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Vážení spoluobčané,

mám radost ze zlepšení nepříjemné situace 
způsobené dlouhodobou pandemií koronaviru 
a domníval jsem se, asi jako většina z vás, že se 
život začne vracet do normálních kolejí. Bohužel 
přišlo nesmyslné a nepochopitelné rozpoutání 
války na Ukrajině. Děkuji všem, kteří se zapojili 
buď osobně nebo formou finanční či materiální 
podpory lidí na Ukrajině. 
 
Jistě jste zaznamenali, že od února je možné 
vyjádřit svůj protest proti obnovení provozu 
ve spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví. 
Za vznikem petice stojí občanské iniciativy 
a představitelé obcí, které mohou být dotčeny 
obnovením provozu, o něž již řadu let usiluje 
společnost AVE CZ. Projekt se znovu dostal do 
fáze veřejného projednávání EIA. Nebezpečí 
možného úspěchu firmy se zvětšilo, a proto 
přichází po třinácti letech nutnost další 
petice. Společnost plánuje pálení 20 tisíc tun 
nebezpečného odpadu ročně. 
Petici je možné podepsat buď elektronicky nebo 
v listinné podobě na podatelně magistrátu města 
nebo na městských obvodech. Náš městský 
obvod umožňuje podpis petice na úřadu 
městského obvodu v Pardubičkách nebo ve 
Střední škole řemesel a služeb Pardubice s.r.o. 
v ul. Ke Kobelnici 110 v Černé za Bory, tímto 
děkuji vedení školy za tuto možnost.
Petice vznikla poté, co ministerstvo životního 
prostředí zorganizovalo projednání vlivu stavby 

na životní prostředí  EIA online formou.
Chtěl bych touto cestou vyzvat občany našeho 
obvodu k podpisu této petice a tím vyjádřit svůj 
kategorický nesouhlas s obnovením provozu 
spalovny průmyslových odpadů.
 
Velmi mě zklamalo prodloužení termínu 
dokončení opravy nadjezdu u nemocnice. 
Původní listopadové ukončení rekonstrukce 
nebylo dodrženo a velmi důležitá dopravní 
tepna zůstává mimo provoz až do dubna 
letošního roku. Stavba byla v nečekaně horším 
stavu, než se původně předpokládalo. Při 
demolici část přemostění úplně zmizelo a spíš to 
vypadalo, jako by se nadjezd stavěl úplně znova. 
Nepředpokládané problémy s opravou mostu 
nastaly prakticky ihned na startu demoličních 
prací. V konstrukcích se objevil zdravotně 
závadný azbest, který musel být odstraněn 
a ekologicky zlikvidován. Další závažný 
problém nastal při zjištění zvýšeného obsahu 
chloridu ve sloupech způsobený dlouhodobým 
zatékáním vody se solí, kterou byla v zimě 
vozovka sypána. Nutná byla i výměna ložisek, 
reinjektáž kabelových kanálků a kotev 
stávajících nosníků.
S ohledem na možnosti diagnostického 
průzkumu v rámci zadávací dokumentace 
nebylo možné tak zásadní a nepředvídatelné 
poškození mostní konstrukce předpokládat. 
V zadávací dokumentaci tyto skutečnosti nebyly 
proto obsaženy. Pro bezvadnou realizaci díla 
je provedení potřebných prací nevyhnutelné. 
Postup prací komplikuje i to, že nadjezd vede 
nad železničním koridorem a veškeré práce je 
nutno koordinovat s opravou železničního uzlu 
Pardubice.
Uzavření nadjezdu je nepříjemné především 
pro obyvatele našeho obvodu, ale i pro občany, 
kteří přijíždějí do krajské nemocnice. Objízdná 
trasa vede buď přes ulici Dašickou nebo přes 
Nemošice a provoz tak komplikuje život obyvatel 
i těchto lokalit. Bohužel neexistuje jiné řešení, 
oprava nadjezdu byla nevyhnutelná. Věřím, že 
to většina našich občanů chápe a trpělivě čeká na 
otevření této důležité přístupové cesty do našeho 

městského obvodu.
Každý rok předkládáme na magistrát města 
finanční požadavky městského obvodu do 
návrhu rozpočtu města Pardubice na příslušný 
rok. Letos jsme podali pouze dvě žádosti 
s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci 
v důsledku pandemie. 
V prvním požadavku se jednalo finanční 
prostředky na realizaci investiční akce „Stezka 
pro pěší a cyklisty podél komunikace v ulici 
Holandská“ v úseku od okružní křižovatky 
v Černé za Bory směrem do Drozdic. Celkové 
finanční náklady jsou ve výši 2 milionů Kč, kde 
předběžná spoluúčast městského obvodu by 
byla 250 tisíc Kč. 
Druhým požadavkem bylo finanční pokrytí 
zpracování studie pro investiční akci „Stezka 
pro cyklisty a pěší v úseku od okružní křižovatky 
v Černé za Bory do Staročernska“.
Bohužel nás vedoucí ekonomického odboru 
magistrátu písemně informoval, že naše 
požadavky nebyly do rozpočtu města zařazeny. 
Žádost určitě zopakujeme v červnové změně 
rozpočtu města, kdy se provádí finanční 
vyrovnání.

Radost mám z další stezky pro pěší a cyklisty 
v Pardubičkách v ulici Průmyslová. Po 

POZVÁNKA

V pondělí
dne 4. 4. 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 MO 

Pardubice IV, ve vývěskách 
v jednotlivých místních částech 
nebo na webových stránkách 

městského obvodu.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Drazí spoluobčané,

dovolte mi, abych vyzdvihl v této době, kdy 
neslyšíme nic jiného než jen válka, Covid, 
drahý plyn, drahý benzin a další, pár pozitivních 

věcí, které řešíme, děláme a nebo chystáme. 
Nadjezd Kyjevská. Po dlouhé době objížděk, 
front u závor a nervozity za volantem je otevření 
tohoto důležitého dopravního místa na dohled. 
Až budete tento zpravodaj číst, bude zbývat 
necelý měsíc k lepší dopravě v našem obvodu.

Cyklostezky. O stavu stezek Černá za Bory 
– Drozdice a Pardubičky – Foxconn Vás 
informoval už pan starosta. Další stezkou, kterou 
intenzivně připravujeme, povede z Černé za 
Bory do Staročernska. I přes spoustu problémů 
(různé trasy, nemožnost vykoupení pozemků, 
kanál DOL a další) už vidím světlo na konci 

tunelu. Věřím, že všechny tři stezky BUDOU!!!

Ukrajina. A jako poslední jsem si nechal 
naši společnou pomoc Ukrajině. Děkuji všem 
občanům našeho čtvrtého obvodu, kteří nezištně 
pomohli ať finančně nebo materiálně. Heslo 
„V nouzi poznáš přítele“ jsme povznesli na vyšší 
úroveň.

Nakonec bych Vám rád popřál krásné prožití 
jarních měsíců a těším se na setkání s Vámi.
 

