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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem vás informoval
o rozsahu opravy mostu nad vlečkou v Pardubičkách. Původně měla být provedena oprava
bez lávky, jsem rád, že po několika jednáních
s odborem dopravy se mi podařilo prosadit
i potřebnou lávku pro pěší. Rekonstrukce
mostu bude provedena v letošním roce.
V rámci přípravy rozpočtu města Pardubice
na rok 2020 předal náš městský obvod na magistrát požadavek na zařazení investiční akce
„Realizace rekonstrukce místní komunikace v ulici Plemenářský podnik v Nemošicích“. Požadovali jsme finanční prostředky ve
výši 7,5 mil. Kč. Městský obvod zajistil zpracování projektové dokumentace a v předstihu
provedl opravu kanalizačního potrubí a v pustí pro odvodnění dešťových vod. Bohužel náš
požadavek nebyl schválen, ale povedlo se již
v 1.změně rozpočtu města, z čehož mám velkou radost. Projekt je připraven pro výběrové
řízení zhotovitele a následně může být zahájena rekonstrukce komunikace.

Připravujeme víceúčelové sportovní hřiště
v Pardubičkách u výrobny lahůdek (stará vrátnice Tesly). Proběhly přípravné práce
a bylo zhotoveno geodetické zaměření hřiště. S katastrálním výkresem byla seznámena
komise pro rozvoj a strategii MO Pardubice
IV a následně byl schválen Radou MO Pardubice IV. V rámci studie jsou navrženy kromě víceúčelového hřiště i plocha pro workout
a dětské hřiště.
Rada rozhodla vyčlenit z projektu víceúčelového hřiště část pozemku pro dětské hřiště
a přednostně připravit realizaci ještě v letošním roce, pokud se podaří zařadit do našeho
rozpočtu v rámci některé změny potřebné finanční prostředky.
Dlouhodobě se potýkáme s problémem parkování v Pardubičkách v okolí krajské nemocnice. Příprava projektu pro výstavbu parkovacího domu v areálu nemocnice by měla
částečně vyřešit neúnosnou situaci. Velkým
zklamáním pro mě je proto překvapující rozhodnutí Pardubického kraje, že tento záměr
bude z finančních důvodů odložen dokonce o
několik let. Je to pro mě velmi překvapující
a špatná zpráva. S přibývajícím časem zaparkovaná auta zabírají stále větší část ulic v Pardubičkách. Vzhledem k chystané revitalizaci
areálu Staré Tesly můžeme očekávat další
zhoršení této situace.
Přesto, že si Pardubický kraj bere úvěr ve výši
dvou miliard, záměr parkovacího domu nebyl
finančně pokryt. Prioritou bude vybudování
centrálního příjmu pardubické nemocnice za
1,6 miliardy korun. Parkování v okolí nemocnice bude proto nadále velkým, těžko řešitelným problémem ještě několik let.
Na zasedání komise pro rozvoj a strategii MO
Pardubice IV byl projednán s firmou Linkcity projekt výstavby v areálu Staré Tesly pro

územní řízení za účasti našich zastupitelů.
Rozsáhlý brownfield plánuje firma přestavět na obchodní centrum, parkoviště a bude
převažovat bytová výstavba. V areálu bude
zachována budova bývalé Telegrafie, o zakoupení této budovy má zájem univerzita
Pardubice pro využití Fakulty zdravotnických
studií. Celý objekt by vysoká škola opravila
na vlastní náklady. Fakulta s nemocnicí úzce
spolupracuje a blízkost nemocnice je proto
velmi výhodná. Univerzita plánuje vybudovat
odborné laboratoře, posluchárny, knihovnu
a zázemí pro akademické pracovníky.
S investičním záměrem se seznámila Rada
MO Pardubice IV a schválila připomínky,
které musí ochránit okolí areálu Staré Tesly
především před hlukem, prašností, znečištěním a narušením komunikace:
• Provoz drtičky omezit na pracovní dny
v době od 6 do 18 hodin.
• Dopravu vést ul. Východní a Kyjevskou,
mimo zástavbu rodinných domů v ul. Zelená
a MUDr. Ducháčkové.
• Řešit realizaci inženýrských sítí pomocí
protlaků pod komunikací.
I přes nepříznivé okolnosti z důvodu rozšíření
koronaviru Vám přeji co nejkrásnější prožití
jarního času, hodně zdraví, optimismu a elánu.
Samozřejmě stále platí nabídka zejména pro
seniory, kteří se v souvislosti s koronavirem
ocitnou v tíživé situaci, aby se obrátili na osadní výbory nebo přímo na Úřad MO Pardubice
IV v Pardubičkách.
Zvládneme to!			
				
