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Vážení spoluobčané,

v předchozím zpravodaji jsem vás informoval o jednotlivých etapách rekonstrukcí
veřejného osvětlení v Pardubičkách. V některých úsecích prováděné rekonstrukce
docházelo k nečekaným problémům a komplikacím a bylo nutné řešit operativně změny. Doufám, že v konečné fázi došlo vždy
k dohodě a ke spokojenosti občanů, kterých
se problematika týkala. I v roce 2017 budou
realizovány další etapy rekonstrukcí, o kterých vás budeme v předstihu informovat.
V souvislosti s ideovým návrhem archeologického naleziště v Pardubičkách se snažím
o úpravu křižovatky ulic Průmyslová a Kyjevská. V této věci proběhlo vstupní jednání,
na kterém byly firmou Prodin a.s. předloženy zpracované podklady, uvažované možnosti návrhu a možnosti vedení jednotlivých
účastníků provozu křižovatkou. Zástupce
projekční kanceláře představil koncept studie úpravy křižovatky.
Jsem rád, že zvítězil návrh na řešení okružní křižovatky a byl zamítnut návrh inteligentního dopravního systému na vjezdu
do Pardubic. V rámci projednání studie byly
vzneseny návrhy a připomínky, které budou
respektovány v dalším stupni projektování.
Pro náš obvod prosazujeme možnost parko-

POZVÁNKA
vání u základní školy. Bude nutná koordinace s dalšími studiemi a projekty, především
propojení parkoviště u Ideového návrhu
archeologického naleziště jako čtvrtý paprsek křižovatky a zkoordinovat řešení studie
s cyklostezkami. O dalším průběhu zpracování projektové dokumentace vás budeme
samozřejmě informovat.
Z důvodu výstavby okružní křižovatky silnic II/355 a III/2983 v Černé za Bory je
uzavřena část komunikace v ulici Holandská v termínu 22.9.-23.10.2016. Veškerá
dopravní obslužnost na Drozdice bude řešena ulicí Dělnickou. Zhotovitelem okružní
křižovatky bude firma Chládek a Tintěra.
Po předložení harmonogramu prací vás budeme informovat o termínech jednotlivých
fází výstavby a potřebných opatřeních týkajících se omezení dopravy.
Potěšilo mě, že se konečně podařilo prosadit
přestavbu provizorní křižovatky, která měla
původně posloužit jako opatření k omezení
rychlosti v ulici Průmyslová do doby, než se
připraví projekčně okružní křižovatka a zrealizuje se její výstavba.
Z důvodu řešení problematiky
s odkoupením resp. směnou pozemků se
nám zdržely dvě důležité stavby. Výstavba
nové stezky pro cyklisty z Černé za Bory
do Žižína a první etapa rekonstrukce komunikace včetně chodníků v ulici Sadová v Nemošicích. V současné době na oba
projekty probíhají stavební řízení. Následně
po získání stavebního povolení bude pro
cyklostezku požádáno o státní dotaci. Rekonstrukce komunikace v ulici Sadová proběhne po výběrovém řízení na zhotovitele
stavby.
V Mněticích měla proběhnout v letošním
roce rekonstrukce menšího mostu nad náhonem. Z tohoto důvodu byl nainstalován
přejezd nad stávajícím mostem. Projekt
však neřešil bezpečnost chodců a proto
na projednání projektové dokumentace
došlo k dohodě, že součástí projektu bude
i chodník v celé délce včetně mostu přes
Chrudimku. Došlo k dohodě, že se provede oprava nebo rekonstrukce mostu přes

V pondělí dne
26. září 2016
v 17.00 hod.
se koná
v zasedací místnosti
v suterénu Úřadu
MO Pardubice IV
v Pardubičkách
veřejné zasedání
Zastupitelstva
MO Pardubice IV.

