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Váženíspoluobčané,

končínámkrásnýletníčasnaplněnýslun-
cem.Dětizahájilynovýškolníroka to je
známkabrzkéhopodzimu.

Letosbylyznačněomezenémožnostitrávit
dovolenouvzahraničí,aprotobylvětšízá-
jemonašikrásnouzemi,cožjeprooživení
našíekonomikyvelmipříznivé.Ijánetrpě-
livěčekámnaekonomickévýsledky,vjaké
výšibudoudaňovépříjmy,protožejižpříští
měsícbudemepřipravovatrozpočetnašeho
městskéhoobvodunarok2021.

V plné přípravě jsou volby do krajského
zastupitelstva,kterésebudoukonat2.a3.
října.Předemchcipoděkovatpanítajemni-
ciIng.Růžičkovéadálevšemzapisovate-
lům,předsedům,místopředsedůmačlenům
okrskovýchvolebníchkomisízato,žebu-
douvykonávattutopráciipřesmimořád-
náopatření,kterábudouvyžadovatvelkou
obezřetnostpocelýprůběhvolebipřiná-
slednémvyhodnocováníjejichvýsledků.
V průběhu letních prázdnin jsme zrekon-
struovalipěšinuvParkuNaVinicivblíz-
kosti řekyChrudimky.Původně tato pěši-

na byla zahrnuta do projektu „Náhrdelník
Chrudimky“. Z úsporných důvodů však
došlokvyřazenítohotozáměruzprojektu.
Protoměstskýobvodpřipravilprojektovou
dokumentacianásledněirealizacivrámci
svéhorozpočtu.O„NáhrdelníkuChrudim-
ky“ jsem Vás již několikrát informoval.
Projektbylzařazenmeziakce,kteréměsto
financujezevropských fondůprostřednic-
tvímITIHradecko-pardubickéaglomerace.
Projektmávrátit veřejnýživotnanábřeží
řekyChrudimky,umožnitrůznéaktivityjak
sportovní,takkulturnísuchovánímpřírod-
níhocharakteru.Realizaceprojektuzačala
výstavbouaopravoucestypropěšíastezek
procyklisty.Prvnístezkabylavybudována
jižpředdvěmalety.Nasklonkuminulého
rokubylydokončenystavbystezkypopra-
vémilevémbřehuřekyvúsekuodlávky
naVinici k mostu u Bubeníkových sadů.
Na břehu byly obnoveny mlatové cesty
a asfaltové povrchy. V některých částech
bylyinstaloványlavičkyaveřejnéosvětle-
ní.Tatoprvníetapastálakolem17milionů
Kčaevropskédotacebylyvevýši6milionů
Kč.Dalšíetapyvýstavbybudouprovedeny
vzávislostinamožnostechrozpočtuměsta.

Úspěšněprobíhárekonstrukcekomunikace
vuliciDělnická,okteroujsmeusilovalivíce
jak20let.Zdůvoduzachováníobslužnosti
firem v průmyslové zóně je rekonstrukce
komunikace poměrně komplikovaná. Ko-
munikacinebylomožnépodobuvýstavby
zcelauzavřítapráceprobíhajízačástečné-
hoprovozu.Silniceserekonstruujevúseku
odul.Průmyslovépoul.Holandskouaul.
KSiluodul.Průmyslovépoul.Dělnickou.
Kroměkomunikacebudou zrekonstruová-
ny chodníky, veřejné osvětlení a autobu-
sové zastávky. Nová komunikace umožní
částečnýnávratměstskéhromadnédopravy
zul.Průmyslové.

V prvním vydání letošního zpravodaje
jsem vás informoval o projektu „Realiza-
cerekonstrukcemístníkomunikacevulici
PlemenářskýpodnikvNemošicích“.Nyní
jerekonstrukcevplnémproudu,prácepro-
bíhajípodleharmonogramuanakoncizáří
semůžemetěšitnadalšínovousilnicivNe-
mošicích.

Přejivámpříjemnýnadcházejícípodzimní
čas,pevnézdravíaoptimismus.Věřím,že
totosložitéobdobízvládnemeakoronavi-
rus nám nezkomplikuje a nepokazí plány
vevylepšovánínašehoměstskéhoobvodu. 
 
    

Ing.PetrHeřmanský

POZVÁNKA

V pondělí dne 
21. září 2020

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.

