
PARDUBICKÁ

SLOVO STAROSTY
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V pondělí dne 
16. prosince 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
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Váženíspoluobčané,

konec roku je ve znamení bilancování, ale
iplánovánínaroknadcházející.Nejinaktomu
jeivčinnostinašehoměstskéhoobvodu.
VminulémzpravodajijsemVásinformoval 
onávrhuzměnveStatutuměstaPardubice,ve
kterémjsoumimojinévytyčenyipravomoci
městskýchobvodů.Dne23.9.2019bylytyto
změnyprojednánynazasedánízastupitelstva
našehoměstskéhoobvoduapřipomínkyná-
sledněpředánynaMagistrátměstaPardubice.
Vzářísekonalokolegiumstarostůsprimá-
toremměstaajehonáměstky,jehožhlavním
programem byl návrh těchto změn. Došlo
kdohoděvnejdůležitějšímbodunávrhu,ato
vevěciprávaúčastenstvíměstskýchobvodů
vúzemnímřízení,kterézůstaneažnavýjim-
ky v kompetenci městských obvodů. Nový
statutbylschválennazasedáníZastupitelstva
městaPardubicedne21.11.2019.
Mámradost,žeZastupitelstvoměstaPardubic
schválilonaříjnovémzasedáníinvestičnízá-
měr„RekonstrukceamodernizacePamátní-
kuZámeček“vPardubičkáchvčetněfinanč-
níhozabezpečení.Návrhponechávástávající
pomník.Odstraníseoplocení,stávajícíobjekt
zázemíadrobnéarchitektonicképrvky.Pod-

zemníobjektexpozicebudezáklademnové
podoby památníku.V areálu jsou navrženy
nové pěší trasy s terénními úpravami a do-
sadbou.Budevystavěnonovéparkovištěpro
návštěvníkyspřístupemzPrůmyslovéulice.
Cílemprojektu jevytvořitpietnímísto,kte-
rébudepřipomínat tragickéosudy lidí, kte-
ré způsobil nacistický režim.Ve spolupráci
spřipravovanýmprojektemČeskoslovenské
obcelegionářskénarekonstrukciLarischovy
vilyvznikneunikátnímísto,kterénemávEv-
ropěobdoby.
Celkové náklady dle rozpočtu projektu činí
více jak 33mil. korun a očekávané dotace
můžou být ve výši až 21mil. korun. Díky
evropským dotacím vznikne historicky vý-
znamné místo, nadčasově řešený památník,
kterýoslovínejenpamětníkya rodiny těch,
kteří zde byli zavražděni, ale určitě i dal-
ší generace. PamátníkZámeček byměl být
zrekonstruovándokvětna2021.Celépietní
územíbudepřístupnéceloročně.
Častoodpovídámnadotazy,kdybudeopra-
venmostnadvlečkouvPardubičkáchvulici
Nár.hrdinů.Vtétověcisekonalojednáníza
účasti náměstkaprimátora Ing.Kvaše ave-
doucího odboru dopravy Magistrátu města
Pardubice Ing. Bakajsy, projektanta, který
připravuje projektovou dokumentaci na re-
konstrukciazástupcůnašehoměstskéhoob-
vodu.Došlokdohodě,žemostbudeopraven
v nejlevnější variantě, bude bez lávky pro
pěší.Opravamostuproběhnevpříštímroce.
Jistěvětšinazvászaregistrovalavnašemob-
vodudalšíkruhovýobjezd,kterýjeuČerné
zaBorynakřižovatcesilnicII/322aIII/2983.
StavbufinancovalPardubickýkraj spřispě-
nímdotacezeStátníhofondudopravníinfra-
struktury.Nebezpečnákřižovatkabylaevido-
vána jako nehodová lokalita. Nová okružní
křižovatka usměrňuje plynulost dopravy
a zlepšila se viditelnost na komunikaci pod
inadnadjezdem.Nakřižovatkubudevbu-
doucnunapojen obchvatZminného aDašic

snávaznostínakomunikaciR35.
Dne2.12.2019bylpředÚřademMOPardu-
biceIVvPardubičkáchjižpotřetíslavnost-
ně rozsvícen vánoční strom, jsem moc rád,
žeseztétopříjemnéakcestalatradice.Díky
pěveckémuvystoupenídětízeZŠvPardubič-
kách za hudebního doprovodu pana ředitele
Mgr.Karcolabylanavozenakrásnáatmosféra 
adventníhočasu,zacožjimmocděkuji.
Přeji vám krásný adventní čas, příjemné
prožití vánočních svátkůplnýchklidu, štěstí 
aradostivkruhurodinyablízkýchadono-
véhorokupevnézdraví,hodněštěstí,pohody,
láskyaúspěchůjakosobních,takpracovních. 
   
