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Vážení spoluobčané,

máme za sebou podzimní volby, které přinesly 
změny ve vedení našeho městského obvodu, 
nebál bych se říct, že nezůstal kámen na 
kameni. Jako zvolený starosta mám k ruce dva 
nové místostarosty, další dva radní a staronové 
zastupitelstvo. Děkuji všem, kteří přišli  
k volbám a vyjádřili tím svůj názor.

Uvnitř vydání se vám krátce představí všichni 
zvolení zastupitelé, abyste věděli, na koho se 
můžete v rámci nejen svého bydliště obracet. 
Jmenuji Jan Procházka, narodil jsem se 
v Pardubicích a celý život zde žiji, z toho 
posledních 14 let ve Staročernsku. Jsem ženatý, 
mám dva syny, a i pro ně chci pěkný život  
v našem obvodě, městě i kraji.

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu 
potravinářských technologií v Pardubicích, poté 
jsem 5 let pracoval ve speciální škole Svítání 
jako asistent a vychovatel. Zároveň jsem se 
profesionálně věnoval sportu v disciplíně 
BMX flatland (akrobacie na kole). V této 
disciplíně jsem Českou republiku reprezentoval  
i v zahraničí a stal se vicemistrem ČR.

Od roku 2003 jako OSVČ pracuji  
v pojišťovnictví, před deseti lety jsem přešel 
do ČSOB Pojišťovny, kde mám na starosti 
obchod na 6 pobočkách v 5 městech. Postupem 
času jsem se začal více zajímat o politické 
dění v Pardubicích. V roce 2014 jsem uspěl  

ve volbách a stal se zastupitelem MO Pardubice 
IV a Statutárního města Pardubice. V roce 2016 
jsem své působení rozšířil o zastupitelstvo 
Pardubického kraje.

Předešlé volební období jsem byl zvolen jako 
místostarosta našeho městského obvodu. 
Nyní kromě funkce starosty zastávám i funkci 
zastupitele Statutárního města Pardubice  
a Pardubického kraje

Po volbách jsme se hned pustili do práce, na 
dlouhé rozkoukávání nebyl čas. Cítíme, že 
u nás v obvodě je spoustu spících projektů, 
nápadů a záměru, které je třeba rychle znovu 
rozhýbat. Na toto jsme se zaměřili hned  
v prvním měsíci nového volebního období. 
Proběhly schůzky týkající se rozšíření školy 
v Pardubičkách, znovu otevření krajského 
projektu na parkovací dům v areálu pardubické 
nemocnice, dokončení cyklostezky Nemošice 
– Jesničánky, vybudování cyklostezky do 
Staročernska nebo oprava propojky ze Spojila. 
V plánu jsou dále jednání se Správou a údržbou 
silnic Pardubického kraje především ve věci 
rekonstrukce mostů v Mněticích. 

V rámci zajištění bezpečnosti v našem obvodě 
jsme absolvovali vstupní jednání na téma 
pořízení městské kamery, která by monitorovala 
nepovolený vjezd nákladních vozidel do 
Drozdic, pořízení rychlostních radarů napříč 
obvodem nebo dohledové kamery k novému 
sportovnímu hřišti u Zámečku v Drozdické ulici. 

Společně jsme připravili rozpočet na rok 2023, 
ve kterém jsou zařazeny nové kapitoly. Bylo 
vyčleněno více finančních prostředků pro 
podporu sportu a kultury. 

V nedávné době bylo dokončeno nové 
sportovní hřiště v Drozdické ulici u podchodu 
v Pardubičkách, které na jaře společně 
slavnostně otevřeme turnajem v „PÁLCE“. 
Nezapomněli jsme ani na přírodu, byly 
oprášeny starší projekty na výsadbu stromů 
ve vytipovaných lokalitách nebo revitalizace 

vstupů k řece Chrudimce na několika místech 
v obvodě. K letošnímu 30. výročí vzniku 
našeho městského obvodu jsme vysadili 
pamětní strom a dále jsme založili novou 
tradici, každoroční sázení stromu starosty, pro 
letošní rok byl vybrán liliovník tulipánokvětý, 
který byl stejně jako pamětní strom vysazen  
v parku naproti Úřadu MO Pardubice IV v ulici 
Bokova v Pardubičkách. 

Už nyní v prosinci se stěhují první obyvatelé 
do nově budované čtvrti Nová Tesla 
naproti krajské nemocnici, a proto jeden  
z nejdůležitějších projektů v následujících 
letech bude zvýšení kapacity ZŠ Pardubičky  
a velmi pozitivní zprávou je, že na jaře 2023 se 
začne s projektovými pracemi. 

Samozřejmostí je pro nás udržení tradic, proto 
za sebou máme společné rozsvícení vánočního 
stromu v Pardubičkách v parku naproti 
úřadu, které se konalo v pondělí 28. 11. 2022.  
K této příležitosti nám přišly zazpívat děti ze 
základní školy v Pardubičkách pod vedením 
ředitele školy Mgr. Karcola, kterým tímto 
ještě jednou děkuji. Odměnou jim byla nejen 
skvělá vánoční atmosféra, ale i něco dobrého 
na mlsání. Jako překvapení byla letos poprvé 
přichystána živá mini farma, což mělo zvláště 

POZVÁNKA

Ve středu
dne 21. 12. 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 

městského obvodu v jednotlivých 
místních částech nebo na webových 

stránkách MO Pardubice IV.
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POKRAČOVÁNÍ SLOVA STAROSTY

PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ

u nejmenších velký úspěch.
 
Čert, Anděl a Mikuláš navštívili děti 
v mateřských školách v Pardubičkách, 
Nemošicích a Černé za Bory, ale dopadlo 
to dobře, nikoho si čert do pekla neodnesl, 
naopak děti dostaly od našeho městského 
obvodu mikulášskou nadílku, kterou jsme jim 
osobně předali a užili si s dětmi nádhernou 
předvánoční atmosféru.

Dále bych vás chtěl informovat o zásadní 
změně ve způsobu výkonu funkce starosty 
a místostarostů. Zvolili jsme nejefektivnější 

variantu řízení městského obvodu. Všichni 
politici včetně starosty jsou neuvolnění, což 
nám kromě jiného ušetří výrazné finanční 
prostředky. Většinu těchto peněz použijeme 
na podporu akcí, které pořádáte vy, aktivní 
občané. Věřím, že v příštím roce bude ještě více 
pálení čarodějnic, dětských dnů, rybářských 
závodů, sportovních klání všech druhů sportu, 
strašidelných stezek, ukončení prázdnin, plesů, 
rozsvícení stromů, dobrovolných úklidů naší 
přírody a jiných podobných akcí pro naše 
občany. Rádi se budeme těchto akcí zúčastňovat 
a rádi je podpoříme finančně, materiálně, ale 
i přidáním ruky k dílu. Hlavní podmínkou 

podpory bude včasná informovanost obvodu.
 
Na závěr bych rád dodržel, co jsem slíbil, 
že tu budu pro občany, a proto mě neváhejte 
kontaktovat, určitě se domluvíme na osobní 
schůzce a vše, co bude v našich možnostech, se 
pokusíme vyřešit. 

Přeji vám krásný advent, klidné prožití 
vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do 
roku 2023, kdy budu se těšit na setkání s vámi.

Váš starosta MO Pardubice IV 
Jan Procházka

Zleva dole : Mgr. Filip Petr, Michal Kreml, Mgr. Bc. Karel Žemlička-1. místostarosta, Jan Procházka – starosta, Ing. Josef Vamberský, LL.M., 
Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář. Zleva nahoře: Ondřej Jaroš, Ing. Leoš Příhoda, Mgr. Karel Haas, Ing. Radek Meduna, Iva Milatová, 
DiS., Jaroslav Mlateček, Josef Bittner, Aleš Koubek.

ÚŘEDNÍ HODINY - STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ:
Pondělí  15.30 – 17.00 h – 2. místostarosta - Ing. Josef Vamberský, LL.M.
Úterý 08.00 – 10.00 h – starosta Jan Procházka
Středa 15.30 – 17.00 h – Jan Procházka, Mgr. Bc. Karel Žemlička, Ing. Josef Vamberský, LL.M.
Pátek 08.00 – 09.00 h – 1. místostarosta - Mgr. Bc. Karel Žemlička
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Volba prezidenta České republiky proběhne na 
území České republiky v pátek 13. ledna 2023 
od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 14. led-
na 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případ-
né druhé kolo volby prezidenta České republi-
ky se bude rovněž konat ve dvou dnech, na 
území České republiky v pátek 27. ledna 2023 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky 
je státní občan České republiky, který alespoň 
druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl 
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby 
může volit i státní občan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 
28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.

