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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou poděkoval všem voličům našeho obvodu, kteří se zúčastnili
říjnových voleb a vyjádřili svoji důvěru
komunálním politikům a obzvlášť děkuji
těm, kteří mě podpořili a umožnili mi pokračovat v rozdělané práci, která mě baví
a slibuji, že budu pracovat tak, abych Vaši
důvěru nezklamal. V komisi pro strategii

POZVÁNKA
a rozvoj připravujeme „Program rozvoje
Městského obvodu Pardubice IV“ na následující 4 roky. Do programu zapracujeme
projekty i záměry z předvolebních programů všech zúčastněných stran a hnutí
s reálným pohledem na možnosti rozpočtu
městského obvodu a města.
Předvánoční čas je pro mnoho z nás nejkrásnějším a nejpohodovějším obdobím
v roce. Adventní čas nám přináší i trochu
příjemných starostí s nákupy vánočních
dárků pro blízké, pečení tradičního vánočního cukroví a přípravy všeho, co vyvrcholí vánočními svátky. Odměnou nám určitě
bude pohoda, kterou Vánoce navozují
a rozzářené oči šťastných dětí u vánočního
stromečku při rozbalování dárků.
V období, kdy si rok s rokem podávají ruce,
se obvykle zamýšlíme nad tím, co přinesl
končící rok v našem osobním či pracovním
životě, v životě našeho města a často i celé
země. S novým rokem přicházejí i novoroční přání a předsevzetí. K jejich dosažení
je většinou třeba překonávat mnoho překážek a vydat mnoho sil, ale pokud se dostaví
úspěch, je to pro nás odměna a tak doufám,
že v tom nastávajícím roce 2015 bude v našem obvodu dostatek dosažených úspěchů
ke spokojenosti Vás občanů.

V pátek dne
19. prosince 2014
ve 14.00 hod.
se koná
v zasedací místnosti
v suterénu ÚMO
Pardubice IV
v Pardubičkách
veřejné zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV.

Jste srdečně zváni!
Přeji Vám příjemné prožívání adventního
času, pohodové vánoční svátky v kruhu
rodiny a do nového roku Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Ing. Petr Heřmanský
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Okénko tajemnice
Vážení spoluobčané,
scházíme se u posledního vydání zpravodaje
v letošním roce a zároveň u prvního vydání
zpravodaje v novém volebním období 2014
– 2018. Jménem nově zvolených členů zastupitelstva Vám všem touto cestou poděkuji
za Vaši účast u komunálních voleb. Budeme
se všichni snažit nezklamat Vaši důvěru a nadále pro Vás pracovat tak, jako doposud.
Dne 5. 11. 2014 proběhlo ustavující Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV,
na kterém složilo slib 15 nově zvolených
členů zastupitelstva. Jmenovitě Vám nyní
představím všechny nově zvolené zastupitele
a to podle politických stran:
strana č. 1 – Pardubáci – 1 mandát, jmenovitě pan Martin Vítek
strana č. 2 – Pardubice pro lidi a Soukromníci – 1 mandát, jmenovitě Ing. Ondřej
Pištora
strana č. 3 – Koalice pro Pardubice (NESTRANÍCI a KDU-ČSL) – 1 mandát, jmenovitě Ing. Josef Bednář
strana č. 4 – Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů
– 6 mandátů, jmenovitě Ing. Petr Heřmanský, p. František Hlubocký, pí. Jitka Severinová, p. Pavel Jedlička, Mgr. Karel Haas
a Ing. Leoš Příhoda

strana č. 5 SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE
– 1 mandát, jmenovitě Mgr. Bc. Karel Žemlička
strana č. 6 – Česká strana sociálně demokratická – 1 mandát, jmenovitě Mgr. Jiří Jirout
strana č. 7 – Komunistická strana Čech
a Moravy – 1 mandát, jmenovitě p. Rostislav Bažant
strana č. 8 – ANO 2011 – 3 mandáty, jmenovitě
Mgr. Filip Petr, p. Jan Procházka a p. Petr Hvižď
Z výše jmenovaných zastupitelů byl zvolen
uvolněným starostou Ing. Petr Heřmanský
a neuvolněnou místostarostkou paní Jitka Severinová. Rada Městského obvodu je 5-ti členná, členem se automaticky stává jak uvolněný
starosta tak i neuvolněná místostarostka a dalšími třemi radními byli zvoleni pan František
Hlubocký, Ing. Ondřej Pištora a Ing. Josef
Bednář. Dále byl ustanoven dle zákona
finanční a kontrolní výbor. Předsedou finančního výboru byl zvolen Mgr. Jiří Jirout a členy
výboru byli zvoleni pánové Ing. Josef Bednář
a pan Jan Procházka. Předsedou kontrolního
výboru byl zvolen pan Pavel Jedlička a členy
výboru byli zvoleni Ing. Ondřej Pištora
a Mgr. Filip Petr. Komise Rady Městského
obvodu Pardubice IV a osadní výbory se budou schvalovat na jednání rady dne 3. 12.
2014 a na II. veřejném zasedání zastupitelstva
dne 19. 12. 2014, na které Vás tímto i srdečně
zvu. Bude se konat v zasedací místnosti

