OBVODNÍ
ZPRAVODAJ

M Ě S T S K É H O O B V O D U PA R D U B I C E I V
PARDUBICE

1. prosince 2005

ROČNÍK XI.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
při psaní úvodního slova si vždy uvědomuji, jak rychle
nám běží čas. Konec roku 2005 se neúprosně blíží a můžeme
si opět zrekapitulovat úspěšné i nepovedené dny v roce. I já
chci v tomto zpravodaji uvést a zhodnotit celé toto uplynulé
období, ve kterém jsem usiloval o zlepšení životní úrovně
v našem obvodu.
Z mého pohledu byl rok 2005 úspěšný i přesto, že se vše
nepovedlo podle mých představ. Několik záměrů jsme ne
naší vinou nedokázali uvést v život. Asi největší zklamání
jsem prožíval ve věci regenerace panelového sídliště v Černé
za Bory. Včas byly připraveny projekty včetně stavebního povolení a byla podána
žádost na ministerstvo o státní dotaci. Bohužel dotaci jsme nezískali. Žádost zopakujeme v příštím roce s nadějí, že vše dobře dopadne a budeme moci tuto akci
zahájit. Naopak se povedlo získat státní dotaci na výstavbu cyklistické stezky mezi
Nemošicemi a Pardubičkami, která se napojuje na stezku v parku Vinice.
Radost mám i z dalších investičních akcí, které zlepšují prostředí našeho obvodu.
Proběhla výstavba nové kanalizace v Pardubičkách v ulici Pod Hřbitovem. Byl zhotoven nový chodník od ZŠ Pardubičky ke hřbitovu s úpravou zeleně a celou tuto část
Pardubiček doplňuje nově zrekonstruovaná křižovatka u lékařské pohotovosti.
Na základě velmi dobré spolupráce s Pardubickým krajem byla zrekonstruována
komunikace od nadjezdu v Černé za Bory přes Staročernsko až na hranice katastru.
Nadále budeme postupně řešit opravy místních komunikací samozřejmě v závislosti na ﬁnančních prostředcích. Letos byla zrealizována první etapa rekonstrukce
silnice včetně vybudování nového chodníku v ulici 28. října v Nemošicích. V tomto
záměru chceme pokračovat i v následujícím období. Úspěšně pokračují i práce na
projektu komplexní opravy komunikace v ulici Dělnická. Předpokládám, že získáme
stavební povolení na začátku příštího roku.
Snažíme se řešit nebezpečná místa pro chodce a cyklisty. Letos byl vybudován nový
chodník v Černé za Bory od zastávky MHD u hostince „U Kosteleckých“ směrem do
ulice Na Vsi. Podobný problém řešíme v ulici Na Sile směrem k zastávce MHD v ulici
Průmyslová. Zatím je tento záměr řešen projekčně.
Pro cyklisty je ve fázi přípravy stezka z Pardubiček do Černé za Bory. V příštím
roce je naděje na realizaci první etapy. Výhledově budou postupně zpracovány studie
cyklistických stezek do dalších lokalit obvodu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně klidu a pohody o vánočních svátcích. Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí a splnění všech Vašich přání.
Ing. Petr Heřmanský

Dovolená na Úřadu
MO Pardubice IV
Oznamujeme občanům, že v 52.
týdnu, t.j. od 27.12. 2005 do 30.12.
2005 bude úřad z důvodů čerpání
řádné dovolené uzavřen.

Pozvánka

Ve středu dne 14. 12. 2005
se koná v 17:00 hod.
v restauraci U Capoušků
v Pardubičkách veřejné zasedání
Zastupitelstva MO Pardubice IV.
Jste srdečně zváni !

číslo 2

Blahopřání
Významné životní jubileum oslavili
v měsíci říjnu:
18. pí Marie Drozdová z Nemošic
v měsíci listopadu:
12. pí Vlasta Durchánková z Černé za Bory
12. p. Josef Krpata z Nemošic
Významné životní jubileum oslaví v měsíci
prosinci:
4. pí Vlasta Ullrichová z Pardubiček
20. p. Miroslav Myška z Pardubiček
v měsíci lednu:
20. pí Milada Kolínová z Nemošic
21. pí Františka Jindřichovská z Pardubiček
v měsíci únoru:
9. p. Rudolf Ullrich z Pardubiček
14. pí Ludmila Bartůšková z Pardubiček
14. pí Irena Bohušová z Pardubiček
19. p. Ing. Josef Pavlík z Bílého Předměstí
v měsíci březnu:
4. p. František Vambera z Bílého Předměstí
14. pí Milada Mužíková z Nemošic
17. pí Libuše Maturová z Pardubiček
18. pí Vlasta Ďoubalová ze Staročernska
18. p. Josef Zunt z Nemošic
21. pí Božena Mandysová z Černé za Bory
Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
pohodu a spokojenost.