Jste srdečně zváni!
Chrudimku podle výsledku posouzení stavu
mostní konstrukce. Nový chodník propojí
stezku pro cyklisty z Černé za Bory a stávající chodník proti zastávce MHD. Proběhla
již jednání s vlastníky potřebných pozemků
pro zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení.
22. června proběhlo setkání na místě archeologického naleziště se zástupcem ateliéru
Ellement ve věci projednání ideového návrhu. Potěšila mě účast našich občanů, kteří
věcně diskutovali s autory návrhu. Všechny připomínky byly posouzeny a upravený
koncept bude projednán na zářijovém zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV. Nyní
probíhají koordinační jednání s projektanty
firmy Prodin ve věci navazující okružní křižovatky. Následně bude vybrána firma pro
zpracování návrhu stavby a dalších stupňů
projektové dokumentace.
Přeji vám příjemné prožití podzimních dní
a budu se těšit na příští „setkání“ ve zpravodaji, tentokrát už předvánoční.
Ing. Petr Heřmanský
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PŘIJĎTE K VOLBÁM!
Věřím, že jste již zaznamenali začátek volební kampaně na volby do zastupitelstev
krajů a do Senátu Parlamentu České republiky. Volby budou probíhat souběžně,
tedy budou se konat v jednom termínu,
hlasovací lístky budeme doručovat v jedné
obálce. Volby do krajského zastupitelstva
a první kolo voleb do Senátu Parlamentu
ČR se budou konat v pátek a v sobotu dne
7. a 8.10. 2016. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden později,
tedy v pátek a v sobotu 14. a 15.10. 2016.
Voliči, kteří nebudou v uvedených termínech pobývat v místě svého trvalého bydliště, mohou požádat o voličský průkaz.
Pro občany Městského obvodu Pardubice
IV se voličské průkazy vydávají v budově
ÚMO Pardubice IV, Bokova ul. 315 v Pardubičkách.
Žádost o voličský průkaz na volby do Senátu mohou voliči zaslat písemně do 30.9.
2016. V písemné žádosti musí být ověřen

podpis voliče, který na úřadech bude ověřen zdarma. Osobně může volič navštívit
úřad v této věci do 5.10. 2016 do 16. 00
hodin. Průkazy budou vydávány žadatelům od 22.9. 2016. Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby
do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu. Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem
voleb do Senátu je možné pouze osobně.
Úřad v této době může vydávat voličské
průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním
dnem hlasování ve druhém kole voleb
do Senátu, tj. do 12. října 2016 do 16.00
hodin.
Žádost o voličský průkaz do voleb do krajského zastupitelstva možno zaslat písemně
s ověřeným podpisem žadatele do 30.9.
2016, osobně se může žadatel dostavit
do 5.10. 2016 do 16. 00 hodin. Průkazy

úřad vydává již od 6.5. 2016, ode dne vyhlášení voleb. Na tento voličský průkaz
může občan volit pouze na území kraje
svého trvalého bydliště.
Přijměte tímto pozvání do volebních místností, každému z nás se něco v uplynulém
volebním období na práci Zastupitelstva
Pardubického kraje a Senátu líbilo i nelíbilo. Je třeba zastupitelům a poslancům dát
zpětnou vazbu a vysvědčení za vykonanou
práci. Pokud se nám zdají výsledky nedostatečné, máme možnost to změnit. Měli
bychom účastí ve volbách vyjádřit svůj názor na stav naší společnosti a víru v to, že
situaci můžeme ovlivnit a změnit. Těšíme
se na Vás ve volebních místnostech nejen
v našem obvodu.
Ing. Jana Růžičková
tajemnice úřadu

Seznam volebních okrsků našeho obvodu (ten svůj naleznete na obálce s hlasovacími lístky):
4001 – ZŠ Pardubičky; 4002 –ZŠ Pardubičky; 4003- Obecní dům v Černé za Bory (stavební učiliště),
4004 – Obecní dům v Mněticích; 4005- ZŠ Nemošice (Mirea, denní stacionář)

OPRAVILI JSME

V novém kabátě jsou kromě jiných i chodníky
v ulicích Fibichova a U Zámečku.

K PRONÁJMU
MO Pardubice IV vyhlašuje záměr pronajmout od 1. 10. 2016 prostory obecního
domu v Drozdicích, který byl do současné
doby provozován jako restaurační zařízení.
Případní zájemci se mohou hlásit na sekretariátu úřadu.
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UDRŽUJETE SVÉ POZEMKY?
Protože na úřad stále dochází stížnosti
na neudržované pozemky sousedů, upozorňujeme vlastníky pozemků na povinnost udržovat svůj majetek v řádném stavu. Zamezovat šíření plevelů a škodlivých
organizmů na sousední pozemky. Minimum, co můžeme udělat, abychom negativním vlivům zamezili, je alespoň 2 x ročně pozemky posekat. Zanedbané pozemky
znepříjemňují život sousedům a hyzdí
vzhled našich místních částí. V extrémních případech musí úřad vyzývat vlastníky k nápravě.

