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Vážení spoluobčané,

rok utekl jako voda a opět je tu adventní 
čas, který předchází nejkrásnějším 
svátkům v roce. Věřím, že i přes obtížnou 
kovidovou situaci si jej užíváte v pohodě 
a radostném očekávání vánočních svátků.

Městský obvod dostal v předstihu krásný 
vánoční dárek, dokončení rekonstrukce 
národní kulturní památky Památníku 
Zámeček. Slavnostní otevření se konalo 
dne 25. října, kromě stavby budovy byla 
provedena výsadba nových stromů a keřů. 
Byl doplněn nový mobiliář s veřejným 
osvětlením a obnovou písečného valu za 
pomníkem. Následně byla instalována 
vnitřní expozice. Součástí expozice je 
nejen promítání dokumentárního snímku, 
ale také dobové artefakty zahrnující 
jedinečnou sbírku předmětů jako jsou 
popravčí pušky, pouta, předváděcí řetízky 
gestapa, popravčí kůl a dobové části 
oděvů obětí. 

Provoz Památníku Zámeček zajišťuje 
příspěvková organizace v čele s ředitelem 
Viktorem Janákem. Cílem celé expozice 
bude uchování vzpomínky na oběti 
Heydrichiády a připomínání významné 
role československých odbojářů. Ze 
zahraničí byly získány významné 
dokumenty a filmové záběry. Unikátní jsou  
dobové rozhlasové záznamy, osobní 

zápisky Heydricha, Himmlera, Hitlera 
a Goebbelse. Park v okolí památníku byl 
pojmenován „Parkem paměti národa“ 
a vystihuje tak význam tohoto místa.

Jsem rád, že se nadále pokračuje na 
opravách Larischovy vily, s Památníkem 
Zámeček jsou to dvě místa, která velmi 
silně připomínají hrůzy druhé světové 
války. Rekonstrukce Larischovy 
vily výrazně pokročila. Česká obec 
legionářská, která je jejím vlastníkem, 
dokončila obnovu věže, byly vyměněny 
poškozené konstrukce a stropy. Střecha 
byla v havarijním stavu, proto musela 
být vyrobena replika, opraveny jsou 
i sklepní prostory, v nichž trávili poslední 
chvíle života ležáčtí obyvatelé před tím, 
než byli na střelnici popraveni. Je dobře, 
že s rekonstrukcí obou objektů finančně 
pomáhají jak magistrát města, tak 
i Pardubický kraj. Politická reprezentace se 
v případě opravy Larischovy vily zavázala 
v memorandu s Ministerstvem kultury 
a Československou obcí legionářskou 
finančně podpořit její záchranu. Město 
Pardubice zrekonstruovalo nový 
Památník Zámeček za více než 43 mil. Kč. 
S financováním významně pomohla dotace 
z Evropské unie a příspěvek ze státního 
rozpočtu. Město Pardubice zaplatilo 
ze svého rozpočtu přibližně částku 
22 mil. Kč. Obě místa jsou historicky 
neoddělitelná, je nutné i nadále zajistit 
finanční prostředky na opravu Larischovy 
vily, aby se co nejdříve podařilo obě místa 
propojit.

Skvělá zpráva pro náš městský obvod je 
plánované pokračování obnovy veřejného 
osvětlení v místní části Staročernsko. 
V letech 2016 – 2020 probíhala 
rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Pardubičkách až po ulici U Zámečku 
realizovaná firmou Služby města Pardubic 
a.s., která bude rekonstruovat osvětlení 
i ve Staročernsku.

Od roku 2011 se instalují svítidla s LED 
světelnými zdroji, které umožňují 
snížení intenzity osvětlení během noci. 
Tím dochází k nižší spotřebě elektřiny 
a úsporám finančních nákladů. Velkým 
přínosem je i dlouhá životnost svítidel 
a nižší náklady na údržbu. 

Přeji vám příjemné prožití vánočních 
svátků s rodinou či přáteli a v novém 
roce ať vás provází pevné zdraví, štěstí, 
pohoda a radost ze života. Věřím, že 
i v této nelehké době neztrácíte 
optimismus a dobrou náladu.  
  

Ing.PetrHeřmanský

POZVÁNKA

V pondělí
dne 20. 12. 2021

v 17:00 h 

se koná v obecním domě 
v Mněticích v 1. patře

zasedání Zastupitelstva 
MO Pardubice IV. 

Program zasedání naleznete 
na úřední desce, 

ve vývěskách městského obvodu 
v jednotlivých místních částech 
nebo na webových stránkách

MO Pardubice IV.

Zasedání je veřejné s nutností 
dodržení aktuálních

pandemických opatření!
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022

Místní poplatky se v našem obvodu bu-
dou vybírat dle platných obecně závaz-
ných vyhlášek Statutárního města Pardu-
bice. Příslušné OZV pro rok 2022 budou 
k nahlédnutí na stránkách Statutárního 
města Pardubice – www.pardubice.eu – 
Úřad – Radnice – Vyhlášky a nařízení – 
Evidence vyhlášek a nařízení.

Na základě novely zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, v platném zně-
ní, dochází ke změně názvu poplatku za 
komunální odpad. Statutární město Par-
dubice bude vybírat „poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství“. 
Po schválení obecně závazné vyhlášky 
budou informace k poplatku zveřejněny 
ve vývěsních skříňkách a na webových 
stránkách ÚMO Pardubice IV – Pardubičky. 

Pro rok 2022 je splatnost poplatků ze psů 
a za obecní systém odpadového hospo-
dářství opět prodloužena do 30. 6. 2022. 

I pro rok 2022 se z důvodu pandemie 
COVID-19 prozatím nestanovují žádné 
termíny pro výběr místních poplatků (MP 
ze psů + TKO) v místních částech Černá 
za Bory, Nemošice a Mnětice. V případě 
zlepšení epidemiologické situace budou 
termíny výběrů občanům sděleny míst-
ním rozhlasem, informacemi ve vývěs-
ních skříňkách a na webových stránkách 
ÚMO Pardubice IV – Pardubičky. 