Jarní tábor pro děti
Doba konání: 11.3. – 18.3. 2006
Cena tábora činí: 1100,- Kč
Zaplacení tábora: do 28. 2. 2006
u pana Pařízka, Staré Hradiště 121
Jarní tábor pořádá
SKAUT Staré Hradiště
Tábor je určen pro všechny děti, tzn.
pro děti co jsou i nejsou členy Junáka
Místo konání: Kochánovice u Slatiňan
Děti jsou ubytovány ve srubu,
další informace o táboře se dozvíte
u pana Pařízka, Staré Hradiště 121,
tel. 466 648 774

OBVODNÍ
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Realizované akce v roce 2005 na území obvodu Pardubice IV

- opravy místních rozhlasů
v Pardubičkách,
Drozdicích, Nemošicích
a Černé za Bory
- revize zařízení a objektů ve
správě ÚMO Pardubice IV dle
předepsaných termínů
- výměna a opravy dopravního
značení v obvodě
- oprava sociálního zařízení a
výstavba garáže pro zahradní
techniku v objektu knihovny
v Komenského ulici
- rekonstrukce chodníku v Kyjevské
ulici mezi školou a hřbitovem
- rekonstrukce části ulice 28. října
v Nemošicích – I. etapa
- rekonstrukce betonové plochy
v sídlišti Kyjevská I. etapa
- oplocení kolárny na ÚMO

Pardubice IV
- nákup travní sekačky
- nákup nákladního vozidla Multicar
- rekonstrukce chodníku
v Drozdicích
- kanalizační přípojka k OD Drozdice
- vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci
Dělnické ulice
- přestěhování knihovny ze ZŠ do
OD Nemošice
- výstavba cyklistické stezky Vinice
– hřbitov v Pardubičkách – konec
Pardubic (směrem na Nemošice)
- chodník v ulici Ke Kobelnici
v Černé za Bory
- PD na točnu MHD ve
Staročernsku
- kanalizační přípojky Pardubičky,
ulice Kyjevská a Ke Hřbitovu

Informace o poplatku za komunální odpad
v roce 2006
Vzhledem k tomu, že platbu složenkami
využilo v letošním roce jen asi 10 % obyvatel, rozhodli jsme se, že v příštím roce
nebudeme složenky na platbu komunálního odpadu rozesílat.
Protože je velmi důležité, aby občané
znali svá identiﬁkační čísla nutná zejména
pro převody z účtu, obdrží každá rodina
během měsíce ledna informační leták se
seznamem osob s uvedením těchto identiﬁkačních čísel a způsobech placení.
V hotovosti bude možné platit MP za
kom. odpad od 9.1.2006 přímo na ÚMO
Pardubice IV v Pardubičkách v úřední dny
(tj. pondělí a středa) v době od 8:00 do
12: 00 a od 12:30 do 17:00 hod.
Dále pak vždy v době od 15:30 do
17:30 hod:
v úřadovně
v hasič. zbrojnici v Mněticích
v úterý: 3.1. 7.2. 7.3. 4.4. 2006
v úřadovně
v obecním domě v Černé za Bory
ve středu: 4.1. 1.2. 1.3. 5.4.
2006
v úřadovně
v obecním domě v Nemošicích
ve čtvrtek: 5.1. 2.2. 2.3. 6.4. 2006
Několik poznámek k platbám za komunální odpad:
- Pokud občan zaplatí poplatek za
TKO a následně se z Pardubic odstě-

