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Vážení spoluobčané,

léto uteklo jako voda, ale věřím, že i přes 
opatření nastolená díky koronaviru, jste si ho 
užili a když ne na dovolené u moře, tak v naší 
krásné zemi a nabrali dostatek sil a energie.

Jistě jste zaznamenali v mediích informace  
o bývalém vojenském areálu Červeňák, již je 
na něj vypracována územní studie, která jasně 
stanoví další využití této zajímavé a hodně 
zanedbané lokality. Je dobře, že magistrát 
města spolupracuje s iniciativou Přírodní park.
V rámci přípravy studie proběhlo mnoho 
jednání, do kterých se zapojili odborníci  
i široká veřejnost. Velmi mě potěšila všeobecná 
shoda na tom, že v území bude zachován 
přírodní ráz s vybudováním sítě cestiček, tedy 
bez větších parkových úprav.

Červeňák má i historické hodnoty, obzvlášť 
kolem bývalého důstojnického klubu, kde 
byly největší aktivity vojska. V těchto místech 
stávalo cvičiště, bunkr a zákopy. Důstojnický 
klub se nachází u vstupu do této lokality 
směrem od hřbitova a je to jediný vhodný 
objekt, který může být zachován.
Úpravy terénu umožní obnovení mokřad. 
Vyschnutí v minulých letech způsobilo velmi 
suché podnebí. Mokřady by měly zadržovat 

dešťovou vodu a tím umožnit ideální podmínky 
pro vznik původní rozmanitosti živočichů  
i rostlin.

Zajímavou přírodní lokalitu bohužel 
znehodnotí jihovýchodní obchvat, který povede 
přes tento areál. Ředitelství silnic a dálnic (dále 
ŘSD) již získalo platné územní rozhodnutí. 
Obchvat bude velkou bariérou, které území 
rozdělí na dvě části. Navíc ŘSD nepočítá  
v tomto úseku s protihlukovými stěnami, proto 
jsou navrženy alespoň zelené clony se silnými 
porosty, které by měly částečně území ochránit 
od hluku a prachu. Bohužel v době, kdy se 
připravoval projekt pro jihovýchodní obchvat 
se o záměrech s lokalitou Červeňák nevědělo.
Po zaregistrování studie na regeneraci této 
oblasti lze vypsat soutěž na projektanta, který 
zpracuje další stupně projektové dokumentace. 
Je i reálná naděje na získání dotací z Evropské 
unie.

Jak jistě všichni víte, čekají nás volby do 
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které 
se budou konat ve dnech 8. a 9. října, tímto 
vás chci pozvat do volebních místností, abyste 
využili svého volebního práva a rozhodli tak  
o dalším vývoji naší země. 

Zároveň s těmito volbami vyhlásilo Statutární 
město Pardubice referendum, ve kterém budou 
mít obyvatelé Pardubic možnost rozhodnout, 
jakým způsobem se opraví Zelená brána, zda 
zůstane její stávající vzhled, tj. zachování 
režného zdiva nebo se po 110 letech obnoví její 
původní vzhled a bude omítnuta. 

Naposledy se referendum konalo v našem 
městě v roce 2013, kdy naši občané 
rozhodovali, zda si přejí zachovat městské 
obvody. Tehdy o referendum nebyl příliš velký 
zájem a k urnám nepřišlo potřebných 35% 
voličů. Nyní také neočekávám velký zájem 

o toto referendum, ani mezi zastupiteli města 
nebyl jednotný názor a jen těsnou většinou 
prošlo hlasování o vypsání referenda. Vadí 
mi finanční náročnost pro pořádání referenda  
a myslím si, že potřebných 300 tis. Kč by se 
dalo využít prospěšněji. 

Podrobnější informace o referendu i volbách do 
poslanecké sněmovny najdete uvnitř vydání.
Přeji vám ještě co nejvíce příjemných 
slunečných dnů, než přijdou podzimní vlezlé 
deště a brzká tma. 
    

Ing.PetrHeřmanský

POZVÁNKA

V pondělí
dne 27. 9. 2021

v 17:00 h 
se koná 

v obecním domě v Mněticích 
v 1. patře veřejné zasedání 

Zastupitelstva  
MO Pardubice IV. Program 

zasedání naleznete na úřední 
desce, ve vývěskách MO nebo 
na webových stránkách MO 

Pardubice IV.

