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Vážení spoluobčané,

jistě jste všichni s radostí přivítali letní období 
a děti netrpělivě vyhlíží začátek prázdnin.  
Respirátory jsme odložili, testy nepotřebujeme, 
a tak můžeme letošní léto prožít, jak jsme 
byli zvyklí. Pandemie nás dlouho omezovala  
a svitla naděje na „normální“ život. Bohužel ale 
dále žijeme v problematické době v důsledku 
nesmyslné války na Ukrajině. Komplikovaná 
světová situace se začíná projevovat i u nás. 
Tím hlavním a nejcitlivějším problémem je 
růst inflace. Věřím, že všechny problémy 
budou aspoň částečně v brzké době překonány  
a nastanou lepší časy.
V letním čase častěji přicházejí výrazné změny 
počasí s vydatnými dešti, bouřkami a můžou nás 
překvapit i nebezpečná tornáda. Častým jevem 
léta je i v důsledku přívalového deště rozvodnění 
řek, a i nenápadné potůčky se mohou nečekaně 
stát nebezpečnou řekou s vystoupáním hladiny 
i o několik metrů za velmi krátkou chvíli. 
Obrovské škody napáchané povodněmi jsou 
velkou tragédií pro postižené lokality. Proto 
jsem rád, že v našem obvodě v poslední době 
nedošlo k takovým událostem. Řeka Chrudimka 
je nevyzpytatelná a neustále nás ohrožuje po 
celý rok. V loňském roce došlo pouze k zatopení 
parku a dětského hřiště v Mněticích a během 
léta vystoupala hladina Chrudimky dvakrát na 
3.stupeň povodňové aktivity. V roce 2018 došlo 
v důsledku zvýšení hladiny řeky na 3. stupeň 

povodňové aktivity k prasknutí betonového 
břehu u mostu v Nemošicích. S velkým napětím 
jsem tehdy sledoval přeplněné koryto řeky. 
Případné utržení betonového břehu by tehdy 
znamenalo kritické ohrožení nejen Nemošic. 
S velkou pravděpodobností by voda vystoupala 
z břehů podél celého toku Chrudimky. Povodí 
Labe, a.s., již celý břeh zrekonstruovalo.
Z výše uvedených důvodů jsem uvítal velmi 
příznivou zprávu o protipovodňovém opatření, 
které připravuje Povodí Labe, a.s.. V loňském 
roce byla zahájena výstavba poldru v Kutříně 
na řece Krounce v úzkém údolí pod obcemi 
Perálec a Kutřín. Vzniklo velmi významné dílo 
v rámci celého Pardubického kraje. Málo známá 
řeka Krounka se vlévá do Novohradky, která 
způsobuje v době povodní neregulované zvýšení 
hladiny Chrudimky. Tímto opatřením nedojde 
k přeplnění koryta řeky Chrudimky a tím se  
usnadní regulace toku přehradami, z nichž je pro 
nás nejdůležitější Sečská přehrada.
Náklady na výstavbu poldru v Kutříně budou ve 
výši 460 mil. Kč a jeho dokončení je plánováno 
v roce 2024. Hráz, která přehradí řeku Krounku 
v délce 136 metrů bude vysoká 17 metrů. Zadrží 
během povodní více než 3,5 milionu kubíků 
vody. Pro nás to je skvělá zpráva, na kterou jsem 
čekal roky. Při povodních by poldr měl zadržet 
přívalovou vlnu přítoku do doby, než záplavy 
v Novohradce odezní.
V ohrožení povodněmi je stále vodoteč 
Spojilský odpad, který prochází místní částí 
našeho obvodu- Staročernskem. U každé nové 
stavby se řeší ohrožení větším množstvím 
dešťové vody záchytnými nádržemi, které 
by měly zadržet vodu při vydatných deštích. 
Pozemkový úřad, majitel Spojilského odpadu, 
připravil projekt pro revitalizaci této vodoteče 
v celé délce od Staročernska do řeky Chrudimky. 
Realizaci komplikují vlastníci pozemků, kteří 
nesouhlasí s využitím jejich pozemků pro 
údržbu vodoteče. Od roku 2014 se řeší záměr 
vybudovat mokrý poldr v místě Spojilského 
odpadu. Sloužit by měl jako protipovodňová 
ochrana celé lokality. Projektová dokumentace 

zahrnuje také pozemky, které jsou v soukromém 
vlastnictví. Jednání o jejich vykoupení byla 
velmi komplikovaná a v mnoha případech  
i neúspěšná. Proto město zvolilo snazší cestu 
a bude se projektovat pouze na pozemcích 
ve vlastnictví města, tedy v menším rozsahu 
s výhledem do budoucna s tím, že by se jednou 
mohl poldr rozšířit a přetvořit jej tak, aby mohl 
být využíván jako mokrý poldr k rekreačním 
aktivitám. Město ve výběrovém řízení vybralo 
firmu Multiaqa,  která má za úkol připravit 
projektovou dokumentaci pro územní řízení. 
Výkopové práce by měly probíhat v koordinaci 
s výstavbou Severovýchodního obchvatu 
jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic. 
Výběrová řízení na zhotovitele poldru může 
nastat, až bude mít město jistotu, že vykopaná 
zemina bude mít využití právě při výstavbě 
obchvatu. Suchý poldr bude pro tuto lokalitu 
důležitým protipovodňovým opatřením.
 
Závěrem mi dovolte popřát vám příjemné prožití 
letního času a hodně slunných dnů plných 
pohody, radosti a odpočinku.

Ing.PetrHeřmanský

POZVÁNKA

V pondělí
dne 27. 6. 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.



2

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Dovolte mi, drazí spoluobčané,
abych Vám sdělil pár pozitivních věcí, které  
v těchto měsících můžete zažít.