huje, vznikne mu u správce poplatku
přeplatek. O jeho vrácení musí písemně požádat, nejlépe s uvedením čísla účtu, na který chce peníze vrátit,
případně s uvedením jiné možnosti
vyzvednutí přeplatku (např. osobně
nebo složenkou). Žádost najdete na
internetové adrese www.mesto-pardubice4.cz.
- Při úmrtí rod. příslušníka nelze přeplatek vracet pozůstalým v rodině.
Tento přeplatek je nutné přihlásit k
dědickému řízení a po jeho skončení
bude vrácen oprávněnému dědici.
- Někteří lidé si písemnosti (upozornění, plat. výměry) zásadně nevyzvedávají pravděpodobně s přesvědčením,
že se tak platbám vyhnou. Je to omyl,
neboť dle § 17, odst.5 zák. č. 337/
1992 Sb., o správě daní a poplatků, je
zásilka uložena na poštovním úřadě a
poté vrácena odesílateli. Nevyzvedne
– li si příjemce písemnost do patnácti dnů, považuje se poslední den této
lhůty za den doručení. Proces vymáhání poplatku se tak pouze o několik
dní pozdrží, ale nezastaví a navíc tito
lidé pak neznají obsahy dopisů posílaných z úřadu a tudíž na ně nemůžou reagovat případným odvoláním,
dohodou o splátkách apod. V okamžiku kdy již probíhá exekuční řízení a je
např. zablokovaný účet, jsou veškeré
argumentace bezpředmětné.

foto J. Kroupa 2004

V roce 2005 realizovány tyto akce z prostředků MO Pardubice IV
nebo města Pardubic:

PF 2006
Redakce obvodního zpravodaje
a zaměstnanci MO Pardubice IV
přejí všem občanům našeho obvodu
příjemné prožití Vánoc,
dětem bohatou nadílku
a v novém roce 2006
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Poplatek ze psů v našem
obvodu
Místní poplatek ze psů v našem
obvodu se bude vybírat jako každý
rok dle vyhlášky města Pardubic a
dle zákona o místních poplatcích.
Splatnost tohoto poplatku za rok
2006 je 15. března 2006.
Poplatek se platí v hotovosti
v pokladně Úřadu MO Pardubice IV
v Pardubičkách, Bokova 315 v úřední
dny pondělí a středu.
Mimo tuto možnost lze také poplatek
zaplatit v době od 15:30 do 17:30 hod.
a to takto:
v úřadovně
v hasič. zbrojnici v Mněticích
v úterý: 3.1. 7.2. 7.3. 4.4.
2006
v úřadovně
v obecním domě v Černé za Bory
ve středu: 4.1. 1.2. 1.3. 5.4.
2006
v úřadovně
v obecním domě v Nemošicích
ve čtvrtek: 5.1. 2.2. 2.3. 6.4.
2006
Pokud občané nezaplatí tento
poplatek včas, t.j. do 15. března
2006, vystavují se
nebezpečí
exekučního řízení a tudíž i výrazného
navýšení poplatku.
Poplatníci, pokud již psa nemají,
musí ho písemně do 15 dnů odhlásit
a vrátit evidenční známku.

SLUŽBY V NAŠEM OBVODU
AUTOOPRAVNY
VECEK

autokarosářství, lakovna – opravna osobních i užitkových vozů, servis, Mnětice 30
opravna pojišťoven; práce:
tel.: 466 670 602
• karosářské, na rovnacím rámu, vyrovnání, vyváření
• mechanické, lakýrnické (v boxu) – akrylátové barvy

MIROSLAV MARČÁK

pneuservis, montáž, demontáž, vyváření, opravy, prodej, likvidace

Kyjevská 322, Pardubičky
tel.: 466 653 555

KOSMETICKÝ SALON, SOLÁRIUM
REGENA

kosmetika, čištění pleti laserem, depilace, vakupres, zahušťování řas, MUDr. Ducháčkové 298
trvalá na řasy, kůra pro ruce P. SHINE, líčení, lymfodrenáže, SOLÁRIUM, Pardubičky
masáže, laser lymfoven, odstraňování celulitidy, formování postavy
tel.: 466 651 298

OBCHOD
MINOLTA BEDNÁŘ

prodej a servis kancelářské techniky

VIRGO PARDUBICE s.r.o.