VŠIMLI JSTE SI ŠTÍTKŮ
NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ?
Už téměř tři roky vídáme na více než jedenácti tisícovkách sloupů veřejného osvětlení v Pardubicích, které vlastní akciová
společnost Služby města Pardubic, unikátní označení v podobě zeleného štítku. Štítek slouží jako pomoc integrovanému záchrannému systému v rámci orientace při
dopravních nehodách, záchraně lidských
životů a dalších nepředvídatelných situa-

Dále bychom Vás chtěli vyzvat k ohleduplnosti k sousedům, k maximální snaze se
dohodnout, aby se společné soužití v obci
neslo v přátelském duchu. Je třeba si již při
výsadbě nové zeleně (hlavně stromů) uvědomit, nebo si nechat poradit odborníkem,
jak daleko od společné hranice pozemku
máme dřeviny vysadit.
Stromy dorůstají různé výšky, mají různě
velké koruny a to vše má vliv na to, jak daleko je třeba je od hranic sázet. Stromy
a ostatní zeleň nemá nad míru obvyklou
obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí. Nový občanský zákoník má za to, že
stromy, které dorůstají výšky přesahující

3 m se mají sázet od společné hranice 3 m
a ostatní stromy ve vzdálenosti 1,5 m. Vše
je ale na vzájemné dohodě sousedů. V případě sporu může rozhodnout pouze soud.
Chtěli bychom, aby vlastníci pozemků,
které sousedí s chodníkem nebo komunikaci a jejich stromy přesahují přes oplocení, aby v době vegetačního klidu provedli
řez, aby byl zachován celý průchozí profil
chodníku a průjezdný profil vozovky.
Přeji Vám kouzelný podzim a klidné soužití s lidmi i s přírodou.

cích, které mohou v ulicích města nastat.
Projekt, který připravily a realizovaly
Služby ve spolupráci s hasiči, záchranáři,
policisty a odborníky z oboru geografie, si
vyžádal více než roční přípravy. Ty zahrnovaly například zápis čísel stožárů do digitálních map a také propojení vzniklé databáze s operačním prostředím složek
integrovaného záchrannému systému.
Štítky by měly pomoci zlepšit orientaci
lidí v místě vzniklých kritických situací.
Mají proto výraznou zelenou barvu, obsahují logo Služeb města Pardubic a šestimístné identifikační číslo. První trojčíslí

označuje ulici a druhé trojčíslí číslo sloupu
veřejného osvětlení. Navíc každé číslo je
vázané na souřadnice GPS.
A jak systém funguje? V okamžiku vzniku
kritické situace zavolá občan na linku tísňového volání 112, jejímž prostřednictvím
se lze dovolat pomoci hasičů, policie či
zdravotnické záchranné služby. Operátor
občana navede na číslo sloupu a podle digitální mapy tak přesně určí polohu místa. Tím rychleji pak může být na místě pomoc.

bičky“ vždy těší a nadšeně je vítají, těm
zase na oplátku pobyt mezi nejmenšími
přináší veliké potěšení a cítí se potřebné.
A protože takových babiček a dědečků
není nikdy dost, i nadále sháníme další.
Stačí třeba jen jedna hodina týdně, kdy
uděláte radost sobě i druhým! V případě

zájmu kontaktujte Dobrovolnické centrum
Koalice nevládek Pardubicka, které se
o dobrovolníky stará, a to na tel.:
775 551 412 nebo email: krivkova@konep.cz. Rádi Vás uvidíme a sdělíme k této
činnosti další potřebné informace.

Ing. Jana Růžičková
tajemnice úřadu

Služby města Pardubic, a.s.