Každý volič hlasuje osobně. Volič může požá-
dat ze závažných, zejména zdravotních důvo-
dů, obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvo-
du volebního okrsku, kde má trvalé bydliště. 
V takovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet 
hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpolo-
viční většinu z celkového počtu platných hlasů 
oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a 
odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo vol-
by prezidenta za 14 dnů po začátku prvního 
kola volby prezidenta České republiky, jak je 
výše uvedeno.

Hlasovací lístky pro první kolo volby prezi-
denta občané obdrží do schránek nejpozději 
do 10. ledna 2023. Pokud bude probíhat druhé 

kolo voleb, budou hlasovací lístky k dispozici 
ve volebních místnostech.

Voliči, kteří se ve dnech voleb budou nacházet 
v nemocnici a chtěli by volit, mají dvě mož-
nosti. Jednak mohou požádat o voličský prů-
kaz v místě svého trvalého bydliště a jednak 
mohou požádat o zapsání do zvláštního sezna-
mu voličů, který vede příslušné zdravotnické 
zařízení. V obou případech musí mít voliči 
k dispozici ve dnech voleb i průkaz totožnosti. 
V případě vystaveného voličského průkazu si 
může volič v nemocnici požádat o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, bez žá-
dosti to není možné. V případě vytvořeného 
zvláštního seznamu voličů bude moci hlasovat 
mimo volební místnost bez žádosti. Na žádost 
i dle vytvořeného zvláštního seznamu voličů 
příslušná okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou přímo do nemocnice.

Pokud volič bude ve dnech voleb mimo trvalé 
bydliště, může požádat o voličský průkaz pří-
slušný obecní úřad, kde má své trvalé bydliště. 
Občan Městského obvodu Pardubice IV požá-
dá na Úřadě městského obvodu Pardubice IV, 
Bokova 315, Pardubice, Kancelář úřadu. 

Pomocí voličského průkazu bude moci volič 
hlasovat nejen v jakémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky, ale také v jakémko-
liv zvláštním volebním okrsku v zahraničí  
u příslušného zastupitelského úřadu (např. při 
zahraniční dovolené, při zahraničním studij-
ním či pracovním pobytu). Voličské průkazy 
vydávají i zastupitelské úřady, je-li volič s by-
dlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů u zastupitelského úřadu (zápis 

do zvláštního seznamu u zastupitelského úřa-
du je trvalého charakteru, nejedná se o jedno-
rázový zápis). 

O vydání voličského průkazu může volič po-
žádat následujícími způsoby :
■ Písemně - písemná žádost o vydání volič-
ského průkazu se podává obecnímu úřadu pří-
slušnému dle místa trvalého pobytu voliče  
(u něhož je volič zapsán ve stálém seznamu 
voličů), a to nejpozději do pátku 6. ledna 2023 
do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost 
obecnímu úřadu doručena), pro případné II. 
kolo nejpozději do pátku 20. ledna 2023 do 
16:00 hodin. Žádost v listinné podobě musí 
být opatřena úředně ověřeným podpisem voli-
če. Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické 
podobě, avšak pouze prostřednictvím datové 
schránky (musí se jednat o osobní datovou 
schránku voliče, zaslání žádosti z datové 
schránky jiné osoby je nepřípustné). Žádost 
lze vytisknou z webových stránek našeho 
městského obvodu.
■ Osobně - v tomto případě není písemná žá-
dost vyžadována, o ústní žádosti voliče o vy-
dání voličského průkazu a po prokázání jeho 
totožnosti je sepsán úřední záznam, osobně lze 
o vydání voličského průkazu požádat nejpoz-
ději do středy 11. ledna 2023 do 16:00 hodin, 
pro případné II. kolo nejpozději do středy 25. 
ledna 2023 do 16:00 hodin, kdy se uzavřou se-
znamy voličů.

Děkuji za Vaši účast na volbě prezidenta  
České republiky

Mgr. Naděžda Peterová
tajemnice Úřadu městského obvodu  

Pardubice IV

Statutární město Pardubice od 1. 1. 2023 pře-
chází na nový systém evidence poplatků.  
U všech místních poplatků (místní poplatek za 
obecní systém odpadového hospodářství, 
místní poplatek ze psů, místní poplatek za uží-
vání veřejného prostranství) dojde ke změně 
variabilních symbolů. Z těchto důvodů žádá-
me občany, aby s úhradou těchto poplatků po-
sečkali, tzn. neplatili poplatky v měsíci lednu, 
ale počkali na složenky nebo na další informa-
ce, které budou zveřejněny na počátku roku 
2023 (popřípadě v měsíci lednu až březnu) na 

webových stránkách ÚMO Pardubice IV, na 
facebooku MO Pardubice IV, ve vývěsních 
skříňkách a místním rozhlasem.

Od roku 2023 je třeba platby posílat pouze 
na jednotlivé poplatníky – nelze již platit 
hromadně jednou částkou za celou rodinu 
na jeden variabilní symbol.  

Dotazy k místnímu poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství (komunální odpad)  
a k místního poplatku za užívání veřejného 

prostranství 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.

INFORMACE K VOLBÁM PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

MÍSTNÍ POPLATKY – POZOR ZMĚNA OD R. 2023

DÚLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
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PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ

Ondřej Jaroš

Vážení spoluobčané, narodil jsem se v Pardubicích a je mi 45 let. Vystudoval jsem SPŠE v Pardubicích. Od roku 2005 žiji  
v místní části Staročernsko. Jsem ženatý a mám dva syny. V minulém volebním období jsem vykonával funkci předsedy 
osadního výboru Staročernsko, kde jsem se aktivně podílel na ochraně negativních vlivů průmyslové zóny Starzone Černá za 
Bory. Pracuji ve firmě Stapro s.r.o. jako databázový a systémový specialista. Ve svém volném čase se věnuji své rodině, aktivně 
sportuji a rád relaxuji při práci na zahradě kolem našeho domu. Kandidoval jsem za hnutí ANO 2011, chtěl bych vám poděkovat 
za důvěru ve mě vloženou a budu se těšit na společná setkání.

Mgr. Bc. Karel Žemlička – 1. místostarosta

Narodil jsem se v roce 1958 a od roku 1968 bydlím stále v Pardubičkách. Děkuji za důvěru všem voličům, kteří mi dali 
hlas v komunálních volbách. Díky tomu jsem se stal místostarostou Městského obvodu Pardubice IV. V uplynulých 16 
letech jsem byl členem zastupitelstva našeho městského obvodu. Mám chuť pracovat ve prospěch celého našeho obvodu 
a všech jejich obyvatel a těším se na komunikaci s občany obvodu. V mé gesci místostarosty je hlavně školství, kultura 
a životní prostředí.

Mgr. Filip Petr

Vážení spoluobčané, je mi 45 let a bydlím na Slovanech. Profesí i srdcem jsem učitel, v současnosti působím jako zástupce 
ředitele na Gymnáziu Dašická. Komunální politice se aktivně věnuji třetí volební období jako zastupitel MO Pardubice IV, 
mým hlavním cílem je pomáhat občanům a podílet se tak na rozvoji našeho obvodu. Ve volném čase rád sportuji, cestuji 
a věnuji se své dospívající dceři.

Josef Bittner – radní

Narodil jsem se v Pardubicích, jsem majitel firmy v oblasti dřevovýroby se specializací na atypické koncepty interiérů 
a exteriérů. Ve volbách jsem kandidoval za hnutí Žijeme Pardubice, zastupitelstvem městského obvodu jsem byl zvolen 
radním, jsem předseda ČSSD pro MO Pardubice IV. Na základě dlouholetých zkušeností mám představu o úspěšném 
fungování firem s vědomím, že státní správu není možné vést jako firmu. Moje politická orientace vychází z vlastního 
sociálního přesvědčení a mojí prioritou je pomáhat všem občanům, ale zároveň i umožnit záměry podnikatelům pro další 
rozvoj našeho obvodu.