Prosíme občany, aby opět upřednostnili 
bezhotovostní platby bankovním převo-
dem dle doručených poštovních pouká-
zek. Poštovní poukázky budou doručo-
vány v průběhu měsíce února až dubna 
2021.
Děkujeme.

POPLATKY JE MOŽNO UHRADIT:
a) bankovním převodem na účet MO 
Pardubice IV:

Číslo účtu: 19-1205459389

Kód banky: 0800

Variabilní symbol: číslo poplatníka bude 
uvedeno na složence. Každá osoba má 
svůj VS, který i na požádání sdělí správce 
poplatku nebo lze uvést rodné číslo.

Specifický symbol pro poplatek za 
obecní systém odpadového hospodář-
ství: 1337 

Specifický symbol pro poplatek ze psů: 
1341

b) složenkou – složenky budou doručeny 
těm občanům, kteří ke dni tisku složenek 
poplatky dosud nezaplatili. Na složenky 
může správce poplatku uvést „výši celko-
vého nedoplatku“ (tj. poplatek za rok 
2022 + případné nedoplatky z předcho-
zích let). Případné nedoručení nebo ztráta 
složenky nezbavuje občany poplatkové 
povinnosti. Zákon neukládá povinnost 
tisknout a rozesílat složenky. Jejich roze-
slání ze strany MO Pardubice IV je nad-
standardní služba sloužící k připomenutí 
poplatkové povinnosti. 

c) v hotovosti v pokladně ÚMO Pardubi-
ce IV v Pardubičkách, Bokova 315 dle 
platných úředních hodin

Dotazy k místnímu poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství zodpoví: 
Macounová Marcela, tel. 466 859 844,
e-mail: marcela.macounova@umo4.mmp.cz.

Dotazy k místnímu poplatku ze psů zodpoví: 
Tichá Renata, tel. 466 859 849,
e-mail: renata.ticha@umo4.mmp.cz.

NABÍDKA INZERCE
V PARDUBICKÉ ČTYŘCE
V rámci obvodního zpravodaje je zveřejňo-
vána na dvojstraně řádková inzerce, pro pří-
padné zájemce zveřejňujeme následující 
ceník. Cena je vždy za celý rok (4 vydání) 
bez DPH.
2 řádky - 200,- Kč,
3 řádky - 300,- Kč,
4 až 8 řádků - 500,- Kč,
9 a více řádků (max 13) - 700,- Kč. 

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

V případě zájmu nás kontaktujte:
volejte na tel. 466859845 nebo
pište na e-mail podatelna@umo4.mmp.cz

Vážení spoluobčané,

i když jsou volby do zastupitelstva našeho 
městského obvodu ještě daleko, došlo ke 
změně v našich řadách.
Dne 19.11. 2021 podala rezignaci na svou 
funkci paní Jitka Severinová, která byla 
členkou Rady MO Pardubice IV, předsedkyní 
Finančního výboru a dříve dlouholetou 
zaměstnankyní Úřadu MO Pardubice IV 
na pozici vedoucí stavebního úřadu a pak 
na pozici tajemnice úřadu. Tímto jí jménem 
zastupitelstva děkuji za odvedenou práci. 
Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva 
MO Pardubice IV v říjnu 2018 nastoupil 
do řad zastupitelů od 20.11.2021 pan Ing. 
Radek Meduna, těším se na spolupráci.

JanProcházka
místostarostaMOPardubiceIV

Vážení čtenáři, 
upozorňujeme vás na uzavření místních 
knihoven na přelomu roku:

Knihovna Pardubičky zavřena
od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022.

Knihovna Nemošice zavřena
od 22. prosince 2021 do 3. ledna 2022.

Přejeme vám krásné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví, klidu a pohody 
v novém roce 2022.

Vašeknihovnice

INFORMACE Z MÍSTNÍCH 
KNIHOVEN
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KÁCENÍ STROMŮ

Jak je to s kácením dřevin rostoucích mimo les:
Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení 
obecního úřadu vydávaného formou rozhodnu-
tí. Pro případy kácení dřevin pro účely staveb-
ního záměru je nezbytné závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody, kterým je orgán pří-
slušný k povolení kácení dřevin. Vlastní povo-
lení ke kácení dřevin včetně uložené přiměřené 
náhradní výsadby pak vydává v těchto přípa-
dech stavební úřad.

Žádost o povolení kácení dřevin se podává: 
• v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 
130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, nebo se jed-
ná o zapojené porosty dřevin nad 40 m2. 

Žádost o povolení kácení dřevin podává: 
• vlastník, nájemce nebo jiný oprávněný uživa-
tel pozemku, tj. fyzická osoba (občan), nebo 
právnická osoba, podnikatel. 

Majitelem dřeviny (strom nebo keř) je vždy 
vlastník pozemku (tzn. strom nemusí být ve 
vlastnictví toho, kdo jej vysadil). Majitel po-
zemku je povinen pečovat o dřeviny rostoucí 
na jeho pozemku, je také zodpovědný za jejich 
stav!

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o káce-
ní dřevin, které se provádí zpravidla v období 
jejich vegetačního klidu (tj. období přirozeného 
útlumu fyziologických a ekologických funkcí 
dřeviny), v běžném kalendářním roce od začát-
ku listopadu do začátku března a mimo hnízdní 
období ptáků. 

Orgán ochrany přírody má možnost ke 
kompenzaci ekologické újmy uložit přiměře-

nou náhradní výsadbu s následnou péčí do 
5 let na pozemcích žadatele o kácení, nebo 
na pozemcích, které jsou v evidenci obce ur-
čené pro výsadbu, případně na pozemcích 
jiných se souhlasem dotčeného vlastníka po-
zemku. 

Oznámení o kácení dřevin se podává písemně 
nejméně 15 dnů předem, a to z důvodů pěsteb-
ních, to je za účelem obnovy porostů nebo při 
provádění výchovné probírky porostů, při údrž-
bě břehových porostů prováděné při správě 
vodních toků, k odstraňování dřevin v ochran-
ném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 
soustavy prováděném při provozování těchto 
soustav a z důvodů zamezení šíření škůdců, 
např. kůrovce.

