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V pondělí dne 
24. června 2019

v 17:00 h 
se koná 

v obecním domě v Mněticích
veřejné zasedání Zastupitelstva MO 

Pardubice IV. Program zasedání 
naleznete na úřední desce, ve 

vývěskách MO nebo na webových 
stránkách MO Pardubice IV.

Jste srdečně zváni!

www.pardubice.eu

 

Vážení spoluobčané,

hned úvodem chci vyjádřit radost z nové 
okružní křižovatky ulic Průmyslová a Kyjev-
ská u záchranné služby v Pardubičkách. Chtěl 
bych poděkovat řidičům hlavně z Nemošic 
za trpělivost, když museli objíždět uzavřenou 
komunikaci z Nemošic do Pardubiček. Od 
nové křižovatky očekávám větší bezpečnost 
a plynulost dopravy.  Nově vzniklá zastávka 
MHD zlepší nájezd trolejbusu a pohodlnější 
nástup a výstup cestujících.
Na březnovém zasedání Zastupitelstva města 
Pardubice byly schváleny finanční prostředky 
ve výši 38 mil. Kč na rekonstrukci komunika-
ce v ulici Dělnická. Město získalo příslib na 
dotaci do výše 60 % od Ministerstva průmy-
slu a obchodu. Pro náš obvod to je radostná 
zpráva a konečně po dlouhých letech usilo-
vání o rekonstrukci komunikace dojde k re-
alizaci. Silnice je již ve velmi špatném stavu 
a i dopravní podnik z tohoto důvodu omezil 
provoz MHD. Město získalo na stavbu sta-
vební povolení a v současné době probíhá vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby. Z důvodu 
zachování obslužnosti průmyslové zóny ne-
lze ulici po dobu stavby úplně uzavřít. Práce 

budou prováděny za částečného provozu ve 
čtyřech etapách. V rámci rekonstrukce bude 
kromě komunikace v délce 1200 m zhotove-
na nová kanalizace, veřejné osvětlení, nové 
chodníky ze zámkové dlažby a autobusové 
zastávky vydlážděné žulovými kostkami.
Další pozitivní informace pro náš obvod je 
příslib města, že po rekonstrukci komunikace 
v ulici Dělnická bude opravena i komunikace 
v ulici Holandská.
Do rozpočtu města Pardubice byla zařazena 
položka ve výši 800 tis. Kč na projektovou 
dokumentaci pro novou cyklistickou stezku, 
která propojí lokalitu ul. Pod Břízkami (MO 
Pardubice V) s lokalitou Pardubičky a Nemo-
šice s další návazností na stezky do Černé za 
Bory, Mnětic a Źižína. Trasa v délce cca 1200 
m povede po pozemcích ve vlastnictví města 
Pardubice s využitím mostu Červeňák, a to je 
hlavní předpoklad pro úspěšné projektování 
bez problémů s vlastníky pozemků.
Se starostou MO Pardubice VIII panem Ji-
routem usilujeme o přípravu projektu pro 
cyklistickou stezku v trase z Hostovic přes Ži-
žín, Mnětice do Drozdic. Na Magistrát města 
Pardubice jsme předali mapu s vyznačenou 
trasou a seznam vlastníků dotčených pozem-
ků. Nabídli jsme aktivní spolupráci s magis-
trátem, hlavně ve věci jednání s vlastníky 
pozemků. Byla by to další stezka pro cyklis-
ty v našem obvodu s návazností na stávající 
stezky na Žižín a Černou za Bory.
Komise pro rozvoj a strategii a následně Rada 
MO Pardubice IV schválila žádost o odsou-
hlasení projektové dokumentace pro sloučené 
územní a stavební řízení ve věci akce Ne-
mocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická 
nemocnice, parkovací dům I. v areálu pardu-
bické nemocnice, v místě stávajícího venkov-
ního parkoviště. Celkový počet parkovacích 
stání bude 602, z toho je 495 nových stání. 
Výstavba parkovacího domu v budoucnu ur-
čitě zlepší problematické parkování v lokalitě 
kolem krajské nemocnice.

Dobrou zprávu mám do Nemošic, 24.6. 2019 
bude zahájena rekonstrukce komunikace 
v ulici Sadová a tím bude ukončena komplet-
ní rekonstrukce komunikace v celé ulici.
Často odpovídáme na dotaz, kdy bude opra-
ven most přes vlečku v Pardubičkách. Podle 
posledních informací Odboru dopravy Ma-
gistrátu města Pardubice bude provedeno od-
borné posouzení a následně navržen projekt 
tak, aby se stihla oprava do konce letošního 
roku dříve, než bude kvůli rekonstrukci uza-
vřen nadjezd u nemocnice.
Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhly vol-
by do Evropského parlamentu. Touto cestou 
děkuji našim úředníků a členům volebních 
komisí za bezchybně a spolehlivě zajištěný 
jejich průběh.