    

Ing.PetrHeřmanský
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020

Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na území města Pardubice
Místní poplatek ze psů

Výšeuvedenémístnípoplatkysevnašem
obvodubudouvybíratdleplatnýchobecně
závazných vyhlášek Statutárního města
Pardubice o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálníchodpadůprorok2020aomístním
poplatku ze psů pro rok 2020. Příslušné
OZVprorok2020budouknahlédnutína
stránkáchStatutárníhoměstaPardubice–
www.pardubice.eu–Úřad–Radnice–Vy-
hlášky a nařízení – Evidence vyhlášek
anařízení.

Splatnost místního poplatku za svoz ko-
munálního odpadu je do 30. dubna 
2020.
Splatnost místního poplatku ze psů je 
do 15. března 2020.

O sazbě (výši) místních poplatků budou
občané informováni po zasedání zastupi-
telstva města Pardubice, prostřednictvím
tisku, hlášením v místním rozhlase, na
web.stránkáchÚMOPardubiceIVwww.
pardubice.eu→Úřad→Městskéobvody
– MO Pardubice IV – Aktuální zprávy

a informacemi umístěnými ve vývěsních
skříňkáchMOPardubiceIV.
Poplatky je možno uhradit:

a) v hotovosti v pokladně ÚMO Pardu-
bice IV v Pardubičkách, Bokova 315:
  vpondělíavestředuod8.00do11.30
hod.aod12.30do17.00hod.
vúterýavečtvrtekod8.00do11.30hod.
aod12.30do14.30hod.
vpátekod8.00do11.30hod.aod12.30
do14.00hod.

b) složenkou – složenky budou v našem
MOrozeslányvprůběhuměsíceúnoraaž
dubna2020těmobčanům,kteříkednitis-
kusloženekdosudnezaplatili.Nasložen-
kymůžesprávcepoplatkuuvést„výšicel-
kového nedoplatku“ (tj. poplatek za r.
2020+případnénedoplatkyzpředchozích 
let).Případnénedoručeníneboztrátaslo-
ženky nezbavuje občany poplatkové po-
vinnosti. Zákon neukládá povinnost tisk-
noutarozesílatsloženky.Jejichrozeslání
ze strany MO Pardubice IV je nadstan-
dardní služba sloužící k připomenutí po-
platkové povinnosti. Upozorňujeme, že 
kesplněnípoplatkovépovinnostinenínut-
néčekatažnaobdrženísloženky.
 
c) bankovním převodem na účet MO 
Pardubice IV:
č.účtu:000019-1205459389

kódbanky:0800
poplatekzakomunálníodpad -variabilní
symbol: číslo poplatníka bude uvedeno
nasložence(každáosobamásvůjVS,kte-
rýnapožádánísdělísprávcepoplatku
nebolzeuvéstrodnéčíslo)
-specifickýsymbol:1337(1340)
poplatekzepsů-variabilnísymbol:čís-
lo poplatníka bude uvedeno na složence
nebohonapožádánísdělísprávcepoplat-
ku
-specifickýsymbol:1341

d) v hotovosti v jednotlivých obcích
vdoběod 15.30 do 17.30 hod.
-vhasičskézbrojnicivMněticíchvúterý
14. 1., 18. 2. 2020
- v úřadovně v OD v Černé za Bory 
vestředu15. 1., 19. 2. 2020
-vúřadovněvODvNemošicíchvečtvrtek 
16. 1., 20. 2. 2020

Dotazykmístnímupoplatkuzaprovozna-
kládánískomunálnímodpademzodpoví:
M.Macounová, tel.466859844,e-mail:
marcela.macounova@umo4.mmp.cz.

Dotazykmístnímupoplatkuzepsůzodpo-
ví: R. Tichá, tel. 466 859 849, e-mail: 
renata.ticha@umo4.mmp.cz.

Vdoběvánočníchsvátků,kteréletospřipadají
na pracovní dny úterý 24.12., středu 25.12
a čtvrtek 26.12. 2019, bude zachován stan-
dardní harmonogram svozu komunálního od-
padu i jeho separovaných složek pro občany
města,firmyiobce.
Všechnyseparačnídvorybudouvdoběvánoč-
níchsvátkůvtytodnyanaNovýrokuzavřeny.
 
Za středeční svoz odpadu na Nový rok 1.1.
2020 bude probíhat náhradní svoz ve čtvrtek
2.1.2020,stejnětakbudouo1densvozupo-
sunuty veškeré standardně plánované svozy
nádob v průběhu 1. kalendářního týdne roku
2020.
Tzn.,ženádoby,kterébysestandardněsypaly
vestředu,budousvezenyvečtvrtek,čtvrteční
svozbuderealizovánvpátek,pátečnívsobo-
tu.
Tímtoprosímetyobčanyazákazníky,kterých
se tato změna dotkne, aby toto brali v potaz

anádobypřipravilikvýsypuvprůběhu1.ka-
lendářního týdne roku 2020 o den déle, než
obvykle.
 