Účastníkům zasedání 
doporučujeme vstup se 

zakrytými dýchacími cestami!
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Jak jistě víte dne 2. a 3. října 2020 budou
probíhatvolbydokrajskýchzastupitelstev.Je
dobré připomenout, že hlasovací lístky Vám
budoudoručenydodomovních schráneknej-
pozdějido29.9.2020.Bylobydobrésihlaso-
vacílístekvčetněpreferenčníchhlasůpřipravit
domaadovolebnímístnostipřijítsupraveným
hlasovacím lístkem a občanským průkazem.
Vzhledem k počtům nakažených koronavi-
rem budou muset být ve volebních místnos-
tech dodržována přísná hygienická pravidla.
Základemjedodržovatbezpečnouvzdálenost
avstupovatdovolebníchmístnostíjednotlivě.
Voličmusímítroušku,uvchodudomístnosti
budeumístěnadezinfekce.Vevolebnímístnos-
tibudoukdispoziciipsacípotřeby,kterébude
musetkomisepokaždémpoužitídezinfikovat,
protoprosíme,pokudchceteudělitpreferenč-
níhlas(maximálně 4),připravtesihlasovací

lístekdoma,snížítetakmožnérizikopřenosu
koronaviru.

Pokud volič ve dnech voleb nebude v místě
trvaléhobydlištěabudechtítvolit,musísinej-
pozdějido 25. 9. 2020 písemně a nejpozdě-
ji do 30. 9. 2020 osobně,požádatovoličský 
průkaz.ProobčanyMOPardubiceIVprůkaz
vydáváÚřadMěstskéhoobvoduPardubiceIV,
tedyobecníúřadpodlemístatrvaléhobydliště.
Voličskýprůkazopravňujedržitelevolitv ja-
kékolivolebnímístnostinaúzemíkrajepodle
trvaléhobydlištěvoliče.Nelzevolitvzahrani-
čínebovjinémkraji,nežjemístněpříslušný
krajpodlemístatrvaléhobydliště.

Ze závažných důvodů může volič požádat
o volbu do přenosné volební urny. Žádáme,
abytaknečinilivoliči,kteříbudouvkaranténě.

Voličivkaranténěbudoumocivolitpodlezá-
konač.350/2020Sb.,navolebnímstanovišti
drive-in dne 30. 9. 2020. Umístění stanoviš-
tě zveřejní krajský úřad nejpozději do 17. 9.
2020.Dálekrajskýúřadnaúřednídescezve-
řejnínejpozdějido22.9.2020telefonníčíslo,
nakterémsivoličvkaranténěmůžeobjednat
návštěvuzvláštnívolebníkomisespřenosnou
urnou. V pobytových zařízeních v případě
uzavření hygienou budou volby probíhat již 
1.10.2020.

IpřesvšechnytytokomplikacesenaVástěší-
mevevolebníchmístnostechapřejemeVám
dobrouvolbu,nakterézávisíprosperitaaroz-
vojnašehokrajevpříštímvolebnímobdobí.

Ing.JanaRůžičková
tajemniceúřadu

PRAKTICKÉ INFORMACE K VOLBÁM

DROZDICE SE MOHOU 
TĚŠIT Z ÚSPĚŠNÉ REKON-
STRUKCE NÁMĚSTÍČKA.

REKONSTRUKCE ULICE  
PLEMENÁŘSKÝ PODNIK  
V NEMOŠICÍCH JDE  
DO FINÁLE.

ZREKONSTRUOVALI JSME 
PĚŠINU V PARKU POD VINICÍ 
(PŮVODNĚ SOUČÁST NÁHR-
DELNÍKU CHRUDIMKY)

KNIHOVNY OZNAMUJÍ

BĚHEM LÉTA BYLY ZREKONSTRUOVÁNY ZASTÁVKY MHD 
U FOXCONNU V PARDUBIČKÁCH

Váženíčtenáři,upozorňujemevás,žeod1. 9.  
2020došlokezměněprovoznídobyknihov-
ny vPardubičkách v pondělí a ve středu 
od 16 do 19 h , v Nemošicíchzůstávánezmě-
něnavúterý a ve čtvrtek od 15 do 17h.

Provozknihovnyjeřízenpreventivnímiopat-
řeními kvůli šíření koronaviru (nutno nosit 
roušky, dezinfikovat si ruce, dodržovat do-
statečný odstup), tak je prosím dodržujte,
chránítetímsebeiostatní.

