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SLOVO STAROSTY


Vážení spoluobčané,

adventní čas je v plném proudu a většina
z vás spíše soustředí své myšlenky k nadcházejícím vánočním svátkům, přesto bych
Vás rád informoval o plánovaných investičních akcích v našem obvodu.
Dobrou zprávou pro město Pardubice a i náš
obvod je, že Hradecko-pardubická aglomerace jako první ze sedmi metropolitních oblastí má schválenou strategii a může v následujících letech vyčerpat z fondů evropské
unie více než 3,5 miliardy korun.
V této souvislosti jsem absolvoval pracovní
seminář na téma strategie ITI neboli integrované územní investice, pořádané Magistrátem města Pardubice. Účastníci semináře
byli seznámeni s prezentací harmonogramu výzev ITI plánovaných pro rok 2017
a s konkrétními projekty připravovanými
městem Pardubice. Zajímavé projekty pro
město budou zejména z hlediska energetických úspor.
Pro náš obvod jsou aktuální dva projekty,
stezka pro cyklisty, která propojí Hostovice,
Žižín, Mnětice, Drozdice, Nemošice a Pardubičky a projekt „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“. Cílem tohoto
projektu je výběr ideového záměru přeměňující Národní kulturní památku v důstojné

POZVÁNKA
pietní místo pro širokou veřejnost. Budoucí
podoba památníku by měla být atraktivní
jak pro pamětníky, tak i pro budoucí generace. Srdečně Vás zvu na prosincové zasedání
zastupitelstva našeho městského obvodu,
kde budou představeny myšlenky kreativců
ideového návrhu.
Problém s chátrajícím areálem staré Tesly
v Kyjevské ulici mě znepokojuje už mnoho let. Již několik návrhů na vyřešení dopravy a využití areálu skončilo neúspěšně.
V současné době vypadá nadějně příprava
prodeje areálu Magistrátem města Pardubice. Pro prodej formou veřejné zakázky jsou
stanovena kvalifikační a hodnotící kritéria.
Dlouho se diskutuje o způsobu dopravního
napojení areálu. Existuje několik návrhů
a nejreálněji se jeví studie s okružní křižovatkou na nadjezdu. Město Pardubice rozhodne o podobě a funkčním využití areálu
a stanoví podmínky pro dopravní napojení.
Zastupitelstvo našeho obvodu zajímá návrh
na funkční řešení celého areálu, protože
dojde ke stavební změně k sousedním nemovitostem. Určitě nás zastupitele obvodu
zajímá, zda nedojde ke zhoršení pohody
bydlení například z pohledu výšky nových
budov nebo se z důvodu nových činností
v areálu nezhorší životní prostředí.
Komise pro rozvoj a strategii a rada našeho obvodu se seznámily s připravovaným
materiálem pro prodej areálu bývalé Tesly
a schválily vlastní návrh na funkční využití
brownfieldu Tesla.
Zásadním požadavkem Rady MO Pardubice IV je, aby se neřešilo pouze území bývalé
Tesly, respektive aby tomuto řešení předcházel urbanistický návrh prostoru mezi
Krajskou nemocnicí Pardubického kraje
a brownfieldem Tesla, které vytváří jedinečnou možnost k urbanistickému formování
CENTRA městského obvodu respektive
subcentra Statutárního města Pardubice se
specifickými funkcemi v návaznosti na stávající hlavní funkční využití území - zdravotnictví.
Městský obvod již jednou takové řešení
zpracoval a předložil ve formě územní stu-

V pondělí dne
19. prosince 2016
v 17.00 hod.

se koná
v zasedací místnosti
v suterénu Úřadu
MO Pardubice IV
v Pardubičkách
veřejné zasedání
Zastupitelstva
MO Pardubice IV.
Program zasedání naleznete
ve vývěskách MO nebo
na webových stránkách
MO Pardubice IV.

Jste srdečně zváni!
die, která byla ještě nedávno zaregistrovaná
jako územně plánovací poklad.
Celé znění návrhu předaného na Odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubice
naleznete v tomto vydání zpravodaje.
Dovolte, abych Vám touto cestou popřál
příjemné prožití adventního času, klidné
a pohodové svátky vánoční a do nového
roku pevné zdraví, ať se Vám daří v soukromém i pracovním životě.
Ing. Petr Heřmanský
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2017
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Pardubice
Místní poplatek ze psů
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 2017 a o místním
poplatku ze psů pro rok 2017. Příslušné
OZV pro rok 2017 budou k nahlédnutí
na stránkách Statutárního města Pardubice
– www.mmp.cz – (vyhlášky a nařízení místní poplatky).
Splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu je do 30. dubna
2017.
Splatnost místního poplatku ze psů je
do 15. března 2017.
O sazbě (výši) poplatku za svoz odpadu
budou občané informováni po zasedání zastupitelstva města Pardubice, které se koná
dne 15. 12. 2016, prostřednictvím tisku,
hlášením v místním rozhlase, na web.
stránkách ÚMO Pardubice IV www.pardubice4.cz a ve vývěsních skříňkách MO
Pardubice IV.

