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čtyřka

SLOVO STAROSTY


Vážení spoluobčané,
prožíváme nyní velmi těžké období, ale
věřím, že díky vašemu zodpovědnému
přístupu a rozšiřujícímu se procentu naočkovaných občanů se nám podaří koronavir
zvládnout, a že s jarem začne epidemie
ustupovat a budeme se moct vrhnout naplno do práce.
Nejnáročnější investiční akcí v našem
obvodu bude zajisté v letošním roce rekonstrukce nadjezdu u krajské nemocnice
v ulici Kyjevská. V předstihu se omlouvám našim občanům za případné komplikace, které můžou nastat nejen v dopravě.
Nepříjemné situace se mohou ještě zhoršit
výstavbou v areálu bývalé Tesly. Věřím,
že firmy na stavbách budou dodržovat předem stanovené podmínky a pravidla, aby
případné problémy co nejméně ovlivnily
život našich obyvatel.
V lednu bylo již předáno staveniště a proběhly průzkumné práce na pilířích nadjezdu. Práce budou pravděpodobně ukončeny
v průběhu listopadu.
Podrobné informace Dopravního podniku
města Pardubice týkající se změny dopravy z důvodu rekonstrukce nadjezdu naleznete uvnitř zpravodaje.

POZVÁNKA
Často jsme odpovídali na dotazy týkající
se rekonstrukce mostku nad železniční
vlečkou na konci ulice Národních hrdinů
v Pardubičkách. Při uzávěrce zpravodaje
byla rekonstrukce mostku v závěrečné fázi
a tak doufám, že nyní již slouží ke spokojenosti občanů.
Velkou radost mi udělali zastupitelé města
Pardubic, když zamítli změnu územního
plánu v lokalitě „Starzone“ mezi Černou
za Bory a Staročernskem. Návrh této změny měl umožnit výstavbu další skladové
haly v území, kde v současné době jsou již
v dlouhodobém provozu skladovací haly,
které znepříjemňují život obyvatelům
v okolí, a to nejen hlukem provozu, ale
i zvýšeným nárůstem dopravy nákladních
automobilů na příjezdových komunikacích. V této věci proběhla řada jednání
a jsem velmi potěšen, že nebezpečí výstavby další skladové haly je v dohledné
době znemožněno. Schůdným řešením využití pozemků v této lokalitě by mohl být
návrat k původní studii, ve které byla navržena čerpací stanice s obchodem a dalšími
službami pro občany nejen z této lokality.
Zastupitelé města Pardubic schválili zajištění kompletního provozu národní kulturní
památky „Památník Zámeček“. Nově zřízená příspěvková organizace města zajistí
kromě provozu expozice, programů ve formě odborných konferencí a vzdělávacích
programů pro školy i pořádání pietních
aktů. Výhodou této příspěvkové organizace budou větší možnosti pro získání dotací
z různých zdrojů na své aktivity. Zastupitelstvo města rozhodlo o ročním příspěvku
ve výši 4 mil. Kč na provozní náklady. Počítá se s celoročním provozem objektu expozice, která připomíná tragické události
z doby druhé světové války.
Nadále usilujeme o prohlubování spolupráce s Československou obcí legionářskou, která má ve vlastnictví Larischovu
vilu, na které probíhají již několik let rozsáhlé rekonstrukce. Podporujeme určitě

V pondělí
dne 29. 3. 2021
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, ve vývěskách
MO nebo na webových
stránkách MO Pardubice IV.
Účastníci jsou povinni dodržovat
dostatečné rozestupy a použít
ochranné pomůcky dýchacích cest
dle nařízení vlády.

správný záměr vybudovat propojení popraviště „Památníku Zámeček“ s touto vilou, aby připomínalo poslední cestu nejen
obětí Heydrichiády.
Přeji vám co nejpříjemnější prožití jara,
hlavně hodně zdraví a optimismu. Věřím, že
toto náročné období zvládneme a zase si budeme užívat život s „obyčejnými“ starostmi.
				
