stát odsouhlasil dalši půjč-
ky občanům. Za obec budeme
samozřejmě poŽadovat také
ještě nějaké penÍze. I jí totiŽ
vznikly škody na majetku.
Stále ještě čistime potok, kles-
tíme jeho břehy a snaŽíme se
učinit taková opatření,
abychom příště povodeň buď
úplně odvrátili, nebo alespoň
zmirnili.

Pomoh|i vám kromě obcí ijiné
instituce?

Zrovna včera jsem měl jed-
nání s nadaci Clověk v tísni.
Chtěli bychom od ní získat
pomoc na odstranění škoď ve
škole. Ta je sice na kopci, ale
přesto do ní natekla voda a
poškodila ji'

Jak jsou na tom Iidé a jejich do-
mácnosti?

Z nejhoršího uŽjsou venku,
ale vlhko majÍ ve zdech pořád.
Naštěstí je teďhezky a sucho.
Kdyby pršelo, vysychaly by
domymnohemdéle.

VyuŽíváte k odstraňování ná.
sledků povodní i veřejně prospěš-
ných prací?

Ano. Touto formou za-
městnáváme celkem dvaa.
ďvacet lidí' Byly doby, kdy
jsme měli na výplatnici obec-
ního úřadu deset jmen' Dnes
jich tam máme skoro padesát'
přičemŽ úředníků je šest a
zbytek jsou lidé, kteří pracují
vterénu.
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