Tyto teplé, letní dny lákají ke koupání a splavy  
v Měticích a Nemošicích jsou ideálním místem  
k relaxaci u vody. I přilehlé hospůdky pomůžou 
ke schlazení a zahnání žízně.
A po slunném dni je příjemné se projít v krásné 
přírodě, kterou nabízí naše Nemošická stráň nebo 
lesy v našem obvodě.
Vidím, jak jsme cyklisticky založený obvod, 
protože cyklostezky jsou hojně využívány 
malými i velkými cyklisty. A dělá mi radost, že již 
skoro celý obvod je jimi prošpikován a kde ještě 
stezka není, tak plánujeme její doplnění.

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

 
JanProcházka

POZVÁNKA DO KNIHOVNY  
V NEMOŠICÍCH
Vážení spoluobčané. 
dovoluji si vás pozvat do Místní knihovny 
Nemošice , která je otevřena každé úterý a čtvrtek 
od 15 - 17 hod , pro nemobilní občany nabízíme 
také donášku objednaných knih domů.

Pro dospělé máme starší i novější romány, 
detektivky, historickou i naučnou literaturu. Pro 
děti a mládež jsou u nás krásné pohádky, příběhy 
se zvířátky i dětská naučná literatura. 

Krajská knihovna Pardubice poskytuje výměnný 
fond knih. 

Něco málo z knižních novinek : Kateřina Tučková 
- Bílá voda (obsáhlý román o boji katolických 
žen za vlastní emancipaci); Karin Lednická 
- Životice (obraz polozapomenuté tragedie); 

Phil Collins - Ještě žiju (Collinsova otevřená 
zpověď); Stephen King - Později (novinka od 
krále hororu); Barbora Linke - Jménem mojí 
sestry; nový román Vl. Vondrušky - Morový 
testament; Shari Lapena, Louise Penny, pro 
děti 16. díl Deníku malého poseroutky 

Těším se na vás. 
JarmilaKrejdlová

knihovnice

KNIHOVNY INFORMUJÍ

Vážení čtenáři, 
z důvodu čerpání dovolené bude uzavřena :

Místní knihovna v Pardubičkách ve dnech
 4. 7. 2022 a 15. 8. až 26. 8. 2022. 

Místní knihovna v Nemošicích ve dnech
27. 6. až 30. 6. 2022.

Děkujeme za pochopení.
Vašeknihovnice

MÍSTNÍ POPLATKY
Připomínáme splatnost místních poplatků 
– místního poplatku ze psů a za komunální 
odpad, pro rok 2022 jsou splatné nejpozději 
30. června 2022.

Poplatníci, kteří dosud nesplnili poplatkovou 
povinnost, mohou místní poplatky uhradit pří-
mo na pokladně Úřadu městského obvodu 
Pardubice IV, Bokova 315, Pardubičky, převo-
dem z účtu dle údajů uvedených na poštovní 
poukázce nebo poštovní poukázkou na poště. 

POZOR číslo účtu se skládá z předčíslí  
19 a č. 1205459389, kód banky 0800  
(19-1205459389/0800).

Upozorňujeme: 
Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, v platném znění, dochá-
zí ke změně názvu poplatku za komunální od-
pad. Statutární město Pardubice od r. 2022 vy-
bírá „místní poplatek za obecní systém odpa-
dového hospodářství“. 

Zároveň od 1. 1. 2022 u místního poplatku 
za komunální odpad dochází ke změnám 
osvobození:

- od poplatku se osvobozuje osoba, které po-
platková povinnost vznikla z důvodu vlastnic-
tví nemovité věci zahrnující stavbu pro ro-
dinnou rekreaci, ve které není přihlášená 
žádná fyzická osoba a která se nachází na úze-
mí statutárního města Pardubice a zároveň  
jsou všichni vlastníci přihlášeni nebo mají síd-
lo ve statutárním městě Pardubice 

- tzn., že od 1. 1. 2022 nejsou již osvobozeni 
vlastníci nemovité věci zahrnující byt a ro-
dinný dům, ve které není přihlášená žádná 
fyzická osoba a která se nachází na území sta-
tutárního města Pardubice a zároveň jsou 
všichni vlastníci přihlášeni nebo mají sídlo ve 
statutárním městě Pardubice – tito vlastníci 
mají ohlašovací povinnost dle č. 4 obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. 
7/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství

- od 1. 1. 2022 nejsou již osvobozeny fyzické 
osoby, které jsou přihlášeny k pobytu 
ve statutárním městě Pardubice podle zákona 
o pobytu cizinců na území České republiky, 
zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochra-
ně cizinců, jde-li o cizince s přechodným 
(dlouhodobým) pobytem - tyto osoby mají 
ohlašovací povinnost dle č. 4 obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Pardubic  
č. 7/2021, o místním poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství

V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte 
na adrese ÚMO Pardubice IV, Bokova 315, 
Pardubičky 
- místní poplatek za obecní systém odpadové-
ho hospodářství: 
Marcela Macounová, tel. č. 466 859 844
marcela.macounova@umo4.mmp.cz

- místní poplatek ze psů:
Renata Tichá, tel. č. 466 859 849, 
renata.ticha@umo4.mmp.cz
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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.

Dvanáct stromů z osmi krajů se utká v anketě 
Strom roku. Tu pořádá brněnská Nadace 
Partnerství letos již po jednadvacáté. Vítězný 
strom získá odborné arboristické ošetření 
zdarma a postoupí do celoevropského kola 
soutěže. Stromové velikány můžete podpořit 
online na www.stromroku.cz anebo pomocí 
dárcovské SMSky do 11. září. Od vzniku 
ankety se do hlasování zapojilo více než 736 
tisíc lidí a vybralo se přes 3 miliony korun, 
které putovaly na výsadby a ošetření stromů.