Ing. Josef Vamberský, LL.M. – 2. místostarosta

Vážení spoluobčané, v současné době pracuji jako bezpečnostní, krizový manažer a pověřenec pro ochranu osobních 
údajů pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dříve jsem pracoval u HZS Pardubického kraje, z toho posled-
ních deset let jako velitel směny na výjezdu. Je mi 52 let, jsem ženatý a s rodinou žiji v Nemošicích. Vystudoval jsem 
Dopravní fakultu v Pardubicích. Po volbách do Městského obvodu IV, jsem byl zastupitelstvem zvolen na místo druhé 
neuvolněného místostarosty. Ve své gesci mám dopravu, sport a spolupráci se složkami Integrovaného záchranného sys-
tému. Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat za obdržené hlasy, budu se snažit nezklamat jak své voliče, tak 
ostatní obyvatele obvodu.

Jaroslav Mlateček  – radní

Je mi 47 let, pracuji jako obchodní manažer v moravské společnosti zabývající se výrobou a prodejem auto-chemie.
20 let bydlíme s manželkou a dvěma syny ve Staročernsku. Děkuji Vám za hlas a podporu ve volbách do zastupitelstva 
našeho městského obvodu. Tak jako minulé volební období bude mojí snahou přispět k rozvoji našeho Městského obvodu 
Pardubice IV.

Michal Kreml

Narodil jsem se v roce 1979 v Pardubicích. Šťastné dětství, jsem prožil se svým bratrem a sestrou v Polabinách a v Ne-
mošicích. Po studiu na gymnáziu v Pardubicích jsem pracoval jako účetní. V roce 2000 jsem začal podnikat jako osoba 
samostatně výdělečně činná v oboru účetnictví a v oboru maloobchod a velkoobchod. V roce 2008 jsem založil první 
s.r.o.. V současné době podnikám prostřednictvím několika společností v oboru účetnictví a správa vlastních nemovitostí. 
Mezi mé největší záliby patří cestování, zejména poznávání latinské a střední Ameriky. V současné době žiji v Černé za 
Bory se svým Brazilským manželem, Bruno Andrade Matteo, který je uměleckým fotografem ze Sao Paula.
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PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ

Iva Milatová, DiS. 

Je mi 44 let, se svou rodinou bydlím v Nemošicích. V rámci volného času ráda cestuji po zajímavých místech v ČR i zahra-
ničí, snažím se relaxovat i aktivně sportovat. Vystudovala jsem VOŠ-obor sociální práce, od ukončení studia se ale přede-
vším pohybuji v obchodní činnosti, jak v soukromém, tak zaměstnaneckém poměru. Jelikož se zajímám o věci kolem sebe 
a nebojím se říkat vlastní názor, chtěla bych svým vstupem do komunální politiky přispět ke zlepšení a udržení aktivního 
života v našem obvodě. 

Ing. Leoš Příhoda

Jsem ženatý, mám dvě děti, vystudoval jsem VUT v Brně fakultu stavební. Jsem jednatelem a výrobním ředi-
telem společnosti Chemontáž s.r.o., předseda Spolku Nemošice 700, sokol, rybář, člen Klubu českých turistů 
a Klubu přátel Pardubicka. Volný čas trávím s rodinou, na zahrádce a rád cestuji. Mezi mé priority na obvodu pat-
ří: dokončení cyklostezky z Nemošic do Jesničánek, rozšíření ZŠ Pardubičky, podpora společenských, kulturních  
a sportovních aktivit, oprava komunikací v ulici Příčná, Sportovní a Ostřešanské v Nemošicích.

Aleš Koubek

Vyučil jsem se elektromechanikem pro rozvodná zařízení. Provozuji živnost v oboru elektrikář a obchod s osvětlením. 
Jsem ženatý, mám dvě děti. Ve volném čase se věnuji rodině, práci kolem domu a velice rád cestuji. Do zastupitelstva 
našeho městského obvodu jsem zvolen poprvé. Mezi mé priority patří častější svoz tříděného odpadu, sousedské setkávání 
a rozšíření sítě cyklostezek.

Mgr. Karel Haas

Je mi 49 let, v Pardubicích se snažím aktivně věci měnit k lepšímu. Začínám čtvrté volební období v zastupitelstvu našeho 
městského obvodu a třetí volební období v zastupitelstvu města. V parlamentních volbách v roce 2021 jsem se stal poslan-
cem. V roce 1997 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Celý život se profesně pohybuji 
ve finančním sektoru. Ve volném čase jsem nadšenec pro všechny vytrvalostní sporty, hlavně pro orientační běh. Jsem 
celoživotním dobrovolným trenérem dětí. Zaběhl jsem si maraton s osobním rekordem 2:52 hod..

Ing. Josef Bednář

Pracuji mnoho let jako ekonom v oblasti veřejných financí v různých funkcích. Moje zaměstnání je zároveň mým koníčkem. 
Dříve jsem také pracoval jako obchodník v Tesle Pardubice, nebo jako tajemník úřadu zdejšího obvodu. Jsem ženatý, mám pět 
dospělých dětí, celý život žiji v Pardubičkách, s krátkými přestávkami (studium, vojna a výstavba rodinného domu). Vystudo-
val jsem ČVUT v Praze, fakultu strojního inženýrství v oboru ekonomika a řízení a postgraduální studium podnik a právo na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jsem bezpartijním zastupitelem Městského obvodu Pardubice IV. Vykonávám 
funkci přísedícího soudce ve zvláštním senátu pro mládež u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové. Mezi 
priority obvodu mimo jiné považuji zlepšení dopravního spojení s ostatními částmi města a revitalizaci parku Červeňák.

Ing. Radek Meduna

Jsem rodák z Nemošic, vystudoval jsem fakultu strojní na VUT v Brně. Pracuji ve výrobní společnosti Modelárna Nemošice 
s.r.o. jako její jednatel. Jsem ženatý a mám dvě děti. Ve volném čase trávím čas s rodinou, jsem nadšeným cyklistou a po-
tápěčem. Jsem spoluzakladatelem Spolku Nemošice 700, jehož hlavním cílem je pořádaní kulturních a společenských akcí 
pro širokou veřejnost. Mezi mé priority v našem obvodu patří dokončení a propojení sítě cyklostezek, opravy komunikací 
a podpora sportování.

Ing. Ondřej Pištora

Vážení spoluobčané, je mi 47 let, ve „čtyřce“ žiji celý svůj život. Prvních 36 let jsem bydlel v Mněticích, poté jsem se 
přiženil do Pardubiček. Jsem ženatý a mám dvě dcery. Pracuji jako vedoucí výroby ve firmě zaměřené na výrobu vf tech-
niky. V Mněticích jsem členem TJ Sokol Mnětice, kde vykonávám funkci hospodáře. V zastupitelstvu, díky vaší důvěře, 
začínám již čtvrté volební období a v letech 2014 až 2018 jsem byl členem rady městského obvodu. 
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Letošní první dva sváteční dny z vánoční svát-
ků připadnou na víkend, kdy svoz odpadů stan-
dardně neprobíhá (dny 24. – 25. 12.), v pondě-
lí 26. 12. bude zachován běžný harmonogram 
svozu komunálního odpadu i separovaných 
složek odpadu pro občany města, firmy i obce.  

Separační dvory budou v době vánočních svát-
ků (tj. ve dnech 24. – 26. 12.) uzavřeny. 
Na Silvestra (v sobotu 31. 12. 2022) budou 
všechny separační dvory mimo Dražkovice 
otevřeny dle běžné pracovní doby, tj. od 8,00 
– 12,00 hod.

Od 1. kalendářního týdne roku 2023 bude již 

svoz odpadu i provoz separačních dvorů probí-
hat dle běžné pracovní doby a obvyklých har-
monogramů.

Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou do-
pravit po svátcích vánoční stromeček přímo na 
separační dvůr, mají možnost odložit živé od-
strojené vánoční stromky ke stanovištím kon-
tejnerů na komunální, nebo na tříděné odpady 
(nikoliv do kontejnerů). 
Stromky odložené k popelnicím u rodinných 
domků nebudou svezeny. Žádáme občany, aby 
stromky byly zbaveny veškerých ozdob, proto-
že jsou poté odvezeny na městskou kompostár-
nu do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovi-

nou pro výrobu kompostu.

Seznam separačních dvorů a jejich otevírací 
doby naleznete na: www.smp-pce.cz
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.

