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V pondělí dne 
23. září 2019

v 17:00 h 

se koná 

v zasedací místnosti 
v suterénu Úřadu městského 

obvodu Pardubice IV  
v Pardubičkách veřejné 
zasedání Zastupitelstva 

MO Pardubice IV. Program 
zasedání naleznete na úřední 
desce, ve vývěskách MO nebo 
na webových stránkách MO 

Pardubice IV.

Jste srdečně zváni!

www.pardubice.eu

 

Vážení spoluobčané,

na začátku července byla zahájena v Nemo-
šicích poslední etapa  rekonstrukce  komu-
nikace v ulici Sadová. Tímto je ukončena 
kompletně rekonstrukce v celé ulici. Touto 
cestou děkuji občanům bydlícím v této uli-
ci za trpělivost při výstavbě komunikace. 
Odměnou jim bude nově zrekonstruovaná, 
dříve prašná komunikace, včetně chodníků.
V srpnu byla zahájena výstavba nové 
okružní křižovatky pod nadjezdem v Čer-
né za Bory. Příprava projektu a výkupy po-
třebných pozemků trvaly několik let. O to 
větší radost mám z probíhající výstavby 
křižovatky, která bude výchozím bodem 
obchvatu Zminného a Dašic s návazností 
na komunikaci R35.
Každý rok jednám s Povodím Labe ve věci 
údržby vodoteče tzv. Metelky v Nemoši-
cích, jehož je vlastníkem. Koncem června 
Povodí Labe vyhlásilo výběrové řízení na 
zhotovitele údržby pro období tří let. Bo-

hužel se do tohoto řízení nepřihlásila žád-
ná firma. Proto po dohodě s Povodím Labe 
bude nadále údržbu provádět sám vlastník. 
V letošním roce bude vodoteč vyčištěna 
v měsíci září.
Zastupitelstvo Městského obvodu Par-
dubice IV bude v září projednávat návrh 
změn ve Statutu města Pardubic. Návrh 
obsahuje kromě drobných formálních 
změn nebo technických opatření a upřes-
nění i důležité systémové úpravy týkají-
cí se rozdělení kompetencí mezi město  
a městské obvody. 
Navrhované změny by zásadně ovlivni-
ly pravomoci našeho městského obvodu 
hlavně v oblasti dopravy, územního řízení 
pro stavby a veřejné zeleně a neumožnily 
by nám tak hájit zájmy našich občanů.
Rada Městského obvodu Pardubice IV 
projednala na svém jednání dne 2. 9. 2019 
návrh změn a schválila nesouhlasné stano-
visko všech městských obvodů k některým 
navrhovaným změnám ve Statutu města 
Pardubice a zařadila jej do programu za-
sedání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice IV, které se bude konat dne  
23. 9. 2019.
Samozřejmě konečné rozhodnutí o úpra-
vách statutu provede Zastupitelstvo měs-
ta Pardubice. Jen doufám, že zastupitelé 
města zváží pádné argumenty městských 
obvodů k této problematice.
Velký vliv na situaci v dopravě u krajské 
nemocnice mají investiční akce v areálu 
nemocnice. Společnost Multiscan dokon-
čila výstavbu budovy klinické onkologie. 
Pro pacienty to znamená větší a komfort-
nější zázemí, které dosud v nemocnici 
chybělo. V současné době probíhá výstav-
ba psychiatrického pavilonu a budou ná-

sledovat stavby nového pavilonu urgentní 
medicíny a pavilonu bývalého infekčního 
oddělení. S tím souvisí omezení dopravy 
a parkování. Situaci zhoršují a komplikují 
neukáznění řidiči. Městská policie se snaží 
problémy s parkováním řešit, ale bohužel 
nemá dostatečnou kapacitu strážníků. Pro-
to očekávám ze strany občanů víc tole-
rance a pochopení.   
 