Sazby (výše) místního poplatku ze psů zůstávají stejné jako v předchozích letech.
Poplatky je možno uhradit:
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) složenkou – složenky budou v našem
MO rozeslány v průběhu měsíce února až
dubna 2017 těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud nezaplatili. Na složenky může správce poplatku uvést „výši celkového nedoplatku“ (tj. poplatek za r.
2017 + případné nedoplatky z předchozích
let). Případné nedoručení nebo ztráta složenky nezbavuje občany poplatkové povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky. Jejich rozeslání
ze strany MO Pardubice IV je nadstandardní služba sloužící k připomenutí poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke
splnění poplatkové povinnosti není nutné
čekat až na obdržení složenky.
c) bankovním převodem na účet MO
Pardubice IV:

č. účtu: 000019-1205459389
kód banky: 0800
poplatek za komunální odpad - variabilní
symbol: číslo poplatníka bude uvedeno
na složence (každá osoba má svůj VS, který na požádání sdělí správce poplatku
nebo lze uvést rodné číslo)
- specifický symbol: 1337 (1340)
poplatek ze psů - variabilní symbol: číslo poplatníka bude uvedeno na složence
nebo ho na požádání sdělí správce poplatku
- specifický symbol: 1341
d) v hotovosti v jednotlivých obcích
v době od 15.30 do 17.30 hod.
- v hasičské zbrojnici v Mněticích v úterý
17. 1., 14. 2., 14. 3. 2017
- v úřadovně v OD v Černé za Bory
ve středu 18. 1., 15. 2., 15. 3. 2017
- v úřadovně v OD v Nemošicích ve čtvrtek
19. 1., 16. 2., 16. 3. 2017
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.

INFORMACE O SVOZU ODPADU V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ V ROCE 2016
V době vánočních svátků i na Silvestra bude zachován standardní harmonogram svozu komunálního odpadu i separovaných složek odpadu pro občany města, firmy
i obce. Separační dvory budou v době vánočních svátků, tj. od soboty 24.12. do pondělí
26.12., uzavřeny. Na Silvestra, tj. v sobotu
31. prosince 2016, budou v provozu ty separační dvory, kde připadá na sobotu standardní
provozní doba dvora (to jsou kromě dvora
v Dražkovicích všechny separační dvory
ve městě).
Od pondělí 2. ledna již bude probíhat svoz všech nádob obvyklým způsobem
bez jakýchkoliv změn. Od tohoto termínu platí i běžné otevírací doby separačních dvorů.
Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost
odložit živé odstrojené vánoční stromky
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ke stanovištím kontejnerů – nikoliv však
k popelnicím rodinných domů! Odtud stromky při svozu komunálního odpadu sváženy
nebudou. Žádáme, aby stromky byly zbaveny
veškerých ozdob, protože jsou poté odvezeny
na kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají
vstupní surovinou na výrobu kompostu.
Závěrem nám dovolte poděkovat
za spolupráci v roce 2016 a popřát všem klidné a spokojené svátky prožité ve zdraví
a ve společnosti těch nejbližších.
Pracovníci Služeb města Pardubic, a.s.
V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících
informací či dalších dotazů mohou občané
kontaktovat pracovníky společnosti Služby
města Pardubic na telefonních číslech
466 260 831-33.

Chodník v Kyjevské ulici už je částečně
v novém.

CO NÁM PŘINESE AREÁL BÝVALÉ TESLY?
Návrh na funkční využití brownfieldu
Tesla schválený Radou MO Pardubice IV
Jako nejvhodnější z pohledu na funkci
CENTRA se jeví maximálně možná kombinace funkcí, které budou zárukou, že
areál Tesla ve spojení s krajskou nemocnicí bude žít minimálně v denní době. Nevylučuje se ani přesah využití do nočních
hodin, pokud nepůjde o aktivity produkující hluk.
Žádoucí jsou tedy tyto aktivity:
Krajská nemocnice + ostatní tematicky
související funkce
Centrální archiv krajské nemocnice, garáže, dílny údržby, Krajská hygienická stanice, Zdravotní fakulta nebo alespoň nějaká
její část, následná péče, rehabilitace, další
funkce vybrané krajskou nemocnicí.
Sport a relaxace (víceúčelová hala, bazén, masáže, fyzioterapie, fitness, sauna,
rehabilitace po úrazech a operacích, péče
o tělo, regenerace)
Sociální služby
Penzion pro seniory
Chráněné a podporované bydlení
Terénní a pečovatelská služba

OSTŘEŠANSKÁ SPOJKA
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dne 20.10.2016 jsme obdrželi oznámení
o zahájení zjišťovacího řízení k záměru
výstavby Ostřešanské spojky. Jednalo se
o zahájení procesu zjišťovacího řízení záměru, jaký bude mít vliv stavba a provoz
železnice na životní prostředí. Záměr se
posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí.

