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Pardubická

Vážení spoluobčané, 
 prázdniny skončily, končí léto a 
po čtyřech letech končí také voleb-
ní období. Naposledy v  něm k  Vám 
promlouvám prostřednictvím tohoto 
zpravodaje, a proto si dovolím bilanci 
toho, co se nám za uplynulé období 
podařilo a co naopak ne.
 Byly to zvláštní a nestandardní čty-
ři roky plné neplánovaných a nepřed-
vídatelných událostí, které výrazně 
zasáhly do chodu a plánování nejen 
našeho obvodu, ale i státu, Evropy, ba 
i celého světa. Každého z nás se více či 
méně dotkly koronavirová krize, válka 
na Ukrajině, rostoucí ceny potravin i 
energií. I přes všechny tyto negativní 
vlivy mohu konstatovat, že uplynulé 
volební období bylo úspěšné. 

    Investice: Co se investic týče, tak 
byly nejúspěšnější v historii obvodu. 
V  každé z  místních částí se vesměs 
podařilo zrealizovat to, co jsme si 
naplánovali, ať už jde o novou kana-
lizaci a opravené silnice na Opočínku, 
opravenou silnici a novou herní sesta-
vu v  Lánech na Důlku, zachráněnou 
kapličku a nový chodník za BILLOU 
v  Popkovicích, nové sportoviště 
a nový chodník k mateřské školce ve 
Starých Čívicích, dva a půl tisíce met-
rů opravených chodníků ve Svítkově 
a samozřejmě stěžejní a největší in-
vestici tohoto volebního období, láv-
ku pro pěší a cyklisty ze Svítkova do 
Rosic, kterou jsme napojili na již dří-
ve vybudovanou cyklostezku. I díky 
tomu, že jsme byli kvalitně připrave-

ni a úspěšně čerpali dotační peníze 
(34,5 milionů z  dotačního programu 
ITI), jsme mohli letos zahájit dva-
náct investičních akcí najednou. Za 
uplynulé čtyři roky náš městský ob-
vod proinvestoval v  nových chodní-
cích, silnicích a sportovištích více jak 
90 milionů korun, což je suverénně 
nejvíce v historii obvodu. Co mě mrzí, 
a co se nepodařilo zrealizovat, je láv-
ka přes slepé rameno Labe v Rosicích 
za farou, kterou měl postavit soused-
ní rosický městský obvod a tím vý-
razně zbezpečnit úsek mezi slepým 
ramenem Labe a zahrádkami, který 
dnes stále musí pěší a cyklisté obtíž-
ně mezi auty zdolávat. 

    Úřad: Na dvě desítky kontrol
 a auditů v  tomto volebním období 
prověřily a zkontrolovaly práci naše-
ho úřadu. Všechny audity a kontroly 
skončily se závěrem: „Nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky“. Ačkoliv je fluk-
tuace zaměstnanců na našem úřadě 
relativně velká, pravděpodobně je to 
způsobeno tím, že jsme úřad nejnižší 
instance, tak dlouhodobě vykazu-
jeme kvalitní práci, za kterou děkuji 
všem zaměstnancům. 

    Zeleň: Myslím, že až na výjimky 
se nám dařilo dobře pečovat o zeleň, 
měli jsme posekáno, ořezány keře i na 
podzim posbírané listí. Před startem 
letošního školního roku jsme nově 
osázeli náměstíčko před novou pří-
stavbou základní školy. Za uplynulé 
volební období jsme celkem v obvo-
dě vysadili úctyhodných 112 stromů. 

    Spolupráce se sportovními 
kluby, MŠ a ZŠ: I díky pravidelné
 a časté komunikaci s ředitelkami škol-
ských zařízení a členy a sympatizanty 
sportovních klubů, jsme schopni po-
měrně rychle reagovat a řešit jejich 
potřeby. Vypomoci na školkových za-
hradách, zakoupit zahradní techniku 
na jejich údržbu, nebo zajistit výsad-
bu. Na základě domluvy se sportovní-
mi kluby, které nám pomáhají s pořá-
dáním dětských dnů, jsme na oplátku 
v tomto volebním období všem jejich 
sportujícím dětem zakoupili tréninko-
vá trička a tašky. Vzájemnou spolupra-
cí pomáháme rozvíjet kulturu a sport 
v našem obvodě a já jim všem děkuji 
za vynikající spolupráci. 

    Vize do budoucna: Neodcházíme 
s heslem „po nás potopa“, máme do-
končeno nebo ve fázi rozpracovanosti 
na patnáct projektů, které je možné 
v následujících letech realizovat. 