Závěrem přejeme všem klidné a spokojené 
svátky prožité ve zdraví a společnosti těch nej-
bližších.

Služby města Pardubic a.s.

Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení 
obecního úřadu vydávaného formou rozhod-
nutí. Pro případy kácení dřevin pro účely sta-
vebního záměru je nezbytné závazné stano-
visko orgánu ochrany přírody, kterým je 
orgán příslušný k povolení kácení dřevin. 
Vlastní povolení ke kácení dřevin včetně ulo-
žené přiměřené náhradní výsadby pak vydává 
v těchto případech stavební úřad.

Žádost o povolení kácení dřevin se podává: 
• v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 
130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, nebo se 
jedná o zapojené porosty dřevin nad 40 m2. 

Žádost o povolení kácení dřevin podává: 
• vlastník, nájemce nebo jiný oprávněný uži-
vatel pozemku, tj. fyzická osoba (občan), 
nebo právnická osoba, podnikatel. 
Majitelem dřeviny (strom nebo keř) je vždy 
vlastník pozemku (tzn. strom nemusí být ve 
vlastnictví toho, kdo jej vysadil). Majitel po-
zemku je povinen pečovat o dřeviny rostoucí 
na jeho pozemku, je také zodpovědný za je-
jich stav!
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o ká-
cení dřevin, které se provádí zpravidla v obdo-
bí jejich vegetačního klidu (tj. období přiroze-
ného útlumu fyziologických a ekologických 
funkcí dřeviny), v běžném kalendářním roce 
od začátku listopadu do začátku března  
a mimo hnízdní období ptáků. 

Orgán ochrany přírody má možnost ke 
kompenzaci ekologické újmy uložit přimě-
řenou náhradní výsadbu s následnou péčí 
do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, 
nebo na pozemcích, které jsou v evidenci 
obce určené pro výsadbu, případně na po-

zemcích jiných se souhlasem dotčeného 
vlastníka pozemku. 
Oznámení o kácení dřevin se podává písemně 
nejméně 15 dnů předem, a to z důvodů pěsteb-
ních, to je za účelem obnovy porostů nebo při 
provádění výchovné probírky porostů, při 
údržbě břehových porostů prováděné při sprá-
vě vodních toků, k odstraňování dřevin  
v ochranném pásmu zařízení elektrizační  
a plynárenské soustavy prováděném při pro-
vozování těchto soustav a z důvodů zamezení 
šíření škůdců, např. kůrovce.

Kdy není třeba žádat o povolení kácení 
dřevin:
 O povolení ke kácení se nemusí žádat, pokud 
je obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad 
zemí menší než 80 cm nebo se jedná o zapoje-
né porosty dřevin, jejichž plocha je menší než 
40 m2. Zároveň není povolení ke kácení nut-
né u dřevin pěstovaných na pozemcích vede-
ných v katastru nemovitostí ve způsobu vyu-
žití jako plantáž dřevin či u ovocných dřevin 
rostoucích na pozemcích v zastavěném území 
evidovaných jako zahrada, zastavěná plocha  
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem 
využití pozemku zeleň. 

S kým můžete tuto situaci řešit: Se svou žá-
dostí se můžete obrátit nejlépe telefonicky 
nebo písemně na paní Petru Vašíčkovou 
(732 927 355, Petra.Vasickova@umo4.mmp.
cz), která s Vámi individuálně záležitost pro-
bere, provede místní šetření a příp. Vám po-
může žádost sepsat. 

V žádosti o povolení ke kácení je nutné 
uvést:
• jméno a adresu žadatele, telefon, příp. 

e-mailovou adresu, kvůli lepší a rychlejší ko-
munikaci
• označení katastrálního území a parcely, na 
které se dřeviny nachází, stručný popis umís-
tění dřevin a situační zákres; 
• doložení vlastnického práva či nájemního 
nebo uživatelského vztahu žadatele k přísluš-
ným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru 
nemovitostí, včetně písemného souhlasu 
vlastníka pozemku s kácením, není-li žadate-
lem vlastník pozemku; 
• specifikaci dřevin, které mají být káceny, ze-
jména druhy popř. rody dřevin, jejich počet  
a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; 
pro kácení zapojených porostů dřevin lze na-
místo počtu kácených dřevin uvést výměru 
kácené plochy s uvedením druhového popř. 
rodového zastoupení dřevin; 
• zdůvodnění žádosti. 

Formulář žádosti naleznete na webových 
stránkách našeho městského obvodu a je 
k dispozici také v tištěné formě v budově 
ÚMO.

Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení 
kácení dřevin: v jednoduchých věcech roz-
hodne orgán státní ochrany přírody bezod-
kladně. V ostatních případech rozhodne do 60 
dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých 
případech do 90 dnů od zahájení řízení. 

Opravné prostředky: Vůči vydanému roz-
hodnutí o kácení dřevin se lze samozřejmě 
odvolat. Náležitosti jsou uvedeny v poučení 
rozhodnutí. 

Bc. Petra Vašíčková, DiS., externí pracovník
Úseku ochrany přírody a krajiny

SVOZY ODPADŮ V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2022

JAK JE TO S KÁCENÍM DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
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Na začátku října uplynulo již 115 let ode dne, 
kdy byl v Pardubicích uveden do provozu nově 
vybudovaný vodovod, který měl obyvatelstvo 

stále více rozrůstajícího se města, zásobovat 
dostatkem kvalitní, zdravotně nezávadné vody. 
Voda byla přiváděna nejmodernějšími čerpa-
dly z vrtů u Nemošic do věžového vodojemu 
na vrchu Vinice, který se dodnes tyčí nad měs-
tem, ale v současnosti již není kvůli okolní zá-
stavbě dominantou, tak jako tomu bylo v době 
jeho výstavby, a ještě o několik desetiletí poz-
ději, než byl úplně pohlcen rozrůstajícím se 
nemocničním areálem. 

V tomto čísle zpravodaje bychom vás rádi se-
známili s několika zajímavostmi, týkajícími se 
právě této unikátní technické památky, posta-

vené v secesním slohu mezi lety 1906-1907 
firmou Hrůza & Rosenberg podle návrhu arch. 
Františka Sandera a Ing. Karla Kresse. Zrekon-
struován byl před dvaceti lety v roce 2002.
První, co návštěvníka areálu nemocnice na 
tomto objektu upoutá je jeho neobvyklý hřibo-
vitý tvar. Jednalo se ve své době o první žele-
zobetonový vodojem v městském prostředí  
v Českých zemí. Celková výška objektu je 26 
m. V horní části je umístěn dvoukomorový vo-

dojem o obsahu 836 m3. Vnitřní průměr nádr-
že činí 15,5 m, vnější průměr 18,1 m. Výška 
dna nad terénem je 13,89 m a výška vody ve 

vodojemu 5 m. Fasáda je pod nádrží obkrouže-
na pásem s nápisem: „VODOJEM KRÁLOV-
SKÉHO KOMORNÍHO MĚSTA PARDUBIC 
1907‘‘. V době, kdy finišovaly práce na vodo-
jemu probíhaly zároveň sadové úpravy budou-
cího parku Na Vinici a stavba měla sloužit také 
jako rozhledna. V jeho blízkosti byla postave-
na také pozdější velmi oblíbená výletní restau-
race. 
Dnes je vodojem součástí nemocničního areálu 
a slouží nemocnici jako záložní rezervoár, při-
čemž vyhlídka je příležitostně přístupná, ale 
výhled do okolí je omezen stromy a jednotli-
vými pavilóny nemocnice.
V roce 1958 byl objekt věžového vodojemu 
vyhlášen jako památkově chráněný.

Bc. Petra Vašíčková, DiS., externí pracovník 
Úseku ochrany přírody a krajiny

(zdroj Ing. Robert Kořínek, Ph.D. , Ondřej 
Civín  - Věžové vodojemy) 

Další akce, která se v Nemošicích konala, 
byla Strašidlácká stezka. Ta proběhla v sobo-

tu 5. listopadu a opět se ukázalo, že tu máme 
samé statečné děti. Jejich úkolem bylo projít 
8 stanovišť, splnit zadaný  úkol a dostat razít-
ko na kartičku. Vypadá to jednoduše, ale 
představte si lesní cestu, která byla ve tmě 
lemovaná pouze svíčkami s děsivě nalíčený-
mi strašidelnými postavami. Strašidelnost 
navíc s přibývajícími stanovišti gradovala  
a končila u samotného Lucifera. Po prokázání 
statečnosti si děti vybraly odměnu, doplnily 
energii a mohly si něco vyrobit ve tvořivé díl-
ně. Akce měla opět velký úspěch, za což jsme 
moc rádi.