JitkaKorečková
referentkaúřadu
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ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V NAŠEM OBVODĚ.

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ

21.9. MUDr. Ducháčkové – obě strany 

24.9. Mnětice – parkoviště za obecním domem

1.10. Odbojářů – obě strany 

14.10. Jabloňová – obě strany 

19.10. V Zákoutí – obě strany

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

15.9. Pod Hřbitovem – obě strany

15.9. Pod Kopečkem – plošně

22.9. K Silu od ul. Dašická k ul. Průmyslová – obě strany

22.9. Na Rybníčkách, vč. parkovišť – obě strany 

25.9. Východní – parkoviště u zadního vjezdu do nemocnice, 
včetně komunikace k hlavnímu vjezdu do nemocnice

2.10. K Zámečku od ul. Zelená k ul. U Borku – L strana

6.10. K Zámečku od ul. Zelená k ul. U borku – P strana

7.10. U Štítu – celá ulice

20.10. Nemošická nový satelit ve směru do Nemošic

20.10. Kyjevská komunikace mezi bytovkami

21.10. Zelená od ul. Východní k ul. Komenského – obě strany

9.11. Kyjevská – od hl. vchodu do nemocnice k ul. Komenské-
ho – obě strany

11.11. Odbojářů – od ul. U Zámečku k ul. Fibichova – obě strany

Váženíobčané,
níže Vám uvádíme přehledný harmonogram
čištěnímístníchkomunikacívnašemobvodě.

Komunikacejsoučištěnyvedvourežimech,ato
čištěníblokovéačištěnísodstraněnímvozidel.

Přiblokovémčištěníseprovádícelkovévyčiš-
tění dotčené komunikace případně přilehlých
chodníkůodnánosůnečistota travinuobrub
včetněvyčištěníchkanalizačníchvpustí.Sedm
dní před zahájením blokového čištění je roz-

místěnodopravníznačeníupozorňujícířidiče,
žemusísvávozidlazaparkovatvdanémtermí-
nunajinámísta.Vpřípadě,žetakneučiníbude
jimvozidloodtaženo.

Při čištění komunikací s odstraněnímvozidel
se provádí strojní odstranění velkých nánosů
nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky
zametacímvozemvčetněumytí.Tentozpůsob
čištěníseprovádítam,kdenelzezajistitběžné
strojníčištěnívozovekzejménazdůvodutrva-
léhoparkování vozidel. Sedmdní před zahá-

jením čištění je rozmístěno dopravní značení
upozorňujícířidiče,žemusísvávozidlazapar-
kovatvdanémtermínunajinámísta.Vpřípa-
dě,žetakneučiníbudejimvozidloodtaženo.

Ostatní vozovky jsou zametány strojně, s vyne-
chánímmíst,nakterýchjsouzaparkovánavozidla.

Čištění městských komunikací zajišťuje dle
stanoveného harmonogramu Magistrát města
Pardubic,odbordopravy,který si vyhrazuje 
možnost změny termínů čištění komunikací. 

ChtělibychomVás informovatomožnostech
separování kovových obalů. Nově je můžete
odkládatdožlutýchkontejnerů.Donichmů-
žeteodkládat:fólie,sáčky,plastovétašky,se-
šlápnutéPETláhve,obalyodpracích,čistících
akosmetickýchpřípravků,kelímkyodjogurtů,
mléčnýchvýrobků,balícífólieodspotřebního
zbožíadalšívýrobkyzplastů.Pěnovýpolysty-
rensemvhazujtepomenšíchkusech.Dálelze
dokontejnerůnaplastukládat i tetrapak-sem
patří krabice od džusů, vína, mléka a mléč-

nýchvýrobků,kteréjepotřebapředvhozením
dokontejneruřádněsešlápnoutakovovéobaly
(plechovkyodnápojůapotravin).
Do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly
se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obalyodžíravin,barevajinýchnebezpečných
látek,podlahovékrytinyčinovodurovétrubky,
autoplasty,dětsképlenyapod.
Vnašemobvodumůžeteodkládat–tříditipo-
užité rostlinnéolejea tukyvpůvodníchoba-
lech, nebo jiných uzavřených lahvích (např.

