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Vážení spoluobčané,

v posledním zpravodaji jsem Vás informoval o soutěži pro úpravu archeologického
naleziště v Pardubičkách. Touto cestou Vás
chci srdečně pozvat na setkání, které se
bude konat 22. června přímo na místě naleziště v blízkosti kostela sv. Jiljí. Ateliér
ELLEMENT, autor vítězného ideového návrhu Vás seznámí s tímto návrhem a očekávám zajímavou diskuzi s architektem.
O kruhové křižovatce v Nemošicích před
restaurací „U Mandysů“ jsem Vás informoval v předchozích vydáních našeho zpravodaje. Přesto se ještě k této povedené stavbě
jednou vrátím. Již posedmé byla uspořádaná soutěž „Nejzdařilejší stavba silničního
hospodářství v Pardubickém kraji“ o titul
nejlepší stavby se ucházelo 27 projektů
v našem regionu ve čtyřech kategoriích.
Soutěž pořádají Pardubický kraj se Správou
a údržbou silnic Pardubického kraje pod
garancí Ministerstva dopravy ČR, Státního
fondu dopravní infrastruktury, České komory autorizovaných inženýrů a techniků
a Krajské hospodářské komory. Udělalo mi
velkou radost, že v tak prestižní soutěži zvítězila v kategorii „Nejzdařilejší dopravně
bezpečnostní stavba“ právě kruhová křižovatka v Nemošicích. Je to i ocenění našeho
úsilí, které vedlo k prosazení této stavby.
Kromě jednání o variantním návrhu nové-

POZVÁNKA
ho územního plánu města Pardubice, které
se konalo v březnu, probíhají i dvě změny
současného územního plánu. Magistrát
města Pardubic, odbor hlavního architekta
zpracoval na základě rozhodnutí zastupitelstva města návrh zadání XX. změny územního plánu Statutárního města Pardubice.
V souladu se stavebním zákonem oznámil
projednání návrhu zadání. Úřad městského obvodu Pardubice IV podal zamítavé
stanovisko k žádosti společnosti Starzone
a. s. z důvodu zhoršené kvality životního
prostředí a dopravy v této lokalitě. Tento
návrh spočívá ve změně plochy z občanské
vybavenosti na výrobu lehkou. Znamenalo
by to podstatné zvýšení kamionové dopravy
a zvýšenou hlukovou zátěž. S ostatními navrhovanými změnami územního plánu úřad
souhlasí.
3. května se konalo společné jednání o návrhu XIX. změny ÚP města Pardubice
ve dvou variantách a vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území s odborným výkladem. Dotčené
orgány musely uplatnit svá stanoviska do 2.
června 2016. Komise pro rozvoj a strategii
našeho obvodu projednala návrh změny ÚP
a doporučila stanovisko k projednání Radě
MO, která za Městský obvod Pardubice IV
vyslovila nesouhlas s oběma variantami návrhu. Varianta 1 vymezuje široký koridor
pro trasu jihovýchodního obchvatu a trasu silničního propojení ulic Pod Břízkami
a Kyjevská s tím, že znehodnocuje území
bývalého vojenského prostoru a varianta 2
neodůvodněně vymezuje trasy dvou souběžných komunikací tj. jihovýchodního
obchvatu a situační propojky „Pod Břízkami – Kyjevská“ a nerespektuje požadavky
vyplývající ze zadání.
V letošním roce dojde k rozsáhlé rekonstrukci veřejného osvětlení v Pardubičkách,
která je rozdělena na 3 etapy.
V měsíci květnu byla realizována I. etapa v lokalitě pod nemocnicí, ulice Východní po ulici Revoluční, ulice Kyjevská
v úseku pod nadjezdem po hlavní bránu
do krajské nemocnice, ulice Zelená v úseku
od ulice Východní po ulici Bokova a ulice
MUDr. Ducháčkové v úseku od ulice Ky-

Ve středu dne
29. června 2016
v 17.30 hod.
se koná
v obecním domě
v Mněticích
veřejné zasedání
Zastupitelstva
MO Pardubice IV.