Jan Procházka

zdlouhavých a bohužel neúspěšných jednáních 
s vlastníky pozemků potřebných pro výstavbu 
stezky došlo k rozhodnutí, že stezka z ulice 
Kyjevská směrem k okružní křižovatce u firmy 
FOXCONN CZ o délce 658 metrů povede po 
vyhrazených pruzích podél komunikace včetně 
chodníku pro pěší o délce 323 metrů. Tento 
úsek je velmi nebezpečný, protože rovinná 
komunikace často svádí řidiče motorových 

vozidel k rychlejší jízdě, což s sebou samozřejmě 
přináší větší riziko pro cyklisty i pěší. Vyhrazený 
jízdní pruh v obou směrech podél komunikace 
a nový chodník zajišťuje větší bezpečnost. 
Stezka navazuje na již delší dobu vybudovanou 
stezku pro cyklisty vedoucí v trase kolem 
firmy FOXCONN CZ a dále do Černé za Bory 
k okružní křižovatce.
Při přípravě projektové dokumentace byla nutná 

koordinace s projektem na výstavbu budoucího 
jihovýchodního obchvatu.
I přes velmi složité období, které nyní prožíváme 
vám chci popřát co nejhezčí prožití jarních 
dnů a dostatek víry, že zvítězí zdravý rozum 
a v Evropě bude opět mír.
    

Ing.PetrHeřmanský

SLOVO STAROSTY - POKRAČOVÁNÍ

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Statutární město Pardubice vybírá poplatek za 
svoz komunálního odpadu, jako v předcho-
zích letech, podle zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o místních poplat-
cích).
 Na základě novely zákona o míst-
ních poplatcích město Pardubice od r. 2022 
vybírá poplatek 
za komunální odpad dle obecně závazné vy-
hlášky statutárního města Pardubic č. 7/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství (dále jen OZV č. 7/2021). 
Příslušnou OZV 
č. 7/2021 najdete na stránkách města Pardu-
bic: http://www.pardubice.eu/ - Menu - Město 
– Vyhlášky a nařízení – Místní poplatek za 
obecní systém odpadového hospodářství. 

Splatnost místního poplatku pro rok 2022 je 
opět prodloužena do 30.6.2022. 
Sazba poplatku pro r. 2022 činí 650,- Kč 

Poplatek je možné uhradit: 
a) v hotovosti v pokladně ÚMO Pardubice IV, 
Bokova 315, Pardubice IV dle platných úřed-
ních hodin, do 30.6.2022 i na pokladnách 
ostatních městských obvodů a Magistrátu 
města Pardubic.
b) složenkou

c) bankovním převodem na účet MO Pardubi-
ce IV: dle údajů na složence
POZOR číslo účtu se skládá z předčíslí 19 a č. 
1205459389, kód banky 0800 
Při zadávání pište: 19-1205459389/0800

Zároveň upozorňujeme: 
Poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená ve Statutárním 
městě Pardubice, tzn. fyzické osoby přihláše-
né k trvalému pobytu (občani ČR), ale i cizí 
státní příslušníci s trvalým nebo přechodným 
(dlouhodobým …) pobytem (viz OZV  
č. 7/2021, čl. 2 poplatník, odst. 1)
b) vlastník (tzn. fyzická i právnická osoba) ne-
movité věci zahrnující byt, rodinný dům, nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášena žádná fyzická osoba a která je 
umístěna na území města Pardubice

K 1.1.2022 se mění některá ustanovení osvo-
bození: 
-  Od 1.1.2022 poplatek platí nejen cizí státní 
příslušníci s trvalým pobytem, ale i s přechod-
ným 
    (dlouhodobým …) pobytem.
- Od 1.1.2022 poplatek platí i vlastníci nemo-
vitostí, které mají ve vlastnictví byt nebo ro-
dinný dům, ve kterých není přihlášena žádná 
fyzická osoba, a zároveň jsou všichni vlastníci 

přihlášeni ve městě Pardubice.  

Příslušná osvobození od místního poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství jsou 
uvedena v OZV č. 7/2021 - v čl. 7 osvobození. 
Údaj rozhodný pro osvobození  je poplatník 
povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 
do 31.1. následujícího kalendářního roku. 
V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve sta-
novené lhůtě nárok na osvobození zaniká. 

Každý poplatník je povinen podat správci po-
platku  ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne 
vzniku své poplatkové povinnosti (OZV  
č. 7/2021, čl. 4 ohlašovací povinnost). 

V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte 
na tel. čísle 466 859 844, adrese ÚMO 
Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice 
- Pardubičky nebo e-mailu:  
Marcela.Macounova@umo4.mmp.cz. 

Formuláře k místnímu poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství najdete na 
stránkách:
http://www.pardubice.eu/ - Město – Městské 
obvody – Městský obvod Pardubice IV - Po-
platky – Poplatek za TKO–formuláře.
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4. 4. Dělnická (1. část) bez chodníků 

8. 4. Národních hrdinů od ul. Fidrova k ul. Ke Hřišti – obě strany

12. 4. Národních hrdinů od ul. Ke Hřišti k ul. Průmyslová – obě strany

21. 4. MUDr. Ducháčkové od ul. Kyjevská k ul. Revoluční – pravá strana 

21. 4. Dělnická (3. část) bez chodníků 

22. 4. MUDr. Ducháčkové od ul. Revoluční k ul. U Borku – pravá strana

22. 4. MUDr. Ducháčkové od ul. Kyjevská k ul. U Borku – levá strana

25. 4. Boháčova, celá od ul. Dašická, vč. „k bytovce“ – obě strany

26. 4. K Přejezdu – obě strany

26. 4. Průmyslová (1. část)

27. 4. Průmyslová (2. část) od kruh. obj. u Foxconnu na konečnou bývalou TMS

29. 4. Průmyslová (3. část)

2. 5. Průmyslová (4. část)

6. 5. Odbojářů od ul. U Zámečku k ul. Fibichova – obě strany

9. 5. Na Rybníčkách, včetně parkovišť – obě strany

9. 5. Topolová od ul. Hostovická, včetně cyklistické stezky – obě strany 

9. 5. Jabloňová (celá)

9. 5. Světlá (celá)

9. 5. Zminská od ul. Hostovická ke vjezdu k řadovým garážím – obě strany

10. 5. Kyjevská od vjezdu do nemocnice k ul. Průmyslová – pravá strana

11. 5. U Zámečku od ul. Drozdická po ul. K Přejezdu – obě strany

12. 5. Komenského od ul. Kyjevská k ul. Průmyslová – levá strana

13. 5. Bokova od ul. Kyjevská k ul. Zelená – obě strany

13. 5. Bokova od ul. Kyjevská za nemocnici slepá část

17. 5. Ke Hřišti od ul. Národních hrdinů k ul. U Borku – obě strany

17. 5. Komenského od vjezdu do nemocnice k ul. Kyjevská – obě strany

18. 5. Kyjevská od křižovatky s ul. Průmyslová směr Nemošice – obě strany

19. 5. Bokova od ul. Národních hrdinů k ul. Zelená – obě strany

23. 5. Cyklistická stezka od mostu z ul. K Vinici k ul. Komenského

24. 5. Komenského od ul. Kyjevská k ul. Průmyslová – pravá strana

25. 5. Ke Kobelnici od ul. Hostovická k ul. Na Vsi – obě strany

25. 5. Ke Kobelnici souběžná slepá ul. s ul. Na Rybníčkách

25. 5. Na Vsi od ul. Ke Kobelnici k ul. Hostovická – obě strany

2. 6. Drozdická – obě strany

2. 6. Ke Trati – obě strany

2. 6. Hromádkova – obě strany

3. 6. V Zákoutí – obě strany

21. 6. Východní – parkoviště u zadního vjezdu do nemocnice, včetně

 komunikace k hlavnímu vjezdu – obě strany

30. 6. U Borku – obě strany 

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

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV 
(DUBEN – ČERVEN 2022)

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

Kontejnery jsou určené pouze pro tzv. ob-
jemný odpad - tedy nábytek, matrace, lino-
lea, odpad z běžného vyklízení domácností.

