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Vážení spoluobčané,

v nastávajícím roce 2021 budou v Pardu-
bičkách zahájeny dvě velké investiční akce, 
které ovlivní především dopravu u krajské 
nemocnice. Na jaře bude zahájena dlouho 
připravovaná rekonstrukce nadjezdu a spo-
lečnost LINKCITY CZECH REPUBLIC, 
a.s. zahájí realizaci projektu v areálu býva-
lé Tesly. V projektu jsou navrženy stavby 
pro bydlení a objekt pro obchod a služby 
včetně dopravní a technické infrastruktury. 
Výstavba bude prováděna v několika eta-
pách. Práce začnou demolicí budovy v ulici 
Východní. Materiál se bude drtit na místě 
a zůstane převážně v areálu, kde se pou-
žije na výstavbu sjezdu z ulice Kyjevská. 
Ostatní budovy budou dočasně zachovány 
z důvodu zábrany hluku od železniční tratě.
V první etapě bude vybudován blok byto-
vých domů, dále budou realizovány kon-
strukční vrstvy části komunikace tak, aby 
bylo provedeno zokruhování komunikace 
v areálu. 
Pod komunikací budou realizovány inže-
nýrské sítě. Součástí výstavby bude prove-
dení přípojek a přeložek inženýrských sítí 
v navazujících ulicích Východní, Zelená 

a Kyjevská a provedení protlaků pro in-
ženýrské sítě pod železniční tratí a silniční 
komunikací.
Budova bývalé telegrafie bude zachována, 
o objekt má zájem Univerzita Pardubice 
pro využití Fakulty zdravotnických studií. 
Univerzita zde plánuje vybudovat odborné 
laboratoře, posluchárny, knihovnu a záze-
mí pro akademické pracovníky.
Důležitou etapou bude vybudování sjezdu 
z ulice Kyjevská s vazbou na připravova-
nou rekonstrukci nadjezdu, který je v kri-
tickém stavu.
V roce 2017 došlo k propadnutí části řím-
sy mostu a v roce 2019 k odpadnutí izo-
lační omítky z hlavy pilíře. Diagnostický 
průzkum potvrdil možnost dalšího využití 
konstrukce mostu s tím, že bude provedena 
komplexní rekonstrukce.
Přesný termín zahájení rekonstrukce nad-
jezdu souvisí s opravou železničního uzlu 
Pardubice. Opravu bude provádět kon-
sorcium firem Silnice Group a společnost 
T.A.Q.. Nadjezd bude rozšířen, aby se dal 
v budoucnu napojit na sjezdy do Hlaváčo-
vy ulice, do areálu nemocnice a do areálu 
bývalé Tesly.
Práce by měly trvat 8 až 9 měsíců. Velký 
problém nastane v provozu MHD. Doprav-
ní podnik města Pardubic připravil řešení 
dopravní obslužnosti pro výluku z důvodu 
rekonstrukce nadjezdu. První návrh do-
pravního řešení byl předložen všem osad-
ním výborům našeho městského obvodu, 
řediteli základní školy v Pardubičkách 
a Radě MO Pardubice IV k připomínková-
ní. Všechny podněty byly předány na do-
pravní podnik.
Nadále usiluji o realizaci rekonstrukce 
mostu M401 nad vlečkou v Pardubičkách 
v ulici Národních hrdinů. Proběhlo něko-
lik jednání s odborem dopravy Magistrátu 
města Pardubice. Most bude rekonstruován 
včetně lávky pro pěší s termínem dokon-

čení nejpozději do konce prvního čtvrtletí 
roku 2021.
Sice již uplynuly více jak dva měsíce od vo-
leb do krajských zastupitelstev, ale přesto 
chci ještě jednou poděkovat pracovníkům 
našeho úřadu i členům volebních komisí 
za perfektní zajištění voleb ve velmi ztíže-
ných podmínkách. Do poslední chvíle před 
zahájením voleb jsme neměli jistotu, zda 
budou naplněny minimální počty voleb-
ních komisařů. Jsem rád, že vše proběhlo 
bez komplikací.
I v této nelehké době vám přeji příjemné 
prožití vánočních svátků v kruhu rodinném 
a do nového roku pevné zdraví, hodně opti-
mismu a radosti ze života.  
    

Ing.PetrHeřmanský

POZVÁNKA

V pondělí
dne 21. 12. 2020

v 17:00 h 
se koná 

v zasedací místnosti 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.