Rodiče dětem v Nemošicích, Eva Rejdová

HISTORIE VODOJEMU V PARDUBIČKÁCH

STRAŠIDLÁCKÁ STEZKA BLAHOPŘEJEME

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. 



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 sobotu 12. listopadu se konala další dobro-
volnická akce na území přírodního parku 
Červeňák pořádaná spolkem Pestré Polabí  

a Dobrovolnickým centrem Koalice nevládek 
Pardubicka. Pokračovali jsme v obnově his-
torické třešňovky, vysázené v období první 
republiky. Během výřezů se uvolňovaly třeš-

ně, duby a hlohy, které budou tvořit budoucí 
kostru obnoveného sadu. Do budoucna se po-
čítá i s dosadbou, jež nahradí odumírající 

třešňové mohykány. Tentokrát jsme s dobro-
volníky pálili vyřezané křoviny a začali s hra-
báním listí. Díky pečlivému vyhrabání opa-
danky se uvolní místo pro byliny a traviny, 

které budou porůstat prostor mezi stromy,  
a vytvoříme tak ideální stanoviště pro zdejší 
ohrožené druhy světlomilného hmyzu a rost-
lin. Vytvořená spáleniště jsou zase důležitým 
podkladem pro vzácné druhy hub.
 
Moc děkujeme všem účastníkům a speciálně 
pak panu Janu Procházkovi, starostovi Měst-
ského obvodu Pardubice IV. Ten pro dobro-
volníky uvařil a osobně přijel na místo serví-
rovat výborný guláš, aby nám pomohl dodat 
energii do práce. Svou pomocí přispěl též 
zastupitel MO Pardubice IV Mgr. Karel Haas. 

Na Červeňák se budeme pravidelně vracet  
i v příštím roce, proto uvítáme další pomocní-
ky. V lednu se bude opět hrabat spadané listí 
a v dubnu zde uspořádáme velký jarní úklid 
v rámci celostátní výzvy „Ukliďme Česko“. 
Informace o našich dobrovolnických akcích 
najdete na webu www.dobrokonep.cz. 

Martin Trávníček, Pestré Polabí z.s.

SÁZÍM, SÁZÍŠ, SÁZÍME 

Výsadbou jerlínu japonského, dřeviny půvo-
dem pocházející z Číny a Koreje, jsme 11. 11. 
2022 zahájili podzimní část výsadeb k obno-
vě a doplnění zeleně v obvodu. Sazenice po-
cházející ze školky v ČR s výškou okolo 4,5 
m a metrovým balem o váze skoro půl tuny 
byla vysazena při příležitosti 30. výročí vzni-
ku Městského obvodu v parku v Pardubič-

kách. Mezi další dřeviny, které v obvodě na 
podzim přibyly patří také vzrostlý liliovník 
tulipánokvětý, který v parku před úřadem za-
sadil starosta MO Pardubice IV Jan Procház-
ka. Dále byly vysazeny také jírovce, kašta-
novníky, javory a buk u nově vybudovaného 
hřiště v ulici Drozdická v Pardubičkách. 

Bc. Petra Vašíčková, DiS., externí pracovník
Úseku ochrany přírody a krajiny

PEČUJEME O PAMÁTKY 

I během měsíce října pokračovaly práce na 
zvelebování památek v našem obvodu. Došlo 
k nátěru oplocení okolo pomníku v ul. Kyje-
vská a okolo křížku v Drozdicích. Restaurá-
tor dokončil opravu na pomníku v Mněticích 
a v neposlední řadě pracovníci technických 
služeb založili a vysadili před pomníkem  
v parku před úřadem v Pardubičkách nový 
„kvetoucí‘‘ záhon. Již teď se připravují osa-
zovací plány na zkrášlení okolí křížku ve Sta-
ročernsku a v Drozdicích v jarních měsících  
a podklady pro výsadby letniček i trvalek 
před hřbitovem v Pardubičkách, v ul. Zelená, 
a dále v Nemošicích a v Černé za Bory, aby 
byly nachystané na jarní výsadbu.

Bc. Petra Vašíčková, DiS., externí pracovník
Úseku ochrany přírody a krajiny

DRAKIÁDA V NEMOŠICÍCH

V neděli 2. října se v Nemošicích uskutečnil 
již pátý ročník Drakiády. Konečně jsme se po 
těch letech bezvětří dočkali a krásně foukalo. 
Někdy dokonce tak moc, že se pár draků roz-
hodlo prozkoumat i širší okolí☺. Ale vše 
dobře dopadlo a draci se vrátili. Každé dítko 
si odneslo jablíčko a porotou vybraných 10 
dětí si navíc odneslo batůžek s odměnami. 
Následoval doprovodný program s ukázkou 
agility, tvořivá dílna a drobné občerstvení 
s teplým čajem. A kdo přečkal vydatný déšť, 
dočkal se i opékání špekáčků. Tak zase příští 
rok a větru zdar!

Rodiče dětem v Nemošicích, Eva Rejdová

POMÁHÁME PŘÍRODĚ NA ČERVEŇÁKU
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V sobotu 10. září 2022 uspořádaly SDH a TJ 
SOKOL Mnětice ve zdejším sportovním are-
álu bohatý celodenní a večerní program.

Již v 8:00 hod byl zahájen 13. ročník tradiční-
ho volejbalového turnaje „MNĚTICKÝ 
KŮL“. Své síly zde na dvou hřištích změřilo 
10 smíšených družstev (4 muži+2 ženy). Tur-
naj byl rozehrán ve dvou skupinách a násled-
ně pokračoval systémem play off, který určil 
konečné pořadí. Celkem bylo odehráno 33 
zápasů, ve kterých byla k vidění řada strhují-
cích výměn. 
Vítězem turnaje se stalo družstvo „SEM 
TAM SMEČ“, které ve finálovém zápase zví-
tězilo nad druhým v pořadí „STOUPA GANG 
PRAHA“. Bronzovou příčku obsadil tým 
„JISTOTKY‘‘. Týmy nebojovaly jenom mezi 
sebou, ale i s občasnou nepřízní počasí v zá-
věru turnaje. Díky perfektně připraveným 

kurtům, které rychle pojmuly napršenou 
vodu se v turnaji mohlo po chvíli pokračovat. 
Domácí tým po pěkném výkonu nakonec ob-
sadil 8. místo. 

Krátce po 12 hod se sportovní areál TJ SO-
KOL Mnětice začal plnit také historickými 
stroji (do roku výroby 1992) se svými posád-
kami a četnými příznivci této techniky. Pro-
gram již 4. ročníku „Mnětických karburáto-

rů“ pak ve 14:10 po dešťové přeháňce 
pokračoval ca 20 km dlouhou společnou vyjí-
žďkou. Po návratu byly stroje vystaveny pro 
potěšení návštěvníků a jejich posádky absol-

vovaly na připravených stanovištích znalost-
ní a dovednostní soutěže. Vyvrcholením to-
hoto setkání bylo vyhlášení výsledků  
a předání cen. Vítězem v soutěži elegance se 
stal Filip Moravec se strojem BMW R75 (r.v. 
1942). Vítězem znalostních a dovednostních 
soutěží o Mnětický karburátor se stal Miro-
slav Klouček, který startoval se strojem 
ŠKODA 120 LS (r.v. 1985). Zvláštní ocenění 
organizátorů obdrželi také Jiří Sluka, který na 
stroji ČZ 125 (r.v. 1961) přijel po ose až 
z Tanvaldu (135 km!) a místní 14ti letý Milan 
Jedlička, který svůj stroj JAWA 05 SPORT 
(r.v. 1962) musel dotlačit a neúčastnil se vyjí-
žďky, protože ještě nemá řidičský průkaz. 
Celkem se soutěží zúčastnilo 38 řidičů, resp. 
posádek a vystaveno bylo 41 historických 
strojů (z toho 14 automobilů).

Posvícenský program pak pokračoval tradič-
ní zábavou od 19 hod. K tanci a poslechu za-
hrála nejprve hostovická hudební skupina 
CoBeat-20 a poté tradičně pokračovala sku-
pina KODEX ROCK. 