„BABIČKY A DĚDEČKOVÉ,
PŘIJĎTE ZA NÁMI DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY!
Už více než rok má za sebou pilotní projekt statutárního města Pardubice, jehož
cílem je propojení nejstarší a nejmladší generace. V rámci něho dochází dobrovolníci z řad seniorů do pardubických školek,
kde si hrají s dětmi, předčítají jim pohádky
nebo třeba pomáhají při oblékání, jídle,
na vycházkách a výletech. Zapojují se i při
zájmových aktivitách žáků základních
škol, hlavně v doučování či vedení kroužků. To znamená velký přínos pro obě strany – senioři neztrácejí kontakt s vnějším
prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní a nemají pocit osamění. Děti se zase
učí mezigenerační solidaritě i toleranci
a navíc řadě z nich dobrovolníci mohou
částečně nahrazovat prarodiče. Ti praví totiž třeba ještě pracují nebo žijí jinde, a dětem jejich společnost chybí. Až dosud se
do tohoto ojedinělého projektu zapojilo
celkem 18 dobrovolníků a ohlasy jsou zatím velice pozitivní. Děti se na svoje „ba-
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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

STROMY OKOLO NÁS
Nevím už, který z filozofů řekl, že příroda je
kniha, kterou nám dal sám Bůh. Každý bez
rozdílu z ní může čerpat vědění i užitek. Kdo
pochopí její zákonitosti, dobře udělá, kdo ne,
tomu se to dříve či později vymstí. Jako knihu
nejvzácnější by ji měl opatrovat, aby i ti další
co sem přijdou, měli z čeho čerpat. Postavím-li si např. dům u řeky, musím počítat s tím, že
někdy přijde povodeň a být na to připraven.
Ať si o sobě myslíme, co chceme, byli jsme
a dál budeme pouze její součástí. Abychom
tady vůbec mohli být, za to můžeme být vděční zeleni, potažmo stromům okolo nás. Oni
pro nás vydechují do vzduchu životadárný
kyslík. Teď ho tam máme asi 21%. Ale před
geologickým nedávnem, asi 800 milionů let
zpět, ho bylo jen 13 %. To bylo však na počátku života. Tak vidíte, kolik ho ta zeleň pomocí
chlorofylu za ty roky vyrobila, aby se nám
dobře dýchalo.
V loňském roce byly Pardubice vyhodnoceny
jako jedno z nejzelenějších měst. Važme si
toho a chovejme se jako dobří hospodáři, kteří vědí, že je nutno napřed set a sázet, aby se
jednou mohlo sklízet a kácet. Předešlé generace to věděly a proto mohly například
vzniknout louky se skupinami stromů a keřů
okolo Chrudimky u Nemošic. Hospodáři tady
získali jak krmivo, tak dřevo a ještě zde zbylo
dost místa pro ptáky, ostatní zvířata a různé

kvítí. Dodnes stojí za to se sem vypravit
na procházku, nejlépe na jaře. Dnešní život
ovládají čím dál víc technické vymoženosti
a z volné krajiny ukusují čím dál větší kus stavební lobby. Je otázka, jak je dalece nutné pro
společnost zabírat a betonovat neustále nové
plochy, když mnohé již jednou zastavěné jsou
opuštěné a zcela bez využití. Jednou zastavěné pole již nikdy nedá úrodu a ani nezachytí
vodu a pošle ji kanalizací co nejrychleji pryč.
Nedávno bylo v jednom fejetonu pana Hofmana jeho zamyšlení nad vyjádřením úředníka Pražského magistrátu, kterým se povolovalo zastavění volné plochy. Stálo tam, že
místo je nevyužívané a zarostlé pouze stromy
a keři. To až zarazí. Nejsou takoví v Pardubicích taky? Je jasné, že nelze každý strom zachovat, každý má jinou životnost, ale dřív než
některý skácíme, bychom měli alespoň dva
vysadit. Jsou takové země, většinou ty severské, kde jsou architekti ochotni své vize dát
do souladu se stávající zelení. A to jí tam mají
opravdu dost. Inu kéž bychom takové osvícené měli také. Život a myšlení dnešních lidí
ovládá víc a víc technika Je to k jejich škodě.
Z dětských let ještě pamatuji heslo: „Větru
dešti poručíme, přírodu si podmaníme“. Děda
k tomu dodával: „Jen jestli nás poslechne“
nebo „Jen aby nám to nevrátila“. Asi věděl,
co říká, byl zkušený.