Ing. Petr Heřmanský
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JAK ŽÍT SPOLU A S VIREM
Získejme čas a uchovejme dobrou mysl
Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé,
ať je nám osm nebo osmdesát, ať jsme právě teď zdravotníky nebo pacienty čekajícími na operaci, studentkami, žáky, učiteli,
politiky a jejich oponenty, prodavačkami
nebo nakupujícími, úředníky nebo lidmi,
kteří potřebují prostřednictvím úřadu dosáhnout na pomoc, všechny nás v těchto
měsících spojuje možnost onemocnět. Ať
chceme nebo nechceme, patříme k sobě
a potřebujeme se. Nejsme v tom sami.
Pojďme vydržet tlak nejistot a zůstat solidární. Zvládat věci společně. Po prvních
semknutých dnech pravděpodobně zažijeme dny nebo týdny rozčarování a vyčerpání. I pak ale budeme muset ještě několik
měsíců spolu a s Covidem-19 co možná
nejnormálněji žít.
Připomeňme si zásady pro pomoc sobě
a druhým:
Nehledejme viníky, nenajdeme je; získejme čas a kolektivní imunitu
Pandemické hrozby jsou stále přítomné
v našem prostředí nezávisle na nás: jsme
součástí přírody v dobrém i zlém. Můžeme
se snažit šíření epidemie zbrzdit, aby její
důsledky dokázalo zdravotnictví a celé
hospodářství zvládat v běžném režimu.
Zároveň víme, že důležitá je také kolektivní imunita - před příští epidemií nás do
značné míry chrání právě nakažení a s ním
související vznik protilátek v celé společnosti.
Nepodceňujme a nepřeceňujme hrozbu
Postupně se všichni - vláda, odborníci
a občané - učíme nacházet rovnováhu mezi
strachem prospěšným a ochromujícím. Pomáhají získávané zkušenosti. Víme už například, že v mnoha případech se nemoc
dá vládnout doma.
Chraňme občanské svobody i v krizové
situaci
Krizová situace opravňuje vyhlášení krizového stavu podle zákona o krizovém řízení. Stát tím získává velkou moc a využívá ji k ochraně svých občanů. V zákoně
jsou též pojistky proti zneužití této moci.
Například časové omezení krizového stavu. Nezapomínejme přitom na vlastní zodpovědnost za udržení demokracie. Mnohé
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z nás více ohrožuje vzpomínka na totalitní
uzavření hranic než přítomnost viru Covid-19. Podobně může ohrožovat, když je
člověk označován za příslušníka „rizikové
skupiny“. Rizikové jsou spíše situace než
skupiny.
Pomáhejme si navzájem: jde to mnoha
způsoby
Ochranou sebe chráníme druhé. Zachováním klidu povzbuzujeme klid. Zaměřením
na každodenní nároky - práci, učení, vaření - udržujeme věci v chodu. Vypomáhejme si navzájem: Někteří z nás nemají internet, jiní hůře vidí či slyší. Nebo mají
jiné překážky v porozumění situaci. Pokud
se hůře pohybujeme a nemáme internet,
můžeme pomáhat telefonicky, například
doučováním. Pokud jsme děti a máme dost
sil, můžeme druhému donést nákup, vyvenčit psa. Dělat něco pro druhé i v osamění dává situaci smysl. Šití roušek pomohlo mnohým z nás.
Rozložme síly
Nikdo z nás pandemii nezažil. Máme ale
zkušenosti s katastrofami. Mnohé se dají
využít. Například víme, že po počátečním
nasazení přichází vyčerpání. Počítejme
s tím. Vzájemné pomoci bude zapotřebí
i po několika měsících. Rozložme síly, aby
vystačily na později.
Zachovejme nadhled, vděčnost a humor
Víme už, že každá krize je k něčemu dobrá. Ožily sítě spolužáků, kolegů, přátel,
sousedů, příbuzných. Zjistili jsme, kolik
lidí se obětavě stará o druhé v práci i doma.
Dostali jsme šanci přehodnotit, co je důležité. Nově se porovnáváme s nejistotou,
s vlivem náhody. Nemáme všechno v rukách. Snadno nás zasáhne vyšší moc. Někdo pociťuje bezmoc a úzkost, někdo
hněv. Jiný si řekne, že už má odžito a že na
celou věc nemá smysl myslet. Mnohé to
vede k úklidu: ve vztazích, v mysli, doma
nebo před domem.
Každý situaci nějak zvládáme: pomáháním a prací, pohledem na přírodu, omezením příjmu zpráv, cvičením, vděčností,
modlitbami za sebe i druhé, za tento svět.
Pro povzbuzení si lidé posílají vtipy a písně o koronaviru. Italové společně zpívali
z balkonů, Holanďané v domluvený čas
společně zatleskali zdravotníkům. Češi šili
roušky.

A jak dál? Zvládneme to?
Lidé zvládli už horší věci.
I my to zvládneme!
Zdroj - webové stránky Ministerstva vnitra

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
V OBDOBÍ NOUZOVÉHO
STAVU
INFORMAČNÍ LINKA PRO SENIORY,
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
A OSOBY ODKÁZANÉ NA POMOC
DRUHÝCH – při řešení krizových
situací a zajištění základních potřeb
Tel.: 466 859 859
Po-Pá od 7:00 – 16:00h

INFOLINKA
Tel.: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen v případě
vážných zdravotních problémů či
ohrožení života
INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO
ÚSTAVU
Tel.: 724 810 106, 725 191 367,

725 191 370
Linky jsou v provozu nepřetržitě

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ
STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE
Tel.: 602 730 251
Linka je v provozu:
Po-Pá od 14:00 h do 19:00 h
So, Ne od 9:00 h do 19:00 h