Zasedání je veřejné s nutností 
dodržení aktuálních pandemických 

opatření!
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VOLBY 2021

REFERENDUM O ZPŮSOBU OPRAVY ZELENÉ BRÁNY

Jistě jste nejen v médiích zaznamenali před-
volební kampaň pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. Jako 
vždy se Úřad městského obvodu Pardubice 
IV podílí na organizaci a zabezpečení těchto 
voleb. Termín voleb byl prezidentem republi-
ky vypsán na 8. a 9. října 2021. 
Volební místnosti budou otevřeny v pátek  
8. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v so-
botu 9. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
Volební okrsky jsou beze změny, budou opět 
dvě volební místnosti ve škole v Pardubič-
kách (4001 a 4002), další bude ve škole v Ne-
mošicích (4005), v Černé za Bory v obecním 
domě -budova učiliště (4003) a v Mněticích 
také v obecním domě (4004). Volební lístky 
dostanou voliči do schránek nejpozději 5. říj-
na. Pokud se tak nestane, budou volební líst-
ky k dispozici ve volebních místnostech.
Pokud někdo z Vás již dnes ví, že se ve dnech 
voleb nebude nacházet v místě trvalého byd-
liště, může požádat na místně příslušném úřa-
du o voličský průkaz a to buď osobně nebo 

poštou Žádost si mohou zájemci vytisknou 
z webových stránek našeho městského obvo-
du (Informace občanům – volby 2021). V pří-
padě zaslané žádosti je třeba si nechat úředně 
ověřit podpis (pro účely voleb jej úřady pro-
vádějí bezplatně). Voličské průkazy se začí-
nají vydávat 23.9. 2021. Občanům, kteří o to 
požádají, úřad zašle voličský průkaz na zákla-
dě vyplněné žádosti i poštou. Písemné žádosti 
se přijímají do pátku 1. října do 16:00 hodin, 
osobně volič může přijít nejpozději do 6. října 
2021 do 16:00 hodin. 
Voliči, kteří se ve dnech voleb budou nachá-
zet v nemocnici a chtěli by volit, mají dvě 
možnosti. Jednak mohou požádat o voličský 
průkaz to by pak mohli volit v případě pro-
puštění z nemocnice těsně před volbami i 
v místě trvalého bydliště. Volič se při vstupu 
prokáže občanským průkazem nebo pasem a 
voličským průkazem, který umožňuje volit 
v kterékoli volební místnosti v republice i v 
zahraničí. Druhou možností je se ve zdravot-
nickém zařízení nahlásit do zvláštního sezna-

mu voličů, který na základě údajů správy pří-
slušného zdravotnického zařízení vede místně 
příslušný úřad. I volič zapsaný do zvláštního 
seznamu voličů musí před volbou předložit 
volebním komisařům svůj občanský průkaz 
nebo pas, po kontrole od nich obdrží volební 
lístky. Nahlásit se do zvláštního seznamu mo-
hou voliči nejpozději do 1. října, kdy zdravot-
nické zařízení do 14:00 hodin musí tento se-
znam předat příslušnému úřadu. Pokud je 
volič zapsán ve zvláštním volebním seznamu, 
již v místě trvalého bydliště volit nemůže.
Pokud někdo bude potřebovat ze zdravotních 
důvodů, aby k němu komise přišla s přenos-
nou volební schránkou do místa trvalého byd-
liště, nechť požádá příslušný úřad nebo v den 
voleb příslušnou okrskovou volební komisi. 
Toto nelze využít, pokud se jedná o osoby na-
kažené kovidem. Současně s těmito volbami 
bude probíhat referendum vypsané Statutár-
ním městem Pardubice. 