Ing.PetrHeřmanský
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CZECH POINT 

(ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL) – SLUŽBY OBČANŮM  
NA JEDNOM MÍSTĚ

Jak jsme již v minulých zpravodajích informovali i Úřad městského obvodu Pardubice IV je zařazen do sítě pracovišť provozujících  
Czech POINT, který usnadňuje (zrychluje) komunikaci občana s úřady.

Díky tomuto produktu můžete získat na počkání:
- výpis z Rejstříku trestů (i pro cizince)
-  výpis z Rejstříku trestů právnických osob
- výpis z Veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík  společenství vlastníků
  jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
-  výpis ze Živnostenského rejstříku
-  výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
-  výpis z Katastru nemovitostí, nově i výpis snímku z katastrální mapy
-  výpis z Bodového hodnocení řidiče
-  zřízení Datové schránky a další služby spojené s datovou schránkou
-  konverzi dokumentů (výstupy z datových zpráv) z elektronické do listinné podoby a naopak
-  výpis údajů z registru obyvatel (např. pro děti pro přijetí do MŠ či ZŠ) a z registru osob
-  žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě
-  zprostředkovanou identifikace, kterou vyžadují například banky a pojišťovny (poplatek 200,- Kč) 

Ceník: Rejstřík trestů a výpis Bodového hodnocení řidiče - 100,- Kč,  Ostatní - za první stranu 100,- Kč, za každou další započatou 20,- Kč
Konverze dokumentů – každá započatá strana - 30,- Kč
Zřízení datové schránky je zdarma, vydání nových přihlašovacích údajů, pokud je to dříve než za tři roky - 200,- Kč
Kromě služeb CzechPOINTu zajišťuje úřad také ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace).
Po dohodě je možné sjednat i ověření podpisu u osob hospitalizovaných v nemocnici, či nemohoucích osob doma v rámci našeho obvodu.
Ceník: podpis 30,- Kč, každá započatá strana na ověřované listině 30,-Kč

Ing.IvaMatušková
referentsekretariátu

Tímto bychom Vás chtěli upozornit a připo-
menout, jak postupovat, když potřebujete 
pro své účely povolit zábor veřejného pro-
stranství. Veřejným prostranstvím se rozumí 
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná ze-
leň, parky a další prostory přístupné každé-
mu bez omezení (tj. sloužící obecnému uží-
vání) bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru. V našem obvodě se jedná nejčastěji 
o chodníky, vozovky, přidružené zelené pásy 
a další jiné plochy. A co je zábor veřejného 
prostranství? Je to zásah do veřejného pro-
stranství, kterým omezíte v jistém směru 
jeho obecné užívání a ostatní uživatele. 
Může se jednat o výkopové práce při poklád-
ce inženýrských sítí, dočasné skládky mate-
riálu, umístění velkoobjemového kontejneru 
na odpad, lešení. Dále pak umístění zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, luna-
parků a jiných obdobných atrakcí, vyhrazení 
parkovacího místa pro zdravotně tělesně po-
stižené osoby nebo užívání veřejného pro-
stranství pro kulturní a sportovní akce. 
Povinnost požádat o zábor má každý, kdo 
pro svou činnost tento zábor potřebuje. Ne-

požádání o zábor může být důvodem k udě-
lení pokuty.
O zvláštní užívání veřejného prostranství je 
potřebné požádat na Úřadu městského obvo-
du Pardubice IV, odboru investic, dopravy 
a hospodářské správy, Bokova 315, Pardubi-
ce – Pardubičky.  Pokud se jedná o zvláštní 
užívání místních komunikací (vozovek 
a chodníku) a o případných jejich uzavír-
kách, je nutné požádat o povolení min. 30 dní 
předem, jelikož toto rozhodnutí je výsled-
kem správního řízení, ke kterému vydává 
závazné stanovisko Policie České republiky, 
dopravní inspektorát a v případě nutnosti 
umístění přechodného dopravního značení 
vydává Magistrát města Pardubic, odbor do-
pravy Stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikací. Co k podání žá-
dosti je potřebné naleznete na jednotlivých 
formulářích, které jsou ke stažení na interne-
tových stránkách Městského obvodu Pardu-
bice IV, nebo Vám informace podáme na tel. 
466 859 842, či osobně na Úřadu městského 
obvodu Pardubice IV. Vydání rozhodnutí 
o zvláštním užívání místní komunikace pod-
léhá správnímu poplatku: zvláštní užívání na 