KNIHOVNA NEMOŠICE

KNIHOVNA PARDUBIČKY
Milí čtenáři,
na úvod mi dovolte krátké ohlédnutí za
změnami v naší knihovně v minulém roce.
Z knihovního fondu jsme vyřadili přibližně 1300 poničených a obsahově zastaralých knihovních jednotek a uvolnili tak
police pro knihy nové a žádané. Do fondu
jsme prostřednictvím nákupů a darů získali přes 400 zajímavých titulů pro dospělé
a dětské čtenáře. Výměnným fondem
z Krajské knihovny jsme obdrželi 240 dalších titulů včetně audioknih na CD. Dále
se nám podařilo zajistit nákup nového nábytku a vybavení do dětského oddělení.
Koncem loňského roku jsme začali přispívat knihovními záznamy do knihovního
systému Clavius REKS, ke kterému je připojeno mnoho knihoven pardubického regionu. Podstatou je vytvořit on-line katalog našeho fondu pro čtenáře knihovny.
V současné době naši knihovnu navštěvuje
přibližně 130 čtenářů z blízkého okolí.
Ráda bych pozvala i další spoluobčany,
aby se přišli do knihovny podívat a posílili
tak naše čtenářské řady. Naleznete u nás
pravidelně a selektivně doplňované knižní
novinky, moderní i klasická díla české
a zahraniční literatury, dále výběr z poezie, beletristickou literaturu, detektivky,

historické romány, sci-fi a fantasy literaturu, oblíbené komiksy, učebnice, mapy,
cestopisy, díla o významných osobnostech
a další odvětví populárně naučných publikací pro dětské i dospělé čtenáře. K půjčení nabízíme také mnoho zajímavých časopisů pro dospělé čtenáře a zábavné
časopisy pro děti a mládež. Velké oblibě se
mezi našimi čtenáři těší také audioknihy.
Chtěla bych také našim čtenářům připomenout, že jednou s dalších služeb knihovny je služba MVS (meziknihovní výpůjční
služba). Nenajdete-li požadovanou knihu
v našem fondu, zařídíme Vám výpůjčku
z jiné knihovny. Při registraci je rovněž
možné požadovat společný průkaz, který
vám zajistí za roční poplatek 120,- Kč (dospělí) a 60,- Kč (děti, důchodci) návštěvnost v Krajské knihovně v Pardubicích
a v dalších 11 knihovnách městských částí.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat čtenářům naší místní knihovny, ale také čtenářům Krajské knihovny za poskytnutí
velmi zajímavých a zachovalých knižních
darů, které průběžně do fondu vřazujeme.
Lenka Štěpánová, vaše knihovnice

INFORMACE
– MÍSTNÍ POPLATKY

PLÁNOVANÉ AKCE SPOLKU
NEMOŠICE 700

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků na místní poplatek ze psů, komunální odpad a svoz bioodpadu je prodloužena do 30. 6. 2020.

4. 4. 2020 ÚKLID NEMOŠIC A OKOLÍ
(Ukliďme Česko) – sraz u Nemošické hospody v 9 hodin.
5. 4. 2020 PLETENÍ POMLÁZEK
– od 14 hodin v sále Nemošické hospody
21. - 23. 5. 2020 MÁJE – 21. 5. od 18
hodin přinesení májky z lesa, 22. 5. od 17
hodin zdobení a stavění májky, 23. 5. od 20
hodin Májová zábava v Nemošické hospodě (hraje duo Triton).
25. 5. LÉČIVKY V OKOLÍ NEMOŠIC
- 16:00 – 18:00
19. 6. 2020 SLAVNOST SLUNOVRATU
– od 18 hodin na podkově za cvičištěm psů
5. 9. 2020 TRADIČNÍ NEMOŠICKÉ
POSVÍCENÍ - od 14 hodin na nemošickém hřišti
13. 12. 2020 ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU -   od 16 hodin u Obecního
domu
Další plánované akce:  Projíždka na kole
do historie, přednášky o Nemošicích, pro-

Žádáme Vás, abyste omezili osobní návštěvu úřadu na minimum. Případně neodkladné záležitosti řešili bezkontaktně, tzn.
e-mailem nebo telefonicky.
Ti poplatníci, kteří dosud nesplnili poplat
kovou povinnost, mohou využít bezhoto
vostní platbu převodem z účtu.
Marcela Macounová – správce místního
poplatku za komunální odpad – tel.:
466 859 844,
e-mail:
marcela.macounova@umo4.mmp.cz
Renata Tichá – správce místního poplatku
ze psů – tel.: 466 859 849,
e-mail: renata.ticha@umo4.mmp.cz

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si tímto pozvat všechny čtenáře do knihovny, která se nachází v 1. patře
obecního úřadu a je otevřena každé úterý
a čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Knihovnu nemáme sice velkou, ale věříme, že si v ní tak najdete knížku, která Vás
bude zajímat. Samozřejmě pamatujeme
i na malé čtenáře, proto u nás najdete krásné pohádky.
Upozorňujeme na přístup do on-line katalogu knihovny –
kkpce.cz/on-line katalog REKS/Nemošice – katalog Clavius.
Máte-li nějaký nápad či námět na uspořádání akce, podělte se s námi o něj.
Za Vaše podněty předem děkujeme a těšíme se na návštěvu.
Jarmila Krejdlová                                                                       
knihovnice

Samozřejmě jsou vzhledem
k vyhlášení nouzového stavu
knihovny uzavřeny, ale věříme,
že až skončí toto složité období,
najdete si opět do nich cestu.
O jejich otevření vás budeme
včas informovat.
cházka po Pardubicích, stopovaná pro děti
– termíny budou stanoveny později. Změna
programu vyhrazena.
Pro podrobnější informace a aktuality sledujte web www.nemosice700.cz.
Vzhledem k vzhledem k nařízení vlády o
omezení vycházení je možné, že se některé akce nebudou moci uskutečnit - pokud to bude mít smysl, stanovíme náhradní
termín.
Sledujte
proto
facebookové stránky City Nemošice
nebo stránky spolku www.nemosice700.
cz, kde budou vždy aktuální informace.
Za spolek Nemošice 700
Radek Meduna
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ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Vážení občané,
níže Vám uvádíme přehledný harmonogram
čištění místních komunikací v našem obvodě.
Komunikace jsou čištěny ve dvou režimech,
a to čištění blokové a čištění s odstraněním
vozidel.
Při blokovém čištění se provádí celkové vyčištění dotčené komunikace případně přilehlých
chodníků od nánosů nečistot a travin u obrub
včetně vyčištěních kanalizačních vpustí. Sedm
dní před zahájením blokového čištění je roz-