PETlahvích).Odkládat jemůžetedooranžo-
výchnádobkesběruurčenýchatovMněticích
vuliciTuněchodskánastanovištiseparačních
kontejnerůavČernézaBoryvuliciNaRyb-
níčkáchuč.p.156(stáníkontejnerůnadomov-
níodpad).Jinakjelzetéžodkládatvseparač-
níchdvorech.
Je zakázáno jedlé oleje do popelnic vylévat!

Ing.JanaRůžičková
tajemniceúřadu

TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍM, TŘÍDÍME ODPADY



SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU

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

ALEŠ HOLEČEK

prodej štípaného palivového 
dřeva a kácení

RESTAURACE U KOSTELECKÝCH

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

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

Provozní doba:  
po-pá 8:00 – 17: 00 hodin
so        9:00 – 12:00  hodin

- stavby rodinných domů na klíč
- ploty a zpevněné plochy
- ostatní stavební práce
- stavební prvky v zahradách
- rekonstrukce domů a bytů
- bourací práce
- prodej valounů, jezírka

individuální poradenství, 
měření krevního tlaku zdarma

internetová poradna: 
lekarna.pardubicky@seznam.cz

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

provozní doba PO-PÁ 8:00-17:00

• Nábytek na míru.
• Truhlářská výroba, výrobky z masivu.
• Tvarově náročné výrobky ze dřeva.
• Nábytek na míru.
• Výroba slévárenských modelů.
• Výroba forem, přípravků a kopyt.
• Konstrukce ve 3D.
• CNC obrábění.
• Dodávky odlitků včetně opracování.
• 3D tisk.

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

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

KVĚTINÁŘSTVÍ U FRANTIŠKA

DOMAR stavby s.r.o.
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
info@domarstavby.cz

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

MODELÁRNA NEMOŠICE s.r.o.
Ostřešanská 332,
Pardubice-Nemošice 530 03
tel.: 466 310 734
www.modelarna.com
e-mail: model@modelarna.cz

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

KOSMETIKA A PEDIKÚRA „KLASIKA“ 
BC. HANA BURIANOVÁ

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

- kosmetika
- pedikúra 
- manikúra
- depilace

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

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ
 VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

Stanoviště Den
přistavení Přistavení v týdnech

Černá za Bory Čtvrtek
10; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 24; 27; 
30; 33; 36; 37; 39; 41; 43; 45; 46; 

47; 50

Mnětice Pátek
10; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 24; 
27; 30; 33; 36; 37; 39; 41; 43; 44; 

45; 46; 47; 48; 50

Drozdice Středa 12; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 
38; 40; 42; 44; 47; 50

Staročernsko Středa 12; 16; 23; 30; 37; 48 

Žižín Středa 12; 16; 37; 48

IVAN ŘEZNÍČEK
pokrývačství, klempířství, tesařství

Sadová 51, Nemošice
mobil: 732 844 128



- garážová a průmyslová vrata
- ploty, branky a brány
- pohony vrat a bran včetně příslušenství
- zámečnictví a zakázková kovovýroba
- svářečské, natěračské a montážní práce
- servis, opravy a údržba ocelových kontejnerů
- ozvučení, technické zabezpečení a hudební produkce pro Vaše akce

KOMPLETSERVIS JIŘÍ ŠIMON

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

SKLENÁŘSTVÍ 
ZDENĚK KUDRNÁČ

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

Hostovická 201
Pardubice-Černá za Bory
tel.: 603 714 964
info@sklenarstvi-pardubice.cz
www.sklenarstvi-pardubice.cz

Prodej stáčených i lahvových vín  
od Moravských vinařů, piva, 8 druhů  
kopečkové zmrzliny. Možnost posedět  
denně mimo neděle od 15.00 do 22.00 hod. 
V nabídce čepované pivo Svijany, pizza  
i do krabice, studené i teplé občerstvení, atd. 
Více na www.vinotekanavsi.cz

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

IN VINO RDD s.r.o.

prodej lahvových a sudových vín,  
pravidelné páteční ochutnávky  
(od října do dubna)
provozovny: 
Zelená 297, Pardubičky
po - pá 14:00 - 17:00
Pichlova 2883, Pardubice    
po - pá  9:30 - 12:00/13:00 - 18:30 hod.
so -  8:00 - 11:00 hod.
Jana Zajíce 839, Dubina
po - pá 10:00 - 12:00/14:00 - 19:00 hod
so -  8:00 - 12:00 hod.