Přeji vám příjemné požití nadcházejícího léta, 
ať je plné krásných zážitků a relaxace. 
   

Ing.PetrHeřmanský
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V našem obvodu máme mnoho stanovišť na 
tříděný odpad s barevnými kontejnery. Na ka-
ždém kontejneru je zobrazeno a napsáno, co 
do něho patří a co tam nelze uložit. Apelujeme 
na naše občany, aby odpad třídily podle druhů 
a ukládali jej do jednotlivých kontejnerů. 
Může se stát, že při příchodu ke kontejnerové-
mu stání uvidíte již přeplněné kontejnery. Pro-
síme neukládejte tříděný odpad na zem kolem 
kontejnerů, pracovníci služeb místo musí ukli-
dit a zamést. Svým neukázněným chováním 
přiděláváte práci obsluze a celá recyklace od-
padu se zdražuje o cenu jejich práce.
Největší problém s nepořádkem u kontejnero-
vých stání máme v Pardubičkách v ulici Ná-
rodních hrdinů. Zde máme přístřešek na kon-
tejnery na tříděný odpad, často bývá plný 

odpadů z domácností a staveb, které nemají co 
dělat v tříděném odpadu. V některých dnech 
se nedá pod přístřešek ani vejít, jak je plný ha-
rampádí. Jeden ilustrační obrázek přikládáme. 
Rozhodli jsme se situaci řešit informační tabu-

lí, budeme umísťovat kameru a situaci bude 
průběžně monitorovat policie. Pár nezodpo-
vědných jedinců nám touto neomaleností zne-
příjemňuje snahu třídit odpad a ukládat jej na 
předepsaná místa. Upozorňuji, že ostatní od-
pad, který se nesmí ukládat do barevných kon-
tejnerů, lze zdarma odvézt do separačních 
dvorů v Pardubičkách nebo v Nemošicích.

Separační dvůr
 • Pardubičky, ul. Průmyslová 
Út, Čt (12:00-17:00 h), So (8:00-12:00 h)
 • Nemošice, ul. Ostřešanská
 Út, St, Čt (13:00 – 17:00 h), So (8:00-12:00 h)

Ing.JanaRůžičková
tajemniceúřadu

TŘÍDĚNÝ ODPAD ANEB TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍM, TŘÍDÍME

SK NEMOŠICE A SPOLEK NEMOŠICE700 POŘÁDAJÍ OSLAVU 100 LET FOTBALU  
V NEMOŠICÍCH A NEMOŠICKÉ POSVÍCENÍ:

Dovolte, abychom Vás pozvali na Oslavu 100 let fotbalu v Nemošicích a Nemošické posvícení. TERMÍN KONÁNÍ 31. 8. a 1. 9. 2019  
V AREÁLU SK NEMOŠICE. 

SPORTOVNÍ PROGRAM:
31. 8. 2019 dopoledne  mistrovské utkání dorostu
31. 8. 2019 14:00 mistrovské utkání A týmu dospělých 
31. 8. 2019 17:00 exhibiční utkání fotbalových internacionálů(hrací doba 2x30´)
1. 9. 2019 dopoledne  mistrovské utkání starších a mladších žáků
1. 9. 2019 17:00 mistrovské utkání B týmu dospělých

KULTURNÍ PROGRAM:
- vystoupení zpěvaček Petry Černocké a Jany Chládkové
- celým dnem a večerem provází DJ Mig
- kapela Trdlo
- diskotéka Michala Plška
- footbag exhibice Honzy Webera, sedminásobného mistra světa
- rozhovory s fotbalovými hvězdami
- kouzelník pro děti (Klub kouzel a magie Pardubice)
- malování na obličej
- dovednostní soutěže pro děti se sportovní tematikou 
- vystoupení předškolních dětí z Nemošic
- ukázky složek záchranného systému
- historická vojenská technika v akci
- výstava nemošických motoveteránů
- skákací hrad pro děti
- šachový koutek
- květinový a přírodovědný koutek
- vystoupení Nemošického dudáka Jury Seidla