čerpací stanice LPG a prodej propan-butanových lahví, otevírací doba: K Vodárně, Nemošice
PO–PÁ 7–19 hodin, SO 9–13 hodin, NE 15–19 hodin
(vedle Senkla)

TEXTIL B. MIKANOVÁ

kusové a punčochové zboží, prádlo, textilní galanterie, drogerie, pro- Hostovická 57, Černá za Bory
dejní doba:
tel.: 466 670 179
PO–PÁ 8–12, 13.30–18 hodin, SO 8–11 hodin

TEXTIL
VLADIMÍRA
BEZNOSKOVÁ
RENATA MORAVCOVÁ

levný výběrový textil pro děti a dospělé, včetně nového textilu
provozní doba: PO–PÁ 8–12, 14–17.30 hod.
SO, NE zavřeno

Na Vsi 13, Černá za Bory
tel.: 466 670 105
mobil: 608 210 806

prodejna spodního prádla,
pracovní doba PO–PÁ 8–17 hodin

Jana Palacha 234, Pardubice
tel.: 777 968 810

JIŘÍ ŠTARMAN
INTERSERVIS PROFI

prodej elektroniky a bílé techniky za hotové i na splátky, oprava elek- Gorkého 1432, Pardubice
troniky, provozní doba:
tel.: 466 304 843
PO–ČT 9–17 hodin, PÁ 9–15 hodin

Jana Palacha 1700, Pardubice
tel.: 466 893 411-412
Černá za Bory 14
tel.: 466 670 328

OPRAVNY
JAN HURTUK

elektroinstalace, hromosvody, montáž, opravy, údržba

Boháčova 560, Pardubičky
tel.: 466 650 304, 603 238 519

ALEŠ KOUBEK

montáže, opravy, údržba, revize, projekty elektroinstalací
www.koubek.cz

Akátová 140, Černá za Bory
tel.: 604 368 080

RESTAURACE
RESTAURACE
U KOSTELECKÝCH
RESTAURACE
U CAPOUŠKŮ

biliár, sál, salonek, obědy, rodinné oslavy, svatby

Černá za Bory 2, tel.: 466 670 273-4

obědy, večeře, hotová jídla, minutky, společenský sál, salonek

Nár. hrdinů, Pardubičky
tel.: 724 044 704

KREJČOVSTVÍ
MARIE MORAVCOVÁ

výroba pleteného textilu

Žižín 6, tel.:466 670 565

TRUHLÁŘSTVÍ
MILAN TOPOLSKÝ
FANDA s.r.o

rámování obrazů, truhlářství

Mnětice 69, tel.: 466 670 681

zakázkové truhlářství, pořez dřeva, těžba dřeva

Ostřešanská 311, Nemošice
Tel.: 466 635 831

SKLENÁŘSTVÍ
ZDENĚK KUDRNÁČ

výroba izolačních dvouskel, veškeré sklenářské práce (včetně broušení, Černá za Bory 58, tel./fax: 466 670 249
vrtání, lepení), fazetování
Pce-Dubina Pergola, tel.: 466 260 046

SLUŽBY V NAŠEM OBVODU
STAVEBNÍ FIRMY

SOUKROMÉ SOU
A U STAVEBNÍ
JIŘÍ BLAŽEK
OLDŘICH ŘEZNÍČEK
MICHAL MAREŠ

realizace stavebních prací

Černá za Bory 110
tel.: 466 670 207

stavební práce, fasády, adaptace, novostavby, dlažby, obklady

Boháčova 570, Pardubičky
tel.: 466 650 176
pokrývačství, klempířství
K Hřebčinci 285, Nemošice
tel.: 466 634 604, 466 632 877,
607 527 142
výstavba dekorativních a účelových podhledů, výstavba sádrokartono- Fibichova 1653, Pardubičky
vou deskou, výstavba podkroví a zateplení krovů, příčky a dělicí stěny, tel./fax: 466 651 465
stropní podhledy a obkládání stěn
tel.: 777 610 002

RŮZNÉ
AUTOPŮJČOVNA
VLADIMÍR VLK
MUDr. J. KVAPILOVÁ

š. favorit, š fabia, š. felicia, š. octavia, nákladní vlek s plachtou, nízké Dašická 73, Pardubice
nájmy
tel.: 466 650 502, 602 841 723

MUDr. MILAN FALTA

zubní ordinace ÚT 15–17 hodin, ČT 14–17 hodin
možná telefonická domluva, MHD č. 10
výroba modelů pro slévárenství, dodávka odlitků