Denní a týdenní stacionáře pro seniory
Školství a vzdělávání
Speciální škola – jazyky, PC
Mateřská škola, jesle
Univerzita třetího věku
Zájmová činnost mládeže (modeláři, skauti, přírodovědci, kreslení a modelování,
keramika, tanec – něco jako dům mládeže)
Věda a výzkum
Počítačové technologie, slaboproudé technologie, alternativní energie, životní prostředí a tvorba softwaru pro zdravotnictví,
laboratorní diagnostika, biotechnologie,
sídla společností s touto a podobnou náplní práce.
Umění a řemesla (městská galerie, ateliery umělců, chráněné, zakázkové a prototypové dílny, pořádání workshopů
Stravování + Obchod
Obchod s potravinami – DTTO „Vitamínka“, restaurace (bio nebo dietka), nákupní
galerie.
Doprava v pohybu
Přístup do areálu Tesly a pohyb vozidel
pacientů a návštěvníků krajské nemocnice,
zaměstnanců atd. řešit okružní křižovatkou na výškové úrovni nadjezdu s rameny
směřujícími do Tesly a do Nemocnice
Jedná se o stavbu dvoukolejné železnice
z Pardubiček přes Nemošice a Ostřešany
do města Chrudim. Na ministerstvo životního prostředí jsme ve stanovené lhůtě zaslali své připomínky k oznámení. Připomínek se sešlo zřejmě mnoho, proto se
ministerstvo životního prostředí rozhodlo
a dne 24.11.2016 nám zaslalo závěr zjišťovacího řízení. V závěru bylo konstatováno
to, že se stavba bude kompletně posuzovat
podle zákona č. 100/2001 Sb. Tedy bude
zpracována nová dokumentace podle pří-

(řešila výše zmíněná studie).
Doprava v klidu
Kapacitní parkovací domy pro Teslu i pro
Nemocnici (případně jeden vícepodlažní
pro obě lokality) umístěný pod výškovou
úrovní stávajícího nadjezdu s jednoduchým napojením na okružní křižovatku
Vnitrobloky v areálu Tesly vyčistit a odtěžit zeminu s pravděpodobnou kontaminací
- vzniklý prostor se vyřeší jako podzemní
garáže zastřešené zelenou střechou.
Bydlení a ubytování
Bydlení by bylo možné připustit v ulici
Zelená a to buďto ve formě hotelu pro návštěvníky krajské nemocnice a bytových
domů (maximálně však třípodlažních).
Zeleň - parková úprava volných ploch
i „náměstí“ mezi Teslou a Nemocnicí
Nežádoucí jsou tyto aktivity:
Monofunkční centrum bydlení
Obchodní – nákupní centrum
Obtěžující výroba
Jakákoliv další funkce indukující dopravní
zátěž vozidel nad 3,5 tuny
Jakákoliv další funkce generující hlukovou zátěž (venkovní hřiště, kurty apod.)

lohy č.4 výše uvedeného zákona a bude
probíhat nové kompletní projednání tohoto záměru. O průběhu řízení Vás budeme
informovat na úřední desce a případně
v dalším vydání zpravodaje. Nyní investor
bude zpracovávat novou dokumentaci
a pak ji předloží k novému projednání.
Kdy to bude nelze odhadnout, může to trvat několik měsíců, rok nebo dva.
Ing. Jana Růžičková
tajemnice úřadu
Do kolečka do kola se můžete projet
po nové kruhové křižovatce v Černé
za Bory, která zvýšila plynulost provozu.
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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

NOVÍ KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ
Nově zvolení krajští zastupitelé složili slavnostní sliby. Kromě této formální záležitosti
čekala na nové zastupitele také volba devítičlenné krajské rady a hejtmana. Do svých
funkcí byli zvoleni také uvolnění předsedové Kontrolního a Finančního výboru
a předsedové Výboru pro IZS a Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Po zasedání zastupitelstva se premiérově v novém složení setkali také krajští radní.
„Je to koalice lidí, kteří se znají a vědí, co mají
od sebe čekat. Jsem přesvědčený, že tým, který vzniká, bude týmem dělným, pro který nebude Pardubický kraj kořistí,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. „Pro politickou kulturu
v našem kraji je dobré, že uvolňujeme dvě
místa předsedů výborů pro opoziční strany.
Opozice díky tomu nebude mít pocit, že má
zavřené dveře. K tomu v našem kraji nikdy
nedocházelo a docházet nebude,“ konstatoval
Netolický.
Kdo jsou členové Rady Pardubického kraje?

Hejtman: Martin Netolický (ČSSD)
Dosavadní hejtman kraje bude i v následujících čtyřech letech kromě koordinace všech
resortů zodpovědný za oblast rozpočtu a financí kraje.
1. náměstek: Roman Línek (KPK)
První hejtman kraje a dosavadní 1. náměstek
zodpovědný za oblast zdravotnictví bude mít
v nové krajské radě zodpovědnost za investice, majetek, ale také kulturu.
Náměstek: Michal Kortyš (ODS)
Dosavadní místostarosta Litomyšle, který stál
od roku 2006 do roku 2014 ve vedení města,
bude v krajské radě zodpovědný za dopravu
a dopravní obslužnost.
Členové rady:

Upozorňujeme naše občany na pohyb zástupce údajné nezávislé skupiny odborníků zabývajících se legalizováním nelegálně postavených staveb, který se představuje jako
Ing. Matěj Machač, vedoucí Pardubického
kraje. Vlastníky nemovitostí, které si vytipuje
v katastru nemovitostí a podle leteckých
snímků, které porovnává s katastrálními mapami, oslovuje dopisem, ve kterém vyhrožuje
pokutami, pokud se domnívá, že stavba není
povolená. V závěru dopisu nabízí svoje služby. V hlavičce dopisu je vymyšlené logo Registru staveb České republiky, který ale oficiálně neexistuje, jako nejsou k dispozici ani
jejich zveřejněné webové stránky. Lze záro-
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Pavel Šotola (KPK)
Také oblast sociální péče a neziskového sektoru bude pokračovat ve stejném personálním
složení jako v předchozích čtyřech letech.
René Živný (KPK)
I v následujícím období bude mít René Živný
zodpovědnost za oblast sportu, cestovního ruchu a informatiky.
Ladislav Valtr (ODS)
Dosavadní dlouholetý starosta Chocně převezme zodpovědnost za chod resortu zdravotnictví.