Kdy není třeba žádat o povolení kácení dřevin:
O povolení ke kácení se nemusí žádat, pokud je 
obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí 
menší než 80 cm nebo se jedná o zapojené po-
rosty dřevin, jejichž plocha je menší než 40 m2. 
Zároveň není povolení ke kácení nutné u dřevin 
pěstovaných na pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž 
dřevin či u ovocných dřevin rostoucích na po-
zemcích v zastavěném území evidovaných jako 
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostat-
ní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

S kým můžete tuto situaci řešit:
Se svou žádostí se můžete obrátit telefonicky 
nebo písemně na paní Petru Vašíčkovou 
(732 927 355, Petra.Vasickova@umo4.mmp.cz), 
která s Vámi individuálně záležitost probere, 
provede místní šetření a příp. Vám pomůže žá-
dost sepsat. 

V žádosti o povolení ke kácení je nutné uvést:
• jméno a adresu žadatele, telefon, příp. e-mailo-
vou adresu, kvůli lepší a rychlejší komunikaci
• označení katastrálního území a parcely, na 
které se dřeviny nachází, stručný popis umístě-
ní dřevin a situační zákres; 
• doložení vlastnického práva či nájemního 
nebo uživatelského vztahu žadatele k přísluš-
ným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru 
nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlast-
níka pozemku s kácením, není-li žadatelem 
vlastník pozemku; 
• specifikaci dřevin, které mají být káceny, ze-
jména druhy popř. rody dřevin, jejich počet a 
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro 
kácení zapojených porostů dřevin lze namísto 
počtu kácených dřevin uvést výměru kácené 
plochy s uvedením druhového popř. rodového 
zastoupení dřevin; 
• zdůvodnění žádosti. 

Formulář žádosti naleznete na webových strán-
kách našeho městského obvodu a je k dispozici 
také v tištěné formě v budově ÚMO.

Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení ká-
cení dřevin: 
V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní 
ochrany přírody bezodkladně. V ostatních pří-
padech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, 
ve zvláště složitých případech do 90 dnů od za-
hájení řízení. 

Opravné prostředky:
Vůči vydanému rozhodnutí o kácení dřevin se 
lze samozřejmě odvolat. Náležitosti jsou uve-
deny v poučení rozhodnutí. 

Bc.PetraVašíčková,DiS.

CHODNÍK V ULICI KOMENSKÉHO
Po rekonstrukci plynových rozvodů se nám podařilo vybudovat nový chodník v ulici Komenského v Pardubičkách od křižovatky s ulicí 
Národních hrdinů až k ulici Průmyslová.

Zpravodaj_4_2021.indd   3 06.12.21   15:19



4

PŘIŠEL VÁNOČNÍ ČAS

Advent – tedy očekávání a těšení se na nej-
krásnější svátky v roce už nastal, tmavé dny 
a počasí nás zahání domů. Ne, že bych měl rád 
zimu, ale musím uznat, že i tento čas má svoje 
kouzlo a to do slova a do písmene. To kouzlo 
je ve starých zvycích, kde je skryto hodně 
symboliky a iluzí. Ty si chraňme, dobrovolně 
se jich nezříkejme a věřme jim. Čemu věříme, 
to se může stát pravdou. Přinejmenším nám 
zpestří dny, zaměstná naši mysl něčím příjem-
nějším a dávajícím naději. Poslední dobou 
toho špatného je moc. Naději na lepší časy 
potřebujeme všichni. Onen kouzelný čas už 
nastal první adventní nedělí a končí Štědrým 
dnem. Dříve to býval čas obchůzek, krátkých 
návštěv a povídání při svíčkách. Také jak 
jinak, když nebyla elektrika. Mnohé zvyky 
této doby jsou už zapomenuté. Naše současná 
přetechnizovaná doba nás o ně připravila. 
Většinou se pojily se svátky svatých patronů 
např. Lucie, Ondřej, Barbora a hlavně Mikuláš. 
Advent je spíše zadumaný, po Štědrém dnu 
nastává veselé vánoční období, které trvá až 
do svátku Tří králů, kdy samozřejmě pokračují 
návštěvy, aby se mohli sejít ti, kteří spolu 
nebyli na Štědrý den. Mohou si také navzájem 
dávat malé dárky. Zvyk dávat dárky 24. pro-
since tu nebyl odjakživa. Dárky nosil Mikuláš. 

Darování v předvečer svátku Narození Páně 
prosazoval až Martin Luter se vznikem protes-
tantské církve počátkem 16. století. Zvyk se 
postupně ujal všude s různě obměněnou legen-
dou. Snad nejkrásnější je ta naše o Ježíškovi. 
Krásně o ní píše Božena Němcová ve své zná-
mé knize Babička. „ Jezulátko sedí v nebi na 
světlém trůnu a posílá dárky hodným dětem 
po andělích, kteří je přinášejí na zlatých obla-
cích. Neslyšíte nic než zvonku hraní.“ Zvyky 
se podle krajů lišily, ale téměř vždy měly 
zajistit zdraví a prosperitu hospodářství. Tudíž 
ve výzdobě nesměly chybět větvičky stáleze-
lených stromů, které značí dlouhý život, ale 
i šišky, ořechy a makovičky. Šišky a ořechy 
zajišťují plodnost a úrodu, mák samozřejmě 
dostatek peněz. Nemáme-li makovičky, tak 
alespoň pečivo hojně posypané mákem. Pečivu 
byl přisuzován mimořádný význam. Hlavně 
muselo být něco kynutého, to aby se vše v na-
šem podnikání se dařilo a kynulo, ale hodilo se 
i jako malý dárek na návštěvu. Z nekynutého 
těsta se peklo obřadní pečivo různých symbo-
lických tvarů. Sloužilo třeba jako dárek pro 
přátele, ale také pro domácí zvířata. Později se 
změnila receptura a je z něj naše vánoční cuk-
roví, kterým obdarováváme mnohdy přátele. 
Na domácí zvířata se o Štědrém dni pohlíželo 

