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Vážení spoluobčané,

jsem rád, že jsme se dočkali toho pomyslného 
světla na konci tunelu a pandemie, která nás tak 
dlouho sužovala, je na ústupu a budeme si moci užít 
letní čas téměř naplno.
Často vás informuji o modernizaci Památníků 
Zámeček. Práce byly zahájeny již v dubnu loňského 
roku a stavební část areálu by měla být dokončena 
letos v letních měsících. Památník by se měl po 
instalaci expozice otevřít veřejnosti na konci roku.
V březnu byl vybrán historik Viktor Janák na pozici 
ředitele příspěvkové organizace, která bude pečovat 
o chod Památníku Zámeček. Stěžejní náplní bude 
péče o trvalé uchování vzpomínky nejen na oběti 
Heydrichiády, ale i osvěta druhé světové války. 
Na programu budou hlavně prohlídky pro školy  
a pořádání nejrůznějších výstav.
Expozice neskončí rokem 1945, ale bude pokračovat 
až do současnosti, do doby soudů s nacisty, které 
v případě pardubického popraviště trvaly do konce 
20. století.
Pan ředitel Janák se podílel na přípravě a instalaci 
samotné expozice a účastnil se finální stavby 
objektu této národní kulturní památky. Věřím, že 
využije své zkušenosti z působení v Památníku 
Lidice a podaří se mu z Památníku Zámeček 
vybudovat unikátní pietní místo.
Mnoho let brownfield areálu bývalé Tesly byl 
oprávněně kritizován občany. S přibývajícími lety 
areál chátral a byl velkou ostudou nejen našeho 
obvodu, ale i města.
Jsem velmi rád, že zástupci města podepsali 
smlouvu o převodu chátrajícího areálu s firmou 
Linkcity Czech Republic a.s. a mohla být zahájena 
přestavba lokality o velikosti 2,5 ha. Věřím, že se 

developerovi podaří projekt realizovat a dodrží 
důležité podmínky stanovené naším městským 
obvodem.
V rámci projektu vznikne čtvrť Nová Tesla. Bude 
vybudována nová rezidenční čtvrť s 250 byty  
a 10 řadových domů navazujících citlivě na okolní 
zástavbu. Dočkáme se i prvního supermarketu 
v Pardubičkách. Vznikne nové náměstí a komerční 
prostory. Parkovací dům pro 150 automobilů 
by měl alespoň částečně ulevit dopravě vysoce 
exponované části Pardubiček u nemocnice. Práce 
již probíhají a budou pokračovat ještě v průběhu 
nadcházejících dvou let. První fáze výstavby bude 
probíhat do konce příštího roku. Další dvě etapy by 
měly být dokončeny do června 2023.
Dlouhá léta problémový vjezd do areálu nemocnice 
bude snad v dohledné době vyřešen. Pardubický kraj 
připravuje projektovou dokumentaci pro dopravní 
napojení nadjezdu z Kyjevské ulice. Technické 
řešení zjednoduší odbočení z hlavní silnice a zpět. 
Projekty budou připravené do konce roku včetně 
získání stavebního povolení. Náklady na stavbu 
zřejmě převýší 26 mil. Kč. Kraj do výstavby 
zainvestuje veškeré výnosy z prodeje areálu bývalé 
Tesly, což představuje finanční částku převyšující 
14 mil. Kč. Magistrát města Pardubice se zavázal, 
že v rámci rekonstrukce nadjezdu připraví stavbu 
pro možné napojení komunikace do nemocnice. 
Projekt řeší úpravu komunikace Kyjevská  
a novou průsečnou křižovatku s rameny směrem do 
areálu bývalé Tesly a do nemocnice v koordinaci 
s opravou mostního objektu přes železniční koridor. 