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

SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU

nabízí svým zákazníkům tyto činnosti:
- kompletní dodávky staveb
- nákladní autodoprava  
 a mechanizace
- prodej motorové nafty 
- servis těžké mechanizace  
 a osobních aut
- výroba betonového zboží
- míchání a dovoz betonových směsí
- řezání asfaltů a betonů, protlaky
- pronájem výrobních prostor

AGROSTAV 
PARDUBICE a.s.

Hostovická 231
Černá za Bory, 
533 01 Pardubice
tel.: 466 736 128, 
775 760 908
e-mail: 
agrostav@agrostav-pce.cz
www.agrostav-pce.cz

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

AZ GARDEN s.r.o.

- výroba a prodej okrasných  
 a ovocných dřevin
- květinová služba, dárkové zboží
- výroba a prodej balkónových rostlin,
  letniček a trvalek
- zahrádkářské potřeby, hnojiva
- otevřeno po - ne  8:00 - 18:00

AUTODÍLY - ŠKODA
 Miroslav Černý

- vrakoviště - servis - ekologická likvidace
- SKLAD použitých náhradních dílů
- PRODEJ nových náhradních dílů

MIROSLAV ČERNÝ, U Kapličky 135, 53002 Mnětice
tel.466670009, 602611798
miroslavcerny2@seznam.cz
www.vrakskodamnetice.cz

MIROSLAV ZEMEK

Výroba zabezpečovacích mříží, nou-
zové otevírání zámků, bezpečnostní 
dveře, bezpečnostní fólie, výroba 
klíčů a autoklíčů, prodej a montáž 
zámkařského zboží. Provozovna: 
Winterova 1313, Pardubice

Miroslav Zemek
Boháčova 729
530 03 Pardubice
tel.: 466 612 540,
602 406 271

Ing. Petr Kůrka
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

Ing. Petr Kůrka
certifikovaný inspektor  
nemovitostí 

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

KAMENICTVÍ KŮRKA

výroba a montáž pomníků 
z leštěné žuly, rekonstruk-
ce hrobů, opravy hrobů, 
broušení, nápisy, hřbitovní 
doplňky

- Studie oslunění a denního 
osvětlení, zastínění pozemků

- Projekty pozemních staveb

- Odhady cen nemovitostí - 
cena obvyklá pro dědické říze-
ní, tržní cena pro účely prodeje

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

tel.: 705 006 846
e-mail: petr.kurka@nemopas.cz
web: pardubice nemopas.cz

- Inspekce NEMOPAS prověřuje 
technický stav nemovitosti

- nespalte se a nechte si vaši 
vyhlédnutou nemovitost prově-
řit ještě před její koupí unikátní 
metodikou NEMOPAS

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

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

e-mail: agrostav@agrostav-pce.cz
www.agrostav-pce.cz

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



Snadsekaždémupovedlosenějakýmzpůsobem
zrekreovatanabrat sílyachuťdoživota. Jarní
trápenískaranténounámurčitěnepřidalo,ikdyž
jsmenebylinemocní.Nezbývávšaknicjiného,
nežsenaučitžítstím,ževirustadyjeapřemýš-
let o tom, jak sebránit onemocnění.Kde jinde
hledatpomocaconámpomůžezískatodolnost?
Samozřejmě příroda je na prvním místě. Naše
tělo potřebuje získat síly, aby se samo mohlo
bránit. Zakladatel lékařské vědy Hypokrates
užpřed2000 let řekl„Tvojestravabudiž ti lé-
kem“. Amyvdnešnídoběs tímmusímesou-
hlasit,aještěktomudodat,atvůjzpůsobživota
jemnohého špatnéhopříčinou. Život vdnešní
dobějeznačněuspěchanýakladevelkénároky
nanašipsychiku.Protokaždýpotřebujeodpočí-
vat,uvolnitseajakseříkávypadnoutodovolené
zběžnéhoživota.Aktomukrásnéletnídnyjsou
předurčenyavnašízemisedámnohokrásných
míst najít. Jedno takovémáme doslova na do-
sah. Je to obnovenýmeandrChrudimky uNe-
mošické stráně a říká semu Podkova.  Před 5
letysepovelkémúsilípanaPavlaBouškyvněm
objevilavodaavní ježivot, stojíza tose tam
podívat, je toukázka, jakbymělavypadatčlo-
věkemzkulturněnákrajina,kdesenacházímísto
proživotivšichnicotampatří.Něcopodobného
bymělovzniknoutvbývalémvojenskémprosto-
ru.Doufejme, že se topodaří vdohlednédobě
dotáhnoutdokonceapřírodnípark„Červeňák“
obohatí naše blízké okolí o další odpočinkové
místo.Samomístojevelicecennéjakobydliště
proptákyaněkterévzácnédruhyhmyzuabylo
bydoslovaperlounaonomplánovanémpomysl-
némnáhrdelníkuzeleněokoloChrudimky.Zdá
se být paradoxní, ale v bývalých vojenských
prostorech je nejlépe zachovaná příroda, často
v původní podobě.  Za příkladmůže posloužit
prostornámznámýchMilovic.Totojecomáme
nadosahkaždýden,alevnašízemijetolikkrás-
nýchkoutůajejichobjevovánímsemůžemere-
kreovat,stačíjenchtítavybratsicokohozajímá.
Navícseturistikadáproložitikulturou,protože