Do kontejnerů nepatří:
- zeleň, větve
- stavební suť, střešní tašky, keramika...
- pneumatiky
- nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit)
- elektronika (televizory, lednice, výpočetní 
technika...)
- odpad, který je možno uložit do běžných 
separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír).

Stanoviště   Den přistavení Přistavení v týdnech

Černá za Bory (ul. Na Rybníčkách) Čtvrtek 10; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 24; 27; 30; 33; 36;

   37; 39; 41; 43; 45; 46; 47; 50

Mnětice (u hřbitova) Pátek 10; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 24; 27; 30; 33;  

   36; 37; 39; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50

Drozdice (před č.p.41) Středa 12; 14; 20; 23; 29; 32; 38; 40; 44; 47 

Drozdice (u rybníčku proti č.p.17) Středa 17; 26; 35; 42;50 

Staročernsko (Borská x Podhumenská) Středa 12, 23, 30, 48

Staročernsko (Dubská 71) Středa 16, 37
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INFORMACE O PROVOZU SEPARAČNÍCH DVORŮ

Separační dvory (dále jen „SD“) na území města Pardubic provozují Služby města Pardubic a.s. 
Na území Městského obvodu Pardubice IV se nachází separační dvory dva - v Nemošicích – ulice Ostřešanská a Pardubičkách –  ul. Prů-
myslová. Dvůr v Nemošicích je otevřen út, st, čt od 13,00 – 17,00 hod + sobota od 8,00 – 12,00 hod. Dvůr v Pardubičkách má potom 
provozní dobu ve dnech úterý a čtvrtek 12,00 – 17,00 hod a v soboru od 8,00 – 12,00 hod.  

Mimo tato místa mohou obyvatelé městského obvodu MO IV využít jakýkoliv jiný separační dvůr na území města, neplatí, že obyvatel města 
musí využívat pouze dvůr v místě jeho trvalého bydliště.
Na dvorech mohou občané odevzdávat následující druhy odpadů: papír, sklo, plasty, kovy, stavební suť, keramika, velkoobjemový odpad 
(nábytek, koberce, lina, apod.), vyřazená elektronika (ledničky, TV, PC, apod.), zářivky, autobaterie, monočlánky, zeleň, větve a v malém 
množství nebezpečné odpady (kyseliny, hydroxidy, pesticidy, barvy, lepidla, oleje, ředidla, léky, apod.), jedlé tuky a oleje. 
Jedlé tuky a oleje lze ukládat nově do nádob přístupných 24 hod denně, speciální nádoby oranžové barvy na jedlé oleje jsou umístěny v loka-
litě obvodu na následujících místech:

Mnětice, ul. Tuněchodská | Nemošice - ul. K Hřebčinci | Nemošice - ul. Příčná | Komenského ul. | Černá za Bory - Na Rybníčkách, u č.p. 156  
Prosíme ukládat oleje do pevně uzavřených obalů (např. PET lahví), je zakázáno jedlé oleje do nádob vylévat.

Podmínky pro ukládání odpadů na SD jsou následující:

1. Občan je povinen prokázat platbu komunálního odpadu v Pardubicích předložením dokladu o zaplacení nebo se prokázat 
 platným občanským průkazem s místem trvalého bydliště v Pardubicích. 
2. Pokud občan ukládá na sběrný dvůr jakékoliv kovy, pak je povinen obsluze vždy předložit občanský průkaz. 
3. Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má nárok na odložení odpadu v množství 200 kg od občana za týden; 
 u stavební suti a škváry je toto množství 300 kg od občana za měsíc. 

Upozorňujeme, že škvára, ytong a pórobeton jsou specifické druhy odpadů, proto jsou nově přijímány pouze na separačním dvoře v Draž-
kovicích, kde je na ně umístěna speciální nádoba. Zůstává zde pro jejich uložení přitom zachován limit 300 kg/občan/měsíc.

Při využití služeb separačního dvora prosíme vždy respektovat pokyny obsluhy dvora.
Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské činnosti. 
Lepenka a eternit se smějí ukládat pouze na SD v Dražkovicích, ve všední dny od 6.30 hodin do 15.00 hodin, a to pouze v množství 200 kg 
na rok a popisné číslo a po předchozím předložení občanského průkazu. Další informace: http://www.smp-ce.cz/86/Separacni_dvory/
 
Opakovaně připomínáme, že do žlutých kontejnerů o objemu 1100 litrů rozmístěných po městě určených primárně k ukládání plastů mohou 
občané ukládat i tetrapak, od loňského července lze do těchto žlutých nádob uložit spolu s plasty i plechovky od potravin a nápojů.

SlužbyměstaPardubice-odpady

- tepelné zpracování kovů
- spektrální analýza
- metalografické práce
- 3D tisk z plastů
- drobné soustružnické práce

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
Hostovická 196, Pardubice - Černá za Bory
www.kalirna.cz  kalirna@kalirna.cz
tel. 466 671 058  mob. 603 715 096

ROSTEME A HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
www.kalirna.cz/kariera

INZERCE
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V průběhu měsíců ledna a února mohli ná-
vštěvníci parku Na Vinici opakovaně spatřit 
v  korunách  stromů nikoliv  poskakující  ve-
verky,  ale  lezce  s motorovou pilou. O  tuto 
netradiční podívanou se postarali dva arbo-
risté, kteří zajišťovali v rámci péče o dřevi-
ny v našem obvodu, také ošetření vybraných 
dřevin, které spočívalo především v zajiště-
ní bezpečnostních řezů, a to většinou reduk-
cí přetížených větví technologií přírodě blíz-
kých  typů ošetření či  rozsáhlejší obvodové 
redukce korun z důvodu stabilizace dřevin, 
aby nemuselo dojít k jejich pokácení. 

Bc. Petra Vašíčková, DiS.
Externí orgán ochrany prostředí

CEDR PARDUBICE NABÍZÍ NOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU 
PRO LIDI SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

Společnost CEDR Pardubice o.p.s. nabízí od 
1. 1. 2022 lidem s vlastní zkušeností s dušev-
ním onemocněním ve věku od 16 do 64  let 
novou službu Sociální rehabilitace. Služba je 
poskytována  zdarma  od  pondělí  do  pátku 
v  čase  7:00  –  16:00  ambulantní  formou  na 
adrese  Jana  Palacha  324,  Pardubice  a  také 
terénní formou v prostředí dle potřeb klienta. 
Zájemcům služba nabízí podporu při vzdělá-
vání, například pomoc při zkouškách, při vý-
běru  školy  a pomoc  s hledáním a  získáním 
pracovního uplatnění. Službu doplňuje Cent-

rum  denních  aktivit,  které  nabízí  zájmové 
a terapeutické aktivity. Odborný tým se sklá-
dá  ze  sociálních  pracovníků,  psychologa, 
peer  pracovníka  a  odborných  lektorů. Více 
informací  najdete  na  webových  stránkách 
www.cedrops.cz a na čísle 737 253 278, pří-
padně 464 646 372. 