Účastníkům zasedání bude 
povolen vstup pouze se 

zakrytými dýchacími cestami!
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021

KNIHOVNY OZNAMUJÍ

POSVÍCENSKÝ PROGRAM V MNĚTICÍCH BYL BOHATÝČEZ DISTRIBUCE,
A.S. UPOZORŇUJE

Vážení čtenáři, sdělujeme Vám, že nyní už 
můžete být v kontaktu se svými knihovnice-
mi prostřednictvím e-mailové schránky.
Pro knihovnu v Pardubičkách:
knihovna.pardubicky@mmp.cz
Pro knihovnu v Nemošicích:
knihovna.nemosice@mmp.cz
Po koronavirové přestávce se na Vás opět těší 
obě knihovnice a to v Pardubičkách v pondě-
lí a ve středu od 16 do 19 hodin a v Nemoši-
cích v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin.

 
JitkaKorečková,DiS.

referentkaúřadu

Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2021 pře-
cházíme ze stávajícího způsobu výlepu pla-
kátů na elektronickou formu oznámení o plá-
novaných přerušeních dodávek elektřiny.

Upozornění na plánované odstávky proudu 
vám pošleme e-mailem nebo SMSkou. 
Stačí se jednoduše zdarma registrovat 
na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Další mož-
nosti naleznete na www.cezdistribuce.cz.

Místní poplatky se v našem obvodu budou vy-
bírat dle platných obecně závazných vyhlášek 
Statutárního města Pardubice. Příslušné OZV 
pro rok 2021 budou k nahlédnutí na stránkách 
Statutárního města Pardubice – www.pardu-
bice.eu – Úřad – Radnice – Vyhlášky a naříze-
ní – Evidence vyhlášek a nařízení.

Z důvodu pandemie COVID-19 se pro rok 
2021 prozatím nestanovují žádné termíny pro 
výběr místních poplatků (MP ze psů + TKO) 
v místních částech Černá za Bory, Nemošice 
a Mnětice. V případě zlepšení epidemiologic-
ké situace budou termíny výběrů občanům 
sděleny místním rozhlasem, informacemi ve 
vývěsních skříňkách a na webových strán-
kách ÚMO Pardubice IV – Pardubičky. 

Prosíme občany, aby upřednostnili bezhoto-
vostní platby bankovním převodem dle doru-
čených poštovních poukázek. Poštovní pou-
kázky budou doručovány v průběhu měsíce 
února až dubna 2021.

Poplatky je možno uhradit:
    
a) bankovním převodem na účet MO Par-
dubice IV:
č. účtu: 19-1205459389
kód banky: 0800
poplatek  za  komunální  odpad  - variabilní 
symbol: číslo poplatníka bude uvedeno na 
složence (každá osoba má svůj VS, který na 
požádání sdělí správce poplatku nebo lze 
uvést rodné číslo) specifický symbol: 1337 
poplatek  ze psů  - variabilní symbol:  číslo  
poplatníka  bude  uvedeno   na  složence nebo 
ho na požádání sdělí správce poplatku - spe-
cifický symbol: 1341

b)  složenkou  – složenky budou doručeny 
těm občanům, kteří ke dni tisku složenek po-
platky dosud nezaplatili. Na složenky může 
správce poplatku uvést „výši celkového ne-
doplatku“ (tj. poplatek za r.   2021 + případné 
nedoplatky z předchozích let). Případné ne-
doručení nebo ztráta složenky nezbavuje ob-

čany poplatkové povinnosti. Zákon neukládá 
povinnost tisknout a rozesílat složenky.  
Jejich rozeslání ze strany MO Pardubice IV je 
nadstandardní služba sloužící k připomenutí  
poplatkové povinnosti. 

c) v hotovosti v pokladně ÚMO Pardubice 
IV v Pardubičkách, Bokova 315 dle platných 
úředních hodin

Dotazy k místnímu poplatku za provoz naklá-
dání s komunálním odpadem zodpoví: 
Macounová Marcela, tel. 466 859 844,  
e-mail: marcela.macounova@umo4.mmp.cz.

Dotazy k místnímu poplatku ze psů zodpoví: 
Tichá Renata, tel. 466 859 849, e-mail:  
renata.ticha@umo4.mmp.cz.