dobu platnosti 10 dní a na kratší než 10 dní 
– 100 Kč, 6 měsíců a na dobu kratší než  
6 měsíců – 500 Kč, delší než 6 měsíců – 
1 000 Kč. Správní poplatek je splatný při po-
dání žádosti. 
Po ukončení zvláštního užívání veřejného 
prostranství jste povinni nejen uvést před-
mětnou plochu do původního stavu, ale dále 
zaplatit místní poplatek za zvláštní užívání 
veřejného prostranství, který je splatný do 10 
dnů od ukončení zvláštního užívání, nestano-
ví-li vyhláška jinak, a jehož výše se odvíjí od 
počtu dnů daného záboru a zabrané plochy. 
Jednotlivé sazby poplatku jsou uvedeny 
v obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, o míst-
ním poplatku za užívání veřejného prostran-
ství, v platném znění. Příslušné obecně zá-
vazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na 
internetových stránkách Statutárního města 
Pardubice https://www.pardubice.eu/urad/
radnice/vyhlasky-a-narizeni/poplatek-za-
-uzivani-verejneho-prostranstvi. 

Ing.TerezaHybská
VedoucíOIDHS

ZÁBORY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ



Upozorňujeme návštěvníky bývalého vojenského prostoru „Červeňák“, že se v celém prostoru pohybují na vlastní nebezpečí a neměli by 
se pohybovat mimo cesty. Bylo provedeno základní zabezpečení nejrizikovějších míst, ale i tak si každý musí uvědomit, že prostor je 
neudržovaný a ponechaný přírodě.  

POHLED DO ZAHRAD

Léto máme neodvratně za sebou, letos jsme 
se dočkali o něco bohatších srážek, tak se vše 
na zahradách rozrostlo více než minulý rok. 
Je třeba, aby si každý vlastník pozemku uvě-
domil, že o pozemek a vegetaci na něm se 
musí starat. Musí zamezit šíření plevelů 
a škodlivých organizmů na sousední pozem-
ky. Ohleduplnost je základ pro dobré soused-
ské vztahy.  Myslím si, že není problém po-
zemek dvakrát ročně posekat a trávu uložit 
na kompost. To je základní péče, která by se 
měla odvíjet automaticky, bez výzev a stíž-
ností sousedů. Také stromy by neměly ome-
zovat sousedy v užívání jejich pozemků. My 
řešíme přerůstání větví dřevin na veřejné 
prostranství, nad chodníky a komunikace. 
Tyto větve zasahují do průchodného a prů-
jezdného profilu komunikací, omezuji mož-
nost údržby a někdy mohou být i nebezpeč-
né. Stromy a vůbec veškerá zeleň je pro 
město a jeho obyvatele velmi důležitá, je 
třeba se zasazovat o její ochranu a zároveň je 
třeba si uvědomit, že vlastník pozemku je za 
stromy a jejich stav zodpovědný. Je třeba po-
soudit stav dřevin, vyhledat třeba i odborní-
ka, který dokáže rozhodnout, kdy je možné 
dřeviny ošetřit řezem a kdy je nutno z důvo-
du bezpečnosti strom pokácet. Přeji všem 
krásně barevný podzim a hlavně klid a poho-
du do každého dne.