Bc. Kateřina Kyselová, DiS.
Vedoucí sociální pracovník, metodik, vedou-

cí odborných praxí a stáží

STARÁ TESLA MIZÍ PŘED OČIMA  
A SOUČASNĚ ROSTE AREÁL NOVÉ TESLY

ARBORISTÉ V PARKU  
NA VINICI

6. 4. Holocaust Romů a Sintů
 Mgr. Dušan Slačka / Muzeum 

romské kultury v Brně

27. 4.  Heydrichiáda na Pardubicku 
 doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. 

/ Historický ústav AV ČR

4. 5. Vyrovnání s válkou. Tresty, traumata, 
důsledky 
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 
/  Národní muzeum

18. 5. Památky na heydrichiádu ve sbírkách 
pardubického muzea 
Mgr. Jan Tetřev / Východočeské muzeum 
v Pardubicích

Celý program k 80. výročí heydrichiády, mapující události 
spojené s rokem 1942, naleznete na: www.zamecek-memorial.cz 
nebo www.pardubice.eu/heydrichiada-80

Přednášky se konají v kinosálu Památníku 
Zámeček, Průmyslová 558, vždy od 17 h. 
Vstup zdarma.

Památník Zámeček, místo 
uchovávající vzpomínky na 
oběti druhého stanného práva, 
vás zve na cyklus přednášek 
v rámci chystaného programu 
k 80. výročí heydrichiády.



6

S OSOBNÍ KRIZÍ MOHOU 
POMOCI ODBORNÍCI  
V KRIZOVÉM CENTRU

V krajském městě Pardubice doposud chybělo 
zařízení, které by pomáhalo řešit problémy 
lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci a po-
třebují okamžitou pomoc.  Od ledna 2022 se 
však situace mění. SKP-CENTRUM o.p.s. ote-
vírá Krizové centrum na Dubině, poblíž Inter-
venčního centra pro osoby ohrožené domácím 
násilím, které poskytuje své služby již od roku 
2007.
„V Pardubicích doposud chybělo krizové cent-
rum a během pandemie se potřeba takovéto 
služby ještě více zvýraznila. Podporu pro zří-
zení služby jsme vnímali i od dalších organiza-
cí – např. OSPOD. Našim cílem je nabídnout 
zdarma okamžitou pomoc a podporu všem li-
dem od 16let věku, kteří se ocitli v náročné ži-
votní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžo-
vou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli 
ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. 
Mohou tak být v ohrožení na zdraví nebo do-
konce i na životě. Nabídneme jim bezpečný 
prostor pro sdílení emocí i informací při osob-
ním nebo telefonickém kontaktu.“  říká vedou-
cí Krizového centra Iva Bandžuchová
V Krizovém centru budou působit zkušení od-
borníci – psycholog, krizový intervent, tera-
peut, právník i soc.pracovník, kteří jsou připra-
veni podpořit ty, kteří se nacházejí v tíživé 
životní situaci a jsou z Pardubic a blízkého 
okolí – bývalý okres Pardubice
Nová služba vznikla díky podpoře města Par-
dubice, které nabídlo vhodné prostory v ulici 
Erno Košťála a také díky Pardubickému kraji, 
který poskytl finance. 

Telefonickýkontakt–608432117
Víceinfo–www.skp-centrum.cz

PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ NOVĚ SÍDLÍ NA CHRUDIMSKÉ 
ULICI A STRÁŽNÍCI HLEDAJÍ NOVÉ KOLEGY

Oddělení řešení přestupků sídlí na nové adre-
se. Od 6. 1. 2022 vyřeší řidiči své přestupky 
na adrese Chrudimská 2648 v Pardubicích. 
Jedná se o stejnou budovu, kde se nachází 
i obvodní služebna strážníků sloužících na 
Dukle.  
Úřední hodiny jsou od pondělí do soboty 
v čase 8:00 – 18:00. O svátcích a nedělích je 
zavřeno. 
K přesunu z původní adresy náměstí J. Perne-
ra nově na Chrudimskou ulici, došlo z důvodu 
chystaných demoličních a stavebních prací 
souvisejících s plánovanou výstavbou Termi-
nálu B. Vezměte prosím změnu adresy na vě-

domí a děkujeme za pochopení nutnosti stě-
hování. 
Městská policie zároveň hledá nové posily – 
muže i ženy, kteří by sloužili na obvodních 
odděleních. Uchazeči musí splňovat podmín-
ky stanovené zákonem, mezi které patří napří-
klad dosažení věku 18 let, dokončené střední 
vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způ-
sobilost, bezúhonnost a spolehlivost. 

Více informací naleznou zájemci na webo-
vých stránkách strážníků 
www.mppardubice.cz.

LucieKlementová
Preventivníainformačníslužba,Městská

policiePardubice
Tel: 466 859 228 

Mobil: 605 885 898

1) 2. 4.  Úklid Nemošic a okolí v rámci akce ukliďme Česko – sraz v 9 hodin u Nemošické hospody.
2)  2. 4.   Pletení pomlázek – od 16 hodin v Nemošické hospodě
3)  19. - 21. 5.  Májové slavnosti – u obecního domu v Nemošicích
4) 3. 9.  Nemošické posvícení - od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Nemošicích.
Pro případné změny sledujete web spolku na adrese www.nemosice700.cz
Těšíme se na Vás.

ZaspolekNemošice700aOsadnívýborNemošice
LeošPříhodaaRadekMeduna

PLÁNOVANÉ AKCE SPOLKU NEMOŠICE 700 VE SPOLUPRÁCI S OSADNÍM VÝBOREM  
NEMOŠICE PRO ROK 2022



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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Otužování je stará osvědčená metoda, která 
lidskému tělu napomáhá vypořádat se s tep-
lotními výkyvy okolního prostředí a je proto 
účinnou cestou prevence proti sezónním ne-
mocem, jako jsou chřipky, angíny či nachla-
zení. Otužováním však můžete dosáhnout 
i daleko více, např. zbavit se nepříjemných 
alergií, bolestí zad nebo posílit svou psychi-
ku. V žádném případě to není jen o sprchová-
ní se ledovou vodou nebo otužilecké zimní 
plavání. Efektivně se totiž můžete otužovat 
i třeba studeným vzduchem, například ranní 
rozcvičkou u otevřeného okna nebo venkovní 

procházkou s lehkým oděvem na čerstvém 
vzduchu. Nynější nepříliš typické letní měsí-
ce navíc k otužování přímo zvou, neboť další 
možností je koupání se venku v přírodě – ze-
jména na začátku léta není voda ještě prohřá-
tá a vhodně k tomuto účelu poslouží. S otužo-
váním tedy může začít každý, kdo chce udělat 
něco dobrého pro své zdraví, jediní, kdo by 
měli s otužováním začínat opatrně, jsou děti 
a starší osoby, u nichž hrozí prochladnutí. 
O vhodnosti této metody by se s lékařem měli 
poradit pouze lidé s onemocněním srdce či 
krevního oběhu, ostatní se mohou otužilec-

kým radovánkám věnovat bez omezení.