MODELÁRNA
NEMOŠICE s. r. o.
ZAHRÁDKÁŘSKÉ
POTŘEBY
ZAHRADNICTVÍ
NA OSTROVĚ
FOKUS s. r. o.
GEOPLÁN s. r. o.
KVĚTINY
FRANTIŠEK HLUBOCKÝ
TOMÁŠ DVOŘÁČEK
MIROSLAV ZEMEK
MAGION CZ s. r. o.
STANISLAV
A STANISLAVA FILIPOVI
AUTOŠKOLA ZEMENE
LÉKÁRNA PARDUBIČKY
ZDEŇKA MAZÁKOVÁ
SOUSTRUŽNICKÉ
PRÁCE
STAPO B&B

JAN POTŮČEK

zubní ordinace pro dospělé a mládež

Komenského 119, Pardubičky
tel.: 466 651 630
Ostřešanská 238, Nemošice
tel.: 466 303 001, privat: 466 330 076
Ostřešanská 332, Nemošice
tel.: 466 310 734

Milan Líbal – ovocné stromky, hnojiva, postřiky, semena, zahradní ná- Nár. hrdinů 63, Pardubičky
řadí
tel.: 466 652 026
návrhy, realizace, závlahy zahrad, prodej okrasných a ovocných dřevin, Nemošice (u splavu)
substráty, hnojiva
tel.: 466 636 276, 608 443 340
barevné foto, minilab, fotoateliér

Kyjevská 34, Pardubičky
tel.: 466 654 253
geodetická kancelář
Jiráskova 169 (proti lázním vedle
Husova sboru), Pardubice
tel.: 466 655 014
krmiva, semena, poradenství, vazba kytic a věnců, dovoz zdarma na Zelená 233, Pardubičky
místo. Provozní doba: PO–PÁ 7–18 hodin, SO 9–12 hodin
tel.: 466 651 796, 603 965 533
Nová prodejna motocyklů, skůtrů a příslušenství aprilia, MOTO GUZZI, Bulharská 114 (U Kostelíčka)
YAMAHA v Pardubicích
MOTOR 007.CZ – Tomáš Dvořáček
www.motor007.cz • e-mail: pardubice@motor007.cz
tel./fax: 466 611 301
mobil: 602 470 948
zabezpečovací zařízení, zámkařství, výroba zabezpečovacích mříží, nou- Boháčova 729, Pardubičky
zové otevírání zámků. Provozovna: Winterova 1313, Pardubice
tel.: 466 612 540, 602 406 271
účetnictví, daňové ekonomicko-organizační služby
Sportovní 140, Nemošice
tel.: 466 310 639, 776 274 784
výcvik řidičů motocyklů a osobních automobilů, školení řidičů, kondiční Dašická 169, Pardubice
jízdy, profesní osvědčení
tel.: 466 651 973, 606 887 832
provozní doba pondělí až pátek 8 až 17 hodin
MUDr. Ducháčkové 45, tel. 466 655 038
zakázkové šití, úpravy a opravy oděvů
Luboš Bořetický
Josef Bártek – autorizovaný stavitel – nabízí:
• KOMPLETNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI RD
pro stavební povolení
• PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE s ostatními účastníky stavebního
řízení až po vydání stavebního povolení
• VÝKON FUNKCE STAVEBNÍHO DOZORU ev. odborného dohledu
nad realizací stavby
• POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ DODAVATELE STAVBY, nebo její části
pokládka zámkové dlažby, zahradnické práce – pěstování a řez ovocných
stromů

Nemošice, Sadová 227
tel.: 466 635 696; mob.: 728 056 711
Nemošice, K Hřebčinci 185
tel.: 606 521 941
tel.: 466 670 563
ofﬁce: Žižín 4, 530 02 Pardubice

Nemošice, 28. října 121
tel.: 466 310 852

ZLATNICTVÍ
JIŘÍ ŠKOP
KAREL A JAN ZEMKOVÉ

hodiny, klenoty, opravy zlata, sběrna foto

Ostřešanská 66, Nemošice
tel.: 466 304 190
provádíme veškeré zlatnické práce – opravy, rytiny, zakázkové práce U Borku 397, Pardubičky
i z doneseného zlata, oceňování šperků
tel.: 776 776 876