Pokračování na str. 2
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Volby do zastupitelstva
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se 
opět po čtyřech letech sejdeme ve 
volebních místnostech a budeme 
volit členy zastupitelstva našeho 
městského obvodu a členy zastu-
pitelstva města. Do Zastupitelstva 
města Pardubic budeme volit 39 
členů a do Zastupitelstva městské-
ho obvodu Pardubice VI 15 členů. 
Současně proběhnou také volby 
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. 
 Městský obvod Pardubice VI 
má následující volební okrsky, je-

Pokračování ze str. 1
Mimo standardních oprav chodníků 
a silnic bychom mohli realizovat nebo 
podpořit i velké projekty, jako napří-
klad v  lokalitě u Zlaté přilby bychom 
na čtyřech hektarech plochy mohli za-
ložit nový relaxační park plný zeleně, 
protkaný cestičkami, s možnostmi vy-
žití pro děti, dospělé i nejlepší přítele 
člověka.  Dále bychom chtěli pomoci 
Pardubickému kraji v realizaci Labské 
cyklostezky ze Svítkova až do Valů, 
a pomoci rosickému obvodu s realiza-
cí lávky přes slepé rameno Labe. 

 Stojí před námi náročné úkoly
 a čeká nás nelehká doba. Doba ne-
stability, úspor a omezení. Bude 
nutné soustředit se na zabezpečení 
základních potřeb a smysluplných 
projektů, kde není prostor na risko-
vání. Následující roky ukáží, co nám 
rozpočty dovolí realizovat. 
 Ačkoliv ne vždy bylo vše jednodu-
ché, děkuji všem pracovníkům úřadu 
za spolupráci. Děkuji také těm zastu-
pitelům, kteří zodpovědně přistupo-
vali ke své funkci a svým jednáním a 
aktivitou přispívali k  rozvoji našeho 

obvodu. Jsem rád, že jsem mohl být 
v  čele týmu, kterému se povedlo 
zrealizovat mnoho investičních akcí 
a to vše, aniž bychom městský obvod 
zadlužili. Ba naopak díky dobrému 
hospodaření zůstává přebytek v  po-
době více jak 11milionové rezervy 
v rozpočtu našeho obvodu. 
 V  závěru si dovolím rozloučit se 
příslovím: Zdravý člověk má mnoho 
přání, nemocný jen jedno. Proto Vám 
přeji hodně sil a pevné zdraví. 

Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI 

jichž sídly jsou: 
(pátek od 14:00 do 22:00 hodin, sobota 
od 8:00 do 14:00 hodin)

    volební okrsek č. 6001 se sídlem v 
ZŠ Svítkov, ul. Školní 748,

    volební okrsek č. 6002 se sídlem v 
ZŠ Svítkov, ul. Školní 748,

    volební okrsek č. 6003 se sídlem v 
MŠ Duha, Popkovice, ul. Pražská 89,

    volební okrsek č. 6004 se sídlem v 
Místní knihovně ve Starých Čívicích, 
ul. Za Oborou 337,

    volební okrsek č. 6005 se sídlem v 

Lánech na Důlku čp. 35 (býv. pošta),
    volební okrsek č. 6006 se sídlem 

v objektu Opočínek čp. 53.

V souvislosti s  přípravami a koná-
ním voleb bude provoz ÚMO  Par-
dubice VI omezen takto:

23. září 2022 uzavřen od 8:00 do 
14:30 hodin – konání voleb
1. října 2022 uzavřen od 8:00 do 
14:30 hodin – pouze v případě vy-
hlášení druhého kola voleb do 1/3 
Senátu Parlamentu ČR

První školní den pro nové žáky
Ve čtvrtek 1. září začal nový 
školní rok, tento den byl vý-
znamný hlavně pro prvňáčky. 
Letos se otevřely tři třídy. Tak 
jako každý rok ředitelka školy 
a starosta obvodu slavnostně 
přivítali malé školáčky na škol-
ní zahradě. Předali jim medaile 
a dárečky a dětem popřáli hod-
ně studijních úspěchů. Třídním 
učitelkám popřáli hodné žáky 
a rodičům pevné nervy, kdy je 
toto období pro rodinu nároč-
nější. Všem prvňáčkům přeje-
me, aby se jim ve škole dařilo 
a našli nové kamarády.           red.
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Loučení s prázdninami 2022
Poslední prázdninová neděle ve Svít-
kově patřila již tradičně dětem. Akce 
se konala v  areálu Zlaté přilby. Děti 
celé odpoledne sportovaly, vyzkou-
šely si fotbal, hokejbal, baseball. Celé 
odpoledne mohly také závodit na ro-
deo elektrickém býku nebo vytvářet 
mega bubliny. Při čekání ve frontách 
na stanovištích čas krátil mladý iluzi-
onista, který dětem vyvolával úsměv 
na tváři a pořádně zamotával hlavy 
předvedenými kouzelnickými triky. 
Akcí provázela i fenka Keysi s  panič-
kou, které spolu předváděly dog dan-
cing a jejich nacvičené triky. Legraci 
si děti užily s humoristou a kreslířem 
Janem Honzou Lušovským. Řádilo 
se na skákacím hradě, velké nafuko-
vací skluzavce a ti nejmenší se vozili 
na dětském kolotoči. Celou zábavu 
jsme zakončili oblíbenou balonko-

