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Vážení spoluobčané,

čtyři roky volebního období 2018 - 2022 utekly 
jako voda a jsou tu další komunální volby do 
Zastupitelstva města Pardubice a městských 
obvodů. Příprava komunálních voleb na našem 
úřadu je již v plném proudu, zajišťujeme vše 
potřebné pro jejich bezproblémový průběh. 
 
V roce 1990, tedy před 32 lety se Pardubice staly 
statutárním městem. První tři takzvané „vesnické 
obvody“, nyní Městské obvody Pardubice IV, VI 
a VII, byly zřízeny před 30 lety, tj. v roce 1992 
z připojených obcí.  A následně byla zahájena 
činnost jejich úřadů městských obvodů- 
v Pardubičkách, ve Svítkově a v Rosicích
 
Další zřízení městského obvodu schválilo 
Zastupitelstvo města \Pardubice v Polabinách 
v roce 1996, nyní MO Pardubice II., který 
spojil místní části Polabiny, Cihelnu a Stavařov. 
Sedm městských obvodů existuje od roku 2001. 
Poslední osmý MO vznikl v roce 2007, který 
vznikl z obce Hostovice. Vzdušnou čarou jsou 
nejzápadnější a nejvýchodnější části Pardubic od 
sebe vzdáleny 17 km., po silnici jsou Hostovice 
od Opočínku vzdáleny 21 km.
 
Letos v prosinci tomu bude tedy 30 let, kdy byla 
zahájena činnost úřadu v Pardubičkách. Prvním 
starostou Městského obvodu Pardubice IV byl 
tehdy zvolen pan Rostislav Šmahel, který svou 
funkci vykonával do roku 1998. A já jsem v jeho 
práci pokračoval až do současné doby. 

Obce, které byly sloučeny do městského 
obvodu, byly v té době ve velmi zanedbaném 
stavu, chyběly inženýrské sítě, komunikace  
a chodníky byly ve velmi špatném stavu. Prvním 
a hlavním úkolem bylo vybudování inženýrských 
sítí. Kromě Pardubiček byla ve všech ostatních 
částech městského obvodu zavedena pouze 
elektřina. Postupně se připravovaly projekty na 
zřízení městského vodovodu a pro plynofikaci. 
Nejnáročnější projekty byly pro výstavbu 
splaškové kanalizace. Výstavbou splaškové 
kanalizace ve Staročernsku byl splněn poslední 
nejnáročnější úkol v budování inženýrských sítí.
 
Spokojenost můžu vyjádřit i s výstavbou stezek 
pro chodce a cyklisty. Podařilo se vytvořit 
navazující stezky do všech místních částí kromě 
Staročernska. V přípravě máme ještě další 
projekty, které by zvýšily bezpečnost chodců  
a cyklistů. Již delší dobu je rozpracován projekt, 
který se snažíme realizovat se starostou MO 
Pardubice VIII (Hostovice). Jedná se o projekt 
stezky z Hostovic přes Žižín a Mnětice do 
Drozdic. Zatím je zpracována studie trasy 
a soupis všech potřebných pozemků. Takto 
připravený materiál jsme předali na Magistrát 
města Pardubice. V době předání existovala 
i naděje na získání finanční dotace v rámci 
programu ITI, město bohužel upřednostnilo 
důležitější projekty. V přípravě studie se ještě 
pokračovalo a došlo k upřesnění trasy, protože 
v každém takovém projektu je zásadní vyřešit 
a získat souhlasy všech vlastníků potřebných 
pozemků. Až potom se může zahájit příprava 
projektové dokumentace a usilovat o získání 
finanční dotace.
 
Nově zvolení zastupitelé se budou muset 
intenzivně věnovat odpadovému hospodářství. 
Často řešíme problém s nepořádkem v okolí 
kontejnerů. Někteří naši spoluobčané využívají 
tento prostor k odložení věcí, které patří do 
separačního dvora, do kontejnerů na tříděný 
odpad hází nepatřičné věci nebo nejsou 
ochotni složit krabice, aby zabíraly menší 
objem a kontejner se tak rychle nezaplnil. 
Problém s přeplněnými kontejnery se snad 

zlepšil častějším svozem. Uvítal jsem aktivitu 
města, které se svozovou firmou Služby města 
Pardubic správně zareagovalo na zvýšení 
množství separovaných složek komunálního 
odpadu a zvýšilo četnost svozů v lokalitách, 
kde jsou obyvatelé ve věci tříděného odpadu 
nejaktivnější. Častěji se od loňského roku 
vyváží kontejnery na papír, sklo a hlavně plasty, 
četnost výsypu stoupla o 20 % a tedy i finanční 
náklady na svoz. Smyslem je, aby tříděný 
odpad nebyl občany odkládán mimo kontejnery  
a nevznikaly tím černé skládky, které hyzdí tyto 
prostory. Bohužel množství odpadu neustále 
stoupá a stále se často na mnoha stanovištích 
před termínem svozu hromadí jeho neúnosné 
množství. Apeluji proto na občany, jestliže mají 
velký objem odpadu, ať jej odvezou přímo do 
separačního dvora. V letošním roce platíme 
v Pardubicích za likvidaci odpadu 650 Kč, tato 
nízká cena však může být naposledy. Město 
likvidaci odpadu štědře dotuje, nyní částka 
placená občany pokryje pouze 60 % nákladů. 
Náklady na likvidaci odpadu rychle rostou, dle 
výhledu finanční náročnosti přijde likvidace 
odpadu a s tím související činnosti až na  
93 mil. Kč. Svoz a likvidace komunálního 
odpadu stojí ročně více než 44 milionů 
Kč, dalších 22 milionů Kč sběr a likvidace 
separovaného odpadu a provoz separačních 

POZVÁNKA

V pondělí
dne 19. 9. 2022

v 17:00 h 
se koná v obecním domě 

v Mněticích v 1. patře
veřejné zasedání Zastupitelstva MO 

Pardubice IV. Program zasedání 
naleznete na úřední desce, ve 

vývěskách MO nebo na webových 
stránkách MO Pardubice IV 
v aktuálních informacích.
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POKRAČOVÁNÍ SLOVA STAROSTY

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

dvorů dalších 16 milionů Kč. Od 1. 1. 2021 
vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, 
který má donutit občany k důslednějšímu třídění 
odpadu, protože končily 2/3 odpadu na skládkách.
 
Všechny radnice v republice mají za úkol poměr 
postupně obrátit. Do roku 2025 musí navýšit 
množství tříděného odpadu na 60 %. Týká se to 
především papíru, skla a bioodpadu. 