VSTUPNÉ ZDARMA.
Na všechny se moc těšíme. 
Za SK Nemošice a Spolek Nemošice700 Jaroslav Kozačka a Leoš Příhoda 
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MALÉ LETNÍ ZAMYŠLENÍ

Nevím jak komu, ale mně připadá, že to 
jaro zase nějak rychle uteklo. Ať se nám to 
líbí nebo ne, je tu počátek léta.  Po minu-
lých deštích se nám zdá, že strašení suchem 
už vůbec není nutné, ale opak je pravda. 
Vody je pořád málo, hlavně té, co je v pod-
zemí, protože tam je naše hlavní zásobárna. 
Nebudu se rozepisovat o regulaci toků, vy-
soušení mokřadů, ale také o způsobu hos-
podaření  na polích, které  připomíná spíše 
průmyslovou výrobu.  Důsledkem toho 
všeho počínání je velký úbytek druhů rost-
lin, živočichů a hmyzu. Ledaskdo si možná 
řekne ,“ co je mi po tom“. Lidé jsou  čím 
dál více pohlcováni technikou a jednoduše 
snahy o ochranu přírody jim připadají zby-
tečné. To  jsou příliš sobecké a nesprávné 
názory, protože tam, kam jsme se ve svém 
vývoji dostali, bylo  právě díky prostředí, 
kde jsme doposud žili a je nutno chápat, že 

všechno je navzájem propojeno a v přírodě 
má své místo. Ono to člověčí chování ve 
stylu „ Poručíme větru dešti“ nikam neve-
de. Každý z nás má svou, třeba jen malou 
možnost jak pomoci. Žijeme v krásné části 
města plné zeleně a zahrádek. A i na tom 
našem malém království  se dá přemýšlet 
o ekologii. Třeba už jenom to, že doslova 
nehoblujeme neustále celou trávníkovou  
plochu sekačkami a nešílíme z každé sed-
mikrásky, která nám tu vykvete. Protože 
sekání nakrátko způsobuje zvýšený odpar 
vody a když nechceme mít trávník zprahlý,  
o to více musíme zalévat. Používáním her-
bicidů také ničemu moc nepomůžeme. 
Zkusme se zamyslet nad tím, jestli by ne-
stálo za to změnit určitou  část zahrady na 
tzv. máloúdržbové oddělení. V té časti by 
v trávníku mohly kvést luční květiny, na 
části by mohla být taková bylinková a  mo-
týlí zahrádka. Ta by nám dávala cenný ma-
teriál na zdravé čaje, ale i do kuchyně a ta 

nejslunnější a nejsušší část by mohla být ve 
stepním duchu. To jsou místa, která nepo-
třebují mnoho práce a hlavně je není nutné 
zalévat. Určitě si každý na posezení v par-
ných dnech vytváří chladný stinný kout. 
Přimlouvám se za to, abyste v zájmu zpří-
jemnění  chvilek tam strávených ještě při-
dali nějakou malou fontánku anebo jezírko. 
Ono slouží zároveň jako pitítko pro ptáky 
či čmeláky a včely. V loňském létě se jich 
nacházelo v přírodě mnoho mrtvých. 
Umřeli žízní.  Námětů, jak můžeme každý  
trochu pomoci, je mnoho a věřím, že si 
o nich  popovídáme na některém z pláno-
vaných setkání. My žijeme sice v pěkném 
koutě, ale okolní intenzivně využívaná ze-
mědělská krajina není k životu příliš vstříc-
ná. Tak se těším na případná setkání a všem 
přeji příjemné prožití léta a ať se můžeme 
ve zdraví často vídat.

Vášzahradník
FrantišekHlubocký

STROMY V NAŠEM OKOLÍ

V našich městských částech máme relativ-
ně mnoho stromů různého stáří a s různým 
zdravotním stavem, s různou provozní bez-
pečností. Hlavně u starších stromů se jejich 
stav rychle mění hlavně v souvislosti 
s dlouhotrvajícím suchem. Za stav a pro-
vozní bezpečnost je zodpovědný vlastník 
pozemku. Stav stromů se musí průběžně 
kontrolovat a případně stromy upravit bez-
pečnostním nebo udržovacím řezem. Sna-
žíme se stromy ošetřovat tak, aby nebyly 
nebezpečné a plnily ve městě jak funkci 
estetickou, tak aby plnily i významné funk-
ce praktické. Dřeviny filtrují ovzduší, zlep-
šují kvalitu vzduchu, vyrovnávají teplotní 
extrémy a také pohlcují hluk. Bez vzrost-
lých stromů si léto ve městě asi nikdo z nás 
nedovede představit.
Budeme rádi, když nám pomůžete stromy 
udržet v dobrém zdravotním stavu. Jste to 
vy, kteří při procházkách pozorujete okolní 
stromy nebo se na ně díváte z oken. Pokud 
uvidíte strom, který silně prosychá nebo je 
jinak nebezpečný, informujte nás. Ač se 
snažíme mít stromy pod kontrolou, nejsme 
schopni obsáhnou všechny stromy na po-
zemcích města na celém území obvodu. Za 
upozornění na nebezpečné stromy ve va-
šem okolí předem děkujeme.

