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Váženíspoluobčané,

v minulém zpravodaji jsem vás informoval 
orozsahuopravymostunadvlečkouvPardu-
bičkách.Původněmělabýtprovedenaoprava
bezlávky,jsemrád,žeponěkolikajednáních
s odborem dopravy se mi podařilo prosadit 
i potřebnou lávku pro pěší. Rekonstrukce
mostubudeprovedenavletošnímroce.

V rámci přípravy rozpočtuměsta Pardubice
narok2020předalnášměstskýobvodnama-
gistrátpožadaveknazařazeníinvestičníakce
„Realizace rekonstrukce místní komunika-
ce v ulici Plemenářský podnik v Nemoši-
cích“. Požadovalijsmefinančníprostředkyve
výši7,5mil.Kč.Městskýobvodzajistilzpra-
cováníprojektovédokumentaceavpředstihu
provedlopravukanalizačníhopotrubíavpus-
típroodvodněnídešťovýchvod.Bohuželnáš
požadaveknebylschválen,alepovedlosejiž
v1.změněrozpočtuměsta,zčehožmámvel-
kouradost.Projektjepřipravenprovýběrové
řízenízhotoviteleanásledněmůžebýtzaháje-
narekonstrukcekomunikace.

Připravujeme víceúčelové sportovní hřiště 
v Pardubičkách u výrobny lahůdek (sta-
rá vrátniceTesly). Proběhly přípravné práce 
a bylo zhotoveno geodetické zaměření hřiš-
tě.Skatastrálnímvýkresembylaseznámena
komisepro rozvoja strategiiMOPardubice
IVanásledněbyl schválenRadouMOPar-
dubiceIV.Vrámcistudiejsounavrženykro-
měvíceúčelovéhohřištěiplochaproworkout 
adětskéhřiště.
Rada rozhodla vyčlenit z projektu víceúče-
lovéhohřištěčástpozemkuprodětskéhřiště 
apřednostněpřipravit realizaci ještěv letoš-
nímroce,pokudsepodařízařaditdonašeho
rozpočtuvrámciněkterézměnypotřebnéfi-
nančníprostředky.

Dlouhodobě se potýkáme s problémempar-
kování v Pardubičkách v okolí krajské ne-
mocnice.Přípravaprojektuprovýstavbupar-
kovacíhodomuvareálunemocnicebyměla
částečně vyřešit neúnosnou situaci. Velkým
zklamánímpromějeprotopřekvapujícíroz-
hodnutí Pardubického kraje, že tento záměr
budezfinančníchdůvodůodložendokonceo
několik let. Je toproměvelmipřekvapující 
ašpatnázpráva.Spřibývajícímčasemzapar-
kovanáautazabírajístálevětšíčástulicvPar-
dubičkách.Vzhledemkchystanérevitalizaci
areálu Staré Tesly můžeme očekávat další
zhoršenítétosituace.
Přesto,žesiPardubickýkrajbereúvěrvevýši
dvoumiliard,záměrparkovacíhodomunebyl
finančně pokryt. Prioritou bude vybudování
centrálníhopříjmupardubickénemocniceza
1,6miliardykorun.Parkovánívokolínemoc-
nicebudeprotonadálevelkým,těžkořešitel-
nýmproblémemještěněkoliklet.

NazasedáníkomiseprorozvojastrategiiMO
PardubiceIVbylprojednánsfirmouLinkci-
typrojektvýstavbyvareáluStaréTeslypro

územnířízenízaúčastinašichzastupitelů.
Rozsáhlý brownfield plánuje firma přesta-
vět naobchodní centrum,parkoviště abude
převažovat bytová výstavba. V areálu bude
zachována budova bývalé Telegrafie, o za-
koupení této budovy má zájem univerzita
PardubiceprovyužitíFakultyzdravotnických
studií.Celýobjektbyvysokáškolaopravila
navlastnínáklady.Fakultasnemocnicíúzce
spolupracuje a blízkost nemocnice je proto
velmivýhodná.Univerzitaplánujevybudovat
odborné laboratoře, posluchárny, knihovnu 
azázemíproakademicképracovníky.

S investičním záměrem se seznámila Rada
MO Pardubice IV a schválila připomínky,
kterémusíochránit okolí areálu Staré Tesly 
především před hlukem, prašností, znečiště-
nímanarušenímkomunikace:

• Provoz drtičky omezit na pracovní dny
vdoběod6do18hodin.
• Dopravuvéstul.VýchodníaKyjevskou,
mimozástavburodinnýchdomůvul.Zelená
aMUDr.Ducháčkové.
• Řešit realizaci inženýrskýchsítípomocí
protlakůpodkomunikací.

Ipřesnepříznivéokolnostizdůvodurozšíření
koronaviruVámpřeji co nejkrásnější prožití
jarníhočasu,hodnězdraví,optimismuaelánu.

Samozřejmě stále platí nabídka zejména pro
seniory, kteří se v souvislosti s koronavirem
ocitnouvtíživésituaci,abyseobrátilinaosad-
nívýborynebopřímonaÚřadMOPardubice
IVvPardubičkách.

Zvládnemeto!   
    