na ÚMO Pardubice IV ve 14.00 hodin. V příštím
vydání zpravodaje Vás budeme informovat o zvolených členech do komisí a osadních výborů.
Chtěla bych Vám všem poděkovat za účast
ve volbách a především Vám všem, kteří jste
mě v těchto volbách podpořili. Na základě
výsledků voleb jsem byla na ustavujícím zastupitelstvu zvolena neuvolněnou místostarostkou na toto nové volební období. Slibuji
Vám, že i nadále se budu snažit pracovat pro
náš obvod co nejlépe. Současně Vám chci poděkovat za spolupráci za posledních 20 let
mého působení na Úřadu městského obvodu
Pardubice IV, z toho 16 let ve funkci tajemnice úřadu. K 31. 12. 2014 v této funkci končím
a budu se věnovat funkci neuvolněné místostarostky. Na úřadu mě najdete každou středu,
kdy budu k dispozici jak úředníkům tak Vám
občanům. Kontakty uvedené ve zpravodaji
na mne i nadále platí.
Nyní ale asi každý z nás prožívá adventní čas,
zapalujeme svíčky na adventním věnečku, který
vnáší do našich domácností první vůni Vánoc.
Přeji Vám klidný a příjemný adventní čas, krásné
vánoční svátky plné pohody a radosti, veselého
Silvestra a šťastný Nový rok. Do nového roku
2015 Vám všem přeji hlavně pevné zdraví a ať
se Vám vše daří tak, jak si přejete.
Zdraví Vás Jitka Severinová – tajemnice  

Nově zvolení členové zastupitelstva:
Spodní řada zleva: Pavel Jedlička, Mgr. Bc. Karel Žemlička, radní Ing. Ondřej Pištora, místostarostka Jitka Severinová,
starosta Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, radní František Hlubocký
Horní řada zleva: Mgr. Filip Petr, Mgr. Jiří Jirout, Ing. Leoš Příhoda, radní Ing. Josef Bednář,
Martin Vítek, Rostislav Bažant, Petr Hvižď, Mgr. Karel Haas
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Děkuji za důvěru
Vážení spoluobčané, tímto bych Vám rád
poděkoval za podporu a důvěru v podzimních volbách do Zastupitelstva Městského
obvodu Pardubice IV. Mé zvolení je pro mne
osobní výzvou a možností se aktivně podílet
na rozvoji našeho obvodu.
Proto mi dovolte, abych se Vám alespoň
touto formou představil a něco málo o sobě
prozradil.
Jmenuji se Petr Hvižď, je mi 28 let a pochá-

zím ze severní Moravy z Frýdku - Místku.
S přítelkyní máme dvě krásné malé děti a bydlíme ve Staročernsku. Již devátým rokem
pracuji jako dispečer mezinárodní kamionové
dopravy, v současné chvíli na vedoucí pozici.
Záliby a koníčky vyplývají z mého profesního zaměření, tudíž automobilizmus
a technika mají u mě prim, dále sport (bohužel aktivně už moc ne), zahrada a v neposlední řadě děti a přítelkyně.

Pevně věřím, že se nám podaří realizovat
co nejvíce projektů a nezklamu Vaši volební důvěru.
Závěrem bych Vám chtěl popřát klidné
prožití Vánočních svátků a šťastný vstup
do Nového roku.
					
Petr Hvižď
Váš nový zastupitel

dobí v roce a tak proč jej neprožít i na zámku v Ratibořicích doplněné procházkou Babiččiným údolím. Po přivítání paní kněžnou
nás zámkem provede komorná, komnaty
budou vánočně vyzdobené a výzdoba jim
dodá ještě větší okázalosti. Pan správce nás
pak seznámí s životem služebnictva v dřívějších dobách.V Babiččině údolí navštívíme ve mlýně pana mlynáře a dětské sbory
doplní vánoční atmosféru koledami a hrou
s místními ochotníky.
Na „Mandlu“ u mlýna bývá malý jarmark,
kde se můžeme občerstvit koláčky či jitrničkou.
Pokud vás zaujal náš program, chcete si popovídat s vrstevníky, mít včasné informace

o zájezdech a nebo se dozvědět něco zajímavého či poučného, není nic snazšího, než
navštěvovat naše pravidelné schůzky, které
se konají každý druhý čtvrtek v 16 hod
v restauraci U  Capoušků v Pardubičkách
(kromě července a srpna). V září je pak
schůzka trochu netradiční, to vyjíždíme
na posezení s harmonikou. Tak neváhejte
a přijďte mezi nás!

Senioři opět na cestách

Není žádným tajemstvím, že jsme v letošním roce absolvovali 8 vydařených výletů,
o které je vždy tak velký zájem, že z kraje
roku jsou již zaplněné. Cestujeme po naší
vlasti, ale našla se i celá řada odvážlivců
a v září jsme vyrazili do Chorvatska.
Adventní čas je jedno z nejkrásnějších ob-

Hodně zdraví a pohody do příštího roku
Vám všem čtenářům „naší čtyřky“ přeje
za seniory Růžena Rősslerová

Místní poplatky v roce 2015
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území města Pardubice.
Místní poplatek ze psů.