Ing.JanaRůžičková

Druhým rokem proběhla v květnu v Nemoši-
cích obnovená tradice v podobě stavění máje, 
která se konala za podpory Osadního výboru 
Nemošice a Spolku Nemošice 700. I letos 
jsme vlastními silami přinesli strom z nemo-
šického lesa, očistili a za přispění dětí barev-
ně vyzdobili. Při stavění máje nám přálo  
i počasí, takže vše proběhlo bez komplikací. 

K výborné náladě přispělo občerstvení, které 
zajistil osadní výbor. Zakončením slavností 
byla Májová zábava v Nemošické hospodě.

Děkujeme všem za pomoc a těšíme se v příš-
tím roce opět na shledanou.

RadekMeduna
předsedaOVNemošice

Již podruhé se mohli naši spoluobčané do-
zvědět více o historii Nemošic a okolí. Tento-
kráte nás historik Tomáš Janda zavedl do pro-
stor bývalého nemošického hřebčince, kde 
jsme se dozvěděli více o historii rybníků a je-
jich napájení, problematice „hlubokého pří-
kopu“ mezi Nemošicemi a Mněticemi a dále 

o bohaté historii hřebčince. Termín další ko-
mentované procházky bude zveřejněn na 
webu Spolku Nemošice 700.

RadekMeduna
místopředsedaSpolkuNemošice700

www.nemosice700.cz

NEMOŠICKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO NEMOŠICÍCH
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BOJ PROTI DOMÁCÍMU 
NÁSILÍ V PARDUBICKÉM 
KRAJI

Intervenční centrum SKP-CENTRUM o.p.s. 
pomáhá osobám, které jsou ohroženy domá-
cím násilím.  Obrátit se na Intervenční cent-
rum (dále IC) může každý člověk starší 16 
let, který se cítí být osobou ohroženou domá-
cím násilím nebo stalkingem, který na domá-
cí násilí navazuje. V Intervenčním centru 
poskytujeme odbornou pomoc a podporu 
v sociální, psychologické a právní oblasti. 
Cílem služby je napomáhat uživateli vyřešit 

krizovou životní situaci a vrátit se k běžné-
mu životu bez násilí. 
Služby poskytujeme v rámci celého Pardu-
bického kraje. Najdete nás na adrese, Erno 
Košťála 1014, 530 12 Pardubice -  Dubina. 
Pracovníci IC dojíždějí i do vzdálenějších 
míst Pardubického kraje, kde jsou k zastižení 
na kontaktních místech po telefonické do-
mluvě – Hlinsko, Svitavy, Česká Třebová, 
Králíky a v Lanškrouně, každé první pondělí 
v měsíci. Více se dozvíte na www.skp-cent-
rum.cz. Případné dotazy zodpovíme na tele-
fonním čísle 466 260 528, 774 755 744. 
Pracovníci IC se snaží pomoci celému rodin-
nému systému zasaženému domácím nási-

lím. Nabízíme proto odbornou pomoc i dě-
tem – svědkům domácího násilí, jelikož 
zákonný zástupce je klietem IC. V programu 
NENA ( ne násilí) nabízíme pomoc i oso-
bám, které nezvládají svoji agresi ve vzta-
zích a chtějí své chování změnit. D programu 
se mohou osoby přihlásit na telefonním čísle 
773 449 989. Cílem naší podpory je zajištění 
bezpečného prostředí a zlepšení života všem, 
kterých se domácí násilí týká. 

Mgr.KateřinaRybičková
sociálnípracovnice

Intervenčnícentrum,SKP-CENTRUM,o.p.s.