Pokud vás otužování zaujalo natolik, že jste 
se rozhodli se mu věnovat, začněte zlehka, 
postupně a buďte vytrvalí. Pravidelnost 
a dlouhodobost je totiž pro efektivitu otužo-
vání nesmírně důležitá. Při prvním otužování 
se nesnažte vystavovat žádným extrémům – 
účinek by byl totiž úplně opačný, neboť byste 
si pravděpodobně vykoledovali nepříjemné 
nachlazení. Začít můžete jednoduše tím, že 
stáhnete teplotu v místnosti na 20°C (aniž 
byste to kompenzovali mikinou), v noci si ne-
cháte otevřené okno a ráno se u okna dokořán 
rozcvičíte. Odpoledne si, přestože teploměr 
nehlásá zrovna tropické teploty, zajděte za-
plavat na 5-10 minut někam do přírody. Před 
plaváním se doporučuje tělo lehce rozehřát 
a po koupání je nutné se rychle osušit (ručník 
můžete využít i k lehké masáži pokožky, aby 
se prokrvila) a obléci. Venkovní plavání opa-
kujte nejméně 2x do týdne. 

Všechny zájemce o otužování rádi přivítáme 
v naší skupince otužilců z Nemošic. Schází-
me se pravidelně každou neděli ve 13:30 h 
v Nemošicích u  mostu přes Chrudimku. 
Za otužilce nejen z Nemošic přeji všem v no-
vém roce vše dobré, hodně zdraví a mír v na-
šem světě.

LeošPříhoda
Zdroj textu: https://www.uzdravim.cz
Fotografie: archiv Otužilci Nemošice

Aneb „ Podívej, kvete růže“. Královny květin, 
jak bývají růže nazývány, budou kralovat na 
výstavišti v Lysé nad Labem v polovině červ-
na a my se tam na ně pojedeme podívat. K vi-
dění budou mnohé staré i nejnovější odrůdy. 
Vše v bohatých aranžmá.  K seznámení budou 

představeny nejen růže k řezu, ale i mno-
hokvěté, parkové a skalkové. Jako doprovod-
ný program bude výstava o lázeňství s nabíd-
kou jednotlivých lázní. Třetí, neméně 
zajímavou součástí výstavy, je ukázka prací 
šikovných rukou seniorů. A kdo bude chtít 
utratit nějakou korunu, bude mít mnoho příle-
žitostí.  Na venkovních plochách bude ke kou-
pi i k prohlédnutí široký sortiment květin, růz-
ných sazenic zeleniny a dřevin. A hladoví také 
neodjedeme, stánky s občerstvením nabízí 
i různé speciality jídel a nápojů.
Zájezd na „Růžovou zahradu“ se uskuteční 
dne 18. června 2022, odjezd bude v 8,00 hodin 
od úřadu MO Pardubice IV, Bokova ul. 315 
v Pardubičkách. 
Přihlášky:

Hlaste se prosím na úřadě MO Pardubice IV 
u p. Jitky Korečkové, nejpozději do 20. dubna 

2022, a to buď osobně, telefonicky 
(466 859 843) či emailem ( jitka.koreckova@
umo4.mmp.cz). 
Cena zájezdu pro občana z MO Pardubice IV 
činí 150,-- Kč.  Platba musí být zaplacena před 
odjezdem. Vstupy nejsou v ceně zahrnuty. 
V případě nepříznivého počasí bude program 
zájezdu upraven.
Přihlášky jsou závazné a při neúčasti je nutno 
za sebe sehnat náhradníka, peníze se nevrace-
jí. V případě většího zájmu, než je možno 
umístit do autobusu, bude postupováno dle 
pořadí, jak jste se přihlašovali. Při malém po-
čtu přihlášených účastníků bude zájezd zrušen 
a peníze vráceny.

Na společné setkání se těší organizátoři zájezdu

p.JitkaKorečkováap.FrantišekHlubocký

OTUŽOVÁNÍ

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET !
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Drozdice jsou sice malá ves co do počtu 
obyvatel, rozhodně však nezahálejí, co se 
společenského života týče! Členové místní-
ho Sboru dobrovolných hasičů se snaží, aby 
svým sousedům připravili zajímavé akce. 
V minulém roce kromě tradičních rybář-
ských závodů uspořádali hned několik akcí.
U dětí mělo velký úspěch nejen „Mokré vy-
svědčení“, tedy splavení řeky Chrudimky 
z Tuněchod do Drozdic 30.6., ale také Mi-
kulášská nadílka. Na tu dorazily nejen děti 
z Drozdic, ale i další, kteří mají ve vesnici 
příbuzné a přátele. Celkově si od Mikuláše 
a jeho pomocníků odneslo nadílku 25 dětí.
Dospělí zase ocenili slavnostní znovuote-

vření místního Obecního domu na začátku 
října. SDH Drozdice v srpnu 2021 dostalo 
do pronájmu od Městského obvodu Pardu-
bice IV – Pardubičky budovu čp. 12, kterou 
v 50. letech minulého století postavili místní 
právě za účelem pořádat společenské a kul-
turní akce. V dobré náladě zde v listopadu 
proběhlo i promítání fotografií obce z minu-
losti dávné i nedávné.
Ani v letošním roce nebude o akce nouze. 
Rybářské závody pořádané od dubna do září 
mají dlouholetou tradici a přihlášených zá-
vodníků pomalu přibývá. Nesmí chybět pá-
lení čarodějnic či dětský den. Nově letos 
v sobotu 18.6. proběhne nohejbalový turnaj 

a v plánu je také zopakovat Mokré vysvěd-
čení. V červnu se také koná letošní největší 
drozdická akce. 25.6. hasiči pořádají oslavu 
70 let od svého založení. Na konci roku sem 
opět zavítá Mikuláš a před obecním domem 
bude rozsvícen stromeček. Detaily k těmto 
a dalším akcím budou k dohledání na inter-
netových stránkách www.drozdice.cz.
Výbor SDH by touto cestou také rád podě-
koval MO Pardubice IV - Pardubičky nejen 
za umožnění pronájmu, ale zejména za 
dlouhodobou finanční podporu akcí ať už 
přímo, nebo prostřednictvím drozdického 
osadního výboru, a také za rychlou pomoc 
vždy, když je potřeba v obecním domě něco 
opravit či vyměnit. Stejně tak patří díky Sta-
tutárnímu městu Pardubice, díky jehož dota-
ci bylo možné zakoupit nářadí a další vyba-
vení. Děkujeme!
Všechny akce organizačně zajišťují členové 
SDH Drozdice a jejich rodiny. Rozhodčí na 
rybářských závodech, obsluha při různých 
posezeních, příprava občerstvení před akce-
mi, péče o Obecní dům a údržba rybníku, to 
vše si vyžádá mnoho času. Hasiči to dělají 
ve svém volném čase, za což jim patří ob-
rovský dík. Bez jejich ochoty a nadšení by 
žádná z uvedených akcí neproběhla a dorz-
dičtí by se neměli kde scházet. Za sebe chci 
všem srdečně poděkovat! Děkujeme také 
všem, kteří akce navštěvují a baví se na 
nich. Díky nim vidíme, že naše práce má 
smysl. Pokud se i vy chcete přijít přesvědčit, 
jak to v Drozdicích žije, jste srdečně zváni!

V DROZDICÍCH TO OPĚT ŽIJE!