místěno dopravní značení upozorňující řidiče,
že musí svá vozidla zaparkovat v daném termínu na jiná místa. V případě, že tak neučiní
bude jim vozidlo odtaženo.
Při čištění komunikací s odstraněním vozidel
se provádí strojní odstranění velkých nánosů
nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky
zametacím vozem včetně umytí. Tento způsob
čištění se provádí tam, kde nelze zajistit běžné
strojní čištění vozovek zejména z důvodu trvalého parkování vozidel. Sedm dní před zahájením čištění je rozmístěno dopravní značení

upozorňující řidiče, že musí svá vozidla zaparkovat v daném termínu na jiná místa. V případě, že tak neučiní bude jim vozidlo odtaženo.
Ostatní vozovky jsou zametány strojně, s vynecháním míst, na kterých jsou zaparkována
vozidla.
Čištění městských komunikací zajišťuje dle
stanoveného harmonogramu Magistrát města
Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje
možnost změny termínů čištění komunikací.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
13.3.

28. října – strany se stáním vozidel

24.4.

K Přejezdu – obě strany

13.3.

Fibichova – obě strany

24.4.

Průmyslová (1. část)

13.3.

Polní – obě strany

27.4.

Průmyslová (2. část) – ke zdravotní škole

17.3.

Kyjevská – od hl. vjezdu nemocnice po ul. Komenského,
P strana

29.4.

Průmyslová (3. část)

18.3.

V Zákoutí – obě strany

30.4.

Průmyslová (4. část)

26.3.

Bokova – obě strany

7.5.

Odbojářů – od ul. U Zámečku k ul. Fibichova

21.4.

Hromádkova – obě strany

11.5.

Na Rybníčkách – včetně parkovišť

5.5.

28. října – strany se stáním vozidel

11.5.

Topolová, Jabloňová, Světlá, Zmínská

22.5.

Zelená – od ul. Komenského po ul. Průmyslová – obě
strany

12.5.

Kyjevská – od vjezdu do nemocnice k ul. Průmyslová – P
strana

2.6.

Národních hrdinů – od ul. Fidrova k ul. Průmyslová - P
strana

13.5.

U Zámečku – od ul. Drozdická k ul. K Přejezdu – obě
strany

15.6.

Národních hrdinů – od ul. Fidrova k ul. Průmyslová - L
strana

14.5.

Komenského – od ul. Kyjevská k ul. Průmyslová – P
strana

24.6.

U Zámečku – obě strany

26.6.

MUDr. Ducháčkové – obě strany

29.6.

Ke Hřišti – obě strany

29.6.

Boháčova – obě strany

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
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15.5.

Bokova – od ul. Kyjevská k ul. Zelená – obě strany
Bokova – slepá část

19.5.

Ke Hřišti – od ul. Národních hrdinů k ul. U Borku

19.5.

Komenského – od vjezdu do nemocnice k ul. Kyjevská –
obě strany

20.5.

Kyjevská – od křižovatky s ul. Průmyslovou směr Nemošice

24.3.

Fidrova – od ul. Národních hrdinů k ul. K Přejezdu – obě
strany

21.5.

Bokova – od ul. Národních hrdinů k ul. Zelené – obě
strany

6.4.

Národních hrdinů – od ul. Fidrova k ul. Ke Hřišti – obě
strany

27.5.

Ke Kobelnici – od ul. Hostovická k ul. Na Vsi

8.4.

Národních hrdinů – od ul. Ke Hřišti k ul. Průmyslová.obě strany

27.5.

Ke Kobelnici – souběžná slepá s ul. Na Rybníčkách

27.5.

Na Vsi – od ul. Ke Kobelnici k ul. Hostovická

21.4.

MUDr. Ducháčkové – od ul. Kyjevská k ul. Revoluční – P
strana

4.6.

Drozdická, Ke Trati – obě strany

22.4.

MUDr. Ducháčkové – od ul. Revoluční k ul. U Borku – P
strana

4.6.

Hromádkova – od ul. U Zámečku k ul. Odbojářů

5.6.

V Zákoutí

22.4.

MUDr. Ducháčkové – od ul. Kyjevská k ul. U Borku – L
strana

23.6

Východní – parkoviště u zadního vjezdu do nemocnice,
včet. Komunikace – obě strany

23.4.

Boháčova – celá od ul. Dašická, včetně k bytovkám –
obě strany

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

ALEŠ HOLEČEK

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

Černoborská 8, Mnětice
tel.: 607 877 218

prodej štípaného palivového
dřeva a kácení

Provozní doba:
po-pá 8:00 – 17: 00 hodin
so
9:00 – 12:00 hodin

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

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

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

Nyní sleva až 50%
z doplatku na léky pro majitele
věrnostních karet.