Jak jste jistě zaznamenali, prezident republiky 
vyhlásil termín komunálních voleb na pátek 23. 9. 
a sobotu 24. 9. 2022. Srdečně vás zvu k volebním 
urnám a věřím, že zvolíte ty nejkompetentnější 
kandidáty do zastupitelstev města Pardubice  
a do našeho obvodu.
 
S končícím volebním obdobím bych se s vámi 
z pozice starosty chtěl rozloučit a věřím, že 

si zvolíte dobrého nástupce. Dále bych chtěl 
poděkovat za odvedenou práci všem našim 
zastupitelům, radním, předsedům a členům 
výborů a komisí, V neposlední řadě děkuji 
i vám občanům, kteří jste s naším úřadem 
spolupracovali.

Ing. Petr Heřmanský

Vážení spoluobčané,
rád bych využil poslední vydání zpravodaje  
v tomto volebním období a poděkoval Vám za 
čtyřletou spolupráci a podporu.
Díky vykonávání funkce místostarosty na našem 
městském obvodu jsem poznal spoustu z Vás na 
osobních schůzkách, jednáních zastupitelstev, 
ale i třeba v restauraci, kde jste si ke mně přisedli 
a přišli s pochvalou, jak jsme s něčím hnuli, ale 
i s výtkou, jak by mohlo něco fungovat lépe. 
Vždy jsem tyto podněty a informace přenesl na 
radu MO IV nebo na úředníky. Většinou se nám 

rychle podařilo případný problém napravit nebo 
změnit.
Jsem velmi rád, že je za vedením MO IV vidět 
tolik odvedené práce. Děkuji panu starostovi, 
všem třem radním, zastupitelům a celému 
úřadu, byly to pro mě zajímavé čtyři roky plné 
zkušeností, zajímavých lidí, ale i těžkých výzev.
Společně jsme prožili Covid, začátek války na 
Ukrajině, ale i personální krizi na úřadě nebo 
v radě. Věřím, že ani tyto negativní situace 
neovlivnily chod úřadu.
Ale vraťme se k tomu, co se povedlo. Otevřeli 
jsme nové úseky cyklostezek, chodníků, zmizel 
brownfield Tesla Kyjevská, zrekonstruoval se 
nadjezd Kyjevská, díky kruhovým křižovatkám 
se staly silnice v našem obvodu bezpečnější, 
vysázeli jsme novou zeleň, opravili sportoviště 
a postavili nové, podporovali jsme sport  
a kulturu, zastavili výstavbu hal u Černé za Bory 

a Staročernska, ale hlavně na denní bázi jsme 
řešili Vaše podněty na zlepšení života v obvodě.
Na příští rok jsou nachystané další investiční 
akce, věřím, že se je podaří úspěšně zrealizovat.
Na závěr bych znovu poděkoval za příležitost 
pracovat na zlepšení života v našem obvodě. 
Práci místostarosty jsem vykonával rád a nejlépe 
jak jsem uměl.
Doufám, že mi po volbách dovolíte v rozdělané 
práci pokračovat.
Přeji Vám krásné prožití babího léta, úspěšný 
start v novém školním roce a šťastnou ruku při 
volbách 23. a 24. září 2022.
Budu se těšit na další spolupráci.

Váš místostarosta MO Pardubice IV 
Jan Procházka

Vážení občané, 
níže Vám uvádíme přehledný harmonogram 
blokového čištění místních komunikací 
v našem obvodě. Při blokovém čištění 
se provádí celkové vyčištění dotčené 
komunikace případně přilehlých chodníků 
od nánosů nečistot a travin u obrub včetně 
vyčištěních kanalizačních vpustí. Sedm 
dní před zahájením blokového čištění je 
rozmístěno dopravní značení upozorňující 
řidiče, že musí svá vozidla zaparkovat 
v daném termínu na jiná místa. V případě, že 
tak neučiní bude jim vozidlo odtaženo. Ostatní 
vozovky jsou zametány strojně, s vynecháním 
míst, na kterých jsou zaparkována vozidla.  
Čištění městských komunikací zajišťuje dle 
stanoveného harmonogramu Magistrát města 
Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje 
možnost změny termínů čištění komunikací. 

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV 
(ZÁŘÍ – LISTOPAD 2022)

20.9. K Silu od ul. Dašická k ul. Průmyslová – obě strany
20.9. Na Rybníčkách – Černá za Bory, vč. parkovišť – obě strany
23.9. Kyjevská – parkoviště u zadního vjezdu do nemocnice,  

včetně komunikace k hlavnímu vjezdu do nemocnice 

30.9. K Zámečku od ul. Zelená k ul. U Borku – levá strana
4.10. K Zámečku od ul. Zelená k ul. U Borku – pravá strana
5.10. U Štítu celá
5.10. Rosůlkova – obě strany
18.10. Nemošická nový satelit ve směru do Nemošic
18.10. Kyjevská komunikace mezi bytovkami
19.10. Zelená od ul. Východní k ul. Komenského – obě strany
7.11. Kyjevská – od hl. vchodu do nemocnice k ul. Komenského – obě strany
9.11. Odbojářů – od ul. U Zámečku k ul. Fibichova – obě strany
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Ve dnech 23. 9. 2022 od 14.00 hod do 22.00 hod  
a 24. 9. 2022 od 8.00 hod do 14.00 hod proběhnou 
v Městském obvodě Pardubice IV volby do 

Zastupitelstva města Pardubice a Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice IV. Ve volebních 
obvodu č. 43 – Pardubice zároveň budou probíhat 
volby do Senátu PČR, kdy případné II. kolo voleb 
proběhne ve dnech 30. 9. 2022 od 14.00 hod do 
22.00 hod a 1. 10. 2022 od 8.00 hod do 14.00 hod. 
 
Volební místnosti v rámci Městského obvodu 
Pardubice IV mají stálé místo a to i pro tyto 
volby. Určující je trvalý pobyt voliče. Na 
obálkách s doručenými hlasovacími lístky, které 
volič obdrží nejpozději do 20. 9. 2022 do svých 
schránek, bude číslo volebního okrsku uvedeno.
S hlasovacími lístky budou vloženy i informace  
o způsobu hlasování.
 