KLUB SENIORŮ Č.12 VÁS ZVE DO SVÝCH ŘAD

I když nám poslední dva roky moc nepřály, 
přesto jsme činnost našeho klubu zcela neu-
tlumili. Při dodržování všech hygienických 
pravidel, naočkovaní či po prodělání kovidu 
jsme se v menším počtu scházeli neustále. 
Naštěstí už nemoc ustupuje, a tak i náš klub 
už funguje bez omezení a opět se scházíme 
první středu v měsíci ve 14:00 hod v pří-
jemném prostředí restaurace Philadelfia 
v prvním patře v Domě techniky na náměstí 
Republiky u divadla. Díky výtahu je zajištěn 
bezbariérový přístup.
Máte-li zájem, přijďte mezi nás. Přijdete na 
jiné myšlenky, seznámíte se s jinými senio-
ry, prožijete příjemné odpoledne a získáte 
informace o akcích vhodných nejen pro se-
niory. V případě informací volejte na mobil 
605 764 066. Srdečně vás zvu!

RůženaRösslerová
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A co? Životadárné sluníčko vstoupilo do 
znamení Berana  letos 20. Března v 16 hodin 
34 minut  a přišlo Jaro . Snad téměř každý se 
na jeho příchod těší. Před nějakým časem  
jsem znal pána, bylo mu už dost let, vždycky 
však  říkal, že už se  těší na jaro, protože děv-
čata začnou nosit minisukně. Začne ho prý 
hnedka lepší bavit Svět. Tenkrát byly mini-
sukně ve značné oblibě. Vidíte a pak že jen „ 
Každá babka stará mladší je hned z jara“, jak 
praví lidová moudrost. Nevím jaké jsou dů-
vody jarního omládnutí oněch výše zmíně-
ných starších dam, ale každý  nemusí důvody 
svého těšení a jarního očekávání zveřejňo-
vat. V dobách studentských jsme se přes den 
těšili třeba na vlahý večer s úplňkem a zpě-
vem slavíka. Teď se my zahradníci těšíme 
raději na pěkný den, abychom se mohli hra-
bat v zemi a hledat co už všechno od včera 
vyklíčilo. A večer se pro změnu těšíme, že 
budeme klimbat doma v křesle. Inu pro kaž-
dého jsou důvody k radosti jiné. Jaro tím že 
probouzí vše k životu, je krásné a obdivu-
hodné pro všechny. K jaru také neodmyslitel-
ně patří velikonoční svátky. Jsou to svátky 
velmi staré a jejich původ není zcela znám. 
O jejich předkřesťanském původu svědčí 
i jejich způsob stanovení. Je to první neděle 
po prvním úplňku měsíce po prvním jarním 
dni. Zřejmě vždy se jednalo o radování z od-
chodu zimy . Jaro značí znovuzrození života, 
ale také naději na úrodu a získání obživy 
a proto vzniklo mnoho obyčejů, které měli 
pomáhat v budoucím čase.  Možná i název 
těchto svátků v anglosaských a germánských 
zemích „Ostern“ připomíná bohyni jara 
Ostaru nebo také Eostre.  Tyto sváteční dny 
i s jejich symbolikou křesťané přijali a ještě 
přidali křesťanskou náboženskou náplň. Ve 
všem známé velikonoční legendě o ukřižo-
vání a zmrtvýchvstání Ježíše je naděje v dal-
ší život, byť jiný, neb smrtí všechno nekončí. 
Stalo se tak ze soboty na neděli velikonoční 
a na připomínku této události se tyto svátky 

mezi Slovany nazývají Velká Noc, Velikono-
ce a podobně. Ať pohané či křesťané vždy se 
všichni radovali z přemožení něčeho zlého 
dobrem. Jaro symbolicky přemohlo krutou 
zimu a ani jeden krutovládce co za pomoci 
zrádce zabil dobrého člověka ho neumlčel. 
Jako všechny staré svátky jsou tyto dny pro-
dchnuté zvláštní symbolikou až mystikou. 
Dovolte, abych některé vzpoměl.  Dva týdny 
před svátky, na Smrtnou neděli, se vynášela 
ze vsi Morana - figurina smrtky. Ta se větši-
nou za vsí zapálila a třeba ještě hodila do 
řeky, aby s ní odešlo vše zlé. Šestá postní ne-
děle je Květná a o té se světí v kostele mladé 
proutky s kočičkami a nebo i jen březové či 
vrbové. Zastrčené za svatým obrázkem chrá-
ní rodinu, za trámem na půdě dům před bles-
kem a zasunuté nad veřejemi a pod prahem 
vchodu domu nedovolí vstoupit čarodějnici. 
Lidé narození o Květné neděli mají mnohé 
zvláštní schopnosti, rozumí např. řeči rostlin 
a znají jejich léčivou moc. Pak  následuje 
Modré pondělí,Šedé úterý a Škaredá středa. 
To je nutné vymést komín,  všude zamést 
a smetí donést až na křižovatku cest za vsí, 
aby se v domě nedržely blechy a jiná havěť. 
Na připomínku, že Jidáš zradil Krista se pe-
čou jidáše v podbě zatočeného provazu na 
kterém se oběsil pod tíhou svědomí. Hlavně 
se nesmí nikdo mračit, aby mut o nezůstalo. 
Zelený čtvrtek je dnem poslední večeře Páně. 
Má být dnem míru a nemáme se s nikým há-
dat, také si nic nepůjčovat. Máme také uvařit 
zelené pokrmy a sníst  jidáše s medem, aby-
chom byli zdraví a silní. Také je dobře něco 
zasít např. hrách a jinou zeleninu - bude dob-
ře růst. Utichnou zvony a varhany v koste-
lích. Přichází Velký Pátek. Den největšího 
půstu. Byl ukřižován Ježíš Kristus na zákla-
dě udání a zrady od Jidáše. O půlnoci se ote-
vírají poklady a v některých pramenech mění 
voda ve víno. Měli bychom zklidnit a víc 
přemýšlet a rozjímat. Následující Bílá sobota 
je posledním dnem půstu. Dokončuje se 

úklid, barví vajíčka a pletou pomlázky a pe-
čou mazance.Ty připomínají sluníčko, které 
se vrátilo. Dům je nutné zamést novým koš-
tětem. Půst končí po západu Slunce. Rozezní 
se zvony a varhany v kostelích a my si může-
me dopřát nejlépe velikonoční nádivku 
s dvojím masem. Neděle, také Boží Hod Ve-
likonoční, je den radosti. V noci ze soboty se 
stalo Kristovo zmrtvýchvstání. Proto ona 
Velká Noc. O celé události se vedou dodnes  
různé dohady. Já se podržím oné velikonoční 
symboliky, že myšlenky dobrých lidí zůstá-
vají dál  mezi lidmi a tím je onen člověk dál 
mezi svými na Zemi. Druhým dnem radosti 
je Velikonoční pondělí. O pomlázkách 
a kraslicích toho bylo napsáno hodně, tak už 
jenom to, že se v různých místech zvyklosti 
lišly v tom kdo a koho a jak má omlazovat. 
Novou životní sílu nedodávali jen mladé 
proutky,ale i rašící stromy a je dobře jít do 
přírody i dnes, některé obejmout a načerpat 
jejich sílu. Můžeme jim také svěřit některá 
svá tajemství. Určitě to posílí. Už jen posled-
ní rada na závěr. Po celé postní období se ne-
mají nosit nové šaty. Ty až na velikonoční 
neděli, to proto aby vás nepokakal beránek.
Svými řádky jsem chtěl trochu rozptýlit, ale 
i ukázat, že současné příliš materialistické 
myšlení naši duši ochuzuje o mnohé pěkné, 
které je v symbolice těchto svátků. Je úplně 
jedno jestli se budeme jen radovat z příchodu 
jara, nebo jestli se ještě zamyslíme nad ně-
kterými biblickými příběhy. Dá se v nich 
také mnohé nalézt, prozože zrada, násilí 
a touha po moci tu byla vždy a zlí lidé také. 
V každém případě je nutné svátky si užít. 
Máme za sebou mnohé špatné dny.  Přeji 
všem ať dá jaro každému novou sílu zlému 
vzdorovat a posílení novou sílou přírody se 
s úsměvem potkáváme a zlému dokážeme 
vzdorovat.