STAVEBNÍ PRÁCE MARTIN DOLANSKÝ

MUDr. Ducháčkové 45
Pardubičky
tel.: 466 655 038
lekarna.pardubicky@seznam.cz

provozní doba PO-PÁ 8:00-17:00

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

- 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

IVAN ŘEZNÍČEK
pokrývačství, klempířství, tesařství

• 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
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

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

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

Sadová 51, Nemošice
mobil: 732 844 128

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

PODLAHY PARDUBICE JAN HORÁK

- kosmetika
- pedikúra
- manikúra
- depilace

MODELÁRNA NEMOŠICE s.r.o.
Ostřešanská 332,
Pardubice-Nemošice 530 03
tel.: 466 310 734
www.modelarna.com
e-mail: model@modelarna.cz

RESTAURACE U KOSTELECKÝCH

KVĚTINÁŘSTVÍ U FRANTIŠKA
krmiva pro psy a kočky, semena
a sadby, poradenství pro zahrádkáře a chovatele, vazba věnců
a kytic ke všem příležitostem.

• Nábytek na míru.
• Truhlářská výroba, výrobky z masivu.
• Tvarově náročné výrobky ze dřeva.
• Nábytek na míru.
• Výroba slévárenských modelů.
• Výroba forem, přípravků a kopyt.
• Konstrukce ve 3D.
• CNC obrábění.
• Dodávky odlitků včetně opracování.
• 3D tisk.

Stanoviště

Den
přistavení

Přistavení v týdnech

Černá za Bory

Čtvrtek

10; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 24; 27;
30; 33; 36; 37; 39; 41; 43; 45; 46;
47; 50

Mnětice

Pátek

10; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 24;
27; 30; 33; 36; 37; 39; 41; 43; 44;
45; 46; 47; 48; 50

Drozdice

Středa

12; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35;
38; 40; 42; 44; 47; 50

Staročernsko

Středa

12; 16; 23; 30; 37; 48

Žižín

Středa

12; 16; 37; 48

SLUŽBY NEJEN V NAŠEM OBVODU
KOMPLETSERVIS JIŘÍ ŠIMON

IN VINO RDD s.r.o.

- 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 a údržba ocelových kontejnerů
- ozvučení, technické zabezpečení a hudební produkce pro Vaše akce

prodej lahvových a sudových vín,
pravidelné páteční ochutnávky
(od října do dubna)
provozovny:
Zelená 297, Pardubičky
po - pá 14:00 - 17:00
Pichlova 2883, 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.

Na Benátkách 74, 533 01, Pardubice - Černá za Bory
Tel.: 773 601 111, info@kompletservis.net
www.kompletservis.net

Ing. Petr Kůrka
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

- Studie oslunění a denního
osvětlení, zastínění pozemků
- Projekty pozemních staveb
- Odhady cen nemovitostí cena obvyklá pro dědické řízení, tržní cena pro účely prodeje

tel.: 728 884 090
e-mail: kurka@kurka-projekt.cz
www.kurka-projekt.cz
28. října 299, Nemošice / kancelář: S. K.
Neumanna 1220 (u Anenského podjezdu),
Pardubice

AZ GARDEN s.r.o.

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

AGROSTAV
PARDUBICE a.s.
nabízí svým zákazníkům tyto činnosti:
- kompletní dodávky staveb
- nákladní autodoprava
a mechanizace
- prodej motorové nafty
- servis těžké mechanizace
a osobních aut
- výroba betonového zboží
- míchání a dovoz betonových směsí
- řezání asfaltů a betonů, protlaky
- pronájem výrobních prostor
e-mail: agrostav@agrostav-pce.cz
www.agrostav-pce.cz

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

MIROSLAV ZEMEK

- 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

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

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

AUTODÍLY - ŠKODA
Miroslav Černý

VINOTÉKA A ZMRZLINA NA VSI
VINÁRNA, PIZZA, ZMRZLINA, OBČERSTVENÍ

- vrakoviště - servis - ekologická likvidace
- SKLAD použitých náhradních dílů
- PRODEJ nových náhradních dílů

Prodej stáčených i lahvových vín
od Moravských vinařů, piva, 8 druhů
kopečkové zmrzliny. Možnost posedět
denně mimo neděle od 15.00 do 22.00 hod.
V nabídce čepované pivo Svijany, pizza
i do krabice, studené i teplé občerstvení, atd.
Více na www.vinotekanavsi.cz

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

Ing. Petr Kůrka
certifikovaný inspektor
nemovitostí

- Inspekce NEMOPAS prověřuje
technický stav nemovitosti
- nespalte se a nechte si vaši
vyhlédnutou nemovitost prověřit ještě před její koupí unikátní
metodikou NEMOPAS

tel.: 705 006 846
e-mail: petr.kurka@nemopas.cz
web: pardubice 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

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

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

SKLENÁŘSTVÍ
ZDENĚK KUDRNÁČ
• veškeré sklenářské práce
• zasklívání u zákazníků
• plexisklo, komůrkový polykarbonát

Hostovická 201
Pardubice-Černá za Bory
tel.: 603 714 964
info@sklenarstvi-pardubice.cz
www.sklenarstvi-pardubice.cz

