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Abilympiáda letos „zboří“ hranice
Tradiční květnová přehlídka uplatnění zdravotně postižených bude mít v ČEZ Aréně poprvé mezinárodní účast
Pardubice – 22. ročník abilympiády, která je národní
přehlídkou pracovních schopností a dovedností osob se
zdravotním postižením, bude
mít mezinárodní účast, soutěže se uskuteční 23. a 24. května
v pardubické ČEZ Aréně.
Česká abilympijská asociace (CAA) nabídla možnost
účasti Maltě, Polsku, Slovensku, Turecku, Ukrajině a Walesu. Tedy zemím, se kterými
navázala kontakt v loňském
roce při plnění velkého mezinárodního projektu MAPDOT
(anglická zkratka, která v překladu znamená Pohybuj se a
zboř zeď).

zdravotních sester, kde zazní
řada zkušeností s péči o handicapované a naopak, na abilympiádě bude prezentace
práce zdravotních sester.

Co uvidí cizinci?

Večer v Kosatci
„Setkali jsme se v Turecku a na
Slovensku a seznámili se s
úrovní péče o lidi s postižením, vyměnili si zkušenosti a
hledali inspiraci pro zkvalitnění vlastní činnosti,“ vysvětlila Deníku Ivana Dolečková, ředitelka CAA. V předvečer zahájení abilympiády
pořadatelé počítají s přátelským večerem účastníků celého projektu, který se uskuteční v prostorách Integračního centra sociálních aktivit, známého Kosatce ve Sladkovského ulici.
„Pro letošní ročník jsme vyřadili disciplíny, do kterých se
dlouhodobě nehlásí žádný
soutěžící, přesto nabídneme
celkem 35 disciplín,“ konstatoval Jaromír Krpálek, ředitel
soutěžního úseku a dodal:

TRADIČNÍ disciplínou je aranžování květin. Na snímku pardubická Milena Samková. Foto: Jaromír Fridrich

„Vzhledem k mezinárodní
účasti jsme pravidla všech
disciplín přeložili a na našem
webu jsou k dispozici v anglické verzi i s odkazem na jejich videoprezentaci. O přes-

ném soutěžním pořadu právě
v těchto dnech intenzivně jednáme.“ Jisté je, že letos bude
omezen počet přihlášek do
jedné disciplíny, utká se maximálně dvanáct soutěžících.

Ti nejlepší si z Pardubic odvezou perníkové medaile, které
pro abilympiádu speciálně
vyrobí Pavel Janoš.
Velkým oživením doprovodného programu bude série
workshopů Přilož ruku k dílu
(např. perníková dílna, malování dřevěných postaviček,
výroba šperků z korálů atd.),
ale také tradiční výstava zdravotní a kompenzační techniky
ABI-REHA, kterou organizuje
pardubická agentura Parexpo. Souběžně s abilympiádou
se v AFI Paláci uskuteční celostátní odborná konference

Východočeské nemocnice čeká centralizace
Aktuálně
Východní Čechy – Centralizace alfou a omegou všeho.
Tak bude vypadat letošní rok
zdravotnictví jak Hradeckého, tak Pardubického kraje.
Zatímco v Hradeckém kraji
fungují krajské špitály pod

jednotnou hlavičkou akciového holdingu již řadu let a v
nejbližší době je potřeba hlavně vybrat nového ředitele holdingu, Pardubický kraj se k
fůzi svých pěti nemocnic
chystá teprve letos. Měla by
nastat k 1. červenci.
Jako další důvod ke sloučení pod jednou hlavičkou vedle

ekonomických přínosů nyní
kraji posloužila hrozba insolvence chrudimské nemocnice. Ta není způsobena špatným hospodařením, ale účetně: Má abnormálně nízký základní kapitál, pouze 27 milionů, takže závazky jej nyní vysoce převyšují. Situaci bude
kraj řešit hlavně právě navý-

šením základního jmění.
Dále centralizovat nemocnice ale chce, vedle nákladné
rekonstrukce náchodské nemocnice, i hradecké hejtmanství. „Chceme pokračovat v
přípravě spojení nemocnic do
jednoho celku a centralizovat
jejich řízení,“ řekl včera
hejtman Lubomír Franc. (kim)