Sazby místních poplatků zůstávají stejné jako
v minulém roce. Poštovní poukázky nebudou
občanům rozesílány. Ale je možno si je vyzvednout na úřadě MO Pardubice IV nebo
na poště – složenky typu A.

Výše uvedené místní poplatky se v našem obvodu budou vybírat dle platných obecně závazných vyhlášek Statutárního města Pardubice
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2015 a o místním poplatku ze psů pro rok
2015. Příslušné OZV pro rok 2015 budou k nahlédnutí na stránkách Statutárního města Pardubice – www.mmp.cz – (vyhlášky a nařízení
- místní poplatky).

Poplatky je možno uhradit:

Splatnost místního poplatku
za svoz komunálního odpadu je
do 30. dubna 2015.
Splatnost místního poplatku ze
psů je do 15. března 2015.

a) v hotovosti v pokladně ÚMO Pardubice IV

v Pardubičkách, Bokova 315:
v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 hod.
a od 12.30 do 17.00 hod.
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 hod.
a od 12.30 do 14.30 hod.
v pátek od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30
do 14.00 hod.

b) bankovním převodem nebo složenkou
na účet MO Pardubice IV:
č. účtu: 000019-1205459389
kód banky: 0800

poplatek ze psů - variabilní symbol:
číslo poplatníka (sdělí správce poplatku)
- specifický symbol: 1341

poplatek za komunální odpad - variabilní symbol = číslo poplatníka (každá osoba má svůj VS,
který sdělí správce poplatku, popř. lze uvést
rodné číslo) - specifický symbol: 1337 (1340)

c) v jednotlivých obcích v době od 15.30
do 17.30 hod.
- v hasičské zbrojnici v Mněticích
v úterý 6. 1., 3. 2., 3. 3., 7. 4. 2015
- v úřadovně v OD v Černé za Bory
ve středu 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4. 2015
- v úřadovně v OD v Nemošicích
ve čtvrtek 8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4. 2015
Dotazy k místnímu poplatku za provoz nakládání s komunálním odpadem zodpoví:
M. Macounová, tel. 466 654 186
e-mail: marcela.macounova@umo4.mmp.cz
Dotazy k místnímu poplatku ze psů zodpoví:
R. Tichá, tel. 466 654 186
e-mail: renata.ticha@umo4.mmp.cz
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Dům na hranici
Nechci vůbec nadpisem naznačit, že se
vzdálím ve svém příspěvku někam do Sudet. Zůstaneme v Pardubičkách, onen dům
má čp. 41 a stojí naproti hlavní bráně do nemocnice. Je na svém místě již od roku
1906. Jeho majitelem je pan Otakar Matura, veškeré informace jsem načerpal
od něho, za což mu samozřejmě patří dík.
Jak to vlastně s tou zmiňovanou hranicí je?
Dům postavil dědeček pana Matury na pozemcích patřících statku, který byl U  Kostelíčka
snad od dob Diviše Bořka z Miletínka. Jeho
posledním majitelem byl p. Kopecký a všechny
jeho polnosti, táhnoucí se až k Pardubičkám,
postupně rozprodal na stavební místa. Pardubičky, jak jistě mnozí víte, byly vždy
samostatná obec. Právě v místech tehdejší
novostavby byly katastrální hranice s Pardubicemi. Proto byla na dům připevněna
smaltovaná tabule, na které stálo: KRÁLOVSKÉ
KOMORNÍ MĚSTO PARDUBICE – POLITICKÝ OKRES PARDUBICE – KRAJ
CHRUDIMSKÝ – KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ.
Tabule na domě visela až do rozpadu Rakousko-Uherska. Na několika místech je
však poškozená, protože někteří rádoby
hrdinové po ní házeli kameny. Samozřejmě
když už bylo po všem. Rodina ji tudíž sejmula a uložila na půdu, kde je dodnes, jako
doklad kusu naší historie, který se nějakým
hozeným kamenem nemůže odestát.
Vznikající ulici, od Kostelíčka až na zdejší
náves, se říkalo Štrossova. Nyní je v těchto místech zvána Kyjevská. Pro mladší
uvádím, že náves jsme měli v prostoru vymezeném hřbitovem, stanicí záchranky
a sídlištěm. Podle pamětníků byla tvořena
několika statky s pěknými vjezdy. Manželčina maminka vzpomínala, jak se je
jako děti chodily učit kreslit. Je samozřejmé, že v té době tady kromě domů při
hlavní, tehdy Štrossově, ulici byly všude
pole a zahrady.
Na Vinici byl postaven vodojem a začínala
se budovat nemocnice. Samotné Pardubice
teprve čekaly na svůj bouřlivý vývoj, aby
přestaly být krajem Chrudimským. Rád se
někdy, jak se říká, pohrabu v minulosti. Je
to nejen zajímavé, ale mnohdy i poučné.
Dostal jsem před lety do opatrování knihu
zápisů ze schůzí Obecní rady zde v Pardubičkách. Je z let 1936 až 1940. Poslední
zapisovatel již nežije a já mám úkol ji také
jednou předat a nedopustit, aby se ztratila.
Ze zápisů lze vyčíst, že rada řešila veškeré
dění v obci, drobnosti denního života i věci
přesahující až do dneška. Našel jsem tu
k datu 15.6.1936 rozhodnutí o stavbě Obec-
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ního domu. I tenkrát se vybíralo z nabídek
firem a jejich navrhované ceny. Nejlevnější
byla 105 tisíc, nejvyšší 127 tisíc. Stavbou
byla pověřena fa Vítek a Jiráček za 108
tis. Kč. Na drobné řemeslné práce budou
přizváni místní živnostníci mimo rozpočet. Na stavbu byla uzavřena hypotéka 55
tis u Městské spořitelny, splatná do 10 let
s úrokem 4,75 %. Je zde také psáno, že ze
Zelené cesty se stane Žižkova ulice, nyní
ulice Zelená , chodníky by se měly opatřiti
žulovými obrubami, okolo Obecního domu
a vojenského hřbitova je potřeba vybudovat
plot, aby volně pobíhající drůbež tam nemohla chodit, ovoce na stromech na návsi
se může nechat občanům volně otrhat, je
nutno zakázat cikánům volně tábořit u vojenského cvičiště, byly schváleny výdaje
na nivelaci nových ulic, příspěvky hasičům,
spolkům a na dárky k vánocům pro chudé
a sirotky. Dle záznamů se vodovod začal
budovat v r. 1939. Také se od tohoto roku
začínala řešit civilní protiletecká ochrana
a zatemňování. Zápisy končí 20. 11. 1940.
Jestli na tuto knihu navazuje další nevím,
nepodařilo se to zjistit.
Na vysvětlení dodávám, že zmíněný vojenský hřbitov je parčík s památníkem proti
naší malé radnici. Jedná se o vojáky zemřelé v lazaretu po bitvě u Hradce Králové.
Jak vidno, měli se naši předkové o co starat
a starali se dobře. Já bych tady ještě chtěl
poděkovat všem voličům, kteří dali v minulé době jasně najevo svoje přání, zachovat
náš obvod samostatný. Doufám, že až zase

