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Vážení spoluobčané,

v prosinci minulého roku se konalo zasedání 
Zastupitelstva MO Pardubice IV. Nejdůleži-
tějším bodem programu bylo projednání ná-
vrhu rozpočtu na rok 2019. Jsem rád, že roz-
počet byl schválen a v souladu s rozpočtem 
města můžeme připravovat investiční akce, 
údržbu zeleně a potřebné opravy komunika-
cí, chodníků, kanalizačních vpustí apod.. Na 
základě „Zákona o obcích“ zastupitelstvo 
zřídilo osadní výbory ve všech místních čás-
tech s výjimkou Žižína, který bude společný 
s výborem v Černé za Bory. Osadní výbory 
jsou tří až čtyřčlenné včetně předsedy. Jmeno-
vité obsazení je uvedeno v tomto zpravodaji, 
zveřejněno ve vývěskách MO v jednotlivých 
místních částech a též na webových stránkách 
městského obvodu s plánem termínů jejich 
schůzek na tento rok. Jednání těchto výborů 
jsou veřejná a tím umožňujeme našim obča-
nům aktivní spolupráci s jejich členy.
Na konci minulého roku byly zahájeny práce 
na rekonstrukci křižovatky ulic Průmyslová a 
Kyjevská v Pardubičkách. V zimním období 
byly přerušeny, ale nyní již pokračují podle 

harmonogramu průběhu prací. Jsou rozlože-
ny do pěti etap tak, aby nebyla po celou dobu 
výstavby zastavena doprava v této lokalitě. 
Úplná uzavírka silnice III/34026 bude na 
Nemošice ve třetí etapě plánované na termín 
30. 3. – 7. 5. 2019 a v šesté etapě plánované na 
termín 1. a 2. 6. 2019. Objízdná trasa v tom-
to termínu povede přes Drozdice, Černou za 
Bory do Pardubiček. Bližší informace budou 
uvedeny v připravovaném vydání zpravoda-
je, na webových stránkách městského obvodu 
a ve vývěskách v rámci obvodu.
V prosinci minulého roku byla provede-
na prohlídka mostu přes železniční vlečku 
v Pardubičkách z ulice Národních hrdinů. 
Bylo zjištěno, že nosná konstrukce již není 
schopná snášet zatížení a tedy být bezpečně 
použitelná, z tohoto důvodu je most včetně 
lávky uzavřen. Při porovnání s předchozími 
prohlídkami se stav mostu rychle zhoršil. Če-
káme na vyjádření odboru dopravy magistrá-
tu města k řešení opravy tohoto mostu.
V minulých letech byla zrekonstruována pře-
vážná část veřejného osvětlení v Pardubič-
kách a pokračuje i v letošním roce  a to ve 
3 etapách postupně v ulicích Boháčova, Da-
šická, K Přejezdu, Fibichova, Fidrova, Droz-
dická a Ke Trati. První etapa byla zahájena na 
konci měsíce února, druhá a třetí etapa pro-
běhne v měsíci březnu s ukončením začátkem 
dubna. 
Dne 30. 1. 2019 se konalo kolegium starostů 
s vedením města, vedoucími odborů a tajem-
níkem magistrátu města. Hlavním bodem pro-
gramu jednání byl rozpočet města Pardubice 
na rok 2019 s vazbou na jednotlivé městské 
obvody, které podaly požadavky na inves-
tiční akce v roce 2019. Mám velkou radost, 
že se pro náš obvod podařilo získat 7,5 mil. 
na 2. etapu rekonstrukce komunikace v uli-
ci Sadová v Nemošicích. Tím bude dokon-
čena další fi nančně náročná investiční akce 
v Nemošicích.

Další diskuse proběhla i ve věci plánu stezek 
pro cyklisty. Primátor vyzval starosty, aby 
předali na magistrát všechny připravované 
akce v této věci. Za náš obvod byl předán 
návrh komplexní sítě cyklistických stezek 
na území městského obvodu. V této věci se 
budou konat další jednání, ze kterých vyply-
nou požadavky na přípravu projektové do-
kumentace.
Přeji vám příjemné prožití nadcházejícího 
jara naplněného očekávaným sluníčkem, 
a pokud budete mít zájem o bližší informace 
o dění v našem obvodu nebo potřebu mi sdě-
lit připomínky a podněty k naší práci, může-
te mě kontaktovat  písemně, telefonicky nebo 
jsem vám po předchozí domluvě k dispozici 
na Úřadě MO Pardubice IV v Pardubičkách!
    