TAK NÁM ZAČÍNÁ JARO
Určitě si to každý představoval jinak, ale co
naplat, je to, jak to je.  Tak to musíme přežít.  
Vzpomeňme na slova známé herečky a bylinkářky Luby Skořepové „ Příroda dá na vše
lék“. Jen ho musíme umět a chtít hledat s pokorou.
Ten čas právě přichází, snad každý den se
něco změní, jaro je tu a dá sílu všem. Ne nadarmo nám lékaři doporučují  právě teď pobyt na zahradě nebo v přírodě.   Samozřejmě
udělá každému dobře čistý vzduch a slunce.
Na zahrádce si můžeme něco dobrého a zdravého vypěstovat, v přírodě nasbíráme léčivky. Musíme však zvážit kde. Pozor na chemii.  
Používá se nerozumně již mnoho desetiletí
a je jí, anebo jejích zbytků okolo nás víc než
dost. Chemie dokáže být velmi dobrý sluha,
ale hodně zlý pán. O tom však někdy příště.
Vraťme se k jaru. Slunovrat nastal a sluníčko
nás svým teplem nejenže bude zahřívat, ale
i léčit. Jeho parsky   ničí zárodky nemocí,
a v těle pomůže vytvářet vitamin „ D“, tolik
důležitý pro naši odolnost. Ne nadarmo se
říká „ Kam chodí slunce, tam nechodí lékař.“.
Máme před sebou duben. První jarní měsíc,
který je sice první jarní, ale je to takový puberťák. Mnohdy ještě neví, co má dělat.
Chvíli se mračí, pak zas pláče a pak se najednou vesele směje. Vyznejte se v něm. V každém případě nám dává naději, protože všechno raší a začíná kvést, ptáci se namlouvají
a ještě u toho zpívají, rodí se mláďata. V dubnu jsou samé pěkné svátky. Začněme hned
prvním dnem.   Není to jen den k dělání si

beztrestných šprýmů z kohokoliv. Je to už od
r. 1906 Mezinárodní den ptactva. Již tenkrát
odborníci počali poukazovat na jejich velký
význam v celém ekosystému. Málokdo si
uvědomuje, jak v přírodě všechno se vším
souvisí.   Jen pro názornost vzpomeňme na
dravce, je radost se na ně dívat, jak svobodně
plachtí vysoko nad našimi hlavami využívajíc vzdušné proudy. V myslích některých lidí
je to však škodná a nestydí se je zabíjet pomocí jedů.   K tomu dodávám pár informací
na vaše posouzení. Dospělé káně ke své potravě potřebuje každý den 4 myši, takže taková rodina o 5 členech spotřebuje za rok několik tisíc hrabošů. U sov je to podobné, rodina
poštolek potřebuje k obživě asi 10 hrabošů na
den.  Svátek k pobavení je například Mezinárodní den mrkve. Připadá na 4. dubna. Získává si oblibu mezi lidmi a za asi dvacet let jeho
trvání se k němu hlásí většina států Evropy,
ale také i Japonsko. Jeho účelem je vzbudit
zájem o konzumaci mrkve a zeleniny zábavnou formou. Přátelé se schází ke společné
zábavě a dávají si navzájem ochutnávat, co
kdo umí připravit. Už babičky říkaly, že mrkev pomáhá od 8 nemocí. Tím osmým neduhem je prý stařecká zvetšelost. Já vím, nás se
to zatím nikoho netýká, ale co kdybychom to
potřebovali někomu jinému poradit. Svátek
22. dubna je Mezinárodní den Země. Není
myšlen jako jednodenní juchanda. Vznikl
v USA  v 7O. letech jako reakce na válku ve
Vietnamu. Ničila se během ní příroda a o život přišlo mnoho lidí na obou stranách. Postupně se k němu připojila již velká část zemí
celého světa včetně nás. Tento den má vypro-

vokovat k debatám a úvahám všech obyvatel
naší matičky Země o smyslu a důsledcích našeho konání. Také v jakém stavu ji zanecháme našim dětem. A to nejlepší na závěr – Velikonoce. Prastaré svátky, které sice časem
trochu měnily náplň, ale vždy značily, že zlé
pomine a je třeba se radovat z nového, co se
rodí. To je třeba symbolizováno v onom vynášení smrtky o předposlední předvelikonoční neděli. Jedna zajímavost k počasí. Staří
zahradníci říkali, že okolo Velikonoc se počasí láme a je jedno, na které datum připadnou.
Celé období tzv. adventu velikonočního bylo
spojováno s mnohými zvyklostmi. Měla se
jíst pučálka a ovesná či obilná kaše se sušeným ovocem a medem. Do jídelníčku by
mělo být zařazováno alespoň 7 bylin zelených a 2 kořeny a navíc všechno štiplavé,
abychom vyhnali z těla neduhy.  Výběr bylin
zelených ponechám na každém, jako kořeny
je samozřejmě myšlená mrkev, pastinák, petržel či celer.  Samozřejmě nelze opomenout
cibuli, česnek a křen, to jsou ty štiplavé. Myslím, že dnešní výživoví poradci nemohou
doporučit nic lepšího k překonání všech nemocí, které na nás chtějí útočit. Toto jsou
dlouholeté zkušenosti a rady našich předků,
možná i   pomlazení mladými proutky mělo
svůj smysl. Přežijte všechny nesnáze a vydržte. Rozloučím se s vámi slovy jedné televizní
moderátorky počasí.
Věřte, bude líp!
Váš zahradník František Hlubocký

PLÁNOVANÉ AKCE TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL MNĚTICE V ROCE 2020
1. nábor do fotbalového oddílu pro ročníky
2014 a starší
     - kontakt Turek Martin mobil 777613144
2. Dětský den 30. 5. 2020 od 13 hod v areálu TJ
    TJ ve spolupráci s SDH Mnětice zve
všechny strávit příjemné odpoledne
se svými dětmi v příjemném prostředí
našeho areálu.
    Dětský den probíhá formou soutěží,
za své výkony budou děti odměněny
věcnými cenami.
    Na závěr proběhne ukázka požárního
útoku místní SDH jednotkou.
3. Nohejbalové turnaje
- Turnaj Osvobození 8. 5. 2020
Turnaje se pravidelně účastní 12 týmů
z celého kraje.
- Turnaj o okresního přeborníka
23. a 24. 5. 2020