není snadmísta, kde by se nenašla nějaká pa-
mátkačialespoňzajímavost.Neznámýchmístje
mnoho.My jsmepobyli týdenvRychlebských
Horách. Přestože je to malé pohoří sousedící
sKralickýmSněžníkematéměřkaždýdenjsme
někdechodili,mámjedinýpocit,žejsmeviděli
máloamusímesetamzasevrátit.Jetotamkrás-
né,odlehléapotkávátetamtakovénenamyšlené
lidi,kteří senacestěnavzájempozdravíapro-
hodí co viděli pěkného a co bychom jim zase
doporučilimy.Pobytvpříroděnámdávádopo-
řádkunejennašiduši,alezvyšujeiodolnosttěla.
SlovaHypokrata potvrzují všechny další gene-
race,jakhodnějedůležité,cosníme.Rozhodně
to nejsou průmyslově vyráběné (úmyslně jsem
nepoužil slovo připravované) potraviny tvářící
se jako zdravé a při tom jejich hlavní složkou
jsourůznénáhražkyadochucovadlanemajícíse
skutečným kořením nic společného.  Důkazem
tohomibylo,když jsemjednounabídl jako la-
hůdkunašimpejskůmkousekpěkného,avcelku
dle naší chuti   dobréhopárku.Oni ho nechtě-
li adívali senaměaočima říkali, tonemyslíš
vážně,žejetokjídlu.Pravda,byltopodezřele
levnýnákupa skutečnéhomasaobsahovalyasi
mocmálo. Na závěr přidámněkolik úžasných
darůnašichzahrádekapřírody,conámpomohou
překonat nástrahy podzimních nemocí včetně
covidu.Mnohémůžemenazvatčastodneskapo-
užívanýmslůvkem„superpotravina“.Škoda,že
jsou taknazýványvětšinoukomoditydovezené
zvelkédálkyahlavněpodstatnědražšínežnáš
českýekvivalent.Acosibudemepovídat,coti
konečníprodejcinakonecpochválí.Takteďkon-
krétněněkolikpříkladů.Náščeskýmákplněna-
hradíamožnáipředčívychvalovanáchiasemín-
ka, domácívlašskéořechymají stejnoukvalitu
jakodovážené,vlesemůžemenapodzimnalézt
houbu ucho jidášovo – podobná japonské šita-
ké, hlívu ústřičnou. Samozřejmě nelze opome-
noutpodzimníplodyjakoješípek,trnkyaplody
hlohu.Tenkdoserádvěnujeprácinazahrádce,
můžemítkdispozicičerstvýkřen,čerstvénatě

různých zelenin a zejména drobné ovoce jako
ostružiny,  jahodyamalinyaméněznáméjako
muchovník a třeba kustovnice /Goji/. Zvláštní
postavenívzimnímjídelníčkumáčesnekazelí,
hlavněkysané.To jepovažovanéoddobstaré-
hoŘíma za všelék.Nesmím zapomenout včelí
českýmed,alepřímoodvčelaře.Tennámtaké
odmnohéhopomůže.Takénabylinymusímepa-
matovat, těmi sedámnohé léčit aneboalespoň
léčbupodpořit.Totovšeužbybylotémanadal-
ší příspěvek, takže se těším příště zase nashle-
danou.Nebojtesezahradničit,prácinazahradě
lékařidoporučujíabude-lipotřeba,rádporadím.