Ing. Iva Matušková
referent sekretariátu

Souběžně s podzimními parlamentními volba-
mi, ve dnech 8. a 9. října, dostanou obyvatelé 
Pardubic možnost rozhodnout o vzhledu vý-
znamné dominanty svého města. V místním 
referendu budou hlasovat o tom, zda si Zelená 
brána ponechá svůj současný vzhled, tedy rež-
né zdivo, nebo dostane omítku, kterou bylo 
těleso věže opatřeno od výstavby na počátku 
16. století, až do roku 1912, kdy byla při opra-
vách a přestavbě věže omítka odstraněna. 
Město vyhlásilo referendum, v němž se mají 
obyvatelé Pardubic vyjádřit ke způsobu, ja-
kým má město Zelenou bránu opravit. Odpo-
vídat budou na jedinou otázku: „Souhlasíte 
s tím, aby při opravě Zelené brány byly obno-
veny vnější omítky?“
Hlasovat se bude ve stejných volebních míst-
nostech, v jakých budou probíhat volby parla-
mentní. Hlasovací lístek pro referendu ale vo-
liči nedostanou s volebními lístky předem do 
schránek, ale po prokázání totožnosti až ve 
volební místnosti. Vhazovat je budou do stej-
né hlasovací urny, jako volební lístky, ale v sa-
mostatné obálce. Na hlasovacích lístcích pro 
referendum je natištěno znění otázky, voliči 
budou odpověď ANO nebo NE křížkovat, dal-
šími úpravami by lístek zneplatnili.
Výsledky referenda jsou platné, pokud se hla-
sování zúčastní minimálně 35 procent všech 
oprávněných voličů, v Pardubicích tedy více 
než 24 tisíc lidí. Rozhodnutí přijaté v referen-
du je závazné, pokud se pro něj vysloví větši-
na hlasujících a nejméně 25 procent všech 
oprávněných voličů. Ať už tedy voliči vyjádří 

s omítnutím Zelené brány souhlas či nesou-
hlas, je pro závaznost jejich názoru potřeba 
více než 17 tisíc shodných hlasovacích lístků.
Podobně, jako je tomu v případě parlament-
ních voleb, budou moci i v případě referenda 
voliči, kteří se nemohou hlasování zúčastnit 
ve svém volebním okrsku, požádat o vydání 
hlasovacího průkazu, a to osobně na Úřadě 
městského obvodu v místě svého trvalého po-
bytu nebo písemně s úředně ověřeným podpi-
sem. 
O budoucnosti Zelené brány ale mohou roz-
hodnout pouze občané s trvalým pobytem 
v Pardubicích a na území statutárního města 
Pardubice. Hlasování bude umožněno i těm, 
kteří do volební místnosti, zejména ze zdra-
votních důvodů, nemohou přijít. Po předchozí 
dohodě za nimi do místa bydliště přijdou vo-
lební komisaři s přenosnou urnou.

Proč je třeba Zelenou bránu opravit?
Zelená brána je v Pardubicích jedinou docho-
vanou branou gotického městského opevnění. 
Byla postavena v roce 1507, po požáru roku 
1538 byla nastavena o zhruba 13 metrů a opat-
řena typickým zastřešením (cca rok 1542). Až 
do začátku 20. století byla omítnuta, teprve 
v roce 1912 byl vybudován ochoz a věž byla 
zbavena omítky.
 Již v roce 2009 statik konstatoval porušení 
zdiva brány, v roce 2013 byla statika věže za-
jištěna výměnou nefunkčních táhel a přidáním 
dalších kotevních prvků, následně byly řešeny 
opravy havarijního stavu degradovaných částí 

zdiva. Kamenné zdivo, permanentně vystave-
né povětrnostním vlivům, je ale stále ve špat-
ném technickém stavu, kdy hrozí uvolnění 
zvětralých úlomků. Mimo jiné konstrukce 
věže, zejména v místech oslabených okenními 
otvory, vykazuje vertikální trhliny, a projevují 
se na ní objemové změny v důsledku působení 
teplot. Špatný technický stav vyžaduje další 
statické zajištění památky i ochranu pláště 
proti povětrnostním vlivům. To je možné řešit 
dvěma způsoby. Buď konzervační metodou, 
při níž by bylo zdivo očištěno, podle potřeby 
přespárováno, kámen zpevněn a provedena 
hydrofobizace, která se musí po několika le-
tech opakovat. Další možností je návrat ke 
světlé omítce. I ta by měla obsahovat vodu od-
puzující materiály a neměla by být hladká, ale 
plastická, respektující nerovnost zdiva i vy-
stouplé solitérní kameny. 
Obě metody mají svá pro a proti. Zastánci za-
chování režného zdiva se nechtějí rozloučit 
s představou Zelené brány, jak ji znají od dět-
ství, druhý tábor argumentuje nutností lépe 
chránit stavbu a zachovat ji tak po další gene-
race. Pokud se chcete dozvědět více o názo-
rech odborníků – památkářů, restaurátorů  
i techniků, navštivte web města (www.pardu-
bice.eu). Pod odkazem Důležité informace na-
jdete dostupnou dokumentaci. A nezapomeňte 
v pátek 8.  října nebo v sobotu 9. října přijít 
vyjádřit svůj názor v místním referendu, vzhled 
věže Zelené brány máte ve svých rukou!
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TŘÍDĚNÍ BIOODPADU Z DOMÁCNOSTÍ MÁ ZELENOU

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME PARDUBICKOU PODKOVU

Počet domácností, které si na seznam třídě-
ných komodit přidaly také recyklaci biood-
padu, v Pardubicích pořád stoupá a město 
tak mohlo nedávno ocenit dalšího, již čtyřti-
sícího jubilanta, respektive jubilantku  
z městské části Jesničánky, na kterou čekala 
cena v podobě poukazu na 2 tuny dražkovic-
kého kompostu a další drobnosti.