Vášzahradník
FrantišekHlubocký

RADUJME SE, UŽ JE TO TADY!

SÁZÍME JABLONĚ

V rámci postupné obnovy stromořadí podél 
místní komunikace spojující Nemošice 
a Mnětice, bude  i v letošním roce v jarních 
měsících provedena výsadba nových dřevin.  
Vysazeno  bude 20 ks vysokokmenných sa-
zenic starých a krajových odrůd jabloní,  
např. ´Zvonkové´, ´Ontario´,´Grávštýnské´, 
´Matčino´, ´Jadernička Moravská´, či 
´Chodské´, které doufejme zachovají pro 

další dlouhá desetiletí nejen krajinný ráz, 
funkci větrolamu a zadržení vody z polí, kte-
ré tato stromořadí poskytují, ale také krásu 
narůžovělých květů a chuť našeho tradiční-
ho ovoce i pro další generace.

Bc.PetraVašíčková,DiS.
Externíorgánochranyprostředí
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Po vánočních svátcích jsme se všichni těšili 
do školky. „My tři králové jdeme k vám“, 
tak nám začal nový rok 2022. Každá třída si 
nacvičila dramatizaci tříkrálové koledy 
a poté jsme si společně zazpívali a zatančili. 
Zimních radovánek si děti také užily. Stavě-
ly ze sněhu sněhuláky 
a sáňkovaly na kopečku na zahradě mateř-
ské školy. Ve svých řadách máme i lyžaře 
a i proto v naší mateřské škole probíhal ly-
žařský výcvik, na který děti jezdily autobu-
sem do Hlinska společně s Mateřskou ško-
lou Nemošice.
Rodiče nám přinesli do mateřské školy ptačí 
zob a na zahradu i nové krmítko, a tak se 
děti mohly postarat o ptáčky i v zimě. V prv-
ních měsících roku si děti vytvořily a nama-

lovaly obrázky se zimní tematikou. Těmi 
jsme pak vyzdobili prostory šatny v mateř-
ské škole, čímž jsme jí dodali zimní atmo-
sféru. Nicméně, všichni se těšíme na jaro, 
děti pozorují změny v přírodě, umí pojme-
novat první jarní kytičky a poslouchají zpěv 
ptáků. Vyháníme zimu: „Zimo, zimo, táhni 
pryč, nebo na tě vezmu bič“ a voláme slu-
níčko: „Sluníčko, sluníčko, popojdi malič-
ko“.  Jako bychom mávli kouzelným prout-
kem a ze zimní výzdoby v mateřské škole 
máme výzdobu jarní, a to díky společnému 
úsilí třídy Motýlků a Kuřátek. Děkujeme 
také všem rodičům, kteří nám aktivně po-
mohli při sběru papíru. 
Pro rodiče pořádáme také besedy s odborní-
ky. V únoru se rodiče zúčastnili besedy na 

téma: „Logopedická péče a školní zralost 
dětí“ a v měsíci březnu besedy na téma: 
„Jak připravit své dítě na vstup do základní 
školy“. Děti se také seznámily s dravci ze 
zoologické zahrady Jihlava. Zaměstnanci 
z Nasavrk nám na naší školní zahradě před-
vedli, jak takoví dravci vypadají, létají a jak 
žijí. Dále se děti naučily všechno o základní 
dentální hygieně v preventivním programu 
Zdravý úsměv. K jaru patří také výlety. Tě-
šíme se do Licibořic na Babiččin dvoreček 
plný domácích a hospodářských zvířat. Svá-
tek dětí oslavíme výletem na Podhůru u Sla-
tiňan. Děti si projdou naučnou stezku, podí-
vají se k rozhledně Bára a užijí si pěkný den 
v přírodě.

Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti, 
kteří se připravují na vstup do mateřské ško-
ly na den otevřených dveří, který se bude 
konat 29. března od 9:00 do 11:00 a od 
14:00 do 17:00 v prostorách Mateřské školy 
Čtyřlístek v Pardubičkách a Nemošicích. 
Zápis nových dětí bude probíhat 9. a 10. 
května 2022. Veškeré informace najdete na 
našich webových stránkách www.ctyrlistek-
-pardubice.eu v záložce Přijímací řízení, 
nebo můžete kontaktovat ředitelku školy na 
telefonním čísle 466 650 111.

Přejeme všem dětem a rodičům krásné jaro 
v klidu a míru. 

KolektivMateřskéškolyČtyřlístek

Zima pomalu končí, tolik očekávané sněho-
vé nadílky jsme se nedočkali, ale nám to 
nevadilo. V Hlinsku se některé děti zúčast-
nily lyžařského kurzu, naučily se novým 
pohybovým dovednostem a samostatnosti. 
Děti, které zůstávaly ve školce také nezahá-
lely, vyráběly s chutí výzdobu a také se zdo-
konalovaly v pohybových činnostech s pro-
jektem „Svět nekončí za vrátky“.
S dětmi jsme si povídali o ptácích v zimě, 

společně si pověsili na strom krmítko, pozo-
rovali jsme různé druhy ptáčků a učili se 
jejich názvy. Ve školce se děti naučily, co 
všechno je možné ptáčkům do krmítka sy-
pat, a co je pro ně nezdravé. 
Letos jsme si moc užili karnevalové radosti, 
vyráběli jsme masky, zdobili si třídu, sklá-
dali klauny, 
a počítali balónky. Karnevalové dopoledne 
bylo plné netradičních soutěží, tancování, 
řádění a při krásné promenádě kostýmů se 
každý ve své masce představil ostatním. 
Byla to přehlídka princezen, pirátů, superhr-
dinů, pohádkových bytostí. Velké poděko-
vání patří rodičům, kteří pro děti kostýmy 
připravili a přinesli pro děti zdravé pohoště-
ní. 
A konečně jsme se dočkali i akcí v naší škol-
ce. Přijel k nám Honza Krejčík se svou po-
hádkou 
o správném chování a na zahradu k nám při-
létli dravci. Z blízka jsme si tak mohli pro-

hlédnout sovu, sokola či poštolku. Čeká nás 
výlet za zvířátky do Licibořic na „Babiččin 
dvoreček“, na Podhůru do chrudimských 
lesů si zajedeme za lesní pedagogikou a po-
jedeme se podívat do pardubické Pohádko-
vé zahrady. S pohádkou k nám přijede diva-
dlo Pernštejni a s dětmi si ještě na konci 
školního roku trochu zabubnujeme na naší 
zahradě.  
V rámci dne otevřených dveří, který pro-
běhne 29. 3. (návštěvní hodiny: 9:00 – 11:00 
/ 14:00 – 17:00) bychom k nám do mateřské 
školy rádi přivítali rodiče, kteří by se k nám 
rádi podívali.   
Naše školka dostala od nemošické firmy 
Gasco sponzorský dar a my jí moc děkuje-
me! Pro děti za něj připravujeme čtenářský 
koutek.
S přáním hezkého prožití jara 
Mateřská škola Čtyřlístek – Nemošice a její 
učitelky 