Bohumil Bernášek (ČSSD)
Dosavadní místostarosta Lanškrouna převezme zodpovědnost za školství.

Hana Štěpánová (STAN)
Jediná žena v krajské radě, starostka Morašic
na Litomyšlsku bude zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

veň konstatovat, že ani pan Ing. Matěj Machač není vedoucím Pardubického kraje.
Vyzvat Vás k legalizaci jakékoli stavby
na Vašem pozemku může na území Pardubic
pouze Katastrální úřad pro Pardubický kraj
a nebo stavební úřad Magistrátu města Pardubic. Tyto dvě instituce Vás mohou vyzvat
k nějaké nápravě a uvést i případné sankce
za nesplnění povinností ze zákona. Rozhodně
to není žádný Registr staveb České republiky.

patří poděkování všem dárcům a také panu
Hessovi za jeho iniciativu,“ řekl hejtman
Netolický.
Původní babybox, který je v Pardubické nemocnici umístěn v zadní části pavilonu Porodnicko-gynekologické kliniky, byl slavnostně spuštěn 29. července 2008 jako
jedenáctý v pořadí v Česku. Za dobu jeho
existence do něj bylo umístěno pět dětí –
dvě dívky a tři chlapci. „Nový babybox je
zhotovený z antikorového plechu, jeho
dvoukřídlá dvířka se otvírají automaticky
a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se
zcela samočinně zavřou. Ručičky či nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi
s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je opatřen
náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou
službu a na mobilní telefony zdravotníků,“
popsal průkopník babyboxů Ludvík Hess.

Ing. Jana Růžičková
Tajemnice úřadu

POZOR NA NOVÉ „ ŠMEJDY “

Václav Kroutil (ČSSD)
Dlouholetý krajský radní bude i v následujících čtyřech letech zajišťovat problematiku
životního prostředí, zemědělství a venkova.

V PARDUBICKÉ NEMOCNICI
BYL UVEDEN DO PROVOZU
BABYBOX DRUHÉ GENERACE
Pardubice – V Pardubické nemocnici je
nově umístěn babybox druhé generace.
Speciální schránka, do níž mohou ženy
v těžké životní situaci odložit novorozené
dítě, nahradila původně používaný babybox instalovaný v roce 2008. „Přestože někdo může říci, že babybox v Pardubické
nemocnici zachránil jen pět dětí, tak se zamysleme nad tím, kde by děti dnes byly,
kdy babybox nebyl instalován. Věřím proto, se dětem, které zachránil předchozí babybox, z velké části snad žije lépe. Proto

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA PARDUBICE ZVE VŠECHNY
ZÁJEMCE O STUDIUM NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro školní rok 2017/2018 nabízíme uchazečům
60 míst v maturitním oboru Zdravotnický asistent, 30 míst v maturitním oboru Zdravotnické
lyceum a 30 míst v oboru s výučním listem Ošetřovatel. Na obor Ošetřovatel se přijímací
zkoušky nekonají. Na obory Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent se budou konat
jednotné přijímací zkoušky 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 a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Pro
absolventy tříletého oboru Ošetřovatel nabízíme
30 míst v denním dvouletém nástavbovém studiu a 30 míst ve večerním nástavbovém studiu
Zdravotnický asistent, na tyto obory se konají
jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Součástí školy je školní jídelna

ŠKOLNÍ ROK 2016/17 NA GYMNÁZIU DAŠICKÁ, PARDUBICE
Gymnázium Dašická, Pardubice je nejstarší
pardubické gymnázium s tradicí delší než 100
let, které zaručuje osvědčenou a kvalitní přípravu pro další studium na vysokých školách,
97% – 100% úspěšnost přijetí absolventů
na vysoké školy.
Ve školním roce 2017/18 bude přijímat šedesát
žáků do čtyřletého a šedesát žáků do osmiletého studia. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou pro uchazeče z devátých tříd 12. a 19. dubna 2017 a pro uchazeče z pátých tříd 18. a 20.
dubna 2017.
Dny otevřených dveří už na gymnáziu proběhly v termínu 9. listopadu a 5. prosince 2016, ale
po domluvě lze školu navštívit i individuálně.
Každý ze zájemců si tak může prohlédnout
prostředí, ve kterém se studenti vzdělávají.
Gymnázim nabízí mimo výuku i velké množství kroužků (kroužek robotiky, kroužky jazykové, sportovní, přírodovědecké, kroužek pěvecký apod.). Každý rok se studenti gymnázia
v rámci výuky zúčastní i několika zahraničních
studijních pobytů, a to v rámci různých soutěží, sportovních kurzů nebo výměnných zájezdů. V loňském školním roce navštívili např.
Německo, Francii, Velkou Británii, Portugalsko, Itálii nebo Rakousko.
Rádi se s uchazeči o studium setkáme třeba
i při přijímacích zkouškách nanečisto, které
bude naše škola pořádat 24. ledna 2017
od 14.00 hodin. V tomto termínu si budou
moci všichni zájemci vyzkoušet přesný model
ostrých přijímacích zkoušek.

