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pardubicko česko svět

Hledá se
plavčík.
Zn. spěchá
Téměř nulová
nezaměstnanost
ohrožuje i provoz
koupališť před
začínající sezonou.
Pardubický kraj – Nedostatek pracovních sil se už
odráží i v tak zdánlivě
lukrativních profesích, jako
je plavčík. Člověk se celý
den sluní, koupe, potěší oko
a ještě za to dostane zaplaceno. I když má obrovskou
odpovědnost.
Přesto plavčíků začíná být
zoufale málo. Některá koupaliště dokonce pár dní po
zahájení provozu musela

Seriál Deníku

NA ABILYMPIÁDĚ SE LETOS
SOUTĚŽÍ V 17 DISCIPLÍNÁCH

kvůli absenci plavčíků zavřít. Třeba v Hradci Králové.
V Pardubickém kraji situace
zatím tak kritická není.
„Je to horší než v minulých letech. Hlavní plavčíci
přecházejí z krytého bazénu
do aquaparku, problém je
ale s brigádníky na hlavní
sezonu. Inzerujeme poptávku po plavčících, přidali
jsme jim i na mzdách,“ řekl
Václav Knejp, jednatel firmy
Tepvos, která v Ústí nad
Orlicí spravuje koupaliště.
Podobná situace je i jinde.
Na mzdách se přidávalo
téměř všude, i brigádníciplavčíci si tak vydělají kolem stovky na hodinu čistého. Přesto to nestačí. ...3

Pardubice – Střední průmyslová škola stavební v
Pardubicích se dočká moderní kuchyně.
„Vyměněny budou elektroinstalace, kanalizace a
rozvody vody. Obnovou
projdou také podlahy a stěny a chybět nebude ani no-

vá multifunkční technologie. Náklady budou 8,1 milionu korun,“ řekl náměstek
hejtmana Roman Línek.
Výstavba začne v létě,
nový stravovací provoz by
měl být otevřen v říjnu.
„Díky modernizaci bude
škola moci nabídnout kvalitnější a pestřejší stravu,“
dodal hejtman Martin Netolický. (len)

PARDUBICKO
VČERA
Přiotrávená ležela
na lavičce
Pardubice – Bezvládnou
ženu našli strážníci při obchůzce na pardubickém nádraží. „Ležela na lavičce a
vedle sebe měla odložené
léky různých účinků a vypitou placatku rumu,“ popsala včera tisková mluvčí
pardubických strážníků Lucie Klementová. Hlídce se
sice jednapadesátiletou ženu podařilo probudit, ale
komunikace s ní byla velmi
obtížná. Byla omámená a
zmatená. Přivolaní záchranáři proto ženu převezli do
nemocnice. (pro)

PARDUBICKO
DNES
Jarmark nabídne
cizokrajné lahůdky

Stavební škola bude
mít novou kuchyň
Kraj počítá s náklady
ve výši 8,1 milionu korun.
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V PARDUBICKÉ Tipsport areně včera začal již 26. ročník abilympiády, dvoudenní přehlídky pracovních a volnočasových dovedností osob se zdravotním postižením. O medaile
bojuje v 17 soutěžních disciplínách celkem 81 hendikepovaných lidí. Největší zájem je o
návrh plakátu, fotografování, keramiku, malování na kameny a aranžování suchých květin.
Součástí akce je také zážitkový veletrh Kreativ. Foto: Deník/Luboš Jeníček

Pardubice – V krajském
městě dnes začne festival
Multi-kulturní týden. Zahájí
ho jarmark na Pernštýnském náměstí, kde bude
možné ochutnat cizokrajné
lahůdky. O zábavu se budou
starat účinkující z Nepálu,
Mexika, Mongolska, Ruska,
Ukrajiny nebo Indonésie,
ale také pardubické soubory
Samirah, DDM Alfa či 105.
Cílem festivalu, který potrvá
do středy, je přiblížit návštěvníkům různé kultury a
poskytnout jim prostor pro
zajímavá setkání. (pro)
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