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Neodkládejte vyřízení nových
dokladů na úplný závěr roku!
Od Vánoc do konce roku bude uzavřen úsek občanských průkazů a cestovních dokladů
„Posledním dnem, kdy si
občané mohou vyzvednout
hotové doklady, nebo požádat
o nové, je 23. prosinec. Pak bude následovat odstávka systému, který úřady v celé České
republice k vyřizování této
agendy využívají. V jejím průběhu tedy nebudeme moci přijímat žádosti o osobní doklady, ani vydávat ty již vyrobené,“ nechal se slyšet vedoucí
odboru správních agend pardubického magistrátu Petr
Kramář.

Pardubice – Konec roku může být komplikovaný pro občany, kterým letos končí platnost osobních dokladů.

4. ledna 2016 už
systém poběží

23. prosince je
poslední den
„Podle novely zákona, týkající se této agendy a která začne
platit od 1. ledna 2016, bude od
Vánoc až do konce roku uzavřen úsek občanských průka-

zů a cestovních dokladů,“ informovala náš Deník Nataša

Hradní z tiskového úseku
Magistrátu města Pardubic.

„V pondělí 4. ledna 2016, které
je prvním pracovním dnem
nového roku, by už měla agenda občanských průkazů a cestovních dokladů fungovat jako v kterýkoli jiný úřední
den,“ poznamenala Nataša
Hradní.
(jp)
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Východočeši skokany roku.
Darovali skoro 20 tun jídla
Zjistili jsme
Pardubice – Během letošní
Národní potravinové sbírky
(NPS) se vyznamenal Pardubický a také Královéhradecký
kraj, který se stal dokonce
skokanem roku v darovaných
potravinách potřebným.
NPS má za úkol pomáhat
matkám s dětmi v azylových
domech, seniorům, osobám
bez domova, lidem s handicapem a všem, kteří trpí nedostatkem jídla.
NPS pořádá nevládní platforma Byznys pro společnost,
která první sbírku uskutečnila v roce 2013 a snaží se upozornit na problém plýtvání
jídlem a naopak jeho nedostatku pro potřebné.

Vybralo se celkem
236 tun potravin
Celkem se vybralo 228 tun potravin. „S přispěním firem,
které poskytly individuální
dary přímo potravinovým

bankám, se konečné množství
vyšplhalo na 236 tun,“ sdělila
Anna Šulcová z firmy Byznys
pro zdraví.
V Pardubickém kraji to bylo 9,2 tun, což je oproti roku
2014 o 28,9 procent více.
Nejvíce se vybralo v pardubickém hypermarketu Globus, a to 2345 kilogramů.
Sousední Královéhradecký
kraj vybral 10,3 tun. Oproti
minulému roku si polepšil o
202,7 procent a stal se tak mezi
kraji skokanem roku.

Pomáhalo se ve více
jak 470 obchodech
Byznys pro společnost spolupracuje s Českou federací potravinových bank, Armádou
spásy a řadou dalších firem,
obchodů i jiných institucí.
Do akce se zapojily také vybrané školy a školky.
Dobrovolníci byli lehce k
poznání v modrých zástěrách
s logem „Potraviny pomáhají“ a asistovali ve více něž 470
obchodech po celé zemi.
(jp)

Právě dnes

Putovní výstava ukazuje Tváře pomoci

Dobrá zpráva
pro všechny

Europoslanec Tomáš Zdechovský bude
hovořit o migrační krizi. Na univerzitě
Pardubice – Dnes v

Nenechte si ujít
Pardubice – Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s organizací CARE Česká republika a Střední zdravotnickou školou v Pardubicích zvou na výstavu Tváře
pomoci – who CAREs?, která u
příležitosti Evropského roku
rozvoje 2015 představuje témata humanitární pomoci a
rozvojové spolupráce. Putovní výstava bude v Pardubicích zdarma k navštívení do
23. prosince 2015.
„Deset panelů příběhů a fo-

tografií, to jsou Tváře pomoci,
které představují úspěšné
projekty evropské i české rozvojové spolupráce a podoby
humanitární pomoci,“ uvedla
za organizátory Ema Stašová.
Výstava návštěvníky zavede například do Bangladéše,
kde dívka Sabina v továrně
každý den šije trička pro evropský trh, nebo do Vietnamu
za „Otcem stromů“, který sází
mangrovníky, a předchází tak
ničivým dopadům vichřic a
záplav.
Výstava představí také osmiletého Ibrahima ze Sýrie,
jenž se svou matkou žije v

uprchlickém táboře v Jordánsku a všemi silami se vyrovnává se smrtí otce.
Příběhy Vidy z Ghany či
Faustina z Burundi zase ukazují, proč je důležité posilovat
roli žen ve společnosti všude
na světě: například prostřednictvím malých spořících
skupin, díky nimž mohou ženy začít s drobným podnikáním a finančně zabezpečit sebe i svou rodinu, či efektivní
osvětou mužů.
Výstava je na Střední zdravotnické škole v Pardubicích
k vidění od 23. listopadu do 23.
prosince.
(pad)