DĚTSKÝ DEN V NEMOŠICÍCH

I děti v Nemošicích si mohly užít v sobotu  
1. června svůj den. Slunečné počasí přímo 
vybízelo jít dovádět ven, a tak i letos téměř 
100 dětí prožilo krásné odpoledne se svými 
kamarády. Po splnění deseti disciplín dostaly 
děti zaslouženou odměnu a mohly se jít podí-
vat na hasiče, kouzelnici, agility, zaskákat si 
v hradu, nechat si něco namalovat na obličej, 

nebo si něco samy vyrobit ve tvořivé dílnič-
ce. Své síly si změřily při přetahování lanem 
a užily si spoustu legrace. Moc děkuji všem 
zúčastněným, sponzorům a městskému ob-
vodu za podporu a doufám, že příští rok to 
zopakujeme. Ale již na podzim se můžete tě-
šit na Pohádkovo-strašidelnou stezku  
a Drakiádu!

EvaRejdová

PŘIJĎTE SE POUČIT I POBAVIT

Čas prázdnin a dovolených už je na dohled, 
a tak bychom mohli společně přivítat nad-
cházející dny volna a třeba se i inspirovat, 
čím bychom se mohli zabývat.
Zveme proto všechny školáky, předško-
láky, rodiče i babičky a dědečky, aby při-
šli 26.6.  2019 od  16 - 18 hodin na zahra-
du u pošty v Pardubičkách – býv. 
mateřská školka. 
V programu představí paní Lenka Štěpáno-
vá nově opravenou a vybavenou obecní 

knihovnu a řekne mnohé o knihách a jejich 
půjčování.
Zkušené chovatelky a cvičitelky Helena 
Půlpánová a Klára Hlubocká předvedou 
možnosti výcviku psů a rádi odpoví na 
všechny otázky.
Seznámíme se s některými druhy obilovin 
a užitkovými plodinami, které můžeme 
pěstovat a také si tyto plodiny sami zasít  
a vypěstovat doma.
Budeme poznávat byliny, které se mohou 
sbírat v přírodě.  Za drobné odměny mladí 
budou moci odpovídat na několik všeteč-
ných otázek o přírodě.
Seznámíme Vás s aktivitou České společ-
nosti ornitologické a Českomoravské mys-
livecké jednoty pod názvem „Vraťme život 
do krajiny.“
Těšíme se na vás – NEZAPOMEŇTE  
A PŘIJĎTE !!!

ZaosadnívýborPardubičky
FrantišekHlubocký

Revoluční ulice v Pardubičkách je lemová-
na novými chodníky

V Pardubičkách díky novému kruhovému  
objezdu už jezdíme bezpečně

Další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení  
v okolí ulice Dašická je ukončena.
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Z NEMOŠICKÉ TŘÍDY  
SLUNÍČEK

V letošním školním roce jsme se zaměřili na 
projektové dny v MŠ s Malou technickou 
univerzitou.
Projektové dny nás seznámily s desítkou ori-
entovaných témat ze světa kolem nás. Pro-
jekt vznikl na základě laviny otázek dětí: „ 
Jak postavit dům?“, „ Proč nespadne most?“, 
„Jak vztyčit vysokou věž?“, „Kam teče voda, 
když spláchnu?“ Protože jsme ekologická 
mateřská škola, zaujal nás program „Kam 
s odpady?“ v rámci kterého jsme si postavili 
skládku a recyklovali jsme papír.

Spolupráce s místní knihovnou byla pro nás 
naplněná klidnou a vstřícnou atmosférou. 
Děti přivítal pan místostarosta, který dětem 
připravil malé dárky, a paní knihovnice, kte-
rá nám připravila sladké pohoštění. Děti vy-
slechly pohádku a prohlédly si jak to 
v knihovně vypadá. Nejvíce nás zaujaly nové 
knihy v dětském oddělení. Odcházeli jsme 
s nadšením, o návštěvě jsme si dlouho vyprá-
věli a přečetli jsme si vypůjčené knihy.
Konečně jsme si mohli užít jarního sluníčka 
a oprášili kola na školní zahradě, sklouzli se 
na opravené skluzavce a běhali po trávě. Vě-
novali jsme se také tanci. Nejprve jsme si 

zatančili za doprovodu afrických bubnů. Pod 
vedením odborné lektorky z taneční školy 
Besta jsme se v rytmické a pohybové průpra-
vě učili správnému držení těla a rytmickému 
a hudebnímu cítění.
Jarní počasí nás lákalo na výlet, proto jsme 
se vydali na polodenní výlet do naší kmeno-
vé MŠ, kde pro nás měli připravené mobilní 
planetárium. Moc jsme se dozvěděli a také to 
vypravovali rodičům. Také jezdíme na pro-
gramy ekocentra v Pardubicích, některé pro-
gramy jsou jen pro předškolní děti, na někte-
ré se vydáváme všichni.
S Velikonoční svátky a jejich symboly a tra-
dicemi jsme se seznámili v MŠ vynášením 
Morany. Do naší mateřské školy jsme také 