jako na členy rodiny, zvířata byla proto také 
maličkostí obdarována. Ani ovocné stromy 
nestály stranou zájmu, hospodyně je při peče-
ní vánoček pohladila zamoučenýma rukama, 
mladá děvčata jimi zatřásla. Hospodář navěsil 
na nějaký mladý stromek několik kousků 
obřadního pečiva a kousky loje. Pečivo jako 
dar pro dobré duchy, aby chránili dům a lůj pro 
ptáky, co ošetřují stromy. To aby i ovocná 
zahrada dala svou úrodu. Darováním červeného 
jablíčka se přálo zdraví a láska, zvlášť když 
bylo naše. Mnohde také před večeří nejdříve 
hospodář jablko rozkrojil a každému stolovní-
kovi podal dílek. Na znamení vzájemné 
pospolitosti a přání zdraví všem. Dalo by se 
psát ještě mnohé, ale za rok zase tento zvláštní 
čas nastane a já se budu těšit, že se sejdeme 
a zase a o tomto tématu popovídáme. Zatím si 
každý večer zapalte svíčku a díváním do jejího 
světla ohřejte svoji duši a uklidněte mysl. 
Přeji vám, aby vás navštěvovali milí a vítaní 
hosté, se kterými v jejím světle posedíte. A na 
Štědrý den, aby ke každému přiletěl jeho 
andělíček a něco pod stromeček položil. 
Ještě jednou přeji všem i sobě, abychom se po 
celý další rok mohli ve zdraví potkávat! 

VášzahradníkFrantišekHlubocký

TIP NA NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? BÝT DOBROVOLNÍK!

Každý rok 5. prosince rozdává štědrou 
nadílku Mikuláš. Málokdo ale ví, že na toto 
datum je zároveň vyhlášený Mezinárodní 
den dobrovolníků, jenž připomíná jejich 
obrovský přínos pro společnost. Pomáhají 
dětem, osobám se zdravotním postižením, 
sociálně znevýhodněným, seniorům, v ne-
mocnicích či přírodě. Svou sílu ukázalo 
dobrovolnictví rovněž v uplynulých dvou 
letech při krizových situacích. Dobrovolníci 
šili roušky, zajišťovali nákupy pro potřebné, 
pomáhali ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních či s následky ničivého tornáda na 
Moravě. Že je tato práce nejen užitečná, ale 
i zábavná, se denně přesvědčují tisíce lidí 
v naší zemi i po celém světě, kteří se jí 
s nadšením věnují.

Kdo by si chtěl dobrovolničení vyzkoušet 
na vlastní kůži a do nového roku vstoupit 
s přáním obohatit sebe i své okolí o radost 
z dobrých skutků, může v Pardubicích zaví-
tat do Dobrovolnického centra Koalice 
nevládek Pardubicka. To funguje již 
sedmým rokem a každoročně vysílá zhruba 
dvě stovky dobrovolníků do několika desí-
tek organizací, kde se věnují nejrůznějším 

činnostem. A kdo na dobrovolníky u nás 
napřesrok čeká? Poptávka bude jako vždy 
pestrá. Pomůžou doučovat děti, jimž přináší 
doba covidová velké obtíže s plněním škol-
ních povinností, nebo se s nimi zabaví při 
letních příměstských táborech. Zpříjemní 
čas opuštěným seniorům. Budou pečovat 
o cenné polabské přírodní lokality s partou 
 
nadšených mladých ochránců přírody. Až se 
epidemická situace zase trochu zklidní, 
zapojí se do pořádání akcí pro veřejnost 
a děti ve školkách opět vesele přivítají svoje 
dobrovolnické „babičky“. Nově také budeme 
hledat zájemce, kteří rádi doprovodí hendike-
pované osoby za kulturou. Je toho opravdu 
mnoho, proto nás navštivte, ať už virtuálně 
prostřednictvím webu www.dobrokonep.cz 
či telefonu 775 551 412, nebo osobně v naší 
kanceláři v pardubickém Evropském spolko-
vém domě (Klášterní ul. 54) a seznamte se 
blíže s možnostmi, kde a jak se zapojit. 
Dobrovolníkem může být každý – od studen-
tů po seniory. Tak neváhejte a přidejte se 
k nám. A proč? Protože být dobrovolník se 
nosí!

LucieKřivková,koordinátorka
DobrovolnickéhocentraKONEP

V listopadu oslavila své krásné 
100. narozeniny paní Eliška Zemenová 
z Pardubiček, přejeme jí ještě jednou touto 
cestou pevné zdraví, pohodu a veselou 
mysl.

GRATULUJEME
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O POSVÍCENÍ TO V MNĚTICÍCH ŽILO
V sobotu 11. září 2021 uspořádaly SDH 
a TJ SOKOL Mnětice ve zdejším sportovním 
areálu bohatý celodenní a večerní program.

Již v 7:30 hod byl zahájen tradiční volejba-
lový turnaj „MNĚTICKÝ KŮL“. Své síly 
zde na dvou hřištích už ve dvanáctém roční-
ku změřilo 10 smíšených družstev (4 muži + 
2 ženy). Turnaj byl rozehrán ve dvou skupi-
nách a následně pokračoval systémem play 
off, který určil konečné pořadí. Celkem bylo 
odehráno 33 zápasů, ve kterých byla k vidě-
ní řada strhujících výměn. 
Vítězem turnaje se stalo družstvo „ÚČAST-
NÍCI“. Domácí tým „MNĚTICE“ obsadil 
sedmé místo. 

Další součást posvícenského programu 
začala krátce po 12 hod. Sportovní areál 
TJ SOKOL Mnětice se začal plnit historic-
kými stroji do roku výroby 1991 se svými 
posádkami a jejich četnými příznivci. Třetí 
ročník setkání „Mnětických karburátorů“ 
pak krátce po 13:30 pokračoval ca 25 km 
dlouhou společnou vyjížďkou. Poté byly 
historické stroje vystaveny pro potěšení 
návštěvníků a jejich posádky pak změřily 
své znalosti a dovednosti v připravených 
soutěžích. Součástí výstavy byla i krátká 
statická ukázka chodu 2 slavných plocho-
drážních motocyklů JAWA 500 DT. Vyvr-
cholením tohoto setkání bylo vyhlášení 
výsledků a předání cen. V soutěži elegance  

se hodnotil nejen vzhled a stav stroje, ale 
i dobové oblečení, vztažené k datu výroby 
stroje. Vítězem se stal Milan Koblížek ml. 
s vojenským strojem Ford MUTT M151 
(r. v. 1972). Vítězem znalostních a doved-
nostních soutěží o Mnětický karburátor se 
stal Miroslav Beran se strojem Fiat 850 
Coupé (r.v. 1967). Celkem se soutěží 
zúčastnilo 39 řidičů, resp. posádek a vysta-
veno bylo 41 historických strojů (z toho 
16 automobilů).
Posvícenský program pak pokračoval 
tradiční zábavou od 20 hod. K tanci a posle-
chu zahrály hudební skupiny Co-Beat 19 
a KODEX ROCK. 