Ing. Petr Heřmanský
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INFORMACE – MÍSTNÍ POPLATKY
- místní poplatek ze psů
- místní poplatek za provoz systému shromaž
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Upozorňujeme občany, že splatnost pro
r. 2021, výše uvedených místních poplatků je
30. června 2021.
Zároveň žádám o omezení osobní návštěvy
úřadu na minimum. Případné neodkladné záležitosti prosím nejdříve řešte bezkontaktně,
a to telefonicky, datovou schránkou nebo
e-mailem.

Děkujeme, že při placení místních poplatků
především využíváte bezhotovostní úhrady na
účet č. 19-1205459389/0800. Veškeré údaje
pro platbu příslušného poplatku jsou uvedeny
na poštovních poukázkách, které byly doručeny v únoru 2021 do místních částí MO Pardubice IV.
Kontakt na správce poplatků:
Renata Tichá – místní poplatek ze psů:
tel. 466 859 849,
e-mail: renata.ticha@umo4.mmp.cz
Marcela Macounová – místní poplatek za
provoz systému nakládání s komunálním
odpadem:
tel. 466 859 844, e-mail:
marcela.macounova@umo4.mmp.cz

UZAVÍRKA NADJEZDU V KYJEVSKÉ ULICI
Termín uzavírky 7. 3. – 7. 11. 2021
V březnu začíná dlouho plánovaná rekonstrukce a modernizace nadjezdu v Kyjevské ulici. Frekventovaný
most, který je jedinou spojnicí velké části Pardubic se zdejší nemocnicí, se dočká opravy a v úseku
u nemocnice také rozšíření, které umožní další rozvoj tohoto území.
Po dobu uzavírky nadjezdu povede obousměrná objízdná trasa pro automobily po Dašické a Staročernské ulici na Černou za Bory a odtud, po odbočení na kruhovém objezdu, po Průmyslové ulici až
k její křižovatce s Kyjevskou ulicí. Z ní mohou motoristé pokračovat buď vlevo na Nemošice, nebo vpravo
po Kyjevské k nemocnici. Motoristé také musí počítat se změnami v parkování v okolí nemocnice.

Objízdná trasa MHD
linka 2 – jako jediná bude i nadále nabízet nepřestupní spojení s nemocnicí, bude se tak však dít nově
pouze každým druhým spojem. Spoje této linky budou střídavě ukončovány buď právě před areálem
PKN, kam spoje dojedou po objízdné trase přes nadjezd v Černé za Bory, anebo budou alternativně
trasovány ulicí Ke Kamenci (s obsluhou zastávky Štrossova), z níž pak zamíří zpět do centra.
linka 12 – z centra Pardubic bude vedena ulicemi Dašická a Staročernská do zast. Holandská a dále ve
svých obvyklých trasách (Drozdice/Mnětice/Černé za Bory), v některých časech bude zajíždět k Foxconnu
jako kapacitní posila. Zajistí rovněž nabídku v ulici Dělnická.
linka 27 – po průjezdu okružní křižovatkou u Černé bude vedena přes Zámeček do zastávky Zdravotnická
škola, nemocnici tedy během rekonstrukce nadjezdu Kyjevská vynechá.
linka 28 – bude při výjezdu z města vedena přes zastávku Štrossova a dále taktéž po II/322 (přes Slovany)
s tím, že spoje směřované do Hostovic pojedou z kruhového objezdu rovnou do zastávky Holandská,
spoje vedené do Veské naopak železniční trať nebudou nadjíždět vůbec.
linka 22 – nebude v provozu.
linka 19 – dočasně zprovozněná linka, která zajistí svoz a rozvoz žáků pro základní školu v Pardubičkách.
linka 99 – linka nočního provozu se po obsluze Černé za Bory do centra vrátí zpět přes Slovany.
linka 1 – rovněž ovlivněna výlukou, vlivem nové nabídky pro Slovany (linky 2, 12, 27 a 28) bude tato vedena
pouze v relaci Jesničánky – střed města a zpět.
Spoje linek 2, 12, 27 a 28 zastaví ve Slovanech na všech nácestných zastávkách vyjma Slovany, točna,
která zůstane po dobu uzavírky nadjezdu Kyjevská bez obsluhy. Uvedené linky zastaví rovněž na zastávce
Černá za Bory, odb. žel. zast., která tak bude přestupní pro cesty z místních částí MO Pardubice IV a VIII
do oblasti nemocnice (např. Mnětice > Nemocnice, Hostovice > Zámeček atp.).
Uzavírka nadjezdu bude mít dopad i na linkovou dopravu, kdy spoje dopravce ARRIVA,
zajišťující spojení Pardubic s okolními obcemi, nebudou v době uzavírky obsluhovat zastávku
U nemocnice.