JanaMachováaNinaKvapilová

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK

TÁTA VČERA NA VENKU, NAŠEL PRVNÍ SNĚŽENKU. VEDLE PETRKLÍČ, ZIMA UŽ JE PRYČ.
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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 rámci hudebního 
programu si děti zkusily zahrát na mnoho 
hudebních nástrojů a rozvíjely tak hudební 
cítění. Některé byly pro ně zcela nové, jako 
např. tibetské mísy, kalimba apod. Program 
opouštěl zaběhnutou představu o tom, že 
hudební výchova je „sbor dětí u klavíru“ 
a skloubil v sobě hudebně rytmickou a po-
hybovou část a prvky z muzikoterapie. 
Velice poučná pro nás byla beseda s přísluš-
níky městské policie, při které se děti do-
zvěděly, jak se bezpečně chovat doma i na 

ulici. Na konci února se z naší mateřské ško-
ly stala,, Školka pohádková“, plná kouzel-
ných bytostí. Náš pohádkový svět byl velmi 
pestrý, objevili se: ,,sherifové,, policisté, 
víly Zvonilky, Elzy, hasič, slon s tygříkem, 
čarodějnice, klaun, zdravotní sestřička, 
Zoro, piráti a nesměl chybět ani král s prin-
ceznou. Všichni dohromady jsme si zazpí-
vali, zatančili a zažili tak spoustu zábavy 
a legrace! 
V březnu „Měsíci knihy“ jsme se věnovali 
pohádkám a výrobě vlastní, pohádkové kni-
hy. Při besedě s autorským čtením se děti 
seznámily s jednotlivými hrdiny pohádky 
a pokusily se porozumět obsahu čtené ukáz-

ky. Jelikož nám v tomto měsíci také začíná 
jaro, zamykali jsme klíčem zimu a otevírali 
jaro. Na vycházkách děti pozorovaly změny 
v přírodě, které jaro vytváří.
Máme velkou radost z toho, že letošní škol-
ní rok již můžeme uskutečnit Den otevře-
ných dveří. Rodiče s jejich dětmi, které by 
rády navštěvovaly naší mateřskou školu od 
září 2022, si budou moci prohlédnout pro-
story naší mateřské školy a seznámit se s je-
jím chodem. Již se také připravujeme na 
nastávající období Velikonoc, ve kterém si 
děti zahrají na malé zahradníky. Naším cí-
lem bude rozvíjet vztah dětí k životnímu 
prostředí, proto se s dětmi na Den Země vy-
dáme do Ekocentra Paleta v Pardubicích na 
program s názvem „Odpady“.
Společně se těšíme na besídku, která se 
uskuteční na Den matek, a také maminkám 
nezapomeneme vyrobit malý dáreček na pa-
mátku. Ke konci školního roku nás čeká 
spousta dalších, zajímavých akcí, jako je 
např. plavání, preventivní program,, Zdravý 
úsměv,, oslava Dne dětí a také jednodenní 
výlet za zvířátky do Bítovan u Chrudimi. Na 
všechny akce se všichni moc těšíme a dou-
fáme, že si při nich užijeme spoustu legrace 
a zábavy. 

DvorskáEliška,Dis
VedoucíučitelkaMŠČernázaBory

Místní knihovna v Pardubičkách není příliš 
velká, ale snaží se být přívětivá ke všem 
svým čtenářům.
V letošním roce si připomínáme 80. výročí 
heydrichiády. Můžete si vypůjčit knihy s tou-
to tematikou. Pardubic se velmi silně dotklo 
dění okolo Silver A. I v Pardubičkách máme 
jednu pamětní desku, paní Boženy Hovoro-
vé, která s touto skupinou spolupracovala.

V knihovně máme i knihy, jejichž děj se ode-
hrává v Pardubickém kraji. 
Například kniha Heleny Šmahelové – Hlasy 
mých otců. S touto knihou můžete projít 
Chrudim.
Kniha Jiřího Svejkovského  - Vražda v Láz-
ních Bohdaneč vás provede lázněmi i lázeň-
skými procedurami. I když se město a hlavně 
lázně hodně změnily. Pro někoho je zajímavé 
si zavzpomínat.

A s knihou Davida Glocknera – Prokletí rodu 
Auerspergů se vypravíte do Slatiňan, Kočičí 
hrádek a do Žlebů.

Pro děti naší ZŠ je do konce školního roku 
připraven zajímavý program:
březen – 1. třída Jak to bylo pohádko, 3. třída 
fantasy literatura
duben – 5. třída pověsti okolí Pardubic,  
4. třída seznámení s knihovnou
květen – 2. a 3. třída vycházka do historické-
ho centra Pardubic v pověstech
červen – 5. třída vycházka Po stopách Silver A
Čtenáři z 1. a 2. třídy mají v knihovně vlast-
noručně vybarveného skřítka.

Knihovna je otevřena každé pondělí a středu 
od 15,00 – 18,00 hodin. 
Naši čtenáři jsou velmi milí lidé a vždy si na-
jdou pro sebe zajímavou knihu.

Vašeknihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČERNÉ ZA BORY

KNIHOVNA V PARDUBIČKÁCH
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Starosta

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

Místostarosta – neuvolněný

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

Tajemnice

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

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT

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

Odbor ekonomický a vnitřních věcí

Vedoucí odboru - neobsazeno    466 859 848 

  

Renata Tichá - ekonomické a vnitřní věci  466 859 849 

    renata.ticha@umo4.mmp.cz

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

    gabriela.bizova@umo4.mmp.cz

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

    marcela.macounova@umo4.mmp.cz

Úsek přestupků 

Jitka Korečková, DiS. - referent přestupků  466 859 843 

    jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Odbor investic, dopravy a hospodářské správy

Ing. Tereza Hybská – vedoucí odboru  466 859 842 

    tereza.hybska@umo4.mmp.cz

Stanislav Novák – referent investic, 

vedoucí pracovní čety    466 859 846 

    stanislav.novak@umo4.mmp.cz

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

BLAHOPŘEJEME

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

KONTAKTY

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

CHARITATIVNÍ SBÍRKA – POMOZTE POTŘEBNÝM I Z UKRAJINY!

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne: 25. 4. až 29. 4. 2022 
čas: Po a St 8-17h, Út a Čt 8-14:30h, Pá 8-14h
(11:30-12:30h přestávka) 
místo: Úřad MO Pardubice IV, Bokova 315, Pardubičky

Diakonie Broumov, sociální družstvo ve spolupráci s Městským obvodem Pardubice IV pořádá již tradičně charitativní sbírku použitých věcí, 
která bude tentokrát hlavně využita pro potřebné z Ukrajiny.

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

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

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• znečištěný a vlhký textil,
• ledničky, televize, počítače, matrace
• koberce – z ekologických důvodů,
• nábytek, jízdní kola, kočárky-transportem se poškodí,
• lyže, lyžáky




