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  Dobrý den.
Dovolte abych Vám sdělil, jak nyní pomáhá město Miletín a občané pomáhají Ukrajině. V
současné době funguje jak finanční, tak materiální sbírka, která bude především použita na
pokrytí nákladů spojené s pobytem uprchlíků přímo v Miletíně.  V současné době máme
ubytované první tři uprchlíky v budově sokolovny. Je o ně kompletně postaráno. Na obědy a
večeře chodí do restaurace Rohoznice. Byla jim přidělena finanční částka ze které si hradí
například snídaně. Miletín je přihlášen v evidenci možnosti zajištění ubytování pro celkem
20 uprchlíků. Stát nyní maximálně využívá ubytování pro uprchlíky ve svých zařízeních,
jako jsou různá školící, či rekreační střediska. Jakmile budou kapacity vyčerpány, budou
uprchlíci  umístěni  dle  nabízených  možností  obcí.  Dnešního  dne  také  začala  možnost
podpory  díky  dětem  z  naší  základní  školy  v  Miletíně  a  to  tím,  že  děti  vyrobily
nádherné ,,placky" na připnutí a výtěžek bude použit na podporu. Tímto bych chtěl vyslovit
obrovské poděkování dětem i personálu školy. Možno zakoupit v Infocnetru Mateřídouška.
Co se týká materiální sbírky, tak to probíhá v obřadní síni na náměstí K.J.Erbena. Dneska do
16.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 11.00 hodin. Od příštího týdne v pracovní době MÚ.
Materiál, který nebudeme potřebovat pro ,,Naše uprchlíky" odvezeme do centrálního skladu
v nemocnici Náchod.
Město Miletín také eviduje nabídku třech domácností, které jsou ochotni ubytovat uprchlíky.
Vedení  firmy  Miltex  Miletín,  také  nabídlo  spolufinancování  nákladů  na  stravování
uprchlíků. Máme také nabídky zaměstnání pro uprchlíky a i město Miletín zaměstná alespoň
jednoho uprchlíka. S vedením školy je dohodnuto, že pokud budou v Miletíně děti, budou
zařazeni do výuky, včetně mateřské školy. Pokud bude uzavřena tělocvična v sokolovně,
bude možné využívat tělocvičnu ve škole. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří pomáhají
jakýmkoliv způsobem. Pevně věřím, že se co nejdříve ten šílenec stáhne z Ukrajiny.

S přáním hezkého dne
Nosek Miroslav

starosta města Miletín