pozvali rodiče na společné tvoření veliko-
nočních symbolů. Z ozdobených vajíček 
a věnečků z proutků jsme měli velkou radost. 
Plavecký výcvik v Chrudimi byl pro nás od-
měnou, všichni předškoláci plavání zvládli 
na jedničku.
A na co se ještě těšíme? No přeci do Muzea 
kouzel na představení plné čar a magie. Také 
se moc těšíme, na setkání s českou televizí 
Déčko.
Celá mateřská škola přeje dětem a rodičům 
pohodové prázdniny naplněné odpočinkem 
a pohodou a v září zase na viděnou. 

JanaMachová
učitelkaMŠNemošice

KUKÁTKEM DO MŠ ČTYŘLÍS-
TEK V PARDUBIČKÁCH

Letos nás to počasí pěkně zaskočilo. Rozloučili 
jsme se se zimou jako každý rok vhozením Mo-
rany do Chrudimky. Modrá obloha se nám ale 
ukázala jenom na pár dní. A těch pár dní pěkné-
ho počasí nás tak naladilo, že už jsme se ne-
mohli dočkat sluníčka, aby nás aspoň trochu 
zahřálo. I když se zase ochladilo, nevadilo nám 
to. Využili jsme špatného počasí a navštívili 
jsme s dětmi Východočeské divadlo, předsta-
vení Káťa a Škubánek. Na ukázku dravců na 
naší zahradě jsme se teple oblékli a užili jsme si 
to i v chladnějším počasí.

Koloběžkování se neslo ve znamení jara. Ko-
nečně se ukázalo sluníčko a všechny děti 
úspěšně zvládly jízdy a zasloužily si tak medai-
li. V květnu se uskutečnil zápis do naší MŠ. 
V letošním roce se k nám hlásilo 54 dětí a kapa-
cita MŠ je tak na příští rok naplněna.
“Hurá, půjdu do školy, vzali mě, bude ze mě 
školák!“, radovaly se děti ze třídy Motýlků, 
když úspěšně prošly zápisem. Zato rodiče si 
povzdechli, jak rychle to uteklo. Vždyť včera 
měli doma ještě malé roztomilé miminko 
a dnes už je to téměř školák. Pro nejstarší děti 
to znamená poslední chvíle strávené v mateř-
ské škole.
V červnu už všechny děti vědí, že se blíží týden 
dětských radovánek, kdy slaví svůj svátek.  
V pondělí jsme čarovali s Harrym Potterem, 
v úterý jsme zhlédli pohádku v kině. Ve středu 
jsme měli divadlo ve školce. Ve čtvrtek jsme si 
zabubnovali na bubny a v pátek se proměnila 
naše zahrada v taneční parket plný rozmanitých 
masek. Jedno odpoledne jsme pozvali rodiče 
našich dětí na výtvarnou dílnu, kde si každý vy-
tvořil něco pěkného na památku z keramické 
hlíny a nakreslil pěkný obrázek. Poté nás čeká 
celodenní školní výlet, který si tentokrát užije-
me ve Dvoře Králové, kde uvidíme spoustu za-

jímavých zvířat a dozvíme se o nich mnoho 
nových informací. Také se vypravíme lodí Ar-
nošt na výlet po Labi. Závěr měsíce bude patřit 
našim kamarádům, kteří budou pasováni na 
školáky ještě předtím, než opustí naší mateř-
skou školu.
Ani letos jsme nezapomínali na zlepšování pro-
středí v naší škole. Na zahradě byla zabudová-
na nová houpačka, s kterou si naše děti užijí 
spoustu zábavy.
Za všechny děti děkujeme místnímu zastupitel-
stvu, které svým finančním příspěvkem nikdy 
na své mateřinky nezapomíná.
V tomto měsíci přivítáme na adaptaci naše 
nově přijaté děti a věříme, že se našim novým 
kamarádům bude u nás v Mateřské škole Čtyř-
lístek líbit. Potřebné informace naleznete na 
našich webových stránkách info@ctyrlistek-
-pardubice.eu nebo u paní ředitelky Mgr. Žane-
ty Vondroušové DiS., na telefonním čísle 
466 650 111.
Závěrem přejeme dětem a jejich rodičům poho-
dové prázdniny a příjemné léto plné slunce.