NadacePartnerstvíBrno

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ 
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV (ČERVENEC – ZÁŘÍ 2022)

HLASUJTE V ANKETĚ  
STROM ROKU

18.7. Fibichova od ulice Odbojářů k ulici Dašická – obě strany
4.8. Fučíkova od ulice 5. května po ulici K Hřebčinci – obě strany 
4.8. Sadová od ulice Ostřešanská po ulici Polní – obě strany  
4.8. Mírová od ulice 5. května po ulici K Hřebčinci – obě strany
24.8. Revoluční od ulice Komenského k ulici Východní 
30.8. U Zámečku od ulice Drozdická k ulici K Silu – obě strany 
2.9. Holandská podél hal plošně
2.9. U Kapličky od ulice Černoborská k ulici Ke Hrázi – obě strany
8.9. Na Klárce od ulice K Hřebčinci vč. komunikace kolem RD
8.9. Na Rybníku – obě strany
8.9. K Hřebčinci od ulice Nábřežní po ulici Spodní – obě strany
8.9. Spodní od ulice 5. května po ulici K Hřebčinci – obě strany

13.9. Pod Hřbitovem – obě strany
13.9. Pod Kopečkem plošně

Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice IV

Bokova 315, 530 03 Pardubice

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho odboru ekonomického a vnitřních věcí. 

Podrobnější informace naleznete na fyzické i elektronické úřední desce MO Pardubice IV, na webu MO Pardubice IV  
(https://pardubice.eu/obvod4) v aktuálních informacích nebo na Facebooku MO Pardubice IV.

Platové zařazení:  10. až 11. platová třída dle dosaženého vzdělání
Termín nástupu:  dle dohody
Pracovní poměr:  na dobu neurčitou

Požadavky na uchazeče:
- vzdělání vysokoškolské ekonomického směru, 
 případně středoškolské ekonomického směru
- znalost zákonných norem v oboru a schopnost jejich aplikace
- znalost rozpočtových pravidel a účetnictví územních 
 samosprávných celků 
- praxe ve státní správě nebo v samosprávě
- zkušenost s vedením kolektivu výhodou

Nabízíme: 
- stabilní zázemí úřadu územní samosprávy 
- motivační finanční ohodnocení  
- mimořádné odměny 
- pružnou pracovní dobu 
- 5 týdnů dovolené, 5 dní placeného zdravotního volna 
- podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání 
- výhodné telefonní tarify 
- stravenky v hodnotě 130,- Kč/kus (příspěvek zaměstnavatele 100,- Kč/kus) 
- příspěvek na penzijní připojištění 1 200,- Kč/měsíc 
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PAMÁTNÍK ZÁMEČEK  

VÁS ZVE

Od listopadu minulého roku se zájemci mohou 
seznamovat s novou budovou a muzejní 
expozicí Památníku Zámeček, které vznikly 
na pietním místě v Pardubičkách. Revitalizaci 
území bývalého nacistického popraviště, 
kde bylo za jediné léto 1942 popraveno 194 
lidí, iniciovalo město Pardubice v roce 2017  
a k slavnostnímu otevření došlo na podzim roku 
2021. Město také založilo novou příspěvkovou 
organizaci Památník Zámeček Pardubice, která 
se stará o moderní expozici a uchování pietní 
vzpomínky. Návštěvníci nejprve zhlédnou 
krátký úvodní snímek, pokračují přes místnost  
s tablety a v nejspodnější části expozice si mohou 
prohlížet předměty zapůjčené z Východočeského 
muzea v Pardubicích. Prostřednictvím velkých 
prosvícených fotografií se také seznámí  
s tzv. zločiny proti lidskosti a díky snímkům  
s pamětníky, vytvořeným ve spolupráci s institucí 

Paměť národa, nahlédnou do tragických momentů 
20. století. 

Jednou z aktivit Památníku Zámeček je také 
hojná edukační činnost. Druhé stupně základních 
škol, střední školy a gymnázia si mohou na webu 
Památníku v současné době vybrat z několika 
odlišně zaměřených programů. Už zmiňovaná 
„Lidská práva“ se věnují Listině základních práv 
a svobod, zločinům proti lidskosti a také tématu 
porušování práv. Další dva programy už jsou 
zaměřeny více regionálně. „Paměť místa“ vychází 
především z informací v expozici, přičemž je 
obohacen o citace a výpovědi svědků poprav na 
Zámečku. Program „Osudy obětí heydrichiády“ 
pak umožňuje žákům rozkrýt některé životní 
příběhy lidí, jejichž osud byl spjat s pardubickým 
popravištěm. 

Památník a statutární město Pardubice pořádají 
a organizují akce i pro širokou veřejnost. 
Letošní 80. výročí heydrichiády stále poskytuje 
zájemcům bohatý program. Už od začátku roku 
to byly přednášky profesionálů z oboru historie. 

Památník je také jednou ze zastávek nového 
okruhu stezky „Pardubicemi po stopách Silver 
A“. V měsíci červnu se aktivity soustřeďují kolem 
vzpomínkového pietního aktu a letního promítání 
Festival Zámeček, kdy diváci mohli zhlédnout 
několik známých filmů s válečnou tematikou. 
Díky spolupráci s Pardubickým letním kinem 
Rebel bude letní promítání pokračovat také  
v červenci v areálu ZA VODOU vedle mostu 
Pavla Wonky, a to každý čtvrtek od 21:30 h. 

Srdečně zveme do nové expozice všechny, kteří 
chtějí znát minulost, ty, kteří se chtějí dozvědět 
více o událostech i osudech lidí ve 20. století,  
a konečně i ty, kteří nechtějí, aby se opakovaly 
tragické události světových dějin. Památník 
Zámeček je všem otevřen jako trvalá připomínka 
a místo s vlastní pamětí. Akce jsou pro zájemce 
připraveny po celý rok. Stačí, když budete sledovat 
naše webové stránky: zamecek-memorial

KateřinaTomišková
vztahysveřejností
PamátníkZámeček

UKLÍZELI JSME NEMOŠICE A OKOLÍ 

Po roční odmlce jsme dne 2. 4. 2022 vyrazili 
za zvelebením našeho okolí a v rámci akce 
ukliďme Česko jsme obešli téměř celý katastr 
naší obce. Pod vedením organizátora Jana 
Stradiota se nám podařilo sesbírat téměř po-
lovinu velkého kontejneru a bohužel objevit  
i několik nově založených černých skládek. 
Tyto se za pomoci pracovníků našeho měst-
ského obvodu podařilo odstranit, takže ne-
zbývá než věřit, že čistota našeho okolí bude 
působit jako výchovná prevence. Děkuji 
všem dobrovolníkům za přiloženou ruku  
k dílu. 