Dobrou zprávou pro náš obvod je budoucí řešení 
lokality „Červeňák“. Celá oblast bývalého 
vojenského cvičiště získala status městské 
rekreační zóny. Umožní to dodatek ke smlouvě 
uzavřený mezi městem a ministerstvem obrany. 
Lokalitu na břehu Chrudimky na jižním cípu města 
zabírala dlouhá léta armáda a její železniční pluk. 
Je dobře, že se stane místem rekreace a sportování. 
Vyhlášení rekreační zóny bránil záměr pro stavbu 
silniční spojky z Višňovky do Pardubiček. Jsem 
rád, že nebyl schválen návrh na změnu územního 
plánu a bylo upuštěno od přípravy výstavby 
silniční spojky. Vždy jsem považoval propojku za 
nekoncepční a neefektivní dopravní řešení, které 
by znamenalo pro náš obvod hrozbu v dopravě 
především v Pardubičkách v ulici Kyjevská. 

Bohužel tato lokalita bude v budoucnu ohrožována 
hlukem z dlouho připravovaného Jihovýchodního 
obchvatu.
Území „Červeňáku“ má rozlohu zhruba 19 hektarů 
a město jej nesmí komerčně využívat. V budoucnu 
se musí udržet přírodní charakter a navždy zůstat 
volnou přírodou sloužící k relaxaci, odpočinku 
a sportování. V loňském roce město opravilo 
první ze dvou mostů a byla tím zajištěna možnost 
průchodnosti této lokality. Členové Českého svazu 
ochránců přírody Pardubice začali obnovovat 
zaniklý mokřad.
V této věci se konala setkání pro řešení závěrů 
proběhlých analýz a biologického hodnocení 
lokality. V květnu byl návrh studie projednán 
komisí pro rozvoj a strategii MO Pardubice IV za 
účasti našich zastupitelů. Cílem všech setkání bylo 
upřesnění možné vize a definovat omezení pro 
další rozvoj této lokality. Studie musí jasně stanovit 
budoucí využití této lokality.

Přeji vám příjemné prožití letního času, dostatek 
odpočinku k načerpání sil a doufám, že se brzy náš 
život postupně vrátí do normálních kolejí. 
    

Ing.PetrHeřmanský

POZVÁNKA

V pondělí
dne 28. 6. 2021

v 17:00 h 
se koná 

v obecním domě v Mněticích 
v 1. patře veřejné zasedání 

Zastupitelstva  
MO Pardubice IV. Program 

zasedání naleznete na úřední 
desce, ve vývěskách MO nebo 
na webových stránkách MO 

Pardubice IV.

Zasedání je veřejné s nutností 
dodržení aktuálních pandemických 

opatření!
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MÁTE ZAPLACENY  
MÍSTNÍ POPLATKY?

PODAŘILO SE NÁM VYBUDOVAT NOVÉ ZAKONČENÍ 
ULICE PŘÍČNÉ V NEMOŠICÍCH

NA CHODNÍCÍCH SE NEPARKUJE

Připomínáme, že splatnost místního poplatku 
za TKO a ze psů se blíží – 30. června 2021.
Poplatníci, kteří ještě nesplnili poplatkovou 
povinnost, mohou místní poplatky uhradit pří-
mo na pokladně Úřadu městského obvodu Par-
dubice IV, převodem z účtu nebo složenkou. 

Marcela Macounová 
 – správce místního poplatku za komunální 
odpad – tel.: 466 859 844, 
e-mail: marcela.macounova@umo4.mmp.cz

Renata Tichá – správce místního poplatku  
ze psů – tel.: 466 859 849, 
e-mail: renata.ticha@umo4.mmp.cz

Vážení občané, tímto bychom chtěli upozor-
nit na problematiku částečného parkování 
vozidel na chodnících v našem městském 
obvodě. Zejména se to týká ulic Jabloňová a 
Hostovická v Černé za Bory a ulice Komen-

ského v Pardubičkách. 
Není-li na chodníku vyznačeno svislou do-
pravní značkou stání vozidel „podélné nebo 
příčné stání na chodníku“ a přesto na něm 
parkujete, vystavujete se postihu (podle zá-