Od2.kalendářního týdneroku2020bude již
svozprobíhatbezezměnapravidelnětak,jak
je nastaven standardní harmonogram svozů
nádob.

Dále připomínáme, žeTi, kteří nemohou do-
pravitposvátcíchvánočnístromečekpřímona
separačnídvůr,majímožnostodložitživéod-
strojenévánočnístromkykestanovištímkon-
tejnerů.
Stromky odložené k popelnicím u rodinných
domkůnebudousvezeny.Žádáme,abystrom-
ky byly zbaveny veškerých ozdob, protože
jsoupotéodvezenynaměstskoukompostárnu
doDražkovic,kdesestávajívstupnísurovinou
navýrobukompostu.
V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících

informací či dalších dotazů mohou občané
kontaktovat pracovníky společnosti Služby 
města Pardubic na telefonních číslech 466 
260 831-33.

SVOZ ODPADU V OBDOBÍ SVÁTKŮ V ROCE 2019 A NA NOVÝ ROK

Pozvánka na jubilejní  
27. ročník turnaje mužů 

a 13. ročník turnaje žen ve stolním tenise 
o Pohár starosty Městského obvodu 

Pardubice IV

KDE:  v obecním domě v Mněticích
KDY: 26. 12. 2019

V KOLIK:  8:30 - 9:00 h - přihlášky
                 9:00 h - začátek turnaje

Turnaj je určen pouze pro neregistrované 
hráče!!!

Bližší informace na telefonu 
602 631 122 – R. Bažant



Zimní období je ideální čas ke čtení, proč
tedy nenavštívit jednu z našich místních
knihoven v Pardubičkách nebo v Nemoši-
cích. Knižní fond je pravidelně doplňován 
onovinky,půjčitsimůžeteičasopisyrůznýc 
hžánrůnebopoužítpočítačspřipojenímna
internet. Paní knihovnice vám s výběrem
knihčisobsluhoupočítačerádyporadí.
VPardubičkáchjeprovoznídobavpondělí 
avestředuvždyod14:30do18:30hodin
VNemošicíchjeotevřenovúterýavečtvr-
tekvždyod15do18hodin.

Upozorňujeme,ževzávěru rokualebudou
knihovnyuzavřeny:
VPardubičkáchsimůžetenaposledyvletoš-
nímrocepůjčitknihy23. 12. 2019,otevřeno
pakbudeod 6. 1. 2020. 
V Nemošicích bude knihovna v provozu 
do 19. 12. 2019aotevřenabudeod 7. 1. 2020. Nazačátkulistopadusezačaliučitelésžáč-

kypřipravovatnaMartinskouslavnost.Učili
jsmesezpívatmartinsképísničky,abychom
mohlipřivítatMartinanabílémkoni.Písnič-
kydoprovodiližácizpátétřídyhrounaflét-
nu,ozvučnádřívkaačinely.Panředitelděti
doprovodil hrou na kytaru.Děti si donesly
vlastní lampionek nebo lucerničku se svíč-
kou. Lampiony nám posvítily na cestu do

parkunaVinici.Cestulesemlemovalyroz-
svícenésvíčky,abychomnezabloudili.Svatý
Martinnabílémkonidětempřinesldopisse
slibem,kterýpřečetlpanOndráček.Byloto
nádherné– světýlka, slavnostnínálada,ko-
láčkyzaodměnu.Slavnost sepovedlaauž
setěšímenazpíváníkoledpřirozsvěcenívá-
nočníhostromu.

ZŠvPardubičkách

Podle časopisu „KrajemPernštýnů“ vychá-
zejícímvedvacátýchatřicátýchletech.
Nášživotvdnešnídoběmánesporněmnoho
výhod.Oprotinašimpředkůmžijemevpo-
hodlíadostatkuvšeho.Tojemnohdyvykou-
peno spěchemaneklidem. Jepotřebaumět
se zastavit a docela obyčejně si podumat 
oněčemjinémnežvběžnémživotě.Akdy
jindy, než teď v adventním čase a oVáno-
cích,jaktobylozamládínašichrodičůaba-
biček.PoselstvíVánoc jeopravdu jiné,než
předvádění, co si mohu dovolit. To, že se
mámepostitalespoňpocelýŠtědrýdenaaž
se na nebi zatřpytí první hvězdy, můžeme
usednoutkvečeři,víasikaždý.Vevzpomí-

nanédoběbylanastolerybípolévka,trocha
jáhel-abychom byli bohatí, trocha hrachu-
-prozdravíarybavrůznýchúpravách.Také
sem patřil jablečný závin a různé ovoce 
aořechy.Každýmělpředvečeřísnístkousek
okoralého chleba, aby v domě nebyl hlad 
apopolévcenikdonemělpít,protožebyna
sebeprozradil,žerádlže.Ovocnýchstromů
silidévelicevážili.Hospodynějehladilyru-
kamaodtěsta,kdyžpeklyvánočky,dětioko-
lotančiliazpívali.Odhospodářepakstromy
dostalyněcoodvečeře.Podubrusemnasto-
le byly schované peníze, aby se držely
vdoměahospodyněodvečeřenesmělavstá-
vat,zanášelybyjíslepiceahusybynechtěly