V sobotu 12. září 2020 uspořádaly SDH a TJ 
SOKOL Mnětice ve zdejším sportovním are-
álu bohatý celodenní a večerní program.
Již v 7:30 hod byl zahájen tradiční volejbalo-
vý turnaj „MNĚTICKÝ KŮL“. Své síly zde 
na dvou rekonstruovaných hřištích už v jede-
náctém ročníku změřilo 10 smíšených druž-
stev (4 muži+2 ženy). Turnaj byl rozehrán 
ve dvou skupinách a následně pokračoval 
systémem play off, který určil konečné pořa-
dí. Celkem bylo odehráno 33 zápasů, ve kte-
rých byla k vidění řada strhujících výměn. 
Vítězem turnaje se stalo družstvo „KOUK-
NU A VIDÍM“, které ve finálovém zápase 
zvítězilo nad druhým v pořadí „ÚČASTNÍ-
CI“. K velké radosti místních obstál domácí 
tým „MNĚTICE“ ve svém posledním zápase 
a po dramatickém boji obsadil třetí místo. 
Krátce po 12 hod se sportovní areál TJ SO-
KOL Mnětice začal plnit také historickými 
stroji (do roku výroby 1990) se svými posád-
kami a četnými příznivci této techniky. Pro-
gram druhého ročníku „Mnětických karburá-

torů“ pak krátce po 13:30 pokračoval cca 
30 km dlouhou společnou vyjížďkou. Po ná-
vratu byly stroje vystaveny pro potěšení čet-
ných návštěvníků a jejich posádky absolvo-
valy na připravených stanovištích znalostní 
a dovednostní soutěže. Vyvrcholením tohoto 
setkání bylo vyhlášení výsledků a předání 
cen. Vítězem v soutěži elegance se stal Petr 
Polák se strojem NSU Quick (r.v. 1938). Ví-
tězem znalostních a dovednostních soutěží 
o Mnětický karburátor se stala MUDr. Miri-
am Sýkorová, která startovala na stroji JAWA 
20 (r.v. 1967). Celkem se soutěží zúčastnilo 
31 řidičů, resp. posádek a vystaveno bylo 34 
historických strojů (z toho 9 automobilů).
Posvícenský program pak pokračoval tradič-
ní zábavou od 20 hod. K tanci a poslechu za-
hrála hudební skupina KODEX ROCK. 
Po dobu akce byl k dispozici fotokoutek, kde 
bylo možno pořídit památeční fotografii.

MartinTurek,
předsedaTJSOKOLMnětice
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SVOZ ODPADU V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2020 A V NOVÉM ROCE 2021

VÁNOČNÍ  STROM UŽ SVÍTÍ

V době vánočních svátků ve dnech 24. 12. 
až 26. 12. 2020, bude zachován standard-
ní harmonogram svozu komunálního od-
padu  i  separovaných  složek odpadu pro 
občany města, firmy i obce. 
Všechny separační dvory budou v době vá-
nočních svátků v tyto dny a na Nový  rok 
naopak uzavřeny. 

Veškeré svozy odpadů na Nový  rok  1.  1. 
2021 (pátek) neproběhnou a budou nahra-
zeny v plném rozsahu v sobotu 2. 1. 2021.
Tímto prosíme ty občany a zákazníky, kteří 
mají svozový den odpadu v pátek 1.1.2021, 
a kterých se tato změna dotkne, aby toto 
brali v potaz a nádoby připravili k výsypu 

o den později než obvykle.  
Od 1. kalendářního týdne roku 2021 bude 
již svoz probíhat beze změn a pravidelně 
tak, jak je nastaven standardní harmono-
gram svozů nádob a dalších služeb.

Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou 
dopravit po svátcích vánoční stromeček pří-
mo na separační dvůr, mají možnost odložit 
živé odstrojené vánoční stromky ke sta-
novištím kontejnerů na komunální, nebo 
na tříděné odpady (nikoliv do kontejnerů). 
Stromky odložené k popelnicím u rodin-
ných  domků  nebudou  svezeny. Žádáme 
občany, aby stromky byly zbaveny veške-
rých ozdob, protože jsou poté odvezeny 

na městskou kompostárnu do Dražkovic, 
kde se stávají vstupní surovinou pro výrobu 
kompostu. 
Seznam separačních dvorů a jejich otevírací 
doby naleznete na: www.smp-pce.cz

Závěrem nám dovolte poděkovat a popřát 
všem klidné a spokojené svátky prožité 
ve zdraví a společnosti těch nejbližších.

V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících 
informací či dalších dotazů mohou občané 
kontaktovat pracovníky společnosti Služby 
města Pardubic a.s. na telefonních číslech 
466 260 831-33. 