vou bitvou a pěnovou show, takže ni-
kdo neodcházel v  suchu.  Děkujeme 
všem, kdo se na akci podíleli, sportov-
ním klubům – TJ Paramo, HBC Svítkov 
Stars, Waynes, společnostem Globus 

a SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ za 
dárkové balíčky pro děti a našemu 
skvělému moderátorovi. Dětem dě-
kujeme za účast a už teď se těšíme na 
další ročník.                                           red.

Křižovatka Pražská - Školní

Koncem měsíce června nám byla pro-
střednictvím Ředitelství silnic a dálnic 
ČR představena možná podoba světel-
né křižovatky Pražská - Školní. Jedná se 
již o několikátou představenou varian-
tu této křižovatky. 
 Za relativně velký úspěch považu-
ji, že se nám po šesti letech podařilo 
domluvit, že Ředitelství silnic a dálnic 

připravuje projektovou dokumenta-
ci na reálné řešení této křižovatky. My 
jako městský obvod nemůžeme tuto 
investici slíbit ani zajistit, ale můžeme 
pomoci a trošku tlačit na ŘSD, aby této 
stavbě dala vyšší prioritu. Záleží také na 
Armádě ČR, zda uvolní své pozemky 
pro tuto stavbu. Pokud nebude s  Ar-
mádou ČR nalezena shoda, bude se po-

doba křižovatky v její jižní části měnit. 
Důležité je, aby se od projektování co 
nejdříve přistoupilo k  činům, protože 
jakákoli nová podoba křižovatky bude 
lepším řešením, než je dnes. Jelikož by 
měla být v budoucnu křižovatka řízená 
světelně, řidiči při výjezdu z lesa už ne-
budou muset prosit.

Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI 



Změna trasy linky č.15 od 1. 9. 2022 směrem z Opočínku
Spoje na změněné trase linky č. 15 
budou vedeny po nové páteřní míst-
ní komunikaci v ulici Kostnická a bu-
dou využívat vybudovaná nástupiště 
pro zastávky u křižovatky s ulicí Milo-
slava Špinky. 
         Dopravní podnik města Pardu-
bic a.s. pro účel posouzení a projed-
nání této změny poskytnul výsled-
ky přepravního průzkumu na lince 
č. 15, který proběhl v měsíci září 
2021. Byl sledován obrat cestujících 
na zastávkách Kostnická park, Pop-
kovice křižovatka a stadion.
            V úseku Staré Srnojedy – Svít-
kov,park (pouze směr Opočínek -> 
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Hlavní nádraží) bude z komunikace 
III/32221 linka nově trasována ulicí 
Kostnická přes novou zastávku Svít-

kov, západ a dále přes zast. Svítkov, 
park ve své původní trase. V opač-
ném směru trasa změn nedoznává.

Podpora svítkovským chovatelům
Český svaz chovatelů, z.s., Základní or-
ganizace Pardubice – Svítkov provozoval 
svou činnost již v nevyhovujících prosto-
rách. Původní objekt, který využívali jako 
zázemí dosloužil, a tak Rada MO Pardubi-
ce VI souhlasila se záměrem vylepšit pod-
mínky a podpořit tak další činnost spolku 
působící v našem obvodě. V červenci tak 
byl umístěn na pozemek, který spolek 
využívá ke svým aktivitám, nový obytný 
kontejner. Poprvé v akci jsme ho mohli vi-
dět na tradiční zářiové výstavě drobného 
ptactva a zvířectva.                                     red.

Nové dveře do staré hospůdky 
Začátkem srpna jsme v  opo-
čínské hospodě vyměnili staré 
dveře za zbrusu nové. Navázali 
jsme tak na obnovu dveří, a pro-
to dnes máme všechny vstupní 
dveře do této budovy moderní 
a energeticky někde jinde než 
na původních, kde zub času 
už sehrál svou roli. Tuto změnu 
návštěvníci určitě poznají v zim-
ních měsících. Ať provozovate-
lům a návštěvníkům hospůdky 
dobře slouží.                                red.



Výsadba záhonů u základní školy ve Svítkově
Koncem měsíce července jsme před 
novou přístavbou základní školy pro-
vedli celkovou úpravu přiléhajících 
pozemků. Vysadili jsme nové okrasné 
dřeviny, traviny a květiny jako napří-
klad keře magnolie nebo svídy sporné, 
dále javoru červeného, mixu trvalek, 
travin či půdopokryvných růží. Celko-
vá úprava v místě výsadby byla dola-
děna rozprostřením okrasného ka-
čírku. Věříme, že tento krok přispěl ke 
zvelebení jedné ze vstupních bran do 
základní školy i celého okolí.   red.