 

Jedná se o tyto volební okrsky:

▪ Volební okrsek č. 4001 ZŠ Pardubičky, 
Kyjevská 25, Pardubičky 

▪ Volební okrsek č. 4002 ZŠ Pardubičky, 
Kyjevská 25, Pardubičky

▪ Volební okrsek č. 4003 Obecní dům Černá  
za Bory, Ke Kobelnici 110, Černá za Bory

▪ Volební okrsek č. 4004 Obecní dům Mnětice, 
Černoborská 56, Mnětice

▪ Volební okrsek č. 4005 ZŠ Nemošice, 
Ostřešanská 25, Nemošice

Bližší informace o místu, kde máte možnost volit, 
se dozvíte na našich webových stránkách www.
pardubice.eu, Městský obvod Pardubice IV, 
v rubrice VOLBY. 
 
Ve volební místnosti budou na viditelném 
místě vyvěšeny vzorové lístky pro volby do 
Zastupitelstva města Pardubice a Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice IV, zároveň i  do 
Senátu PČR. Všechny budou s označením 
„VZOR“. V případě vzdání se nebo odvolání 
kandidatury do 48 hod před zahájením voleb, 
bude dané prohlášení řádně vyvěšeno. Voliči budu 
informováni i o možných tiskových chybách na 
hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. 

Na voličský průkaz může občan MO Pardubice 
IV hlasovat v jiném volebním okrsku pouze 
v rámci senátního volebního obvodu č.43 a pouze 
ve volbách do Senátu PČR, nelze vystavit 
voličský průkaz v případě voleb do zastupitelstva 
obce. 
 
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň  
2. den voleb (24. 9.) dosáhl věku 18-ti let a je k  
1. dni voleb (23. 9.) přihlášen k trvalému pobytu. Po 
vstupu do volební místnosti volič prokazuje svoji 
totožnost a státní občanství platným občanským 
průkazem nebo cestovním dokladem (cestovní, 
diplomatický nebo služební pas, cestovní průkaz) 
v den konání voleb. Občan jiného členského státu 
EU se prokazuje průkazem o povolení k trvalému 
pobytu, potvrzením o přechodném pobytu na 
území ČR nebo osvědčením o registraci.
 
Volič může požádat ze závažných důvodů, 
především zdravotních, obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

Mgr. Naděžda Peterová
tajemnice úřadu

Stávající dopravní spojení Městského obvodu 
Pardubice IV se sousedními městskými obvody 
není dobré. Pro zlepšení spojení se plánuje  
i propojení nadjezdu, který spojuje ulice Kyjevská 
a Štrossova s rychlodráhou v ulici Kpt. Jaroše. 
Pro zrychlení realizace propojení je třeba zhotovit 

co nejdříve dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
nejlépe v příštím roce. Na této městské investici 
budeme spolupracovat i se sousedními městskými 
obvody, jejichž obyvatelé do našeho obvodu 
míří především do nemocnice nebo do podniků 
v průmyslové zóně. Naopak naši obyvatelé jezdí 
do ostatních městských obvodů zejména do 
obchodů a služeb.
Plánována jsou i další dopravní spojení, 
zejména jihovýchodní obchvat města či nadjezd 
Průmyslová - Dašická.

Ing. Josef Bednář
zastupitel MO Pardubice IV

Upozorňujeme občany, že při placení poplatků 
na pokladně Úřadu MO Pardubice IV  
v Pardubičkách lze nově využít bezhotovostní 

platby prostřednictvím platební karty. 
Samozřejmě platby poplatků v hotovosti jsou 
stále možné. 

Připomínáme, že splatnost místních poplatků – 
místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství a místní poplatek ze psů, pro rok 
2022 byl splatný dne 30. 6. 2022. 

INFORMACE O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ A DO SENÁTU PČR

PROPOJENÍ NADJEZDU  
A RYCHLODRÁHY

NOVÝ PLATEBNÍ TERMINÁL 
V PARDUBIČKÁCH
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Už brzy bude na točně MHD ve Staročernsku vybudována nová zastávka, 
zajistí bezpečnější přístup pro obyvatele této části Staročernska, protože se 

zkrátí cesta pro pěší po frekventované ulici Borská.

CO SE POVEDLO...

V ulici Na Vsi v Černé za Bory byl vybudován nový odstavný pruh pro osobní 
vozidla a bude tím zajištěn bezpečnější průjezd vozidel MHD.

V ulici Zemědělské v Mněticích byl vybudován nový povrch vozovky.

Budování hřiště v ulici Drozdická na Bílém předměstí (u výrobny lahůdek) je v plném proudu a nejpozději do konce roku bude dokončeno.
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O HRUŠNI, KTERÁ TOLIK 
PAMATUJE, ALE PŘESTO SE 
NESTALA PAMÁTNOU...

V červnu letošního roku podal úřad Městského 
obvodu, po předchozí komunikaci s vlastníky, 
návrh na vyhlášení prvního památného stromu  
v našem obvodu
– hrušně obecné, rostoucí v zahradě domu č.p. 41 
v Pardubičkách. 
Hrušeň, která byla vysazena prarodiči vlastníka 
při výstavbě domu před 116 lety má obvod kmene 
ve 130 cm nad zemí 163 cm a její výška je 9 m.
Dle hodnocení arboristy je vitalita dřeviny 
odpovídající věku, odrůdě a podnoži, na které 
je stará odrůda ´Amalinská´ naroubována 
(tj. hrušňové pláně). Strom má pro odrůdu 
charakteristický habitus – vysoká koruna  
s přepadajícími větvemi, což způsobují časté 
a bohaté úrody. Kmen na bází bez zřetelného 
poškození nebo otevřených dutin, bez známek 
působení dřevokazných hub.
I přesto, že se domníváme, že takový strom má 

mimořádný význam s ohledem na její úctyhodné 
stáří, dobrý stav a také proto, že tato odrůda je 
dnes již spíše vzácná a mezi památnými stromy 

v našem kraji je ovocných dřevin poskrovnu, 
byl názor Odboru ŽP MmP bohužel jiný a tato 
nádherná hrušeň se památným stromem nestala.

Bc. Petra Vašíčková
Externí pracovník 

Úseku ochrany přírody a krajiny

PÉČE O ZELEŇ A DŘEVINY 

Během měsíce října budou pracovníci SMP do-
plňovat dosazením zeleň na kruhovém objezdu 
u záchranky, dále budou osázeny nové kvetoucí 
záhony před opravenými pomníky  
v Pardubičkách a Mněticích. U nově vzniklého 
sportoviště v ulici Drozdická budou vysazeny 
nové dřeviny. V průběhu zimních měsíců bude 
zahájena u zhruba stovky dřevin první etapa 
arboristických prací v jabloňové aleji mezi 
Nemošicemi a Mněticemi.