Vážení spoluobčané, ti z vás, kteří navštívi-
li od 30.11. 2020  parčík před Úřadem MO 
Pardubice IV v Pardubičkách si jistě všimli, 
že vánoční strom svítí. Bohužel jsme ho letos 
museli rozsvítit bez tradičního slavnostního 
„ceremoniálu“ a tak se už těšíme na příští 
rok, kdy si tento krásný okamžik jistě užije-
me zase spolu.
Přejeme vám příjemné prožití adventního 
času a do nového roku hlavně pevné zdraví!

PracovníciÚřaduměstského
obvoduPardubiceIV

KUKÁTKEM DO MŠ V ČERNÉ ZA BORY

S příchodem nového školního roku jsme 
mezi námi přivítali sedm nových kamarádů  
a společně odstartovali ,, školkové“ dobro-
družství. Ani omezení související s pandemií  
Covid - 19  nás nezastavila v tom, abychom 
si vše společně prožili a oslavili naplno. 
Zkoušíme nové projekty: Barevné květiny, 
Voňavé bylinky a Svět nekončí za vrátky,  
cvičíme se zvířátky, u kterých je důle-
žitá vzájemná spolupráce mezi dětmi  
a spolupráce rodičů s mateřskou ško-
lou. Jsou zaměřeny na rozvoj hrubé 
a jemné motoriky, všestranný pohy-
bový rozvoj a estetické cítění dítěte. 

Jako každý rok, tak i letos nám sv. Martin 
na školní zahradě ukryl svůj poklad. Děti 
s nadšením plnily jednotlivé úkoly a měly 
obrovskou radost z nalezeného pokladu.  
Na začátku Prosince se konal Čertí rej 

a naše mateřská škola se proměnila v  po-
řádné peklíčko. Vánoční čas dětem přiblí-
žíme lidovými tradicemi, pečením cukroví, 
zdobením stromečku a rozdáváním dárků. 
Všechny nás moc mrzí, že neproběhne ka-
ždoroční, vánoční besídka, jak jsme dopo-
sud byli zvyklí. Rozhodli jsme se, že se jí 
ani za těchto podmínek nechceme vzdát. 
S dětmi jsme besídku nacvičili a rodičům 
pošleme krátký videozáznam, společně 
s přáníčkem a drobným dárkem k Váno-
cům. Věříme, že vykouzlíme nejeden úsměv 
na tváři všech rodičů a dalších členů rodi-
ny a zprostředkujeme jim nezapomenutel-
ný každoroční zážitek a radost z jejich dětí. 

Za celý kolektiv mateřské školy přejeme 
všem pevné zdraví a klidné prožití kouzel-
ného adventního času. Krásné Vánoce plné 
pohody, úsměvů a šťastný nový rok 2021.



I přesto, že letošní rok kulturním a společen-
ským akcím moc nepřál, podařilo se nám do-
končit poslední z projektů oslav 700. výročí 
první písemné zmínky o Nemošicích. Umě-
lecké dílo od nemošického kováře Františka 
Bláhy jsme osadili na podstavec dne 17.11. 
a tím úspěšně dokončili poslední díl našich 
oslav. Dílo zpodobňuje tři ryby na štítě, což 
byl erb rodu Holců z Nemošic, prvních za-
znamenaných vlastníků Nemošic. Umělecké 
dílo je usazeno v travnatém prostoru blízko 
kruhové křižovatky a hospody v Nemošicích 
a je tak snadno přístupné jak pěším návštěv-
níkům, tak viditelné pro projíždějící motoris-
ty. 

Spolek Nemošice 700 srdečně děkuje všem, 
kteří se na realizaci podíleli a věřím, že se 
dlouhé roky budeme těšit z dobře vykonané 
práce.

Pokud byste se chtěli dozvědět o histo-
rii Nemošic více, jsou k dispozici dvě vý-
borně zpracované publikace o Nemoši-
cích. Kontakty pro objednání a pro další 
informace o činnosti spolku naleznete na 
www.nemosice700.cz

Přejeme všem pevné zdraví, příjemné prožití 
svátků vánočních, úspěšný rok 2021 a těšíme 
se u dalších akcí spolku na viděnou.