Jste srdečně zváni!
jevská po ulici Zelenou.
Na ni navazuje II. etapa, která bude realizována v ulici Kyjevská od zastávky MHD
u krajské nemocnice po křižovatku ulice
Kyjevská - Průmyslová, dále ulice Bokova
podél areálu nemocnice po ulici Zelená,
ulice Komenského v úseku od ulice Kyjevská po zadní vjezd do nemocnice ( u školy Svítání ), ulice Zelená v úseku od ulice
Bokova po ulici Komenského a ulice Pod
Hřbitovem.
III. etapa, jejíž realizace by měla být ukončena v červenci, se bude týkat osvětlení
v ulici Komenského v úseku od ulice Kyjevská po ulici Průmyslová, ulice Zelená
v úseku od ulice Komenského po ulici Průmyslová, ulice Národních hrdinů v úseku od ulice Komenského po ulici Zelenou
a ulice Kyjevská v lokalitě vnitrobloku bytových domů.
Rekonstrukce veřejného osvětlení bude pokračovat i v roce 2017, o dotčených lokalitách stavbou Vás budeme včas informovat.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál
příjemné prožití nadcházejícího léta, jak
na dovolené v zahraničí nebo po vlastech
českých, tak i v klidu na zahrádce.
Ing. Petr Heřmanský
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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
jednotek 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 a z registru osob
• atd.
Ceník: Rejstřík trestů fyzických i právnických osob 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. Iva Matušková
referent sekretariátu

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V PARDUBIČKÁCH MÁ 3 ETAPY.

POZVÁNKA NA MAGICKÉ
MÍSTO VZNIKU PARDUBIC
Zveme Vás na prezentaci ideového návrhu „
Archeologického naleziště v Pardubičkách “
Sejdeme se ve středu dne 22. 6. 2016
v 16:30 hodin na ploše lokality archeologického naleziště, které navazuje na hřbitov u kostela sv. Jiljí v Pardubičkách.
Bude představen vítězný ideový návrh architektonického řešení tohoto místa dokládajícího nejstarší osídlení Pardubic. Přijďte
se seznámit s naším záměrem, vyjádřit svůj
názor a dovědět se něco o zapomenutém
místě v Pardubičkách.
Těší se na Vás Ing. Petr Heřmanský, starosta
MO Pardubice IV, zástupci Odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubic i autoři prezentovaného ideového návrhu.

Ulice Zelená
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Ulice MUDr. Ducháčkové

PARK NA VINICI PROKOUKL

JARO V NEMOŠICÍCH

Jaro jsme v Nemošicích přivítali pracovně,
16. 4. 2016 jsme v rámci akce UKLIĎME
SVĚT, UKLIĎME ČESKO uklízeli okolí
Chrudimky a přilehlých ramen na lukách
po levém břehu řeky. Bylo nás celkem 14
dobrovolníků a všem bych tímto rád
poděkoval.
Další akcí byl mariášový turnaj – Memoriál

ČAS BEZINEK
Tak jako každý rok, tak i letos touto dobou
vnímáme zvláštní kořenitou vůni smetanově bílých okolíků bezinkových květů.
Oznamují, že nás jaro pomalu opouští
a blíží se léto. Jejich keře patří k naší krajině a osidlují různá i zapomenutá místa.
Mnozí je považují za plevel, ale přitom nevědí, jak velký dar přírody v bezince lze
spatřovat. Byla uctívaná všemi obyvateli,
kteří v minulosti naší krajinu osídlovali.
Do dneška se dochovalo rčení „ Před heřmánkem smekni, před bezinkou klekni.“
Bývala vysazená u vrat téměř v každém
hospodářství, protože chránila dobytek
od moru. Ve starých keřích sídlili dobří duchové, co nedovolili zlým mocnostem škodit. Je známo, že je celý keř léčivý, kořeny,
listy, květy i plody. Prý dávala lék na víc
než devět nemocí. A když keř odumře,
na jeho mrtvém dřevě můžeme nacházet