KAMENICTVÍ
HROBNICKÉ PRÁCE

Ladislav Kůrka – dodávka a montáž pomníků všech velikostí ze žuly a te- Nemošice 312, Pardubice
rasa, oprava pomníků, demontáž hrobů, stavba zděných hrobek, kopání tel.: 466 330 074, 777 337 383,
hrobů a dekorace, ukládání uren, veškeré hřbitovní služby
602 377 383
Provozovna: tř. 17. listopadu 203, Pardubice (dílna ze Štefánikovy ul.)
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80 let TJ Pardubičky 1925 – 2005
V listopadu letošního roku si připomínáme 80. výročí založení
organizované tělovýchovy v Pardubičkách
Bylo to 4. listopadu 1925, kdy byla
v restauraci U Capoušků ustavující
schůze Dělnické tělovýchovné jednoty
– DTJ Pardubičky. Prvním starostou byl
zvolen pan Josef Jelínek, místostarostou
pak pan Josef Vašíček.
I přes počáteční potíže se postupně
podařilo vycvičit první cvičitele,
zajistit potřebné nářadí a zahájit cvičení
nejdříve mužů a později i žen a žactva.
Tělovýchovná činnost byla zaměřena na
základní tělesnou výchovu. Cvičilo se
v sále restaurace U Capoušků a v letních
měsících doslova kde se dalo, i na silnici
do Drozdic nebo pod Nemošickou
strání.
Proto bylo velikou snahou všech členů
zajistit vhodný pozemek pro cvičení. To
se podařilo už v roce 1930 a mohlo se
začít s terénními úpravami a připravou
hřiště na cvičení a hry. Tělovýchovná
činnost se provozovala v oddílech
volejbalu, házené a základní tělesné
výchově. Byl založen skautský oddíl a po
vybudování kuželníku v následujícím
roce i kuželkářský oddíl. Konečná
úprava hřiště s atletickou dráhou, tak jak
známe dnes, byla dokončena až v roce
1944. Tělocvična se stavěla postupně ve
4 etapách od roku 1955 až do roku 1962.
Výstavba tělocvičny se podařila i za
pomocí více než 44 000 brigádnických
hodin občanů Pardubiček.
Se
změnou
politické
situace
v poválečných letech v naší vlasti prošla
jednota několika reorganizacemi a došlo
i ke sloučení s fotbalovým oddílem SK
Pardubičky. Název se postupně měnil na
Sokol Pardubičky, pak na Sokol KÚNZ
Pardubice a nakonec na současný název

TJ Pardubičky. Po roce 1990 se fotbalový
oddíl naší jednoty osamostatnil pod
původním označením SK Pardubičky.
V nynější době provozujeme sportovní
činnost v oddílech volejbalu mužů
i žen, košíkové žen a v odboru ASPV
(Asociace sportu pro všechny), která je
zaměřena na tělesnou výchovu počínaje
předškolním žactvem až po dospělé.
V současnosti máme již přes 250 členů,
z toho téměř 100 dětí školou povinných.
V průběhu 80 let trvání činnosti se
zapojila do práce tělovýchovné jednoty
řada občanů našeho obvodu. Pokusím
se připomenout několik jmen. Jsou to:
p. Josef Jelínek, první starosta, Josef
Vašíček, Karel Bok, řídicí učitel zdejší
školy, Mikuláš Brožek, Josef Maleček,
Jaroslav Praus, Jaroslav Slabý, František
Kučera, Josef Michalička, František
Smolík, Vladimír Vašíček, Vladimír
Matěna, Vladimír Vondra a také paní
Antonie Křížková, Věra Šponarová,
Zdena Prachařová, Marie Mrázková,
Vlasta Macnerová, Drahomíra Pekařová
a ještě mnoho dalších, kterým se
omlouvám, že je neuvádíme. Většinou
už nejsou mezi námi. Čest jejich památce
a děkujeme za obětavou a zasloužilou
práci.
A co přát tělovýchovné jednotě
k tomuto významnému jubileu? To
základní a nejdůležitější, aby mohla
i nadále plnit svou zásadní úlohu, rozvíjet
tělesnou zdatnost mládeže a našich
občanů. A dále aby měla dostatek členů
a především dětí a také řadu ochotných,
svědomitých a znalých cvičitelů,
cvičitelek, trenérů a funkcionářů.
Ing. Josef Keřt, předseda TJ Pardubičky