kona č. 361/2000Sb. o provozu na pozem-
ních komunikacích nebo podle zákona  
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích). 
Na chodnících se parkovat nesmí. Takto od-
stavené vozidlo často ztěžuje užívání chod-
níku nejen ze strany samotných chodců, ale 
nejvíce způsobuje potíže pro osoby s kočár-
ky, popř. osoby, které se pohybují na invalid-
ním vozíku. 
Zároveň může dojít i k poškození dláždění 
chodníku, jelikož běžný chodník není navr-
hován na pojezd osobními natož nákladními 
vozidly.
Proto žádáme občany, kteří svá vozidla takto 
parkují, aby dodržovali pravidla silničního 
provozu a správně parkovali a tím se vyhnu-
li zbytečným sankcím ze strany městské po-
licie. Chápeme, že vzhledem k množství 
vozidel není situace parkování ideální, ale 
přesto věříme, že je vždy možné vhodné par-
kovací místo nalézt nebo zaparkovat na 
svém pozemku. 

Ing. Tereza Hybská
Vedoucí odboru investic, dopravy 

 a hospodářské správy

PŘED

PO
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HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Vážení občané, 
níže Vám uvádíme přehledný harmonogram blokového čištění místních komunikací v našem obvodě.
Při blokovém čištění se provádí celkové vyčištění dotčené komunikace případně přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u obrub včetně 
vyčištěních kanalizačních vpustí. Sedm dní před zahájením blokového čištění je rozmístěno dopravní značení upozorňující řidiče, že musí svá 
vozidla zaparkovat v daném termínu na jiná místa. V případě, že tak neučiní bude jim vozidlo odtaženo. 

Ostatní vozovky jsou zametány strojně, s vynecháním míst, na kterých jsou zaparkována vozidla. 

Čištění městských komunikací zajišťuje dle stanoveného harmonogramu Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, 
který si vyhrazuje možnost změny termínů čištění komunikací.  

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ

1.7. U Borku – obě strany 
19.7. Fibichova od ul. Odbojářů k ul. Dašická – obě strany
5.8. Fučíkova od ul. 5. května po ul. K Hřebčinci – obě strany 
5.8. Sadová od ul. Ostřešanská po ul. Polní – obě strany  
5.8. Mírová od ul. 5. května po ul. K Hřebčinci – obě strany

25.8. Revoluční od ul. Komenského po ul. Východní 
31.8. U Zámečku od ul. Drozdická k ul. K Silu – obě strany 
3.9. Holandská podél hal plošně
3.9. U Kapličky od ul. Černoborská k ul. Ke Hrázi – obě strany

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

9.9. Na Klárce od ul. K Hřebčinci vč. komunikace kolem RD
9.9. Na Rybníku – obě strany
9.9. K Hřebčinci od ul. Nábřežní po ul. Spodní – obě strany
9.9. Spodní od ul. 5. května po ul. K Hřebčinci – obě strany

14.9. Pod Hřbitovem – obě strany
14.9. Pod Kopečkem plošně
21.9. K Silu od ul. Dašická k ul. Průmyslová – obě strany 

21.9. Na Rybníčkách – Černá za Bory, vč. parkovišť – obě 
strany

24.9. Východní – parkoviště u zadního vjezdu do nemocnice, 
včetně komunikace k hlavnímu vjezdu do nemocnice 

1.10. K Zámečku od ul. Zelená k ul. U Borku – levá strana
5.10. K Zámečku od ul. Zelená k ul. U Borku – pravá strana
6.10. U Štítu celá 
6.10. Rosůlkova – obě strany

19.10. Nemošická nový satelit ve směru do Nemošic
19.10. Kyjevská komunikace mezi bytovkami
20.10. Zelená od ul. Východní k ul. Komenského – obě strany 

8.11. Kyjevská – od hl. vchodu do nemocnice k ul. Komenské-
ho – obě strany

10.11 Odbojářů – od ul. U Zámečku k ul. Fibichova – obě strany

RC KULIHRÁŠEK INFORMUJE PODAŘILO SE NÁM NAJÍT MÍSTO PRO NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK  
U ZASTÁVKY NA ULICI HOSTOVICKÁ V ČERNÉ ZA BORY