někdo po letech bude vzpomínat, co se dobrého udělalo, tak z toho vyjdeme i my se ctí
stejně jako naši předkové.
Trochu jsem si v tomto příspěvku zahrál
na historika, je to totiž jeden z mých koníčků. Ale slibuji, že se příště vrátím ke svým
oblíbeným tématům o přírodě. Nicméně někdy bych se rád věnoval dalším obcím,
které jsou spojené do našeho městského
obvodu IV. Ještě si malinko dovolím zneužít tohoto místa o osobní prosbu. Kdyby
měl někdo doma nějaké staré pohlednice
nebo fotky starých Pardubiček a specielně
zaniklé návsi, rád bych si je okopíroval.
Na závěr už mi jen dovolte malou vánoční
úvahu. Blíží se nám ony dny, kdy už konečně bude ubývat tmy a začne se k nám
vracet sluníčko. Dá světlo stromům, dá
světlo rostlinám a každému živému stvoření na Zemi. Přeji všem dostatek slunných dnů, aby se každý mohl radovat ze
života celý další rok. Babička říkala „Jsme
tu jen na chvíli, tak si té chvíle važme
a nepromarněme ji v nenávisti a zlobě“.
Přeji všem, abyste dokázali své starosti
zdárně řešit a své dny užívali ve zdraví
a v pohodě. Přeji vám „Slunce v duši“
pozdravem, který používal pan Zakopčaník kdysi na závěr svých televizních
předpovědí počasí.
			
Váš zahradník  František Hlubocký

Polabinské Gymnázium na Mozartově ul. otevře příští rok opět tři třídy!
Nejen pro polabinské deváťáky a jejich rodiče máme dobrou zprávu. Pro školní rok
2015/2016 otevře naše gymnázium opět tři
třídy, do kterých přijme 90 žáků. Přijímací
zkoušky, které proběhnou ve středu 15.
dubna 2015, budou složeny ze dvou písemných testů (český jazyk, matematika) s maximálním možným ziskem 100 bodů. Součástí
kritérií pro obě pardubická gymnázia budou
i výsledky na vysvědčeních na konci 8.
a v pololetí 9. třídy ZŠ. Body bude možné
získat také za úspěchy v olympiádách
a soutěžích a za aktivity žáků nad rámec
standardních školních povinností (celkem
až 140 bodů).
Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu, jehož hlavním cílem je poskytnout

studentům všeobecné vzdělání a připravit je
kvalitně ke studiu na vysokých školách
v ČR i v zahraničí, zveme na Dny otevřených dveří v úterý 2. 12. 2014 a ve čtvrtek
22. 1. 2015 vždy od 14:00 do 18:00. Přijďte
si prohlédnout budovu školy, odborné učebny
s moderním vybavením, nově rekonstruované
a modernizované laboratoře chemie, fyziky
a biologie, moderní aulu či studentské respirium, setkat se se studenty i pedagogy školy.
Rádi Vám poskytneme podrobnější informace
jak o studiu, tak i o bohatých aktivitách
školy, úspěších našich studentů i rozmanitých projektech, které naše gymnázium
realizuje. Od jara 2015 získá škola také
„nový kabát“ i s novými okny, čímž se
dále zvýší komfort studentů i pedagogů.

