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Lidem s epilepsií či astmatem hrozí vyhazovy
Současné bezvládí začínají odnášet lidé s
tzv. zdravotním znevýhodněním. Nedaří se
prosadit novelu, která by jim vrátila jejich
nedávno zrušená zvýhodnění na trhu práce.
Východní Čechy – Lidem, kteří trpí například epilepsií či
astmatem, začínají krušné časy. Kvůli rozhodnutí předchozí vlády totiž nyní postupně přicházejí o status tzv.
zdravotně znevýhodněných
osob, na které jejich zaměstnavatelé dostávali od státu
každý měsíc několikatisícovou podporu. Ti se tak ocitají
bez práce.
Příkladem je pardubická
Česká abilympijská asociace,
která (ČAA) už jednoho člověka musela propustit a dalšího totéž čeká na jaře. Přesně
tak, jak na ně přestávají chodit příspěvky. Národní rada
osob se zdravotním postižením (NRZP) se sice snaží lob-

bovat za urychlené přijetí novely zákona, do příštího roku
se to však kvůli nedávným
volbám už nejspíš nestihne.
„Bohužel jsme kvůli konci
statusu zdravotně znevýhodněné osoby už museli propustit jednoho zaměstnance, dalšího to čeká v příštích měsících,“ potvrdila ředitelka
ČAA Ivana Dolečková.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sice chce těmto lidem jejich statut vrátit zpět,
kvůli současné výměně vlád
se to však do konce roku už
nestihne. Šéf NRZP, známý
vozíčkář Václav Krása, chce
ministerskou novelu ještě
protlačit na jednání končící
úřednické vlády, aby šla do

Stanovisko ministerstva sociálních věcí
• V případě, že fyzická osoba pozbude statusu osoby zdravotně znevýhodněné (pozbytím platnosti rozhodnutí o uznání osobou zdravotně
znevýhodněnou, resp. nejpozději dnem 1. 1. 2015) a nebude uznána osobou invalidní v prvním, druhém, nebo třetím stupni, nebude již tato fyzická osoba dále považována za osobu se zdravotním postižením ve
smyslu ustanovení Zákona o zaměstnanosti.
• Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v roce 2013 návrh
novely zákona o zaměstnanosti, ve kterém navrhuje opětovné zavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako jedné z podkategorií
osob se zdravotním postižením.

ŠKÁLA UPLATNĚNÍ osob se zdravotním znevýhodněním je široká.
Bez finanční podpory ze strany státu jejich zaměstnání jim však hrozí
vyhazovy. Ilustrační foto: Deník
Parlamentu po Novém roce co
nejdřív. Má však výhrady k
navrhovaným výším příspěvků zaměstnavatelům.
„Ti doposud dostávali osm
tisíc na jednoho člověka a další peníze na provozní výdaje.

OBLEVA PŘIŠLA I NA HŘEBENY

Jestli teď chtějí přispívat jen
čtyřmi tisíci na mzdu a už
žádnými provozními dotacemi, tak to je zatraceně málo a
to se musíme pokusit před
jednáním vlády změnit,“ uvedl Krása.
(kim)

• V této souvislosti uvádíme, že pokud jde o poskytování příspěvku na
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném
pracovním místě, je navrhováno, aby v případě, že na tomto chráněném
pracovním místě bude zaměstnána osoba zdravotně znevýhodněná, aby
výše příspěvku činila nejvýše 4.000,- Kč.
• Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného
pracovního místa se neposkytne zaměstnavateli na pracovní místo zřízené nebo vymezené pro zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou
zdravotně znevýhodněnou. Návrh novely zákona o zaměstnanosti byl v
červenci 2013 předložen vládě k projednání. Vláda však prozatím tento návrh novely neprojednala. Nicméně ministerstvem navrhovaná účinnost novely zákona o zaměstnanosti je ke dni 1. 1. 2014.

Letiště čeká 180 tisíc cestujících
Aktuálně
Pardubice – Mezinárodní letiště v Pardubicích letos odbavilo už více než 170 000 cestujících, za celý rok by jich mohlo být zhruba 180
000. Řekl to včera Jan Andrlík, ředitel společnosti East Bohemian Airport (EBA), která letiště provozuje. Minulý rok pardubické letiště
využilo 125 000 lidí. Výsledky dosáhly svého
stropu, více pasažérů nelze kvůli kapacitě letiště odbavit. Společnost proto připravuje výstavbu nového letištního terminálu.
„Jen na konec tohoto roku a začátek příštího
jsme odmítli téměř 60 letů, které nedokážeme
kvůli kapacitě zvládnout. Přinesly by nám asi
čtyři miliony zisku,“ uvedl Andrlík.
Firmu EBA vlastní ze dvou třetin Pardubice, z jedné třetiny Pardubický kraj. Na stavbu
terminálu si musí vzít úvěr až 250 milionů ko-

