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Bělotín ďaI práci dalším dvanácti Romrim
Minoritní skupina obyvate| se na Bě|otínsku bude starat o rjdržbu obecních prostor.Obec V tuto chví|i zaměstnává již 33 |idí

pnvrl nanŠmŇ

Bělotín - DalŠÍch dvanáct
obyvatel BěIotÍna romského
privodu je od minulého t]fdne
záměstnáno ve sluŽbách této
obce. S finančnÍ pomocí Mi.
nisterstva práce a sociálnÍch
věcÍ je v rámci programu Lid.
ské zdroje a zaměstnanost
uvedlo do pracovnÍho proce.
su vedenÍ tamního obecního
ÍrŤadu.
Těchto dvanáct vesměs

mÍstních občanri Bělotína
bude mít po dobu dvou let na
starost drŽbu obecních stat-
kri, zeleně' chodnÍk či za-
hrad a parkri. V nadcházejicÍ
zimě se samozŤejmě budou
starat také o odklizení sněhu.
,,Romové majÍ se sháněním
práce obecně velké problémy.
My se snaŽime zaměstnávat
dlouhodobě nejen naŠe oby-

vatele, ale tŤeba i dalši lidi
evidované na UŤadu práce.
kteŤí pocházejí napŤíklad z
vedlejši obce Polom nebo i z
Hranic. MomentáIně máme
tŤiatŤicet pracovník , z toho
je osmnáct Romri,.. uvedl sta.
rosta Bělotína Eduard Kava-
la.

Podle jeho slov je tato ak-
tivni spolupráce zároveĎ je.
dinou cestou. jak situaci mezi
většinovymi a minoritními
občany reŠit. Chce tak záro-
veĎ pŤedejít podobnym zále-
Žitostem. s nimiŽ se v součas-
nfch tlfdnech p-otÝkají napŤí-
klad obyvatelé Sluknovska.

Bělotín o finanční podporu
v rámci programu Lidské
zdroje a zaměstnanost zažá-
dal uŽ pŤed rokem a p l. AŽ
nyní se vŠak cellf projekt po.
daŤilo dovést do tispěŠného
konce.

,;Mám radost, Že ten projekt
vyšel, i kdyŽ vyhodnoceni tr-
valo tak dlouho. Určitě s tim
budou spojeny i jisté staros.
ti," dodalKavala.

NovÍ pracovníci sice měIi
byt zaměstnáni uŽ od začátku
tohoto měsíce, nakonec ale
doŠ]o k nékolikadennÍ pro-
dlevě. ,,Pracovni mÍsta v Bě.
Iotíně vznikla 10. ŤÍjna''tedy s
t1fdenním zpoŽděnÍm. Cekalo
se na vyjádŤenÍ Ministerstva
práce a sociálnich věcí' které
posoudilo veŤejnou podpo-
ru',. uvedla projektová mana.
Žerka Marcela TomáŠová z
Hranické rozvojové agentu-
ry. Tomášová také uvedla, Že
pod správu novych zaměst-
nanc spadá také obec
NejdekaLučice.

Podle běIotínského starosty
vŠak krátké zdrŽeni vribec
nehraje roti. 

',Š1o 
jen provoz-

ní záleŽitost. KdyŽ jsme po-
čkali jeden a p l roku, nebyl
pro nás problém vydrŽetještě
čtrnáct dní,.. konstatoval Ka.
vala.

Mimo tu samotnou pracov-
ní činnost na pracovnÍky če.
kají také rekvalifikačni kur-
zy, které souvisí s vykonáva.
nou pracÍ. ''Měli by b t pro-
školeni a vědět' jak se to či
ono pouŽívá. Chceme tak
pŤedejit zbytečn m Írrazrim
či komplikacim. Dva nebo tŤi
lidé si udělali také Ťidičské
oprávněnÍ na traktor,.. doda-
la pracovnice Hranické roz-
vojové agentury.

Kavala i Tomášová potvrdi-
li' Že častnÍci budou navště.
vovat také Školení na finanč-
ní a ekonomickou gramot-
nost, aby věděli, jak tjrsporně
nakládat s finančnÍmi pro-
stŤedky. Kurzy i mzďy za-

městnanc jsou financovány
právě z dotaci zmíněného
programu. VŠichni zaintere.
sovaní pry na pŤipravované
kurzy vyjádŤili pozitivní re-
akce.

Pracovní mista však nejsou
jedinou zá|eŽitosti, kterou
Kavala v souvislosti s mist-
ními Romy zam:fšli. Asi čtyŤi
kilometry od BělotÍna smě-
rem na obec Nejdek pro ně
nechal za obecni peníze opra-
vit byty' které byly v posled-
nÍch letech poničeny povod-
němi.

,,Určitě jsme rádi jak za po.
sk1'tnutou práci, tak i za byd.
lení. To, Že máme nyni stálou
práci, bereme jako velkou
v1fhodu'.. Ťekla nová zaměst-
nankyně obce BoŽena Feren-
cová, která se s ostatnimi
čtyŤmi členy své rodiny bude
brzy stěhovat do nového.

,'Náklady jsme samozŤejmě
Ťešili i určitou ptijčkou ze
státního rozpočtu, tu ale mu-
síme vrátit. PočÍtáme s tím'
Že se nám částečně vráti z
nájemného. I kdyŽ zatím
pŤesně nevÍm, jak vysoké to
nájemné bude'.. Ťekl Kavala.

,,SamozŤejmě to nenÍ Žádn:Í
čínskÝ skok' Ale ať si o tom
mysli kdo chce, co chce, pod-
le mě je to prostě jeďiná cesta
k tomu, abychom proŽili
normálni život bez kompli-
kacÍ. V děďině' kde stojÍ sto
po zuby ozbrojenych chlap ,

bych ŽÍt nechtěI,.. poukázal
Kavala na problémy, které
museji ŤeŠit obyvatelé ně-
kter:Ích dalších částí repub-
liky. MoŽná také proto po-
jmenovali v Bělotině projekt
pŤíznačn]/m sloganem
,,Chceme společně Žít a pra-
covat."