Jardy Horkého, kterého se účastnilo 52 mariášníků z celého regionu. Byla to první
akce podobného typu v Nemošicích a podle
ohlasů úspěšná, takže věřím, že se za rok
opět sejdeme v hostinci U Mandysů a Nemošákům bude nakloněno trochu více toho
mariášového štěstíčka.
30. 4. 2016 se již tradičně konalo pálení čarodějnic v Nemošicích na hřišti. A jelikož je
pořád co vylepšovat, tak než došlo na pálení čarodějnice, užily si děti sportovní odpoledne s Českou Spořitelnou. Petr Bulíček
a jeho spolupracovníci připravili pro děti
řadu her a zábavu zpestřil i skákací nafukovací hrad, který byl celé odpoledne zdarma
k dispozici.
Dne 1. 6. 2016 jsme již tradičně uspořádali
oslavu Dne dětí v hostinci U Mandysů, kde
vystoupila skupina Maxim Turbulenc.
Zaplněný sál byl prozářený úsměvy dětí,
které se na svůj svátek velice bavily. Tímto
patří dík Patriku Pelikánovi za skvělou
organizaci.

Kdo procházel z jara parkem na Vinici, jistě
si všiml, že se tam něco děje. Nejdříve se začalo s odbahněním rybníčku, jehož břeh je
nyní již krásně zarostlý travou a pak došlo
na revitalizování cestiček v horní části parku.
Bohužel na obnovu spodní části parku si budeme muset ještě chvíli počkat, protože její
revitalizace proběhne v rámci akce „ Náhrdelník Chrudimky“, kterou realizuje za využití dotací Magistrát města Pardubice.

Leoš Příhoda
zvláštní houbu, která se nazývá ucho Jidášovo. Svým tvarem připomíná boltec a dle
pověsti se na bezince Jidáš, když zradil
Krista, oběsil. Opravdu ji na jiném dřevě
nenajdeme a také působí blahodárně, až
léčivě na naše tělo. Je v podstatě ve všem
téměř totožná s japonskou šitaké. Bezinku
doporučuji naučit se využívat a když některá dáma dostane její květy, tak vězte, že
jí ten její pomocí květomluvy říká „ Zmýlila ses, nejsem takový, jak si myslíš“.
Nebo také se může jednat o vyjádření soucitu. O tom, jak bezinku využít v léčitelství či v kuchyni, by bylo dlouhé psaní, to
by bylo lepší si někdy popovídat. Není
bez zajímavosti, že bezinka je v současnosti předmětem výzkumu a šlechtění.
Pro naše potřeby však poslouží třeba ty, co
rostou v okolí bývalého klášteřiště nebo
také archeonaleziště, jak je kdo zvyklý říkat prostoru u hřbitova v Pardubičkách.
Třeba jsou to potomci keře, které mimo

jiné určitě měli zdejší mniši v klášterní zahradě. Byly to doby, kdy museli lidé přírodu znát a využívat jejích darů. Právě klášterní zahrady mnohé poznání daly.
Naše bývalé klášteřiště je v současné době
pouze louka a něco co připomíná spíš vojenské cvičiště, než památné místo. Snad
se to však v dohledné době změní. Pokud
máte zájem se něco bližšího dozvědět, přijměte pozvání na setkání avizované v tomto zpravodaji.
Věřím, že se sejdeme v hojném počtu
a případně se po skončení programu projdeme po okolí a podíváme se, co nám
právě přicházející léto naděluje. Vždyť už
bude den po letním slunovratu a ten býval
v keltských dobách velkým svátkem.
Tak přeji všem pěkné nadcházející letní
dny a těším se na shledání.
František Hlubocký
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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

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

denní menu , školení, sál, salonek, Černá za Bory 2
tel.: 604 713 585
rodinné oslavy, svatby
www. ukosteleckych.cz
e-mail: info@ukosteleckych.cz

TRUHLÁŘSTVÍ FANDA s.r.o.