Během celého dne se v areálu Sokola vystří-
dalo velké množství příznivců sportu, moto-
rismu, dobrého jídla, pití i zábavy. 

Sára Holubová
František Štumr

V sobotu 3. 9. 2022 se od 14 hodin na fotba-
lovém hřišti SK Nemošice konalo v pořadí 
třetí Nemošické posvícení. Vzhledem k pří-

znivému počasí si asi 750 návštěvníků 
mohlo užít již tradiční akci, pobavit se  
a setkat se s přáteli a sousedy. Během celé-
ho dne byli k dispozici soutěže pro děti a 
skákací hrad, s úspěchem se setkalo malo-
vání na obličej a bylo také možné potrápit 
mozkové závity v šachovém koutku. Nejen 
pro starší zájemce byly k dispozici ukázky 
vojenské techniky, keramická a šperkařská 
dílnička a ochutnat jsme mohli přírodní 
produkty z bylinkářské dílny. 
 
K dobré náladě přispěli vystupující na pó-
diu, kde nám své umění předvedlo dívčí 
duo na trumpety, taneční duo Lily a Kája, 
cimbálová muzika Kobylka, dudák Jura 
Seidl a HRRR – divadlo, které se svojí po-
hádku zaujalo nejmenší návštěvníky. O mo-
derování a doprovodnou hudbu se postaral 
DJ MIG. Jako vedlejší doprovodný pro-
gram se přestavili gymnasté ze Sokola Par-

dubice a velký zájem byl také o vystoupení 
na šálách. Dále si mohli návštěvníci vy-
zkoušet jak se žije nevidomým spoluobča-
nům a podpořit Sdružení přátel vodících 
psů. 

Závěr večera ozdobila a svým koncertem 
rozhýbala všechny návštěvníky kapela 
Stresor.

Jménem organizátorů bych také chtěl podě-
kovat sponzorům, účinkujícím a pomocní-
kům, kteří se podíleli na bezchybném prů-
běhu akce a všem návštěvníkům za hojnou 
účast. Příští rok se budeme opět těšit  
na Nemošickém posvícení na viděnou. 

Za Spolek Nemošice 700
Radek Meduna a Leoš Příhoda

POSVÍCENSKÝ PROGRAM 2022 V MNĚTICÍCH

NEMOŠICKÉ POSVÍCENÍ 2022
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Mikuláš, čert a anděl. Trojice, která u nás  
v Drozdicích k adventu tradičně patřila. Přiná-
šela dětem něco dobrého, aby jim zkrátila če-
kání na Vánoce, a dospělým poskytla příleži-
tost se před svátky sejít a pobavit se.

Minulý rok se drozdickým dobrovolným hasi-
čům podařilo na tuto tradici navázat. Sešlo se 
více než 20 dětí, které v Drozdicích bydlí, 
nebo zde má rodinu a přátele. Čekání na nadíl-
ku si zkrátily dílničkami. Mohly si vytvořit  
a odnést malý vánoční stromeček, čerta, nebo 
papírový řetěz. Mikuláš dorazil společně s an-
dělem a dvěma čerty. Jak už to bývá, některé 
se postavily čertům bez zaváhání, jiné potře-
bovaly pomoc od rodičů, nebo starších souro-
zenců, jinde stačil milý úsměv anděla a strach 
se zmenšil. Mikulášovi a jeho doprovodu pak 
děti zazpívaly, nebo přednesly krátkou básnič-
ku. Balíček s něčím dobrým na zub si nakonec 
odnesly všechny děti.

Na mikulášskou nadílku, která v našem obec-
ním domě letos proběhla 3. 12., vás již bohu-
žel nepozveme. Pokud ale máte chuť okusit 
něco z naší vánoční atmosféry, stihnete se  
v Drozdicích zastavit na rozsvícení vánočního 
stromku a to v sobotu 17. 12. od 17 h, strome-
ček se rozsvítí v 18 h.. I tuto akci pořádá Sbor 
dobrovolných hasičů Drozdice za podpory 
místního osadního výboru a MO Pardubice IV.

Nelákáme vás na obří strom a akci, kde se bu-
dete prodírat davem a čekat v nekonečné fron-
tě, abyste si mohli dát něco na zahřátí. Srdečně 
vás ale zveme na setkání, kde si můžete u roz-
svíceného stromečku zazpívat koledy s kyta-
rami, zahřát se teplým pitím i jídlem, a načer-
pat týden před Štědrým dnem trochu vánoční 
atmosféry a pohody. 

Výbor SDH Drozdice

Dne 28. 11. 2022 se uskutečnilo již 4. slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu v parku 
před Úřadem MO Pardubice IV v Pardubič-
kách, po dva předchozí roky se bohužel díky 
pandemii setkání nekonalo, o to víc jsme si to 
nyní užili. Věříme, že toto milé setkání zpří-
jemnilo začátek adventu všem účastníkům. 
Tak šťastné a veselé a do nového roku hlavně 
pevné zdraví!

Pracovníci Úřadu MO Pardubice IV

ADVENT V DROZDICÍCH

VÁNOČNÍ STROM 
V NEMOŠICÍCH

V PARDUBIČKÁCH UŽ TAKÉ 
ZÁŘÍ VÁNOČNÍ STROM

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
Městský obvod Pardubice IV

přijme

knihovníka(ci)  
pro místní knihovnu  

v  Nemošicích

Rozsah práce:
■ max 15 hodin týdně  

(dohoda o pracovní činnosti)
■ výpůjční doba Nemošice – úterý a čtvrtek 

15-17 hodin

Požadujeme:
■ Zájem o knihy a práce s nimi

■ Manuální zručnost
■ Základní dovednosti s PC

■ Pečlivost 

NÁSTUP DLE DOHODY

V případě zájmu zašlete svůj životopis na 
e-mail: jitka.koreckova@umo4.mmp.cz nebo 

jej doručte na adresu Úřadu městského 
obvodu Pardubice IV, Bokova 315, Pardubice 
nejpozději do 31. 1. 2023. Další informace na 

tel. č. 466 859 843 referentka Kanceláře 
úřadu, Jitka Korečková, DiS.

Spolek Nemošice 700 srdečně zve všechny 
spoluobčany na zdobeni a rozsvícení vánoční-
ho stromku. Sejdeme se v neděli 11. 12. v 17 
hodin před Obecním domem v Nemošicích.
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Ne zcela přesné označení postihuje dobu od 
zimního slunovratu do svátku Tří králů. Slu-
novrat býval dříve největším svátkem, je 
daný přírodou a je neměnný.  Slunce se k nám 
začne letos vracet 21. prosince. Podzimní dny 
byly vždy tmavé a neustále se zkracovaly, ži-
vot pomalu utichal, vše se ukládalo ke spán-
ku. Muselo se žít ze zásob. Není proto divu, 
že všichni, kdo v těchto končinách žili, se tě-
šili na návrat životadárné síly Slunce. Pro 
všechny byl tento čas tajemný a plný očeká-
vání. Vše, co se konalo, mělo svůj význam, 
někdy až magický a mělo zabezpečit prospe-
ritu a zdraví všech v dalším roce. Dokonce 
tato doba byla někdy nazývána osudovým 
časem, protože se rodí nový rok a s ním  
i nová příroda. Magickou i očistnou sílu měl 
oheň, hořící polena dodávala slunci sílu a tep-
lo, aby zima skončila a přišlo jaro. Dle před-
stav starých Slovanů se posílilo a omladilo 
celé božstvo a vlády se ujal mladý Božič.  
U jiných národů se zase rodil mladý bůh 
Slunce.  Všichni však slunovrat oslavovali. 
Ani přicházející nová křesťanská věrouka nic 
na magičnosti těchto dnů neubrala, přidala 
však ještě další, krásnou a takovou člověčen-

skou náplň-narození malého Ježíška. Onu 
biblickou událost lze chápat i jako oslavu 
zrození nového života a lidství, protože ač 
byli mnozí lidé chudí, neváhali darovat ještě 
potřebnějšímu. Hořící ohně nám dodnes při-
pomínají plaménky svíček. Vánoční dárky 
připomínají obdarování malého ježíška. Da-
ráci jinak řečeno doručovatelé dárků, jsou 
však různí. Jak je kde zvykem. Např. krab, 
velbloud a ve skandinávii skřítci či koza. 
Tento čas byl odjakživa dobou zklidnění od 
pracovních povinností, dělalo se jen to nej-
nutnější, aby se mohli přátelé setkávat, popo-
vídat si, ale i dělat různé legrácky. To proto, 
aby se nám v domě neusadil smutek a špatné 
myšlenky a mohli jsme pociťovat radost  
v dalším roce. Podle místních zvyklostí se  
v některých krajích ke konci roku držel i oslí 
svátek, nebo také svátek bláznů spojený  
s maškarními průvody, hodováním a veselím. 
Zřejmě předchůdce našich silvestrovských 
oslav. Chtěl jsem svým vyprávěním říct, že 
celé období nazývané dnes vánoční čas, mělo 
vždycky svůj zvláštní význam. Bez ohledu na 
to, zda obyvatelé byli pohané či křesťané. My 
si dnes můžeme vybrat, co a jak budeme sla-

vit. Hlavně mějme na paměti-jsou to dny 
dobré vůle, ve kterých se má odpouštět, aby-
chom se mohli plně radovat. Ony na začátku 
vzpomínané ohně měly také vše, co bylo 
špatné spálit a zlé odehnat. Svoje starosti  
a strachy můžeme někdy v klidu alespoň na-
šeptat do plamínku svíčky, on je sežehne 
také.  