VěraZimová,
učitelkaMŠČtyřlístek
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ÚSPĚCHY DĚTÍ ZE ZÁKLAD-
NÍ ŠKOLY PARDUBIČKY

Rok se s rokem sešel a jaro je na naší škole ve 
znamení sportovních soutěží. Vybraní žáci se 
postupně účastnili turnaje ve florbalu, orientač-
ním běhu, basketbalu, fotbalu nebo vybíjené. 
Letos se naši žáčci z první a třetí třídy zúčastni-
li i turnaje šachového, kde zúročili rok tréninku 
v kroužku šachu při naší základní škole.
Jednotlivých sportovních soutěží se účastní zá-
kladní školy z Pardubic a blízkého okolí. Sa-
motná účast a reprezentace školy je pro děti 
motivací. A porovnání sil s družstvy velkých 
základních škol v našem okrese je určitě zají-
mavou zkušeností. Největšího úspěchu dosáhli 
naši fotbalisté, kteří nejprve obsadili ve své 
skupině stříbrnou příčku a vybojovali si tak po-
stup do okresního kola. Ani tady se nenechali 
zaskočit silnými soupeři a vybojovali si pohár 
za druhé místo, což je nejlepší umístění v histo-
rii naší školy. 
Koncem května si přivezli medaile a pohár za 
první místo i naši florbalisti. Pod vedením tre-
néra Davida Žačka se celý rok pilně připravo-
vali v místní Sokolovně. Úspěšní byli i nejstar-
ší žáci naší školy, kteří přivezli pohár za třetí 
místo z turnaje ve vybíjené v Chvaleticích. 

Všechny turnaje prověřili zdatnost a odhodlání 
bojovat až do konce. Všem gratulujeme a těší-
me se na další úspěchy.
Do konce školního roku čeká žáky ještě jedna 
sportovní událost, a to olympiáda. Všechny děti 
naší školy se vzájemně utkají v atletických dis-
ciplínách jako je běh, skok daleký nebo hod 

míčkem, ale také v disciplínách neolympij-
ských. Velké nasazení a zručnost prověří skok 
přes švihadlo a hod na cíl. Na vítěze z každé 
třídy bude čekat sladká odměna a na památku 
diplom.

MichaelaJubánková
ZŠPardubičky

Kousek od Pardubic jsou také pěkná místa, 
která stojí za podívání. Proto pořádáme v so-
botu 5.10. 2019 zájezd. Odjezd bude od úřa-
du MO v Pardubičkách v 8 hodin.
První zastávka bude v Lozicích na statku 
u Lechnýřů. S majiteli si popovídáme a podí-
váme se, jak se dříve hospodařilo a žilo na 

venkově.
Druhá zastávka bude v Luži. Tam navštívíme 
národní kulturní památku, poutní kostel na 
Chlumku, který po nedávné opravě doslova 
září. Krásná barokní stavba je vidět již z dálky.
Cílem cesty bude zámek Nové Hrady,  krásná  
rokoková stavba jakých najdeme u nás málo. 

Někdy je přezdívána „ České Versailles“. 
Prohlídka interiérů je s průvodcem, přilehlé 
zahrady samostatně. Stojí určitě za shlédnutí, 
mají tu např. růžovou zahradu, bludiště, ba-
rokní zeleninovou zahradu a ještě další expo-
zice. Jestliže bude zájem, zahradnický vý-
klad podá p. František Hlubocký.
Přihlášky:
Hlaste se prosím na úřadě MO Pardubice IV  
u p. Jitky Korečkové, nejpozději do 15. srpna 
2019. Cena zájezdu pro občana z MO Pardu-
bice IV činí 150 Kč. Vstupy nejsou v ceně 
zájezdu zahrnuty. V případě nepříznivého 
počasí bude program a harmonogram upra-
ven.
Přihlášky jsou závazné a při neúčasti je nut-
no za sebe sehnat náhradníka, peníze se ne-
vracejí. V případě většího zájmu, než je mož-
no umístit do autobusu, bude postupováno 
dle pořadí, jak jste se přihlašovali. Při malém 
počtu přihlášených účastníků bude zájezd 
zrušen a peníze vráceny.

Naspolečnésetkánísetěší
organizátořizájezdu

p.JitkaKorečkováap.FrantišekHlubocký.

POJEĎME SPOLU NA VÝLET!
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V naší knihovně již máme zrekonstruovaný 
koutek pro děti a mládež. Najdete zde knihy 
pro věkovou kategorii 0-18 let včetně povin-
né četby. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Prázdninová provozní doba

Oznamujeme Vám, že Místní knihovna 
Pardubičky bude z důvodu čerpání dovolené 

ve dnech: 

1. 7. 2019 - 10. 7. 2019 
a od 12. 8. 2019 -21.8.2019 

UZAVŘENA.