JosefHolubml.
FrantišekŠtumr

SVOZ ODPADU V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2021
A V NOVÉM ROCE 2022
V době vánočních svátků ve dnech 24. 12. 
až 26. 12. 2020, bude zachován standardní 
harmonogram svozu komunálního odpadu 
i separovaných složek odpadu pro občany 
města, firmy i obce. 

Všechny separační dvory budou v době 
vánočních svátků v tyto dny a na Nový rok 
naopak uzavřeny. 

Od 1. kalendářního týdne roku 2022 bude 
již svoz odpadu i provoz separačních dvorů 
probíhat dle běžné pracovní doby a obvyk-
lých harmonogramů.

Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou 
dopravit po svátcích vánoční stromeček 
přímo na separační dvůr, mají možnost 
odložit živé odstrojené vánoční stromky ke 
stanovištím kontejnerů na komunální nebo 
na tříděné odpady (nikoliv do kontejnerů). 
Stromky odložené k popelnicím u rodinných 

domků nebudou svezeny. Žádáme 
občany, aby stromky byly zbaveny veške-
rých ozdob, protože jsou poté odvezeny do 
městské kompostárny do Dražkovic, kde se 
stávají vstupní surovinou pro výrobu kom-
postu. 

Seznam separačních dvorů a jejich otevírací 
doby naleznete na: www.smp-pce.cz.

Závěrem nám dovolte poděkovat a popřát 
všem klidné a spokojené svátky prožité ve 
zdraví a společnosti těch nejbližších.

V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících 
informací či dalších dotazů mohou občané 
kontaktovat pracovníky společnosti Služby 
města Pardubic a.s. na telefonních číslech 
466 260 831-33.

KláraSýkorová
SlužbyměstaPardubica.s.

Vážení spoluobčané,

když jsme před rokem psali, že se těšíme na 
příští rok, kdy si společně již určitě užijeme 
tradiční rozsvícení stromu v Pardubičkách 
v parčíku u úřadu, netušili jsme, že nám tuto 
radostnou chvíli koronavir opět překazí.  
Strom jsme rozsvítili v pondělí 29.11.2021 jen 
pro náhodné chodce a osazenstvo úřadu. 
Věříme ale, že si adventní čas užijete třeba 
i na podvečerní procházce a pokocháte se 
pohledem na zářící strom. Musíme věřit, že 
příští rok už se konečně sejdeme, jak tomu 
bývalo dříve.

Přejeme vám příjemné prožití adventního 
času a do nového roku hlavně pevné zdraví 
a veselou mysl!

PracovníciÚřadu
městskéhoobvodu

PardubiceIV
 

VÁNOČNÍ STROM UŽ SVÍTÍ
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DRAKIÁDA V NEMOŠICÍCH STRAŠIDLÁCKÁ STEZKA V NEMOŠICÍCH
V sobotu 17. října se v Nemošicích uskutečnila Drakiáda. I přes bezvě-
tří, které již začíná být při Drakiádě tradicí, to děti nevzdaly a podařilo 
se jim draky dostat do výšky. Všichni snaživci dostali drobnou odměnu 
a porotou vybraných 5 dětí si odneslo batůžek s odměnami. Následoval 
doprovodný program, který měl za úkol děti pobavit, něco naučit, 
zbystřit smysly, prohloubit kreativitu a také jim doplnit energii. Mys-
lím, že to bylo vydařené odpoledne, ke kterému chyběl jen pořádný 
vítr. Takže zase příští rok a větru zdar!

RodičedětemvNemošicích,EvaRejdová

Trochu strašidelný večer si užily děti v sobotu 6. listopadu v Nemoši-
cích. Princezna totiž poztrácela korále a král poprosil děti, zda by je 
neposbíraly. Cestičkou osvětlenou pouze svíčkami a hvězdami nad 
hlavou šly loukou a po splnění jednoduchého úkolu u pohádkové po-
stavy dostaly za odměnu korálek. Všechny děti byly odvážné a úkoly 
zvládly, za což si vysloužily od krále odměnu. Nechyběla ani tvořivá 
dílna, strašidlácké divadlo, čaj na zahřátí a něco pro mlsné jazýčky.

RodičedětemvNemošicích,EvaRejdová

POZDRAV Z MŠ ČTYŘLÍSTEK NEMOŠICE
Ta překrásná vánoční chvíle přichází,
kdy jeden v druhém jen dobro nachází.
Usedneme pospolu a dech se tají,
zazáří stromeček a koledy hrají.
Zazvoní zvoneček, čas kvapem pádí,
posíláme přáníčko-máme Vás rádi...