AUTOMONTI s. r. o.

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

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

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

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

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

LÉKÁRNA PARDUBIČKY
individuální poradenství,
měření krevního tlaku zdarma
internetová poradna:
lekarna.pardubicky@seznam.cz
- prodej zdravotní obuvi
- prodej a poradenství v oblasti
léčebné kosmetiky

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

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

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

Černoborská 8, Mnětice
tel.: 607 877 218

provozní doba PO-PÁ 8:00-17:00

PODLAHY PARDUBICE JAN HORÁK

STAVEBNÍ PRÁCE MARTIN DOLANSKÝ

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

- 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

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

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

Kosmetika a pedikúra „Klasika“
Bc. Hana Burianová

- kosmetika
- pedikúra ( i u Vás doma )
- manikúra
- depilace

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

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

ZÁMEČNICTVÍ – KOVOVÝROBA
- Veškeré zámečnické práce
- Svářečské práce v rozsahu
ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN 1090
- Obráběčské práce
- Zákaznická kovovýroba

NA KOVÁRNĚ – café club restaurant
- Káva, čaj, čokoláda Manuel
- Večerní menu, grilování
- Rodinné oslavy, školení
- Letní zahrádka
Provozní doba: středa, pátek, sobota
16:00 – 22:00 hod.

PAVEL POLÁK
Ul. Plemenářský
podnik č.p.190
530 03 Pardubice
– Nemošice
Tel.: 466 512 981
Mob.: 603 268 266
e-mail:
polakpa@volny.cz

SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU
KOMPLETSERVIS JIŘÍ ŠIMON

SKLENÁŘSTVÍ ZDENĚK KUDRNÁČ

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

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

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

IVAN ŘEZNÍČEK

Sadová 51, Nemošice
mobil: 732 844 128

pokrývačství, klempířství, tesařství

SNORKEY AND FRIENDS
ANGLICKÁ ŠKOLIČKA
S RODILÝMI MLUVČÍMI
Přijď se stát součástí naší nové anglické školičky s rodilými
mluvčími pro děti ve věku 3-6 let.
KDE: Dubská 52, Staročernsko
KDY: Sobotní ráno plné zábavy: Každé první 3 soboty
měsíčně od 10 do 12 hod
Maminka a já : Každý čtvrtek od 9 do 10 hod.
KOLIK: 100,- Kč/ za dítě/1 hod
KONTAKT: 737 154 313, 777 821 970, snorkey@seznam.cz
www.snorkey.cz

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

AUTODÍLY - ŠKODA
Miroslav Černý
- vrakoviště - servis - ekologická
likvidace
- SKLAD použitých náhradních dílů
- PRODEJ nových náhradních dílů

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

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

VINOTÉKA NA VSI – VINOTÉKA
S VINÁRNOU
Prodej stáčených vín do PET lahví,
prodej lahvových vín
Možnost posedět v nekuřáckém
prostředí u dobrého vína denně mimo
neděle od 15.00 do 22.00 hodin
V nabídce také točené pivo Svijany,
studené i teplé občerstvení, grilování, atd.
Více na www.vinotekanavsi.cz

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

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

VINOTÉKA ROMAN NIMMERTONDL
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.
Ing. Petr Kůrka

autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
- Projekty pozemních staveb:
rodinné domy, bytové domy,
občanská výstavba
- Studie oslunění a denního osvětlení,
zastínění pozemků
- Odhady cen nemovitostí
tel.: 728 884 090
e-mail: kurka@kurka-projekt.cz
www.kurka-projekt.cz

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

Ing. Petr Kůrka
certifikovaný inspektor
nemovitostí
středisko NEMOPAS pro východní Čechy
- Inspekce nemovitostí NEMOPAS je kontrola
a zhodnocení technického stavu nemovitosti
včetně tzv. Průkazu nemovitosti
- aby KUPUJÍCÍ nezískal po technické stránce
„zajíce v pytli“
- aby PRODÁVAJÍCÍ rychleji a bezpečněji
zpeněžil svoji nemovitost
tel.: 705 006 846
e-mail: petr.kurka@nemopas.cz
www.nemopas.cz