Ing.JanaRůžičková
Tajemniceúřadu

OKÉNKO PRO RADY PĚSTITELŮM

Mnozí lidé kromě své profese se ve svém 
volném čase věnují ještě něčemu dalšímu, co 
třeba má, ale i mnohdy nemá souvislost s je-
jich povoláním. Tato jejich aktivita je někdy 
podobná jejich profesi, jindy zcela odlišná, 
ale v každém případě tento tzv. „koníček“ 
blahodárně působí na lidskou psychiku. 
Hlavně starší lidi pomáhá udržovat v kondi-
ci.  Mojí celoživotní profesí / možná údělem/ 
je být zahradníkem. K tomu všemu jako ho-
bby jsem zahrádkář. Zahradník jako profesi-
onál bývá specialista, zatímco správný za-
hrádkář je takový Ferda mravenec – práce 
všeho druhu. Neustále se plahočí na svých 
několika arech čtverečných a těší se na dob-
roty, co vypěstuje, či jakou krásou se bude 
chlubit svým přátelům. Navíc tak jako kdysi 
misionáři měli za úkol šířit víru a vzdělání, 
tak správný zahrádkář se snaží svým koná-
ním získat další pro svou“ zeměhrabeckou“ 
víru. Snad proto, aby měl s kým sdílet zkuše-
nosti, či aby měl s kým poměřovat výsledky 
svého snažení. Jelikož já patřím do všech 
výše zmíněných kategorií již mnoho let, tak 
mi dovolte dát několik rad. Víte, ono to pěs-
tování nespočívá jen v zasazení a následné 
sklizni. Jelikož se příroda nedá nijak pře-
chytračit, má vždycky nad námi, tak se musí-
me snažit my ji poznat a využít její zákoni-
tosti. Proto je ono vedení odborných 
„disputací“ mezi zahradníky tak důležité. 
A také protože se mají lidé důvod zastavit 
a povídat si.
Co je tedy v končícím létě dobré ještě učinit:
Po sklizni ovoce provést letní řez ovocných 
stromů. Jedná se o průklest a ztvarování ko-

runy a případné její zmenšení. Stromu tím 
pomůžeme se v současných suchých letech 
lépe zregenerovat a připravit na rok další. 
Řez ukončete do konce září.
Pro podzimní a časnou jarní sklizeň lze ještě 
naset špenát a polníček a salát odrůdy Hu-
mil. Uvolněná místa po sklizni osejeme   
např. řepkou či svazenkou, kterou před za-
mrznutím zaryjeme jako zelené hnojení.
V listopadu je dobré nasázet pro jarní po-
chutnání ozimou cibuli Radana, naset karot-
ku a petržel. Pro sázení česneku zpracovává-
me půdu asi dva týdny předem a dostatečně 
vyhnojíme cereritem. Stroužky k sázení 
musí naprosto zdravé a nejlépe ošetřené sul-
kou a rovralem.
Všechny listnaté stromy a keře je nejlépe sá-
zet po opadu listů, asi tak od 15. října až do 
zámrazu. Je to lepší než z jara.
S rytím nemusíme nijak spěchat, ale hlavně 
se snažme zarýt opadané listí a trávu aby-
chom měli v půdě dostatek humusu. Humus 
je základ úrodnosti. Žádná chemie jej nena-
hradí.
To by bylo v krátkosti to nejdůležitější. Je 
samozřejmé, že rád každému odpovím i na 
další otázky. Však víte, kde mě nalézt.  Ne-
bojte se a zkuste se do něčeho pustit. Dá se 
pěstovat i na malém prostoru, na balkóně 
nebo jen na parapetě okna třeba bylinky. 
O tom si řekneme příště. Zahradničení někdy 
unaví tělo, ale vždy obohatí duši a to co nám 
vyroste pod vlastníma rukama, je to nejzdra-
vější či nejkrásnější, ono v tom je totiž kou-
sek našeho „ Já“.

Vášzahradník
FrantišekHlubocký

ČERVEŇÁK - JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
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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

údržba zeleně a  chodníků, kácení, 
frézování pařezů, prodej štípaného 
palivového dřeva

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

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.