 Ing. Petr Heřmanský
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Vážení spoluobčané , 
rád bych navázal na 
slovo pana starosty, 
který vás již minule 
informoval o revitali-
zaci sportoviště na 
Slovanech. Kromě 
jmenované revitali-
zace bude  ve spolu-
práci s TJ Pardubičky 

probíhat revitalizace jejich sportoviště, a to 
v několika etapách. Již tento rok se opraví prv-
ní část tohoto hřiště a to z fi nančních prostřed-
ků  TJ Pardubičky a dalších možných fi nanč-
ních dotací. V  následujícím roce se společně 
pokusíme na tento projekt získat dotace nebo 
fi nanční prostředky z dalších možných zdrojů.

Na setkání s občany jsem vyslechl názory, co 
by se dalo zlepšit v našem obvodě. Zajímaly 
vás hlavně “jednosměrky” v Pardubičkách, 
stezka pro cyklisty do Staročernska, parkování 
u sportovišť a u nemocnice, nebo plánovaný 
Jihovýchodní obchvat, který se přímo týká na-
šeho obvodu. Vzhledem k tomu, že řešení 
výše citovaných investičních akcí má své zá-
konné postupy a s tím souvisí i časový harmo-
nogram, budu vás buď já, nebo pan starosta, 
průběžně informovat o průběhu jednání u jed-
notlivých akcí opět prostřednictvím našeho 
zpravodaje.
Na nadcházejícím zasedání Zastupitelstva MO 
Pardubice IV bude schvalován program roz-
voje našeho městského obvodu, se kterým se 
budete moci seznámit na našich webových 

stránkách, nebo bude možnost do tohoto pro-
gramu nahlédnout na úřadu MO. V tomto pro-
gramu  je zapracována i podpora kulturních 
a sportovních akcí. Jednou z možností podpo-
ry jsou poskytované prostředky z dotačních 
programů, o nichž jste informováni v tomto 
zpravodaji. 
Pokud máte náměty, co změnit nebo vylepšit 
v našem městském obvodu, rád vás vyslechnu 
buď individuálně nebo na jednáních osadních 
výborů, jejichž termíny naleznete v následují-
cím článku. Kontakt na mě naleznete na zadní 
straně zpravodaje.

Přeji vám krásné jarní dny!

Jan Procházka

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

OSADNÍ VÝBORY V MO PARDUBICE IV
OV Pardubičky  
předseda :František Hlubocký,
členové: Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář, 
Dagmar Trojanová
Termíny schůzek: 5. 6., 18. 9., 6. 11. 2019 od 17 h
Místo: zasedací místnost v obecní domě v Pardu-
bičkách (sídlo pošty a knihovny)

OV Slovany
předseda: MDDr. Michal Pražan
členové: Mgr. Filip Petr, Růžena Rősslerová, La-
dislav Vodvárka
Termíny schůzek: 5. 6., 18. 9., 6. 11. 2019 od 17 h
Místo: zasedací místnost v obecní domě v Pardu-
bičkách (sídlo pošty a knihovny)

OV Drozdice
Předsedkyně : Marie Procházková
Členové: Jannette Nussbaumová, 
Pavel Syrůček
Termíny schůzek: 11. 4., 16. 5., 5. 8. a 14. 11. 
2019 od 19 h
Místo: zasedací místnost v obecním domě v Čer-
né za Bory (sídlo učiliště) 

OV Černá za Bory + Žižín
Předseda: Michal Kreml
Členové : Jitka Jankovská, Jitka Michková, Josef 
Bártek
Termíny schůzek: 5. 6., 4. 9. a 4.12. 2019 
od 17:30 h
Místo: zasedací místnost v obecním domě v Čer-
né za Bory (sídlo učiliště) 

OV Staročernsko
Předseda:  Ondřej Jaroš
Členové:   Ing. Martin Plaček, Petr Hvižď
Termíny schůzek: 4. 6., 3. 9. a 3. 12. 2019 
od 18:00 h
Místo: zasedací místnost v obecním domě v Čer-
né za Bory (sídlo učiliště)

OV Mnětice
Předseda : Rostislav Bažant
Členové: Jarmila Bittnerová, Ing. Lubomír Pišto-
ra, Tomáš Pešek
Termíny schůzek: 12. 6., 11. 9. a 11. 12. 2019 
od 16 h
Místo: zasedací místnost v obecním domě 
v Mněticích

OV Nemošice
Předseda: Ing. Radek Meduna
Členové: Mgr. Lukáš Filip, Ing. Leoš Příhoda, 
Milan Pavlas
Termíny schůzek: 11. 6., 3. 9., 10. 12. 2019 
od 18 h
Místo: zasedací místnost v obecním  domě v Ne-
mošicích- Ostřešanská ul.