sedětnavejcích.Děti takémělyúkol.Před
večeřízalezlypodstůlatambučely,kdákaly,
zkrátka se ozývaly jako všechna zvířata
vhospodářství.Bylataksymbolickyslidmi
azaručilose tím,žebudoudobřeprospívat 
amnožitse.Bylatoprodětiidobrázábava 
kukráceníčasupředvečeří.Některéztěch-
totradicsedajídodržovatdodnes,některéuž
ztratily na aktuálnosti.  Jsou však dvě nej-
staršízvyklosti,kteréjedobředodržovatdo-
dnes.  Příbytek má být vyzdoben větvemi
stálezelených dřevin. Nejlépe jehličnatých
stromůaživýmikvěty,jejednojestlisejed-
náokvětinyhrnkovénebořezané.Vprvním
jesymbolikadlouhéhoživotaazdraví,květy
oslavujíapřipomínajízrozenínovéhoživo-
ta. Z jehličnanů bych se přimlouval za pro
Pardubicko typickou borovici. Je v ní prý
ukryto28látekprospěšnýchzdraví.Květiny
jsoumilévšechny,stačítřebavětvičkytřešní
čizlatéhodeště.

Závěrem už jenom popřeji všem příjemné
prožitípřicházejícíchsvátkůadlouhýživot
vezdraví

FrantišekHlubocký–vášzahradník

KNIHOVNY INFORMUJÍ

NĚKOLIK VÁNOČNÍCH ZVYKŮ Z PARDUBICKA

MARTINSKÁ SLAVNOST
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DAŠÁK NANEČISTO

GymnáziumDašickávPardubicíchopětote-
vřelo9.prosince2019svédveřeprozájemce
ostudium(anejenproně).Organizátořivás
zvou,abystesiškoluvyzkoušelinaakciDa-
šáknanečisto.Budoucí studenti se zdemo-
houubezpečitvtom,žeprávětohleješkola
pro ně. Dašák nanečisto se koná 6. února
2020.Ajakokaždýrokbudoutaképřijímací
zkouškynanečistoato21.1.2020.Přijďtesi
prohlédnoutnašiškolu,zažítvýukunagym-
náziuavyzkoušetsipřijímacízkouškynane-
čisto.„Těšímesenavás,“zve ředitel školy
Luděk Burian. Sledujte www.gypce.cz
aFacebookGymnázium,Pardubice,Dašická
1083.ProžijteFenoménDašák,najdetejejna
youtube: https://www.youtube.com/watch?-
v=vz0k0bou488



PODZIMNÍ VÝLET

Dny na přelomu září a října bývají téměř
pravidelně charakteristické příjemným po-
časím, kdy slunko už nežhne jako v létě,
vzduch je čistý a z vyvýšených míst jsou
krásnévýhledydodáli.Inuideálnídobana
výlety, už proto, že nebývá nikde mnoho
turistů.Vědomi si výhod této dobyOsadní
výborPardubičkyaKulturníkomisenaplá-
novaliproobčanyobvoduvýlet,atosdatem
odjezdu5. října. Vplánubyly jakkulturní
zážitky, tak příroda, ba i výhledy do kraje.
Pěkné počasí babího léta předcházejících
dnů slibovalo, že je na co se těšit. Ale co
čertnechtěl,ránovůbecnebyločerstvýmrá-
nempočínajícíhopodzimu.Liloalilo.Děda
Komárekzfilmu„Nasamotěulesa“byřekl

„ch….“.Novšakvíteco. Nikdosetímale
nedalodraditavšichnijsmespolečněvyrazi-
lizapoznáním.Prvnízastávkabylaupoutní-
hochrámuPannyMarienaChlumkuvLuži.
Ponedávnéopravěakompletnímzrestauro-
vání interiéruamobiliáře sedoslova třpytí.
Mřížvzádveříotevřelvlídnýpankostelník
a pozval nás dál se slovy “pojďte se ohřát,
mámetuještěvytopenoodslunkaminulých
dní“. Všichni jsmeměli coobdivovat. Ať
tobylaprácedávnýchmistrů,takprácesou-
časných restaurátorů, která památce vrátila
původníkrásu. Zcelasedajípotvrditslova
panakostelníka,kterýchrámnazývábarok-
ní perlou a říká, že vnitřní řezbářské práce
mají nejméně středoevropskou úroveň.Vy-
šli jsme před kostel a stále vydatně pršelo,
tak jsmebezprocházenía rozhledůzokol-
níchterasnasedlidoautobusuapokračovali
vcestědoNovýchHradů,kdejsmenavštívili
krásnýrokokovýzámek,jakývesvépodobě
unásasinemáobdobu.Rovněžtakjehoza-
hrady jsoumimořádné.Najdemezdepřímo
učebnicovéukázkyvšechhistorickýchstylů
včetně barokního zahradního divadla. Pro-
toženeustálepršelo, většinaúčastníků si je
prohlédlapři prohlídce zámkuz jehooken.
Svůj náhled případně doplnili výhledem ze
zámeckécukrárnyčirestaurace.Dlužnopo-