• 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 DOLANSKÝ

LÉKÁRNA PARDUBIČKY

PODLAHY PARDUBICE JAN HORÁK

Tuněchodská 30
Pardubice Mnětice
tel.: 466 670 602,
603 485 149
www.vecek.cz
vecek@vecek.cz

Černoborská 8, Mnětice
tel.: 607 877 218

Černá za Bory 2
tel.: 604 713 585
www. ukosteleckych.cz
e-mail: info@ukosteleckych.cz

Zelená 233, Pardubičky
tel.: 466 651 796
603 965 533
www.kvetiny-ufrantiska.cz
kvetinarstvi@volny.cz

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
www.lekarny.zdravcentra.cz/
pardubicky/

MODELÁRNA NEMOŠICE s.r.o.
Ostřešanská 332,
Nemošice
tel.: 466 310 734
fax.: 466 300 360 
www.modelarna.com

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@gmx.at
www.klasikakosmetikapedikura.cz
Na Klárce 417, Nemošice

- kosmetika
- pedikúra ( i u Vás doma )
- 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, údržba a lakování ocelových kontejnerů
- ozvučení, technické zabezpečení a hudební produkce pro Vaše akce

KOMPLETSERVIS JIŘÍ ŠIMON

Sezemická 1347, 530 03  Pardubice - Bílé Předměstí
Tel.: 773 601 111,info@kompletservis. net 
www.kompletservis.net

SKLENÁŘSTVÍ ZDENĚK KUDRNÁČ

zasklívání u  zákazníků, fazetování, brou-
šení, bezpečnostní skla, rámování obrazů
Sklo čiré 2-19 mm, bezpečnostní, 
drátosklo, zrcadla, pochozí, kalené, 
protipožární, izolační, dvojskla, 
plexisklo, polykarbonát.
NONSTOP služba - 603 714 964 
info@sklenarstvi-pardubice.cz

Hostovická 201 
Černá za Bory
tel.: 466 670 249
Pergola 968
Pce - Dubina
tel.: 466 260 046
www.sklenarstvi
-pardubice.cz

VINOTÉKA NA VSI - VINOTÉKA  
S VINÁRNOU, PIZZOU A ZMRZLINOU

Prodej stáčených i lahvových vín od 
Moravských vinařů, piva, pizzy a točené 
zmrzliny. Možnost posedět denně mimo 
neděle od 15.00 do 22.00 hodin.  
V nabídce čepované pivo Svijany, pizza i do 
krabice, studené i teplé občerstvení, atd. 
Více na www.vinotekanavsi.cz

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

IN VINO RDD s.r.o.

prodej lahvových a sudových vín, pravidel-
né 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
- prodej stavebnin a hutního 
 materiálu
- nákladní autodoprava  
 a mechanizace
- prodej motorové nafty 
- servis těžké mechanizace  
 a osobních aut
- kovovýroba a zámečnictví
- výroba betonového zboží
- míchání a dovoz betonových směsí
- řezání asfaltů a betonů, protlaky

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



100 LET FOTBALU  
V NEMOŠICÍCH  
A NEMOŠICKÉ POSVÍCENÍ

Na loňské oslavy 700 let Nemošic jsme letos 
navázali oslavou století místního fotbalového 
klubu. Proti staré gardě SK Nemošice si přijel 
zahrát Klub fotbalových internacionálů (2:9). 
Na pódiu se představil kouzelník Faustino, 
mistr světa, Evropy i ČR ve footbagu Honza 
Weber, dudák Jura Seidl, svými hity přispěly 
Jana Chládková a Petra Černocká a večer za-
končila náloží rockové energie skupina Stre-
sor. Po celé odpoledne probíhal také dopro-
vodný program (nejen) pro děti v podobě 
sportovních soutěží, malování na obličej, 

ukázky techniky záchranné služby, výstavy 
motoveteránů a vojenské techniky. Svůj kvě-
tinový ateliér představila nemošická floristka 
Lucie Mazuchová a zájemců o královskou 
hru se ujali pardubičtí ligoví šachisté.

Děkujeme všem zhruba 750 návštěvníkům  
a těšíme se zase za rok na Posvícení 2020!