Pardubická Šestka 5

Chcete inzerovat v Šestce? volejte:  466 301 160   pište: podatelna@umo6.mmp.cz

Výzva majitelům psů
Žádáme, uklízejte po svých 
psích miláčcích… 
 Vlastnit psa s sebou nese mimo 
radosti i řadu povinností. Počínaje 
povinným očkováním, úhradou 
poplatku za psa (jehož výše je 
v našem obvodě více než symbo-
lická), označení čipem, dodržová-
ním pravidel pro pohyb a venčení 
psa až po povinnost úklidu exkre-
mentů na veřejném prostranství.
 V  tomto smyslu opakovaně 
vyzýváme všechny majitele, aby 
exkrementy po svých psech dů-
sledně uklízeli. Nejedno místo 
v  našem obvodě se bohužel stá-
vá stezkou lemovanou psími ho-
vínky. Nejde jen o chodníky, ale i 
veřejnou zeleň. Zejména v  parku 
je tento nešvar velmi rozšířený. 
Přitom stačí opravdu málo. Vytáh-
nout z kapsy pytlík, sebrat to co si 
pes odložil a donést do nejbližšího 
koše. Ano, někdy to majiteli psa 
přinese mírné nepohodlí, protože 
musí s  pytlíkem s  nevábným ob-
sahem urazit kus cesty, ale s  tím 
je prostě vlastnictví psa spojeno. 

Nesebrané exkrementy jsou v rozpo-
ru se zákonem, ale i s dobrými mra-
vy. Nikdo z nás nechce žít mezi psím 
trusem. Prosíme o zamyšlení a řádný 
úklid.
 Z  výše uvedeného důvodu bylo 
od začátku roku umístěno několik 
nových košů, a to jak na psí exkre-
menty, tak i na běžný komunální 
odpad. Nyní je v  celém obvodu ob-
sluhováno 86 košů na komunální 
odpad a 36 košů na psí exkrementy. 

Oba typy košů je možno využít na 
odhoz psích exkrementů. Proč mu-
síme tedy řešit neustálé stížnosti 
občanů na znečištěné okolí? Přitom 
podmínky jsou zajištěny a je to tedy 
opravdu jen o lidech, kteří jsou bez-
ohlední ke svému okolí.
 Na druhou stranu děkujeme 
všem majitelům, jejichž psi nijak 
neobtěžují své okolí a při venčení 
po svých miláčcích řádně uklízejí.

 red.
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Průběh investicí a oprav 
Víceúčelové hřiště pro několik druhů 
sportů s  povrchem z „umělé trávy“
 a dětský koutek s  herním prvkem, 
dřevěnou konstrukcí se skluzavkou 
a s dvěma houpačkami, situované 
v blízkosti školky ve Starých Čívicích 
byly v srpnu dokončeny a zkolaudo-
vány.
 Z důvodů neplánovaných investič-
ních zásahů, které si stavba vyžádala 
až po jejím zahájení, teprve na začátku 
září proběhla kolaudace rekonstruova-
né ulice Josefa Poppera ve Svítkově. Ři-
diči si také mohli všimnout opraveného 
krytu vozovky místní komunikace v Lá-
nech na Důlku a v ulici Kolonie ve Svít-
kově nebo nedávných výsprav živice 
v Žižkově ulici. Jsou téměř dokončeny 
opravy dlážděných chodníků v ulicích 
Přerovská, Hradčanská, Popkovická 
a  Sportovců. Rekonstrukce místní ko-
munikace v ulici K Pašti ve Svítkově se 
blíží k  závěru, a i rekonstrukce komu-
nikace v ulici Sjezdová v  Popkovicích 
se dostává do poslední fáze. Chodník 
spojující trasu u bytových domů v ulici 
Dubová s chodníkem u Bylanky bude 
brzy otevřen a  v  plném proudu jsou 
práce na výstavbě nového chodníku 
vedoucího k mateřské škole v ulici Za 
Oborou ve Starých Čívicích. I přes ob-
časné komplikace se daří plánované 
akce řešit. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali všem obyvatelům za jejich 
vstřícnost a trpělivost, protože v době 
provádění stavebních prací bohužel 
dochází k různým omezením a ke sní-
žení obvyklého komfortu. 