Foto:KarelHaas

RadekMeduna
SpolekNemošice700

Spolek Nemošice 700 všechny srdečně zve 
na Nemošické posvícení, které se bude ko-
nat 3.9.2022 na hřišti SK Nemošice od 14 
hodin. Těšit se můžete na jak na zajímavé 
pódiové vystoupení, tak na bohatý dopro-
vodný program. Podrobné informace budou 
zveřejněny na www.nemosice700.cz a na 
facebookových stránkách City Nemošice.
Program na podiu: Dětská diskotéka DJ 

Mig, Šmidlátka, T -BASS Lily a Kája, Cim-
bálová muzika Kobylka, Nemošický dudák 
Jura Seidl, HRRR - divadelní spolek, DJ 
MIG, Kapela STRESOR

Doprovodný program:
Vystoupení na šálách - Sokol Pardubice I, 
Soutěže pro děti, Skákací hrad, Malování na 
obličej, Šachový koutek, Vystoupení gym-

nastů - Sokol Pardubice I, Moto veteráni  
a vojenská technika, Bylinkový stánek Rad-
ky a Pavla Svatošových, Šperkařská dílnič-
ka, Keramická dílnička

SpolekNemošice700
LeošPříhoda

POZVÁNKA NA NEMOŠICKÉ POSVÍCENÍ 
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PÉČE O DŘEVINY  
V JARNÍCH MĚSÍCÍCH
Kromě péče o mladé výsadby z minulých let, 
spočívající v potřebné zálivce a hnojení, provedli 
naši zhotovitelé a pracovní četa také opravy či 
odstranění kotvení, odplevelení závlahových 

mís, odstranění obrostů, desítky výchovných 
řezů nebo nátěr kmenů přípravkem Cortiflex, 

a to především u mladých stromů s kmenem 
vystaveným extrémnímu úpalu, aby nedocházelo 
k poškození jejich borky. Odborná firma také 
provedla ošetření jírovců proti klíněnce.

Obvod během března a dubna vysadil přes čtyři 
desítky nových dřevin, např. podél místních 
komunikací v okolí Nemošic a Mnětic, kde 
došlo nejen k obnově jabloňové aleje, ale 
také k založení nového stromořadí babyk. 
Stávající výsadba parku na Vinici byla doplněna  
o borovici limbu, tisovce, dub a okrasnou jabloň  
a v zatravněné ploše před obchodem v Černé za 
Bory byla vysazena skupina javorů. 
Pro radost našich nejmenších jsme na hřišti v ul. 
Drozdická nechali založit vrbové teepee, které se 
díky pečlivosti pracovní čety a důkladné zálivce 
začíná již zelenat a v příštím roce bychom rádi 
umístili další na jiném dětském hřišti v obvodě. 
Po třech letech proběhla také kontrola zdravotního 
stavu dvou jírovců rostoucích před hřbitovem  
v Pardubičkách, kterou provedl zkušený arborista 
pomocí stromového tomografu, který odhalí díky 
přenosu zvuku defekty kmene.  Do stromu se po 

obvodu natlučou asi do centimetrové hloubky 
čidla propojená s počítačem, do kterých poté 
arborista klepe speciálním kladívkem. Senzory 
snímající zvuk, přenášejí dobu odezvy do 
programu (zvuk se šíří rychleji ve zdravém dřevě, 
pomaleji ve shnilém dřevě a zaznamená i dutinu). 
Když se proměří celý obvod, vznikne snímek 
průřezu kmene, který odborníci zanalyzují a podle 
toho určí stav kmene a také návrh péče o dřevinu. 
Bohužel, s ohledem na to, že u obou kaštanů před 
hřbitovem se jedná o složitější případ, nemůžeme 
vás zatím seznámit s výsledky vyšetření a čekáme 
na potvrzení jejich stavu dalším arboristou.  

OŠETŘENÍ JÍROVCŮ  
PROTI KLÍNĚNCE
Klíněnka jírovcová, malý nenápadný denní motýl, 
se k nám rozšířil počátkem 90. let z Balkánu. 
Během několika let se stalo, že snad každý jírovec, 
lidově kaštan v našich městech i menších obcích 
byl klíněnkou napadený, protože nic nebránilo 
jejímu šíření. V extrémních případech, než se 
začalo proti klíněnce cíleně bojovat, byly stromy 
holé třeba již v červenci, protože larvy klíněnky 
se zavrtají do listu a vyžírají jeho vnitřní pletivo, 
listy se pak kroutí, hnědnou a poté opadají. Na 
zimu se klíněnka zahrabe do spadaného listí, 
většinou ve stadiu kukly, a na jaře se vyklube  
a ničí strom dál. 

Ve dnech 18.5. a 19.5.2022 proběhlo u vybraných 
jírovců v našem obvodě ošetření proti tomuto 
škůdci přípravkem Vertimec 1.8 SC. Ve stromech 
se objevily speciální injektážní stříkačky. Použitá 
injektáž je efektivní náhradou za plošný postřik 

korun, který se používal v minulosti a nezatěžuje 
okolní životní prostředí.  I přesto byl k ošetřeným 
stromům, které byly obehnány bariérovými 
páskami a opatřeny varovnými cedulemi zakázán 
vstup a  injektáž byla provedena ve výšce 
mimo dosah dětí. Úspěšnost by měla být dle 
rostlinolékařů 90% a listí z takto ošetřených stromů 
je údajně možné místo pálení  kompostovat.  