DOTACE Z ROZPOČTU 
MĚSTSKÉHO OBVODU 
PARDUBICE IV

Pro rok 2019 byly vyhlášeny Městským 
obvodem Pardubice IV tyto dotační pro-
gramy: 
- Program podpory sportu
- Program volného času 
 a kulturního vyžití

Žádosti z uvedených programů lze podat 
na ÚMO Pardubice IV, Bokova 315, Par-
dubice
od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019. Podmínky 
poskytování dotací jsou uvedeny ve Směr-
nici o poskytování dotací z rozpočtu Měst-
ského obvodu Pardubice IV č. 3/2015 
včetně dodatku k této směrnici č.1/2017, 
které jsou k dispozici na stejných místech 
jako žádosti.

Uvedené programy, směrnice a formuláře 
k dotacím najdete na stránkách:  www.par-
dubice.eu – úřad – městské obvody – 
Městský obvod Pardubice IV – Pardubičky 
– radnice – dotace.

Marcela Macounová – referent OEVV, 
ÚMO Pardubice IV

PŘIPOMÍNÁME TERMÍNY 
SPLATNOSTI

Místní poplatek ze psů
a
Místní poplatek za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů

Upozorňujeme občany, že dne 15. března 
2019 skončila splatnost místního poplatku 
ze psů a dne 
30. dubna 2019 končí splatnost místního po-
platku za svoz komunálního odpadu.
Poplatníci, kteří ještě nesplnili poplatkovou 
povinnost, mohou místní poplatky uhradit 
přímo na pokladně Úřadu městského obvo-
du Pardubice IV, převodem z účtu nebo slo-
ženkou.
Bližší informace najdete na stránkách www. 
pardubice.eu –MO Pardubice IV- informace 
občanům – organizace plateb za svoz ko-
munálního odpadu a ze psů.

Renata Tichá a Marcela Macounová
Referentky OEVV
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Vážení občané Městského obvodu Pardubice IV,

jak už předeslal pan starosta Ing. Petr Heřmanský ve svém úvodním 
slově, čeká místní část Pardubičky v jarních měsících komplikace 
v dopravě, a to z důvodu rekonstrukce křižovatky ulic Průmyslová 
a Kyjevská u záchranné služby. Křižovatka se promění v kruhový ob-
jezd, který bude přínosem ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti součas-
ného provozu . 

Zahájení stavby po zimní přestávce společností STRABAG a.s. pro-
běhlo 27. února 2019 a samotná výstavba bude rozdělena do pěti etap 
tak, aby byla v co nejmenší míře omezena a narušena doprava v této 
lokalitě. S ohledem na technologii a provádění stavebních prací se 
největšího omezení dočkáme v období od konce března do začátku 
května, kdy bude zcela uzavřen výjezd ve směru na Nemošice. Stejné 
omezení bude probíhat i první červnový víkend. 

Stavebními pracemi bude ovlivněn i provoz městské hromadné dopra-
vy. Ve dnech 2. 3. -3. 3., 30. 3. -31. 3. a 25. 5. – 26. 5. 2019 bude pro-
bíhat přeložení drátů trolejového vedení, a s tím bude spojená výluka 
trolejbusové dopravy. V termínu od 30. 3. do 7. 5. 2019 budou spoje 
linky č. 22 vedeny odklonem ze zastávky Kyjevská ulicí Průmyslovou 
přes Drozdice do zastávky Nemošice, škola a dále ve své trase, spoje 
ostatních linek budou vedeny ve své stávající trase. Ve dnech 1. 6.
– 2. 6. 2019 bude v souvislosti s pokládkou živičného povrchu pro-
bíhat výluka trolejbusové dopravy a zastávka Pardubičky, točna ve 
směru do centra bude v tuto dobu přeložena cca 70 m proti směru 
jízdy před pneuservis. Podrobnější informace budou vylepeny ve vo-
zech MHD. 