Zimní údržba chodníků

Připomínáme odpovědnost vlastníků nemovitostí k údržbě přilehlých chodníků
Zákon o pozemních komunikacích nebo u chodníků širších jak 2 m alespoň
13/1997 Sb. ukládá v § 27 odst. 4 v pásu 2 m. Shrabaný sníh zůstává
vlastníkům nemovitostí přilehlých v co nejmenší šíři podél obrubníku,
k chodníku v zastavěném území s ponecháním průchodů v místech
obce odpovědnost za škody, jejichž přechodů pro chodce.
příčinou je závada ve schůdnosti na - schůdnost přechodů se zajišťuje
přilehlém chodníku, která byla vzniklá odmetením nebo odhrnutím sněhu,
znečištěním, náledím nebo sněhem. oškrabáním zmrazků nebo posypem
Tuto povinnost řeší i vyhláška města zdrsňujícími materiály (pískem), ale
Pardubic č. 10/2003 o provádění zimní pouze na výšku sněhu do 3 cm. Posyp
údržby místních komunikací na území chemickými materiály se v souladu
města Pardubic. V této vyhlášce je s vyhláškou zakazuje.
mimo jiné uvedeno:
- schůdnost je třeba zajistit v době od
- chodník se udržuje buď v celé šíři 7.00 do 22.00 hodin.

Služby
města Pardubic
informují:
Svoz komunálního odpadu
v době vánočních svátků
Služby města Pardubic a. s. budou
provádět svoz komunálního odpadu v době vánočních a novoročních svátků takto:
25.12. proběhne mimořádný svoz
kontejnerů 1100 litrů na sídlištích,
26.12. proběhne svoz odpadu dle
pravidelného harmonogramu jako
v pracovní den.
Svoz separovaných složek odpadu -skleněného odpadu, plastů a
papíru, po dobu svátků bude probíhat průběžně dle harmonogramu
bez omezení.
Zimní údržba pozemních
komunikací a prodej
posypového materiálu
Služby města Pardubic a. s. provádí v zimním období údržbu
místních komunikací, chodníků,
cyklistických stezek, podjezdů a
nadjezdů a jejich posyp dle plánu
zimní údržby schváleného Magistrátem města Pardubic. Podle povětrnostních podmínek již od listopadu zajišťujeme po celé zimní
období nepřetržitou 24 hodinovou
pohotovost na pracovišti.
Nabízíme všem zájemcům, z řad
občanů, možnost nákupu posypového materiálu a tím možnost
ošetřit chodníky a předejít případným škodám, za které by odpovídali. Spotřebitelské balení (30 kg
posypového inertního materiálu)
lze zakoupit v areálu společnosti – Hůrka 1803 nebo u obsluhy
parkoviště na Masarykově náměstí za cenu 50 Kč/ks (cena je
uvedena včetně DPH). Zájemcům
z řad podnikatelských subjektů
nabízíme dodávku posypového
materiálu včetně dopravy. Bližší informace na telefonním čísle
466 260 821.
Za zaměstnance Služeb města
Pardubic a. s. přeji všem spoluobčanům klidné a příjemné prožití Vánoc.
Ing. Čestmír Nejedlý
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Vzpomínky z Ameriky I
Hřebčinec v Nemošicích před 90. lety

Vážení občané, mnozí z Vás jistě osobně znáte pana doktora Ladislava Haňku, Čechoameričana, který má k našemu obvodu velice blízký
vztah, neboť je mnětickým rodákem a své mládí prožil v hřebčinci v Nemošicích. Od roku 1950 žije v zahraničí a do České republiky se pravidelně
vrací spolu se svou ženou Evou. Při jejich poslední návštěvě v září 2005 jsme od pana Haňky obdrželi velice vzácný dárek – několik kapitol
mapujících jeho bohatý život od působení v nemošickém hřebčinci až po období 50. let, pobyt v emigraci, vědeckou práci v USA a hodnocení
sametové revoluce pohledem Čecha žijícího v cizině. Je to velice zajímavé čtení doplněné řadou jedinečných fotograﬁí, které se ještě dochovaly.
Prostřednictvím obvodního zpravodaje jsme se rozhodli jednotlivé kapitoly postupně zveřejnit v původním znění. Je možné, že na zveřejněných
fotograﬁích někdo pozná své předky nebo příbuzné a bude chtít vyprávění doplnit. V takovém případě uvítáme jakékoliv informace. Věříme, že
Vás jednotlivé kapitoly zaujmou a dnes Vám přinášíme první z nich.
Radek Mazák, Osadní výbor Nemošice