Zdravíme vás z Mateřské školy Čtyřlístek 
Nemošice a rádi bychom se pochlubili, co se 
nám povedlo a co jsme si již v naší školce za-
žili. Na začátku září ukápla novým kamará-
dům nějaká ta slzička, ale jen co zjistili, že je 
život ve školce prima a zažíváme tu stále nová 
a nová dobrodružství, v tu ránu slzičky vystří-
daly úsměvy a těšení se na další dny mezi ka-
marády. Děti byly moc šikovné a poměrně 
rychle se adaptovaly na prostředí školky a ko-
lektiv dětí. Celý podzim jsme si užili všemi 
smysly. Poznávali jsme barvy, nové vůně 
i chutě, vyráběli jsme a malovali. V říjnu jsme 
přispěli nákupem herních publikací na charita-
tivní akci, která svou sbírkou podpořila onko-
logicky nemocné děti. Všem, kteří se této akce 
zúčastnili děkujeme! Koncem měsíce listopa-
du jsme ukončili plavecký kurz v plaveckém 
areálu v Chrudimi. Dostali jsme velkou po-
chvalu za šikovnost dětí a já bych ji chtěla 
nyní předat i Vám. Již třetí hodinu jsme měli 
dovoleno jít do velkého bazénu, a to se jen tak 
nevidí. Je to velká zásluha rodičů. Za svou 
snahu dostaly všechny děti diplom a drobný 

dáreček. Také u nás proběhlo vánoční fotogra-
fování dětí. I k nám zavítal čert s Mikulášem 
a nikdo nám ze třídy neubyl. K nám do školky 
chodí pouze hodné děti. Ty odříkaly Mikulášo-
vi básničku, zazpívaly písničku a odměnou jim 
byly balíčky dobrot. Každoročně máme v tom-
to období pro děti připraveno mnoho krásných 
akcí, při kterých dětskou formou přibližujeme 
naše krásné tradice. Sice k nám svatý Martin 
nemohl na koni do školky přijet, zanechal nám 
ale na zahradě poklad, který jsme museli najít. 
Přála bych vám vidět ta rozzářená očka dětí, 
když jej našly. Od září jsme měli objednáno 
hned několik divadelních představení a dalších 
akcí, ale bohužel jsme je museli všechny zru-
šit, ať kvůli opatřením týkajícím se onemocně-
ní covid-19, nebo nízké docházce dětí. V tom-
to ohledu nám tedy štěstí moc nepřálo. My 
jsme se však nenechali odradit. Nastal advent 
a s ním i blížící se čas vánočních svátků, rodin-
né pohody a setkávání se s těmi nejdražšími. 
S dětmi si celý advent hodláme užít plnými 
doušky. Budeme si povídat, vyrábět,  malovat, 
péct a hlavně si budeme hrát. Také se těšíme 
na nadílku pod naším vánočním stromečkem, 
který jsme si již nazdobili. 
Zaměstnanci Mateřské školy Čtyřlístek, 
spolu s dětmi, Vám všem přejí klidné proži-
tí vánočních svátků a do nového roku pevné 
zdraví, mnoho štěstí a rodinnou pohodu.

NinaKvapilová,vedoucíučitelka

POZDRAV Z MŠ ČTYŘLÍSTEK
V PARDUBIČKÁCH
“Padá listí zlaté, rudé, jeho plná zahrada
a co potom padat bude, až to listí opadá?”

Letošní podzim se nám převlékl do krásných 
barev a my jsme ho v první polovině října při-
vítali s dětmi  i s jejich rodiči na dílně Kdo si 
hraje, nezlobí. „Mami, tati, to je moje oblíbená 
hračka, pojď se podívat!”, bylo slyšet za kaž-
dého směru. 

V listopadu si z barevného listí děti vytvořily 
obrázky a ozdobily také celou školku. Vzhle-
dem k nepříznivé pandemické situaci 
bohužel nemohl přijet svatý Martin na bílém 
koni, nicméně i tak jsme na den svatého Marti-
na připravili pro děti krásné soutěže 
i s hledáním martinského pokladu. 

S posledním lístkem a první sněhovou vločkou 
jsme se začali připravovat na příchod Mikulá-
še a čerta. S dětmi jsme navařili čertovskou 
kaši, naučili se tanečky s písněmi a říkankami 
a se zatajeným dechem jsme vyslechli knihu 
hříchů, kterou nám přečetl čert. Mikuláš rozdal 
všem rozzářeným dětským tvářím balíčky, kte-
ré nám jako každým rokem poskytl úřad MO 
Pardubičky.
 
Nejkrásnější vánoční období teprve nastane. 
S dětmi se naučíme koledy, které zazpíváme 
pod rozsvíceným stromem na školní 
zahradě. Paní kuchařky nám napečou jistě vy-
nikající vánočky. A možná přiletí i Ježíšek, aby 
nadělil všem dětem nějakou maličkost.  Přeje-
me dětem i všem rodičům mnoho hezkých dár-
ků pod stromečkem, věříme však, že nejkrás-
nějším dárkem pro všechny budou společně 
strávené chvíle v tomto svátečním období.
 
Přejeme vám tedy pohodové a veselé Vánoce, 
hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce 
2022.
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MŠ ČERNÁ ZA BORY ZŠ PARDUBIČKY
Tento školní rok jsme odstartovali se Školním 
vzdělávacím programem Jaro, léto, podzim, 
zima, ve školce je vždycky prima a přivítali 
v mateřské škole nové kamarády. 
Pokračujeme v projektu „Se sokolem do ži-
vota aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se 
zvířátky“, ve kterém děti plní tělovýchovné 
aktivity a s projektem „Květiny“, který je za-
ložen na spolupráci mezi mateřskou školou 
a rodiči, zároveň spoluprácí mezi rodičem 
a dítětem. Prostřednictvím jednotlivých, 
domácích aktivit, přizpůsobených jejich věku 
a schopnostem, se děti učí využívat svoji fan-
tazii, tvořivé myšlení, schopnost tolerance 
a porozumění. Nově jsme rozšířili odpolední 
vzdělávací činnosti o sportovně - taneční 
chvilky pro děti.
Díky akcím, které se mohly uskutečnit, děti 
poznávaly prvky z Muzikoterapie a hrály na 
netradiční hudební nástroje. V místním za-
hradnictví si vydlabaly dýně a byly tak při-
praveny na Halloween. Osvojily si základní 
tzv. zlaté pravidlo při poskytování první po-
moci, které zní „bezpečnost zachránce“. Hra-
vou formou se učily přivolat záchrannou 
službu a poskytnout první pomoc. Atraktivní 
výuka v dětech vzbudila pozitivní přístup k 
první pomoci. V hrané pohádce s opicí z Afri-
ky jménem Bohouš cestovaly po lese a po-
znávaly lesní zvířátka a stromy. 
Společně s rodiči jsme se velmi těšili na slav-
nost svatého Martina, která se konala na za-
hradě mateřské školy. S dětmi jsme nacvičili 
hudební úvod v podobě písní o sv. Martinovi 
doplněných o hru na hudební nástroje. Pokra-
čoval slalom na koni a házení podkovou na 
cíl na jednotlivých stanovištích. Závěrem 
jsme se hromadně vydali na lampiónový prů-
vod, kterým nás provázel sv. Martin na bílém 
koni. Sladkou tečkou na závěr byly pro děti 
odměnou svatomartinské koláče a balíčky 
s dobrotami. Sv. Martin dětem nechal na 
školní zahradě schovaný poklad, v podobě 
čokoládové podkovičky a zlatých, čokoládo-
vých mincí, a tak se ho děti hned druhý den 
po svačině vydaly hledat. Kouzelný adventní 
čas započal „Mikulášskou“, jejíž součástí 
bylo peklíčko a pekelné ,,cvičeníčko,, v naší 
tělocvičně, které si děti v maskách čertů 
a andílků moc užily. 
Blížící se Vánoce si zpříjemníme koledami, 
rozsvícením stromečku, vánočními tradicemi 
a cukrovím.
Za celý kolektiv mateřské školy přejeme 
všem pevné zdraví a klidné prožití kouzel-
ného adventního času. Krásné Vánoce plné 
pohody, úsměvů a šťastný nový rok 2022.