Níže uvádíme schématický přehled jednotlivých etap: 

Etapa I – 27. 2. 2019 – 29. 02. 2019
(bourání středového ostrůvku, úprava sloupů trolejového vedení)

- průjezd stavbou zachován za snížené rychlosti 30 km/h. 

Etapa II – 27. 2. 2019 – 29. 3. 2019
(bourací práce na stávajícím zálivu MHD, pokládka nových silnič-
ních obrub, chodníky)

- průjezd stavbou s omezením, uzavřen jízdní pruh ve směru jízdy 
od Černé za Bory do Pardubiček

Etapa III – 30. 3. 2019 – 7. 5. 2019
(pokládka nových silničních obrub, chodníky, frézování a pokládka 
podkladních vrstev)

- průjezd stavbou s omezením, uzavřen jízdní pruh ve směru jízdy 
z Pardubiček do Černé za Bory

- úplná uzavírka výjezdu silnice III/34026 směr Nemošice – objízd-
ná trasa vedena Nemošice – Drozdice – Černá za Bory - Pardubičky

Etapa IV – 8. 5. 2019 – 31. 5. 2019 
(dokončení kruhu, výstavba ostrůvků)

- průjezd stavbou zachován za snížené rychlosti 30 km/h.

Etapa V – 1. 6. 2019 – 2. 6. 2019
(pokládka obrusné vrstvy)

- průjezd stavbou řízen semafory

- úplná uzavírka výjezdu silnice III/34026 směr Nemošice – objízd-
ná trasa vedena Nemošice – Drozdice – Černá za Bory – Pardubičky



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
certi� kovaný 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
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CO BUDEME DĚLAT 
NA JAŘE?

Na otázku v nadpise si sice bude muset odpo-
vědět každý sám, já se však budu ve svém 
příspěvku snažit nějakou možnost napovědět 
a vy si popřemýšlejte.
Možná někdo otráveně řekne: To zase bude 
samá práce a já mám jarní únavu a vůbec by 
bylo lepší sedět a nedělat nic.  Jedno moudré 
rčení nám praví, že zahálka jest matkou hří-
chu. To určitě platí spíše pro mladší genera-
ce. Pro nás starší, co už na to hřešení tolik 
nemyslíme, si jej dovoluji poupravit takto: „ 
Zahálka jest matkou všech neduhů.“  K tomu 
když se přidá špatné složení stravy, tak zdra-
votní problémy přijdou samy. Spěch a nervo-
zita dnešní doby vše korunuje. Toho využí-
vají velcí výrobci všelijak předem 
připravených potravin vyrobených jak jinak, 
než za pomoci dochucovadel a konzervantů, 
tudíž chemie. Hypermarkety nám neustále 
nabízí cizokrajné ovoce dovezené tisíce kilo-
metrů, které aby tuto dalekou cestu vydrželo, 
musí být předem pořádně ošetřeno pesticidy.  
Dodávám, že pesticidy jsou nazývány všech-
ny chemické přípravky používané při pěsto-
vání k ochraně rostlin proti chorobám 
a škůdcům.  A používání antibiotik v lidské 
medicíně, ale i chovech hospodářských zví-
řat je také mnohdy na zváženou. Ta zase ve-
dou k likvidaci užitečných bakterií v našem 

těle a opět na tom mají zisk velké koncerny 
zabývající se výrobou léčiv a potravinových 
doplňků, protože začneme kupovat probioti-
ka a různé multivitaminy. Opět dostáváme 
do těla něco, co není přirozené.  Vím, že 
mnohdy to bez léků nejde. Nutné je, je však 
vyvažovat dostatečným množstvím ovoce 
a zeleniny, aby je tělo mohlo zpracovat a při-
jmout a zbytků se zbavit. Doporučuji konzu-
movat vše, co vyrostlo u nás, co je sezonní. 
Ledacos si navíc můžeme zajistit i vlastními 
silami. V naší čtvrti je hodně domů se za-
hrádkami. Mnohdy jsou pěkné a odborně za-
ložené. Často je však jejich jediným cílem 
pouze zdobit a maximálně se zde oddávat 
sladkému nicnedělání v lehátku. A to je ško-
da. Zahrádka nám může poskytnout i trochu 
toho zdravého a dobrého užitku. Stačí jen se 
nebát práce a zamazání rukou. Trocha fyzic-
ké námahy a pohybu na zdravém vzduchu 
nám jen prospěje. Zahradnická práce blaho-
dárně působí na naši psychiku, učí nás trpěli-
vosti a pokoře před přírodou.  Odměnou za 
všechnu námahu jsou pak třeba sladké mali-
ny a křehké saláty. Je naprosto samozřejmé, 
že ty naše jsou nejlepší. Je tomu asi 2500 let, 
kdy zakladatel medicí ny Hipokrates  řekl: „ 
Tvoje strava budiž ti lékem“.  Tudíž přemýš-
lejme o tom, co sníme, jestli to vyrostlo u nás  
a když ještě naší zásluhou, tak už to nebude 
mít chybu. Můžeme pak s chutí to vše zdravé 
prokládat něčím  nezdravým jako jsou třeba 