Prožil jsem celé svoje mládí v hřebčinci v Nemošicích.
Otec tam „narukoval“ jako voják už před I. světovou válkou
a zůstal tam až do odchodu
do důchodu koncem 50. let.
Hřebčince byly tehdy na území dnešní ČR tři. V Čechách
v Nemošicích a v Písku a na
Moravě v Tlumačově. Ten
v Nemošicích byl v provozu
už přes 200 let. V minulosti
„za císaře pána“ to byla vlastně součást armády a ředitelem byl pravidelně vyšší dragounský důstojník.Sám jsem
se narodil (1920) v blízkých
Mněticích a když mi byly tři
roky, přestěhovali jsme se do
hřebčince v Nemošicích. Na
to se už trochu pamatuji. Tehdy to ještě bylo vojenské a
tatínek nosil uniformu rotmistra. Jedna z budov u vchodu
do Hřebčince se jmenovala
„strážnice“. A tehdy ještě opravdu
byly přes noc kolem budov stráže
s puškou. Pro nás, děti, to vypadalo tajemně a skoro nebezpečně. Ale
asi za rok bylo všechno převedeno
do civilu a já jsem tu otcovu uniformu
obrečel.
Ředitelem hřebčince byl tehdy
major Jahoda a jeho zástupcem
byl kapitán Sejkora, veterinář. Ještě
před Jahodou byl ředitelem (velitelem) major Schnoppel. Velící řeč „za
Rakouska“ byla němčina. Důstojníci
německy uměli, poddůstojníci tak
trochu a vojáci ovšem ne. A tak i to
velení bývalo asi všelijaké. Ale spousta z těch německých výrazů se udr-

Na stanici v Bolehošti r. 1914
(kde i štoncály byly vožralý...)
zleva: neznámý voják, Ladislav Haňka
(otec), Jaroslav Haňka (strýc)

žela i dlouho po převratu. Nečistilo
se, ale pucovalo, ohlávky – to byly
holstry, jízdárna byla rajčůr atd. Náš
otec to nemohl ani cítit a netrpěl to
doma ani ve službě. Na denní provoz
a výcvik nováčků tam dohlíželi dva
„wachmistři“ (poddůstojníci) Hartl a
Sekerka. Otec často vzpomínal na
Sekerku.
Byl malý, německy moc neuměl
a tak jeho povel ráno, když měli jít
s koňmi na jízdárnu, býval něco jako:
„Álso, legruti, heraus !“ Zřejmě se

v té době hodně pilo. Hlavně
když byli s koňmi „na stanicích“,
kde často bohatší sedláci zaplatili truňk. Otec vzpomínal, jak se
jednou rozčiloval Sekerka, když
se vrátil z inspekce jedné takové stanice:
„No, že tam byl vožralej velitel,
kaprál Novák, to bych konečně
nic neřek, ale tam byli vožralí i
vojáci, tam byli vožralí hřebci,
hergot, tam byly i ty štoncály
(sloupy ve stáji) vožralý!“
Když byl otec povýšen na
kaprála (desátník), šli to do Pardubic oslavit. No – a trochu to
přetáhli. Na strážnici je přivítal
wachmistr Hausman: „Á pan
kaprál, á to velký pán. Tak jich
za to dám hned zavřít!“
No,
basa v hřebčinci byla a vězení
bylo „tvrdé“. Někdo se vždycky
postaral, aby tam bylo oknem
dopraveno pár lahví porteru,
nějaké ty vuřty a housky. Vězně
(tak na 1-2 dny) tam prý často kamarádi vedli s muzikou. Zkrátka – vojna
jako řemen!
Měl jsem později možnost srovnání. V letech 1939-1940 jsem byl
jako praktikant ve státním hřebčínu
v Kladrubech nad Labem. Úplně
stejný duch všude. Pořád se používalo plno německých výrazů. Staré
dragounské pravidlo na jízdárně
bylo, že „ z koně se nemluví“. A když
si někdo stěžoval, že má od sedla
stehna do krve, odpověď byla jasná:
„Co se na koni rozbilo, na koni se zahojí – sedlat!“
Dr. Ladislav J. Haňka
Kalamazoo, Michigan, USA
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