Radnice od roku 2007 postupně rozšiřuje 
sběr bioodpadu ve městě. K dnešnímu dni 
jsou tedy pokryty již všechny městské části 
Pardubic a zájem o účast v projektu mezi ob-
čany města neustává. Jen za loňský rok byly 
od účastníků vytříděny více než dva tisíce 
tun bioodpadu, který je dále zpracováván  
v dražkovické kompostárně. 
Kontejnery na ukládání bioodpadu město 
zájemcům zapůjčuje bezplatně, přičemž 
svoz těchto popelnic každou domácnost vy-
jde na 300 korun ročně. Zbylé „dvě třetiny“ 
nákladů pak hradí město. Sběr zeleného od-
padu navíc účastníkům projektu nabízí bo-
nus v podobě 50 kilogramů kompostu, které 
si mohou zdarma odvézt z dražkovické kom-
postárny. Právě zde totiž vytříděný biologic-
ký odpad končí, aby následně posloužil  
k dalšímu využití. Svoz bioodpadu od rodin-
ných domků se velmi osvědčil. Jedná se  
o kvalitní zdroj suroviny pro výrobu kom-

postu, který i díky tomu byl v minulosti opa-
kovaně oceněn titulem „Kompost roku“. 
Všichni, kteří se zapojí do svozu biologicky 
rozložitelného odpadu, přispívají k plnění 
podmínek stanovených novým zákonem  
o odpadech a zejména ke snížení podílu od-
padu ukládaného na skládku.
Zájemci, kteří hnědý kontejner ještě nemají 
a rádi by si o něj zažádali, tak mohou učinit 
na webu města www.pardubice.eu

Město se také ve spolupráci se Službami 

města Pardubic snaží projekt rozšířit ze zá-
stavby rodinných domů i do sídlištní zástav-
by. V současné době se hnědé kontejnery 
nacházejí na sídlištích na Dubině a Slova-
nech, kde probíhá pilotní projekt a vyhodno-
cuje se čistota odpadu (suroviny) ze sídlištní 
zástavby pro výrobu kompostu.

Děkujeme, že třídíte správně!
Služby města Pardubic a.s.

V rámci tradiční celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“ se letos již podruhé chys-
táme uklízet v Pardubicích. Tentokrát se za-
měříme na centrum města a jeho cennou pří-
rodní lokalitu Podkova. Se spolky Pestré 
Polabí, Trash Hero Hradec Králové a Zelený 
dům Chrudim připravuje Dobrovolnické 
centrum Koalice nevládek Pardubicka úklid 
této lokality ve čtyřech termínech: 25. září, 

16. října, 30. října a 6. listopadu, vždy od 14 
do cca 16:30 hodin. Kdo má zájem se zapojit 
jako dobrovolník do pomoci s úklidem, 
může se registrovat na e-mail: dobro@ko-
nep.cz nebo tel.: 775 551 412/605 822 531. 
Více informací na www.dobrokonep.cz. 

Lucie Křivková, Dobrovolnické centrum 
KONEP

KOMPOSTÁRNA -VÝROBA KOMPOSTU – ROTAČNÍ SÍTO

PARDUBICKÝM ROZBOUŘE-
NÝM MOŘEM PLUJE JIŽ BEZ-
MÁLA TŘICET LET ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA 
SVÍTÁNÍ, ŠKOLA PRO DĚTI  
S HENDIKEPEM
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CZECH POINT 

(ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL) – SLUŽBY OBČANŮM  
NA JEDNOM MÍSTĚ

Jak jsme již v minulých zpravodajích informovali i Úřad městského obvodu Pardubice IV zařazen do sítě pracovišť provozujících  
Czech POINT, který usnadňuje (zrychluje) komunikaci občana s úřady.