Bc. Petra Vašíčková
Externí pracovník 

Úseku ochrany přírody a krajiny

Autorská práva: 
Vítězslav Haupt, DiS. , MgA. Kateřina Braunová

VÝLET DO LYSÉ NAD LABEM

Po dlouhé přestávce zaviněné covidovou 
pandemií se rozhodla kulturní komise a osadní 
výbor uspořádat pro spoluobčany našeho obvodu 
zájezd na výstavu růží v Lysé nad Labem.  
18. června se nás sešlo 35 cestovatelů a vyrazili 
jsme krásně klimatizovaným autobusem  
s příjemným řidičem ke svému cíli. V tyto dny 
již panovala vedra okolo 30 stupňů. Dobrá 
tak na to, aby zrály jahody. V klimatizovaném 
autobuse však panovala výtečná nálada, všichni 

si po dlouhé odmlce měli co povědět. Bohužel 
po vystoupení v cíli, bylo venku vše jinak. Den 
byl sice krásný, ale vedro všude, včetně hlavního 
sálu a na květinách to bylo hodně znát. Naštěstí 
však v přízemí bylo chladněji a tady bylo také 
co k vidění. Předváděli zde svoje práce postižení 
lidé a šikovní senioři. Bylo opravdu mnohdy co 
obdivovat. Zároveň se senioři starali o zábavu  
a předváděli své umění jak hudební, tak taneční. 
Bylo moc hezké vidět, že ti lidé, ač už starší, 
něco dělají a chtějí tím někoho dalšího pobavit  
a udělat mu radost. Za svoji snahu zaslouží velké 
uznání . Bohužel dnes se setkáváme s tím, že  
k určitému bontónu patří spíš hudrat na cokoli, 
ať politiku, sousedy, manžela, anebo alespoň 
na zdravotnictví. Přitom když z pobytu na světě 
máme něco mít, musíme si ho umět zpříjemnit. 
Ty špatné chvilky přijdou samy, ty pouze musíme 
překonat. Dalším plusem byla už ona, pro Lysou 
pověstná,tržnice v celém areálu. Tady se nejenom 
prohlíželo, ale i nakupovalo. Vše od bot a šatů, 
přes zahradničinu a třeba lovecké potřeby až  
k výborným domácím uzeninám a pálenkám. Já 
sám jsem si přivezl krásnou nerezovou konvici 
na čaj v níž čaj nechladne, protože je termo. 
Ani naše žaludky nepřišly zkrátka, ve stáncích 
bylo ledasco dobrého. Na odjezd přišli všichni 
včas. Asi každý se těšil do našeho vychlazeného 
autobusu. Čekali jsme, že bude v autobuse ticho 
a lidé budou poklimbávat a hudrat, že vlastně ty 
kytky, co chtěli vidět, za mnoho nestály. Nebylo 
to tak. Bzučelo to stejně jako při cestě tam. Žádný 

negativismus v autobuse slyšet nebyl. Co bylo 
pro nás pořadatele nejvíce potěšující, vznikla 
spontánně myšlenka - uspořádat co nejdříve výlet 
další. A my dodáváme - proč ne.  Každý den, kdy 
máme z něčeho radost, nám život prodlouží. Tomu 
je třeba věřit a chtít tady k něčemu dobrému být  
a sloužit. Těšíme se, že se zase s mnohými 
sejdeme 17. září při zájezdu na zámek ve Žlebech.

Na viděnou !!!

Jitka Korečková, DiS. referentka úřadu  
a František Hlubocký, váš zahradník 

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKŮ 

Očištěním pískovce od lišejníků a nečistot bylo  
v červenci zahájeno restaurování pomníku 
obětem 1. a 2. světové války, který je umístěn 
v parku před Úřadem městského obvodu. 
Restaurátor poté během srpna odborně opravil 
jeho základy, poškozený pískovec doplnil 
tmelením a obnovil písmo. Začátkem září byly 
zahájeny restaurátorské práce také u pomníku  
v Mněticích. V říjnu budou v okolí obou pomníků 
vysazeny nové trvalkové záhony, které věříme, že 
vhodně doladí vzhled míst. 

Bc. Petra Vašíčková
Externí pracovník 

Úseku ochrany přírody a krajiny



SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU

AUTOOPRAVNA VECEK
- práce karosářské, mechanické, servisní,
 diagnostické, geometrie, klimatizace,
 výroba brzdových trubek, lakýrnické
- rovnací rámy k rovnání vozu po havárii,  
 diagnostika, pneuservis, přípravy na STK,  
 leštění světlometů
- opravy včech značek osobních  
 a užitkových vozů
- smluvní opravna pojišťoven
- ruční mytí a čištění vozu

ALEŠ HOLEČEK

prodej štípaného palivového 
dřeva a kácení

RESTAURACE U KOSTELECKÝCH

denní menu , školení, sál, salonek, 
rodinné oslavy, svatbykrmiva pro psy a kočky, semena  

a sadby, poradenství pro zahrád-
káře a chovatele, vazba věnců  
a kytic ke všem příležitostem.

Provozní doba:  
po-pá 8:00 – 17: 00 hodin

individuální poradenství, 
měření krevního tlaku zdarma

internetová poradna: 
lekarna.pardubicky@seznam.cz

-  prodej zdravotní obuvi
-  prodej a poradenství v oblasti  
 léčebné kosmetiky

provozní doba PO-PÁ 8:00-17:00

• Kompletní dodávka a montáž podlahových krytin včetně doplňků
• Úpravy podkladů moder ními technologiemi
• Odborná konzul tace v místě zakázky, cenová kalkulace zdarma
• Odborné poradenství v oblasti údržby a péče o podlahové krytiny

Dále nabízíme: zednické práce, malířské a natěračské práce,  
obkladačské práce, elektroinstalační práce, instalatérské práce,  
truhlářské práce, stěhování a autodoprava do 3,5 t

Okna - Dveře - Kuchyňské linky
- Schodiště - Vestavěné skříně 
- Vybavení interiérů
pořez kulatiny 
a prodej palivového dřeva

KVĚTINÁŘSTVÍ U FRANTIŠKA

LÉKÁRNA PARDUBIČKY

PODLAHY PARDUBICE JAN HORÁK TRUHLÁŘSTVÍ FANDA s.r.o.