ZaspolekNemošice700
Ing.RadekMeduna

místopředsedaspolku

Na letošní 1. prosinec připadla oslava dne 
dárcovství a dobrých skutků – Giving Tue-
sday. Ta se koná po celém světě již od roku 
2012, v Česku pak od roku 2016 pod hlavič-
kou Asociace společenské odpovědnosti. Mi-

liony lidí se ten den vždy spojí, aby podpořily 
aktivity, kterým věří, a společenství, v nichž 
žijí. Za čtyři roky se v rámci Giving Tuesday 
v Česku podařilo na charitativní účely vybrat 
více než 111 milionů korun, darovat desítky 
tun oblečení a potravin lidem v nouzi, a hlav-
ně vykonat bezpočet dobrých skutků.
V rámci této iniciativy jsme pro vánoční čas 
připravili výzvu hledáme kouskyDOBRA. 
Nejedná se o žádný ambiciózní projekt ani 
charitativní akci, naší snahou je pouze přinést 
lidem malé povzbuzení v této nelehké době 
a alespoň trochu přispět k rozptýlení nega-
tivní atmosféry, již přináší současná situace. 
Při procházkách po parcích v centru Pardubic 
najdete na několika místech vzkaz směřují-
cí k zamyšlení se nad tím, kolik dobra stále 
můžeme nacházet v úplně obyčejných věcech 
nebo drobnostech, které však často udělají 
hodně a ve svém součtu ukážou, že svět ko-

lem nás není jen špatný.
Tak neváhejte a pojďte do toho s námi. Každý 
dobrý skutek se počítá! Těšíme se na vaše po-
činy, příběhy, komentáře nebo třeba jen fot-
ky, když narazíte na stanoviště se vzkazem. 
Sdílejte s hashtagem #kouskyDOBRA na so-
ciálních sítích a pomozte šířit tuto myšlenku 
dál. Pro inspiraci si můžete každý prosincový 
den otevřít okénko adventního kalendáře na 
našem webu www.dobrokonep.cz. 
Přejeme všem klidné Vánoce a nový rok plný 
zdraví i naděje. A hlavně nezapomínejme, 
že kousky dobra je třeba hledat v jakékoliv 
době, nejen v té předvánoční. 

LucieKřivkováaKateřinaMužíková,
DobrovolnickécentrumKoalicenevládek

Pardubicka

SPOLEK NEMOŠICE 700 – INSTALACE UMĚLECKÉHO DÍLA

4



Nový školní rok 2020-21  nás a děti přivítal 
typicky podzimním počasím. Děti ze třídy 

Motýlků se od začátku září účastnily plavec-
kého výcviku, o který je každoročně velký 
zájem. Pro nové děti paní učitelky zahrály 
divadlo na přivítanou.  Za účasti rodičů se 
uskutečnily oblíbené dílničky „Kdo si hraje, 
nezlobí“, kde děti ukázaly rodičům svoji ob-
líbenou hračku. Dílničky tentokrát byly na 
školní zahradě, abychom nepodcenili epide-
miologickou situaci.
Ani v této těžké době jsme děti neochudili 
o kulturní akce. Všechna představení se ko-
nala na školní zahradě. V listopadu, jako již 
tradičně, k nám přijel svatý Martin na bílém 
koni, na kterém se děti mohly projet. Největší 
radost děti měli ze hry, při které hledaly po-
klad a odpovídaly na vědomostní otázky. Při-
jeli k nám také členové městské policie 
a poutavým a zajímavým způsobem seznámi-
li děti se svojí prací a svým vybavením.
Dětem se také líbila zvířecí show, kde děti 
poznaly, že nejen pes může být domácí maz-
líček, ale třeba 

i velká krajta.
Úsměv na dětských tvářích vykouzlila soutěž 
v koloběžkách na našem dopravním hřišti. 
Zde se i nejmenší děti seznámily s jízdou na 
koloběžce, aby na jaře mohly směle soutěžit 
se staršími kamarády.
V prosinci se školka na chvilku proměnila na 
pekelné království s mnoha čertíky i anděly, 
kteří se těšili z mikulášské nadílky za přispě-
ní úřadu MO4.
Celé adventní období jsme připravovali malé 
dárečky pro rodiče a nacvičovali vánoční ko-
ledy.   Nezapomněli jsme napsat dopis Je-
žíškovi s tajným přáním.
Všem vám přejeme příjemné prožití vánoč-
ních svátků a hodně zdraví v tomto náročném 
čase.
     