DvorskáEliška,Dis.,vedoucíučitelka
mateřskéškoly.

Beseda naší druhé třídy s paní spisovatelkou 
Lucií Seifertovou v Krajské knihovně v Par-
dubicích a následná návštěva Místní knihov-
ny v Pardubičkách

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 jsme se těšili do 
knihovny. Čekala nás tam beseda s paní spi-
sovatelkou Lucií Seifertovou. Od školy jsme 
pěšky vyrazili směrem na Pernštýnské ná-
městí. Bylo krásné slunečné podzimní počasí 
a cesta nám podél řeky Chrudimky rychle utí-
kala. 

Na Pernštýnském náměstí jsme si chvíli poví-
dali a ukazovali významné budovy našeho 
města jako je radnice, Zelená brána nebo bu-
dova naší krajské knihovny. 

V knihovně nás přivítala paní knihovnice 
a uvedla nás do sálu, kde jsme se pohodlně 
usadili a s napětím jsme sledovali paní spiso-
vatelku s doprovodem, kterým byl její nakla-
datel a zároveň manžel Petr Pancha Prchal. 
A už to začalo! Paní spisovatelka nám vyprá-
věla, jak se nejdříve stala ilustrátorkou a pak 
teprve spisovatelkou. Rozprostřela před nás 
část své nejslavnější knihy Dějiny udatného 
národa českého. Je to devět metrů dlouhé pro-
storové leporelo, které vás zábavnou formou 
seznámí s naší historií. Je určeno nejen pro 
děti, ale i pro dospělé. A že vám to něco říká? 
Určitě, protože s Českou televizí vznikl stoje-
denáctidílný stejnojmenný animovaný seriál, 
který získal cenu Trilobit za nejlepší animo-
vaný projekt. 

Nám se taky moc líbil! Musí to být pořádná 
dřina vymyslet takové krásné zajímavé pro-
storové dílo! Paní spisovatelka Lucie Seifer-
tová se rozhodla naučit nás první malé krůčky 
k výrobě prostorové skládanky o J. A. Ko-
menském. Nejdříve nás s touto významnou 
osobností seznámila pomocí ukázky ze své 
knihy, která se jmenuje Pohádka O Janu 
Amosu Komenském. Kousek nám přečetla 
a promítala nám obrázky z knihy. A pak nám 
ukázala, jak si udělat svou vlastní skládanku. 
A tak jsme skládali, stříhali, kreslili a lepili. 
A každému z nás se skládanka povedla. A ka-
ždá skládanka byla úžasným originálem. 
Však jsme také všichni dostali od paní spiso-
vatelky 1 s hvězdičkou s jejím vlastnoručním 
podpisem. 

A nakonec jsme se na památku s paní spiso-
vatelkou vyfotili. Poděkovali jsme jí i panu 
nakladateli za krásnou besedu a odnášeli jsme 
si skládanku a úžasný zážitek z příjemného 
prostředí krajské knihovny.

Ale krásný zážitek nemáme jen z naší krajské 
knihovny na Pernštýnském náměstí. 

V úterý 30. 11. se šla naše druhá třída podívat 
opět do knihovny, ale tentokrát jsme si ná-
vštěvu domluvili s paní knihovnicí Zuzanou 
Jiroutovou v Místní knihovně v Pardubič-
kách.

Vyrazili jsme ze školy před devátou hodinou. 
Tohle už byla vycházka opravdu zimní. Fou-
kal vítr a vzduchem poletovaly sněhové vloč-
ky. Cesta nám netrvala dlouho. Někteří z nás 
již knihovnu navštívili v doprovodu rodičů 
nebo se třídou z MŠ. 

V knihovně nás přivítala paní knihovnice 
Zuzana Jiroutová, která si pro nás připravila 
pěkný poutavý program o bajce. Při něm jsme 
pracovali ve skupinkách a zajímavým způso-
bem jsme si zopakovali vše podstatné o bajce. 
Po programu jsme si prohlédli knihovnu 
a dozvěděli jsme se, jak to chodí v této menší 
knihovně. Z regálu jsme si všichni vybrali 
knihu, která nás zaujala, a ze které jsme si 
mohli kousek přečíst. A to se nám moc líbilo. 
Čas nám opět utekl jako voda a my jsme se 
museli vrátit zpět do školy. Nezbylo nic jiné-
ho než poděkovat paní knihovnici za její 
vstřícnost a za čas, který nám věnovala. Roz-
loučili jsme se a vrátili jsme se do školy.