Ing.PetrHeřmanský



2

JAK ŽÍT SPOLU A S VIREM

Získejme čas a uchovejme dobrou mysl

Váženíspoluobčané,sousedkyasousedé,
aťjenámosmneboosmdesát,aťjsmeprá-
věteďzdravotníkynebopacientyčekající-
minaoperaci, studentkami, žáky,učiteli,
politiky a jejich oponenty, prodavačkami
nebonakupujícími,úředníkynebolidmi,
kteří potřebují prostřednictvím úřadu do-
sáhnout na pomoc, všechny nás v těchto
měsících spojujemožnostonemocnět.Ať
chceme nebo nechceme, patříme k sobě 
a potřebujeme se. Nejsme v tom sami.
Pojďmevydržettlaknejistotazůstatsoli-
dární. Zvládat věci společně. Po prvních
semknutýchdnechpravděpodobnězažije-
mednynebotýdnyrozčarováníavyčerpá-
ní. I pak ale budememuset ještě několik
měsíců spolu a s Covidem-19 co možná
nejnormálnějižít.

Připomeňme si zásady pro pomoc sobě 
adruhým:

Nehledejme viníky, nenajdeme je; zís-
kejme čas a kolektivní imunitu
Pandemické hrozby jsou stále přítomné 
vnašemprostředí nezávisle na nás: jsme
součástípřírodyvdobrémizlém.Můžeme
se snažit šíření epidemiezbrzdit, aby její
důsledky dokázalo zdravotnictví a celé
hospodářství zvládat v běžném režimu.
Zároveňvíme,žedůležitájetakékolektiv-
ní imunita - před příští epidemií nás do
značnémírychráníprávěnakaženíasním
souvisejícívznikprotilátekvceléspoleč-
nosti.

Nepodceňujme a nepřeceňujme hrozbu
Postupně se všichni - vláda, odborníci 
aobčané-učímenacházetrovnováhumezi
strachemprospěšnýmaochromujícím.Po-
máhajízískávanézkušenosti.Vímeužna-
příklad, že vmnoha případech se nemoc
dávládnoutdoma.

Chraňme občanské svobody i v krizové 
situaci
Krizová situace opravňuje vyhlášení kri-
zovéhostavupodlezákonaokrizovémří-
zení.Státtímzískávávelkoumocavyuží-
vá ji k ochraně svých občanů.V zákoně
jsou téžpojistkyprotizneužití tétomoci.
Napříkladčasovéomezeníkrizového sta-
vu.Nezapomínejmepřitomnavlastnízod-
povědnostzaudrženídemokracie.Mnohé

znásvíceohrožujevzpomínkanatotalitní
uzavření hranic než přítomnost viru Co-
vid-19.Podobněmůžeohrožovat,kdyžje
člověkoznačovánzapříslušníka„rizikové
skupiny“.Rizikovéjsouspíšesituacenež
skupiny.

Pomáhejme si navzájem: jde to mnoha 
způsoby
Ochranousebechránímedruhé.Zachová-
nímklidupovzbuzujemeklid.Zaměřením
nakaždodennínároky-práci,učení,vaře-
ní-udržujemevěcivchodu.Vypomáhej-
mesinavzájem:Někteříznásnemají in-
ternet, jiní hůře vidí či slyší. Nebo mají
jinépřekážkyvporozuměnísituaci.Pokud
se hůře pohybujeme a nemáme internet,
můžeme pomáhat telefonicky, například
doučováním.Pokudjsmedětiamámedost
sil, můžeme druhému donést nákup, vy-
venčitpsa.Dělatněcoprodruhé ivosa-
mění dává situaci smysl. Šití roušek po-
mohlomnohýmznás.

Rozložme síly
Nikdo z nás pandemii nezažil.Mámeale
zkušenosti s katastrofami.Mnohé se dají
využít.Napříkladvíme,žepopočátečním
nasazení přichází vyčerpání. Počítejme 
s tím. Vzájemné pomoci bude zapotřebí 
iponěkolikaměsících.Rozložmesíly,aby
vystačilynapozději.

Zachovejme nadhled, vděčnost a humor
Vímeuž,žekaždákrizejekněčemudob-
rá. Ožily sítě spolužáků, kolegů, přátel,
sousedů, příbuzných. Zjistili jsme, kolik
lidíseobětavěstaráodruhévpráciidoma.
Dostalijsmešancipřehodnotit,cojedůle-
žité. Nově se porovnáváme s nejistotou, 
svlivemnáhody.Nemámevšechnov ru-
kách.Snadnonászasáhnevyššímoc.Ně-
kdo pociťuje bezmoc a úzkost, někdo
hněv.Jinýsiřekne,žeužmáodžitoažena
celou věc nemá smyslmyslet.Mnohé to
vedekúklidu:vevztazích,vmysli,doma
nebopředdomem.
Každý situaci nějak zvládáme: pomáhá-
nímaprací,pohledemnapřírodu,omeze-
ním příjmu zpráv, cvičením, vděčností,
modlitbamizasebeidruhé,zatentosvět.
Propovzbuzenísilidéposílajívtipyapís-
ně o koronaviru. Italové společně zpívali 
z balkonů, Holanďané v domluvený čas
společnězatleskalizdravotníkům.Češišili
roušky.

A jak dál? Zvládneme to? 
Lidé zvládli už horší věci.  
I my to zvládneme!