dotknoutkhistoriipamátky.Zámekbylvy-
budovánvestol.18.akekoncistoletí20..Už
mnohonescházelo,avšesezměnilovruinu.
Naštěstísenašlisoučasnímajitelé,manželé
Kučerovi,kteříjejzachránili.Apořádpršelo.
Tak jsme se rozhodli vynechat plánovanou
zastávkusvyhlídkounahraděKošumberku
ajelirovnoudoLozicnastatekuLechnýřů.
Tadyžijímladí lidé, codali sbohemživotu
vPrazeavěnují se tadyhlavněchovukoz,
začínajíovocnařit,pečouchlebavpeci,pěs-
tujíbylinkyazeleninu,zpracovávajímléko.
Sesvojípracíseznamujíškolnídětivrámci
výukovýchprogramů.Otomvšemjsmede-
batovalivestodole,kdejsmesedělisjejich
kočkami,protožesekvůlideštinedalocho-
dit po venku. Pak námuž jen zbývala ces-
tadomů.Dorazili jsmeasiv17hodinauž 
nepršelo!!!
Byťnás tentokrátpočasípozlobilo,věříme,
že příště bude líp. Proto jsme se rozhodli
opětvpříštímroceuspořádatvýlet,aleten-
tokrátzjara.Kamtobudezatímneřekneme.
Veškeré informace se dozvíte v březnovém
zpravodaji.

FrantišekHlubocký
PředsedaOsadníhovýboruvPardubičkách

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
které se konalo dne 2.12.2019 v parčíku
předÚřademMOPardubice IVvPardu-
bičkách se stalo již tradicí, letos to bylo
potřetíavěříme,žetotomilésetkánízpří-
jemnilo začátek adventu všem zúčastně-
ným. Krásnou atmosféru navodily svým
pěveckým vystoupením děti ze Základní
školy v Pardubičkách pod vedením pana
řediteleMgr.Karcola, kterým tímto ještě
jednoumocděkujeme.Nazahřátísepodá-
valo svařenévíno avánoční čaj, i cukro-
ví už bylo na ochutnání a namalých vá-
nočních trzíchseprodávalydrobnédárky 
avánočníozdoby.Takšťastnéaveselé!

PracovníciÚřaduMOPardubiceIV

DRAKIÁDA V NEMOŠICÍCH

Dne19.říjnasikrásnéodpoledneužilydesít-
kydětíisrodičinamístnímhřišti.Počasívy-
šloparádněanicnebránilo tomu,abydraci
mohlibrázditnebe.Ajelikožpřitompořádně
vyhládne, všichnimohli nabrat síly aopéct
si něco dobrého. Svoji kreativitu poté vyu-

žítpřivýroběhousenkyčišnekave tvořivé
dílničce.Anakonecproběhnoutopičídráhu 
apoměřitsvésílypřipřetahovánílanem.Pří-
štírokopět,větruzdar!

EvaRejdová

VÁNOČNÍ STROM ZÁŘÍ  
UŽ I V PARDUBIČKÁCH
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NAHLÉDNĚTE DO HISTORIE 
MNĚTIC - 775 LET

Vletošnímroce2019simnětičtíobčanépři-
pomenuli 775 let od vzniku obce, resp. od
prvnípísemnézprávyojejíexistenci.Touto
zprávoubyllistzroku1244,vekterémjsou
jakodržitelé,patrnětvrze,uvedenibratřiBo-
huslavaFabiánzMněticaMysliborBeneda,
synOleškazMnětic.
Vroce1494bylovMněticíchpodleurbáře
7 lidíosedlých,cožznamenalo7hospodářů
s rodinami a pomocníky. Byli to Jan Lysý,
JíraMachků,Krška,Beran,krčmářJíraSka-
lický, sládek Chloupek a Janda. V letech
1563až1588bylovMněticích10rodinných
usedlostí,vroce161711usedlostí.KMněti-
cím patří i tzv. Forštovna a bývalý mlýn
Štětín.OŠtětínujsouprvnípísemnézáznamy
zr.1386.
VokolíMněticbylovrozkvěturybníkářství
8rybníků:Bezděčný,Divous,Hluboký,Jis-
tebník,Klárka,Mnětický,NahaviceaPodha-
vraní.Zazmínkustojí i to,žekroměrybní-
kářstvísevezdejšímkrajipěstovalchmel.
Zatřicetiletéválky(1618–1648)obecne-
utrpělažádnéškody,žádnéz10staveníneby-
lopoškozeno.
  V roce1775dokončilpanstvímzjednaný
zeměměřičFelixZástěrageometrickézamě-
řenívšechpozemkůaselskýchgruntůabyly
osazenytzv.mezníky,obvyklekamenné.Do
tédobysiusedlícimezisebouměřilipozem-
kynakroky.Vaboličníknizezr.1777jeuve-