Česko bude zpívat koledy už po
páté! Také letos si společně zazpíváme tři koledy, které již
známe: Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma. Další
dvě jste vybrali vy – Jak jsi
krásné, neviňátko a Pásli ovce
Valaši. Zpívání zakončíme
písničkou Vánoce, Vánoce
přicházejí.
Sejdeme se ve středu 9. prosince v 18 hodin na různých
místech České republiky,
abychom nejen společně zpívali, ale prožili i příjemný adventní čas. Zpívejte s námi a
zavítejte přímo na naši akci v
Pardubicích nebo se přihlaste
na webu s tou svou. Po přihlášení vám zašleme e-mail, kam
můžete posílat své příspěvky.
Letošní akci přijde na nové
místo – pardubickou třídu Míru – podpořit i populární zpěvák Petr Kotvald (na archivním snímku) a pěvecký sbor
Continuo. Večerem diváky
provedou moderátoři Petra
Beránková a Miroslav Hruban z Českého rozhlasu Pardubice, který je mediálním
partnerem této pozoruhodné
akce.
(pad)

deset hodin se na Univerzitě Pardubice
uskuteční beseda pro
studenty a veřejnost na
téma Migrace. Hlavním
řečníkem bude europoslanec Tomáš Zdechovský (na archivním
snímku) a tisková
mluvčí Zastoupení Evropské komise v České
republice Karolína
Kottová. „Akce se
uskuteční v učebně číslo EB – E2 v areálu univerzity ve Studentské
ulici 95,“ informovali
náš Deník pořadatelé z
Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a
Europe Direct Pardubice.
(pad)

Seberte odvahu a přijďte se
bát za čerty do Mázhausu!
Náš tip
Pardubice – Ve výstavním
prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí je v současné době k vidění čertovská
výstava s názvem Pohádkové
peklo.
Od 2. listopadu jsou sklepení Mázhausu zvané Šatlava plné čertů, čertic, ale i andělů z
dílny amatérské výtvarnice
Andrey Sokolové.
Pokud jste odvážní a nebojíte se, tak se přijďte podívat!
Výstava potrvá až do před-

vánočních dní. S vašimi dětmi
se sem můžete přijít bát až do
20. prosince.
V Šatlavě působí instalace
čertovských i andělských bytostí magicky a strašidelně.
K autentické pekelné atmosféře přispívá zejména umístění výstavy v podzemním
prostoru Mázhausu, podtržené navíc světelnými a zvukovými efekty.
„Zlobivé děti by se měly
trošku bát, protože čerti už
mají zatopeno pod kotlem,“ říká kurátorka výstavy Soňa
Oberreiterová.
(nika)

Výkupy pozemků pro dopravní stavby získají pevný řád
K věci
Pardubice/Praha – Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Nová pravidla, která napomáhají především Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) při
výkupech pozemků v jednání
s jejich majiteli, budou platit
od nového roku. Dosavadní
maximální limity cen vykupovaných pozemků nahradí
pevně stanovené ceny.
Poslanecký návrh zákona,
pod kterým jsou podepsáni
koaliční a opoziční zástupci,
schválila Sněmovna v zrych-

leném režimu 131 hlasy poslanců a poslankyň.
„Velmi si vážím této, nepříliš časté, shodě napříč politickým spektrem, která je
vyjádřena více než ústavní
většinou při hlasování o novele. Musím rovněž ocenit
proaktivní přístup kolegů z
ostatních poslaneckých klubů
od samého začátku, kdy jsme v
létě začali o této úpravě diskutovat,“ říká předkladatel
návrhu, pardubický poslanec,
Martin Kolovratník (ANO).
Novela zákona o urychlení
výstavby
dopravní
infrastruktury má odstranit nesrovnalosti při výkupech pozemků, které odhalila letošní

praxe. „Doposud platná norma sice napravovala nespravedlivé, přesněji řečeno velmi
nízké, výkupní ceny pozemků, ovšem nabízela zároveň
různé násobky těchto výkupních cen. Vedlo to k tomu, že
jednotlivé krajské Správy
ŘSD nabízely majitelům pozemků různé ceny a jednání s
nimi se i nadále protahovala,“
upřesňuje Martin Kolovratník a dodává: „Stejně tak „institut“ výjimky šestnáctinásobku výkupní ceny, který podepisoval ministr dopravy, se
ukázal jako poněkud „neurychlující“ výstavbu dopravní infrastruktury“.
Od nového roku budou růz-

né násobky výkupních cen pozemků nahrazeny pevně stanovenými cenami. Nestavební pozemky, tj. zemědělská a
lesní půda, budou oceněny
pevným osminásobkem ceny
odhadní. Stavební pozemky
budou rovněž pevně oceněny,
v tomto případě koeficientem
1,15 ceny odhadní.
Nově také při oceňování vykupovaných pozemků nebude
započítáváno zvýšení ceny
okolních pozemků v souvislosti s jejich výkupem. Tím by
mělo být zabráněno spirálovitému zvyšování odhadních a
následně výkupních cen. Ty
by se také neměly navyšovat,
pokud je například ŘSD bude

kupovat od jiné státní organizace, například od Lesů České
republiky. Stát by rovněž
mohl kupovat pozemky a ty
následně měnit za jiné, kde potřebuje stavět.
Dnes existují případy, kdy
stát nevlastní vhodné pozemky a tudíž nemůže vyjít vstříc
například zemědělcům, kteří
své pozemky chtějí spíše než
prodat tak vyměnit za obdobné, aby mohli nadále hospodařit. „Novela navíc obsahuje
dvouměsíční přechodné ustanovení, které umožňuje, aby
dosavadní řízení mohla být
dokončena podle nynější
úpravy,“ uzavírá Martin Kolovratník (na snímku). (pad)