Zdroj-webovéstránkyMinisterstvavnitra

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
V OBDOBÍ NOUZOVÉHO 

STAVU

INFORMAČNÍ LINKA PRO SENIORY, 
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A OSOBY ODKÁZANÉ NA POMOC 
DRUHÝCH – při řešení krizových 

situací a zajištění základních potřeb

Tel.: 466 859 859

Po-Pá od 7:00 – 16:00h

INFOLINKA

Tel.: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen v případě 

vážných zdravotních problémů či 
ohrožení života

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO 
ÚSTAVU

Tel.: 724 810 106, 725 191 367,  
 725 191 370

Linky jsou v provozu nepřetržitě

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ 
STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE

Tel.: 602 730 251

Linka je v provozu:
Po-Pá od 14:00 h do 19:00 h
So, Ne od 9:00 h do 19:00 h



KNIHOVNA PARDUBIČKY

INFORMACE 
– MÍSTNÍ POPLATKY

PLÁNOVANÉ AKCE SPOLKU 
NEMOŠICE 700

KNIHOVNA NEMOŠICE

Milíčtenáři,
na úvod mi dovolte krátké ohlédnutí za
změnamivnašíknihovněvminulémroce.
Zknihovníhofondujsmevyřadilipřibliž-
ně 1300 poničených a obsahově zastara-
lých knihovních jednotek a uvolnili tak
policeproknihynovéažádané.Dofondu
jsmeprostřednictvímnákupůadarůzíska-
li přes400zajímavých titulůprodospělé 
a dětské čtenáře. Výměnným fondem
zKrajskéknihovnyjsmeobdrželi240dal-
ších titulůvčetně audioknihnaCD.Dále
senámpodařilozajistitnákupnovéhoná-
bytku a vybavení do dětského oddělení.
Koncemloňskéhorokujsmezačalipřispí-
vat knihovními záznamy do knihovního
systémuClaviusREKS,kekterémujepři-
pojenomnohoknihovenpardubickéhore-
gionu.Podstatou jevytvořiton-linekata-
lognašehofondupročtenářeknihovny.

Vsoučasnédoběnašiknihovnunavštěvuje
přibližně 130 čtenářů z blízkého okolí.
Ráda bych pozvala i další spoluobčany,
abysepřišlidoknihovnypodívataposílili
tak naše čtenářské řady. Naleznete u nás
pravidelněaselektivnědoplňovanéknižní
novinky, moderní i klasická díla české 
a zahraniční literatury, dále výběr z poe-
zie, beletristickou literaturu, detektivky,

historickéromány,sci-fiafantasyliteratu-
ru, oblíbené komiksy, učebnice, mapy,
cestopisy,dílaovýznamnýchosobnostech
adalšíodvětvípopulárněnaučnýchpubli-
kacíprodětskéidospěléčtenáře.Kpůjče-
nínabízímetakémnohozajímavýchčaso-
pisů pro dospělé čtenáře a zábavné
časopisyprodětiamládež.Velkéobliběse
mezinašimičtenářitěšítakéaudioknihy.

Chtěla bych také našim čtenářům připo-
menout,žejednousdalšíchslužebknihov-
nyjeslužbaMVS(meziknihovnívýpůjční
služba). Nenajdete-li požadovanou knihu
v našem fondu, zařídíme Vám výpůjčku
z jiné knihovny. Při registraci je rovněž
možné požadovat společný průkaz, který
vámzajistízaročnípoplatek120,-Kč(do-
spělí)a60,-Kč (děti,důchodci)návštěv-
nost v Krajské knihovně v Pardubicích 
avdalších11knihovnáchměstskýchčástí.

Závěrembychchtělamocpoděkovatčte-
nářůmnašímístníknihovny,ale takéčte-
nářům Krajské knihovny za poskytnutí
velmizajímavýchazachovalýchknižních
darů,kteréprůběžnědofonduvřazujeme.

LenkaŠtěpánová,vašeknihovnice

 

Upozorňujeme občany, že splatnost po-
platků na místní poplatek ze psů, komu-
nální odpad a svoz bioodpadu je pro-
dloužena do 30. 6. 2020. 

Žádáme Vás, abyste omezili osobní ná-
vštěvuúřadunaminimum.Případněneod-
kladnézáležitostiřešilibezkontaktně,tzn.
e-mailemnebotelefonicky.
Tipoplatníci,kteřídosudnesplnilipoplat-
kovou povinnost,mohou využít bezhoto-
vostníplatbupřevodemzúčtu.

Marcela Macounová – správce místního
poplatku za komunální odpad – tel.:
466859844,
e-mail:
marcela.macounova@umo4.mmp.cz
RenataTichá–správcemístníhopoplatku
zepsů–tel.:466859849,
e-mail:renata.ticha@umo4.mmp.cz

4. 4. 2020  ÚKLID NEMOŠIC A OKOLÍ 
(UkliďmeČesko)–srazuNemošickéhos-
podyv9hodin.
5. 4. 2020  PLETENÍ POMLÁZEK  
–od14hodinvsáleNemošickéhospody
21. - 23. 5. 2020  MÁJE – 21. 5. od 18
hodinpřinesenímájkyzlesa,22.5.od17
hodinzdobeníastavěnímájky,23.5.od20
hodinMájovázábavavNemošickéhospo-
dě(hrajeduoTriton).
25. 5.  LÉČIVKY V OKOLÍ NEMOŠIC 
-16:00–18:00
19. 6. 2020  SLAVNOST SLUNOVRATU 
–od18hodinnapodkovězacvičištěmpsů
5. 9. 2020  TRADIČNÍ NEMOŠICKÉ 
POSVÍCENÍ - od 14 hodin na nemošic-
kémhřišti
13. 12. 2020  ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU -  od 16 hodin u Obecního
domu
Další plánované akce:Projíždkanakole
dohistorie,přednáškyoNemošicích,pro-

Váženíspoluobčané,
dovolujemesitímtopozvatvšechnyčtená-
ředoknihovny,kterásenacházív1.patře
obecníhoúřadua jeotevřenakaždéúterý 
ačtvrtekod15do18hodin.
Knihovnu nemáme sice velkou, ale věří-
me,žesivnítaknajdeteknížku,kteráVás
bude zajímat. Samozřejmě pamatujeme 
inamaléčtenáře,protounásnajdetekrás-
népohádky.
Upozorňujemenapřístupdoon-linekata-
loguknihovny–
kkpce.cz/on-line katalog REKS/Nemoši-
ce – katalog Clavius.
Máte-linějakýnápadčinámětnauspořá-
dáníakce,poděltesesnámioněj.
ZaVašepodnětypředemděkujemeatěší-
mesenanávštěvu.