K zápisům přijde rekordní počet dětí.
V dalších letech už jich bude jen ubývat
Východní Čechy – Tolik budoucích prvňáčků jako letos
přišlo k zápisům naposledy na
počátku 80. let, kdy šly do škol
tzv. Husákovy děti.
A nyní nastala generační
výměna: Právě populačně silné ročníky dětí narozených v
polovině 70. let vyrazí v příštích dnech do školních škamen už se svými dětmi.
„Letos nastoupí do prvních
tříd základních škol populačně nejsilnější ročník za posledních 20 let,“ uvedl vedoucí
odboru školství a kultury pardubického krajského úřadu
Ladislav Forman.
K zápisům, které začínají
tento týden, tak v celých východních Čechách míří neuvěřitelných 13 700 dětí. Zhruba stejný počet jich v září rovněž usedne do lavic prvních
tříd. Zápisy začnou zítra,
skončí 14. února. Konkrétní
termín si každý škola určuje
sama.
V dalších několika letech
zůstanou počty nových prvňáčků na zhruba stejně vysoké úrovni jako letos, pak ale
opět začnou klesat.
„Takto vysoké hodnoty budou ještě asi tři roky, pak začne dětí mírně ubývat,“ řekl
demograf Českého statistického úřadu Petr Dědič. Upozornil také na velké územní
rozdíly. Hodně dětí se stále ro-

Jak roste počet
dětí u zápisů
Pardubický kraj
– pro školní rok:
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

4706
4649
4811
5066
5139
5617
6200*

Hradecký kraj
– pro školní rok:

PRVŇÁČCI, VÍTEJTE! K zápisům do prvních tříd, které začínají už zítra,
letos míří rekordní počet dětí. Více než pětina jich každý rok dostane
odklad, počty však dorovnají děti, jež dostaly odklad vloni. Il. foto: Deník
dí například na Pardubicku, v
řadě dalších okresů jich ale už
oproti minulým letům rychle
ubývá.
Počty prvňáčků se zvyšují
od roku 2008, právě letos dosáhnou vrcholu. V posledních
letech tak s nedostatkem kapacit zápasily hlavně mateřské školy, nyní se problém
přesune do základních a za
dalších zhruba devět let na
střední. Ty přitom nyní kvůli
současnému nedostatku studentů naopak podstupují
masivní slučování a rušení.
Více než pětina ze zapsa-

ných prvňáčků každoročně
dostává odklad školní docházky, v podobném počtu je
však nahradí ty děti, které už
odklad měly z předchozího
roku. K žádosti o odklad je potřeba doložit posudek z poradny a potvrzení od lékaře
nebo psychologa, žádost se podává do května.
Odklady se však už rodičům nevyplatí tak jako dříve.
Od loňska si musí prodloužený pobyt dítěte v mateřské
školce hradit. Změnu schválili poslanci právě kvůli vysokému počtu odkladů. (kim, čtk)

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

5700
6088
6263
6609
6737
7040
7500*

„Zahraničním
účastníkům
chceme umožnit návštěvu
Denního stacionáře MIREA v
Nemošicích a rehabilitačního
centra Lentilka a Apolenky ve
Spojilu. V uvažované nabídce
jsou výlet na Kunětickou horu, plavba parníkem po Labi,
komentovaná procházka centrem Pardubic s prohlídkou
zámku nebo návštěva barokních soch v Chrudimi,“ informoval Deník Filip Novotný,
PR-manažer CAA.
Pozornost jistě přitáhne i
sobotní program v malé hale a
na parkovišti, který připraví
La Fiesta fittnes studio (cvičení na trampolíně, jumping,
zumba, salsa, basket na vozíku
atd.). Doprovodný program, na
kterém organizátoři intenzivně pracují už od závěru minulého roku, má už teď řadu velice zajímavých „položek“ –
např. jízdu na speciálních koloběžkách a dvoukolkách, hipoterapii, psí show Ligy vozíčkářů nebo exhibici sdružení Helppes.
Abilympiáda se koná v termínu voleb do Evropského parlamentu, a tak pořadatelé počítají s tím, že soutěžícím umožní
volit přímo v ČEZ Aréně, obdobně jako při parlamentních
volbách v roce 2010.
(fr)