a domov mládeže. Odborná praxe probíhá
v Pardubické nemocnici. Všechny zájemce
o studium zveme na Dny otevřených dveří
ve čtvrtek 8.12.2016 od 10:00 do 17:00 a v so-

botu 21.1.2017 od 9:00 do 11:00. Více informací najdete na www.szs-pardubice.cz.
Mgr. Monika Máslová, ředitelka školy

ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
úterý 17. 1. 2017
od 14.00 do 18.00 hodin
Přijď mezi nás na Mozarťák!
www.gymozart.cz
Od 1. září 2017 otevře naše škola
tři třídy gymnázia ve čtyřletém vzdělávacím
programu. Přijato bude 90 žáků.
Přijímací zkoušky nanečisto:
pondělí 30. 1. 2017
přihlášky na www.gymozart.cz
Dotazy, informace:
tel.: 466 412 838, 606 035 962
gymozart@gymozart.cz
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STÁTNÍ HŘEBČINEC NEMOŠICE
hřebčinec Nemošice stejně jako všechny
ostatní hřebčince pod správou Ministerstva
orby (Ministerstva zemědělství).
Personál hřebčince byl však vojenský (důstojníci, poddůstojníci a vojíni) a tvořil v Rakousko – Uherské armádě vlastní stavovskou
skupinu hřebčinecké služby (Gestütsbranche).
V roce 1917 byl velitelem hřebčince jmenován podplukovník Emanuel Prušák, který velel hřebčinci během státního převratu v říjnu
1918. Jako jeden z největších vojenských odborníků na chov koní byl 8. 11. 1918 převelen na nově vznikající velitelství státních
hřebčinců při Ministerstvu války (národní
obrany).
Ve vedení hřebčince se v následujících letech
vystřídali tito odborníci: Josef Jahoda (1918
– 1928), Karel Vacátko (1928 – 1930),
MVDr. Josef Seget (1931 – 1952)
a Dr. Ing. Jindřich Steinitz (1952 – 1960).
V roce 1960 byl samostatný Státní hřebčinec
Nemošice zrušen a dále fungoval jako pobočka Plemenářského podniku Kladruby nad Labem.
V roce 1790 se začal stavět velký vojenský
hřebčín na pozemcích částečně již vysušeného Nemošického rybníka. V rámci stavby
byly postupně na vysoušených rybnících
(Nemošický a Klárka u Mnětic) zřízeny rozsáhlé výběhy pro koně. Prvním vojenským
velitelem hřebčína byl plukovník Haase.
V letech 1790 – 1830 bylo v hřebčíně chováno 60 – 80 starokladrubských klisen. Hřebčín
měl málo pozemků, které nestačily na vlastní
produkci krmiva, a z neznámého důvodu zde
byla vyšší úmrtnost hříbat. Celý provoz se tak
armádě nevyplácel a hřebčín byl v roce 1830
zrušen.
Aby se využilo budov a pozemků byly do Nemošic v letech 1830 – 1833 přeloženy hřebčí
stanice z okolí. Hřebčín tak byl přeměněn
na hřebčinec. Současně se zřízením hřebčinMateřská škola v Nemošicích
zkrásněla díky novému kabátku,
který byl částečně pořízen
za finanční prostředky, které byly
jako satisfakce za hluk způsobený
leteckým provozem společnosti
LOM Praha
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ce byla provedena přestavba stávajících budov a další budovy byly nově postaveny.
V roce 1815 porodila manželka kapitána
Wilhelma Ramminga, tehdejšího velitele
hřebčína v budově zámku syna Wilhelma (30.
6. 1815 – 1. 7. 1876). Budoucího polního
maršála (Feldmarschall-Lieutenant) Rakouské, později Rakousko – Uherské armády, rytíře řádu Marie Terezie. V roce 1822 byl otec
budoucího maršála povýšen za válečné zásluhy v napoleonských válkách do šlechtického
stavu a z malého Wilhelma Ramminga se stává Wilhelm Ramming von Riedkirchen.
V roce 1890 část tehdejšího hřebčince zničil
požár. Následné opravy realizované v letech
1891 – 1892 dali dnes již bývalému hřebčinci
současnou podobu.
Do státního převratu v roce 1918 byl Státní

Pro připravovanou publikaci k 700. výročí
první písemné zmínky o dnešní městské části
Pardubice – Nemošice hledáme dobové fotografie z Nemošic a blízkého okolí.
A právě třeba i fotografie z bývalého hřebčince, velkostatku nebo městské vodárny, která
se nachází v Nemošickém lese.
Součástí velkostatku byl i mlýn a dvůr
ve Štětíně poblíž Mnětic. Důležité centrum
protinacistického odboje za druhé světové
války. Nenajdou se u některého z občanů fotografie tohoto mlýna z první poloviny dvacátého století?
Nemáte náhodou nějaké fotografie i Vy?
Kontakt: t.janda02@seznam.cz,
tel. 604 701 287