JarmilaKrejdlová
knihovnice

Samozřejmě jsou vzhledem 
k vyhlášení nouzového stavu 

knihovny uzavřeny, ale věříme, 
že až skončí toto složité období, 

najdete si opět do nich cestu.  
O jejich otevření vás budeme  

včas informovat.

cházkapoPardubicích,stopovanáproděti
–termínybudoustanovenypozději.Změna
programuvyhrazena.

Propodrobnějšíinformaceaaktualitysle-
dujtewebwww.nemosice700.cz.

Vzhledem k vzhledem k nařízení vlády o 
omezení vycházení je možné, že se někte-
ré akce nebudou moci uskutečnit - po-
kud to bude mít smysl, stanovíme ná-
hradní termín. Sledujte proto 
facebookové stránky City Nemošice 
nebo stránky spolku www.nemosice700.
cz, kde budou vždy aktuální informace.

ZaspolekNemošice700
RadekMeduna
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Váženíobčané,
níže Vám uvádíme přehledný harmonogram
čištěnímístníchkomunikacívnašemobvodě.

Komunikace jsou čištěny ve dvou režimech,
a to čištění blokové a čištění s odstraněním
vozidel.

Přiblokovémčištěníseprovádícelkovévyčiš-
těnídotčenékomunikacepřípadněpřilehlých
chodníkůodnánosůnečistotatravinuobrub
včetněvyčištěníchkanalizačníchvpustí.Sedm
dnípředzahájenímblokovéhočištění je roz-

místěnodopravníznačeníupozorňujícířidiče,
žemusísvávozidlazaparkovatvdanémter-
mínunajinámísta.Vpřípadě,žetakneučiní
budejimvozidloodtaženo.

Přičištěníkomunikacísodstraněnímvozidel
seprovádí strojní odstraněnívelkýchnánosů
nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky
zametacímvozemvčetněumytí.Tentozpůsob
čištěníseprovádítam,kdenelzezajistitběžné
strojníčištěnívozovekzejménazdůvodutrva-
léhoparkovánívozidel.Sedmdnípředzahá-
jenímčištění je rozmístěnodopravníznačení

upozorňujícířidiče,žemusísvávozidlazapar-
kovatvdanémtermínunajinámísta.Vpřípa-
dě,žetakneučiníbudejimvozidloodtaženo.

Ostatnívozovkyjsouzametánystrojně,svy-
nechánímmíst, na kterých jsou zaparkována
vozidla.

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

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
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13.3. 28. října – strany se stáním vozidel