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

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

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

Hostovická 231
Černá za Bory,
533 01 Pardubice
tel.: 466 736 128,
775 760 908
fax: 466 736 113
e-mail:
agrostav@agrostav-pce.cz
www.agrostav-pce.cz

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

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

ZPRÁVIČKY
ZE ZŠ PARDUBIČKY

Kvapem se blíží konec školního roku a nikdo se netají tím, že se těší na prázdniny.
Žáci ze základní školy píší závěrečné písemné práce, prvňáci se pilně připravují na pasování na čtenáře a třídy postupně odjíždějí
na týdenní pobyty v přírodě.
A nejen to. Chodíme i na návštěvy k našim
milým sousedům. Nedávno jsme se vydali
na Územní středisko zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje. Šli jsme tam
na pozvání a moc jsme se těšili. Exkurze to
byla velmi zajímavá a povídání se záchranářem poučné. A není se čemu divit. Málokdo
se dostane do místnosti, kde se přijímají hovory tísňového volání, nebo si může prohlédnout detaily sanitního vozu. Během
června nás ještě čeká praktická ukázka první
pomoci.
O několik dní později naše cesta směřovala
do školy Svítání. Byli jsme pozváni na akci,

která souvisela s projektem „Na kole dětem“. Na vlastní oči jsme viděli historické
vysoké kolo a ti z nás, kteří se nebáli, se
na něm mohli i svézt.
Rádi poznáváme nové lidi i povolání, ale
nejvíce času trávíme ve škole, volný čas pak
na školní zahradě, kde nám letos na jaře přibyl nový herní prvek. Ten využívají žáci nejen o velké přestávce, ale hlavně ve školní
družině. Nový „domeček“ jsme si mohli pořídit díky nemalému příspěvku Městského
obvodu Pardubice IV a sběrovým akcím naší
školy.
Kolektiv pracovníků ZŠ Pardubičky
Více informací naleznete na:
http://www.zs-pardubicky.cz/

KUKÁTKEM DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK

z Pardubic“. Děti třídy „Sluníček“ nás budou reprezentovat na „Dětské olympiádě“
v Nemošicích.
Nechceme si jenom hrát, chceme umět číst
a psát… A proto se rozloučíme s kamarády,
kteří po prázdninách odejdou do školy. Budou pasováni na školáky! Tablo odcházejících dětí najdete tentokrát v areálu MŠ.
Přijďte se podívat. Jste srdečně zváni.
Všichni společně si zatančíme na dětském
karnevalu na školní zahradě a potom již hurá
na prázdniny!
Fotogalerii všech akcí, které plánujeme najdete na webových stránkách MŠ.
Všem čtenářům zpravodaje „ Čtyřka“ přejeme krásné zážitky z dovolené !
Kolektiv dětí a pracovnic MŠ Čtyřlístek

Je tu měsíc červen a s ním blížící se svátek
dětí. V naší MŠ nastávají týdny radovánek.
Pro děti bude uspořádáno soutěžní sportovní
dopoledne , pohádku „ O velikém šnekovi“
nám přijde zahrát do školky Víla srdíčková ,
nebude chybět ani sladké „ Zmrzlinování“.
Určitě zažijeme i krásné okamžiky v „ Pohádkovém lese“ v Tyršových sadech. Na „
Ples princů a princezen“ se vydáme na zámek Karlova Koruna do Chlumce nad Cidlinou, děti z Nemošic zase na zámek Častolovice. Jak jsme odvážní a obratní ukážeme
na překážkách a průlezkách v lanovém centru „Lanáček“. Neobyčejný zážitek a pohled
z vodní hladiny na naše město a Kunětickou
horu nám poskytne plavba lodí „Arnošt