uzavřený úsek

uzavřený úsek

objízdná trasa

objízdná trasa

Objízdná trasa pro vozy záchranné služby – pozor na Vinici!
Pro IZS bude po dobu rekonstrukce povolen vjezd přes stezku pro pěší a cyklisty a lávku přes řeku
Chrudimku a dál ulicí K Vinici na S. K. Neumanna.
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www.pardubice.eu

www.dpmp.cz

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
kontejnery jsou určené pouze pro tzv. objemný odpad - tedy nábytek, matrace, linolea, odpad z běžného vyklízení
domácností.

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

Stanoviště

Den přistavení

Přistavení v týdnech

Černá za Bory
(ul. Na Rybníčkách)

Čtvrtek

10; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 37; 39; 41;
43; 45; 46; 47; 50

Mnětice (u hřbitova)

Pátek

10; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 37; 39;
41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50

Drozdice (před č.p.41)

Středa

12; 14; 20; 23; 29; 32; 38; 40; 44; 47

Drozdice (u rybníčku proti
č.p.17)

Středa

17; 26; 35; 42;50

Staročernsko
(Borská x Podhumenská proti č.p.17)

Středa

12, 23, 30, 48

Staročernsko
(Dubská 71)

Středa

16, 37

Žižín

Středa

12; 16; 37; 48

Provozní doba separačních dvorů v MO Pardubice IV:
Nemošice, ul. Ostřešanská

ÚT, ST, ČT – 13:00 - 17:00 h

				

SO – 8:00 - 12:00 h

Pardubičky, ul. Průmyslová

ÚT, ČT – 12:00 - 17:00 h

				

SO – 8:00 - 12:00 h

Podrobnější informace naleznete na www.smp-pce.cz (odpady)
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
Sčítání začíná o půlnoci z 26. 3. na 27. 3.
2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost se
sečíst online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11.
5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci budou zajišťovat
sčítací komisaři
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou
za deset let. Jeho cílem je získání přesných
a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného
života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii.
Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno
splnit z domova bez nutnosti kontaktu se
sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání.
Budou zjišťovány výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou
tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete vy-

plňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte,
a o všech osobách, jež tam společně žijí.
Nebudete dotazováni na žádné majetkové
poměry ani na zdravotní stav. Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou
dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na
ně odpovíte.
Ve sčítání budou dotazy, zda bydlíte ve
vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu
v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu
rok před sčítáním, informace o nejvyšším
ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě
pracoviště nebo školy.
Sčítací formulář je možné vyplnit i za další
členy vaší rodiny, stačí se domluvit. Musíte
však znát situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů, například
jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou (ob-

čanský průkaz, cestovní pas nebo doklady
vydané cizincům) a datum narození, a dále
informace pro osobní část formuláře, například první bydliště po narození, informace
o vzdělání či zaměstnání.
Online formulář můžete pomoci vyplnit někomu jinému, kdo to sám nezvládne.
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou
pracoviště České pošty, s.p. nebo Českého
statistického úřadu určená pro veřejnost
k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů pro
Sčítání 2021. Jejich soupis a veškeré další
informace týkající se Sčítání 2021 naleznete
na webových stránkách www.scitani.cz.

NECHTE SE INFORMOVAT O ODSTÁVKÁCH
ELEKTŘINY E-MAILEM NEBO SMS!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUŽBA
PARDUBICE NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

JE TO SNADNÉ:

SBD Družba Pardubice nabízí všem
společenstvím vlastníků možnost správy bytového domu a také výkon funkce statutárního orgánu, tedy předsedy společenství. Jedná se o taková
společenství, kde se při vzniku SVJ
nebo po skončení funkčního období
výboru nenajde nikdo, kdo by byl ochoten vykonávat funkci člena výboru, případně členové výboru
odstoupí v průběhu funkčního období a do výboru není nikdo zvolen. Pokud ve vašem SVJ taková situace nastane, neváhejte kontaktovat pracovníky družstva – Ing. Milan Žák, tel. 724 227 848,
e-mail: milan.zak@sbdpce.cz; Dana Koláčková,
tel. 724 083 489, e-mail: dana.kolackova@sbdpce.cz.