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 otevírá nový obor Zdravotnické lyceum

Pro školní rok 2015/2016 nabízíme uchazečům 30 míst v nově otevíraném maturitním
oboru Zdravotnické lyceum. Absolvent tohoto oboru je připraven především pro další
studium zdravotnických oborů na lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách vysokých škol
a vyšších odborných škol. Dále nabízíme 30
míst v maturitním oboru Zdravotnický asistent a 30 míst ve tříletém oboru s výučním
listem Ošetřovatel. Na obor Ošetřovatel se

přijímací zkoušky nekonají. Pro obory
Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent
se budou konat přijímací zkoušky formou
testů z českého jazyka a matematiky připravené společností CERMAT. Podmínkou přijetí u všech oborů je doložení vysvědčení
za poslední dva ročníky základní školy,
úspěšně ukončené základní vzdělání, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Pro
absolventy tříletého oboru Ošetřovatel nabízíme 30 míst v denním dvouletém nástavbovém studiu Zdravotnický asistent (přijímací
zkoušky se nekonají). Součástí školy je školní jídelna a domov mládeže. Odborná praxe
probíhá v Pardubické nemocnici. Všechny
zájemce o studium zveme na Dny otevřených
dveří ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 10:00 do 17:00
a v sobotu 17. 1. 2015 od 9:00 do 11:00. Více
informací najdete na www.szs-pardubice.cz.
Mgr. Monika Máslová, ředitelka školy

Vánoční jarmark ve stacionáři MIREA
Stacionář MIREA připravil pro veřejnost
v pondělí 1. 12. 2014 Vánoční jarmark. Letošní ročník se konal pod záštitou náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
Mgr. Jany Hanzlíkové a radní Pardubického
kraje Ludmily Navrátilové. Jarmark byl zahájen hudebním vystoupením v podání klientů stacionáře MIREA a studentů SPŠE
Pardubice a Gymnázií Mozartova a Dašická. Všichni přítomní ocenili pestrou nabídku prezentačních prodejních stánků organi-

zací pracujícími s lidmi s handicapem
z Pardubického kraje a pochutnali si v „kavárničce“ na cukroví.

Těšíme se na Vás.
Mgr. Marek Výborný
ředitel školy
více najdete na www.gymozart.cz

Přijďte si zahrát
– Vánoce v Mněticích
ve znamení stolního
tenisu

Opět se blíží vánoční svátky a s nimi již
tradiční turnaj ve stolním tenisu. Tímto
bych vás chtěl srdečně pozvat na již 22.
ročník turnaje ve stolním tenisu „O pohár
starosty“, jehož se zúčastní již po osmé
i ženy. Turnaj je určen pro neregistrované
hráče a hráčky a bude se konat dne 26. 12.
2014 od 9.00hod. v Obecním domě v Mněticích. Registrovat se můžete v den konání
od 8:00 hod. nebo předem na telefonu
602 631 122. Všichni jsou srdečně vítáni
jako hráči nebo jen jako fandící publikum!
Čtenářům zpravodaje přeji za TJ Sokol
Mnětice příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví.
A jako opětovně zvolený zastupitel MO Pardubice IV za Vaši důvěru.
					
Rostislav Bažant
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INFORMACE TKO
Informace k místnímu poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
na území města Pardubic
Vybírání místního poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území města Pardubic je pro každý rok
stanoveno obecně závaznou vyhláškou
o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(pro rok 2014 č. 10/2013, pro rok 2015 č.
7/2014) v souladu se zákonem č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Splatnost poplatku
v r. 2014: 30. 4. 2014

(každý rok je splatnost poplatku 30. 4.)

Sazba poplatku za osobu
a kalendářní pro rok 2014
činí Kč 500,-

Splatnost poplatku
v r. 2015: 30. 4. 2015
Sazba poplatku za osobu
a kalendářní pro rok 2015
činí Kč 500,Místní poplatek za svoz
odpadu platí
1. fyzická osoba
– která má ve městě trvalý pobyt
nově od 1. 1. 2013:
– které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů
– která podle zákona upravujícího pobyt

cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců
– které byla udělena mezinárodní 		
ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci
nově od 1. 1. 2013
– fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku, za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně
a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny obecnímu úřadu oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.
V případě změny trvalého pobytu fyzické
osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
na konci tohoto měsíce.
Každý poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit jakékoliv změny, týkající se poplatkové

povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost
během roku, je poplatek splatný k poslednímu dni následujícího měsíce, kdy poplatková
povinnost vznikla.
Úřad městského obvodu Pardubice IV,
Bokova 315, poštovní poukázky
na poplatek za svoz odpadu nerozesílá (popř.
jen novým poplatníkům nebo jako výzvu
k zaplacení po splatnosti poplatku).
Každý rok lze tento poplatek do 30. 4. hradit
přímo v jednotlivých místních částech Městského obvodu Pardubice IV (dle rozpisu
uvedeném ve zpravodaji MO Pardubice IV,
ve vývěskách MO a na webových stránkách
ÚMO Pardubice IV www.pardubice4.cz),
na pokladnách ostatních městských obvodů
a Magistrátu města Pardubic a také na pokladně Úřadu Městského obvodu Pardubice
IV, Bokova 315 nebo na poště poštovní poukázkou a bankovním převodem.
Po splatnosti poplatku jen na pokladně
ÚMO Pardubice IV, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu.

Údaje pro platbu poplatku:

číslo účtu ÚMO Pardubice IV:
19-1205459389/0800
variabilní symbol: číslo poplatníka = VS
(popř. r.č.) každá osoba má svůj VS –
sdělí správce poplatku
specifický symbol: 1337 (1340)
V případě nejasností a dotazů kontaktujte nás
na adrese: ÚMO Pardubice IV, Bokova 315,
530 03 Pardubice, e-mailu: marcela.macounova@umo4.mmp.cz nebo tel. čísle 466 654 186.

Služby města Pardubice, a.s. informují - závěr roku a svoz odpadů
Dovolujeme si touto cestou informovat
občany o režimu svozu odpadu v průběhu
vánočních a novoročních svátků v letošním
roce.
Pro dny vánočních svátků, tj. pro dny od
24.-26. 12. 2014, platí standardní svozový
režim svozu komunálního odpadu a jeho
separovaných složek. Veškeré nádoby budou v tyto dny proto zcela standardně vysypány. Prosíme tedy touto cestou občany, aby
připravili své odpadové nádoby k výsypu
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jako v běžných pracovních dnech.
Ve čtvrtek dne 1.1. 2015 svoz odpadu neprobíhá. Tam, kde připadá svozový den na
čtvrtek, proběhne svoz v pátek 2. 1. 2015.
Páteční svoz ze dne 2. 1. 2015 bude realizován v sobotu dne 3. 1. 2015.
Od pondělí 5. 1. 2015 platí běžný režim
svozu odpadu.
Všechny separační dvory budou ve dnech
24. – 26. 12. 2014 mimo provoz. Během
Silvestra, ve středu dne 31. 12. 2014 budou

otevřeny pouze ty separační dvory, kde je
středa běžným otevíracím dnem. Ve čtvrtek 1. 1. 2015 jsou veškeré separační dvory
uzavřené.
Veškeré další dotazy vám rádi zodpoví zaměstnanci SmP-Odpady a.s. na telefonních
číslech 466 260 831–33.
					
SmP a.s.

SK Nemošice Vám přeje krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, lásky, úspěchů
a příjemných sportovních zážitků.

Drozdické ryby se dočkaly krásně vyčištěného rybníku.

Chodník u zastávky naproti nemocnici už je v novém kabátě.
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BLAHOPŘÁNÍ
Diakonie Broumov
děkuje!

Vážení spoluobčané – jubilanti,
vzhledem k platnosti zákona
o základních registrech Vám
oznamujeme, že bohužel
nebudeme již zveřejňovat
jména jubilantů, kteří se
dožívají významného jubilea
80 let a více. Velmi nás
to mrzí, ale bohužel musíme
respektovat zákon, který nám
brání zveřejňování osobních
údajů ze základních registrů.

Poslední listopadový týden se letos již podruhé konala sbírka šatstva, obuvi, přikrývek
a dalších věcí pro Diakonii Broumov, sociální družstvo, která z těchto zdrojů pomáhá sociálně potřebným. Velká odezva ze
strany občanů nás velmi mile překvapila
a jménem úřadu i Diakonie Broumov všem
zúčastněným upřímně děkujeme a počítáme, že na jaře bychom pro úspěch tuto akci
opět zopakovali.
					
Ing. Iva Matušková
referent sekretariátu

Všem jubilantům, kteří se dožijí v měsících prosinec až březen
významného životního jubilea blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví, pohodu a spokojenost!