V Klubu Přátel Pardubicka jsme se domluvili,
že dáme dohromady seznam zajímavých stromů a nebo jejich skupin v našem okolí. Ono
se totiž v každém popisu místa dozvíte všechno možné, ale přírody si nevšímá nikdo. Není
nutno, aby to byly stromy označené jako chráněné a aby byly staré. I ten mladý stromek při
nějaké příležitosti vysazený jednou zestárne
a nahradí ty dnešní kmety a bude právě třeba
někomu dobrý záznam o jeho historii. Onen
seznam poslouží třeba při plánování nedělní
procházky. Proto bych rád tímto požádal každého, kdo by mi mohl dodat nějaké informace
o tom, co se mu líbí. Jedná se o Pardubice
a přilehlé okolí. Jako příklad uvedu pěknou
skupinu lip v Drozdicích u pomníku. Sem je
dobré zajít, když jsou v květu a nadýchat se
provoněného vzduchu. Udělá to dobře každému.
Protože už kvetou ocúny, je to znamení, že
začíná podzim. Užijte jeho pěkných dnů
k dlouhým procházkám, dokud to jde. Je to
zdravé a já se těším na informace o zajímavostech přírody okolo vás. Volejte mi je na telefony: 603 965 533, 466 651 796 nebo pište
na e- mail: kvetinarstvi@volny.cz
Zahradník František Hlubocký

ZA KRÁSAMI LÁZNÍ BOH- ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘIJDE ZA VÁMI DOMŮ
DANEČ A BLÍZKÉHO OKOLÍ Potřebujete a hledáte kvalitní domácí zdravotní péči poskytnutou specializovanou, kvalifiko-

Ve dnech 23. - 25. září je v Lázních Bohdaneč
okresní zahrádkářská výstava. V sobotu 24.9.
2016 je pořádána Českým zahrádkářským
svazem procházka po Lázních Bohdaneč a jejich blízkém okolí s komentovanou prohlídkou této výstavy. Sraz je ve 14 hodin před
bohdanečskou radnicí, pak bude následovat
krátká prohlídka staré radnice a procházka
na sádky. Zde je přislíbena beseda o rybaření
s panem Vondrkou, v blízkosti jsou staré pernštejnské duby a daňčí obora, příp. Polákův
poloostrov s ptačí rezervací.
Na setkání se těší František Hlubocký
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vanou sestrou?
Dáte přednost léčbě doma před pobytem v nemocnici při stejně kvalitní péči, která by Vám
byla poskytnuta při hospitalizaci?
Máte možnost využít komplexních služeb naší agentury domácí péče MANAIA, s.r.o.
Co nabízíme?
Vysoce kvalifikovanou ošetřovatelskou a paliativní péči ve svém vlastním sociálním prostředí,
ve svých domovech za přítomnosti blízkých a rodinných příslušníků.
Komu?
Všem, kteří potřebují lékařskou péči (např. po chirurgických zákrocích, po iktu, onkologicky
nemocní, atd.) a přitom nechtějí trávit vzácný čas v nemocničním zařízení. Těm, kteří chtějí
trávit chvíle se svými blízkými v jeho známém, přirozeném prostředí.
Náš cíl:
Poskytnout komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči profesionálním týmem zdravotnického personálu včetně možnosti fyzioterapie, sociálního poradenství, masáží atd. Chceme přispět k rychlejšímu zotavení, opětovnému zapojení se do dění v rodině, poskytnout klientům
maximální komfort, zlepšit samostatnost…zkrátka kvalitu života.
Kromě odborných zdravotních úkonů nabízíme svým klientům zapůjčení zdravotnických
a kompenzačních pomůcek.
Nonstop linka - +420 775 310 595
Agentura Manaia, s.r.o.
http://adp-manaia.cz/
Na Labišti 527
https://www.facebook.com/agenturaManaia/
530 09 Pardubice 9
e-mail: info@adp-manaia.cz

ZPÁTKY DO ŠKOLY

NOVÁ PRAVIDLA PRO
POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ

Jako již tradičně přivítal 1.září do školy v Pardubičkách prvňáčky starosta MO Pardubice IV
Ing. Petr Heřmanský. Do první třídy nastoupilo 25 žáků, 15 dívek a 10 chlapců.
Tak ať se jim daří a škola je baví!