Krok 1
Zaregistrujte se na webové stránce:
www.cezdistribuce.cz/sluzba
Krok 2
Vyplňte:
EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování
za elektřinu)
Datum narození zákazníka / IČO
E-mail pro potvrzení nastavení služby
Krok 3
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS.
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale
i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.
A máte HOTOVO!
O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.
Váš ČEZ Distribuce, provozovatel elektrické sítě
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Pověřený pracovník družstva s Vámi dohodne termín schůzky, na které podá členům SVJ informace týkající se statutárního orgánu a volby SBD Družba Pardubice předsedou společenství.

SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU
KOMPLETSERVIS JIŘÍ ŠIMON

IN VINO RDD s.r.o.

- 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

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.

Na Benátkách 74, 533 01, Pardubice - Černá za Bory
Tel.: 773 601 111, info@kompletservis.net
www.kompletservis.net

Ing. Petr Kůrka
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

- Studie oslunění a denního
osvětlení, zastínění pozemků

tel.: 728 884 090
e-mail: kurka@kurka-projekt.cz
www.kurka-projekt.cz

- Projekty pozemních staveb
- Odhady cen nemovitostí cena obvyklá pro dědické řízení, tržní cena pro účely prodeje

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

AZ GARDEN s.r.o.

Staročernská 200
Černá za Bory
(u žel. nadjezdu)
tel.: 466 616 193
azgarden@centrum.cz

AUTODÍLY - ŠKODA
Miroslav Černý

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
- CINIS – čištění vod

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

Výroba zabezpečovacích mříží, nouzové 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

VINOTÉKA A ZMRZLINA NA VSI
VINÁRNA, PIZZA, ZMRZLINA, OBČERSTVENÍ

- 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

• veškeré sklenářské práce
• zasklívání u zákazníků
• plexisklo, komůrkový polykarbonát

AGROSTAV
PARDUBICE a.s.

MIROSLAV ZEMEK

- 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

SKLENÁŘSTVÍ
ZDENĚK KUDRNÁČ

Zelená 297,
Pardubičky
tel.: 466 651 967
mobil: 604 967 920

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

KAMENICTVÍ KŮRKA
výroba a montáž pomníků
z leštěné žuly, rekonstrukce hrobů, opravy hrobů,
broušení, nápisy, hřbitovní
doplňky

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

tel.: 466 330 074
mob.: 777 337 383
www.kamenovyroba.cz
Vzorková prodejna:
J. Palacha 853, Pardubice
(naproti obchod. centra BILLA)

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

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

Černoborská 8, Mnětice
tel.: 607 877 218

Provozní doba:
po-pá 8:00 – 17: 00 hodin

LÉKÁRNA PARDUBIČKY
individuální poradenství,
měření krevního tlaku zdarma
internetová poradna:
lekarna.pardubicky@seznam.cz
- prodej zdravotní obuvi
- prodej a poradenství v oblasti
léčebné kosmetiky

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

RESTAURACE U KOSTELECKÝCH

KVĚTINÁŘSTVÍ U FRANTIŠKA
krmiva pro psy a kočky, semena
a sadby, poradenství pro zahrádkáře a chovatele, vazba věnců
a kytic ke všem příležitostem.

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.

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

denní menu , školení, sál, salonek,
rodinné oslavy, svatby

Nyní sleva až 50%
z doplatku na léky pro majitele
věrnostních karet.