KONTAKTY
Telefonní a e-mailový seznam ÚMO Pardubice IV platný od 1. 1. 2015
Úřad městského obvodu Pardubice IV
Bokova 315, 530 03 Pardubice, tel.: 466 654 186, 466 652 173, 466 654 172
Starosta
Ing. Heřmanský Petr				

petr.hermansky@umo4.mmp.cz

Místostarostka – neuvolněná (úřední den – středa)
Severinová Jitka					

jitka.severinova@umo4.mmp.cz

Tajemnice
Ing. Růžičková Jana 				

jana.ruzickova@umo4.mmp.cz

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT
Ing. Matušková Iva 				

iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Odbor ekonomický a vnitřních věcí
Stopková Mária, DiS. - vedoucí odboru		
Tichá Renata - ekonomické a vnitřní věci		
Ing. Šildová Renata - mzdová agenda a vnitřní věci

maria.stopkova@umo4.mmp.cz
renata.ticha@umo4.mmp.cz
renata.sildova@umo4.mmp.cz

Úsek přestupků
Korečková Jitka, DiS. - referent přestupků		

jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Odbor investic, dopravy,
životního prostředí a hospodářské správy
Vrbický Vlastimír - vedoucí odboru			
Macounová Marcela - TKO, doprava			

vlastimir.vrbicky@umo4.mmp.cz
marcela.macounova@umo4.mmp.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí - úřední den
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
úterý
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
středa - úřední den
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
pokladna, OVĚŘOVÁNÍ
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 - 13:00

Pardubická čtyřka - periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává: Úřad městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice
telefon: 466 654 186, e-mail: posta@umo4.mmp.cz, www.pardubice4.cz
Redakční rada: Ing. Jana Růžičková, František Hlubocký, Ing. Iva Matušková
Povoleno MK ČR pod č.j. E 11469, Náklad 2100 výtisků, Datum vydání: 8. 12. 2014
Výroba: BARTH – media, a.s.

NEPRODEJNÉ

SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU
LÉKÁRNA PARDUBIČKY

AUTOOPRAVNA VECEK
autoopravna, autokarosářství, lakovna
- oprava osobních i užitkových vozů,
servisní práce
- smluvní opravna pojišťoven, diagnostika,
servisní práce
- příprava na STK, práce karosářské, na
rovnacím rámu, vyrovnání, vyváření,
práce mechanické, lakýrnické (v boxu)
- akrylátové barvy

individuální poradenství,
měření krevního tlaku zdarma
Mnětice 30
tel.: 466 670 602

MUDr. Ducháčkové 45
Pardubičky
tel.: 466 655 038
lekarna.pardubicky@seznam.cz
www.lekarny.zdravcentra.cz/
pardubicky/

internetová poradna:
lekarna.pardubicky@seznam.cz
spolupráce s e-shopem:
www.lekarnanaproudu.cz
provozní doba PO-PÁ 8:00-17:00

PODLAHY PARDUBICE JAN HORÁK

AUTOMONTI
- vše pro váš automobil
- zabezpečení automobilů, emise
- příprava na STK
- prodej vozů LADA,
servis všech značek automobilů

Průmyslová 450
Pardubičky
tel.: 466 652 468
automonti@razdva.cz
www.automonti.cz

Zajišťujeme tyto služby převážně v Pardubickém kraji. Kompletní dodávku a montáž
podlahových krytin včetně doplňků
• Úpravy podkladů pomocí moderních
technologií • Odborná konzultace v místě
zakázky • Zpracování cenové kalkulace
zdarma • Záruka na práci a materiál •
Odborné poradenství v oblasti údržby
a péče o podlahové krytiny

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

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

KVĚTINY FRANTIŠEK HLUBOCKÝ
krmiva pro psy a kočky, semena a sadby,
poradenství pro zahrádkáře a chovatele,
vazba věnců a kytic ke všem příležitostem.
Provozní doba: po-pá 7:30 – 17: 00 hodin
so
9:00 – 12:00 hodin

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

RESTAURACE U KOSTELECKÝCH

HARMONOGRAM
PŘISTAVOVÁNÍ
VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ V ROCE 2015
Den
přistavení
Černá za Bory

Mnětice

Drozdice

Čtvrtek

Pátek

Středa

Staročernsko

Středa

Žižín

Středa

Přistavení
v týdnech
10; 13; 14; 15;
17; 19; 21; 24;
27; 30; 33; 36;
37; 39; 41; 43;
45; 46; 47; 50
10; 13; 14; 15;
17; 18; 19; 21;
24; 27; 30; 33;
36; 37; 39; 41;
43; 44; 45; 46;
47; 48; 50
12; 14; 17; 20;
23; 26; 29; 32;
35; 38; 40; 42;
44; 47; 50
12; 16; 23; 30;
37; 48
12; 16; 37; 48

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

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

TRUHLÁŘSTVÍ FANDA s.r.o.
Okna - Dveře - Kuchyňské linky
- Schodiště - Vestavěné skříně
- Vybavení interiérů
pořez kulatiny
a prodej palivového dřeva

Ostřešanská 311, Nemošice
mobil: 724 079 220
e-mail: fanda-sro@volny.cz
www.truhlarstvi-pardubice.cz

MODELÁRNA NEMOŠICE s.r.o.
VÝROBA SLÉVÁRENSKÝCH MODELŮ:
dřevěné modely a jaderníky pro kusovou
i sériovou výrobu, modely z litých pryskyřic
pro sériovou a hromadnou výrobu, modely
ze slitin AI, formy na laminování, formy na tváření plastů za tepla
DODÁVKY ODLITKŮ
Z POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
VČETNĚ OPRACOVÁNÍ