13.3. Fibichova – obě strany

13.3. Polní – obě strany

17.3. Kyjevská – od hl. vjezdu nemocnice po ul. Komenského, 
P strana

18.3. V Zákoutí – obě strany

26.3. Bokova – obě strany

21.4. Hromádkova – obě strany

5.5. 28. října – strany se stáním vozidel 

22.5. Zelená – od ul. Komenského po ul. Průmyslová – obě 
strany

2.6. Národních hrdinů – od ul. Fidrova k ul. Průmyslová - P 
strana

15.6. Národních hrdinů – od ul. Fidrova k ul. Průmyslová - L 
strana

24.6. U Zámečku – obě strany

26.6. MUDr. Ducháčkové – obě strany

29.6. Ke Hřišti – obě strany

29.6. Boháčova – obě strany 

24.3. Fidrova – od ul. Národních hrdinů k ul. K Přejezdu – obě 
strany

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

8.4. Národních hrdinů – od ul. Ke Hřišti k ul. Průmyslová.- 
obě strany

21.4. MUDr. Ducháčkové – od ul. Kyjevská k ul. Revoluční – P 
strana

22.4. MUDr. Ducháčkové – od ul. Revoluční k ul. U Borku – P 
strana

22.4. MUDr. Ducháčkové – od ul. Kyjevská k ul. U Borku – L 
strana

23.4. Boháčova – celá od ul. Dašická, včetně k bytovkám – 
obě strany

24.4. K Přejezdu – obě strany

24.4. Průmyslová (1. část)

27.4. Průmyslová (2. část) – ke zdravotní škole

29.4. Průmyslová (3. část)

30.4. Průmyslová (4. část)

7.5. Odbojářů – od ul. U Zámečku k ul. Fibichova

11.5. Na Rybníčkách – včetně parkovišť

11.5. Topolová, Jabloňová, Světlá, Zmínská

12.5. Kyjevská – od vjezdu do nemocnice k ul. Průmyslová – P 
strana

13.5. U Zámečku – od ul. Drozdická k ul. K Přejezdu – obě 
strany

14.5. Komenského – od ul. Kyjevská k ul. Průmyslová – P 
strana

15.5.
Bokova – od ul. Kyjevská k ul. Zelená – obě strany

Bokova – slepá část

19.5. Ke Hřišti – od ul. Národních hrdinů k ul. U Borku

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

20.5. Kyjevská – od křižovatky s ul. Průmyslovou směr Nemo-
šice

21.5. Bokova – od ul. Národních hrdinů k ul. Zelené – obě 
strany

27.5. Ke Kobelnici – od ul. Hostovická k ul. Na Vsi

27.5. Ke Kobelnici – souběžná slepá s ul. Na Rybníčkách

27.5. Na Vsi – od ul. Ke Kobelnici k ul. Hostovická

4.6. Drozdická, Ke Trati – obě strany

4.6. Hromádkova – od ul. U Zámečku k ul. Odbojářů

5.6. V Zákoutí

23.6 Východní – parkoviště u zadního vjezdu do nemocnice, 
včet. Komunikace – obě strany 



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, svatby

krmiva 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
so        9:00 – 12:00  hodin

- veškeré zednické práce
- sádrokartony - obklady, dlažby
- pokládka zámkové dlažby a stavební 
 prvky v zahradách
- rekonstrukce bytů a bytových jader
- bourací práce a práce s UNC strojem

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

• Nábytek na míru.
• Truhlářská výroba, výrobky z masivu.
• Tvarově náročné výrobky ze dřeva.
• Nábytek na míru.
• Výroba slévárenských modelů.
• Výroba forem, přípravků a kopyt.
• Konstrukce ve 3D.
• CNC obrábění.
• Dodávky odlitků včetně opracování.
• 3D tisk.

• 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

STAVEBNÍ PRÁCE MARTIN DOLANSKÝLÉKÁRNA 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

Nemošice, Sadová 177
530 03 Pardubice
tel: 776 370 314
stavebniprace.dolansky@
seznam.cz

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

MODELÁRNA NEMOŠICE s.r.o.
Ostřešanská 332,
Pardubice-Nemošice 530 03
tel.: 466 310 734
www.modelarna.com
e-mail: model@modelarna.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.

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ
 VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

Stanoviště Den
přistavení Přistavení v týdnech

Černá za Bory Čtvrtek
10; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 24; 27; 
30; 33; 36; 37; 39; 41; 43; 45; 46; 

47; 50

Mnětice 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 Středa 12; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 
38; 40; 42; 44; 47; 50

Staročernsko Středa 12; 16; 23; 30; 37; 48 

Žižín Středa 12; 16; 37; 48

IVAN ŘEZNÍČEK
pokrývačství, klempířství, tesařství

Sadová 51, Nemošice
mobil: 732 844 128



- 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
- pronájem výrobních prostor

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

Ing. Petr Kůrka
certifikovaný inspektor  
nemovitostí 

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

tel.: 705 006 846
e-mail: petr.kurka@nemopas.cz
web: pardubice nemopas.cz

- Inspekce NEMOPAS prověřuje 
technický stav nemovitosti

- nespalte se a nechte si vaši 
vyhlédnutou nemovitost prově-
řit ještě před její koupí unikátní 
metodikou NEMOPAS

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

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

e-mail: agrostav@agrostav-pce.cz
www.agrostav-pce.cz

Hostovická 14
Černá za Bory
tel.: 602 422 882
info@vinotekanavsi.cz
www.facebook.com/
vinotekanavsi.cz



TAK NÁM ZAČÍNÁ JARO

Určitěsitokaždýpředstavovaljinak,aleco
naplat,jeto,jaktoje.Taktomusímepřežít.
Vzpomeňmenaslovaznáméherečkyabylin-
kářky Luby Skořepové „ Příroda dá na vše
lék“.Jenhomusímeumětachtíthledatspo-
korou.
Ten čas právě přichází, snad každý den se
něcozmění,jarojetuadásíluvšem.Nena-
darmonámlékařidoporučují právěteďpo-
bytnazahraděnebovpřírodě.Samozřejmě
udělákaždémudobřečistývzduchaslunce.
Nazahrádcesimůžemeněcodobréhoazdra-
véhovypěstovat,vpříroděnasbíráme léčiv-
ky.Musímevšakzvážitkde.Pozornachemii.
Používá se nerozumně již mnoho desetiletí 
ajejí,anebojejíchzbytkůokolonásvícnež
dost.Chemiedokážebýtvelmidobrýsluha,
alehodnězlýpán.Otomvšakněkdypříště.
Vraťmesekjaru.Slunovratnastalasluníčko
nás svým teplemnejenžebude zahřívat, ale 
i léčit. Jeho parsky  ničí zárodky nemocí, 
avtělepomůževytvářetvitamin„D“,tolik
důležitý pro naši odolnost. Ne nadarmo se
říká„Kamchodíslunce,tamnechodílékař.“.
Mámepředsebouduben.První jarníměsíc,
kterýjesiceprvníjarní,alejetotakovýpu-
berťák. Mnohdy ještě neví, co má dělat.
Chvílisemračí,pakzaspláčeapaksenajed-
nouveselesměje.Vyznejtesevněm.Vkaž-
démpřípaděnámdávánaději,protoževšech-
no raší a začíná kvést, ptáci se namlouvají 
aještěutohozpívají,rodísemláďata.Vdub-
nu jsou samé pěkné svátky. Začněme hned
prvním dnem.  Není to jen den k dělání si