Bc. Petr Komžák 
        vedoucí odboru dopravy a ŽP
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Investice v našem obvodě Pardubice 6 
za poslední 4 roky realizované 
za pomoci Magistrátu města Pardubic
 Městský obvod Pardubice VI se 
dynamicky rozvíjí. Asi nejrychleji ze 
všech obvodů v  celých Pardubicích. 
Počet obyvatel se za posledních 15 let 
zvýšil o více než 1000. 
 Jen pro zajímavost – v  roce 2006 
bylo na území našeho obvodu 3  707 
zapsaných voličů, v roce 2018 to bylo 
již 4  685 voličů. Přibylo rodinných 
domů i bytových domů. Jen CZ Sta-
vební holding postavil ve Svítkově více 
než 300 rodinných domů a 5 bytových 
domů. Sto nových  rodinných domů 
vzniká v lokalitě Svítkov – západ. Dal-
ších 73 rodinných domů bude stavět 
opět CZ Stavební holding ve Starých 
Čívicích.
 Rozvoj bytové výstavby je určitě 
správný, mnoho lidí hledá odpovídají-
cí bydlení. 
 Pro všechny obyvatele je však nut-
né zajistit dostupnou infrastrukturu. 
Jedná se především o mateřské škol-
ky, školu, obchody, dopravu. Všechnu 
tuto vybavenost není možné financo-
vat, organizovat a následně realizovat 
pouze z peněz MO6. Značnou pomoc 
poskytuje Magistrát města Pardubic 
z  nasmlouvaných dotací do různých 
infrastruktur, a také komerční sféra.

Dostupnost 
mateřských školek a školy

  Původní mateřská škola Doubek je 
již opravena. 

  Chystá se rekonstrukce a rozšíře-
ní mateřské školy v  Lánech na Důlku 
s přispěním obce Srnojedy.

  Mateřská škola v Popkovicích byla 
nejprve rozšířena o jednu učebnu pří-
stavbou modulárního systému a po-
sléze byla celá kompletně zrekonstru-
ována.

 Magistrát města Pardubice in-
vestoval 63,3 milionu Kč do výstavby 
nové mateřské školy v lokalitě Svítkov 
- západ. Zde vznikla nová moderní 
školka, která má kapacitu 75 dětí a je 
rozdělena na 3 oddělení. Je zde i mo-
derní kuchyň a prostory pro logoped-
ku. Součástí celého areálu je i vybave-
ná zahrada.

   Škola ve Svítkově byla postupně 
modernizována a bylo k ní dostavěno 
víceúčelové hřiště.
 V roce 2018 začala velká dostavba 
školy financovaná Magistrátem města 
Pardubic.  Tím došlo ke zvýšení kapaci-
ty školy o 90 míst. Zvýšil se počet tříd 
a prostory pro družinu. Škola se rozší-
řila a zmodernizovala na odpovídající 
úroveň naší doby. Celkový náklad vý-
stavby byl 122 mil. Kč.

    Ve Starých Čívicích postavil sou-
kromý investor zázemí pro dětskou 
skupinu, ke které přibude v  příštím 
roce další třída.

Rozvoj komerční sféry
  Rozrostla se průmyslová oblast, 

vznikl nový terminál letiště, svoje in-
vestice provádí armáda i závodiště.

  Nové obchody u ulice Pražská při-
vítali jistě skoro všichni obyvatelé.

  Dobrou zprávou je rozhodnutí 
zastupitelstva města o stavbě útulku 
pro psy a jiná opuštěná zvířata v místě 
bývalých silážních jam ve Starých Čívi-
cích. V areálu bude umístěna i služeb-
na městské policie.

Dopravní infrastruktura
Minimálně o 1000 lidí víc znamená
 i zvýšené nároky na dopravní systém. 
Ten má jistě ještě mnoho slabin, ale ale-
spoň cyklisté by mohli být spokojeni.

 S využitím dotačních titulů postavi-
lo město Pardubice několik cyklostezek:

  Křižovatka na Srnojedy 
 – Rosický most 

  Z ulice Popkovické podél Pražské 
 až před kasárna a další úseky 
 jsou v plánu
 Dále je připravena dokumentace 
pro cyklostezku na levém břehu Labe 
a také propojení z Popkovic na stezku 
do Starého Máteřova.

Cyklostezka – lávka 
přes Labe u Rosického mostu
Největší akcí byla stavba lávky přes 
Labe vedle mostu do Rosic. MO6 zajis-
til projektovou dokumentaci a realizaci 
výstavby provedl Magistrát města Par-
dubic. Lávka byla financována z  20% 
MO6 a z  80% dotačními prostředky 
z ITI Magistrátu města Pardubic. 
 Kromě cyklostezek se ale dopravní 
systém v  našem MO6 skoro nezměnil. 
Za celých 20 let vznikl pouze jeden nový 
výjezd z  centrálního Svítkova směrem 
k silnici I/2 a to v lokalitě Svítkov západ.
 Všechna dopravní zátěž tedy musí 
neustále vést ulicí Žižkova. S výsledky 
dopravní studie, která měla vzniknout 
před čtyřmi lety a měla řešit tyto pro-
blémy, zatím nikdo ze zastupitelů a ani 
obyvatel nebyl seznámen.
 Problém s výjezdy na silnici I/2 ve 
Starých Čívicích z  nově připravované 
lokality Pod platany, kde bude probí-
hat výstavba 73 rodinných domů, se 
zatím neřeší. MO6 by měl jednat s in-
vestorem, nechat vypracovat studii 
dopravy v  této lokalitě a požádat in-
vestora o spolupráci.