POČÍTAČ NEJEN PRO MLADÉ, OD ZÁŘÍ ZAČÍNÁME!
Rádi byste se naučili na počítači? Chtěli byste komunikovat se svými blízkými pomocí emailu nebo facebooku? Nevíte si rady s tím, jak a kde hledat práci či jak si vytvořit životopis?
Přijďte do Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s. V rámci služby
sociální rehabilitace nabízíme Školení na počítači, zcela zdarma a to pro zdravotně postižené
i seniory. Od měsíce září nabíráme nové zájemce o službu.
Školení probíhá individuálně s pracovníkem, který Vás proškolí na počítači.
Nebojte se a přijďte se naučit něco nového nebo si jen osvěžit své znalosti.
V případě zájmu se obraťte na:
Bc. Narcisa Jelínková,
Bělehradská 389, Pardubice,
tel: 775 693 984,
narcisa.jelinkova@czp-pk.cz, www.czp-pk.cz.

Od 1. října letošního roku vejde v platnost novelizace přestupkového zákona, ve které je
zrušena možnost ukládat výjimky týkající se
akcí pořádaných v době nočního klidu. Dříve
obecně závazná vyhláška umožňovala radě
městského obvodu udělit výjimku v pořádání
společenských akcí po 22. hodině.
Rodinné zahradní oslavy, kulturní a další společenské akce budou muset od letošního října
dodržovat noční klid od 22 hodin. Výjimku
dostanou pouze ty akce, které budou uvedeny
v obecně závazné vyhlášce města.
Organizátoři soukromých i veřejných akcí,
kteří nebudou mít pořádané akce uvedeny
v této vyhlášce, tak musí dodržovat od 22 do
6 hodin noční klid. Pokud se tak nestane, mohou být sankcionováni za přestupek rušení
nočního klidu, kdy pokuta hrozí až do výše
10.000 Kč.
Jitka Korečková, DiS.
referent přestupků

MIREA NA PÓDIU ANEB
MISTŘI RECYKLACE
Stacionář MIREA uspořádal 20. září 2016
pro své příznivce netradiční setkání s názvem
„MIREA na pódiu V aneb Mistři recyklace“,
které se konalo pod záštitou radní Pardubického kraje Ludmily Navrátilové. Neopakovatelnou výpravu do světa fantazie, kreativity,
barev a tónů připravili klienti stacionáře MIREA ve spolupráci s žáky tanečního oboru
ZUŠ Pardubice - Polabiny pod vedením
Mgr. Naděždy Gregorové.

MIREA denní stacionář, o.p.s.
Ostřešanská 25, Nemošice,
530 03 Pardubice
www.mirea.cz mirea@mirea.cz
tel.: 466 262 384, 734 458 688
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POMOZTE POTŘEBNÝM

BLAHOPŘEJME

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

• Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne: 24. 10. až 31. 10. 2016
čas: Po a St 8-17h, Út a Čt 8-15h, Pá 8-14h
(polední přestávka 11:30-12:30h)
místo: Úřad MO Pardubice IV, Bokova 315, Pardubičky
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

KONTAKTY

Významné životní jubileum v měsíci září, říjnu a listopadu oslaví
tito občané našeho obvodu:
80 let
Vrběcká Olga, Pavlíková Irena,
Gleissnerová Jitka, Nečesaná Jaroslava
85 let
Doležal Zdeněk, Mareš Otakar, Hebký
Miroslav, Borovec František, Pilná Marie,
Šimonová Marie, Moravec Zdeněk
90 let
Voženílková Marie, Macasová Libuše
93 let
Kopecká Marie, Žáková Vlasta
94 let
Krčmářová Marie
95 let
Zemenová Eliška		
				

Všem jubilantů blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné
zdraví, pohodu a spokojenost.

Telefonní a e-mailový seznam ÚMO Pardubice IV platný
od 1. 9. 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
Bížová Gabriela, DiS. - mzdová agenda a vnitřní věci gabriela.bizova@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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