Tuněchodská 30
Pardubice Mnětice
tel.: 466 670 602,
603 485 149
www.vecek.cz
vecek@vecek.cz

Černoborská 8, Mnětice
tel.: 607 877 218

Černá za Bory 2
tel.: 604 713 585
www. ukosteleckych.cz
e-mail: info@ukosteleckych.cz

Zelená 233, Pardubičky
tel.: 466 651 796
603 965 533
www.kvetiny-ufrantiska.cz
kvetinarstvi@volny.cz

MUDr. Ducháčkové 45
Pardubičky
tel.: 466 655 038
lekarna.pardubicky@seznam.cz

Revoluční 364 , 530 03 Pardubice, tel.: 777 091 672
info@horak-podlahy.cz, www.horak-podlahy.cz

KOSMETIKA A PEDIKÚRA „KLASIKA“ 
Mgr. Hana Burianová

tel.: 731 225 136
e-mail: 
hanka.burian@gmail.com
www.klasikakosmetikapedikura.cz
Na Klárce 417, Nemošice

Ostřešanská 311, Nemošice
mobil: 724 079 220
e-mail: fanda-sro@volny.cz
www.truhlarstvi-pardubice.cz

- kosmetika
- pedikúra 
- manikúra
- depilace

Nyní sleva až 50% 
z doplatku na léky pro majitele 
věrnostních karet.

IVAN ŘEZNÍČEK
pokrývačství, klempířství, tesařství

Sadová 51, Nemošice
mobil: 732 844 128

VÝROBA SLÉVÁRENSKÝCH MODELŮ:
ze dřeva, plastu, pryskyřic a AI.
Formy na laminování, tváření  
plastů za tepla.
Formy pro průmyslové lepení.
Tvarově náročné výrobky ze dřeva.
Divadelní kulisy a dekorace.
Konstrukce ve 3D + opracování 
na CNC.
Dodávky odlitků včetně opracování.

MODELÁRNA NEMOŠICE s.r.o.
Ostřešanská 332,
Nemošice
tel.: 466 310 734
fax.: 466 300 360 
www.modelarna.com

Nabídka inzerce v Pardubické čtyřce

V rámci obvodního zpravodaje je zveřejňována na dvojstraně řádková inzerce, pro případné zájemce zveřejňujeme následující ceník, 
cena je vždy za celý rok ( 4 vydání) bez DPH. 2 řádky - 200,- Kč, 3 řádky - 300,- Kč, 4 až 8 řádků - 500,- Kč,9 a více řádků (max 13) - 700,- Kč .
Z důvodu zájmu o velkoplošnou inzerci uvádíme i její ceník (ceny jsou bez DPH): Formát A6 1050,- Kč, A5 2100,- Kč,A4 4200,- Kč 

V případě zájmu volejte na tel: 466859845 nebo pište na e-mail: podatelna@umo4.mmp.cz
Ing. Iva Matušková

referent sekretariátu



- garážová a průmyslová vrata
- ploty, branky a brány
- pohony vrat a bran včetně příslušenství
- zámečnictví a zakázková kovovýroba
- svářečské, natěračské a montážní práce
- servis, opravy a údržba ocelových kontejnerů
- ozvučení, technické zabezpečení a hudební produkce pro Vaše akce

KOMPLETSERVIS JIŘÍ ŠIMON

Na Benátkách 74, 533 01, Pardubice - Černá za Bory
Tel.: 773 601 111, info@kompletservis.net 
www.kompletservis.net

SKLENÁŘSTVÍ 
ZDENĚK KUDRNÁČ

• veškeré sklenářské práce
• zasklívání u zákazníků
• plexisklo, komůrkový polykarbonát

Hostovická 201
Pardubice-Černá za Bory
tel.: 603 714 964
info@sklenarstvi-pardubice.cz
www.sklenarstvi-pardubice.cz

Prodej stáčených i lahvových vín  
od Moravských vinařů, piva, 8 druhů  
kopečkové zmrzliny. Možnost posedět  
denně mimo neděle od 15.00 do 22.00 hod. 
V nabídce čepované pivo Svijany, pizza  
i do krabice, studené i teplé občerstvení, atd. 
Více na www.vinotekanavsi.cz

VINOTÉKA A ZMRZLINA NA VSI 
VINÁRNA, PIZZA, ZMRZLINA, OBČERSTVENÍ 

IN VINO RDD s.r.o.

prodej lahvových a sudových vín,  
pravidelné páteční ochutnávky  
(od října do dubna)
provozovny: 
Zelená 297, Pardubičky
po - pá 14:00 - 17:00
Pichlova 2883, Pardubice    
po - pá  9:30 - 12:00/13:00 - 18:30 hod.
so -  8:00 - 11:00 hod.

Zelená 297, 
Pardubičky
tel.: 466 651 967
mobil: 604 967 920

SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU

Stavíme od roku 1971

www.agrostav-pce.cz

Staročernská 200
Černá za Bory
(u žel. nadjezdu)
tel.: 466 616 193
azgarden@centrum.cz

AZ GARDEN s.r.o.

- výroba a prodej okrasných  
 a ovocných dřevin
- květinová služba, dárkové zboží
- výroba a prodej balkónových rostlin,
  letniček a trvalek
- zahrádkářské potřeby, hnojiva
- otevřeno po - ne  8:00 - 18:00

AUTODÍLY - ŠKODA
 Miroslav Černý

- vrakoviště - servis - ekologická likvidace
- SKLAD použitých náhradních dílů
- PRODEJ nových náhradních dílů

MIROSLAV ČERNÝ, U Kapličky 135, 53002 Mnětice
tel.466670009, 602611798
miroslavcerny2@seznam.cz
www.vrakskodamnetice.cz

MIROSLAV ZEMEK

Výroba zabezpečovacích mříží, nou-
zové otevírání zámků, bezpečnostní 
dveře, bezpečnostní fólie, výroba 
klíčů a autoklíčů, prodej a montáž 
zámkařského zboží. Provozovna: 
Winterova 1313, Pardubice

Miroslav Zemek
Boháčova 729
530 03 Pardubice
tel.: 466 612 540,
602 406 271

Ing. Petr Kůrka
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

tel.: 466 330 074, mobil: 736 247 342 Vzorková prodejna: 
www.kamenictvi-kurka.cz.cz Milheimova 2813, 53002 Pardubice. 

Výroba a montáž hrobů z leštěné žuly a mramoru, pomníky, opravy 
hrobů, stavba zděných hrobek, broušení teracových hrobů, nápisy, 
hřbitovní doplňky.