deno, žeMněticeměly 19 domů a do roku
1796přibylo5domů.
V19.stoletímizelyrybníkyanajejichmís-
těvznikalaúrodnápolenakterýchsezačala
pěstovatvýnosnácukrovářepa.
Poněkolikaodmítnutýchžádostechopovo-
lenístavbysilnicezČernézaBorydoMnětic
adáledoTuněchodseteprvevroce1888po-
dařilo povolení získat a tak stavba silnice
probíhalavletech1888–1890.
Narozdílodtřicetiletéválkyprvnísvětová
válkazasáhlaobyvateleMněticcitelně,z82
odvedených se nevrátilo 15mladýchmužů.
Vroce1921žilovobcicelkem430obyvatel
(218mužů,212žen).
  V r. 1920 založilo 25občanůochotnický
divadelníspolek,kterýsevroce1938spojil
smístnímsboremdobrovolnýchhasičů (ten
byl založenv roce1921).V tétokombinaci
se, sicenepravidelně,alepřece,hráloaždo
roku1954.
  Elektrifikaceobcebyla provedenav roce
1931astála123.098korun.
PrvníetaparegulaceřekyChrudimkymezi
Drozdicemi a Mněticemi skončila v roce
1933.DruháetaparegulacemeziMněticemi
aŠtětínemsevlekladlouhoaskončilaažpo
roce 1943. Ke stavbě třetí etapy od Štětína
kÚhřetickéLhotěadálevůbecnedošlo.
  Druhá světová válka postihla i obyvatele
Mnětic. 3.7.1942bylnaZámečkupopraven
29-letý Josef Chrbolka za přechodný úkryt
parašutisty svysílačkou. JehomatkaEmilie
sedožilakonceválkyvkoncentračnímtábo-
ře, ale vrátila se s podlomeným zdravím.

StejnýosudjakoJosefaChrbolkustihliještě
mladšíučitelkumnětickéškolyVěruJunko-
vouzeStudánky,kterábylapřítelkynípara-
šutisty poručíka Bartoše. V koncentračním
tábořevMauthausenubylvr.1942umučen
32-letýZdeněkHrdličkaavr.1945padlna
pražských barikádách 42-letý Bohumil Ža-
loudek.
Vroce1950bylvobcizavedenmístníroz-
hlas,kterýnahradilobecníhobubeníka.Vté-
mžerocebylozaloženoprvníjednotnézemě-
dělské družstvo, které se v roce 1952
rozpadlo. 1.dubna 1953 bylo ustaveno JZD
III.typu,kteréužbyloživotaschopné.
1.září1951bylauvedenadoprovozunová
autobusoválinkaPardubice–ČernázaBory
–Mnětice–Tuněchody–Úhřetice–Vejva-
novice–Bezděkov,pozdějiprodlužovánado
NabočanaTrojovic.
  V letech1958–1960byla vyasfaltována,
původně makadamová, silnice z Černé za
Boryažnahranicischrudimskýmokresem.
Při této příležitosti se vMněticích podařilo
vybudovatpodpovrchovoukanalizacinamís-
tootevřenýchpříkopů.Vzáří1957bylaote-
vřenanovábudovahasičskézbrojnice,vedle
kterévletech1974–75bylav„akciZ“po-
stavenaprodejnasmíšenéhozboží.
Závěremjeden,možnápřekvapivý,demo-
grafický údaj: od roku 1995 do roku 2018
včetněvMněticíchzemřelo78lidíanarodilo
se98dětí.

Ing.LubomírPištora
občanMnětic

KLUB SENIORŮ Č.12 VÁS 
ZVE DO SVÝCH ŘAD

Náš klub seniorů č.12 v Pardubičkách byl
založennapodzimroku1996avedljejaždo
roku1998panVáclavKrampera,kterýpak
odešeldonovězaloženéhoSeniorcentrana
pozici vedoucího. Po něm převzal vedení
klubu pan Ptáček, který vykonával tuto
funkci až do roku 2008, kdy onemocněl, 
aprotoměpožádal,abychhozastoupila.Je
rok2019adělámtutofunkcidosud.Spolu-
pracuji se Seniorcentrem, kde se dovídám
o všech akcích, které se tam pořádají a že
jichnenímálo.Různézdravotnípřednášky,
1xměsíčněposezenísharmonikou,1xmě-
síčněfilmovépředstaveníseslevou,exkur-
ze,vKulturnímdoměHronovickásepořá-
dajíodpoledníčajestancem,atd..
Nášklub seniorůč.12pořádápročleny2x
vroceposezenísharmonikouvLánechna