  Ing. Helena Dvořáčková
  Zastupitelka MO Pardubice VI



Konec školního roku na svítkovské základce 
    Vyřazování žáků devátých tříd

29. června proběhlo tradiční vyřa-
zování žáků devátých tříd na školní 
zahradě. Všichni žáci se na tento slav-
nostní okamžik důkladně připravili. 
Všem to moc slušelo, sluníčko svítilo 
a nálada byla perfektní. Třídní učitel-
ky s  paní ředitelkou žákům popřály 
mnoho úspěchů v  dalších studijních 
letech. 

    Vysvědčení
K vysvědčení, na které se všechny děti 
už moc těšily, přibyly letos i čokoládo-
vé medaile od našich úspěšných ho-
kejbalistů ze Svítkov Stars.

    Branný den
Jak již bývá v  závěru školního roku 
zvykem, naši deváťáci zorganizovali 
pro všechny třídy branný den plný 
interaktivních stanovišť. Děti si tak 
mohly například vyzkoušet různé 
sporty, naučily se dávat první pomoc 
a pod dohledem byly seznámeni se 
základní vojenskou a hasičskou tech-
nikou. Počasí vyšlo na jedničku a celý 
den jsme si všichni moc užili.

Kolektiv ZŠ Svíktov
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Podzimní údržba zeleně
Po letošních letních mimořádně hor-
kých dnech pomalu přichází podzimní 
čas, který je spojen se sběrem či sklizní 
posledních plodů mnohých zahrádká-
řů, ale také s údržbou zeleně, kterou 
městský obvod s maximální možnou 
péčí zajišťuje na veřejných prostran-
stvích na území obvodu. V těchto mě-
sících zahajujeme v pořadí již několi-
káté pletí záhonů, budou prováděny 
podzimní ořezy keřů a likvidace pleve-
le v chodnících. Seče travnatých ploch, 
které probíhají v našem městském 
obvodu 6-8 krát ročně s  ohledem na 
klimatické podmínky. Vše budeme 
zakončovat na přelomu listopadu 
a prosince, kdy podstatnou součástí 
závěrečných sečí je kompletní čištění
a sběr listí na travnatých plochách. 

 Plevel a listí pod obrubníkem 
chodníku na okraji silnice pak zajišťuje 
celoročně mechanicky prostřednic-
tvím čistícího vozidla společnost Služ-
by města Pardubice za smluvní spolu-

práce s Magistrátem města Pardubice.
Pokud budete mít jakýkoliv podnět 
k  údržbě zeleně, neváhejte nás kon-
taktovat.  
                                                       red.
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Novinky z MŠ Doubek
Závěr školního roku v naší školce byl 
nabytý. Děti navštívily ZOO Bítovany, 
kde viděly nejen exotická zvířata, ale 
pohrály si i na hřišti s různými prolé-
začkami.
 V  rámci dětského dne jsme pro 
děti připravili různé soutěže a malo-
vání na obličej. Děti se tak na chvíli 
proměnily v různá zvířátka a kytičky.
 Poslední velkou akcí bylo pasová-
ní na prvňáčky. Letos jsme vpluli do 
základní školy v  námořnickém stylu. 
Všem přejeme šťastnou plavbu v dal-
ší etapě jejich života. 
 Děkujeme TJ Paramo, že si děti 
mohly pohrát před jejich velkou akcí 
Den fotbalu a využít skákací hrad 
a skluzavku. 
 Pak nastaly prázdniny, zdánlivý 
čas odpočinku. V  MŠ Doubek to ale 
rozhodně čas odpočinku nebyl, prá-
vě naopak. Prázdniny byly plné ma-
lování, oprav a stěhování. Probíhala 
rekonstrukce na budově v Lánech na 
Důlku, a tak od září si budeme svítit 
prostřednictvím nových rozvodů 
elektřiny a těšit se z nové výmalby. 
 Ale to není všechno! Původní bu-
dova školky v  ulici K  Dubině prodě-
lala celkovou rekonstrukci a opět se 
stala součástí MŠ Doubek, a to nás 
moc těší. Školka má nové dispozice, 
výmalbu, nábytek, hračky i paní uči-
telky.  Ty už se chystají přivítat nové 
nejmenší děti, a to v  počtu patnácti 
dětí na třídu. Věříme, že do školky bu-
dou děti chodit tak rády, jako mnohé 
generace před nimi. 