KOSMETIKA A PEDIKÚRA „KLASIKA“
BC. HANA BURIANOVÁ

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

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

- kosmetika
- pedikúra
- manikúra
- depilace

tel.: 731 225 136
e-mail:
hanka.burian@gmail.com
www.klasikakosmetikapedikura.cz
Na Klárce 417, Nemošice

provozní doba PO-PÁ 8:00-17:00

Nabídka inzerce v Pardubické čtyřce
PODLAHY PARDUBICE JAN HORÁK
• Kompletní dodávka a montáž podlahových krytin včetně doplňků
• Úpravy podkladů moderními technologiemi
• Odborná konzultace v místě zakázky, cenová kalkulace zdarma
• Odborné poradenství v oblasti údržby a péče o podlahové krytiny

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 .

Dále nabízíme: zednické práce, malířské a natěračské práce,
obkladačské práce, elektroinstalační práce, instalatérské práce,
truhlářské práce, stěhování a autodoprava do 3,5 t

Z důvodu zájmu o velkoplošnou inzerci uvádíme i její ceník (ceny jsou bez DPH): Formát A6 1050,- Kč, A5 2100,- Kč,
A4 4200,- Kč

Revoluční 364 , 530 03 Pardubice, tel.: 777 091 672
info@horak-podlahy.cz, www.horak-podlahy.cz

IVAN ŘEZNÍČEK
pokrývačství, klempířství, tesařství

Sadová 51, Nemošice
mobil: 732 844 128

V případě zájmu volejte na tel: 466859845 nebo pište na e-mail:
podatelna@umo4.mmp.cz
Ing. Iva Matušková
referent sekretariátu

ZDRAVÍM VŠECHNY PŘÁTELE!
Myslím tím přátele čehokoliv. Jedním slovem řečeno – koníčkáře. Je úplně jedno, jestli
se jedná o přírodu, zahradu, zvířata či techniku nebo vědění. Život se nám v poslední době
nějak šmodrchá. Vnější okolnosti těžko můžeme ovlivnit, ale svůj čas si můžeme naplnit
sami. Jen nepropadat beznaději, či zoufalství.
Ty patří podle starých křesťanských zásad
mezi nectnosti. Všichni jistě znáte herečku Jitku Molavcovou. Řekla krásnou větu:
„Není nic ztraceno, dokud žijeme!“ Jenom
nalézt smysl našeho života. A to už opravdu zaleží jenom na nás. Není to lehké. První
krok je začít sledovat jen nejnutnější zprávy.
I tak se dozvíme dost špatných, co nám berou
náladu. A to je škoda. Jeden moudrý člověk
řekl: „Každý den, kdy jsi se nezasmál, považuj za ztracený.“ Já ještě dodávám – alespoň se usmívejme. Škoda, že je mezi Čechy
zakořeněné při setkání častěji na něco hudrat
a pokud možno sdělit nějakou „ jobovku“.
Jsou národy, kde je na prvním místě na druhého se usmát a navzájem si říct z čeho mají
radost, co právě dělají a to horší proberou až
později. Důležité však je s někým popovídat.
Poslední dobou mnohým zbývá víc času na
koníčky. Mezi stejnými to se vedou řeči. To
padají někdy až vtíravé otázky. Na příklad.
„Ještě Ti pořád slouží ta stará kára?“ /to není
manželka/ - pánové jsou automobilisti. „Ještě Ti doma překáží ten pichlavý fousáč?“
- dámy jsou kaktusářky. Inu stejný zájem lidi
spojuje. Já vím, že možnosti konverzace jsou
teď omezené, ale zase bude líp. Přichází jaro