Díky tomuto produktu můžete získat na počkání:
-výpis z Rejstříku trestů (i pro cizince)
-výpis z Rejstříku trestů právnických osob
-výpis z Veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jedno-
tek a rejstřík obecně prospěšných společností) 
-výpis ze Živnostenského rejstříku
-výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
-výpis z Katastru nemovitostí, nově i výpis snímku z katastrální mapy
-výpis z Bodového hodnocení řidiče
-zřízení Datové schránky a další služby spojené s datovou schránkou
-konverzi dokumentů (výstupy z datových zpráv) z elektronické do listinné podoby a naopak 
-výpis údajů z registru obyvatel (např. pro děti pro přijetí do MŠ či ZŠ) a z registru osob
-žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě
-zprostředkovanou identifikaci, kterou vyžadují například banky a pojišťovny (poplatek 200,- Kč)

Ceník: Rejstřík trestů a výpis Bodového hodnocení řidiče - 100,- Kč,  Ostatní - za první stranu 100,- Kč, za každou další započatou 20,- Kč
Konverze dokumentů – každá započatá strana - 30,- Kč
Zřízení datové schránky je zdarma, vydání nových přihlašovacích údajů, pokud je to dříve než za tři roky - 200,- Kč
Kromě služeb CzechPOINTu zajišťuje úřad také ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace).
Po dohodě je možné sjednat i ověření podpisu u osob hospitalizovaných v nemocnici, či nemohoucích osob doma v rámci našeho obvodu.
Ceník: ověření podpisu 30,-Kč, každá započatá strana na ověřované listině 30,-Kč

Ing.IvaMatušková
referentsekretariátu

Chodívali jste do knihovny v Pardubičkách, 
ale teď si na těch několik schodů netroufáte? 
Je tu řešení. Od 1. 9. 2021 můžete využít 
novou službu knihovny „Kniha do domu“. 

V případě vaší snížené pohyblivosti bude 
možné provést donášku knih na základě do-
hody a vašich požadavků.

Pokud máte zájem o tuto službu, můžete se 
přihlásit prostřednictvím emailu: knihovna.
pardubicky@mmp.cz nebo zavolat na 
Úřad MO Pardubice IV na telefonní číslo  
466 859 843 - p. Korečková. 

Podmínkou pro využití této služby je regist-
race a zaplacený registrační poplatek 
v knihovně.

Knihy budou roznášeny pouze po Pardubič-
kách.

Těší se na Vás Vaše nová knihovnice
 Zuzana Jiroutová

KNIHA DO DOMU KAM S NÍM?

Tuto otázku jste určitě někdy řešil každý, nejen pan Neruda. Díky 9 separačním dvorům  
(dále SD) na území města Pardubice máme tento problém snazší.

Všechny SD přijímají tento odpad: 
papír, sklo, plasty (včetně tetrapakových obalů), kovy, zářivky, jedlé tuky a oleje
stavební suť, keramika, velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…)
vyřazená elektronika (ledničky, televizory, PC…), pneumatiky (osobní, bez disků)

SD Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov, Na Staré poště:
autobaterie, monočlánky, nebezpečné odpady (kyseliny, hydroxidy, pesticidy, barvy, lepidla, 
pryskyřice, motor. oleje, ředidla, olej. filtry…)

Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov, Na Staré poště, 
(bioodpad v menším množství z domácnosti - z květináčů, kuchyňské slupky... , ne větve... 
SD Lonkova): zeleň, větve
Dražkovice: 
Eternit a lepenka jsou přijímány pouze na separačním dvoře Dražkovice do množství 200 
kg na číslo popisné a rok. Škvára, Ytong, pórobeton jsou přijímány pouze na separačním 
dvoře Dražkovice do množství 300 kg na občana a měsíc. 
Železniční pražce, hasicí přístroje, zdravotní odpad (jehly, inzulinová pera a pod...), zábav-
ní pyrotechnika NEJSOU PŘIJÍMÁNY NA ŽÁDNÉM SEPARAČNÍM DVOŘE.

Provozní doba nejbližších SD našemu obvodu: 
Dražkovice, areál překladiště odpadu:  Po, Út, Čt, Pá 6:30-15:00h, St 6:30-17:00h
Hůrka, areál SmP a.s. a :  Út, Čt 13:00-17:00h, So 8:00-12:00h
Nemošice, ul. Ostřešanská:  Út, St, Čt 13:00-17:00h, So 8:00-12:00h
Pardubičky, ul. Průmyslová:  Út, Čt 12:00-17:00h, So 8:00-12:00h
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CO NÁM PŘINESE PODZIM?