řízky a párky. Važme si našich zahrádek, jsou 
stejně jako parky plícemi města a my v tom 
parku žijeme.  Zahradničit můžeme i na bal-
koně či terase.
V tuto dobu probíhá předvelikonoční půst 
a ten je spojen s očistou jak ducha, tak těla. 
Podle starých rad by každý člověk měl sníst 
alespoň 9 bylin zelených a 1 kořen, aby měl 
sílu a nefňukal, že má jarní únavu. V hospo-
dářství bylo z jara hodně práce a každý musel 
být v kondici.  Doporučována byla kopřiva, 
sedmikráska, ošlejch – zimní naťová cibule, 
pampeliška, petržel, česnek medvědí, šťovík, 
petržel nať a další co příroda dala. Z kořenů 
hlavně křen, petržel, celer, mrkev, řepa, řed-
kev. Není nutné sníst všechny naráz, ale kaž-
dý den alespoň jednu. Na posilu se také jedla 
hodně pučálka, prý dodávala mladistvou 
sílu. Protože to jsou naklíčená semena hlav-
ně luštěnin, ale i jiných rostlin, tak na tom asi 
něco bude.  V rámci jarní očisty duše mohu 
doporučit chodit jarní přírodou. Je to ten nej-
velebnější chrám pro všechny bez rozdílu, ať 
jsou věřící či nevěřící, a máme-li nějaké trá-
pení co nechceme říci člověku, svěřme ho 
starým stromům. Jarní práce to je jako mod-
litba, také je plná naděje, říkávala babička.         
Po té veškeré jarní lopotě všem přeji pěkné 
velikonoce a dámám dostatečné pomlazení.

Váš zahradník 
František Hlubocký

POJĎTE S NÁMI NA JARNÍ 
PROCHÁZKU!

Osadní výbor Pardubičky vás srdečně zve na 
jarní procházku, společně se podíváme na 
probouzející se přírodu v našem nejbližším 
okolí a věřím, že bude na co se dívat a o čem 
povídat. Program a trasa bude následující:
26. března v 15:30 h se sejdeme na zahra-
dě u pošty v Pardubičkách. Tady bude při-
praveno něco zdravého na ochutnání a krátká 
beseda s panem starostou Heřmanským. Ba 
i ta pučálka bude. Pak půjdeme pod Nemo-
šickou stráň. Vracet se budeme podél Chru-
dimky, kde jsou dodnes zachovány její býva-
lé meandry. Jeden z nich je krásně 
zrevitalizovaný. Stojí za to ho vidět. Do Par-
dubiček se vrátíme okolo psího cvičiště 
a bude –li zájem, tak ještě půjdeme přes bý-
valé vojenské území „Červeňák“ ke hřbito-
vu. Ujdemeasi 6 km. Věřím, že příroda tou 
dobou už bude pěkná a tak si můžeme už  jen 
přát hezké počasí.

František Hlubocký
Předseda osadního výboru Pardubičky

SPOLEK NEMOŠICE 700

I v roce 2019 pořádá 
spolek Nemošice 700 
pro všechny spoluob-
čany několik akcí. Za-
čínáme v sobotu 
6. dubna v 9 hodin, 
kdy v rámci akce 
Ukliďme Česko bude 
probíhat úklid Nemo-