a jarní sluníčko má sílu uzdravovat, loni
nám také pomohlo. Věřme přírodě. Pobývejme venku co nejvíc. Prý třicet minut denně
už pomáhá zlepšovat odolnost i psychiku.
S jarem přicházejí také svátky, či možno
říct oslavy a některé připomenu. Po prvním
jarním úplňku měsíce přichází Velikonoce.
Pro věřící křesťany velký svátek Ježíšova
zmrtvýchvstání. Úplně všichni bez rozdílu se
určitě radují z nového života v probouzející
se přírodě. Pojí se k nim spousta zvyků, ale
o nich příště. Druhá květnová neděle je vyhrazena pro krásný rodinný svátek Den matek. V určité podobě tento svátek existoval už
v minulosti. V Antice se oslavovala Bohyně
Matka, Starý Řím měl den zvaný Matronalie, zasvěcený Bohyni Juno. Ve Velké Británii byl už v 16. století den volna vyhrazený
k návštěvě matky a původní rodiny. Říkali
mu Mateřská neděle. Bylo to v době předvelikonočního půstu. Ten současný má původ
ve Spojených státech, kdy po občanské válce Sever proti Jihu začaly pokrokové ženy
protestovat proti nesmyslnosti válek, protože
v nich přicházejí o syny a otce rodin a zbývají na všechny starosti mnohdy samotné. Svátek matek vzaly za svůj téměř všechny státy.
U nás byl zaveden po vzniku první republiky.
Po roce 1948 byl úředně zapomenut, nyní se
však začíná dostávat zase do našeho vědomí. Ačkoliv je v kalendáři psán jen malým
písmem, uznávejme jej. Vždyť ty maminky,
ať mladé, nebo již babičky, stojí za projevení trochy vděku a lásky. Daly nám život.

U nás téměř neznámým je Den otců. Připadá na
3. červnovou neděli. Svůj původ má od
r. 1910 opět v Americe kde jej prosazovala
jedna aktivistka jako vzpomínku na svého
tatínka, který ji a její čtyři sourozence po
smrti maminky sám vychoval. Tento den patří všem dobrým tátům a v mnoha státech se
již také slaví. Některé země jej přesunuly na
19.března, den Svatého Josefa. Slaví se poněkud rozverněji, tátové dostávají malé dárečky s oblíbenými dobrotami, či snídani ráno
do postele. Dělají se různé legrácky.
Ony vlastně všechny svátky jsou proto, abychom si mohli navzájem dělat radost. Té je obzvlášť v této době potřeba.
Těším se, že se budeme dál ve zdraví a dobré
mysli potkávat. S mnohými chmurami nám
pomůže jaro a také bylinky, nemusíme polykat hned prášky. Teď si je můžeme koupit
v lékárně a později v přírodě nasbírat, či sami
vypěstovat. Přijďte se poradit. Věřte, bude
líp. S připomínkou starodávných nectností
jsem začal, skončím se ctnostmi, mezi které
patří Víra, Naděje, Láska a Trpělivost. Přeji
Vám všem, ať jich máte v duši vždycky dost.

Váš zahradník František Hlubocký
P.S. Kdyby někoho zajímalo něco víc o ctnostech a neřestech, zajeďte se podívat do Kuksu. Jsou tam alegorie všech již několik století.
Autor je slavný Matyáš Bernard Braun.

SENIORSKÁ OBÁLKA – I.C.E. KARTA
Pardubický kraj se připojil k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a nechal vytisknout takzvané Seniorské obálky. Jedná se
o tiskopisy I.C.E. karta senior, které mohou
pomoci nejen osamoceně žijícím seniorům
v tísni, v ohrožení zdraví, či života. Fungují
už v řadě zemí světa a jsou dobrým pomocníkem při případném zásahu zdravotníků, policistů či hasičů.
Do určeného tiskopisu I.C.E KARTA senior
buď sám, nebo za pomoci příbuzných či svého praktického lékaře vyplní základní údaje
o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně
dávkování) i kontakty na své blízké osoby
a praktického lékaře. Údaje pak budou umís-

těny na viditelném místě v bytě, například
na dveřích lednice nebo na vnitřní straně
vchodových dveří v plastové obálce tak, aby
si jich záchranáři i policisté všimli a mohli
s údaji pracovat.

kde je možné si I.C.E kartu stáhnout a jak
ji vyplnit, lze dohledat na webových stránkách http://www.seniorivkrajich.cz/seniorska-obalka/

Seniorská obálka je pro zájemce dostupná
na recepcích Krajského úřadu Pardubického kraje, na obecních a městských úřadech
a u poskytovatelů vybraných sociálních služeb. Seniorskou obálku si můžete vyzvednout také na podatelně Úřadu městského
obvodu Pardubice IV, Bokova 315, Pardubice - Pardubičky.
Podrobné informace k Seniorské obálce,
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RECEPT - VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Na velikonoční stůl neodmyslitelně patří beránek. Málokdo však už dnes ví, odkud tato
tradice pochází. Biblické dějiny jsou velmi
úzce spjaty s velikonočním beránkem, každá
izraelská rodina měla o Velikonocích přinést
beránka do chrámu a obětovat jej.