Současně s letošními volbami bude probíhat 
referendum o tom, zda by se měla při pláno-
vané opravě Zelená brána omítnout či nechat 
její zdivo odhalené. Nutno dodat, že je to 
„fešanda“ a takových krasavic najdeme po 
republice málo, a proto zaslouží mimořád-
nou pozornost. V bílém plášti, který měla 
původně, vyhlíží na plánované vizualizaci 
jako mladá dáma, odhalené kamenné zdivo 
působí romanticky a tajemně, ale trochu za-
chmuřeně. Já osobně se budu klonit k názoru 
odborníků, protože chci, aby zdobila město i 
nadále. Dovolte mi několik zajímavostí ze 
životopisu té naší krasavice. Začala se budo-
vat po velkém požáru města v roce 1538. Na 
tomtéž místě byla brána už asi od roku 1330. 
Jan z Pernštejna stavbou pověřil známého 
architekta Jiříka z Olomouce, který vystavěl 
dílo vskutku reprezentativní, odpovídající 
významu rodu a jeho sídelního města. Mi-
mořádně je krásná její střecha. Naštěstí bě-
hem let nedoznala téměř žádných změn, 
pouze v roce 1760 přibyly věžní hodiny sem 
přenesené ze staré radnice. V roce 1843 byl 

pro zchátralost snesen dřevěný ochoz pod 
střechou. Proto nám na některých starých 
fotkách schází. Byl obnoven až v r.1912 při 
celkové opravě. Tenkrát bylo také odhaleno 
její zdivo do dnešní podoby. Zelená brána 
měla také jednou namále.  V roce 1875 měst-
ská rada chtěla bránu zbourat. Naštěstí za-
sáhla Ústřední památková komise ve Vídni a 
brána zůstala, takže se můžeme kochat její 
krásou dodnes.

Na letošní rok připadá výročí 500 let od 
úmrtí pana Viléma z Pernštejna. Ten si zvolil 
Pardubice za své sídelní město, a protože 
v tehdejší vládnoucí hierarchii byl první člo-
věk po králi, pozdvihl Pardubice k nebýva-
lému rozkvětu. Do té doby byly jen malé 
město na cestě mezi Chrudimí a Hradcem 
Králové. Nebýt rodu Pernštejnů, těžko říct, 
jak by kraj vypadal dnes. V každém případě 
tady zanechali hrad na Kunětické Hoře zají-
mavý nejen svou mimořádnou architektu-
rou, ale i tím, že je to prý poslední hrad po-
stavený v Čechách k obranným účelům. 

Zámek, který po nich zůstal v Pardubicích, 
je rovněž považován pro svou krásnou archi-
tekturu doslova za renesanční perlu.  Jeho 
největší zajímavostí je, že představuje pře-
chod od hradů sloužících hlavně k obraně 
k pohodlným sídlům pro bydlení. Je tím rari-
tou středoevropského významu. O Pernštej-
nech se říká, že přinesli do Střední Evropy 
renesanci, a to nejen coby architektonický 
styl. Renesance se projevovala jak v módě, 
tak i v běžném životě. Mnohé z této doby je 
na zámku k vidění.  Jenom jako malý příklad 
uvedu ještě jednu raritu. Tou je údajně první 
ženský akt na sever od Alp. Je to freska v ry-
tířském sále představující Fortunu volubilis  
–  Štěstenu vrtkavou. Kdo by chtěl také její 
přízeň, může si v sále pohladit plastiku ji 
zpodobňující. Mnohé by se dalo ještě vyprá-
vět, ale lépe je vše vidět. Proto všem pravo-
věrným „ Pardubákům“ říkám, pojďte tam!

František Hlubocký

GYMNÁZIUM DAŠICKÁ VÁS ZVE GRATULUJEME OSLAVENKYNI

POJĎTE S NÁMI NA ŠPACÍR!

Sejdeme se 25. září ve 13,30 hod.  
u Zelené brány.