ZaSpolekNemošice700aSKNemošice
MichalPlšekaRadekMeduna

KUKÁTKEM 
DO MŠ ČTYŘLÍSTEK 
V PARDUBIČKÁCH

Se začátkem nového školního roku se 
pokaždé těšíme na příchod nových ka-
marádů. Aby vstup do naší školy byl pro 
ně jednodušší, mohly si i děti v Pardu-
bičkách spolu se svými rodiči několikrát 
odpoledne pohrát na školní zahradě a pro-
zkoumat tvořivé hry v písku, hry s vodou 
nebo si vyzkoušet houpadla, průlezky či 
skluzavku.

Na přivítanou si pro všechny děti paní 
učitelky připravily pohádku: „První den 
ve školce“, prostřednictvím které děti se-
známily s mateřskou školou, jejími třída-
mi, zaměstnanci a pravidly chování. A to 
je jen začátek toho co nás čeká.
Přehled plánovaných akcí sledujte na na-
šich webových stránkách www.ctyrlistek-
-pardubice.eu a případné dotazy můžete 
zasílat na email info@ctyrlistek-pardubi-
ce.eu či kontaktovat paní ředitelku Mgr. 
Žanetu Vondroušovou, DiS. na telefonním 
čísle 466 650 111.

BlankaHolubová,učitelka

KUKÁTKEM 
DO MŠ ČTYŘLÍSTEK 
V NEMOŠICÍCH

Prázdniny jsou již minulostí a tak je v naší 
mateřské škole opět slyšet smích dětí.
Naší Mateřskou školu Čtyřlístek v Nemoši-
cích navštěvuje 26 dětí a je plně obsazena.
Ještě před nástupem do školky jsme pro 
nově přijaté děti připravili adaptační od-

poledne, aby jejich zvykání na kolektiv 
bylo co nejsnazší.
Naše mateřská škola se každoročně zapo-
juje do soutěže ve sběru PET lahví. Již po 
šesté jsme se umístili na 1. místě a máme 
z toho velkou radost. I nadále budeme po-
kračovat a od září se zapojíme také do 
sběru papíru. Pokud nám chcete pomoci, 
můžete nosit časopisy, noviny a letáky do 
velkoobjemového kontejneru, který bude 
umístěn v mateřské škole.
Děkujeme všem, co nám pomáháte.

BlankaRambousková,vedoucíučitelka
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Ulice Sadová v Nemošicích už je kompletně opravena Opravy se dočkal i chodník v ulici Zelená v Pardubičkách



ZŠ PARDUBIČKY  
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ  
PRVŇÁČKŮ

V pondělí 2. září jsme v naší škole slavnost-
ně přivítali 27 žáků první třídy. Dvanáct 
holčiček a patnáct chlapečků se seznámilo 
se svojí novou paní učitelkou Mgr. Libuší 
Kocourkovou a s paní vychovatelkou Len-
kou Peškovou. Již tradičním hostem byl 
pan starosta Ing. Petr Heřmanský. Letos po-
prvé se k nám přišel podívat náměstek pri-
mátora pan PaedDr. Jan Mazuch. Do třídy, 
která přes letní prázdniny prošla rekon-

strukcí, se vměstnalo téměř sedmdesát rodi-
čů a prarodičů a několik mladších souro-
zenců. Během slavnostního zahájení zahrál 
na kytaru pan ředitel Mgr. Jaroslav Karcol  
oblíbenou píseň Když jsem chodil do školy. 
Je nesporné, že vstup dítěte do školy je vel-
kým mezníkem nejen v jeho životě, ale 
i v životě celé rodiny. Proto přejeme všem 
dětem i jejich blízkým, aby měli stále dob-
rou náladu a usmívali se tak, jako první 
školní den. Oběma hostům děkujeme za 
pěkná slova.

JanaMachová
učitelkaMŠNemošice

PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT  
ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU!