šic a okolí. Sraz účastníků bude před Nemo-
šickou hospodou. V neděli 7. dubna od 15 
hodin budeme v Restauraci Na kovárně 
plést pomlázky s Jardou Semonským. Ná-
sledovat budou májové slavnosti před OD 
v Nemošicích, které zahájíme ve čtvrtek 
9. května od 17 hodin, kdy se půjde do lesa 
pro májku. V pátek 10. května od 17 hodin 
budeme májku zdobit a stavět (občerstvení 
bude zjištěno) a vše bude zakončeno Májo-
vou zábavou, která se bude konat v sobotu 
11. května od 20 hodin v Nemošické hospo-
dě. Nemošické posvícení, které se bude ko-
nat 31. 8. na fotbalovém hřišti, budou letos 
zdobit oslavy výročí 100 let od založení fot-
balového klubu v Nemošicích. Podrobnější 

informace najdete na stránkách www.nemo-
sice700.cz, nebo na vývěsce u prodejny 
COOP.
Těšíme se na Vaši účast.

Radek Meduna
místopředseda Spolku Nemošice 700

PŘIJĎTE SI ZARYBAŘIT

SDH Drozdice Vás zve na rybářské závody 
do Drozdic na : 

46. ročník Hasičských rybářských závodů 
– sobota 11. 5. 2019 

Dětské rybářské závody-sobota 25. 5. 2019 

Podrobnější informace na tel. 728 523 068 
nebo na www.rybarskezebricky.cz – terminy 
– pardubicky kraj.

Jaroslav Semonský
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

3. a 4. dubna 2019 od 13:00 do 18:00, 

srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky se 
svými rodiči k zápisu na naši školu.

Proč se zapsat do naší školy
•Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího pro-
gramu. 
•Pořádáme pravidelné projektové dny (např. 
Martinská slavnost, sportovní olympiáda, Mi-
kulášská besídka, pálení čarodějnic, Maso-
pust,…). 
•Zapojujeme se do regionálních i celorepubli-
kových soutěží (fl orbal, vybíjená, basketbal, 
zpěv, výtvarná výchova, logická olympiáda, 
…).
•Podporujeme u dětí zvídavost, porozumění, 
radost, spolupráci, samostatnost a odpověd-
nost.
•Od prvního ročníku vyučujeme anglický ja-
zyk. Nabízíme zájmové vzdělávání ve školní 
družině a v kroužcích. 
•Pořádáme výjezdy na lyžařské a ozdravné po-
byty, účastníme se kurzů plavání, chodíme 
s dětmi bruslit.
•Ve škole působí školní psycholog, který pomá-
há dětem s výukovými, jazykovými i osobními 
problémy. 
•Žáci mají k dispozici školní zahradu, tělocvič-
nu, hřiště, školní družinu a školní jídelnu. Třídy 
máme vybaveny moderní technikou (projektor, 
interaktivní tabule, notebooky). Škola je vhod-
ně situována na okraji městské zástavby, s dob-
rou dopravní dostupností a v dosahu přírody.

MÍSTNÍ KNIHOVNA 
NEMOŠICE

Vážení čtenáři, z veme Vás do naší Místní 
knihovny v Nemošicích.  Máme pro Vás při-
praveno přes 4 000 knih, proběhly zde menší 
interiérové úpravy, v rámci kterých byl vytvo-
řen dětský koutek pro nejmenší, součástí je také 
přístup k veřejnému internetu. 
Čtenáři si v knihovně mohou vybrat od obráz-
kových knih a leporel pro nejmenší, pohádky 
a romantické knihy pro děvčata, dobrodružné 
pro chlapce.  Ženy si mohou vybrat mezi krás-
nou literaturou, romány a kuchařkami, muži 

dají asi přednost detektivkám, knihám váleč-
ným a historickým.  Studentům se snažíme ak-
tivně zajistit knihy pro povinnou školní četbu. 
V nabídce máme také časopisy – Krásný rok, 
Téma, Zahrádkář a další. 
Nabídku rozšiřujeme o půjčování knih z vý-
měnného fondu Krajské knihovny v Pardubi-
cích, pravidelně doplňujeme knižní fond 
o nové publikace. 
Nabízíme k využití prostor knihovny se spous-
tou inspirující literatury, aktivní zapojení babi-
ček a maminek na MD je velmi vítáno. 
V současné době evidujeme desítky aktivních 
čtenářů a rádi přivítáme nové čtenáře hlavně z 
řad dětí a mládeže.  