Těsto:
270 g hladké mouky
130 g moučkového cukru
2 lžíce vanilkového cukru
70 g másla
3 vejce
250 ml 33% smetany ke šlehání
3 lžičky kypřicího prášku do pečiva
Na zdobení:
3 lžíce moučkového cukru
2 hřebíčky nebo rozinky

Jeho krev byla obětována bohu a maso si rodina naložila do bylinek a upekla na ohni,
servírovala ho potom s nekvašeným chlebem. Tento obřad měl připomínat „velikou
noc“, při které izraelský národ vyšel z egyptského otroctví. Beránek je symbolem prolití
krve Ježíše Krista, jež nás vysvobozuje z otroctví hříchů. Pro většinu z nás jsou Velikonoce spíše oslavou jara, ale bez beránka si je
neumím představit.

NEMOŠICKÝ ČTYŘLÍSTEK
Děti z naší školičky se pomalu loučí se zimou,
kterou si opravdu užily. Letošní zima byla bohatá na zimní radovánky i u nás v nížině.
Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci
zatím nevíme, jestli se uskuteční každoroční
zvyk vyhazování paní Zimy do řeky Chrudimky, ale doufáme v to. Poté se už budeme těšit
na další jarní akce. Máme jich v plánu dost. Po
znovu otevření školky čeká naše děti čtenářská aktivita MAMI-TATI, POJĎME SI ČÍST.
I když je tato aktivita dobrovolná, přihlásila se
k ní většina. Domů dostanou rodiče postupně
čtyři knihy od nakladatelství ADVENT-ORION, které budou mít zapůjčené od Nadačního
fondu Zdravý život. Rodiče si je s dětmi budou číst, povídat si o obsahu i o poučení, které
z knihy vyplyne, a také jak ho využít i doma.
Nakonec děti nakreslí obrázek z přečtené knihy a donesou do MŠ. Závěrem máme pro děti
připravené překvapení. Nejdůležitějším záměrem tohoto projektu je, že děti společně s rodiči prožijí hezké chvíle s knihou a vytvoří si tak
ke čtení kladný vztah.
Blanka Rambousková
vedoucí učitelka MŠ Nemošice
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Postup:
1. Troubu dejte předehřát na 175 °C a pečlivě
máslem vymažte formu. Následně ji vysypejte moukou, aby se vám beránek nepřilepil
a šel dobře vyklopit.
2. Do mísy robota dejte máslo, oba cukry
a vajíčka. Nechte šlehat na střední rychlost,
dokud směs nenabude. Pak do ní prosejte
mouku s kypřicím práškem a nakonec přilijte
i smetanu ke šlehání. Poté opět šlehejte do
doby, než vám vznikne hladké těsto.

3. Těsto pak nalijte do formy na beránka, naplňte ji asi 1 centimetr pod okraj. Povrch
uhlaďte stěrkou a jestli máte otevřenou formu, zakryjte ji alobalem, aby vám beránek při
pečení nepopraskal. Pokud máte dvoudílnou
formu, stačí přiklopit druhou částí formy.
4. Nechte péct dozlatova, bude to trvat přibližně 50 minut. Před vytažením beránka ještě raději zkontrolujte a zapíchněte do těsta
špejli, pokud se těsto na špejli nelepí, máte
hotovo. Vytaženou formu na chvíli zabalte
do mokré utěrky. Po chvíli, kdy forma
zchladla, z ní díky tomu beránka bez problémů vyklopíte. Nechte ho ležet na mřížce až
do úplného vychladnutí. Jinak by se totiž
mohlo stát, že se mu jeho vlastní vahou rozlomí krk.
5. Vychladlého beránka jemně posypejte
moučkovým cukrem. Namísto očí dejte hřebíčky nebo špendlíkem připevněte rozinky
a kolem krku mu můžete opatrně uvázat stuhu. Moje babička zapíchla ještě do tlamičky
myrtu nebo asparágus.