A nakonec ještě dvě zajímavosti - náš obvod 
je jedním z průkopníků, neboť použití této 
metody je v ČR zatím ojedinělé a injektážní 
souprava dorazila z 15.622 kilometrů vzdáleného 
australského města Banyo v Queenslandu

O KOMÍNOVÉM VODOJEMU

Dne 13. 7. to bude již rok, kdy došlo k demolici 
unikátní technické památky z roku 1930 - 
komínového vodojemu v areálu nemocnice. Voda 
pocházející z městské vodovodní sítě se čerpala 
do nádrže na komíně a následně se rozváděla po 
nemocničním areálu. Byl postaven firmou Ing. 
Josefa Jaroslava Hukala a projekt pocházel z pera 
ing. Bohumila Belady z Prahy.
Zděný konstrukčně netradiční komín, který musel 
ustoupit nové výstavbě, měřil původně asi 38 
metrů a nesl železobetonovou kruhovou nádrž 
o obsahu 30 m3. Pata komína byla obezděna 
kruhovým podstavcem. Z něj stoupal dřík a tři 

po obvodu pravidelně umístěné čtvercové duté 
pilíře vyzděné ze speciálních tvarovek, které 
sloužily jako šachtice. V každé šachtici bylo 
uloženo jedno litinové potrubí vedoucí do nádrže. 
Z bezpečnostních důvodů byla v 90. letech horní 
část zbourána a později došlo k osazení konstrukcí 
s telekomunikační technikou. 

Více nejenom o tomto komínovém vodojemu 
je možno najít v knize VONKA, Martin 
– KOŘÍNEK, Robert – HOŘICKÁ, Jana – 
PUSTĚJOVSKÝ, Jan. Komínové vodojemy. 
Situace, hodnoty, možnosti. Praha, 2015, která 
je také dostupná online: https://issuu.com/
martinvonka/docs/kominove_vodojemy2



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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BYLINKOVÁ PROCHÁZKA
Již podruhé se dne 18. 5. 2022 konala velmi 
oblíbená bylinková procházka pod vedením 
Radky Svatošové. Poznávací bylinková vycházka 
tentokrát vedla na Nemošickou stráň a přilehlé 
louky. Tématem byly hlavně jedlé květy, listy, 
kořeny a semena, ale na bylinkaření jako takové 
samozřejmě také došlo. Procházka se jako 
obvykle těšila velké účasti a odměnou všem byly 
získané znalosti o bylinkách v našem okolí. 

Foto:TiborBorek

LeošPříhoda
SpolekNemošice700

BRÁNA LÉTA SE NÁM  
OTEVÍRÁ
Takto byla mnohdy nazývána doba letního 
slunovratu našimi babičkami a dědy. Těšili se, že 
budou sklízet o co se od jara starali, těšili se třeba 
i na maliny a všechno co najdou na štědrém stole 
přírody. Každá lidská společnost si určila některé 
dny v roce jako sváteční z různých důvodů, ať 
to bylo náboženství nebo politika. Jsou to však 
svátky umělé. Jsou ale svátky, které nám dala 
sama naše pramáti - Příroda. Byly našimi předky 
chápány jako nejdůležitější. Jsou dva. Prvním 
z nich je letní slunovrat, kdy slunce bude stát 
nejvýše a naše stíny budou nejkratší a den nejdelší. 
Letos k této události dojde 21. června. To bude 
den dlouhý 16 hodin a 14 minut. Druhým byl 
zimní slunovrat a několik následujících dnů. Dnes 
vánoční období. Následující noc po slunovratu 
měla vždy magickou sílu. Bývalo zvykem 
pálení očistných ohňů a omývání v pramenité 

vodě v přírodě. Ženy to prý zkrásnělo a všechny 
ozdravovalo. Ze zimních ohňů se dochovaly 
svíčky na vánočním stole a různá světélka. 
Tajemné zvyky letního slunovratu se také konaly 
po několik dalších dní. Dnes do svátku sv. Jana 
Křtitele - 24. června, kdy se pálili svatojanské 
ohně. V našich končinách je tento den považován 
za hlavní, ale jsou země, kde přesně dbají na to, 
kdy se slunce obrátí na cestu zpět a krásné dlouhé 
letní dny časem skončí podzimní rovnodenností. 
Letos to bude 23. září. A co vlastně k oněm 
oslavám příchodu léta patří? Kromě pálení ohňů, 
kouzlení a věštění je to uctívání všeho, co nám 
příroda dává. Jsou to např. stromy. U nás dub - 
jako symbol plodnosti a mužné síly měl ochránit 
dům i před úderem blesku. Je to prý pravda, do 
stavení, kde poblíž rostl statný dub málokdy 
uhodilo. Lípa ta představovala mateřskou lásku 
a ochraňovala rodinu. Byliny nasbírané v této 
době měly a určitě dodnes mají mimořádnou sílu.  
Dokázaly krom léčení i přivolat lásku. Inu takový 

věneček uvitý ze sedmera druhů svatojánského 
kvítí, s láskou darovaný, zmohl své. Co bylo 
však hlavní, lidé se sešli, pobavili se různými 
zvyky a třeba i zakouzlili. Trocha tajemství život 
zpestří a tak si myslím, že by nebylo marné něco 
podobného ať v menším, či větším kruhu přátel 
zkusit. Pobavit se a těšit se na dny budoucí 
sklizně, kterou nám léto přináší. Vždyť dodnes 
nám příroda dává obživu jako našim předkům, 
tak jí buďme vděční. Zavzpomínal jsem na staré 
časy, kdy mnohé dnešní nebylo a lidem to ani 
nescházelo, dokázali se sejít, a ještě si navzájem 
popřát požehnané léto.  Závěrem přeji každému, 
ať tou pomyslnou bránou do léta s dobrou myslí  
a ve zdraví vstoupí.

Požehnané léto všem!
 