Špacírovat se budeme po pardubickém ryn-
ku zvaném Pernštýnské náměstí. Popovídá-
me o jeho krásách a přes Přihrádek dojdeme 
až na zámek, kde je k vidění ojedinělá vý-
stava „Pernštejnské ženy a Evropa.“  Au-
toři výstavy jsou z Pardubic a výstava pro-
běhla s velkým úspěchem loni v sále Rady 
Evropy ve Štrasburku. Nyní je zde, ale brzy 
už bude končit (12.10. 2021), tak neváhejte. 
Představuje nejen krásné šaty, ale dozvíme 
se mnohé o životě, jídle, ale i parfémech. 
Ledasco bude i k vyzkoušení. V tuto sobotu 
navíc na zámeckém nádvoří najdeme mno-
hé ještě k ochutnání, protože se tam jako 

doprovodný program bude konat „Pern-
štejnské hodování“ s jídly různých kuchyní 
včetně těch co jedli naši předkové. V přípa-
dě zájmu může vést naše cesta na zámek 
Tyršovými sady s povídáním o zajímavos-
tech v parku. Těšíme se na setkání a společ-
nou procházku!

František Hlubocký za Osadní výbor 
Pardubičky,

Jitka Korečková, DiS., referent úřadu MO 
Pardubice IV

Gymnázium Dašická si v září 2021 připomíná 111. výročí založení 
školy. Kromě toho bude již tradičně pořádat dny otevřených dveří, 
a to 10. 11. od 16 a od 18 hodin a 6. 12. v 17 hodin. Všichni zájem-
ci o studium i široká veřejnost jsou srdečně zváni

Dne 29. srpna 2021 oslavila v rodinném kruhu 91. narozeniny paní 
Věra Barochová z Nemošic. Mezi gratulanty s kytičkou a dárkovým 
balíčkem byli i zástupci městského obvodu. Ještě jednou přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti!
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V DROZDICKÉ ULICI V PARDUBIČKÁCH JSME VYBUDOVALI DĚTSKÉ HŘIŠTĚ I S POSEZENÍM, JSME RÁDI, ŽE SE TĚŠÍ 
VELKÉ OBLIBĚ. 

ULICE KE HRÁZI V MNĚTICÍCH UŽ JE V NOVÉM KABÁTĚ

PO PRŮMYSLOVÉ ULICI V PARDUBIČ-
KÁCH SE MŮŽETE BEZPEČNĚ PROJÍT 
PO 400M DLOUHÉM CHODNÍKU, KTE-
RÝ BRZO DOPLNÍ PRUHY PRO CYKLIS-
TY NA PŘILEHLÉ KOMUNIKACI.

STAROU MULTIKÁRU, KTERÁ OSLAVILA 
30 LET, NAHRADIL NOVÝ NÁKLADNÍ 
VŮZ ISUZU, KTERÝ BUDE JISTĚ VÝ-
BORNÝM POMOCNÍKEM PŘI ÚDRŽBĚ 
ZELENĚ V NAŠEM MĚSTSKÉM OBVODU

V AREÁLU NOVÉ TESLY V PARDUBIČ-
KÁCH UŽ ROSTE PRVNÍ BYTOVÝ DŮM

PRÁCE NA NADJEZDU U NEMOCNICE 
POKRAČUJÍ, ALE DÍKY NEOČEKÁ-
VANÝM KOMPLIKACÍM SE PO NĚM 
BOHUŽEL PROJEDEME NEJDŘÍVE NA 
ZAČÁTKU KVĚTNA



77

Nemošický Čtyřlístek byl po většinu prázd-
nin uzavřen, zato na pracovišti v Pardubič-
kách to celý srpen žilo. Mateřskou školu na-
vštěvovaly nejen kmenové děti, ale i děti  
z okolních mateřských škol.
Během prázdnin se v mateřské škole natřely 
a opravily všechny herní prvky a plot. Na za-
hradu Motýlků bylo instalováno nové hou-
padlo, venkovní pexeso a pro děti z Kuřátek 
byl zakoupen multifunkční domeček. Za 
podpory MO 4 byly v mateřské škole ostří-
hány všechny keře a díky zaměstnancům 
školy byla připravena i školní zahrada.
Všichni jsme se už těšili na nové děti, které 
v měsíci červnu a srpnu měly možnost se 
s mateřskou školou a kamarády seznámit. 
V letošním roce jsme přivítali v Pardubič-
kách 22 a v Nemošicích 7 nových kamarádů. 
Měsíc září se nesl v duchu adaptace. Paní 
učitelky tradičně děti přivítaly divadelním 
představením První den ve školce a všechny 
zúčastněné patřičně pobavily. Nejstarší děti 
začaly plaveckým výcvikem a moc si pobyt 
ve vodě užívají. 
I v letošním roce se budeme účastnit sběru 
PET lahví a starého papíru. První svoz PET 
lahví se bude konat 23.9. a kontejner na starý 
papír bude přistaven od 13.10. 7 hodiny do 
15.10. 12 hodin. Pomoci nám může každý.
Veškeré další akce můžete najít na webových 
stránkách školy www.ctyrlistek-pardubice.eu, 

včetně jídelníčku a důležitých informací. 
Další dotazy můžete směřovat k ředitelce 
školy na telefonním čísle 466 650 111.