V Lázních Bohdaneč v Sokolovně se budou 
chlubit zahrádkáři Pardubicka vším, co se 
jim urodilo, bude k vidění i expozice krás-
ných květů podzimu - jiřin, dále pak výrob-
ky fy Transform Bohdaneč. Ta se zabývá 
recyklací plastů. Dále pak kaktusáři 
a bonsaisté. Výstava proběhne od pátku 27. 
do neděle 29. září. V neděli od 14 hodin 
bude ochutnávka domácích výrobků ze zele-
niny a ovoce. K ochutnání budou různé šťá-
vy, pikles – vitaminová bomba z čerstvé ze-
leniny, ukázka výroby i košt léčivé šťávy 
z Aloe vera doma vypěstované a různé další 
produkty. Samozřejmě budu přítomen a po-
radím rád s pěstitelskými problémy

Zavšechnyzahrádkářezve
FrantišekHlubocký

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s.
ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 
si Vás dovoluje pozvat na přednášku poradkyně Chodilové Michaely:

17. října 2019 od 13:30 hod.
V prostorách Centra pro zdravotně postižené a seniory (Bělehradská 389). 

O čem se budeme bavit?
Nevyznáte se ve vyúčtování energií?

Je pro Vás vyúčtování od dodavatele energií nepřehledné?

Uzavřeli jste nevýhodnou plnou moc k zastupování, a nyní jste vystaveni  
zbytečným sankcím od dosavadních dodavatelů?

Neznalost této problematiky zvyšuje riziko uzavření nevýhodné smlouvy o dodávkách 
energií s podomním prodejcem, či různých nevýhodných přihlášek do aukcích energií.

Co dále nabízí naše Centrum?
Školení na PC/notebooku/mobilu 

Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů 
tvoření Klubíček aj. 

Počet míst je omezen, proto se v případě zájmu přihlaste na tel. 466 335 630, 775 693 984  
či osobně na adrese Bělehradská 389, Pardubice. www.czp-pk.cz

Vyúčtování energií – „Vyznej se ve svém vyúčtování“
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BLAHOPŘEJEME

ÚŘEDNÍ HODINY

CHARITATIVNÍ SBÍRKA - POMOZTE POTŘEBNÝM!

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

NEPRODEJNÉ

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

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

Tajemnice
Ing. Jana Růžičková 466 859 847  jana.ruzickova@umo4.mmp.cz

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT
Ing. Iva Matušková 466 859 845  iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Odbor ekonomický a vnitřních věcí
Mária Stopková, DiS. - vedoucí odboru 466 859 848 
  maria.stopkova@umo4.mmp.cz
Renata Tichá - ekonomické a vnitřní věci 466 859 849 
  renata.ticha@umo4.mmp.cz
Gabriela Bížová, DiS. - mzdová agenda a vnitřní věci 466 859 840 
  gabriela.bizova@umo4.mmp.cz
Marcela Macounová  - správce místních poplatků (TKO, VP) 466 859 844 
  marcela.macounova@umo4.mmp.cz

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

Odbor investic, dopravy a hospodářské správy
Ing. Tereza Hybská – vedoucí odboru 466 859 842 
  tereza.hybska@umo4.mmp.cz
Stanislav Novák – referent investic, 
vedoucí pracovní čety  466 859 846 
  stanislav.novak@umo4.mmp.cz

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

KONTAKTY

Pardubická čtyřka - periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává: Úřad městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IČO 00274046.
telefon: 466 859 845, e-mail: posta@umo4.mmp.cz, www.pardubice.eu
Redakční rada: Ing. Jana Růžičková, František Hlubocký, Ing. Iva Matušková
Povoleno MK ČR pod č.j. E 11469, Náklad 2150 výtisků, Datum vydání: 16. 9. 2019
Výroba: BARTH Reklamka, a.s.

Vážení spoluobčané, 
dožívají významného životního 
jubilea, blahopřejeme  
a do dalších let přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí, pohody, 
spokojenosti a radosti ze života!

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne: 14.10. až 18.10. 2019 
čas: Po a St  8-17h, Út a Čt  8-15h, Pá 8-14h (11:30-12:30h pauza) 
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.

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 
 

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
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán – pozor změna!!!!

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