TROCHA STARÝCH ZVYKŮ PRO KAŽDÉHO

Přestože je právě Advent, my se přeneseme
o nějaký den dále, do Vánoc a Vánočního
času, který po nich následuje ,trvá dvanáct
dní a končí na Tři krále, tj. 6. Ledna. Není bez
zajímavosti, že tyto dny přicházející po zimním slunovratu byly považovány za magické
i v dobách předkřesťanských. Advent nám
končí o Štědrém večeru východem první
hvězdy, kdy začíná správný čas usednout
k večeři. Tu zahajuje hospodář krátkou modlitbou a vzpomínkou na ty, jimž nebylo dopřáno být u stolu. Zapálená svíce pro každého
stolovníka zajistí klid a světlo v duši, devět
různých pokrmů zajistí prosperitu, červené
jablíčko potom naše zdraví. Kdo sní kousek
tvrdého chleba, třeba v polévce, vyjádří tak
svojí pokoru a dík za dostatek potravy, kterou
byl obdařen a nebude hladovět ani v budoucnu. Hospodář musí sedět s otevřenými kapsami , aby mu tam mohly stále padat peníze,
hospodyně zase nesmí vstávat od večeře, zanášely by jí slepice a nechtěly sedět na vejcích, mládenec může poslepu napichovat
ovoce z ošatky na stole.Trefí - li švestku, tak
na něj čeká svobodná, napíchnutá hruška značí vdovu a zvědavé děvče může jít po večeři
3x zaťukat na kurník. Ozve –li se kohout, určitě přijde nápadník, kdákání slepice značí,
že ještě bude doma. V dnešní době by se tato
věštírna asi těžko hledala, tak bude jednodušší zůstat u známého házení střevícem či pouštění skořápek z ořechů. Tak si mohou zavěštit všichni mladí. Celá štědrovečerní noc je
plná kouzel a snahy nahlédnout do budoucna.

Nocí po Štědrém večeru končí poklidný, až
zadumaný Advent. Následujícím dnem, Božím hodem vánočním začíná výše vzpomínaný Vánoční čas. Je to doba, kdy je možno se
veselit, navštěvovat, dělat úmluvy a plánovat. Chodilo se i koledovat. Většinou na Štěpána ( 25.prosince) končila služba a dojednávala se další, čeleď dostávala výplatu. Dnes
již zapomenutý je „ Den mláďátek“ 28.prosince. Den, kdy se veselila hlavně mládež
studentská a to mnohdy s takovou vervou, že
musela být nadřízenými napomínána. Tak
stojí ve starých spisech. To, že to bylo období
veselé, nic neubíralo na jeho magičnosti,
v kterou se věřilo už od dob pohanských.
Z toho, co se v tuto dobu dělo, se usuzovalo
na to, co bude v budoucnu. Zároveň se svým
konáním předkové snažili budoucnost ovlivnit. Před zavedením křesťanského kalendáře
začínal nový rok zimním slunovratem. Námi
používané datum 1. ledna platí od r. 1582,
kdy papež Řehoř XIII. provedl poslední reformu kalendáře platnou dodnes. Do dalšího
roku je potřeba vstoupit očištěn od všech
špatností a ještě si naklonit vyšší mocnosti.
Proto bývalo často obětováno domácí zvíře.
Oblíbené bylo prase, bývalo symbolem slunce a spokojeného života. Odtud zvyk darovat
figurky prasátka pro štěstí. Domácí zabijačka
je tudíž vlastně z důvodu obětování, nikoli
obžerství, jak by se mohl někdo domnívat.
Vidíte, jak se to dá hezky zdůvodnit. V tento
magický čas se věřilo, že z kosmu proudí
na Zem nová životadárná energie a Země se

otvírá, aby ji mohla přijmout. S tím se však
na povrch dostávají duchové a zlé síly, které
je třeba zahnat. Jak jinak, než ohněm – potažmo světlem a hlukem. Přes dělostřelecké salvy po vynálezu střelného prachu jsme se dospěli až k pyrotechnice. V mém vyprávění se
pomalu dostáváme ke dni 6. ledna – svátku
Tří králů. Služba byla nastoupena a začínal
všední život. Do toho dne se měly vyřídit
sousedské dluhy a rozepře, aby se mohlo začít s „čistým štítem“. Příští rok by se pak
množily. To je jen trocha zvyklostí a věřte –
nevěřte. Našlo by se jich daleko víc. V mnohém nám předkové dávají poučení, ale i pobavení, někdy zamyšlení. Přeji každému, aby
v sobě dokázal nalézt trochu víry i v ono tajemno. Přestože lidé dříve neměli život lehký, víra jim dávala naději a žití obohacovala.
Buďme rádi, že jsme doposavad na světě.
Věřme, že se slunce k nám vrátí a po každé
noci přijde den. Jak v přírodě, tak i v životě.
Možná pak snadněji řekneme na konci roku
„Co jsme si, to jsme si, život jde dál.“ Na samotný závěr přeji každému, aby dostal prasátko. Přinese mu štěstí, spokojenost a je jedno jestli zlaté či jiné. Rozhodně je to jistější
než dovážení plastoví sloni z Číny. V červeném jablíčku mějte krásnou hvězdu. Na Nový
rok snězte talíř čočkové polévky a jako další
chod samozřejmě něco z prasátka.
Váš zahradník František Hlubocký
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MŠ ČERNÁ ZA BORY