Mgr.ŽanetaVondroušová,DiS.,ředitelka
školy

Prázdniny rychle utekly a začal nám nový 
školní rok. Slavnostní zahájení nového škol-
ního roku bylo největším zážitkem hlavně 
pro naše nové prvňáčky. Ve třídě se sešlo 30 
žáčků a s nimi přišli rodiče, a často také pra-
rodiče. Společně se zúčastnili slavnostního 
prvního školního dne svých dětí. Prvňáčci 
byli přivítáni panem ředitelem a byl jim pře-
dán pamětní list. Domů si odnesli drobné 
dárky a první učebnice.

Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit 
žáky 1. tříd, za dodržení hygienických pra-
videl, která byla v naší škole od 1. 9. 2021 
nastavena. 

Přejeme všem našim žákům úspěšný a po-
kud možno úplný školní rok 2021/2022.

ZŠPardubičky,JubánkováMichaela

KUKÁTKEM DO ČTYŘLÍSTKU

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ PARDUBIČKY
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Starosta

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

Místostarosta – neuvolněný

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

Tajemnice

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

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT

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

Odbor ekonomický a vnitřních věcí

Renata Siantová - vedoucí odboru 466 859 848 

  renata.siantova@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

BLAHOPŘEJEME

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

KONTAKTY

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.

V ŘÍJNU BUDE OPĚT CHARITATIVNÍ SBÍRKA -POMOZTE POTŘEBNÝM!

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne: 18. 10. až 22. 10. 2021 
čas: Po a St 8-17h, Út a Čt 8-14:30h, Pá 8-14h
(11:30-12:30h přestávka) 
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 (výjimečně ANO)

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



SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU

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

ALEŠ HOLEČEK

prodej štípaného palivového 
dřeva a kácení

RESTAURACE U KOSTELECKÝCH

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

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

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

individuální poradenství, 
měření krevního tlaku zdarma

internetová poradna: 
lekarna.pardubicky@seznam.cz

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

provozní doba PO-PÁ 8:00-17:00

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

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

KVĚTINÁŘSTVÍ U FRANTIŠKA

LÉKÁRNA PARDUBIČKY

PODLAHY PARDUBICE JAN HORÁK

Tuněchodská 30
Pardubice Mnětice
tel.: 466 670 602,
603 485 149
www.vecek.cz
vecek@vecek.cz

Černoborská 8, Mnětice
tel.: 607 877 218

Černá za Bory 2
tel.: 604 713 585
www. ukosteleckych.cz
e-mail: info@ukosteleckych.cz

Zelená 233, Pardubičky
tel.: 466 651 796
603 965 533
www.kvetiny-ufrantiska.cz
kvetinarstvi@volny.cz

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

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

KOSMETIKA A PEDIKÚRA „KLASIKA“ 
BC. HANA BURIANOVÁ

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

- kosmetika
- pedikúra 
- manikúra
- depilace

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

IVAN ŘEZNÍČEK
pokrývačství, klempířství, tesařství

Sadová 51, Nemošice
mobil: 732 844 128

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

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

Nabídka inzerce v Pardubické čtyřce

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

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

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

Ing. Iva Matušková
referent sekretariátu



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

KOMPLETSERVIS JIŘÍ ŠIMON

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

SKLENÁŘSTVÍ 
ZDENĚK KUDRNÁČ

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

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

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

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

IN VINO RDD s.r.o.

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

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

SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU

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

AGROSTAV 
PARDUBICE a.s.

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

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

AZ GARDEN s.r.o.

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

AUTODÍLY - ŠKODA
 Miroslav Černý

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

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

MIROSLAV ZEMEK

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

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

Ing. Petr Kůrka
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

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

KAMENICTVÍ KŮRKA

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

- Studie oslunění a denního 
osvětlení, zastínění pozemků

- Projekty pozemních staveb

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

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

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

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