- Studie oslunění a denního 
osvětlení, zastínění pozemků

- Projekty pozemních staveb

- Odhady cen nemovitostí - 
cena obvyklá pro dědické říze-
ní, tržní cena pro účely prodeje

tel.: 728 884 090
e-mail: kurka@kurka-projekt.cz
www.kurka-projekt.cz

28. října 299, Nemošice / kancelář:  
S. K. Neumanna 1220  
(u Anenského podjezdu), Pardubice

Hostovická 14
Černá za Bory
tel.: 602 422 882
info@vinotekanavsi.cz
www.facebook.com/
vinotekanavsi.cz
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V případě, že se Vás ztráta sluchu také týká, můžete se obrátit na naše konzultantky
z pardubické pobočky nebo nás navštívit osobně. 
Tereza Pospíšilová | e-mail: tereza.pospisilova@tichysvet.cz | mobil: 702 167 010
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice 5

HLEDÁME BABIČKY  
DO ŠKOLEK I KULTURNÍ  
PARŤÁKY

Víte, že dobrovolnictví je dnes v módě? Tak 
pojďte s dobou a vyzkoušejte si ho na vlastní kůži! 
Naše Dobrovolnické centrum Koalice nevládek 
Pardubicka funguje už sedm let a každoročně 
vysílá zhruba dvě stovky dobrovolníků do 
několika desítek organizací, kde se věnují 
nejrůznějším činnostem. Nabídka aktivit je 
velice pestrá. Od září přivítáme především nové 
„babičky a dědečky“, kteří by rádi trávili třeba 
jedno dopoledne týdně s dětmi v mateřských 
školách. Zde si s nimi povídají, hrají, čtou nebo 
chodí na procházky, a děti je za to odmění tím 
nejkrásnějším dárkem – smíchem a radostí 
ze společně stráveného času. Hledáme také 
zájemce pro doprovázení hendikepovaných osob 
za pardubickou kulturou v rámci jedinečného 
projektu Culture Buddy – kulturní parťák. 
Dobrovolníci u nás dále můžou pomáhat i dětem 
s doučováním nebo zpříjemnit čas opuštěným 
seniorům, pečovat o cenné polabské přírodní 
lokality s partou mladých nadšených ochránců 

přírody či se zapojit do pořádání akcí pro 
veřejnost. Je toho opravdu mnoho, proto nás 
navštivte, ať už virtuálně prostřednictvím webu 
www.dobrokonep.cz, nebo po domluvě na tel. 
775 551 412 přímo v naší kanceláři v pardubickém 
Evropském spolkovém domě, a seznamte se 
blíže s možnostmi, kde a jak se zapojit. Ptáte se, 
zda je dobrovolnictví vhodné zrovna pro vás? 
Nebojte, dobrovolníkem může být každý – od 

studentů po seniory. Taky není většinou potřeba 
nic speciálního znát či umět, důležitá je hlavně 
chuť pomáhat, dobrá nálada a trocha empatie. 
Neváhejte, přijďte za námi a staňte se součástí 
našeho DOBROtýmu. Obohatíte se o nové 
zážitky i hřejivý pocit z pomoci druhým!

Lucie Křivková,  
koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP

Děti v Nemošicích si v sobotu 11. června užily 
svůj den. Slunečné počasí přímo vybízelo jít 
dovádět ven, a tak i letos stovka dětí prožila 
krásné odpoledne se svými kamarády. Po spl-
nění deseti disciplín dostaly děti zaslouženou 
odměnu a mohly se jít podívat na hasiče, sanit-
ku či JCB manipulátor, nechat si něco namalo-

vat na obličej, nebo si něco samy vyrobit ve 
tvořivé dílničce. Své síly si změřily při přeta-
hování lanem a užily si spoustu legrace. Moc 
děkuji všem zúčastněným, sponzorům  
a Osadnímu výboru za podporu a doufám, že 
příští rok to zopakujeme. 

Eva Rejdová

DĚTSKÝ DEN V NEMOŠICÍCH
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Dne 1. 9. 2022 v první třídě ZŠ Pardubice-Pardubičky přivítali pracovníci školy spolu s  místostarostou MO Pardubice IV Janem Procházkou 
25 prvňáčků.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ PARDUBIČKY 

LENTILKA SLAVÍ 30 LET

Lentilka – integrační školka a rehabilitační 
centrum vznikla 1. 1. 1992, zřizovatelem je 
Statutární město Pardubice. 

INTEGRAČNÍ ŠKOLKA je určena pro děti 
zpravidla od 3 do 7 let. Cílovou skupinu tvoří děti 
s handicapem (tělesné a kombinované postižení, 
logopedické vady, poruchy autistického spektra 
aj.), děti se zdravotním znevýhodněním (př. 
cukrovka, respirační onemocnění aj.) a děti 
zdravé. Spádově řeší děti z celých Pardubic. Jedná 
se o unikátní model v ČR. V současnosti jsou zde 
3 integrační třídy, kdy ve třídě je max. 15 dětí, 
posílený pedagogický personál, spec. pedagog 
se věnuje individuálně dětem se specifickými 
potřebami, skupinu dětí vede učitelka MŠ 
s asistentem pedagoga se Školním vzdělávacím 
programem jako mají děti v běžných MŠ. Dále 

pak 1 třída speciální s intenzivní a individuální 
podporou pro děti s poruchami komunikace, 
sociální integrace a poruchami autistického 
spektra.  
 

REHABILITAČNÍ CENTRUM nabízí odborné 
terapie – klinická logopedie, fyzioterapie, 
ergoterapie a péče reh. lékaře pro děti od narození 
do 18-ti let. Tyto služby využívají i děti během 
docházky v integrační školce. 
 
Ročně poskytne LENTILKA komplexní péči 
v integrační školce průměrně 65 dětem, v rámci 
rehabilitačního centra odborně ošetří téměř 1.000 
dětských klientů/rok. 
 
Cílem péče v LENTILCE je poskytování 
komplexní a ucelené péče, na které se podílí 
široký multidisciplinární tým od pedagogů, 

spec. pedagogů, přes zdravotníky: klinický 
logoped, ergoterapeut, fyzioterapeut, reh. lékař, 
i psycholog (detaš. pracoviště Psychocom), tak 
zejména i rodiče. 
 
Nedílnou součástí je spolupráce s navazujícími 
službami, např. raná péče, Speciálně pedagogické 
centrum, osobní asistence, další speciální školky 
a školy aj.).
 