FrantišekHlubocký,
Vášzahradník

Srdečně zveme všechny zájemce o studium
naGymnáziuDašická,Pardubiceknávštěvěnaší
školy,ato11.listopadu2020a7.prosince2020.
Budetemítmožnostprohlédnoutsibudovuško-
ly,odbornéučebnyvčetněvybavení.Vedeníško-
ly i učitelé budou připraveni zodpovědět vaše
případné dotazy. Na vaši návštěvu se upřímně
těšíme.

Vedenígymnázia

VZPOMÍNÁNÍ NA ŠKOLNÍ LÉTA

CO NÁM PŘINESLO LÉTO?

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA GYMNÁZIU DAŠICKÁ, 
PARDUBICE

Letošnírokjepronásvšechny(nejenseniory)
zatěžkávací zkouškou, protože Koronavirus
náspřinutilzrušitnašeseniorskézájezdyise-
tkávání.Aleotovícčasubylosevmyšlenkách
vracetdominulosti.
Kdyžletosvbřeznuuzavřeliškoly,vevzpomín-
káchjsemsevrátiladodětství,dodoby,kdybyla
zavřena „moje“ škola na Skřivánku. Probíhala
II. světová válka, škola byla zabrána německou
armádou a byl v ní zřízen lazaret pro německé
vojáky, kteří byli zraněni v boji. Z Pardubiček
nás tam chodilo několik, výuka byla přesunuta
do hostince „NaRozkoši“(U kulaté báby), kde

námvsáleudělalizlavictřídu,kamsiceláškola
střídavěchodila1xtýdněproúkoly,atoodlisto-
padu1944aždokoncedubna1945.Poskončení
válkyjsmesevčervnuužnevrátilinaSkřivánek
(dnešníanglickégymnázium),alenaNovoměst-
skou(dnešníZŠBratrancůVeverkových).Všude
jsme chodili pěšky (z Pardubiček), žádnéMHD
nebylo.AkdyžvelkávodavzalamůstekpodVi-
nicí,museli jsmechoditažpřesProkopůvmost.
Zaválkysealevycházetmocnemohlo.Každou
chvíli houkaly sirény oznamující přelety letadel
spojencůnebonálety.Užnásjealečímdálméně,
kteří tuto dobu pamatují. Letošní jarní omezení

měažzastakmocnezaskočila,díkyzkušenostem
zminulosti.Práciizábavujsemsinašlavždycky.
Abychsevrátilakseniorům,občassesetkáváme
po skupinkách, abychom si popovídali nebo se
sejdemevBubeníkovýchsadechnakoncertě,1x
za14dní,kdyžneprší.Dne24.záříbudeposeze-
ní sharmonikouagrilovanýmikuřatyvLánech
naDůlku(nutnosepřihlásit)a8.říjnabudepravi-
delnáschůzkavDomětechniky.
Těšímsenavšechnyvlepšíchčasech.

zaseniory.
RůženaRösslerová(tel.605764066)
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Končíprázdninyajakokaždéškolskézaříze-
ní i my v Mateřské školce v Nemošicích
máme napilno. Připravujeme se na nový
školnírok.Jakýasibude?Snadlepšínežten
loňský,kterýnámpřinesluzavřenízdůvodu
koronavirové epidemie. Víme, že určitá
omezeníbudou,alejsmenatodobřepřipra-
veni.
 Vdoběprázdninsenanašíškolce
opravovalastřechanadvchodemdobudovy,
která byla ještě původní. Po celou dobu
prázdninseoúdržbuzahrady,kterázahrnuje

sekání trávy, pletí a úklid školy stará také
paníškolnice.Výsledkemjejíprácejeupra-
vená zahrada a čistě uklizená školka. Dále
máme v plánu ještě opravu některých her-
níchprvkůnazahraděahlavnějejichnátěr.
 Paní učitelky hezky vyzdobily
školku,abyse tamlíbilovšemdětem. Při-
pravujísipronězajímavýtřídníprogramdo-
plněnýodivadlonauvítanou,kdejemaňásci
seznámíscelouškolkou,skamarádyahlav-
něspravidly,jaksemajíksobědětihezky
chovat.V průběhu celého podzimu semají

dětinacotěšit.Programbudebohatýabude
vystaven na nástěnkách a na webových
stránkáchwww.ctyrlístek-pardubice.eu.
Nazávěrmidovoltepřipomenout,žeiletos
sbírámePetláhveapapír.Prvnísvozpapíru
bude29.a30.září.Umateřskéškolybude
přistavenkontejner.
Děkujemevšem,kteřínámpomáháteasbírá-
tesnámi.