SENIOŘI OPĚT NA CESTÁCH
Den pro radost, potěšení a prostor k fantazii,
První letošní výlet směřoval na krásně zrestaurovaný hospital Kuks. Překvapením bylo,
že se tam konaly zahradnické dny a do Kuksu
se dalo přijet pouze z protilehlé strany, t.j.
od opravených starých lázní, kde se musí sejít
do údolí a vystoupat na protilehlou stranu nahoru k hospitalu. Bylo to pro nás náročné, ale
přesto jsme to zvládli. Po obědě jsme se autobusem přesunuli do lesního „Betléma“, kde
jsou ve skalách vytesány sochy od J. Brauna
a jeho pomocníků. Výlet pokračoval do Nového Města nad Metují na zámek, který stojí
též za shlédnutí.
Druhý výlet byl na Prostějovsko, na zámek
Plumlov, v jehož blízkosti je též vodní nádrž
se stejným názvem. Odpoledne jsme se přesunuly do Čech pod Košířem, na zámek, kde
působil Josef Mánes a také je zde muzeum
kočárů a hasičské muzeum. Počasí nám jako
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již tradičně vyšlo, tak jsme se domů vraceli
spokojení.
Další naplánovaný výlet je na Plzeňsko a to
na vodní zámek Švihov, Žinkovy a Nepomuk,
který v době vydání zpravodaje budeme mít
už za sebou.
Pravidelné schůzky, které se konaly v restau-

raci U Capoušků, musely být z důvodu uzavření restaurace přesunuty. Pokud budete mít
zájem, najdete nás v obvyklých termínech
v restauraci Philadelfie v Domě techniky.
Za seniory Růžena Rőslerová

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Určitě i paní MUDr. Vilma Ducháčková,
která se významně zapojila do pardubického
odboje za 2. světové války, by měla radost

z nového chodníku v Pardubičkách v ulici,
která nese její jméno.

VÝSTAVA KOLÁŽÍ
Denní stacionář MIREA o.p.s. Vás srdečně zve na výstavu koláží

„Pardubice očima klientů stacionáře MIREA II“,
která se bude konat od 15.6.2016 do 30.6.2016 v Regionální prodejně
Pardubanda v Machoňově pasáži v centru Pardubic.
Výstavou se stacionář MIREA zapojil do festivalu Zrcadlo umění realizovaného
v rámci Městských slavností.

Již 10 let pomáhá Intervenční centrum SKP-CENTRUM o.p.s. osobám, které jsou ohroženy domácím násilím. Obrátit se na Intervenční centrum může každý člověk starší 16
let, který se cítí být osobou ohroženou domácím násilím. Násilí může mít mnoho podob –
fyzické, psychické, sociální, ekonomické
a sexuální. Služby poskytujeme v rámci celého Pardubického kraje.
V poslední době se v Intervenčním centru stále častěji setkáváme se seniory a osobami odkázanými na pomoc jiných. Bohužel i tyto
osoby jsou ohroženy různými formami násilí,
ať už od svých partnerů nebo potomků. Věk
nebo zdravotní stav velmi často znemožňuje
či znesnadňuje vyhledání pomoci. Klienti IC
mohou vystupovat i anonymně, zaručujeme
profesionalitu, bezplatnost a mlčenlivost.
V Intervenčním centru poskytujeme odbornou pomoc a podporu v sociální, psychologické a právní oblasti. Cílem služby je napomáhat uživateli vyřešit krizovou životní situaci
a vrátit se k běžnému životu bez násilí.
Více se dozvíte na www.skp-centrum.cz.
Případné dotazy zodpovíme na telefonním
čísle 466 083 162, 774 755 744.
Najdete nás na adrese, Erno Košťála 1014,
530 12 Pardubice - Dubina (budova pohotovosti pro dospělé).