RÁDI BYSTE SE NAUČILI NA 
POČÍTAČI, ČI JEN OSVĚŽILI 
ZNALOSTI?

Navštivte Centrum pro zdravotně posti-
žené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Adresa: Bělehradská 389, Pardubice 
53009. 

Nabízíme Školení na počítači v průběhu 
celého roku pro osoby se zdravotním posti-
žením a seniory. Služba v rámci Sociální 

rehabilitace je zcela zdarma a výuka pro-
bíhá individuálně, neváhejte nás proto 
kontaktovat.

V případě zájmu volejte či pište tel: 
775 693 984, e-mail: 
narcisa.jelinkova@czp-pk.cz.

Otevírací doba: 
pondělí–pátek
8.00-16.00 hod.

Sociálnípracovnice:Bc.DenisaKřivková

PARKOVÁNÍ V ULICI  
U ZÁMEČKU

Vážení spoluobčané, Osadní výbor Slova-
ny Vás žádá o ohleduplnost při parkování 
v ulici U Zámečku. Poslední dobou se stá-
vá tato ulice téměř neprůjezdná z důvodu 
parkování mnoha vozidel před domy. Tato 
situace způsobuje nemalé problémy při 
průjezdu ulicí a mohla by tak způsobit 
velké komplikace pro požární vozidla 
v případě zásahu.

Žádáme Vás proto, abyste pro parkování 
využívali své vjezdy a zabránili tak zby-
tečným problémům.

OsadnívýborSlovany

PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE 
STAROČERNSKU

Ve Staročernsku se již tradičně uskutečnilo 
dne 30.4.2019 „Pálení čarodějnic“, které 
uspořádal místní osadní výbor. Společně 
jsme nanosili hranici větví a dříví na jejímž 
vrcholu byla umístěna figurína čarodějnice 

a slavnostně zapálili. Tato akce je velmi ob-
líbená hlavně dětmi, které se zúčastnily 
v hojném počtu. Nechybělo ani opékání vuř-
tíků a příjemné sousedské povídání. 
Všichni se těšíme na další akci „Loučení 
s létem“, která se uskuteční na konci srpna 
a budete o ní včas informováni.

OndřejJaroš
OsadnívýborStaročernsko

MÍSTNÍ KNIHOVNA PARDUBIČKY



BLAHOPŘEJEME

ÚŘEDNÍ HODINY

DĚKUJEME ZA CHARITU

pondělí 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00 
úterý 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
středa
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
čtvrtek 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
pátek 
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00

NEPRODEJNÉ

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

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

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

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

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

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

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

Úřad městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice
Datová schránka: 3kgb22c
e-mail: posta@umo4.mmp.cz
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telefon: 466 859 845, e-mail: posta@umo4.mmp.cz, www.pardubice.eu
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Vážení spoluobčané, 
těm, kteří se v letních měsících 
dožívají významného životního 
jubilea, blahopřejeme a do 
dalších let přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí, pohody, 
spokojenosti a radosti ze života!

V měsíci dubnu se opět uskutečnila charita-
tivní sbírka nejen ošacení. Opět byl ze stra-
ny občanů velký zájem a tradičně význam-
nou část sbírky zajistila paní Šimková 
z Černé za Bory, která shromažďuje prů-
běžně šatstvo ve své garáži, tímto jí ještě 
jednou moc děkujeme.
Celá oblast sběru použitého šatstva a dal-
ších drobných věcí z domácností současně 
výrazně ovlivňuje životní prostředí jako 
prevence vzniku odpadů. Veškerý sběr tex-
tilního materiálu, včetně sběru z kontejne-
rů, dokáže Diakonie Broumov přetřídit, 
využít nebo zpracovat. Vybudovala vlastní 
třídírnu a dále i vlastní provoz na zpracová-

ní textilu již nevhodného k nošení či nějak 
poškozeného na čistící plachetky. Z materi-
álu, který by jinak skončil na skládkách, 
smysluplně využije cca 90%. Tento cíl pod-
pořilo i Ministerstvo životního prostředí 
podporou programu „Systém separace  
a svozu textilu“ v oblasti umisťování kon-
tejnerů na sběr textilu.
Diakonie Broumov touto cestou všem dár-
cům velice děkuje a těší se na další spolu-
práci. 

Ing.IvaMatušková
referentsekretariátu



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