beztrestnýchšprýmůzkohokoliv.Jetoužod
r.1906Mezinárodnídenptactva.Jižtenkrát
odbornícipočalipoukazovatna jejichvelký
význam v celém ekosystému. Málokdo si
uvědomuje, jak v přírodě všechno se vším
souvisí.  Jen pro názornost vzpomeňme na
dravce,jeradostsenanědívat,jaksvobodně
plachtívysokonadnašimihlavamivyužíva-
jícvzdušnéproudy.Vmyslíchněkterýchlidí
je tovšakškodnáanestydísejezabíjetpo-
mocí jedů. K tomudodávámpár informací
navašeposouzení.Dospělékáněkesvépo-
travěpotřebujekaždýden4myši,takžetako-
várodinao5členechspotřebujezarokněko-
liktisíchrabošů.Usovjetopodobné,rodina
poštolekpotřebujekobživěasi10hrabošůna
den.SvátekkpobaveníjenapříkladMeziná-
rodnídenmrkve.Připadána4.dubna.Získá-
vásioblibumezilidmiazaasidvacetletjeho
trvánísekněmuhlásívětšinastátůEvropy,
ale také i Japonsko. Jehoúčelem jevzbudit
zájemokonzumacimrkveazeleninyzábav-
nou formou. Přátelé se schází ke společné
zábavě a dávají si navzájem ochutnávat, co
kdoumípřipravit.Užbabičkyříkaly,žemr-
kevpomáháod8nemocí.Tímosmýmnedu-
hemjeprýstařeckázvetšelost.Jávím,násse
tozatímnikohonetýká,alecokdybychomto
potřebovali někomu jinému poradit. Svátek
22. dubna je Mezinárodní den Země. Není
myšlen jako jednodenní juchanda. Vznikl
vUSAv7O.letechjakoreakcenaválkuve
Vietnamu.Ničilaseběhemnípřírodaaoži-
votpřišlomnoho lidínaoboustranách.Po-
stupněsekněmupřipojilajižvelkáčástzemí
celéhosvětavčetněnás.Tentodenmávypro-

vokovatkdebatámaúvahámvšechobyvatel
našímatičkyZeměosmysluadůsledcíchna-
šehokonání.Takévjakémstavujizanechá-
menašimdětem.Atonejlepšínazávěr–Ve-
likonoce. Prastaré svátky, které sice časem
trochuměnilynáplň,alevždyznačily,žezlé
pomineajetřebaseradovatznového,cose
rodí.Tojetřebasymbolizovánovonomvy-
nášenísmrtkyopředposlednípředvelikonoč-
ní neděli. Jedna zajímavost k počasí. Staří
zahradníciříkali,žeokoloVelikonocsepoča-
sílámeajejedno,nakterédatumpřipadnou.
Celéobdobítzv.adventuvelikonočníhobylo
spojováno s mnohými zvyklostmi.Měla se
jístpučálkaaovesnáčiobilnákašesesuše-
ným ovocem a medem. Do jídelníčku by
mělo být zařazováno alespoň 7 bylin zele-
ných a 2 kořeny a navíc všechno štiplavé,
abychomvyhnaliztělaneduhy.Výběrbylin
zelenýchponechámnakaždém,jakokořeny
jesamozřejměmyšlenámrkev,pastinák,pe-
trželčiceler.Samozřejměnelzeopomenout
cibuli,česnekakřen,tojsoutyštiplavé.My-
slím, že dnešní výživoví poradci nemohou
doporučitniclepšíhokpřekonánívšechne-
mocí, které na nás chtějí útočit. Toto jsou
dlouholetézkušenostia radynašichpředků,
možná i  pomlazenímladými proutkymělo
svůjsmysl.Přežijtevšechnynesnázeavydrž-
te.Rozloučímsesvámislovyjednételevizní
moderátorkypočasí.

Věřte, bude líp!                       

VášzahradníkFrantišekHlubocký

5

1. nábor do fotbalového oddílu pro ročníky  
 2014 a starší
-kontaktTurekMartinmobil777613144

2. Dětský den 30. 5. 2020 od 13 hod v areálu TJ
TJvespoluprácisSDHMněticezve
 všechnystrávitpříjemnéodpoledne
 sesvýmidětmivpříjemnémprostředí
 našehoareálu.
Dětskýdenprobíháformousoutěží,
 zasvévýkonybudoudětiodměněny
 věcnýmicenami.
Nazávěrproběhneukázkapožárního
 útokumístníSDHjednotkou.

3. Nohejbalové turnaje
 -TurnajOsvobození8.5.2020
 Turnajesepravidelněúčastní12týmů
 zceléhokraje.
 -Turnajookresníhopřeborníka
 23.a24.5.2020

 Turnajeseúčastníkolem20týmů
 zceléhookresu.
 Prvnídenproběhneturnajtrojic
 adruhýdenturnajdvojic.

 -Turnajveteránů13.6.2020
 turnajveteránůnad45let
 Turnajesepravidelněúčastní12týmů
 zceléČR.
 -Zlatáslepice27.6.2020-turnajdvojic
 (žena,muž),přessíťzakončujepouzežena

 Letosproběhnejiž35ročníktohotovelmi
 oblíbenéhoapohodovéhoturnaje,kterého
 seúčastníkolem12smíšenýchdvojic.
Případnízájemcioúčastsemohouhlásit
 upanaRobertaŠloratel.605176866.