 	 Turnaje se účastní kolem 20 týmů
z celého okresu.
První den proběhne turnaj trojic
a druhý den turnaj dvojic.
- Turnaj veteránů 13. 6. 2020
turnaj veteránů nad 45 let
Turnaje se pravidelně účastní 12 týmů
z celé ČR.
- Zlatá slepice 27. 6. 2020 - turnaj dvojic
(žena, muž), přes síť zakončuje pouze žena

Letos proběhne již 35 ročník tohoto velmi 	
oblíbeného a pohodového turnaje, kterého 	
se účastní kolem 12 smíšených dvojic.
    Případní zájemci o účast se mohou hlásit
u pana Roberta Šlora tel. 605 176 866.
4. Mnětické posvícení sobota 12. 9. 2020
ve spolupráci s SDH Mnětice
- od 9:30 až 16:00 hod volejbalový turnaj 	
Mnětický kůl
- od 13:00 až 16:00 hod sraz historických 	
motocyklů a automobilů Mnětický
karburátor
 	 - od 19:00 hod posvícenská zábava
Vzhledem k nařízením vlády týkající se
koronaviru je možné, že se některé akce
nebudou moci uskutečnit.
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SVOZ ODPADŮ- KAM S NÍM
V našem městském obvodu je mnoho míst s barevnými kontejnery na tříděný odpad, které jsou určeny pouze pro naše občany. Do těchto kontejnerů by se neměly odkládat odpady z firem nebo od živnostníků. Všechny podnikající osoby musí separovat odpad na vlastní
náklady. Mají mít uzavřené smlouvy s oprávněnými osobami, které mohou tříděný odpad předávat k dalšímu zpracování nebo využití.
SVOZ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ
Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji o
zbylý olej po smažení a fritování. Nejhorší, co můžeme s tímto odpadem udělat, je vylít jej do odpadního potrubí kuchyňské výlevky,
nebo WC. Olej potrubí postupně zanáší, ucpává a znovu zprovoznění odtoku je mnohdy fyzicky i finančně velmi náročné. Mimo to,
jedlé oleje a tuky výrazně komplikují čištění odpadních vod na čistírnách.
Doposud mohli občané rostlinné oleje a tuky odevzdat pouze na 9 sběrných dvorech.
Na základě požadavků starostů městských obvodů rozmístila společnost Služby města Pardubic a.s. navíc nádoby na oddělený sběr
olejů přímo na vybraných stanovištích na území města.
Použité rostlinné oleje a tuky v původních obalech, nebo jiných uzavřených lahvích (např. PET
lahvích) mohou tedy občané odkládat do oranžových nádob ke sběru určených 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

 e zakázáno jedlé oleje do popelnic vylévat! Možné je pouze uložení oleje v pevně
J
uzavřeném obalu (např. PET lahvi).
V Našem městském obvodu máme jednu popelnici určenou na rostlinné oleje a tuky v Černé za
Bory na sídlišti v ulici Na Rybníčkách u č.p. 156. Budeme usilovat o umístění těchto popelnic
i v jiných místních částech našeho obvodu.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Městský obvod nechává přistavovat velkoobjemové kontejnery v místních částech, kde nejsou vybudované kontejnerové dvory.
Často se v nich objevují odpady, které tam nepatří.
Kontejnery jsou určené pouze pro tzv. objemný odpad - tedy nábytek, matrace, linolea, odpad z běžného vyklízení domácností.

Do kontejnerů nepatří:
• zeleň, větve
• stavební suť, střešní tašky, keramika...
• pneumatiky
• nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit... atd)
• elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika...)
• odpad, který je možno uložit do běžných separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír)
Po dobu nouzového stavu jsou separační dvory uzavřeny, velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány dle
harmonogramu (uvedeno na stránce inzerce).
Věřím, že se budeme všichni chovat zodpovědně, odpad třídit a ukládat na určená místa. Chráníme tím přírodu i sebe.
Ing. Jana Růžičková, tajemnice úřadu

ULICE DĚLNICKÁ
V PRŮMYSLOVÉ
ZÓNĚ UŽ DOSTÁVÁ
NOVÝ KABÁT.
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
NA ZŠ PARDUBIČKY

V minulých dnech jsme se bohužel dozvěděli, že letošní zápis do prvních tříd proběhne
bez účasti dětí. Tedy bez té motivační části,
na kterou se vždy paní učitelky pečlivě připravují, a děti se pak těší, až budou moci
ukázat, že pro ně vstup do první třídy bude
hračka.
Pro letošní rok již dříve připravil Magistrát
města Pardubic elektronický zápis. Od 16. 3.
do 16. 4. 2020 probíhá na https://zapisyzs.
pardubice.eu/ fáze vydávání žádostí. 15.
a 16. 4. 2020 bude základní škola přijímat
vyplněné žádosti. Vyplněnou žádost mohou
zákonní zástupci odeslat datovou schránkou,
e-mailem s elektronickým podpisem, vhodit
do schránky školy nebo donést osobně v předem domluvený čas do školy. Prosíme zákonné zástupce, aby do žádostí uváděli telefonický kontakt, na kterém jsou k zastižení.
Aktuální informace naleznete na www.zs-pardubicky.cz.
Co naše škola nabízí? Téměř rodinné prostředí, ve kterém se všichni známe. Rodiče
žáků nižších ročníků mají možnost denně potkat třídní učitelku. Anglický jazyk vyučujeme od první třídy. Společně jezdíme bruslit.
Od třetí do páté třídy jezdíme na plavecký
výcvik. Školní zahradu využívají žáci nejen

ke hrám se školní družinou, ale i o velkých
přestávkách. Školní jídelnu a tělocvičnu sice
nemáme v areálu školy, ale krátká procházka

před obědem velmi často přijde vhod.   
Naši budoucí prvňáčci sice přišli o možnost
navštívit naši školu v den otevřených dveří
i v den zápisu, ale pevně věříme, že se nám
podaří v měsíci červnu zorganizovat adaptační odpoledne. A na to už se všichni moc
těšíme.
ZŠ Pardubičky
Lenka Hilbertová
zástupce ředitele