ALEŠ HOLEČEK
údržba zeleně a chodníků, kácení, frézování
pařezů, prodej štípaného palivového dřeva

STAVEBNÍ PRÁCE
MARTIN DOLANSKÝ
- 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

Ostřešanská 332,
Nemošice
tel.: 466 310 734
fax.: 466 300 360
www.modelarna-nemosice.cz

Černoborská 8, Mnětice
tel.: 607 877 218

Nemošice, Sadová 177
530 03 Pardubice
tel: 776 370 314
stavebniprace.dolansky@
seznam.cz

SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU
SKLENÁŘSTVÍ ZDENĚK KUDRNÁČ

KOMPLETSERVIS JIŘÍ ŠIMON
- garážová a průmyslová vrata
- ploty, branky, brány a pohony
- zábradlí a madla
- zámečnictví a zakázková kovovýroba
- svářečské, natěračské a montážní práce
- servis, opravy a údržba ocelových
kontejnerů
- ozvučení, technické zabezpečení
a hudební produkce pro Vaše akce

MAGION CZ s.r.o.
STANISLAV A STANISLAVA FILIPOVI
účetnictví, daňové ekonomicko-organizační
služby

Kosmetika a pedikúra „Klasika“
Hana Burianová
- kosmetika
- pedikúra ( i u Vás doma )
- depilace

Sezemická 1347, 530 03
Pardubice - Bílé Předměstí
Tel.: 773 601 111
info@kompletservis. net
www.kompletservis.net

VINOTÉKA NA VSI – VINOTÉKA
S VINÁRNOU
Sportovní 140, Nemošice
tel.: 776 274 784

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

STAPO B&B JOSEF BÁRTEK
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
- kompletní projektová dokumentace RD
pro stavební povolení
- projednání dokumentace s ostatními
účastníky stavebního řízení až po vydání
stavebního povolení
- výkon stavebního dozoru
- pomoc při zajištění dodavatele stavby
nebo její části

MIROSLAV ZEMEK
Výroba zabezpečovacích mříží, nouzové
otevírání zámků, bezpečnostní dveře,
bezpečnostní fólie, výroba klíčů a autoklíčů,
prodej a montáž zámkařského zboží.
Provozovna: Winterova 1313, Pardubice

MASÁŽE D I T A S H I
Shiatsu a Lymfatické masáže
Detoxikační ruční lymfatické masáže.
Shiatsu – japonská celková masáž.
Dárkové poukazy.

AGROSTAV PARDUBICE, a.s.
nabízí svým zákazníkům tyto činnosti:
- kompletní dodávky staveb
- prodej stavebnin a hutního materiálu
- nákladní autodoprava a mechanizace
- servis těžké mechanizace a osobních aut
- kovovýroba a zámečnictví
- výroba betonového zboží
- míchání a dovoz betonových směsí
- řezání asfaltů a betonů, protlaky

zasklívání u zákazníků, fazetování, broušení,
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

Žižín 4, Pardubice
tel.: 466 670 563

Prodej stáčených vín do PET lahví, prodej
lahvových vín
Možnost posedět v nekuřáckém prostředí
u dobrého vína denně mimo pondělí
od 15.00 do 22. hodin
V nabídce také točené pivo Svijany,
občerstvení k vínu a pivu atd.
Více na www.vinotekanavsi.cz

prodej lahvových a sudových vín, pravidelné
páteční ochutnávky (od října do dubna)
provozovny:
Zelená 297, Pardubičky
po - pá 14:00 - 17:00
Devotyho ul., 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.

Výroba nábytku na míru
Zahradní nábytek, pergoly
Opravy nábytku
Služby pro domácnost

Pod Břízkami 800
Pardubice
Tel.: 602174385
ditashi@ditashi.cz
www.ditashi.cz

Hostovická 231
Černá za Bory, 533 01
Pardubice
tel.: 466 736 128,
775 760 908
fax: 466 736 177
e-mail:
agrostav@agrostav-pce.cz
www.agrostav-pce.cz

Hostovická 14
Černá za Bory
tel.: 466 260 570
602 422 882
info@vinotekanavsi.cz

VINOTÉKA ROMAN NIMMERTONDL

PRÁCE SE DŘEVEM

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

Hostovická 201
Černá za Bory
tel.: 466 670 249
Pergola 968
Pce - Dubina
tel.: 466 260 046
www.sklenarstvi
-pardubice.cz

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

Tomáš Kohoutek
Na Rybníku 202
Pardubice – Nemošice
Mobil:720 145 978
e-mail:
truhlarstvikohoutek@email.cz
www.hodinovy-manzel-pardubice.cz

KAMENICTVÍ KŮRKA
výroba a montáž pomníků z leštěné žuly
rekonstrukce hrobů, opravy hrobů,
broušení, nápisy, hřbitovní doplňky

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

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

IVAN ŘEZNÍČEK
pokrývačství, klempířství, tesařství

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

Sadová 51, Nemošice
mobil: 732 844 128