Na závěr si dovolím citovat myšlenku paní 
farářky Církve československé husitské, Ma-
rie Viktorie Kopecké.

„Doba, ve které žijeme, je příliš netrpělivá. 
Brzy zdobíme stromek, abychom rychle po 
Vánocích odzdobili a vyhodili. Spěcháme ži-
votem tak rychle, že se nestačíme radovat  
z přítomného okamžiku.“

Snažme se zvolnit, abychom mohli část své-
ho času věnovat jiným, kteří to potřebují. 
Jsou to děti a staří lidé. Nevíme nikdy, jak 
dlouho to od nás budou chtít.. 

Veselé a požehnané svátky Vám přeje  
Váš zahradník František Hlubocký

VÁNOČNÍ ČAS 

Přestože podle kalendáře byly ještě poslední 
dny letošního léta, na výlet jsme vyráželi 17. 
září, teplota vzduchu a pošmourné počasí 
ohlašovalo již blížící se podzim. Natěšené vý-
letníky to však neodradilo, zvlášť když si pro 

nás přijel příjemě vytopený autobus  
s vlídným panem řidičem. Všichni se dostavi-
li, bylo zaveleno k odjezdu a HURÁ na Žleby.  
Onen pohádkový zámek se pod  námi vynořil  
ze zeleně, když jsme sjížděli do Čáslavské 
kotliny ze Železných hor. Je nedaleko Čásla-
vi. Přívlastek pohádkový mu patří, protože 
bývá využíván filmaři jako dějiště pohádek. 
Jen pro připomenutí trochu jeho historie. Na 
jeho místě byl postaven již koncem 13. století 
obraný hrad. Střídal různé majitele včetně 
králů Karla IV. a Jiřího z Poděbrad. Od 18. 
století byl následujících asi 250 let  
v majetku slavného šlechtického rodu Auer-
spergů z Tyrol, kteří mu vtiskli jeho krásnou 
romantickou podobu. Zámek ukrývá bohaté 
vybavení dochvané v perfektním stavu a lze si 
jej prohlédnout celý včetně kuchyně.   
K zámku přináleží anglický park, kterým pro-
téká řeka Doubrava. Tady měli u splavu maji-
telé malou vodní elektrárnu.  Samostatnou 
součástí parku je obora s bílými jeleny a dal-
šími obyvateli naší přírody. Součástí obory je 
také záchranná stanice zvířat v Lipci.  Někteří 
draví ptáci jsou chováni v areálu obory. Bě-
hem letní sezony se diváci mohou zúčastnit  

jejich krmení a prolétávání. Bylo úžasné,  
když nám přímo nad hlavami létaly sovy, 
káně  a orli. Tito ptáci  jsou na lidi zvyklí. Vý-
znam činnosti záchranné stanice tkví v sezna-
mování veřejnosti s důležitostí všeho, co je  
v přírodě a snaha navracet zraněná divoká 
zvířata zpět do přírody. Program doprovází 
ornitologové  jednoduchým poutavým výkla-
dem. Komu byla zima, tak nešel do přírody  
a do odjezdu vyčkal v hospůdce na náměstí. 
Prý ani tam to nebylo špatné.  Zastávka na 
zpáteční cestě v Minipivovaru Žlebské Chva-
lovice posloužila k nákupu suvenýrů z cesty. 
Nebyly to však obvyklé zbytečnosti a „pra-
chosedy“, ale věci zcela prozaické a tělu pro-
spívajíci v podobě místního piva, domácích 
sýrů a švestek. Škoda, že k nám svatý Petr 
nebyl milostivější a nenechal alespoň tam sví-
tit sluníčko, abychom mohli  venku déle pose-
dět. I tak se výlet vydařil a už nyní se můžete 
začít těšit na další. Něco se rýsuje, čtěte po-
zorně 1. číslo zpravodaje  příštího roku. 

Těšíme se na vaši společnost! 
František Hlubocký,  

referentka úřadu Jitka Korečková, DiS.

PODZIMNÍ VÝLET
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Krásný a pestrobarevný podzim plný sluníčka 
a dobré nálady jsme si v naší škole všichni uží-
vali. Naši zahradu zdobí pestré kamínky, které 
děti společně namalovaly s rodiči na tvořivém 
odpoledni Pojď si s námi hrát a malovat. Též 
jsme si ozdobili stromy přírodními ozdobami, 
které se nacházejí v celém areálu školy. 
Třída Motýlků se jako každý rok zúčastnila 
plaveckého kurzu na jejímž konci čekalo pro 
děti mokré vysvědčení. Program Zdravý 
úsměv nás inspiroval k větší péči o naše zuby.

Společným výletem všech dětí na statek  
U Pipků v Nové Vsi u Leštiny jsme měli mož-
nost si prohlédnout řadu různých druhů dýní  
a čas strávený na hřišti s dřevěnými či slámový-
mi atrakcemi všem dětem vykouzlil úsměv na 
tváři. Zvířátka, traktor a kombajn, vše, co patří 
k životu na statku, děti se zájmem pozorovaly.
„Z dálky slyšíš podkovičku, Martin jede na ko-
níčku“.

Každý den jsme vyhlíželi, zda první sněhové 

vločky Martin opravdu přiveze, nakonec jsme 
tento krásný den strávili jízdou na koni, plně-
ním úkolů na Martinské stezce a průvodem 
k místnímu úřadu MO IV, kde jsme krátkým 
pásmem potěšili pracovníky úřadu. 
Protože venku už je chladněji, schovali jsme se 
dovnitř, kde děti mají možnost v odpoledních 
hodinách jednou týdně navštěvovat lekce zum-
by pod vedením paní Daškové.

Čeká nás jedno z nejkouzelnějšího období 
v roce, čas adventu, kdy budeme vyhlížet pří-
chod Mikuláše, čerta a anděla, proto se již při-
pravujeme písničkami, básničkami a tanečky. 
Přejeme Vám všem krásný čas předvánoční  
a budeme se těšit na sdílení dalších zážitků 
z naší školy, které již teď můžete sledovat na 
našich webových stránkách www.ctyrlistek-
-pardubice.eu a s případnými dotazy se obracet 
na paní ředitelku Mgr. Žanetu Vondroušovou 
na telefonním čísle 466 650 111.

Kličková Lucie, učitelka

MŠ PARDUBIČKY

S příchodem nového školního roku jsme mezi 
námi přivítali osm nových kamarádů  
a společně odstartovali ,, školkové´´dobro-
družství. S dětmi pracujeme podle Školního 
vzdělávacího programu s názvem : Jaro, léto, 
podzim, zima, ve školce je vždycky prima,, se 
kterým se děti naučí poznávat důležité svátky  
a tradice, přírodu a vše kolem nás.  Pokračuje-
me v projektu Barevné květiny, u kterého je 
důležitá vzájemná spolupráce mezi dětmi  
a spolupráce rodičů s mateřskou školou. Je 
zaměřen na rozvoj hrubé a jemné motoriky, 
všestranný pohybový rozvoj a estetické cítění 
dítěte.