Pro rodiče dětí 1.-5.tříd je při RC 
Kulihrášek nově zřízen Klub K, 

který nabízí volnočasovky pro děti mladšího 
školního věku. Nejedná se o pravidelné krouž-
ky, služba poskytuje každodenní smysluplné 
využití volného času dětí, kteří nechodí do dru-
žiny, mají čas mezi svými kroužky apod.  
V rámci Klubu K jsou organizovány tři pří-
městské tábory v době letních prázdnin. Fungo-
vání klubu je finančně podpořeno z ESF dotací, 
jedná se pro rodiče o zajímavou nabídku.  Počet 
míst je samozřejmě kapacitně omezen. Tábory 
budou probíhat v Dašické ulici 169, činnost 
klubu ve školním roce bude probíhat v klubov-
ně ve městě, v dosahu MHD. Informace, jak  
a kde se přihlásit jsou uvedeny na 
www.rckulihrasek.cz.
Eva Zemanová
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CO SE CHYSTÁ V PARDUBIČKÁCH !

Pardubičky bývaly dříve samostatná obec a to 
ještě asi před sto lety. Posledním domem byl 
dům pana Matury naproti nemocnici. Byla na 

něm připevněná krásná smaltovaná tabule 
z dob Rakousko – Uherské monarchie. Tabule 
dodnes existuje. Historici se sice trochu přou, 
ale zřejmě počátky města Pardubice lze před-
pokládat zde. Svědčí o tom nálezy při archeo-
logickém průzkumu nedaleko hřbitova.  Já 
samozřejmě jako správný lokální patriot jsem 
na straně těch, co říkají, že počátek je zde. 
Jsme na jedné z mála vyvýšenin v celém oko-
lí. Právě ostrožna nad Chrudimkou  byla 
vhodné místo. Proč právě o tomto píšu? Po 
vzniku samostatného Československa se za-
čal formovat v Pardubicích pluk Železničního 
vojska. Ten potřeboval velké prostory pro vý-
cvik a navíc v členitém terénu s řekou. Ty se 
nacházely právě pod hřbitovem v Pardubič-
kách  a za řekou až k dnešní Višňovce. Želez-
niční vojsko bylo v mnohém pro město příno-
sem. Vojáci se podíleli na regulaci Chrudimky, 
která často způsobovala povodně ve městě, 

ale také demontovali původní kovový most, 
který byl na místě dnešního betonového Pro-
kopova mostu u soudu. Opět jej sestavili přes 
Chrudimku nedaleko hlavního hřbitova v Jes-
ničánkách. Protože byl natřený suříkovou 
barvou, tak ho lidé nazývali „Červeňák“. 
Dlužno dodat, že mnozí občané si tudy zkra-
covali cestu do Jesničánek protože celý, asi 
50 ha velký, areál nebyl oplocen až do začát-
ku 2. světové války. Celý tento bývalý vojen-
ský prostor – zkráceně hovorově řečeno „Vo-
jenčák“ – dostalo město nyní do užívání. Je to 
pod podmínkou, že zde nebude nic stavěno  
a bude sloužit k rekreaci. Podle onoho mostu 
dostal budoucí přírodní park název „Červe-
ňák.“ Buďme rádi, že jsou jedny velké plíce 
města zachovány. Mělo by zde vzniknout 
místo plné přírody. Jednoduše udržované, 
s vybudovanou základní sítí komunikací  
a jednoduchou výbavou a doplňky. Lepšího 
místa si v Pardubicích nemůžeme přát. Jsou 
tady jak pěkné nivní louky okolo řeky, tak 
různé prohlubně, ale i vyvýšenina na které 
stojí bývalý velitelský klub a také i pozorova-
telna. Ač se to zdá nemožné, vojáci svojí čin-
ností přírodě neškodili. V místech, která ne-
používali k cvičení, nechávali vegetaci 
v klidu, takže zde najdeme mnoho pěkných 
stromů, mnohdy i starých mohykánů, ale zají-
mavé keře a rostliny. Zůstali tady nejen různí 
ptáci ale i živočichové a někteří další zde našli 
svůj domov. Jen namátkově kvakoš noční, 
strakapoudi, ledňáčci, slavíci, skřivani, lejsci, 
sovy a mnozí jiní. Také tady žije asi 10 druhů 
netopýrů. Ze šelem se vyskytuje  liška, lasič-
ka, kuna, ale i vydra. Jako nejnovější obyvatel 