Důlku, kam sepohodlnědopravímeMHD.
Několikrát do roka pořádáme zajímavé zá-
jezdyponašívlasti,poslednízájezdsekonal
12.října,cílembyloměstoPřerov,kdejsme
navštívilimuzeumJ.A.Komenského,který
v Přerově studoval na gymnáziu a později
tam iučil.Velicesenámlíbilo ihistorické

jádro města, kde bylo mnoho památných
domů.DalšízastávkabylaveměstěProstě-
jov,rodištěbásníkaJiříhoWolkera,kdejsme
navštívili místní muzeum, kde jsme se se-
známili sdějinamiměstaod jehozaložení.
Dominantou krásného a výstavného města
ProstějovjeisochaT.G.Masarykavnadži-
votnívelikosti.
Pořádámepravidelnějednouměsíčněschůz-
ky(prvníčtvrtekvměsícipoprvnístředě).
Ráda bych pozvala seniory, kteří ještě ne-
jsouzaregistrovanívjinémseniorklubu,aby
přišlimezinás.ProtoževPardubičkáchjsme
nenalezli vhodné místo, kde bychom se
mohlischázet,využívámeprostoryrestaura-
cev1.poschodíDomutechnikyudivadla,
kde je možné použít místo schodů výtah.
Nebuďtesamiapřijďte, třebasevámbude
mezinámilíbit.
Zaklubseniorů

RůženaRösslerová
(kontakt:605764066,466652135)
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BudovamuzeavProstějově



NováokružníkřižovatkauČernézaBoryzdezajistíbezpečnějšídopravu

VybudovánímnovýchchodníkůzadomyvuliciNaRybníčkáchvČernézaBorybylazakončena3.etaparevitalizacesídliště

VPardubičkáchuliciPrůmyslovoulemujenovýchodníkanaprotizáchrannéslužběpřibylzastávkovýpřístřešek
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KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK  
V PARDUBIČKÁCH

Jakomávnutímkouzelnéhoproutku vystří-
dalpodzimlétoamyjsmeveškolcepřivíta-
li známé i nové tváře dětí. První podzimní
výlet nás zavál do statku u Pipků, dýňové
farmynaVysočině.Zdebylaprodětipřipra-
venaspoustuatrakcízdýní.Dětiskákalyze
slámových snopů, běhaly dýňovýmbludiš-
těm, házely s kruhy na dřevěné panáky.
Domůsidětiodvezlyspoustunovýchdojmů
azážitků.
TradičnějsmevMŠpřivítalipísněmiaříka-
dlySvatéhoMartina.Dětisesvezlynakoni
anazahraděnašlyschovanýsvatomartinský
poklad.
S posledním odfouknutým listem nám za-
bouchalčertisMikulášemnadveře.Jelikož
jsmevšakměliveškolcečertípeklo,takse
dětianinestačilybát.Zakrásnýbalíčekplný
dobrot,darovanýznašehoměstskéhoobvo-
du,dětiřeklyMikulášovisčertemříkanku,

zazpívalyazatančilypravoučertovskoupolku.
Adventníčas jsmeprožilispolusrodičina
vánočnídílně,kdesidětivyrobilyzpapíru 
azkeramikydrobnévánočníozdoby.
Rádi bychom spolu s dětmi pozvali rodiče 
a rodinné příslušníky na vánoční zpívání 
ustromečku,kterésebudekonatvečtvrtek
12.12. od 16 hodin.Koledy a výborná vá-
nočka s cukrovímnámnavodí tu správnou
předvánočníatmosféru.
Apakužnámnezbývánic jinéhonežvám
všempopřátpohodovévánočnísvátkystrá-
venévkruhuvašichnejbližšíchanaviděnou
vnovémrocesetěšícelýkolektivMateřské
školyČtyřlístek.

VěraZimová,učitelkaškoly

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
NEMOŠICE

Dnysekrátíasvětlaubývá,hvězdyzáříčas-
ně,-dětimohouprožítvečernínebe.
Ilucerničkapředškolkou,kteroujsmesivy-
dlabalizdýně,svítídopodzimníhomlhavé-
horánaadětisetěšínapříběhoMartinovi.
SvátekMartinajsmeveškolcezačalivyprá-
věnímostatečném
a dobrosrdečném vojákovi, který projíždí
temnýmmlhavým lesem. Pro doplnění at-
mosféry jsme si zatemnili okna a rozsvítili
lucerničku.Dětivočekáváníněčehotajem-
ného tiše přicházely do herny, sedaly si 
a zkoumaly lucerničku, která v temném
světlezářila.Tímivyprávění
oMartinovi nabývalokrásnounáladu a at-
mosféru plnou očekávání. Slavnostní den
začínal pečenímMartinů - pečiva ve tvaru
šátečků - symbol Martinova zavinutého
pláště.UpeklijsmesijednohovelkéhoMar-