Vášzahradník
FrantišekHlubocký

POZNÁVACÍ CYKLOVÝLET 
DO OKOLÍ NEMOŠIC

V neděli 29. 5. 2022 po obědě se zájemci 
o poznávání nejen historie sešli na točně 
v Nemošicích, odkud jsme s průvodcem  

a historikem Tomášem Jandou vyjeli za bádáním 
po naší historii. Následně jsme se vydali k bývalé 
hrázi rybníku Klárka u Mnětic, staré myslivně, 
Štětínu – mlýnu, statku a k rybníku, kde jsme se 
dozvěděli zajímavosti o tuněchodském kanálu 
a rybnících směrem k Tuněchodům. Zde nás 
také zastihl silný déšť, který překazil naše další 
poznávání a proto byla zbylá část trasy odložena 
na příště.

Zájemci o historii si můžou objednat knihy, které 
vydal Spolek Nemošice 700 – informace najdete 
na stránkách www.nemosice700.cz

RadekMeduna
SpolekNemošice700
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Již stálou tradicí se v květnu v Nemošicích 
staly májové slavnosti, které se konaly ve 
dnech 19. - 21.5.2022 za podpory Osadního 
výboru Nemošice a Spolku Nemošice 700.  
I letos jsme vlastními silami přinesli strom  
z nemošického lesa, očistili a za přispění dětí 
barevně vyzdobili. Při stavění máje nám přálo 
i počasí, takže vše proběhlo bez komplikací.  
K výborné náladě přispělo občerstvení, které 
zajistil osadní výbor. Úspěšnou tečkou májo-
vých slavností byla Májová zábava v Nemo-
šické hospodě, kterou hudebně doprovázela 
skupina Evergeen. 

Foto:VeronikaBřízová

ZaspolekNemošice700aOsadnívýbor
Nemošice

LeošPříhodaaRadekMeduna

Velmi oblíbená akce v podobě pletení pomlá-
zek proběhla před Velikonocemi dne 2. 4. 2022 
pod vedením Jardy Semonského. Oživili jsme 
si různé druhy pletení pomlázek - i nejmenší si 
mohli vlastnoručně uplést svojí pomlázku a ti 
šikovnější zvládli dokonce ozdobný košík.  
Letošním bonusem nejen pro děvčata byla 
ukázka zdobení vajíček voskem, které ukázala 
Blanka Benešová. Děkujeme Nemošické hos-
podě za poskytnutí sálu.

RadekMeduna
SpolekNemošice700

NEMOŠICKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI PLETENÍ POMLÁZEK

Na začátku dubna se naše mateřská škola ote-
vřela pro rodiče a jejich děti, které by rády 
navštěvovaly mateřskou školu od září 2022. 
Rodiče si mateřskou školu prohlédli a získali 
potřebné informace. Děti si pohrály s hračka-
mi a vyzkoušely průlezky na školní zahradě. 
S některými z nich se potkáme již koncem 
srpna 2022, kdy začne probíhat postupná 
adaptace nových dětí na stávající kamarády, 
kolektiv mateřské školy, a také na její režim. 
Duben patřil již tradičně Dni Země a oslavám 
,,Čarodějnic” . Všichni jsme se společně vy-
dali na výlet do Ekocentra paleta v Pardubi-
cích, kde pro nás byl nachystaný ekologický 
program s názvem ,,Odpady”. Děti se dozvě-
děly a naučily, jak předcházet vzniku odpadu, 

jak s odpadem nakládat (recyklovat i hrát) 
doma i v mateřské škole. Nakonec se u nás 
začalo kouzlit a čarovat a vzniklo zde místo 
plné čarodějnic a čarodějů. Prohlídka místní-
ho sklepa a půdy děti velmi nadchla a nikdo z 
nich se nebál. V rámci preventivních progra-
mů, které mateřská škola zajišťuje, proběhla 
zraková prevence u všech dětí, a také jsme 
stihli zahájit ,, plavkovou sezónu,, v plavec-
kém bazénu Maják v Pardubicích. Všechny 
děti jsou nadšené, moc šikovné a cítí se tady 
,,jako ryby ve vodě”. 
V květnu jsme se zaměřili na tvoření ke Dni 
maminek. Děti ztvárnily své maminky na pa-
pír tak, jak je vnímají a vidí ony samy. Dáre-
ček společně s tulipánem pak udělal radost 

nejedné mamince při besídce, která se konala 
v mateřské škole. Na konci května jsme s dět-
mi realizovali Projektový den s názvem ,,Sta-
vitel města,, ve výuce, v rámci projektu finan-
covaného Evropskou Unií :,,Zvýšení  
a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ”. Děti 
měly možnost postavit svoje vlastní městeč-
ko s významnými budovami prostřednictvím 
stavebnice Lego duplo. Spolupracovaly ve 
dvojicích, ale i v menších skupinách smíše-
ného věku. Stavbou městečka a společnou 
debatou si vyzkoušely různé formy vzdělává-
ní, docházelo k rozvoji prostorové orientace, 
logického myšlení, spolupráce a kooperace. 
Jednotlivé činnosti byly vhodně zařazovány  
s ohledem na věk, aktuální náladu dětí, indi-
vidualitu a jejich schopnosti. 
V červnu jsme už všichni netrpělivě vyhlíželi 
Den dětí, protože na děti čekaly soutěže na 
zahradě a odměna v podobě procházky, za-
končené konzumací zmrzliny. Na závěr škol-
ního roku nás ještě čeká výlet do Exotického 
ranče v Bítovanech u Chrudimi a nesmíme 
zapomenout na dlouho očekávanou Zahradní 
slavnost, na kterou jsou zváni všechny rodiče 
a jejich děti z naší mateřské školy. Slavnostně 
se rozloučíme s dětmi, které půjdou od září 
do školy a všichni společně budeme hodovat 
při opékání ,,buřtíků”.
Celý kolektiv mateřské školy Vám přeje léto 
plné krásných zážitků a pohodových cest. 