I z této akce naší třídy jsme si odnesli pěkný 
zážitek a určitě se někdo z nás do knihovny 
vrátí jako čtenář. Protože: ,,Čtení je pro mysl, 
co je cvičení pro tělo.“ Joseph Addison

Mgr.LenkaHolíková
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Starosta

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

Místostarosta – neuvolněný

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

Tajemnice

Mgr. Naděžda Peterová 466 859 847 nadezda.peterova@umo4.mmp.cz

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT

Ing. Iva Matušková 466 859 845  iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Odbor ekonomický a vnitřních věcí

Vedoucí odboru - neobsazeno  466 859 848 

Renata Tichá - ekonomické a vnitřní věci 466 859 849 

  renata.ticha@umo4.mmp.cz

Gabriela Bížová, DiS. - mzdová agenda a vnitřní věci 466 859 840 

  gabriela.bizova@umo4.mmp.cz

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

  marcela.macounova@umo4.mmp.cz

Úsek přestupků 

Jitka Korečková, DiS. - referent přestupků 466 859 843 

  jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Odbor investic, dopravy a hospodářské správy

Ing. Tereza Hybská – vedoucí odboru 466 859 842 

  tereza.hybska@umo4.mmp.cz

Stanislav Novák – referent investic,  466 859 846 

vedoucí pracovní čety   stanislav.novak@umo4.mmp.cz

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

ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00 
úterý 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
středa
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
čtvrtek 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
pátek 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
(v pátek je úřad uzavřen, služby 
poskytujeme v uvedeném čase pouze pro 
objednané)

KONTAKTY

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM
Vzkaz z Diakonie Broumov: Dovolte nám touto cestou vyjádřit naše upřímné poděkování za 
vámi uspořádanou sbírku. Podáním pomocné ruky můžeme naopak my pomoci lidem v sociál-
ní nouzi, ve které se nacházejí. Vytříděný textil je rozesílán jako materiální pomoc lidem v Čes-
ké republice, východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména v Africe. Důležitým aspektem 
činnosti Diakonie Broumov je také ochrana životního prostředí. 95 % vámi darovaného textilu 
smysluplně využijeme, ať již k zmíněné materiální pomoci, tak i k další recyklaci. Jsme vděční 
za vaše úsilí a čas, který nám věnujete. Jste nezbytnou součástí našeho týmu, protože právě 
díky vám můžeme realizovat naše poslání: „Nepotřebné věci potřebným.“
Diakonie Broumov všem dárcům přeje příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 
hlavně pevné zdraví.
Rádi bychom v dubnu sbírku opět uspořádali, o jejím termínu budete včas informováni.

Ing.IvaMatušková
referentsekretariátu

BLAHOPŘEJEME

Do 22. 12. 2021 bude provozní doba 
úřadu beze změn.

Dne 23. 12. 2021 bude otevřeno 
od 8:00 do 11:30 h a od 12:30 do 14:00 h.

Ve dnech 27. 12. a 29. 12. 2021 (Po a St) 
bude otevřeno jen do 16:00 h.

Dne 28. 12. 2021 beze změn.

 Dne 30. 12. 2021 bude otevřeno 
od 8:00 do 11:30 h a od 12:30 do 14:00 h.

31. 12. 2021 bude úřad zcela uzavřen.

V případě, že dojde ke změnám 
provozní doby úřadu z důvodu pandemie, 

budou tyto informace na našich webových 
stránkách, facebooku a ve vývěsních 

skříňkách v jednotlivých místních částech.

PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU 
V ZÁVĚRU ROKU

Vážení spoluobčané, 
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!
Těm, kteří oslaví 85, 90 a více let, 
budou zástupci
městského obvodu
gratulovat
osobně,
pokud to
pandemická
opatření
dovolí. 
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SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU

AUTOOPRAVNA VECEK
- práce karosářské, mechanické, servisní,
 diagnostické, geometrie, klimatizace,
 výroba brzdových trubek, lakýrnické
- rovnací rámy k rovnání vozu po havárii,  
 diagnostika, pneuservis, přípravy na STK,  
 leštění světlometů
- opravy včech značek osobních  
 a užitkových vozů
- smluvní opravna pojišťoven
- ruční mytí a čištění vozu

ALEŠ HOLEČEK

prodej štípaného palivového 
dřeva a kácení

RESTAURACE U KOSTELECKÝCH

denní menu , školení, sál, salonek, 
rodinné oslavy, svatbykrmiva pro psy a kočky, semena  

a sadby, poradenství pro zahrád-
káře a chovatele, vazba věnců  
a kytic ke všem příležitostem.

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

individuální poradenství, 
měření krevního tlaku zdarma

internetová poradna: 
lekarna.pardubicky@seznam.cz

-  prodej zdravotní obuvi
-  prodej a poradenství v oblasti  
 léčebné kosmetiky

provozní doba PO-PÁ 8:00-17:00

• Kompletní dodávka a montáž podlahových krytin včetně doplňků
• Úpravy podkladů moder ními technologiemi
• Odborná konzul tace v místě zakázky, cenová kalkulace zdarma
• Odborné poradenství v oblasti údržby a péče o podlahové krytiny

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

KVĚTINÁŘSTVÍ U FRANTIŠKA

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

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

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

KOSMETIKA A PEDIKÚRA „KLASIKA“ 
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.

IVAN ŘEZNÍČEK
pokrývačství, klempířství, tesařství

Sadová 51, Nemošice
mobil: 732 844 128

VÝROBA SLÉVÁRENSKÝCH MODELŮ:
ze dřeva, plastu, pryskyřic a AI.
Formy na laminování, tváření  
plastů za tepla.
Formy pro průmyslové lepení.
Tvarově náročné výrobky ze dřeva.
Divadelní kulisy a dekorace.
Konstrukce ve 3D + opracování 
na CNC.
Dodávky odlitků včetně opracování.

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

Nabídka inzerce v Pardubické čtyřce

V  rámci obvodního zpravodaje je zveřejňována na dvojstraně 
řádková inzerce, pro případné zájemce zveřejňujeme následují-
cí ceník, cena je vždy za celý rok ( 4 vydání) bez DPH
2 řádky - 200,- Kč, 3 řádky - 300,- Kč, 4 až 8 řádků - 500,- Kč, 
9 a více řádků (max 13) - 700,- Kč . 

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

V případě zájmu volejte na tel: 466859845 nebo pište na e-mail: 
podatelna@umo4.mmp.cz

Ing. Iva Matušková
referent sekretariátu
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- 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 
- CINIS – čištění vod

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

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

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

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