tina,okteréhojsmeserozdělili,jakoseroz-
dělil Martin o svůj plášť s žebrákem, při
slavnostní svačině.Třídu jsme si vyzdobili
krásnými koníky a podzimními listy. Po-
sloucháme, zdali neslyšímecinkánípodko-
vičekMartinovakoně?
Nazahraděnásčekalopřekvapení -Marti-
nůvpoklad.Prokaždéhopřekvapeníaslad-
kosti.Takékoníksenámpřijelukázatamy
jsmeserádinaněmpovozili.
Vánočnísvátkysepomaluhlásí,adventjeuž
v našichmyslích. Děti se těší na blížícího
Mikulášea čertíky.Při tvořivémodpoledni 
statínkysičertíkyvyrobí.Celéadventníob-
dobívytvářímehezkédárečkypropotěšení
dětí. Zdobíme perníčky, zpíváme vánoční
písněakoledyaspolečněsetěšímenapři-
cházejícího Ježíška. Toto kouzelné období
zakončímezpívánímkoledustromečkupro
rodičeapříbuznévnašímateřskéškole.

Vámvšempřejemepříjemněprožitévánoč-
nísvátkyahodnězdravívnovémroce.

ZaMŠČtyřlístekNemošicedětiapaní
učitelky.
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STRAŠIDLÁCKÁ STEZKA

Vsobotu2.listopadusevNemošicíchusku-
tečnil první ročníkStrašidlácké stezky.Na-
vzdorynepříznivémupočasí,mělaobrovský
ohlas.Přes100dětísesesvýmirodičivydalo
nacestupřírodouposvíčkách.Na8stanovi-
štíchpostupnězapomocipohádkovýchpo-
stavplnilyjednoduchéúkoly.Ityděti,které
sezezačátkubály,stezkuzdolalyavyslouži-
lysitakkrálovskouodměnu.Navícsimohly
zahrátstrašidláckédivadloanamalovatsvoje
strašidýlko.

EvaRejdová



BLAHOPŘEJEME

ÚŘEDNÍ HODINY

DĚKUJEME - DIAKONIE BROUMOV

NEPRODEJNÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

KONTAKTY
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DiakonieBroumov,občanskésdružení,bylozaloženo15.9.1993vÚpicijakodobrovolné,nezávislé,necírkevníanepolitickésdružení,sdružu-
jícíodbornouilaickouveřejnostvoblastiposkytovánímateriálnípomocisociálně potřebným lidem bez ohledu na rasu národnost, státní 
příslušnost, víru či politický názor. 
 
Jižodsvéhozaloženízačalauskutečňovatmyšlenkusběru již nepotřebného ošacení,kterébyjinakskončilojakoodpadnaskládkách.
Navazujeprůběžněaždodnešníchdnůspoluprácijaksměstyaobcemi,taksrůznýmicharitnímiorganizacemi,církvemi,spolkyijednotlivci
poceléČRkzajištěnísběrupoužitéhotextilu.Tutočinnostrozšířilaodroku2012umisťovánímkontejnerůnapoužitéšatstvodoměstaobcí.(
vPardubicíchjsouvuliciSpojilská1171–urestauraceuKozlíkůavuliciTrnová117) 
 
OdpočátkusvéčinnostizačalaDiakonieBroumovprovozovatubytovny pro osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci.Odroku2007
poskytovalasociálníslužby,registrovanépodlezákonač.108/2006Sb.,odkonceroku2012jesociálníčinnostbezdotací,pokračujezpro-
středkůDiakonieBroumovdodnes.
VeliceděkujemejménemDiakonieBroumovvšemúčastníkůmříjnovésbírky.Otermínujarnísbírkyvásopětbudemeinformovatprostřednic-
tvímnašehozpravodaje.

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

Provozní doba úřadu v závěru roku.
Vzávěru roku bude provozní doba úřadu
trochuzměněna,vdoběvánočníchsvátků
(24.,25.,26.12.2019)budeúřadsamozřej-
mě uzavřen, ale pokud byste potřebovali
našeslužby,jsmevámkdispozicivpondě-
lí23.12.od8do15:30h(pokladna bude 
v tento den otevřena pouze do 15h),vpá-
tek27.12.od8do14havpondělí30.12.od
8do15:30h(pokladna bude v tento den 
otevřena pouze do 14h).Polednípřestáv-
ka,kdyjeúřaduzavřen,jevždyod11:30
do12:30h.
V úterý 31.12.2019 bude úřad zcela uzavřen.

těm, kteří se v zimních měsících 
dožívají významného životního jubilea, 
blahopřejeme 
a do dalších 
let přejeme 
pevné zdraví, 
hodně štěstí, 
pohody, 
spokojenosti  
a radosti  
ze života!



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