KolektivmateřskéškolyČernázaBory

MŠ ČERNÁ ZA BORY
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Už k vám letí, milé děti, nejkrásnější motýlek, 
těší se již do světa, kde je louka rozkvetlá, oba 
s včelkou nelení, když se tráva zelení.

Blíží se nám konec měsíce června a s ním spo-
jený začátek letních prázdnin. Co jsme se ve 
školce naučili, to umíme, co ještě ne, zvládne-
me přes prázdniny nebo příští rok. Některé 
děti nám ze školky odcházejí do školy, tak už 
to v životě chodí. S předškoláky jsme se po-
myslně rozloučili v týdnu s tématem „Těšíme 
se na školu“, kdy jsme si vyzkoušeli, jak to 
v té škole vlastně všechno vypadá a funguje. 
Děti měly klasické školní předměty, ve kte-
rých jsme se učily matematiku, psaní, výtvar-
nou výchovu, svět kolem nás a mnoho dalšího. 
Pro začátek každé „hodiny“ nám zazvonil 
zvonek přesně, jak je tomu ve škole. V tomto 
týdnu jsme pasovali naše předškoláky mečem 
na rytíře školáky. Připomněli jsme jim, ať na 
nás nezapomenou a také se někdy přijdou po-
dívat do míst, které pro ně leckdy byly prvním 
odloučením od rodiny na delší část dne, ale 
také místem, kde si děti našly spoustu kamará-
dů, naučily se mnoho nového, kde se smály, 
hrály si a skotačily.  

V nabitém tradičním Týdnu dětské radosti 

jsme stihli výlet do Pohádkové zahrady za zví-
řátky, Dětský den v ZŠ Staňkova, výlet do 
chrudimských lesů za lesní pedagogikou, šip-
kovanou, ale třeba i diskotéku na naší zahradě. 
Celý týden jsme si užili plnými doušky.  

Děkujeme všem nemošickým občanům za po-
moc při sběru PET lahví a papíru. O vyhodno-
cení soutěže vás budeme informovat v příštím 

vydání novin. Naše mateřská škola bude  
o prázdninách uzavřena od 1. 7. do 19. 8. 2022. 
Přejeme Všem krásné prázdniny plné sluníč-
ka a dobré nálady. 

Vaše mateřská škola Čtyřlístek Pardubice – 
Nemošice.

NinaKvapilová
vedoucíučitelka

Konečně je léto a děti se nemohou dočkat 
prázdnin, koupání a her ve vodě. Celé jaro 
jsme pro naše děti v mateřské škole pořádali 
spoustu různých aktivit. Předškoláci jezdili na 
kurzy jízdy na kolečkových bruslích do Chru-
dimi. Všichni jsme se jeli podívat do Licibořic 
na Babiččin dvoreček. Děti se zde dozvěděly 
spoustu nových informací o domácích zvířa-
tech a mohly zvířátka pozorovat v jejich přiro-
zeném prostředí.

V průběhu jara se u nás také odehrálo několik 
divadelních představení s různými pohádka-
mi. V den otevřených dveří se do mateřské 
školy přišly podívat nové děti, aby se seznámi-
ly s tím, jak to u nás vypadá, pohrály si s hrač-
kami a zjistily, že tam bude chodit od září 
spousta nových kamarádů. Nově přijaté děti 
jsme také přivítali 2. a 14. června na adaptač-
ním odpoledni, kde si pohrály na naší školní 
zahradě. Děti mají ještě možnost se k nám po-
dívat 25. 8. od 15:00 do 16:00 hodin.

Nejkrásnější týden v roce měly děti začátkem 
června, kdy oslavily svůj svátek. Celý týden si 

užily mnoho nejrůznějších akcí, například 
jsme jeli na výlet na Podhůru u Slatiňan. Starší 
děti se tam zúčastnily plánovaného programu 
a s mladšími dětmi jsme se krásně prošli po 
lese a užili si spoustu legrace.
V tomto svátečním týdnu děti také navštívil 
kouzelník a předvedl spoustu kouzel.  Nemohl 
chybět i karneval v maskách, na který se děti 
těšily celý školní rok. S dětmi jsme si užili 
také bublinkovou show, kde se děti předháně-
ly, kdo vyrobí nejvíce bublin.

Nejedna slzička ukápne 27. 6. dopoledne, kdy 
se rozloučíme za doprovodu divadla Pernštej-
ni s předškoláky, kteří odchází v září do školy.  
Na památku dostanou šerpu s logem mateřské 
školy, odznakem a krásnou knihu, kterou si  
v první třídě budou moci sami přečíst. Do ži-
vota si odnesou krásné vzpomínky na čas strá-
vený hraním s kamarády, ale i spoustu užiteč-
ných informací, které získaly v mateřské 
škole.
Tak jako každý rok jsme se i letos zapojili do 
sběru PET lahví a starého papíru. Všem zú-
častněným moc děkujeme a za získané peníze 

koupíme dětem stavebnice.  
Klidné a prosluněné prázdniny a dovolenou 
vám přejí všichni zaměstnanci Mateřské školy 
Čtyřlístek.

VěraZimová
učitelkaMŠ

MŠ ČTYŘLÍSTEK NEMOŠICE

MŠ ČTYŘLÍSTEK PARDUBIČKY
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Zima skončila a naše škola se pomalu 
převlékla do jarního. I když budou mít děti  
i dospělí na zimu krásné vzpomínky, ať už na 
Zimní pobyt v přírodě na chatě Jurášce  
v Orlických horách nebo na pravidelné 
páteční bruslení všech tříd, stejně se všichni 
těšili na nejkrásnější období v roce. 
Děti vyzdobily školu a své třídy jarními 
obrázky a výsledky tvoření všeho druhu. 
Koncem března jsme v naší škole přivítali 
ukrajinské děti, jejichž rodiče našli svůj 
druhý domov v Pardubicích.