Letos oslavíme 30 let LENTILKY, kdy budeme 
otevírat NOVÉ MULTISENZORICKÉ 
CENTRUM, jehož součástí jsou tělocvičny 
SENZORICKÉ INTEGRACE a celosvětový 
koncept SNOEZELEN (multismyslový 
koncept), který uplatňujeme jak při denních 
aktivitách v rámci školky, tak i v rámci odborných 
terapií v Rehabilitačním centrum. 
 
Přijďte se podívat ve dnech OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 14. a 17. 10. od 8 do 16 hod., více na 
www.drclentilka.cz. 

Na viděnou se těší celý tým LENTILKY.
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Prázdniny jsou za námi, léto, které i přes 
chladnější začátek, bylo příjemné, pomalu 
předává vládu podzimu a před námi je nový 
školní rok. První zářijové dny bývají sice 
plné povinností, administrativy a příprav na 
start nového školního roku, ale věřím, že si 
rodiče spolu s dětmi dokáží tento začátek 
užít. První den ve školce nebo v první třídě 
přijde jen jednou za život. Děti jsou 
odpočinuté, pozitivně naladěné a do školky 
nebo školy se už většinou těší. A když ne na 
učení, tak alespoň na své kamarády nebo 
paní učitelky. 
 
U nás ve školce proběhla celkem 3 adaptační 
odpoledne. Dvě ještě před prázdninami  
a jedno před koncem prázdnin. Nové děti  
a jejich rodiče se seznámili s učitelkami  
a zahradou naší školky. První školní den byl 
v některých případech se slzičkou na tváři, 
ale věřte, že to se všechno brzy spraví  
a zůstane jen u úsměvů. Doufáme, že 
prožijeme příjemný školní rok plný zážitků, 
a že bude možné uskutečnit všechny akce, 
které jsme si naplánovali. 
 
V minulém čísle jsem slíbila, že vás budu 
informovat o výsledcích soutěže sběru PET 
lahví a papíru. Celý rok jste nám pomáhali 
sbírat a my vám za to moc děkujeme. Ve 
sběru PET lahví jsme obsadili opět první 
místo a ve sběru papíru jsme byli druzí. Za 
získanou odměnu od Služeb města Pardubic 
jsme zakoupili dětem didaktické pomůcky. 
Při závěrečném vyhodnocování nám bylo 
řečeno, že další rok již nevyhrajeme. Ale to 

se všichni pletou. My se totiž budeme snažit 
i tento rok nasbírat co nejvíce odpadu,  
a proto vás opět vyzýváme: „Pomozte nám 
se sběrem i letos“. Předem všem děkujeme!  
 
Tento školní rok začneme ještě sbírat 
kovové nápojové obaly (pouze hliníkové 
plechovky od nápojů, ne kovové obaly). 
V MŠ bude umístěna nádoba, do které 
můžete plechovky vhazovat nebo je můžete 
nosit v šedých pytlích, které u nás dostanete. 
Kontejner na papír bude přistaven u MŠ od 
21. do 22. září. Prosím, nevhazujte do 
kontejneru kartony. Tento druh papíru není 
povolen. Stejně tak při sběru PET lahví jsou 
povoleny pouze lahve od nápojů. 
 
Rádi bychom touto cestou oslovili občany či 
firmy z Nemošic a požádali je o zvážení, zda 
je v jejich možnostech darovat strom či 

ovocný keř naší školce. V říjnu bychom 
chtěli uspořádat zahradní slavnost, na které 
bychom si vše zasadili.. A protože se naše 
školka zaměřuje na různá ekologická 
témata, rádi bychom dětem rozšířili obzor  
i v oboru zahradnictví a péče o zeleň. Pro 
tento rok jsme zažádali Statutární město 
Pardubice o EKO dotaci, tu jsme získali  
a budeme z ní financovat hned několik akcí 
pro děti. Pokud máte, prosím, někdo chuť 
poskytnout takovýto dar naší školce, napište 
na nemosice@ctyrlistek-pardubice.eu. Za 
děti i paní učitelky předem děkujeme.     
 
Přejeme všem dětem úspěšný vstup do 
nového školního roku a všem ostatním 
krásný barevný podzim.

Nina Kvapilová, vedoucí učitelka

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČTYŘLÍSTEK NEMOŠICE

Po prožití letních slunečných dnů a načerpání 
energie do nového školního roku jsme se těšili na 
první zářijový den, kdy naše školka opět ožila 
dětskými úsměvy, smíchem, ale někdy  
i slzičkami nových dětí z odloučení od rodičů.
Během letních prázdnin jsme měli pro přihlášené 
děti školku otevřenou již v srpnu. Děti si užily 
slunečného počasí a společných her s kamarády.
 
Na nově přijaté děti čekalo ve čtvrtek 25. srpna 
adaptační odpoledne. Děti měly možnost seznámit 
se s prostředím školky a pohrát si s novými hračka-
mi. S rodiči jsme si povídaly o tom, jak to v naší 
školce chodí a jak probíhá adaptační období.
 
A co nás v prvních zářijových týdnech čeká? In-
formační schůzka pro rodiče, pohádkové překva-
pení a společná tvořivá dílnička s rodiči „Pojď si 

s námi hrát a malovat“. Na dílničce, která se 
bude konat 20. září od 15 hodin, budeme čarovat 
s kamínky pomocí barev. 

Přehled plánovaných akcí můžete sledovat na 
našich webových stránkách www.ctyrlistek-par-
dubice.eu a případné dotazy zasílejte na email 
info@ctyrlistek-pardubice.eu či kontaktujte paní 
ředitelku Mgr. Žanetu Vondroušovou, DiS. na 
telefonním čísle 466 650 111.
 
Věříme, že jste si užili dovolené, radosti ze se-
tkání s přáteli, s rodinou a všem přejeme ve zdra-
ví prožité podzimní měsíce. vám přejí všichni 
zaměstnanci Mateřské školy Čtyřlístek.

Jana Hrušová, učitelka MŠ

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK PARDUBIČKY



11

Starší dorostenci kategorie U19 SK Pardu-
bičky se v létě zúčastnili mezinárodního fot-
balového turnaje Trofeo Delfino ve slunné 
Italii a obsadili ve své kategorii U 19 - skvě-
lé 4 místo , když v boji o 3 místo podlehli 
LAC Inter Vídeň po penaltovém rozstřelu 
v poměru 5:4. Pořadatel turnaje – EURO 
Sporting ve spolupráci s místními oddíly ve 
městě Rimini připravil pro 109 týmů ve 
všech věkových kategoriích z Italie, Ně-
mecka , Francie , Švýcarska , Rakouska a 
České republiky skvělé zážitky po sportovní 
i společenské stránce.