4. Mnětické posvícení sobota 12. 9. 2020 
 vespoluprácisSDHMnětice
 -od9:30až16:00hodvolejbalovýturnaj
 Mnětickýkůl
 -od13:00až16:00hodsrazhistorických
 motocyklůaautomobilůMnětický
 karburátor
 -od19:00hodposvícenskázábava

 Vzhledem k nařízením vlády týkající se  
 koronaviru je možné, že se některé akce  
 nebudou moci uskutečnit.

PLÁNOVANÉ AKCE TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL MNĚTICE V ROCE 2020
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SVOZ ODPADŮ- KAM S NÍM

Vnašemměstskémobvodujemnohomístsbarevnýmikontejnerynatříděnýodpad,kteréjsouurčenypouzepronašeobčany.Dotěch-
tokontejnerůbysenemělyodkládatodpadyzfiremneboodživnostníků.Všechnypodnikajícíosobymusíseparovatodpadnavlastní
náklady.Majímítuzavřenésmlouvysoprávněnýmiosobami,kterémohoutříděnýodpadpředávatkdalšímuzpracovánínebovyužití.

SVOZ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ
Téměřvkaždédomácnostisečasodčasuvyskytnemenšíčivětšímnožstvípoužitýchrostlinnýcholejůatuků.Jednásenejčastějio
zbylýolejposmaženíafritování.Nejhorší,comůžemestímtoodpademudělat,jevylítjejdoodpadníhopotrubíkuchyňskévýlevky,
neboWC.Olejpotrubípostupnězanáší,ucpáváaznovuzprovozněníodtokujemnohdyfyzickyifinančněvelmináročné.Mimoto,
jedléolejeatukyvýrazněkomplikujíčištěníodpadníchvodnačistírnách.
Doposudmohliobčanérostlinnéolejeatukyodevzdatpouzena9sběrnýchdvorech.
NazákladěpožadavkůstarostůměstskýchobvodůrozmístilaspolečnostSlužbyměstaPardubica.s.navícnádobynaoddělenýsběr
olejůpřímonavybranýchstanovištíchnaúzemíměsta.

Použitérostlinnéolejeatukyvpůvodníchobalech,nebojinýchuzavřenýchlahvích(např.PET
lahvích)mohoutedyobčanéodkládatdooranžovýchnádobkesběruurčených24hodindenně,
7dnívtýdnu.

 Je zakázáno jedlé oleje do popelnic vylévat! Možné je pouze uložení oleje v pevně  
uzavřeném obalu (např. PET lahvi).

VNašemměstskémobvodumámejednupopelniciurčenounarostlinnéolejeatukyvČernéza
BorynasídlištivuliciNaRybníčkáchuč.p.156.Budemeusilovatoumístěnítěchtopopelnic 
ivjinýchmístníchčástechnašehoobvodu.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Městskýobvodnechávápřistavovatvelkoobjemovékontejneryvmístníchčástech,kdenejsouvybudovanékontejnerovédvory.
Častosevnichobjevujíodpady,kterétamnepatří.
Kontejneryjsouurčenépouzeprotzv.objemnýodpad-tedynábytek,matrace,linolea,odpadzběžnéhovyklízenídomácností.

Do kontejnerů nepatří:
•zeleň,větve
•stavebnísuť,střešnítašky,keramika...
•pneumatiky
•nebezpečnéodpady(barvy,laky,eternit...atd)
•elektronika(televizory,lednice,výpočetnítechnika...)
•odpad,kterýjemožnouložitdoběžnýchseparačníchkontejnerů(plasty,sklo,papír)

Po dobu nouzového stavu jsou separační dvory uzavřeny, velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány dle 
harmonogramu (uvedeno na stránce inzerce).
Věřím,žesebudemevšichnichovatzodpovědně,odpadtříditaukládatnaurčenámísta.Chránímetímpříroduisebe.

Ing.JanaRůžičková,tajemniceúřadu

ULICE DĚLNICKÁ  
V PRŮMYSLOVÉ 
ZÓNĚ UŽ DOSTÁVÁ 
NOVÝ KABÁT.



ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 
NA ZŠ PARDUBIČKY

Vminulýchdnechjsmesebohuželdozvědě-
li,želetošnízápisdoprvníchtřídproběhne
bezúčastidětí.Tedybeztémotivačníčásti,
nakterousevždypaníučitelkypečlivěpři-
pravují, a děti se pak těší, až budou moci
ukázat,žeproněvstupdoprvní třídybude
hračka.
Pro letošní rok jiždřívepřipravilMagistrát
městaPardubicelektronickýzápis.Od16.3.
do16.4.2020probíhánahttps://zapisyzs.
pardubice.eu/ fáze vydávání žádostí. 15. 
a 16. 4. 2020 bude základní škola přijímat
vyplněné žádosti.Vyplněnou žádostmohou
zákonnízástupciodeslatdatovouschránkou, 
e-mailemselektronickýmpodpisem,vhodit
doschránkyškolynebodonéstosobněvpře-
dem domluvený čas do školy. Prosíme zá-
konnézástupce,abydožádostíuvádělitele-
fonickýkontakt,nakterémjsoukzastižení.
Aktuální informace naleznete na www.zs-
-pardubicky.cz.
Co naše škola nabízí? Téměř rodinné pro-
středí, ve kterém se všichni známe.Rodiče
žákůnižšíchročníkůmajímožnostdenněpo-
tkattřídníučitelku.Anglickýjazykvyučuje-
meodprvnítřídy.Společnějezdímebruslit.
Od třetí do páté třídy jezdíme na plavecký
výcvik.Školnízahraduvyužívajížácinejen

kehrámseškolnídružinou,ale iovelkých
přestávkách.Školníjídelnuatělocvičnusice
nemámevareáluškoly,alekrátkáprocházka

předobědemvelmičastopřijdevhod.
Našibudoucíprvňáčcisicepřišliomožnost
navštívit naši školuvdenotevřenýchdveří 
ivdenzápisu,alepevněvěříme,žesenám
podaří v měsíci červnu zorganizovat adap-
tačníodpoledne.Ana toužsevšichnimoc
těšíme.