   VěraZimová,

učitelkaškoly

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PARDUBIČKÁCH
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MINIMLÉKÁRNA JULIANA SE PŘEDSTAVUJE

PODZIM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V PARDUBIČKÁCH

PODĚKOVÁNÍ

Máte rádi mléko a mléčné výrobky? Jestliže 
ano, tak naše mlékárna vám může nabídnout 
řadu mléčných dobrot ve skvělé kvalitě. 
Mlékárna Juliana je malá mlékárna, která 
se nachází v obci Tuněchody nedaleko Par-
dubic. Naše výrobky vyrobené z čerstvého 
kravského mléka BEZ ÉČEK mají přiroze-
nou chuť a naše ochucené výrobky obsahu-
jí maximálně 3–5 % cukru. Nabízíme řadu 
kvalitních mléčných výrobků – selské mléko, 
kysané produkty a sýry, které vyrábíme s při-
rozenou chutí, pouze z čerstvého kravského 
mléka a bez chemických aditiv a konzer-
vantů. Výrobky obsahují kromě mléka také 
živé mlékárenské kultury (často probiotické), 

případně sůl a koření nebo ovocné příměsi. 
Mléko pochází z tradičního českého plemene 
červená straka a nakupujeme ho z místního 
chovu v Tuněchodech. Veškeré tyto informa-
ce včetně detailní nabídky sortimentu a cení-
ku naleznete na našich webových stránkách  
www.mlekarnajuliana.cz.

Dobrou chuť vám přeje Minimlékárna Juliana!

Během září se z našich malých prvňáčků 
postupně stali šikovní školáci. V ostatních 
třídách děti opakovaly učivo a postupně 
přecházely na učivo nové. Ve škole vznikla 
anglická knihovnička, ze které si děti mo-

hou zdarma půjčovat anglicky psané knihy.  
Od začátku září je o tyto knížky velký zájem. 

Během podzimu jsme nezaháleli a zúčastnili 
jsme se soutěže Logická olympiáda a Mate-

matický klokan. Žáci druhé třídy byli doda-
tečně pasováni na čtenáře. Čtvrťáci strávili 
pěkné dopoledne na dopravním hřišti na Duk-
le, kde oprášili svoje vědomosti o dopravních 
předpisech a vyzkoušeli si jízdu na kole pod 
dohledem městského strážníka. Počasí jim 
vyšlo i na projektový den s názvem Pravěk. 
Vyzkoušeli si dorozumívání posunkovou 
řečí, sběr lesních plodů, vyrobili si jednodu-
ché sošky a naučili se jak si připravit ohniště. 
Na začátku listopadu jsme se zapojili do akce 
#jsemlaskavec, při níž nosily děti s rodiči kr-
mení zvířátkům z Pohádkové zahrady. 

Během online vyučování jsme se nejen po-
souvali dál v našich vědomostech a doved-
nostech, ale našli jsme i čas si jen tak popo-
vídat. Na vyučování se připojovali všichni, 
škola zapůjčila jedenácti žákům notebooky. 
Dnes jsme moc rádi, že spolu zase můžeme 
být ve škole. Činnost naší školy můžete sle-
dovat na: https://www.zs-pardubicky.cz/

Vážení rodiče,

uvědomuji si, jaké máme štěstí, že v dnešní 
době, kdy je kolem nás plno změn a omeze-
ní, můžeme i nadále v naší mateřské škole 
slýchávat smích a radost dětí. Tímto bych 
ráda poděkovala rodičům za pomoc při do-
držování všech opatření a i nadále všem 
ráda popřála hlavně pevné zdraví. V případě 
jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit 
na telefonním čísle 466 650 111 nebo emailu 
info@ctyrlistek-pardubice.eu. 

Mgr. Žaneta Vondroušová, DiS., 
ředitelka MŠ Čtyřlístek
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Co potřebujete za suroviny:
100 g  cukru 
100 g  nasekaných ořechů ( vlašské, lísko- 
 vé, arašídy, mandle,…)
100 g drobně nakrájeného kandovaného  
 ovoce a rozinek nebo sušeného ovo- 
 ce (např. meruňky)
50 g másla
125 ml  mléka
40 g  hrubé mouky + 3 lžičky  hrubé mouky

 
Postup:
Do kastrolku dáme cukr, ořechy, kandované 
ovoce, máslo, mléko a hrubou mouku, za-
mícháme a vše krátce povaříme, odstavíme 
z plotýnky a ještě přidáme 3 lžičky hrubé 
mouky a směs promícháme. Na plech s pečí-
cím papírem klademe malé hromádky, které 
lehce stlačíme na placičky a pečeme asi 7-8 
min při 170°C. Vychladlé je potřeme na spod-
ní straně čokoládovou polevou.