S dětmi jsme absolvovali Preventivní pro-
gram Zdravý úsměv. Lekce byly zaměřeny 
tak, aby si děti vštípily základní informace z 
každého tématu. Seznámily se, se stavbou 

zubu a úlohou výživy, jak vzniká zubní kaz  
a jak se před ním chránit. Poznávaly pomůcky 
ústní hygieny. V každé lekci proběhl nácvik 
správné techniky čištění zubů. 

V rámci hudebního programu s názvem ,, Jak 
usínají stromy,, si děti zkusily zahrát na mno-
ho hudebních nástrojů a rozvíjely tak hudební 
cítění. V říjnu jsme s dětmi zavítali do Eko-
centra Paleta v Pardubicích, kde hravou for-
mou poznávaly kouzla podzimní přírody po-
mocí všech smyslů. Měly možnost si zahrát 
různé námětové hry s podzimním tématem  
a vyzdobit papírovou paletu vším, co našly  
v okolní přírodě. Na závěr jsme si všichni po-
chutnali na bramborách upečených v popelu. 

V rámci oslav sv. Martina jsme zavítali  
do Apolenky, kde si děti prohlédly zvířátka,  

a také měly možnost se projet na koni. Jako 
každý rok, tak i letos nám sv. Martin na školní 
zahradě ukryl svůj poklad. Děti s nadšením 
plnily jednotlivé úkoly a měly obrovskou ra-
dost z nalezeného pokladu. 

Na začátku prosince se konal Čertí rej a naše 
mateřská škola se proměnila v pořádné peklíč-
ko. Navštívil nás pan starosta z ÚMO IV.  
a osobně rozdal dětem mikulášskou nadílku. 
Vánoce jsou již za dveřmi a dětem je přiblíží-
me lidovými tradicemi, pečením cukroví, 
zdobením stromečku a rozdáváním dárků. 
Velkou letošní novinkou v celé historii této 
mateřské školy, bude venkovní Vánoční slav-
nost, na kterou tímto zveme všechny rodiče 
našich dětí a další rodinné příslušníky. Spo-
lečně si ozdobíme stromeček, zazpíváme ko-
ledy a strávíme krásné odpoledne u čaje, cuk-
roví či punče. Věříme, že vykouzlíme nejeden 
úsměv na tváři všech rodičů a dalších členů 
rodiny a zprostředkujeme jim nezapomenu-
telný zážitek a radost z jejich dětí.

Za celý kolektiv mateřské školy přejeme 
všem pevné zdraví a klidné prožití kouzelné-
ho adventního času. Krásné Vánoce plné po-
hody, úsměvů a šťastný nový rok 2023.

Dvorská Eliška, Dis.,
zástupce ředitele MŠ Černá za Bory

MŠ ČERNÁ ZA BORY
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Tak těmito slovy písně Zdeňka Svěráka jsme 
zakončili společné vystoupení dětí a rodičů 
v říjnu u nás v Mateřské škole Čtyřlístek Ne-
mošice. U příležitosti mezinárodního svátku 
stromů jsme uspořádali Zahradí slavnost, kde 
hlavním cílem akce byla výsadba vzrostlých 
stromů na zahradě školy a také ukázka práce 
dětí v podobě dramatického pásma písní a ta-
nečků. Stromy, které jsme vysázeli, byly da-
rem od Spolku Nemošice 700 a darem od rodi-
čů. Tímto ještě jednou všem moc děkujeme!
Každý nový školní rok začíná v každé školce 

špetkou těšení a trochou slziček. Naštěstí toho 
těšení bylo více a slzičky nově příchozích dětí 
přešly velmi rychle. Nyní máme plnou třídu 
dětí, které jsou dobře zadaptované na nové 
prostředí a do školky k nám chodí už jen 
s úsměvem na tváři.  

Koncem měsíce října jsme ukončili předpla-
vecký kurz v plaveckém areálu v Chrudimi. 
Dostali jsme velkou pochvalu za šikovnost na-
šich dětí. Za svou snahu dostaly všechny děti 
diplom a drobný dáreček. V listopadu k nám 
přijel na zahradu svatý Martin, který nás povo-
zil na svém bělouši a jako každý rok nám scho-
val na zahradě svatomartinský poklad. V pro-
sinci jsme si užili pár čertovin na Mikulášské 
besídce a odměnou pro děti za dobrou práci, 

písničku a básničku byly balíčky dobrot. 

Protože svou edukační činností míříme hlavně 
na ekologická témata, připravili jsme pro děti 
mnoho akcí s touto tématikou. Začali jsme již 
v září programem s názvem Voda z cyklu Ba-
datelská školka. Akcí jsme odstartovali náš ce-
loroční projekt Voda základ života. Dále jsme 
u nás přivítali zástupce ze Záchranné stanice 
Lipec, kteří dětem poutavým způsobem před-
stavili, jaké výjimečné dovednosti mají zvířata 
ve volné přírodě. S Ekocentrem Paletou Pardu-
bice jsme si vyrobili svíčku a papír a vysvětlili 
jsme si, co znamená slovo recyklace. Tento  
a ještě další programy byly hrazeny z dotace 
od Statutárního města Pardubice, o kterou jsme 
se úspěšně ucházeli. V říjnu jsme se také vyda-
li na náš první výlet do Dýňového světa u Pip-
ků v Nové Vsi u Leštiny.  Bylo krásné počasí  
a děti si celý výlet užily plnými doušky. 

Naši školní zahradu oživili nejen nově vysáze-
né stromy, ale i nový dětský zahradní dome-
ček, který je od chvíle své instalace plně obyd-
len. A co nás ještě čeká? V minulém roce jsme 
si velmi užili společné vánoční rozsvícení 
stromku s koledou a teplým moštem. Tak dou-
fáme, že se i letos tato akce s rodiči povede. Už 
se na ni všichni moc těšíme!
Zaměstnanci Mateřské školy Čtyřlístek, spolu 
s dětmi, Vám všem přejí klidné prožití vánoč-
ních svátků a do nového roku pevné zdraví, 
mnoho štěstí a rodinnou pohodu.

Nina Kvapilová, vedoucí učitelka 

MŠ NEMOŠICE

…Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy, 
mlčí a hledí si svého 
listíčka zeleného…
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Starosta – neuvolněný

Jan Procházka 725 383 452 jan.prochazka@umo4.mmp.cz

1. Místostarosta – neuvolněný

Mgr. Bc. Karel Žemlička 606 285 909 karel.zemlicka@umo4.mmp.cz

2. Místostarosta – neuvolněný

Ing. Josef Vamberský, LL.M. 722 988 084 josef.vambersky@umo4.mmp.cz

Tajemnice

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

Kancelář úřadu

Ing. Iva Matušková – Úsek sekretariátu, podatelny a CzechPOINT 466 859 845 iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Jitka Korečková, DiS. – Úsek přestupků 466 859 843 jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Bc. Petra Vašíčková, DiS. – externí pracovník
Úsek ochrany přírody a krajiny 732 927 355 petra.vasickova@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

Odbor ekonomický a vnitřních věcí

Ing. Tomáš Pelcman - externí ekonom 466 859 848 tomas.pelcman@umo4.mmp.cz

Gabriela Bížová, DiS. – Úsek ekonomický a mzdový 466 859 840 gabriela.bizova@umo4.mmp.cz

Renata Tichá  – Úsek ekonomických a vnitřních věcí, správce místního 
poplatku – psi 466 859 849 renata.ticha@umo4.mmp.cz

Marcela Macounová – Úsek administrace dotací, správce místního  
poplatku – TKO, VP 466 859 844        marcela.macounova@umo4.mmp.cz

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

MÍSTNÍ KNIHOVNY 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)

Provozní doba úřadu v týdnu  
od 26.12. do 30.12. 2022 :

26. 12. – svátek 
zavřeno
27. 12.
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
28. 12.
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
29. 12. 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
30. 12. 
zavřeno

KONTAKTY

Vážení čtenáři, chtěly bychom vás 
upozornit na změnu provozní doby 
místních knihoven v Pardubičkách  
i v Nemošicích. 

Dne 12. 12. 2022 bude kvůli odstáv-
ce elektřiny uzavřena knihovna 
v Pardubičkách a v týdnu od 26. 12. 
do 30. 12. 2022 budou uzavřeny obě 
knihovny.

Do nového roku 2023 vám přejeme 
hodně zdraví, pohody a spokojenosti  
a těšíme se setkání v našich knihov-
nách.

Vaše knihovnice