Dětiapaníučitelkyzmateřskéškoly
Nemošice

Prvníhozáříjsmevnašíškolepřivítali27no-
vých prvňáčků. Počasí bylo sice uplakané,
alenatváříchdětíirodičůsedalyvyčístvel-
ké úsměvy. Píši o tvářích rodičů, ale měla
bychspíšpsátoočíchrodičů.Ústatotižměli
všichni zakrytá rouškou. Za tuto ohledupl-
nostjimmocděkujiadoufám,žetobylajedi-
nápřekážkavkomunikacirodičůseškolou.
Vetříděvšechnynejdřívepřivítalpanředitel.
Paníučitelka spanívychovatelkoupřipnula
dětemodznáčkyapasovalajetaknaprvňáč-
ky.Dětipředvedlyrodičůmbásničku,kterou
se naučily před týdnem s paní učitelkou
na „předškoličce“ uskutečněné za krásného
počasínaškolnízahradě.
Vostatníchtřídáchtaképroběhlovelkévítá-
ní.Vždyť seněkteřívidělipoprvépo téměř
půl roce. Jsem moc ráda, že jsme se sešli
vdobrénáladěadoufám,ženámtovydržíaž
dokonceškolníhoroku.

  LenkaHilbertová,
ZŠPardubičky 
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Takysevámzdá,žeprázdninovéměsícejsou
nejkratšívroce?Utečoutakrychle,žemáme
opětzáříasnímizačáteknovéhoroku.Seza-
čátkemnovéhoškolníhorokupřicházídoma-

teřskéškolynejendobránáladakamarádůvra-
cejícíchsepoprázdninách,aleirozzářenéoči
nověpřicházejících.DoMateřskéškolyvPar-
dubičkáchnastoupilo11novýchdětíadoNe-

mošic dětí 9.Všechnyděti semělymožnost
potkatpoprvénaadaptačnímodpoledni,které
si společně moc užily. Jako první  kulturní
akcisiprodětipřipravilypaníučitelkydiva-
dloastaršídětizahájilyrokkurzemplavání.
Všichnisespolečnětěšímenaplánovanéakce
podzimu, jejichž přehled najdete na našich
webovýchstránkáchwww.ctyrlistek-pardubi-
ce.eu.
InadálebudemesbíratPETlahveapapír.Kdo
byseknámchtělpřidat,budemerádi.Noviny,
časopisyaletákymůžetenositdopřistavené-
hokontejneru,kterýbudevevjezdovébráně
MŠvednech29.9.od9:00do16:30a30.9.
od6:00do13:00.Pohodovývstupdonového
školního roku přeje celý kolektiv Mateřské
školyČtyřlístek.

Mgr.ŽanetaVondroušová,DiS,
ředitelkaškoly

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK 

ZŠ PARDUBIČKY SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

ŠKOLKA ZAČÍNÁ…
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BLAHOPŘEJEME

ÚŘEDNÍ HODINY

V ŘÍJNU BUDE OPĚT CHARITATIVNÍ SBÍRKA -POMOZTE POTŘEBNÝM!

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

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne: 12. 10. až 16. 10. 2020 
čas: PoaSt8-17h,ÚtaČt8-14:30h,Pá8-14h
(11:30-12:30hpřestávka) 
místo: ÚřadMOPardubiceIV,Bokova315,Pardubičky

Diakonie Broumov, sociální družstvo ve spolupráci s Městským obvodem Pardubice IV pořádá již tradičně charitativní sbírku použitých věcí.

CO MŮŽETE PŘINÉST:
•veškeréoděvy-dámské,pánské,dětské–nepoškozené s funkčními zipy
•Obuv–nepoškozená(zavázanávigelitovétašce)
•Kabelky,batohy–pouze nepoškozené a s funkčními zipy
•Lůžkoviny,prostěradla,ručníky,utěrky–čistéimírněpoškozené
•Přikrývky,polštářeadeky-pouze péřové 
•Záclony,závěsy–nepoškozené
•Látky(minimálně1m2,prosíme,nedávejtenámodřezkyazbytkylátek)
•Knihy
•Menšíelektrospotřebiče–mohou být i nefunkční12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KONTAKTY

Vážení spoluobčané, 

těm, kteří se v podzimních 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.