RECEPT NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ – MAROKÁNKY



Léto za sebou pomalu zavřelo vrátka. Podzim 
se přehoupl a i přes jeho nevlídné počasí jsme 
si ho příjemně užili. Společně s rodiči jsme 
připravili tvořivé dílny. Děti s rodiči vyrobili 
létající draky, kteří se jim moc povedli. Hod-
ně rodičů nám pomohlo také v dlabání dýní, 
které zdobily cestičku ke školce. Ráno byly 
děti při příchodu mile překvapeny.
Jako každým rokem jsme se hodně těšili 
na příjezd Martina na bílém koni. Celý týden 
jsme si tak pěkně užily. Program pro děti byl 
bohatý, velkou odměnou byl nalezený Mar-
tinský poklad. Nechybělo ani svezení na ko-
níkovi, které bylo pro většinu dětí velkým 
zážitkem.
Nejhezčí období, a to vánoční, teprve přichá-
zí. Věřím, že si ho všichni i přes nepříznivou 
dobu hezky užijeme. Všem malým i dospě-
lým přejeme za celou Mateřskou školu Ne-
mošice klidné a pohodové svátky a hlavně 
hodně zdraví v novém roce.

Zaměstnanci
MŠČtyřlístekNemošice 
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Tento prastarý pozdrav spojuji především 
s vánočním obdobím. Určitě má platnost 
po celý rok, ale snad v této době si jeho smysl 
každý víc uvědomuje. Pojem „Dobrá vůle“ je 
široký. Každý ji může projevovat podle svých 
sil a možností. Myslím, že v letošním roce je jí 
potřeba hodně. Donedávna byla dobrá doslova 
každá ruka v různých ústavech. Nyní můžeme 
poskytnout finanční příspěvek do fondů, které 
pomáhají fungovat různým organizacím za-
bezpečujícím péči o postižené spoluobčany či 
opuštěné a týrané děti. V poslední době jsou 
i vítány dary do tzv. potravinové banky. Ač se 
to zdá nemožné, jsou mezi námi i lidé, kteří 
mají hlad. Možná v našem okolí žije také ně-
kdo, kdo bude rád, když mu pomůžeme obsta-
rat nákup či s ním jenom pohovoříme a třeba 
vysvětlíme něco, čemu nerozumí. Původně 
jsem se nechtěl o problémech s covidem zmi-
ňovat, protože různých relací na toto téma je 
mnohdy v rozhlase a jiných médích víc než 
dost. Tak si nezapomínejte od těch starostí čis-
tit hlavu pobytem venku. Ať už při práci na za-
hradě, či procházkami v přírodě. Pohybem 
v chladném prostředí spotřebujeme větší 
množství energie a také rozproudíme krev. To 
nám vyčistí orgány v těle. Pobyt venku zklid-
ňuje narušenou psychiku a prý pomáhá i hub-
nout.  Nejvíce prospívá častý a kratší pobyt. 
Díky dobré psychické pohodě získáme lepší 
obranyschopnost před nemocemi.
Přišel předvánoční čas – Advent.  Zadumaný 
čas, slunečního svitu je málo, dny se stále 
zkracují. Život kolem nás zklidňuje, utichá 
a mnohé se ukládá k zimnímu spánku, aby 

mohlo přežít nepříznivou dobu. Všichni čeka-
jí, až se vrátí životadárné paprsky jarního slu-
níčka. I my lidé nejsme jiní a na jeho záři jsme 
závislí. Jsme totiž také součástí přírody.   Snad 
každá lidská společnost, která obývala naše 
končiny před námi, se těšila na zimní sluno-
vrat. Vždy se slavil jako hlavní svátek. S ná-
vratem slunečních paprsků přicházelo nejen 
světlo, ale vracel se i nový život na zemi. Je 
tomu tak dodnes a já věřím, že vnímaví lidé 
onu zvláštní mystiku těchto dní pociťují. Ko-
naly se obřady u zapálených ohňů, které záro-
veň očišťovaly od všeho špatného, jejich svět-
lo zahánělo zlé mocnosti. Tam někde, hodně 
dávno, můžeme hledat počátky našich zvyk-
lostí. Současná podoba vánoc je sice křesťan-
ská, ale to ničemu nevadí, ono se to stejně 
všechno prolíná. K Adventu patřilo vždy urči-
té zadumání a přemýšlení, lidé se scházeli 
na debatu, v chalupách se předlo anebo dralo 
peří. Nekonaly se však žádné veselice.  Ad-
ventní neděle jsou čtyři, při mši hoří každý 
týden o svíčku víc. Mají vždy mít v podkladu 
větvičky stálezelených stromů jako symbol 
a přání přítomným dlouhého života. Svíce mo-
hou být umístěné v řadě anebo na věnečku 
v kruhu. Kruh představuje věčný život, sou-
držnost, rodinu, přátelství. Mohou připomínat 
také čtvero ročních období, ale také, jsou – li 
v kruhu, čtyři světové strany. Zapalují se proti 
směru hodinových ručiček.  Další přízdoby si 
volíme podle toho, co chceme svému okolí 
říct. Pozor, k adventu však nepatří žádné kvě-
ty. Živé květy jsou až na Štědrý den, suché byť 
jsou pěkné, připomínají něco minulého, co už 