se tu usídlil i bobr. Běžně se tu vyskytují zá-
stupci polní zvěře. Hmyz tady mnohdy má  
i vzácné zástupce svého druhu a jeho popula-
ce je velmi pestrá. Jsou tu různí motýli, vážky 
a brouci. Pozorováni byli listonozi a žábro-
nožky a to je doslova rarita. Výčet by byl vel-
mi dlouhý a to jsem se nedostal k rostlinnému 
společenstvu. O tom však zase někdy jindy, 
před jarem, když se vše probouzí. Červeňák je 
místo zkrátka řečeno úžasné. Krom divoké 
přírody zde najdeme mnoho technických pa-
mátek po armádě. Jsou většinou skryté mezi 
houštinami náletových dřevin. Ty bude třeba 
vykácet a mnohé se objeví. Také se tu určitě 
psala počáteční historie Pardubic, vždyť pří-
mo sousedí s dnešním hřbitovem a nalezištěm 
základů původního Cyriackého kláštera, kos-
tela a vesnicí písemně připomínanou již kon-
cem 13.století. Škoda jen, že je toto památné 
místo magistrátem neustále opomíjeno. Snad 
se také jednou dočká jednoduché úpravy  
a konce přehlížení. Mohla by tak vzniknout 
jedinečná rekreační zóna vedoucí ze středu 
města od soutoku Labe a Chrudimky přes udr-
žované městské parky až sem, kde bude mož-
né sednout na trávu, posvačit a při tom všem 
vnímat a pozorovat volnou přírodu. To je ten 
nejlepší balzám na duši unavenou z dnešního 
hektického života. Něco takového se najde 
jen v málokterém městě.
Závěrem už jen přeji všem pěkné léto a užijte 
si přírody, jak to jen půjde nejvíc. Techniky už 
bylo dost v zimě. Nejenže ničí oči, ale prý  
i otupuje mysl a duši.

Váš zahradník 
František Hlubocký

STARÁ TESLA I NADJEZD MIZÍ PŘED OČIMA



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

KVĚTINÁŘSTVÍ U FRANTIŠKA

LÉKÁRNA PARDUBIČKY

PODLAHY PARDUBICE JAN HORÁK

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“ 
BC. HANA BURIANOVÁ

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

- 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 následují-
cí 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 ce-
ník (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.
Jana Zajíce 839, Dubina
po - pá 10:00 - 12:00/14:00 - 19:00 hod
so -  8:00 - 12:00 hod.

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

SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU

nabízí svým zákazníkům tyto činnosti:
- kompletní dodávky staveb
- nákladní autodoprava  
 a mechanizace
- prodej motorové nafty 
- servis těžké mechanizace  
 a osobních aut
- výroba betonového zboží
- míchání a dovoz betonových směsí
- řezání asfaltů a betonů, protlaky 
- CINIS – čištění vod

AGROSTAV 
PARDUBICE a.s.

Hostovická 231
Černá za Bory, 
533 01 Pardubice
tel.: 466 736 128, 
775 760 908
e-mail: 
agrostav@agrostav-pce.cz
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
mob.: 777 337 383
www.kamenovyroba.cz
Vzorková prodejna: 
J. Palacha 853, Pardubice
(naproti obchod. centra BILLA)

KAMENICTVÍ KŮRKA

výroba a montáž pomníků 
z leštěné žuly, rekonstruk-
ce hrobů, opravy hrobů, 
broušení, 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 dubnu letošního roku se uskutečnil již po-
druhé zápis do první třídy bez osobní přítom-
nosti dětí. Přes webovou aplikaci  si do naší 
školy  podalo  žádost  48  dětí,  což  nás  velmi 
těší. Do první třídy nakonec nastoupí 30 dětí. 
Vzhledem k  tomu, že naši  školu opouští 23 
žáků pátého ročníku a kapacitu školy máme 
již  nyní  naplněnou,  museli  jsme  požádat  o 
zvýšení  kapacity  školy.  Koncem  června  si 
naši  budoucí  prvňáčci  přijdou  prohlédnout 
školu  a  seznámit  se  s  paní  učitelkou  a  paní 
vychovatelkou.  Slavnostní  přivítání  ve  ško-
le si určitě všichni užijeme ve středu 1. září 
2021.Provoz  školy  jsme  už  plně  obnovili, 
všechny  třídy  mají  naplánované  výlety  do 
okolí na konec června. V květnu se žáci dru-
hé třídy vypravili na pěší výlet do Mnětic. 