Ostřešanská 25, 530 03 Pardubice – Nemošice
tel.: 466 262 384, 603 535 959

PODZIMNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD NA ZÁMEK LEDNICE

Letos nabízíme občanům MO Pardubice IV kulturně poznávací zájezd na zámek Lednice.
• odjezd od Úřadu MO Pardubice IV, Bokova 315 v Pardubičkách v sobotu 24. září 2016 v 7:00 hodin
• Návštěva zámku Lednice –vstup - dospělí 150,- Kč, děti, studenti, důchodci 80,- Kč, rodinné 380,- Kč
• prohlídka zámeckého skleníku -vstup pro dospělé 60,- Kč, pro děti 40,- Kč
• nebo akvárium Malawi, kde si můžete prohlédnout mnoho druhů ryb od jihoamerických, afrických nebo indonéských břehů.
Vstupné dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč, rodinné 140,- Kč.
Přihlášení a platba u předsedů Osadních výborů nebo na Úřadu MO Pardubice IV do 12. srpna 2016.
Cena zájezdu pro občana z MO Pardubice IV je 150,- Kč
Vstupy nejsou v ceně zájezdu zahrnuty!
V případě hodně nepříznivého počasí bude program a harmonogram upraven.
Přihlášky jsou závazné a při neúčasti je nutno za sebe sehnat náhradníka, peníze se nevracejí.
V případě většího zájmu, než je možno umístit do autobusu, bude postupováno dle pořadí, jak jste se přihlašovali.
Při malém počtu přihlášených účastníků bude zájezd zrušen a peníze vráceny.
Pavel Jedlička
člen sportovní, kulturní a školské komise

7

DĚKUJEME, DIAKONIE BROUMOV!
Poslední dubnový týden proběhla avizovaná sbírka šatstva, kterou již pravidelně dvakrát ročně pořádáme ve spolupráci s Diakonií Broumov, sociálním družstvem. Opět se
sešlo velké množství oblečení, obuvi, ale
i hraček a nádobí, které budou použity
na dobročinné účely.
Diakonie Broumov se touto činností zabývá
už více jak 22 let. V loňském roce byla poskytnuta materiální pomoc celkem 135 so-

ciálně slabým rodinám i jednotlivcům. Celkem bylo vydáno cca 2 700 kilogramů
oblečení, hraček, bytového textilu, obuvi
a pod..
Občané Chomutova spolu s Diakonií Broumov uspořádali materiální pomoc pro děti
v uprchlickém táboře v Bělé pod Bezdězem
a v loňském roce též pomoc putovala
i do záchytného tábora v srbském Molovinu, kam celé dny přicházeli unavení, hladoví a zbědovaní lidé, kteří byli za pomoc
vděční.
Diakonie Broumov i Úřad Městského obvodu Pardubice IV touto cestou děkuji
všem, kteří se naší charitativní akce zúčastnili a těšíme se na podzimní sbírku, o které
vás budeme opět informovat prostřednictvím našeho zpravodaje.
Ing. Iva Matušková
referent sekretariátu

POZVÁNKA
Máte zájem navštívit Larischovu vilu –
Zámeček, pak máte jedinečnou příležitost.
Dne 18. června ve 14 hodin pořádá Klub
přátel Pardubicka pod vedením p. Řeháčka
ve spolupráci s Českou obcí legionářskou
prohlídku této historické budovy. Sraz je
u Zámečku v již zmíněnou dobu.
František Hlubocký

BLAHOPŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,
těm, kteří se v měsíci červnu,
červenci, srpnu a září dožívají
významného životního jubilea,
blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, pohody a spokojenosti!

KONTAKTY
Telefonní a e-mailový seznam ÚMO Pardubice IV platný
od 1. 1. 2016
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
maria.stopkova@umo4.mmp.cz
Tichá Renata - ekonomické a vnitřní věci
renata.ticha@umo4.mmp.cz
Ing. Šildová Renata - mzdová agenda a vnitřní věci 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
Novák Stanislav – vedoucí odboru
Macounová Marcela - TKO, doprava

stanislav.novak@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
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