ZAUJALO NÁS

V létě začne stavba
terminálu letiště
Pardubice – Už letos v létě by
se měla začít stavba nového
terminálu pardubického civilního letiště za čtvrt miliardy korun, aby mohlo odbavit
ještě víc lidí. Loňský rok byl
pro letiště rekordní, odbavilo
nevídaných 184 tisíc cestujících, převážně Rusů, a ocitlo
se na hranici kapacity.
To se projevuje hlavně v
nejvytíženějších
obdobích,
kterým je například začátek
roku. „Již teď jsme museli odmítnout několik letů. To pro
nás znamená nejen finanční
ztrátu, ale především nás to
poškozuje v očích dopravců,“
uvedl ředitel East Bohemian
Airport (EBA) Jan Andrlík.
Nynější terminál navíc neodpovídá moderním objektům s odpovídající kvalitou a
množství služeb. Letiště nyní
musí letos získat stavební povolení, dostat co nejvýhodnější úvěr od banky a dokončit tendr na stavební firmu,
která práce provede. Odhad
zahájení stavebních prací je
červen nebo červenec. Terminál má letišti umožnit odbavit
za hodinu až 450 cestujících.
Do roku 2022 by letiště prý
mohlo ročně využívat téměř
248 000 cestujících.
Společnost EBA, která letiště provozuje, vlastní z třetiny Pardubický kraj a ze dvou
třetin město Pardubice.
Letiště už s pomocí evropských dotací předloni dokončilo opravy palivového zázemí, pojezdových a spojovacích drah za více než 250 milionů korun.
(kim, čtk)

NEUŠLO NÁM

Ceny na pumpách šly dolů
Východní Čechy – Ceny pohonných hmot šly v posledních dnech
mírně dolů. Snížení cen nastalo poprvé od poloviny listopadu,
kdy jejich růst odstartovala devalvace koruny. Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 včera stál na východočeských pumpách
v průměru 35,85 koruny, nafta 35,98 koruny. Nejlevněji řidiči natankují na Trutnovsku, nejdráž na Svitavsku. Už se ani nevyplatí jezdit tankovat do Polska, rozdíl na litru činí jen zhruba jednu korunu. Údaje poskytla společnost CCS.
(kim)

Do hor konečně přišla zima
Východní Čechy – Paní Zima vyslyšela nářky vlekařů a ti po víkendovém ochlazení mohli začít konečně opět zasněžovat. Ke
zlepšení lyžařských podmínek přispělo také to, že v Krkonoších
o víkendu po dlouhých týdnech napadlo zhruba pět centimetrů
sněhu a výše položené areály tak oblehly tisíce lyžařů.
„Lyžařské podmínky se o víkendu začaly lepšit, na Černé hoře jsme ve vyšších partiích spustili sněžná děla, zasněžujeme
všechny sjezdovky. Věříme, že to mrazivé počasí vydrží, aby se
podmínky pro lyžování zkvalitnily,“ řekl Petr Hynek ze SkiResortu Černá hora – Pec. Sněhová děla spustili také vlekaři v Říčkách v Orlických horách. „Minusové teploty nám umožnily po
několika dlouhých týdnech oblev nad ránem spustit zasněžování,“ uvedli vlekaři. Lyžaři mohou v Říčkách jezdit po červené
i modré sjezdovce. Na modré je však nutné dbát z důvodu množství vytátých míst a některých zúžených přejezdových pasáží
zvýšené opatrnosti. Sněhová děla spustili rovněž ve Skiparku
Červená Voda na Orlickoústecku i jinde.
Ochlazení bylo včera skutečně znát. Nejen na hřebenech, ale
i v Peci pod Sněžkou včera ráno spadly teploty až k minus devíti
stupňům Celsia. Na hřebenech Krkonoš leží kolem 25 centimetrů a u Labské boudy dokonce 65 centimetrů sněhu. Horská služba však upozorňuje turisty na nebezpečný zledovatělý terén. V
krkonošských lavinových katastrech platí první, tedy nejnižší
stupeň lavinového nebezpečí. Na hřebenech Orlických hor je do
10 centimetrů sněhu. Teploty v noci pod nulou mají podle meteorologů vydržet minimálně celý týden.
(čtk, kim)

INZERCE

* Přibližný počet

- Do prvních tříd každý rok
ve skutečnosti nastupuje
zhruba o pětinu dětí méně,
než jich přijde k zápisu;
zbytek má odklad.
- Naopak do škol přijdou
děti, které již odklad měly,
takže v součtu se počty vyrovnají

Hledáme obchodníky
Výborné platové podmínky
+ 9% z vytvořeného zisku, služební auto, mobil,
notebook považujeme za samozřejmost.
Své životopisy zasílejte na
kariera@b7u.cz, www.b7u.cz.
Nabídka platí pro celou ČR.
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