Za ZŠ Pardubičky 
Lenka Hilbertová

Již čtvrtým rokem proběhla v květnu v Nemo-
šicích obnovená tradice v podobě stavění máje, 
která  se  konala  za  podpory Osadního  výboru 
Nemošice a Spolku Nemošice 700. I letos jsme 
vlastními silami přinesli strom z nemošického 
lesa, očistili a za přispění dětí barevně vyzdo-
bili. I přes nepřízeň počasí se za pomoci mnoha 
silných  rukou  a  hlasité  podpory  dětských  ná-
vštěvníků  májku  podařilo  bez  problémů  po-

stavit  a  všichni  jsme  se mohli  těšit  z  tradiční 
květnové ozdoby naší obce.

Děkujeme všem za pomoc a těšíme se v příštím 
roce opět na shledanou.

Za OV Nemošice a Spolek Nemošice 700 
Radek Meduna a Leoš Příhoda

 
Práce na modernizaci a rekonstrukci Památ-
níku Zámeček, které byly zahájeny v dubnu 
loňského roku, jdou do finále. Nyní jsou bu-
dovány venkovní části modernizovaného Pa-
mátníku  Zámeček,  včetně  nově  navržených 

terénních a sadových úprav.

Podzemní expozice, která vznikla dle návrhu 
architektů  Žalského  a  Podráského  ve  spo-
lupráci  s  historikem  Vojtěchem  Kynclem, 
přinese památníku zcela novou podobu. Sa-
motná  instalace  expozice  bude  dokončena  
v průběhu léta.

NEMOŠICKÉ MÁJOVÉ  
SLAVNOSTI 2021

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Foto: L. Kůrka

REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU
ZÁMEČEK JDE DO FINÁLE
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Byli jsme moc rádi, že od 3. 5. 2021 byla 
opět otevřená mateřská škola pro všechny 
děti. Provoz probíhá obvyklým způsobem 
bez omezení počtu ve třídách a bez testování 
dětí za dodržování hygienických podmínek. 
V dubnu jsme si s dětmi užily čarodějnický 
sabat. Z dětí se staly díky pěkným 
a nápaditým převlekům malé „čarodky“  
a náš rej mohl začít. U malého ohniště jsme  
si připravily čarodějnický lektvar a vyzkou-
šely si pokus se sodou a octem. Podařilo se 
nám vykouzlit si „hrnečku vař“. Hrneček nás 
však neposlouchal a vařil a vařil si dál. Užili 
jsme si přitom mnoho legrace. Každá čaro-
dějnice musela plnit zadané úkoly – hod pa-
voukem na síť, let na koštěti a běh v sedmi-
mílových botách. Po splnění úkolů děti 
dostaly čarodějnická vysvědčení.
V květnu jsme si s dětmi připomněli Den ma-
tek. Povídali jsme si o tom, kdo patří do naší 
rodiny. Uvědomili jsme si, co pro nás rodina 
znamená. Naučili jsme se básničku,  písničku 
o mamince a vyrobili jsme jí přání a pěkný 
dárek.
V  červnu paní učitelky připravily  Týden 
dětských radostí.  Děti hledaly podklad, užily 
si karneval, návštěvu dravců, fotografování  
a sportovní dopoledne. I další červnové dny 
budou pestré. Pojedeme na výlet do Hradec-
kých lesů, budeme se loučit s našimi před-
školáky a na úplný závěr připravíme pro ro-
diče a děti Zahradní slavnost s bubnováním. 

A poté už bude malý krůček k prázdninám  
a dovoleným.
 