kolektiv MŠ Doubek



MŠ Duha
Ani o prázdninách se v MŠ Duha ne-
zahálelo a na děti čekalo nejedno 
překvapení.
 Holčičky nejvíce ocenily venkov-
ní kuchyňky vyrobené ze sibiřského 
modřínu, zakoupené pro obě pra-
coviště v  rámci projektu Šablony III. 
Tak copak nám naše malé kuchařinky 
uvaříte dobrého?
 Na pracovišti ve Starých Čívicích 
byla zrevitalizována keramická dílna 
(nová dlažba, stavba příčky, přivede-
ní vody do místnosti) a díky efektiv-
nímu přesunu nábytku zde vzniklo 
malé zázemí pro polytechnickou vý-
chovu, což naopak jistě zaujme naše 
malé kutily. Nyní ještě čekáme na do-
koupení vhodného nářadí a tvoření 
může začít.
 A zbudování venkovního komu-
nitního nebo též výukového či dis-
kusního kruhu z  pařezů tentokrát 
potěšilo paní učitelky z  pracoviště 
v Popkovicích.

 Komunitní kruh je denně zařazo-
ván do výchovně-vzdělávací činnosti. 
Slouží k  předávání informací, vědo-
mostí, četbě, vypravování, upevňuje a 
kultivuje vztahy ve třídě a v neposled-
ní řadě blahodárně působí jako pre-
vence sociálně-patologických jevů.
 V  sezení v  kruhu na sebe všichni 
hezky vidíme. Děti se učí naslouchat, 
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vnímat text, neskákat si vzájemně do 
řeči, rovněž mají právo nemluvit a jen 
sdílet předávaný obsah. Takto může-
me společně diskutovat krátce-třeba 
jen 10 min. nebo i celé hodiny.
 A paní ředitelka se těší na vedení 
pedagogických porad na čerstvém 
vzduchu.

kolektiv MŠ Duha

MK Opočínek
Poslední červnová neděle patřila 
v Opočínku dětem, pro které bylo 
na místním hřišti připraveno zá-
bavné odpoledne plné soutěží 
a her.
 Nechyběl ani skákací hrad 
a osvěžující sprcha od dobrovol-
ných hasičů. Každý, kdo zvládl 
všechny soutěžní disciplíny si od-
nesl balíček s odměnou a originál-
ní medailí. Vzhledem k extrémním 
venkovním teplotám neproběhlo 
plánované opékání špekáčků, ale 
přítomným bylo nabídnuto na-
nukové osvěžení, což ocenili děti 
i rodiče. 
 Celá akce proběhla ve spolu-
práci SDH Opočínek a místní ko-
mise Opočínek za finanční pod-
pory MO Pardubice VI. Děkujeme 
všem za účast a těšíme se na ně-
které z dalších akcí.

Lucie Velinská, MK Opočínek

Chcete inzerovat v Šestce?  

volejte: 466 301 160  

pište: podatelna@umo6.mmp.cz
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SDH Opočínek 

Dne 25. června se konaly tradiční hasičské závody v Opočínku. Místní ženy z SDH Opočínek obsadily příčku nejvyšší
a ve své kategorii závody vyhrály. Mužům se tolik nedařilo, proto se drželi hesla „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ 
a užít si závody. Ostatně to se povedlo všem zúčastněným na jedničku. Letos dokonce soutěžily i dětské týmy, které si 
vyzkoušely závody a byly neskutečně šikovné. Všem velice děkujeme za účast a těšíme se zase příště.

Gabriela Svobodová, SDH OPOČÍNEK 

Předání sportovních tašek místním klubům
Spolupráce s  místními sportovní-
mi kluby je oboustranně na vysoké 
úrovni. I proto, že nám každoročně 
sportovci pomáhají organizovat růz-
né kulturně společenské akce, jsme 
jim v měsíci červnu předali sportovní 
tašky pro všechny malé sportovce. 
Více jak 500 tašek jsme rozdali mezi 
všechny sportující děti, které trénují 
v  místních klubech. Všem přejeme 
další úspěchy a děkujeme za skvělou 
reprezentaci našeho obvodu.          red.