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK
Začátek kalendářního roku nám přinesl dlouho očekávaný sníh. Zprvu skromný
poprašek se později proměnil v bohatou
sněhovou nadílku, a proto i Pardubice byly
po dlouhé době zase opravdu zimní a bílé.
Děti měly z pořádné sněhové peřiny velkou
radost a zpříjemnila jim tak každodenní pobyt venku.
Všichni malí zájemci o lyžování sice museli oželet účast na lyžařském výcviku ve Ski
areálu Hlinsko, o hrátky se sněhem ale nepřišel nikdo. K maximálnímu využití sněhových dnů nám posloužila naše školní
zahrada.  
Teple se obléct, nasadit čepici, rukavice
a šlo se na to!
I malý kopeček se rázem proměnil v závodní dráhu a většina dětí využila boby,
lopaty a kluzáky pro své sportovní výkony.
Některé zase více lákalo stavění sněhuláka,
pevnosti či pouhé odhrabávání sněhu lopatou. Také sněhové bábovky se vyráběly
dobře. Děti si sníh opravdu užívaly a na
tvářích jim bylo vidět nadšení a zápal pro
hru. Na oběd se do školky vracely s červenými tvářemi i nosy.
Díky pár mrazivým dnům se daly vyzkoušet i zajímavé pokusy s vodou. Děti pozorovaly, jak se vlivem velké zimy mění
v led, a naopak sníh, který si přinesly ve
sklenici do třídy, se zase brzy rozpustil
zpátky na vodu.
Protože ale sníh a led zmizel v přírodě
rychleji, než by si přály, proměnila se třída
Kuřátek na chvíli v krajinu severního pólu.
Děti postavily iglú a společně si zahrály na
Eskymáky. Lední medvěd a tučňáci se stali
jejich kamarády při výletu po grónské zemi
na ledové kře.
O veškerá kulturní představení jsme bohužel v této době také ochuzeni, ale malé děti
dokázaly obstát i jako divadelní herci. Nacvičily pohádku O kohoutkovi a slepičce
a s radostí ji kamarádům ve třídě zahrály.
Teď už nás sluníčko občas pošimrá po tvářích, a tak nezbývá, než se rozhlédnout po
prvním petrklíči a otevřít jaru vrátka.
Na to se spolu s dětmi všichni těšíme!
Renata Cimplová
Učitelka MŠ Čtyřlístek
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CHARITATIVNÍ SBÍRKA - POMOZTE POTŘEBNÝM!
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 (výjimečně ANO)

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :

dne: 12. 4. až 16. 4. 2021
čas:
Po a St 8-17h, Út a Čt 8-14:30h, Pá 8-14h (11:30-12:30h pauza)
místo: Úřad MO Pardubice IV, Bokova 315, Pardubičky

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

KONTAKTY

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

466 859 841

Jan Procházka

725 383 452

Ing. Jana Růžičková

466 859 847

Ing. Iva Matušková

466 859 845

Místostarosta – neuvolněný
Tajemnice

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT
Odbor ekonomický a vnitřních věcí

BLAHOPŘEJEME

Vážení spoluobčané,
těm, kteří se v jarních měsících
dožívají významného životního
petr.hermansky@umo4.mmp.cz
jubilea, blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví, hodně
jan.prochazka@obchod.csobpoj.cz štěstí, pohody, spokojenosti
a radosti ze života!
Těm, kteří oslaví 85, 90 a více let,
jana.ruzickova@umo4.mmp.cz
budou zástupci městského obvodu
gratulovat osobně.
iva.matuskova@umo4.mmp.cz

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.macounova@umo4.mmp.cz

Jitka Korečková, DiS. - referent přestupků

466 859 843

		

jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Ing. Tereza Hybská – vedoucí odboru

466 859 842

		

tereza.hybska@umo4.mmp.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

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

pondělí
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00

Úsek přestupků

úterý
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30

Odbor investic, dopravy a hospodářské správy

Stanislav Novák – referent investic,
vedoucí pracovní čety		

466 859 846

		

stanislav.novak@umo4.mmp.cz

středa
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
čtvrtek
NEPRODEJNÉ
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)
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