Dorostenci SK Pardubičky působí v kraj-
ském přeboru Pardubického kraje a několik 
let dosahují skvělých výsledků. Parta roční-
ku 2003 doplněná o ročník 2004 je však mi-
mořádná nejen po stránce sportovní, ale  
i po osobní a společenské. V letošní jarní 
části měli na kontě 15 vítězství v řadě a je-
jich trenéři , pro ně připravili za odměnu 
tento skvělý zážitek. Samozřejmě bez spon-
zorů a výboru SK Pardubičky by se toto ne-
mohlo uskutečnit.
Ráno po příjezdu do města Rimini proběhla 
registrace a následné ubytování v hotýlku 

Villa Rinaldini, odpoledne odpočinek a pří-
prava na turnaj. Vše pro nás začalo další den 
přesunem na stadion Romeo Neri , kde nás 
čekala utkání ve skupině . Po dvou vítěz-
stvích se soupeři z Německa jsme odjížděli 
spokojeni a s radostí jsme se zúčastnili ve-
černího slavnostního zahájení. 109 týmů na 
ploše sledovalo taneční kreace doprovázené 
bubeníky a moderátor představil všechny 
týmy včetně jediného z České republiky.
Další den ráno nás čekal soupeř z Itálie (tým 
z předměstí Milána) který nebyl lepší , ale 
šťastnější. V první poločase jsme šli do ve-
dení , ale vlastní branka změnila průběh hry, 
a nakonec i výsledek. Prohra 2:1 nás přes 
následující výhru s dalším Německým tý-
mem poslala do boje o 3 místo. V něm jsme 
opět na stadionu Romeo Neri čelili Rakous-
kému týmu LAC Inter Vídeň a po výsledku 
0:0 se šlo do penalt a v nich byli šťastnější 
fotbalisté z Vídně.
4. místo je skvělým výsledkem a mladí fot-
balisté SK Pardubičky skvěle reprezentova-
li nejen svou vlast , klub ale i město Pardu-
bice. 
V pondělí pak hráči včetně realizačního 
týmu navštívili republiku San Marino. Nád-
herné počasí , všechny zážitky a sportovní 
úspěch zůstane navždy uchován v jejich 
hlavách.

Za SK Pardubičky – trenéři kategorie U 19

SK PARDUBIČKY NA TURNAJI TROFEO DELFINO.

Pravidelná přední umístění v krajských sou-
těžích obohatily letos děti z  TJ Pardubičky  
o pěkné výsledky v republikové soutěži Čes-
ké asociace Sportu pro všechny ( ČSAPV).
Ta se konala 19.6. 2022 v Třebíči a za naši 
jednotu zde soutěžili: Josef Chmelík, Ondřej 
Vašek, Zuzanka Fenclová, Aneta Kakosová  
a Hana Fenclová. (foto) Neztratili se ani v sil-
né konkurenci nejlepších mladých závodníků 
z celé republiky. Výborného výkonu dosáhla 
Hana Fenclová, která v kategorii starších žá-
kyň obsadila 2. místo. Ve stejné kategorii si 
pěkné 4. místo vybojovala Aneta Kakosová. 
Pochvala patří i ostatním dětem, které soutě-
žily v mladších kategoriích. Poděkování  
a uznání za celoroční práci s dětmi si zaslouží 
všichni dobrovolní cvičitelé TJ Pardubičky, 
kteří děti po celý rok trénují a připravují na 
závody.

Mgr. Jana  Horká

VELKÝ ÚSPĚCH DĚTÍ  
Z TJ PARDUBIČKY
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Starosta

Ing. Petr Heřmanský  466 859 841 petr.hermansky@umo4.mmp.cz

Místostarosta – neuvolněný

Jan Procházka 725 383 452 jan.prochazka@obchod.csobpoj.cz

Tajemnice

Mgr. Naděžda Peterová 466 859 847 nadezda.peterova@umo4.mmp.cz

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT

Ing. Iva Matušková 466 859 845  iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Odbor ekonomický a vnitřních věcí

Vedoucí odboru - neobsazeno  466 859 848 

  

Renata Tichá - ekonomické a vnitřní věci 466 859 849 

  renata.ticha@umo4.mmp.cz

Gabriela Bížová, DiS. - mzdová agenda a vnitřní věci 466 859 840 

  gabriela.bizova@umo4.mmp.cz

Marcela Macounová  - správce místních poplatků (TKO, VP) 466 859 844 

  marcela.macounova@umo4.mmp.cz

Úsek přestupků 

Jitka Korečková, DiS. - referent přestupků 466 859 843 

  jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Odbor investic, dopravy a hospodářské správy

Ing. Tereza Hybská – vedoucí odboru 466 859 842 

  tereza.hybska@umo4.mmp.cz

Stanislav Novák – referent investic, 

vedoucí pracovní čety  466 859 846 

  stanislav.novak@umo4.mmp.cz

Úřad městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice
Datová schránka: 3kgb22c, e-mail: posta@umo4.mmp.cz

BLAHOPŘEJEME

ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00 
úterý 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
středa
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
čtvrtek 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
pátek 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
(v pátek je úřad uzavřen, služby 
poskytujeme v uvedeném čase pouze 
pro objednané)

KONTAKTY

Vážení spoluobčané, 
těm, kteří se v podzimních měsících 
dožívají významného životního jubilea, 
blahopřejeme a do dalších let přejeme 
pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, 
spokojenosti a radosti ze života!
Těm, kteří oslaví 85, 90 a více let, budou 
zástupci městského obvodu gratulovat 
osobně.

CHARITATIVNÍ SBÍRKA -POMOZTE POTŘEBNÝM!

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne: 17. 10. až 21. 10. 2022 
čas: Po a St 8-17h, Út a Čt 8-14:30h, Pá 8-14h
(11:30-12:30h přestávka) 
místo: Úřad MO Pardubice IV, Bokova 315, Pardubičky

Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• znečištěný a vlhký textil,
• ledničky, televize, počítače, matrace,  
 koberce – z ekologických důvodů,
• nábytek, jízdní kola, kočárky-transportem se poškodí,
• lyže, lyžáky
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán (výjimečně ANO)

Diakonie Broumov, sociální družstvo ve spolupráci s Městským obvodem Pardubice IV pořádá již tradičně charitativní sbírku použitých věcí.

CO MŮŽETE PŘINÉST:
• Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s funkčními zipy
• Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
• Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčními zipy
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené 
• Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové 
• Záclony, závěsy – nepoškozené
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Knihy
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční


