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Váženíspoluobčané,

rádbychtoutocestoupoděkovalvšem,kteří
vtétonáročnéatěžkédobězpůsobenépan-
demiíkoronaviruzodpovědněpřistupovali
k opatřením a nařízením vlády. Dočasná
omezení se dotýkají nás všech a musíme
zřejměještěnějakýčasvydržet.

Vobdobí nouzového stavubyly omezeny
úředníhodinynamagistrátuměstaiměst-
ských obvodech. Mimo stanovené úřední
dnynášobvodumožňovalobčanůmzajiš-
tění jejichpožadavkůnazákladě telefonní
dohody.Přednostněseřešilyochrannépo-
můckypronašeobčanyatopředevšímpro
našeseniory.Nášúřadvyužilproinformo-
váníobčanůmístnírozhlas,vývěsnískříň-
kyawebovéstránky.OdMagistrátuměsta
jsmezískaliprosenioryroušky,kteréjsme
jim pak rozváželi do místa bydliště, aby
zbytečně nevycházeli mimo své domovy.
Děkujitěmspoluobčanům,kteřívdoběne-
dostatkuroušekješiliiproostatníspoluob-
čany.Opětsepotvrdilo,žesiČešivnouzi

dovedouvzájemněpomáhat.Bylobyskvě-
lé,kdybynámtovydrželoinadále.

Vdoběpandemiebyli starostové jednotli-
výchobvodůvespojenísprimátoremměsta
pomocí videokonferencí. Řešili jsme pro-
blémy se zajištěnímochrannýchpomůcek
prosenioryaprůběžně jednotlivánařízení
vlády. Touto cestou děkuji pracovníkům
našehoúřadu za zajištění rozvozubalíčků
srouškami.

VsouladusrozpočtovýmopatřenímMagis-
trátuměstaPardubicenáš obvodpřipravil
návrhnaopatřenívjednotlivýchkapitolách
rozpočtu městského obvodu. Návrh pro-
jednalaaschválilaradaměstskéhoobvodu 
adoporučilapředložitkprojednánínanej-
bližším jednání zastupitelstva městského
obvodu. Bylo nutné snížit sdílené daňové
příjmy roku 2020 o 20% oproti výsledku
roku 2019. V souladu se střednědobým
výhledem města Pardubice došlo ke sní-
žení sdílených daňových příjmů. Je nutné
krátit výrazně provozní výdaje i dotace 
ztituluomezenísportu,spolkovéčinnosti,
knihoven, činnostiMŠ aZŠ a dalších or-
ganizačníchsložekobce.Naopakpokudto
budeúnosné,nechtělibychomkrátitrozsah
potřebnýchinvestic.Sníženísdílenýchda-
ňovýchpříjmůoprotiroku2019o20%zna-
mená propad v daňových příjmechměsta
Pardubiceocca300mil.Kč.Pronášobvod
tobudeznamenatpropadvevýšicca7mil.
Kč.Sníženípříjmůvroce2020nastaneze-
jménakvůlinižšímuvýběruDPH.

Vroce2021musímeočekávatvelkýpokles
příjmů. Nastane velký propad ve výnosu
danězpříjmůprávnickýchosobaspředpo-
kládanou rostoucí nezaměstnaností i nižší

výnosdanězpříjmůfyzickýchosobzezá-
visléčinnosti.

Častoodpovídámenadotazvevěciopravy
mostunadvlečkouvPardubičkách.Vsou-
časné době probíhá obnova inženýrských
sítí a podle posledních informací odboru
dopravy magistrátu města dojde v pod-
zimníchměsícíchkrekonstrukcivlastního
mostu.

Přeji vám co nejpříjemnější nadcházející
léto,ikdyžvětšinazvásstrávídovolenou
v naší krásné zemi, věřím, že ji prožijete
dlesvýchpředstavanačerpátedostateksil
aelánu.
  
    

Ing.PetrHeřmanský

POZVÁNKA

V pondělí dne 
22. června 2020

v 17:00 h 
se koná 

v obecním domě v Mněticích 
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!
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MÁTE ZAPLACENY 
MÍSTNÍ POPLATKY?

KNIHOVNY OZNAMUJÍ ULICE BOHÁČOVA PŘED A PO REKONSTRUKCI CHODNÍKU 
S PŘIDRUŽENÝM PARKOVACÍM PRUHEM.

PRÁCE NA DĚLNICKÉ ULICI MEZI PARDUBIČKAMI  
A ČERNOU ZA BORY ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ.

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

Připomínáme, že prodloužená splatnost
místníhopoplatkuzaTKOazepsůseblíží
– 30. června 2020.
Poplatníci, kteří ještě nesplnili poplatko-
vou povinnost, mohou místní poplatky
uhraditpřímonapokladněÚřaduměstské-
hoobvoduPardubiceIV,převodemzúčtu
nebosloženkou.

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

Váženíčtenáři,jistěvásvšechnypotěšilo,
žejsoujižnašemístníknihovnyzaseote-
vřenyproveřejnost.Sicejeprovoznídoba
upravena,alevěřím,žemátedostatekčasu
navýběroblíbenýchtitulů.Bohuželsetato
provoznídobazatímměnitnebude, takže 
i nadále bude v Pardubičkách otevřeno 
v pondělí a ve středu od 17 do 19 h  
a v Nemošicích v úterý a ve čtvrtek  
od 15 do 17 h.

Provoz knihovny je stále řízen preven-
tivními opatřeními kvůli šíření korona-
viru, tak je prosím dodržujte, chráníte 
tím sebe i ostatní. Bylo by škoda, aby 
kvůli nezodpovědným čtenářům musely 
být knihovny opět uzavřeny. 

Ještě upozorňujeme, že dne 8. 7. 2020
a od 20. 7. – 31. 7. 2020 bude knihovna
vPardubičkáchzdůvodučerpánídovole-
né uzavřena. Termín uzavření knihovny
vNemošicíchbudeupřesněnpozději.

Ing.IvaMatušková
referentsekretariátu

Poobdobí, kdypanovalnouzový stav, se
opětvracímeknormálnímuzpůsobuživo-
ta.K tomupatří i zájemo politické dění 
aveřejnéakce.

MožnáněkterézVáspřekvapíinformace,
že po prázdninách nás opět čekají volby.
Jiždnesúřadůmpřicházípokynykorgani-
zacivoleb.Tentokrátbudemevybíratsvé
zástupce do krajských samospráv. Volby
do zastupitelstev krajů se budou konat
vednech2. a 3. října2020 jakoobvykle
vpátekod14:00do22:00hodinavsobo-
tuod8:00do14.00hodin.

Ipřivolbáchdokrajskýchsamosprávmo-
houvoličivyužítvoličskýprůkaz.Pokud
voličví,ževednechvolebsenebudena-
cházetvmístětrvaléhobydliště,můžedo-

movskýúřad,unásÚřadMěstskéhoobvo-
du Pardubice IV, požádat o voličský
průkaz.Voličskýprůkazopravňujevoliče
volitvjakékolivolebnímístnostidomov-
skéhokraje.Tedynášobčanmůževyužít
volebnímístnostkdekolinaúzemíPardu-
bickéhokraje.

Ovoličskýprůkazsizájemcimohoupožá-
datjižnyní.Vydávatsezačnou15dnípřed
konáním voleb. Žádost můžete vyřídit
osobně,zaslatpoštousověřenýmpodpisem
neboelektronickydatovouschránkou.Po-
drobnější informace budou postupně zve-
řejňoványnanašichwebovýchstránkách.

Ing.JanaRůžičková
tajemniceúřadu
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BYLINKOVÁ PROCHÁZKA 
DO OKOLÍ NEMOŠIC

NEMOŠICKÉ  
MÁJOVÉ SLAVNOSTI

Nemošická bylinkářka Radka Svatošová
sesnámipodělilaosvébohatézkušenosti
azasvětilanásdotajůbylinek.Dozvěděli
jsmesenovévěciorostlináchabylinkách,
kterénámrostoudoslovazahumnyabý-
vají často přehlíženy. Povídání jsme za-
končilipříjemnýmposezenímvNemošic-
kéhospoděa těšímesenadalší společná
setkání.

RadekMeduna
ZaOVNemošiceaSpolekNemošice700

JižtřetímrokemproběhlavkvětnuvNe-
mošicíchobnovená tradicevpodobě sta-
vění máje, která se konala za podpory
OsadníhovýboruNemošiceaSpolkuNe-
mošice700.

Iletosjsmevlastnímisilamipřineslistrom
znemošického lesa,očistili a zapřispění
dětíbarevněvyzdobili.Zapomocimnoha
silných rukou a za hlasité podpory dět-
skýchnávštěvníkůsemájkupodařilobez
problémůpostavitavšichnijsmesemohli
těšitztradičníkvětnovéozdobynašíobce.
Děkujeme všem za pomoc a těšíme se 
vpříštímroceopětnashledanou.
 

RadekMeduna
ZaOVNemošiceaSpolekNemošice700

DROZDICE BUDOU MÍT 
„NÁMĚSTÍČKO“ 
V NOVÉM KABÁTĚ.

 

 

 

 

 

 

WOLTERS PACKAGING CZECH – KOSTĚNICE 196 
 

Do naší výroby v Kostěnicích přijmeme nové pracovníky 
na pozici operátor výroby a skladník. 

 
Bližší informace na tel: 736 753 669 pí. Valentová 

 
➢ Na HPP nástupní mzda operátor: 16 500 + 500 Kč skladník: 20 000 + 2000 Kč 
➢ Na Brigádu (např. studenti, důchodci) – možnost dlouhodobé spolupráce, mzda:  100 Kč/hod;  

Věk: od 16 let – nutná předem lékařská prohlídka 
➢ Budete odebírat plastové výrobky z lisu, jejich kontrola a balení 
➢ Jednoduchá práce, rychlé zaškolení 
➢ Čisté a nové pracovní prostředí 
➢ Práce ve 3-směnném provozu 
➢ Chuť pracovat, flexibilita, manuální zručnost     Těšíme se na Vás ! 

 



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



Každýsamozřejměví, že letnímslunovratem
definitivněkončíjaro,dobasetí,sázeníatěšení
naúroduajejísklizeň.
Jarníprodlužovánídnůletospřestanepřidél-
cedne16hodin22minut.Bude to20. červ-
na ve 20 hodin 44 minut. To vstoupí slunce
doznameníraka.Vhospodářstvísevtédobě
vše chystalo na sklizeň. Bylo to také období
spojené smnohými zvyklostmi a radovánka-
mi,atoužoddobnašichpředchůdců–Keltů.
TimělivtétodoběslavnostiLughnasad.Bylo
topoděkováníaprojevenívděčnostizaúrodu
bohuSlunce,řemeselaumění–Lughovi.On
slavnost prý zavedl na počest své nevlastní
matky, pozdější bohyně úrody – Taillte.  Ta
se prý upracovala k smrti při obdělávání Ir-
skýchplání.Našipředkové,Slované,kteří se
zde poKeltech usídlili, konali obdobné letní
slavnosti. Nebyly však tak přesně spjaté se
slunovratem,idobajejichkonáníselišilapo-
dle místa. Vždy však bylo nutné poděkovat
zasklizeňaobživumatceZemiabohyniŽivě.
Tabylaveslovanskémytologiibohyníúrody
asytosti,darovalalidemvědění,jakpůduob-
dělávatajaksít.Nikdoasinevípůvodzvyků,
kteréznámedodnes.Některésnadmajípůvod
možnáuKeltů.Udržovalysejenmezilidem,
protožepřinášelyradostaidávaly,jakseříká,
lididohromady.Nažníchpomáhalivšichnibez
rozdílu.Někdeseslavilyiobžínky–počátek
sklizně, jinde jen dožínky. A někde oboje.
Zprvníhočiposledníhosnopuobilísevymlá-
tilozrno,kterémělokouzelnoumoc.Zeslámy
upletený a ozdobený cop sloužil při slavnos-
techdožínek.
Jaké to vlastně byly zvyky? Od dob pohan-
ských celé období začínalo nejtajemnějším
dnem – letním slunovratem. Lidé věřili, že
slunce,vodaadokonceistromyakvětinymají
vsoběmagickouenergii.Téjenejvícepřivý-
choduslunce21.června.Doporučujesechodit
bosívtrávěvranírose,čikoupatsevpřírodě.
Voda má prý omlazující účinky, rosa pomá-
há očím. Pobývání a přemýšlení pod starými

stromyvnociurčitěpomůženašíduši.Pozor
všakmusídávatpánové,zjevujíselesnípan-
ny,kterébyjemohlysvéstdobažinazahubit.
Uctívanýmstromemjedub,jakosymbolplod-
nostiamyšlení,uctívanézvířebílýkůň.Dívky
apaníbysemělydojítnapítzlesnístudánky.
Jako obětinu pro lesní skřítky a studánkové
víly by měly přinést květiny a dámy raději
mednebokoláček.Studánkupakobejíttřikrát
kolemdokola.Magickédnyvrcholívesvátek
svatéhoJana.Zapalovanéohněmajíočistnou
aozdravujícímoc.Bylinkysbíranévtétodobě
mají největší sílu. Stavení je dobré vykouřit
levandulí a šalvějí, tím se vše špatné vyžene
a zůstane jen láska, přátelství. Svátky sluno-
vratujsouspíšzadumané,aleoslavasklizněje
samozřejměveselá.Takjakmuseli lidéspolu
umětpracovat, taksedokázalispolečněbavit
aveselit.Takésevšakvtétodobědělalirůzné
úmluvyvčetněsňatků.Prýpro tentoúčelbě-
hemstaletíexistovaloasi9druhůúmluv.Do-
koncevdobáchpohanskýchbylamožnostsňa-
tekna roknazkoušku.Důvodemk rozchodu
mohlabýtnevěra,aleikrutost.Veselicetrvaly
alespoňdenanoc,aleidéle.Běhemslavností
byla zakázánanevraživost, násilí a vymáhání
dluhů.Každýsemělveselit,jinakriskoval,že
budebrzyšedivý,nebobudemítholouhlavu
amožná i zadek a bude žít bez radosti.Ves-
nicíčastoprojíždělozdobenývůzazprvního
semletéhozrnaupečenýchlebasekrájeladá-
valochutnat.Samozřejměokolovozupobíha-
lamládež a různí kejklíři a nechybělamuzi-
ka,navozeseděladívkasvěnečkemzklasů 
akvítí.Přiobřadechstímspojenýchbylotřeba
poděkovatZemiaBohuzadanouúrodu.
Dovolím si ještě přidat na závěr trochu ze
svéhooboru.Mámezasebounelehkéobdobí,
doufám,žejstehovšichnipřežilibeznějakých
velkých problémů. Mnohým určitě pomohla
práceapobytnazahrádkách,možnáseněkdo
věnoval víc jak dříve pěstování něčeho zdra-
véhoksnědkuabudesklízetsvouprvníúro-
du.Pěstovatsedáinabalkoně.Pobytapráce

na zahradě je to nejlepší, co pro sebemůže-
meudělat. Někdoalezahrádkunemá,někdo
jižnemásílunanípracovat.Všichnibyvšak
měli choditdopřírody, tam je léknamnohé.
Zkustesiudělattakovousoukromouletníosla-
vuúrody.Posedětapoveselitsejentaksně-
kolika přáteli, aniž by byly třeba narozeniny.
Ti,kteřínemajízahradusimohouvzíttrochu
nějakýchdobrotdobatůžkuajítsiposedětně-
kamdolesa,činajinépěknémístovpřírodě.
Našipředcisijivelmivážili,atojimělivlast-
ně všude okolo.Rád bych svými řádky ales-
poňtrochupřispělk jejíochraně,někdysnad
jižizáchraně.Vše,coseokoloděje,jeúdajně
problahonároda.Důsledek jevšakvymírání
některých druhů hmyzu a živočichů.To není
dobře,naZemisouvisívšechnospoluatako-
vékonánílidíselidemvymstí.Mnohéseděje
vzájmuprosperity.Určitěbybylomoudřejší,
aby se lidéuskromnili anehnaliproduktivitu
donesmyslných rozměrů.Řežemesi tímpod
sebou onu pověstnou větev. Naši předkové
museližítpodstatněskromnějiadokázaliseze
životaradovatzrovnatak,možnáiupřímněji.
Taksezkusmenadtímzamysletasnažmese,
ať i ti další tadymohou spokojeně přebývat.
Třeba i některá ze starých zvyklostí by stála
zaúvahuvyzkoušet.Přinejmenšímnámzpes-
tří život.Tak tu našimatičkuZemnezlobme 
abuďmerádi,žejenásochotnatadynechatžít.
NeumímlépevyjádřitsvůjvděkZemi,zavše
conámdává,nežjaktoudělalipánovéSvěrák
aUhlíř ve své písni „Chválím těZeměmá“.
Dovolujisiprotonazávěrpoužítslovajejíprv-
nísloky.Určitějíznáte,celájekrásná.
ChválímTěZeměmá,Tvůjžárčimráz.Tvá
trávazelenádálvábínás. Mášzávojzobla-
kůbílýchjaksníh.Hvězdomá,bárkozázraků
nanebesích.

Takvšempřejikrásnélétoapožehnanouúrodu.

FrantišekHlubocký
Vášzahradník

RádibystesenaučilinastolníPCčinaVašemnotebooku?Chtělibystekomunikovatsesvými
blízkýmipomocíemailunebofacebooku? 
Nevítesiradystím,jakakdehledatprácičijaksivytvořitživotopis?
Přijďte do Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s.Vrámcislužby
SociálnírehabilitacenabízímeŠkolenínapočítačizdarma,atoprozdravotněpostiženéiseniory.
Školeníprobíháindividuálněspracovníkem,kterýVásproškolínapočítačidlenabídkyCentra.
Nebojteseapřijďtesenaučitněconovéhonebosijenosvěžitsvéznalosti.V případě zájmu se 
obraťte na tel: 775 693 984 či na adrese Bělehradská 389, 530 09 Pardubice – Polabiny, nar-
cisa.jelinkova@czp-pk.cz  www.czp-pk.cz

Bc.DenisaKřivková(sociálnípracovník)

SLAVNOSTI LETNÍHO SLUNOVRATU

ŠKOLENÍ NA PC PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZDARMA!
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Mateřskáškolabylauzavřenazdůvodupan-
demieCovid-19od16.3.do24.5.V tomto
obdobíprobíhalazapomocivšechpracovnic
dezinfekce prostor mateřské školy, hraček 
a pomůcek. Byla vymalována herna třídy
„Kuřátek“.Uskutečnilysenatěračsképráce
zahradníhonábytkuaúpravaškolnízahrady.

Budovahospodářskéhopavilonubylaopat-
řenakamerovýmsystémemabylrevitalizo-
ván zabezpečovací systém pro celý objekt.
Do oken a dveří hospodářského pavilonu
byly instalovány nové sítě proti hmyzu.
VNemošicíchbyloopravenozdivovšatně
dětí a vymalováno. Paní učitelkymateřské

školyprůběžněpřipravovalyvzdělávacína-
bídkuproděti,kterévtomtoobdobímusely
zůstatdomaatěšilysenaopětovnésetkání.
Některédětinámprostřednictvímrodičůpo-
sílaly fotky, jak vypracovávají úkoly, což
násmocpotěšilo.
Vpoloviněkvětnaproběhlzápisdomateř-
skýchškol.Ze49podanýchpřihlášekbylo
přijato11dětídoPardubičeka9dětídoNe-
mošic.Úvodníschůzkasebudekonat18.6.
v16hodinprorodičezPardubičekav16:30
pro rodiče zNemošic v ředitelněmateřské
školy.
Teďsijižsvětšinoudětíužívámekamarádů 
a školní zahrady, která nám je útočištěm.
Upevňujemejižzískanépoznatky,učímese
novépohybovéakooperativníhryarozvíjí-
mekomunikativníasociálnídovednosti.

Překrásnélétoplnésluníčkapřejívšichniza-
městnancimateřskéškoly.

VmateřskéškoleČernézaBoryjsmepoVá-
nocích přivítali nový rok velmi pestře. Ne-
chyběladivadelnípředstavení,přírodovědné
apreventivníprogramyčizážitkovýseminář
vIntegračnímcentruKosatecvPardubicích. 
 Bohužel jsmeletosnemohliodem-
knoutklíčemjaro,protožeaninámsenevy-
hnulouzavřenímateřskéškoly.Avšakanití-
živá epidemiologická situace nezabránila 
vtom,abychombylivkontaktusdětmi.Děti
byly rády za všechna překvapení v poštov-
níchschránkách,vpodoběpracovních listů,
omalovánek,pexesadalšíchzábavnýchakti-
vitktvořenídomasrodiči.Mrzínás,želetos
neproběhlDenotevřenýchdveří, alevpříš-
tímškolnímrocesekonaturčitěbude.

Všichni jsmenetrpělivěčekali,ažsemateř-
skáškolaznovuotevře,abychommohlizpí-
vat, tvořit,a také1.červnaoslavitDendětí
soutěžeminazahradě.Všechnydětibylymoc
šikovnéazasloužilysiodměnuvpodoběčo-
koládovémedaileadiplomu.Nakoncičerv-
nabudeprodětipřipravenaakcesnázvem,,
Pirátská výprava“, při které se rozloučíme 
snašimipředškoláky.Letosproběhnebohu-
želbezrodičů,aleitaksijipatřičněužijeme!
Léto je před námi a my už se nyní těšíme
na nové kamarády, se kterými se potkáme 
vpříštímškolnímroce.

  DvorskáEliška,DiS,
VedoucíučitelkaMŠČernázaBory 
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KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK 

MŠ ČERNÁ ZA BORY CEDR PARDUBICE ZAHÁJIL 
PROVOZ SLUŽBY NÁSLEDNÉ 
PÉČE PRO OSOBY PO MRTVICI

Cévnímozková příhoda (mrtvice) je závažná
zdravotníkomplikace,kterámůžepotkatkaž-
dého z nás, přichází bez známek varování 
anásledkymohoubýtvelmizávažné.Následné
péčiopacientypoprodělanémrtvicisevPar-
dubicích věnuje nově vzniklé CENTRUM 
KOMPRE, které působí v rámci neziskové 
organizace CEDR Pardubice o.p.sajesvým
způsobemprůkopníkemvtétooblasti.
Posláním CENTRA KOMPRE je poskytovat
účinnoupomoclidempomrtviciapodpořitje
při návratu do aktivního života. Nezbytnou
součástínáslednépéčejelogopedickáterapie.
Mrtvicemávelmičastozanásledekvážnoupo-
ruchuřečovýchfunkcí.Vsouvislostisposky-
továním logopedické terapie byla v květnu
spuštěnadárcovskávýzvasvýstižnýmnázvem
„Mluvím, tedy jsem!“. Prostřednictvím této
dárcovské výzvy můžete finančně přispět
nanákuplogopedickýchpomůcek.Podrobnější
informace najdete na portále 
DARUJME.CZanawebovýchstránkách
www.cedrops.cz
https://www.darujme.cz/projekt/1203090
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BLAHOPŘEJEME

ÚŘEDNÍ HODINY

CHARITATIVNÍ SBÍRKA JE TU!

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

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne: 29. 6. až 3. 7. 2020 
čas: PoaSt8-17h,Út,Čt,Pá8-14h(11:30-12:30hpauza) 
místo: ÚřadMOPardubiceIV,Bokova315,Pardubičky

Díky nouzovému stavu z důvodu koronavirové pandemie musela být tradičně plánovaná dubnová charitativní sbírka pro Diakonii 
Broumov zrušena. Věříme, že čas strávený doma jste využili i na třídění šatníku a máte nachystané balíčky pro potřebné.

CO MŮŽETE PŘINÉST:
•veškeréoděvy-dámské,pánské,dětské–nepoškozené s funkčními zipy
•Obuv–nepoškozená(zavázanávigelitovétašce)
•Kabelky,batohy–pouze nepoškozené a s funkčními zipy
•Lůžkoviny,prostěradla,ručníky,utěrky–čistéimírněpoškozené
•Přikrývky,polštářeadeky-pouze péřové 
•Záclony,závěsy–nepoškozené
•Látky(minimálně1m2,prosíme,nedávejtenámodřezkyazbytkylátek)
•Knihy
•Menšíelektrospotřebiče–mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
•znečištěnýavlhkýtextil,
•ledničky,televize,počítače,matrace,koberce
 –zekologickýchdůvodů,
•nábytek,jízdníkola,kočárky-transportemsepoškodí,
•lyže,lyžáky,
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán – pozor změna!!!!

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

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

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.