A to už se blížily Velikonoce a Den otevřených 
dveří v podobě ,,jarních dílniček“ pro malé 
předškoláky. Malé děti se svými rodiči 
navštívily jednotlivé třídy, kde pro ně byly 
připraveny různé aktivity, vyrábění zvířátek 
nebo tvoření jarní výzdoby. Při práci se 
seznámili s pedagogy a s dalšími pracovníky 
školy. Předškoláčci v krátké době navštíví 
naši školu ještě jednou a to při zápisu do 
první třídy, který proběhne ve středu 20. 
dubna a ve čtvrtek 21. dubna 2022. 

A ještě jedna akce proběhla v naší škole před 
jarními svátky. Byl to sběr starého papíru. 
Chtěla bych poděkovat rodičům i obyvatelům 
Pardubiček. Výtěžek sběru bude použit pro 
naše malé školáky. Děkujeme! 
Velikonoce a velikonoční prázdniny utekly 

jako voda a byl zde dlouho připravovaný  
a očekávaný zápis do první třídy. Chlapci  
i holčičky vzorně plnili jednotlivé úkoly, se 
kterými jim pomáhala provázející paní 
učitelka. Rodiče s úsměvem sledovali své 
děti. 
A bylo hotovo. Na šikovné děti do první třídy 
se bude těšit paní učitelka Martina Brabcová 
a všichni pracovníci naší školy. 
Přejeme budoucím prvňáčkům, ať se jim  
v naší škole líbí!

Čas letí jako voda a v květnu jely děti ze 
druhé, třetí, čtvrté a páté třídy na školní pobyt 
v přírodě na Milovy do penzionu Poslední 
míle. Děti si kromě zavazadel přibalily ještě 
kupu dobré nálady a smíchu a mohlo se jet! 
Sluníčko svítilo,  hřálo a děti si zde  
v nádherné přírodě užily krásný týden plný 
her, výletů, soutěží a zábavy se svými 
kamarády. 
Odpočaté a spokojené se vrátily zpět do 
školních lavic. 

Ale to už se blížil 1. červen a s ním  
i Mezinárodní den dětí. Od deseti hodin 
dopoledne ožilo školní hřiště dětským křikem 
a povzbuzováním. Děti si mohly na 11 
stanovištích vyzkoušet různé hravé 
dovednosti nebo si mezi sebou i zasoutěžit. 
Nechyběla ani oblíbená střelba ze vzduchovky 

pod vedením našeho pana ředitele Jaroslava 
Karcola. Za získané žetony na jednotlivých 
stanovištích si děti mohly zakoupit nějakou 
cenu nebo dobrůtku v našem obchůdku na 
družinové terase.

Ale to nebylo všechno. Ve čtvrtek 2. 6. 
pokračovala oslava MDD pořádáním 
slavnostního ohně, kde si mohli malí i velcí 
opéci buřtíky, chléb a další laskominy. Děti si 
pohrály na hřišti a dospělí si spolu mohli 
pěkně popovídat. I tato akce se setkala  
s velkým nadšením.

A co nás čeká v nejbližší době? 
V týdnu od 13. 6. do 17. 6. 2022 se bude 
konat v naší škole sběr starého papíru. Přesné 
datum najdete na stránkách naší školy.  
U školy bude přistaven kontejner. Chtěla 
bych poprosit obyvatele Pardubiček  
a i ostatní, kteří to nemají do naší školy 
daleko, máte-li doma nějaký starý papír, 
přineste ho k nám ke škole a dejte ho do 
kontejneru. Pomůžete nám získat více peněz, 
které budou použity pro naše malé školáky. 
Děkujeme!

Přejeme všem krásné prázdniny a pohodovou 
sluníčkovou dovolenou 

Mgr.LenkaHolíková

ZŠ PARDUBIČKY
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Vedoucí odboru - neobsazeno  466 859 848 

  

Renata Tichá - ekonomické a vnitřní věci 466 859 849 

  renata.ticha@umo4.mmp.cz
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  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
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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 letních měsících 
dožívají významného životního 
jubilea, blahopřejeme a do dalších 
let přejeme pevné zdraví, hodně 
štěstí, pohody, spokojenosti a 
radosti ze života!
Těm, kteří oslaví 85, 90 a více let, 
budou zástupci městského obvodu 
gratulovat osobně.

DĚKUJEME, DIAKONIE BROUMOV!

Poslední dubnový týden proběhla 
charitativní sbírka nejen šatstva, kterou 
již pravidelně dvakrát ročně pořádáme ve 
spolupráci s Diakonií Broumov, sociálním 
družstvem. Opět se sešlo velké množství 
oblečení, obuvi, ale i hraček a nádobí, 
které budou použity na dobročinné účely. 

Diakonie Broumov se touto činností 
zabývá už od roku 1993 Pouze s Vaší 
trvalou pomocí jsou schopni zajistit 
materiální pomoc všem, kteří ji potřebují. 
Pomáhají potřebným lidem formou 
materiální pomoci, bydlením pro potřebné 
a nabídkou pracovních příležitostí pro 

osoby znevýhodněné na trhu práce.

Celá oblast sběru použitého šatstva  
a dalších drobných věcí z domácností 
současně výrazně ovlivňuje životní 
prostředí jako prevence vzniku odpadů. 
Veškerý sběr textilního materiálu, včetně 
sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie 
Broumov přetřídit, využít nebo zpracovat. 
Vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní 
provoz na zpracování textilu již 
nevhodného k nošení či nějak poškozeného 
na čistící plachetky. Z materiálu, který by 
jinak skončil na skládkách, smysluplně 
využije cca 70 %.

Diakonie Broumov i Úřad městského 
obvodu Pardubice IV touto cestou děkují 
všem, kdo se naší charitativní akce 
zúčastnili a těšíme se na podzimní sbírku,  
o které vás budeme opět informovat 
prostřednictvím našeho zpravodaje.

Ing.IvaMatušková
referentsekretariátu