ZŠPardubičky
LenkaHilbertová
zástupceředitele

KUKÁTKEM  
DO MŠ ČTYŘLÍSTEK

Jaro,jaro,jaroužjetu…
Takzačínápísnička,kteroudětikaždoročně
vítají jaro.Venku jsou rozkvetlé sněženky,
ve školce se zimní výzdobamění na jarní, 
adětiužsetěší,jakMoranouspolečněode-
ženouzimu.
Vzhledemkaktuálníepidemiologickésitua-
cidětiMoranunevynesly,věřívšak,žejaro
nastaneitak.
Ohlédnutízazimou.Celouzimusedětitěši-
lynasníhamráz,kterýchsevšaknedočkaly.
Sáňkování, koulování a stavění sněhuláků
muselyoželet.Několikdětísezúčastniloly-
žařského výcviku ve Ski areálu Hlinsko.
Kluciaholkybylirozděleninaskupiny,kde
podvedeníminstruktorůprocvičovali
azdokonalovalisvélyžařskédovednosti.
Vzimnímobdobíseuskutečnilavmateřské
školedivadelnípředstaveníaprodětivelmi
zajímavýprogramMalétechnickéuniverzi-
ty – stavba věží.Děti vmalých skupinách
postavilyJeštěd.
Nadubenjepranostikmnoho,ikdyžsiděti
vždypřejíhezképočasí.Rádychodínaslu-
níčkoahrátsinaškolnízahradu.

Jarojepřednámiamysetěšímenavše,co
násčeká.Veškeréinformacekekonajícímse
akcímčizměnámnaleznetenanašichwebo-
vých stránkách www.ctyrlistek-pardubice.
euneboupaníředitelkyMgr.ŽanetyVond-
roušové, DiS. na telefonním čísle
466650111.

  ZuzanaRerychová,
MŠČtyřlístek.
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BLAHOPŘEJEMEOZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ HODINY

NEZAPOMÍNÁME NA CHARITU

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

1

NEPRODEJNÉ

Starosta
Ing.PetrHeřmanský 466859841 petr.hermansky@umo4.mmp.cz

Místostarosta – neuvolněný
JanProcházka 725383452 jan.prochazka@obchod.csobpoj.cz

Tajemnice
Ing.JanaRůžičková 466859847 jana.ruzickova@umo4.mmp.cz

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT
Ing.IvaMatušková 466859845 iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Odbor ekonomický a vnitřních věcí
MáriaStopková,DiS.-vedoucíodboru 466859848
  maria.stopkova@umo4.mmp.cz
RenataTichá-ekonomickéavnitřnívěci 466859849
  renata.ticha@umo4.mmp.cz
GabrielaBížová,DiS.-mzdováagendaavnitřnívěci 466859840
  gabriela.bizova@umo4.mmp.cz
MarcelaMacounová-správcemístníchpoplatků(TKO,VP) 466859844
  marcela.macounova@umo4.mmp.cz

Úsek přestupků 
JitkaKorečková,DiS.-referentpřestupků 466859843
  jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Odbor investic, dopravy a hospodářské správy
Ing.TerezaHybská–vedoucíodboru 466859842
  tereza.hybska@umo4.mmp.cz
StanislavNovák–referentinvestic,
vedoucípracovníčety  466859846
  stanislav.novak@umo4.mmp.cz

ÚřadměstskéhoobvoduPardubiceIV,Bokova315,53003Pardubice
Datová schránka: 3kgb22c
e-mail: posta@umo4.mmp.cz

KONTAKTY
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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!
Až pomine toto složité období, 
tak těm, kteří oslaví 85, 90 a více 
let, budou zástupci městského 
obvodu gratulovat osobně.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY ÚŘADU

 Pro vyřízení neodkladných záleži-
tostí bude úřad až do odvolání ote-
vřen jen v pondělí a ve středu, vždy 
od 8:00 do 11.00 hodin. Stejně jako 
na ÚMO Pardubice IV jsou upraveny 
úřední hodiny na Magistrátu města 
Pardubic. 

Osadní výbor Pardubičky 
a Kulturní  komise bohužel 
musí prozatím zrušit pláno-
vané  setkání občanů i zá-
jezd. Důvod je asi každému 
jasný. Věříme, že se situace 
zlepší a budeme moci brzo 
nějakou společnou akci pro 
spoluobčany zorganizovat.

František Hlubocký a Jitka 
Korečková, DiS. (referentka 
Úřadu MO Pardubice IV)

Váženíspoluobčané,jižjsmemělizvolený
termín pravidelné charitativní sbírky pro
DiakoniiBroumov,bohuželjivzhledemna-
stalésituacinelzeuskutečnit.Alenicvám
nebrání, abyste zatím vyčistili své skříně 
ašatníkyanachystalibalíčkyakrabicepro
potřebné. O termínu sbírky vás budeme
včasinformovatprostřednictvímvývěsních
skříněkneborozhlasu.

Ing.IvaMatušková
Referentsekretariátu