Jarmila Krejdlová 
knihovnice

MÍSTNÍ KNIHOVNA 
PARDUBIČKY

Úvodem bych si dovolila poděkovat za dlouho-
leté vedení knihovny zkušené knihovnici Marii 
Novákové, která se s námi koncem loňského 
roku rozloučila a na uvolněnou pozici knihov-
níka jsem byla přijata já.
Od začátku letošního roku jsem měla příležitost 
se s většinou z vás již seznámit a těšit se tak na 
pravidelná shledání při půjčování knih a časo-
pisů. Zároveň si dovoluji pozvat i další čtenáře 
do naší knihovny, kde můžete strávit příjemné 
chvíle pohody a odpočinku a setkat se tak se 
svými blízkými spoluobčany. 
V současné době zde naleznete spousty čtivé 
literatury, populárně naučných publikací pro 
dětské i dospělé čtenáře, okolo padesáti titulů 
zajímavých časopisů pro dospělé, ale samozřej-
mě také zábavné časopisy pro děti a mládež. 
Během roku máme v plánu zútulnit knihovní 
části pro dětské čtenáře a rozšířit doporučenou 
školní literaturu pro děti základních a středních 
škol. Rovněž plánujeme obohatit fondy knihov-
ny o další dokumenty, jako jsou například au-
dioknihy, mapy a turistické příručky. Ke zdaři-
lým nákupům nám pomohou nově uzavřené 

dohody s distributory a nakladateli s výhodněj-
šími obchodními podmínkami.
Při selektivním doplňování fondů uvítáme po-
moc z řad našich čtenářů, kde i vy byste mohli 
přispět s vaším návrhem k nákupu oblíbených 
knih či při výběru autorů. 
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem čte-
nářům naší místní knihovny, ale také čtenářům 
Krajské knihovny za poskytnutí velmi zajíma-
vých a zachovalých knižních darů, které bude-
me průběžně do fondu zařazovat. 

Lenka Štěpánová, vaše knihovnice

BYLI JSME GRATULOVAT

Když jsme 16. 1. 2019 jménem městského obvo-
du přišli gratulovat panu Jiřímu Bodlákovi ze 
Staročernska k jeho 92. narozeninám, nemysleli 
jsme si, že to bude tak zajímavé setkání. Z pouta-
vého vyprávění jsme se dozvěděli, že pan Bodlák 
studoval Lékařskou fakultu v Hradci Králové, 
ale celý život se věnoval práci v zemědělských 
laboratořích, kde pracoval ve vedoucích funk-

cích se zaměřením na 
botaniku, biochemii 
a chemii. Těmto obo-
rům věnoval celý svůj 
život a po roce 1989 
mohl své dlouholeté 
znalosti předávat dál, 
když vydal svou první 
knihu věnující se oboru 
botaniky a zemědělství, 
ve které se zaměřil na 

blahodárné účinky přírody, na byliny, ale i stro-
my, které mají blahodárné fyzioterapeutické 
účinky a na jídlo jako takové. Mezi jeho úspěšné 
knihy patří „Příroda léčí“, „Byliny v léčitelství, 
v kosmetice, kuchyni“ nebo „Jak se léčit přírod-
ními prostředky“. 
Ještě jednou přejeme panu Bodlákovi touto ces-
tou hodně zdraví a spokojenosti.

Ondřej Jaroš
Předseda osadního výboru Staročernsko



BLAHOPŘEJEME

ÚŘEDNÍ HODINY

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: 8. 4. až 12. 4. 2019
čas: Po a St  8-17h, Út a Čt  8-15h, Pá 8-14h (11:30-12:30h pauza)
místo: Úřad MO Pardubice IV, Bokova 315, Pardubičky

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

CO MŮŽETE PŘINÉST:
• veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské –nepoškozené s funkčními zipy
• Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
• Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčními zipy
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené 
• Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové 
• Záclony, závěsy – nepoškozené
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Knihy
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• znečištěný a vlhký textil,
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce 
  – z ekologických důvodů,
• nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí,
• lyže, lyžáky,
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán – pozor změna!!!!

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

1

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

KONTAKTY

Pardubická čtyřka - periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává: Úřad městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IČO 00274046.
telefon: 466 859 845, e-mail: posta@umo4.mmp.cz, www.pardubice.eu
Redakční rada: Ing. Jana Růžičková, František Hlubocký, Ing. Iva Matušková
Povoleno MK ČR pod č.j. E 11469, Náklad 2150 výtisků, Datum vydání: 18. 3. 2019
Výroba: BARTH Reklamka, a.s.

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