Přejeme všem dospělákům i jejich dětem 
mnoho nezapomenutelných zážitků, hodně 

slunce a zdraví během nadcházejících letních 
prázdnin.

ZakolektivMŠNemošice
paníučitelky

Stejně tak, jako před Vánoci, tak i na začát-
ku nového roku měly děti z naší mateřské 
školy možnost seznámit se s další lidovou 
tradicí – Tři králové. V lednu jsme se všich-
ni společně vydali do nedalekého lesa nakr-
mit lesní zvířata a při cestě poznávali do-
pravní prostředky. V únoru děti rozvíjeli své 
fyzické dovednosti při konání Zimní olym-
piády, všechny byly šikovné a odnesly si za 

odměnu medaile. Byl prostor i pro sněhové 
radovánky, protože napadl dlouho očekáva-
ný sníh.   

Bohužel ani letos se nám nevyhnulo uzavře-
ní mateřské školy, avšak ani tíživá epide-
miologická situace nezabránila v tom, aby 
se děti i nadále vzdělávaly. Rodiče sezna-
movali děti s různými tématy doma, pro-
střednictvím distanční výuky. V březnu ,, 
Měsíci knihy“ se věnovali pohádkám a vý-
robě vlastní knihy. Přivolávali jaro s hádan-
kami ,,králíčka Ušáčka“ a pozorovali změny 
v přírodě, které vytváří jaro. Děti si také za-
hrály na malé zahradníky, zasely osení, pil-
ně ho zalévaly a následně dozdobily krásný-
mi Velikonočními vajíčky. Všichni jsme 
netrpělivě čekali, až se mateřská škola zno-
vu otevře, abychom mohli zpívat a tvořit.

Nezapomněli jsme ani na maminky, kterým 
děti v mateřské škole vyrobily přáníčka ke 
Dni matek a obdarovaly je malým dárečkem 

v podobě keramického sluníčka. 1. června 
jsme oslavili Den dětí soutěžemi inspirova-
nými pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků. Veš-
keré úkoly děti zvládly na jedničku, a tak 
jejich úsilí bylo náležitě oceněno v podobě 
malého dárečku, diplomu a medaile.

Na konci června bude pro děti připravena 
akce s názvem,, Pirátská výprava“, při které 
se rozloučíme s našimi předškoláky. Letos 
proběhne bohužel bez rodičů, ale i tak si ji 
patřičně užijeme! 

Léto je před námi a my už se nyní těšíme na 
nové kamarády, se kterými se potkáme  
v příštím školním roce.

DvorskáEliška,DiS.
VedoucíučitelkaMŠČernázaBory

NEMOŠICKÝ ČTYŘLÍSTEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNÁ ZA BORY



Postupné rozvolňování pandemické situace 
v jarních měsících nám všem udělalo velkou 
radost. Na opětovné setkání jsme se těšili 
všichni, děti i celý kolektiv naší školky. Ra-
dost z kamarádů, hraček a společných her 
byla veliká.

Jak jsme prožili jarní měsíce? V Motýlcích  
i Kuřátkách jsme poznávali spoustu nových 
věcí, trávili jsme více a více času hrami ven-
ku. Poznávali jsme zvířátka ze dvorečku a je-
jich mláďátka. Také jsme cestovali různými 
dopravními prostředky a přemýšleli o tom, 
kam bychom svoji maminku u příležitosti 
Svátku matek pozvali na výlet nebo čím by-
chom ji potěšili. S radostí jsme se pustili do 
práce, malovali maminky, vyráběli překvape-
ní a přáníčka. Pohádka Zvířátka ze Zoo při-
nesla mnoho zajímavých činností a zábavy, 
tak vznikla naše minizoo s opičkami, slony, 
lvy i žirafami. Za dětmi do školky přijelo di-
vadlo U staré herečky s krásnou loutkovou 
pohádkou O ošklivém káčátku. Děti si hrály 
na badatele, experimentovaly, vyzkoušely si 
práci s lupou při pozorování života v trávě  
i zajímavé pokusy při výpravě do přírody za 