KUKÁTKEM
DO MŠ ČTYŘLÍSTEK

Jaro, jaro, jaro už je tu …
Tak začíná písnička, kterou děti každoročně
vítají jaro. Venku jsou rozkvetlé sněženky,
ve školce se zimní výzdoba mění na jarní,
a děti už se těší, jak Moranou společně odeženou zimu.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci děti Moranu nevynesly, věří však, že jaro
nastane i tak.
Ohlédnutí za zimou. Celou zimu se děti těšily na sníh a mráz, kterých se však nedočkaly.
Sáňkování, koulování a stavění sněhuláků
musely oželet. Několik dětí se zúčastnilo lyžařského výcviku ve Ski areálu Hlinsko.
Kluci a holky byli rozděleni na skupiny, kde
pod vedením instruktorů procvičovali
a zdokonalovali své lyžařské dovednosti.
V zimním období se uskutečnila v mateřské
škole divadelní představení a pro děti velmi
zajímavý program Malé technické univerzity – stavba věží. Děti v malých skupinách
postavily Ještěd.
Na duben je pranostik mnoho, i když si děti
vždy přejí hezké počasí. Rády chodí na sluníčko a hrát si na školní zahradu.
Jaro je před námi a my se těšíme na vše, co
nás čeká. Veškeré informace ke konajícím se
akcím či změnám naleznete na našich webových stránkách www.ctyrlistek-pardubice.
eu nebo u paní ředitelky Mgr. Žanety Vondroušové, DiS. na telefonním čísle
466 650 111.
		

Zuzana Rerychová,
MŠ Čtyřlístek.
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NEZAPOMÍNÁME NA CHARITU
Vážení spoluobčané, již jsme měli zvolený
termín pravidelné charitativní sbírky pro
Diakonii Broumov, bohužel ji vzhledem nastalé situaci nelze uskutečnit. Ale nic vám
nebrání, abyste zatím vyčistili své skříně
a šatníky a nachystali balíčky a krabice pro
potřebné. O termínu sbírky vás budeme
včas informovat prostřednictvím vývěsních
skříněk nebo rozhlasu.
Ing. Iva Matušková
Referent sekretariátu

OZNÁMENÍ
Osadní výbor Pardubičky
a Kulturní komise bohužel
musí prozatím zrušit plánované setkání občanů i zájezd. Důvod je asi každému
jasný. Věříme, že se situace
zlepší a budeme moci brzo
nějakou společnou akci pro
spoluobčany zorganizovat.
František Hlubocký a Jitka
Korečková, DiS. (referentka
Úřadu MO Pardubice IV)

BLAHOPŘEJEME
Těm, kteří se v jarních měsících
dožívají významného životního
jubilea, blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí, pohody,
spokojenosti a radosti ze života!
Až pomine toto složité období,
tak těm, kteří oslaví 85, 90 a více
let, budou zástupci městského
obvodu gratulovat osobně.

KONTAKTY
Úřad městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice
Datová schránka: 3kgb22c
e-mail: posta@umo4.mmp.cz
Starosta
Ing. Petr Heřmanský 	

466 859 841

Místostarosta – neuvolněný
Jan Procházka
725 383 452
Tajemnice
Ing. Jana Růžičková

jan.prochazka@obchod.csobpoj.cz

466 859 847	 jana.ruzickova@umo4.mmp.cz

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT
Ing. Iva Matušková
466 859 845 	
Odbor ekonomický a vnitřních věcí
Mária Stopková, DiS. - vedoucí odboru
		
Renata Tichá - ekonomické a vnitřní věci
		
Gabriela Bížová, DiS. - mzdová agenda a vnitřní věci
		
Marcela Macounová  - správce místních poplatků (TKO, VP)
		
Úsek přestupků
Jitka Korečková, DiS. - referent přestupků
		
Odbor investic, dopravy a hospodářské správy
Ing. Tereza Hybská – vedoucí odboru
		
Stanislav Novák – referent investic,
vedoucí pracovní čety		
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petr.hermansky@umo4.mmp.cz

iva.matuskova@umo4.mmp.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY ÚŘADU

466 859 848
maria.stopkova@umo4.mmp.cz
466 859 849
renata.ticha@umo4.mmp.cz
466 859 840
gabriela.bizova@umo4.mmp.cz
466 859 844
marcela.macounova@umo4.mmp.cz
466 859 843
jitka.koreckova@umo4.mmp.cz
466 859 842
tereza.hybska@umo4.mmp.cz
466 859 846
stanislav.novak@umo4.mmp.cz

Pro vyřízení neodkladných záležitostí bude úřad až do odvolání otevřen jen v pondělí a ve středu, vždy
od 8:00 do 11.00 hodin. Stejně jako
na ÚMO Pardubice IV jsou upraveny
úřední hodiny na Magistrátu města
Pardubic.

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 - 14:00
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