Mateřskou školu Černá za Bory v letošním
školním roce navštěvuje 25 dětí ve věku 3 - 6
let. V září jsme přivítali šest nových kamarádů.
Předností MŠ je právě smíšenost třídy, která
velmi usnadňuje dětem adaptaci na nové prostředí a začlenění do stávajícího kolektivu.
Naše společná cesta odstartovala plavbou
na parníku Arnošt. V říjnu se naše škola zapojila
do projektu Zdravý úsměv. Tento preventivní
program učí děti formou hry základům dentální
hygieny. Svátek sv. Martina jsme oslavili na zahradě MŠ a jeho součástí byl i lampiónový průvod. Mikuláše překvapíme kostýmy čertíků
a adventní čas si zpříjemníme vánoční besídkou. Chybět nebudou ani tvořivé dílničky,
do kterých zapojíme také rodiče. Mezi naše cíle
patří i budování kladného vztahu dětí k životnímu prostředí. Třídíme odpad, využíváme nabídky výukových programů Ekocentra Paleta
a jsme zapojeni do celostátní soutěže Recyklohraní.
I v tomto školním roce nabízíme dětem řadu
sportovních aktivit. Zařazen je kroužek sportovních a míčových her, tanečků, plavecký výcvik a v neposlední řadě zdravotní cvičení pod
vedením lektorky paní Hany Daškové. Veškeré
sportovní vyžití se u dětí setkává s většinovou
oblibou. K dalším zájmovým činnostem patří
keramika a angličtina.
Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné
a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělá-
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vání všem dětem podle jejich možností, zájmů
a potřeb.
Ing. Ludvíková Dita, DiS.
vedoucí učitelka MŠ

MŠ ČTYŘLÍSTEK (PARDUBIČKY A NEMOŠICE)
Letošní začátek školního roku byl pro všechny
děti, rodiče i pracovnice poněkud odlišný.
O prázdninách se s námi rozloučila dlouholetá
paní ředitelka Dana Kopečková a na její místo
byla Magistrátem města Pardubic jmenována
Mgr. Žaneta Vondroušová, DiS. První měsíc se
nesl v duchu adaptace dětí na nové prostředí,
která proběhla díky zkušeným a vnímavým uči-

telkám hladce. Nejstarší děti absolvovaly plavecký kurz pod vedením lektorů PAP. Celá mateřská škola se zúčastnila jablíčkové soutěže či
soutěže o nejkrásnějšího bramboráčka. Program v mateřské škole nám také zpestřují divadla, varieté či edukativní a zážitkové programy.
Mateřská škola i nadále pokračuje ve sběru PET
lahví a doufáme, že i letos se umístíme na prvním místě. Stále se snažíme zvelebovat a udržovat prostředí školní zahrady, za což patří velký
dík našim pracovnicím, které zahradě věnují
svůj čas a péči. Na našem odloučeném pracovišti v Nemošicích byla dokončena oprava střechy a nátěr nové fasády. Za finanční příspěvek,
za který děkujeme MO Pardubice IV, byl zakoupen herní prvek, který zpříjemní dětem pobyt na školní zahradě.
Ve středu 30. 11. jsme vstoupili do adventu návštěvou zámku ve Žlebech, kde jsme se zúčastnili tradiční adventní prohlídky. Tato prohlídka
byla plná hádanek, dětské fantazie a lidového
vyprávění. 5. 12. jsme si užili Mikulášských
oslav, nadílku dostaly děti i od městského obvodu, když krásně zazpívaly zimní a vánoční písničky. Pár dní na to jsme se vydali do pohádkového pekla, které jsme navštívili ve výstavním
prostoru Mázhaus. Následující den se rodiče
mohli zúčastnit předvánoční keramické dílny,
kde si společně s dětmi mohli vyrobit ozdoby
nejen na vánoční stromeček.
A co nás ještě čeká? Ve čtvrtek 15. 12. si dopoledne užijeme vánoční pohody s koledami
u stromečku a rozbalíme si dárečky. Od 16 hodin zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky
na venkovní zpívání koled. A ve středu 21. 12.
se celá mateřská škola vydá do KD Hronovická
na představení Hvězdička betlémská. A pak už
se budeme jen těšit na příchod Ježíška a nového
roku.
Mateřská škola Čtyřlístek Vám všem přeje poklidné svátky, hodně zdraví a štěstí v roce 2017.
Mgr. Žaneta Vondroušová, DiS., ředitelka MŠ