broučky, beruškami a motýly. 
V týdnu radosti děti oslavily svůj svátek, uži-
ly si krásný týden plný her, soutěží a zábavy. 
Koloběžkování, kde si děti vyzkoušely jízdu 
zručnosti, výletování za přírodou do hradec-
kých lesů, karnevalový rej na zahradě, soutě-
živé dopoledne a bubnování na netradiční 
bubny. Rodičům i dětem se moc líbila čtenář-
ská aktivita MAMI – TATI, POJĎME SI 
ČÍST. Za krásné obrázky, které po společném 
čtení s rodiči  děti nakreslily, přijel  do školky 
poděkovat pan Vavřík.  Dětem přivezl dáre-
ček a za doprovodu harmoniky jsme se nauči-
li veselou písničku. 

A co nás ještě čeká? Hudební pohádka Písnič-

ky starých řemeslníků, ve které poznáme růz-
né hudební nástroje, zazpíváme si společně 
lidové písničky a především Slavnostní roz-
loučení s předškoláky ze třídy Motýlků. Pře-
jeme jim, aby se jim ve škole líbilo a učení je 
bavilo -  „Čím víc se budete učit, tím víc bu-
dete mít... Vědomosti jsou jediná věc na svě-
tě, kterou člověku nikdy, nikdo nemůže vzít“.  
Dáreček na rozloučenou bude krásnou tečkou 
za prožitými dny v mateřské škole. 
Vám všem přejeme krásné léto, plné sluníčka, 
pohody a zážitků.

JanaHrušová
UčitelkaMŠČtyřlístek
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK

Suroviny

Těsto :   110 g másla 

  50 g moučkového cukru 

  160 g hladké mouky 

  1 vejce

 

Náplň:  250 g tvarohu 

  70 g cukru krupice 

  3 vejce 

  250 ml šlehačky 

Ozdoba:  400 g jahod 

  1 želatina (polevová červená)

  jahodový džus 

Postup přípravy: 

Hladkou mouku prosejeme na vál,  do důlku  
v mouce vyklepneme vejce, přidáme moučko-
vý cukr a nasekané máslo. Rychle uhněteme 
pevné těsto. Těsto necháme v chladu asi hodi-
nu odpočinout. Mezitím si připravíme náplň. 
V  míse  smícháme  tvaroh,  vejce,  krupicový 
cukr  a  šlehačku.  Řádně  promícháme.  Odle-
želé  těsto vyválíme na plát velikosti koláčo-
vé  formy  (nebo  těsto do  formy  rozmačkáme 

rukama). Přelijeme náplní a pečeme v troubě 
předehřáté  na  160  °C  asi  45  minut.  Po  vy-
chladnutí  koláč  poklademe očištěnými  jaho-
dami a zalejeme želatinou připravenou podle 
návodu na obalu. Dáme ztuhnout do chladna  
a  nakonec  můžeme  ozdobit  šlehačkou  (ta 
v rozpisu surovin není). Dobrou chuť!

LETNÍ OSVĚŽENÍ - JAHODOVÝ KOLÁČ
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Starosta

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

Místostarosta – neuvolněný

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

Tajemnice

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

BLAHOPŘEJEME

ÚŘEDNÍ HODINY

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV BYLA OPĚT BOHATÁ

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

KONTAKTY

Vážení spoluobčané, Diakonie Broumov sociální družstvo 
děkuje všem, kteří se zúčastnili dubnové charitativní sbírky 
a podpořili tak nejen potřebné, ale i životní prostředí. Textil 
neskončí v běžném odpadu, ale je vytříděn v jejich vlastní 
třídírně a provozovně na zpracování textilu. Prostřednictvím 
práce zaměstnanců na těchto provozech dokážou odklonit  
z odpadního toku cca 70 % svezeného použitého textilu.

Tuto záslužnou činnost provozují již 28 let (1993 – 2021).

Pouze s Vaší trvalou pomocí jsou schopni zajistit materiální 
pomoc všem, kteří ji potřebují.

Ing.IvaMatušková
referentsekretariátu

Vážení spoluobčané, 
těm, kteří se v letních 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.