run na 15 let. Ručiteli budou formou směnek
oba akcionáři v poměru svých podílů. Ručení
nezhorší dluhovou službu vlastníků, nebude
mít proto vliv na podmínky možných dalších
úvěrů. EBA naopak může půjčku volněji využívat i na další související investice.
Vloni EBA po letech ztrát vykázala zisk přes
čtyři miliony korun. Za letošní rok Andrlík odhaduje výsledek na 20 milionů korun. Pokud by
takové výsledky vydržely, neměl by prý být
problém úvěr splácet. Další výnosy přinese letišti zvýšení odbavovací kapacity po výstavbě
nového terminálu. V minulých letech kvůli
hospodářské krizi se letiště naopak potýkalo s
velkým propadem počtu cestujících.
Letiště v Pardubicích začalo fungovat v květnu 1995, od roku 2007 nabízí i lety do Petrohradu a Moskvy. Ruští pasažéři letišti vydělávají
nejvíce. Zbytek odbavených jsou lidé, kteří v
létě odlétají do turistických destinací. (čtk, kim)

INZERCE

DI SKIAREÁLŮ v Královéhradeckém a Pardubickém kraji o víkendu zamířily tisíce lyžařů, včera
další stovky. Například do SkiResortu Černá hora – Pec přijelo v sobotu a v neděli šest tisíc lidí.
Na východě Čech jsou kvůli teplému počasí, které nedovoluje umělé zasněžování, zatím v provozu jen výše položené lyžařské areály, které na dosud otevřených tratích nabízejí až 70 centimetrů sněhu. Na hřebenech Krkonoš leží zhruba 50 a Orlických hor 30 centimetrů sněhu. Před týdnem to však bylo dvakrát tolik. Včera tání pokračovalo, i na hřebenech Krkonoš přes den teplota
šplhala k až pěti stupňům a celý den hřálo sluníčko. Foto: Deník

SOUTĚŽ DENÍKU

Soka ztloukl násadou od koštěte

Vyhrajte kalendáře
s portréty zvířat

Česká Třebová – Třiatřicetiletý muž vtrhl nezvaně do cizího bytu v České Třebové a v
kuchyni tam surově napadl
devětadvacetiletou ženu. V
obývacím pokoji pak brutálně
s násadou od koštěte zaútočil
na hlavu o rok staršího muže.
Motiv činu, zda se jedná o
zhrzelou lásku, policie nespecifikovala. Násilníkovi teď za
porušování domovní svobody
a pokus o ublížení na zdraví
hrozí až tři roky vězení.

Na zemědělce a ochranu
přírody jde pět milionů
Královéhradecký kraj – Pět
milionů korun rozdělí v příštím roce zdejší hejtmanství
mezi projekty z oblasti životního prostředí a zemědělství.
Dotační programy financují
například aktivity zaměřené
na hospodaření s odpady,
ochranu ohrožených živočichů a rostlin ve volné přírodě,
podporu včelaření nebo vzdělávací aktivity zaměřené na
ochranu životního prostředí.
„Žádosti do sedmi dotačních programů bude možné

podávat do konce února. Nově
byl vyhlášen program Obnova a technické zajištění stávajících návesních vodních
nádrží, který pomáhá financovat rekonstrukci vodních
ploch a toků v obcích,“ uvedl
náměstek hejtmana Otakar
Ruml. Další program podporuje prodej potravin „ze dvora“ přímo od farmářů.
V roce 2013 kraj rozdělil mezi dvě desítky včelařů a včelařských organizací jeden milion korun.
(njt)
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Dvůr Králové n. L. – Zajímavou rychlosoutěž připravil
pro své čtenáře Krkonošský
deník ve spolupráci s odbornicí na africká zvířata Danou
Holečkovou o čtyři nástěnné
kalendáře na rok 2014 plné
portrétů zvířat, které namalovala.
A jak se zapojíte do soutěže?
Stačí, když správně odpovíte
na soutěžní otázku a budete
mít štěstí při losování. Otázka: 1. Kolik kalendářů Dana
Holečková namalovala a jak se
jmenují? Správnou odpověď
posílejte do středy 18. prosince do 12 hodin na e-mailovou
adresu:
miroslava.kamenikova@denik.cz.
Nezapomeňte uvést vaši adresu a telefonní kontakt,
abychom vás v případě výhry
mohli ihned kontaktovat. Pokud si s odpovědí nevíte rady,
napovíme vám, že ji najdete na
internetových
stránkách
www.portrety-zvirat.cz.
Jména výherců budou ve
čtvrtek 19. prosince zveřejněna nejen v tištěném vydání
Krkonošského deníku, ale také na jeho Facebooku a na
webu
www.krkonosskydenik.cz.
(mik)

„Událost se stala první listopadový večer, kdy muž měl
přijít bez svolení majitele bytu do jeho vnitřních prostor.
Muže měl opakovanými údery násadou koštěte bít do hlavy. Tímto jednáním mu způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření,“ uvedla
policejní mluvčí Lenka Vilímková.
Jak dodala, v minulých
dnech už bylo násilníkovi sděleno obvinění.
(kim)