SENIOŘI OPĚT V AKCI
V červnovém vydání zpravodaje jsem vás informovala o našich výletech. Od té doby jsme
nezaháleli a na přelomu srpna a září prožili
krásný týden nedaleko chorvatského města Zadar v apartmánech v blízkosti moře. Společné
soužití utužilo naše přátelství.
Na konci září jsme se vypravili na zámek v Letovicích a do arboreta v Borotíně. Hned následující víkend jsme navštívili zámek a muzeum
řemesel v Letohradě a arboretum v Žampachu,
kde byla spousta rozmanitých dřevin a květin.
Zastavili jsme se i v Žamberku, kde jsme si prohlédli náměstí a ochutnali místní zmrzlinu,
když bylo tak krásně.
V listopadu na pravidelném setkání seniorů
jsme měli besedu o bezpečnosti seniorů chodců
i cyklistů, která byla zakončena vědomostním
testem. Jako odměnu jsme dostali reflexní pásky pro chodce a další bezpečnostní prvky jako
blikající světélka a reflexní vesty. Abychom se
měli na co těšit, máme již na příští rok naplánovány další zájezdy po naší vlasti, které už jsou
z většiny zaplněny (nevím jestli bohužel nebo
bohudík).
V příštím roce máme pravidelné schůzky první
čtvrtek v měsíci, ale vždy po první středě v měsíci v DOMĚ TECHNIKY vedle divadla
v 1. poschodí v restauraci, kde máme sjednanou
rezervaci.
Pokud máte zájem, přijďte mezi nás, rádi vás
přivítáme do našich řad.
Růžena Rősslerová

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
JARMARK VE STACIONÁŘI
MIREA
Stacionář MIREA připravil pro veřejnost i v letošním roce Vánoční jarmark, který se uskutečnil v pondělí 5.12.2016. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně ministryně práce a sociálních
věcí Mgr. Jana Hanzlíková. Hosty při zahájení
jarmarku potěšili svým hudebním vystoupením
klienti stacionáře a žáci pěveckého oddělení
ZUŠ Pardubice, Havlíčkova. Blížící se atmosféra Vánoc na všechny dýchala z bohaté nabídky výrobků vytvořených v organizacích
z Pardubického kraje, které pracují s lidmi
s handicapem, z voňavého cukroví v „kavárničce“ i z vánočně vyzdobeného stacionáře.
Příští rok opět naviděnou!
Hlavním předmětem činnosti stacionáře MIREA je poskytování ambulantní služby sociální
péče dospělým lidem s mentálním postižením.

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

Pozvánka na
24. ročník turnaje mužů
a 10. ročník turnaje žen
ve stolním tenise
o Pohár starosty Městského
obvodu Pardubice IV
KDE: v obecním domě
v Mněticích
KDY: 26.12.2016
V KOLIK:
8:30 - 9:00 h
přihlášky
9:00 h
začátek turnaje
Turnaj je určen pouze pro
neregistrované hráče!!!
Bližší informace na telefonu
602 631 122 – R. Bažant
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DIAKONIE BROUMOV DĚKUJE
V měsíci říjnu proběhla opět charitativní sbírka pořádaná Diakonií Broumov, sociálním
družstvem ve spolupráci s naším městským
obvodem, kterou jsme se zapojili do programu „nepotřebné věci potřebným“. Diakonie
touto cestou děkuje všem dárcům za pomoc
dobré věci. Tentokrát se sešlo nečekaně velké
množství šatstva, obuvi i přikrývek. Vzhledem k velkému zájmu rádi zase na jaře sbírku uspořádáme. Musím opět poděkovat paní
Šimkové z Černé za Bory, která shromažďuje
věci od ostatních občanů ve své garáži a trpělivě vyčkává, až nastane doba sbírky. Pokud byste chtěli přispět do charity dříve, než
v dubnu, můžete tak učinit i prostřednictvím
kontejnerů broumovské Diakonie rozmístěných po Pardubicích ( Palackého třída 2748
Albert - na parkovišti, Poděbradská 297 Albert - na parkovišti ( dříve Interspar ), Spojilská 711 u tříděného odpadu, Trnová 117
u tříděného odpadu).
Ing. Iva Matušková
Referent sekretariátu

BLAHOPŘEJEME
Významné životní jubileum v měsíci prosinci, lednu, únoru a březnu
oslaví tito občané našeho obvodu:
80 let
Vlčková Miloslava, Sodomková Vlasta,
Horník Jiří, Ševčíková Marie, Jelínková
Věra, Picko Slavomír
85 let
Mrštíková Marie, Pražanová Věra, Zabilka
Václav, Kohoutková Jaroslava, Votava Josef
90 let
Bodlák Jiří, Syrová Anna, Ulrichová Anna

105 let
Mandysová Božena

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

91 let
Ullrichová Vlasta, Pavlík Josef
92 let
Emrová Jaroslava, Pitter Vladimír
95 let
Nechanická Jarmila

KONTAKTY

ZMĚNA
DOBY
Provozní
doba úřadu

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

96 let
Ullrich Rudolf

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

v závěru roku 2016
27. 12.
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
28. 12.
8:00 - 11:30 / 12:30 - 16:00
29. 12.
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:30
30. 12.
8:00 - 11:30

ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
úterý
8:00 - 11:30 / 12:30 - 15:30
středa
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 11:30 / 12:30 - 15:30
pátek
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
POKLADNA
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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