skončilo a my v tento čas se již těšíme na nové. 
Umělé květy neznačí vůbec nic, pouze nás 
šálí. Každá svíce má své jméno. První je Na-
děje. Ta nám dovoluje přežívat nesnáze života 
a je jí někdy potřeba hodně. Také je to svíce 
Proroků. Druhá je Mír, anebo Betlémská sví-
ce. I na ten je potřeba myslet, aby byl okolo 
nás, ba i v našich myslích. Třetí je Přátelství, 
nebo Pastýřská. Zapaluje se o třetí neděli, kte-
ré se také říká radostná. Svíčka může mít růžo-
vou barvu. Čtvrtou neděli nám svítí Láska či 
Andělská svíce. I za ni je potřeba zapálit svíci. 
Kéž by ji Andělé chránili, aby jí mezi lidmi 
bylo dost a vyhrávala svůj věčný souboj s ne-
návistí. O Štědrém dni se dává věnec stranou 
ze stolu. Může se však ještě dát do středu pátá, 
vždy bílá svíce – Kristova, také zvaná Svíce 
čistoty. To aby byly úmysly naše i našeho oko-
lí vždy čisté a prosté zrady a falše. Biblicky 
řečeno, aby Světlo mohlo zvítězit nad Temno-
tou. Ke slavnostní štědrovečerní večeři usedá-
me s východem první hvězdy. K výzdobě pou-
žíváme vždy čerstvé zelené větévky a neměly 
by tam chybět živé květy. To na znamení a zá-
roveň přání radostného a dlouhého života 
všem stolovníkům. Ponechám již na každém, 
jak vnímá krásu a až magičnost těchto svátků, 
jestli z pohledu křesťanského, či jako dřívější 
oslavu slunovratu, nebo jako vše. V každém 
případě přeji všem, aby to navrátivší se Slu-
níčko prosvítilo všechny pošmourné dny. Je-
nom pro přesnost, vrátí se k nám 21. Prosince 
v 11 hodin a 3 minuty.

Vášzahradník
FrantišekHlubocký

POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE!

KUKÁTKEM DO ČTYŘLÍSTKU V NEMOŠICÍCH
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BLAHOPŘEJEME

ÚŘEDNÍ HODINY

OPĚT JSME POMOHLI

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
Ing. Jana Růžičková 466 859 847  jana.ruzickova@umo4.mmp.cz

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT
Ing. Iva Matušková 466 859 845  iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Odbor ekonomický a vnitřních věcí
Mária Stopková, DiS. - vedoucí odboru 466 859 848 
  maria.stopkova@umo4.mmp.cz
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

KONTAKTY

Vážení spoluobčané, 

těm, kteří se v zimních 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.

Když jsme v září vyhlašovali tradiční říjnovou charitativní sbírku, netušili jsme, že budou 
tak zpřísňována epidemiologická opatření. Ale přesto se našlo dostatek dárců a garáž, kam 
ukládáme donesené věci, byla téměř plná. 
Diakonie Broumov všem dárcům moc děkuje a přeje příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce pevné zdraví. Rádi bychom v dubnu sbírku opět uspořádali, o jejím termínu 
budete včas informováni.

Ing.IvaMatušková
Referentsekretariátu

Provozní doba úřadu v závěru roku.
Do 22. 12. 2020 bude provozní doba 
úřadu dle stávajícího rozvrhu - 
Po, St 8:00 – 10:00h, 14:00 – 17:00h, 
v ostatní dny dle předchozí telefonické 
domluvy. V případě změny provozní doby 
nařízením vlády budete o tomto informo-
váni na našich webových stránkách.
Dne 23. 12.  2020 bude otevřeno  
od 8:00 do 11:30h a od 12.30h do 14:00h.
Ve dnech 28. 12. – 29. 12. 2020 bude  
otevřeno dle stávajícího rozvrhu,  
Dne 30. 12. 2020 bude otevřeno  
od 8:00 do 11:30h a od 12.30h do 14:00h.
 
31. 12. 2020 bude úřad zcela uzavřen.