Svítkov Stars
Muži slaví postup do Extraligy, starší 
žáci mistry České republiky, dvojice 
našich hráček veze medaile z mistrov-
ství světa.
 V minulém čísle jsme ještě ne-
mohli přinést kompletní výsledky 
sezóny 2021/2022 a to proto, že uzá-
věrka přišla pro nás příliš brzy. Pro po-
řádek jen připomeňme, že v té době 
jsme již slavili bronz v Lize žen a páté 
místo našich juniorů.
A nyní k dalším kategoriím:
 Naši muži udělali poslední krok, 
vyhráli 1. ligu a vybojovali tak postup 
do Extraligy. Posledním soupeřem 
na cestě k tomuto úspěchu byla Vlčí 
Smečka Ústí nad Labem. Našemu 
týmu se podařilo dvakrát těsně zví-
tězit na protivníkově stadionu a při-
vézt do Svítkova nadějné vedení, kdy 
k ukončení série stačilo již jen jedno 
vítězství. V sobotu 18. 6. se to ještě 
nepodařilo, protože v opět vyrovna-
ném zápase bral vítězství na nájezdy 
soupeř ze severních Čech. V neděli 
19. 6. už ale v brutálním vedru vévodil 
náš tým a po výhře 6:2 mohla explo-
dovat radost z postupu do nejvyšší 
soutěže, kam se náš klub vrací po 
dlouhých dvaceti pěti letech. Osla-
vy byly dlouhé...a bohužel i bujaré, 
nezbývá nám než přijít i s omluvou 
obyvatelům domů v okolí našeho sta-
dionu. Našim hráčům, trenérům a pří-
znivcům se ale splnil sen, za kterým je 
více než desetiletá mravenčí práce, ve 

kterém byl znovuvybudován funkční 
systém naší mládeže, z něhož postup-
ně začal čerpat i náš A tým, a všechno 
dohromady vrátilo náš klub na hokej-
balové výsluní. Nyní už všichni členové 
našich mládežnických družstev vědí, 
že trénují a usilují o hraní zápasů proti 
nejlepším hokejbalistům této země.
 Nesmíme zapomenout na do-
rostence, kterým bohužel nevyšel 
finálový turnaj Extraligy úplně podle 
představ, protože na něm obsadili 
nepopulární čtvrté místo. V kontextu 
celé České republiky je to jistě pěkné 
umístění, ale kluci chtěli určitě plac-
ku. Tak snad příště.
 Obrovskou radost nám ale udělali 
naši starší žáci, kteří ke dvěma před-
covidovým titulům Mistrů České re-
publiky přidali na finálovém turnaji 
v Čáslavi další, čímž dokonali zlatý 
hattrick. Díky preciznímu výkonu 

vyhráli dva zápasy základní skupiny 
proti pražské Hostivaři a městskému 
rivalovi z Polabin i semifinále se Svi-
tavami. Ve finále čekal na naše kluky 
favorizovaný Most. Obětavou hrou 
a přesným plněním pokynů trenéra 
dokázali naši hráči odolat útočným 
snahám soupeře, postupně jej zlomit, 
a nakonec ovládnout zápas jasným 
výsledkem 4:1. Vítej Zlatý hattricku.
 V závěru června proběhlo mist-
rovství světa mužů i žen v Kanadě. 
Oba naše výběry se staly vicemistry 
světa poté, co ve finále shodně pad-
ly s domácími týmy. V družstvu žen 
k tomuto úspěchu přispěla i obránky-
ně našeho klubu Lucie Rejlová. Další 
medailistkou z našeho klubu je Mi-
chaela Hajniková, která se slovenskou 
reprezentací získala světový bronz. 
Oběma dámám gratulujeme.

Petr Korbel, člen vedení klubu





Waynův svět
    Waynes Pardubice: 

 Zlatý hattrick
Slowpitchový tým Waynes Pardubice 
začátkem července vybojoval svůj 
pátý titul Mistrů ČR a dokonal tak zlatý 
hatrick – tři zlaté v řadě (2020-2022). 
V základní skupině si Waynes nejpr-
ve poradili se Svobodou nad Úpou 
13:5. Jako klíčové pro postup do play 
off bylo utkání se zkušeným týmem 
DNAce. V něm si Waynes vybudovali 
devítibodový náskok v první směně, 
který dokázali přetavit v cenné vítěz-
ství. Posledním soupeřem ve skupině 
byl nováček MSL Choceň. Waynes ne-
zaváhali ani tentokrát. Nadhazovači 
Rambousek a Procházka udrželi ve 
slowpitchi vzácný shout out, tedy zá-
pas bez obdrženého doběhu.
 V semifinále Waynes narazili opět 
na Svobodu nad Úpou. Tentokrát 
to byla vyrovnaná defenzivní bitva 
a místo úspěšných odpalů byly k  vi-
dění pohledné zákroky v poli. Waynes 
od druhé sněmy vedli a když ustáli 
závěrečný tlak soupeře, mohli se po 
vítězství 6:4 těšit z  postupu do bojů 
o zlato.
 Až do finále se Waynes spoléhali 
především na dobrou obranu. V úto-
ku se ale Pardubicím nedařilo podle 
jejich představ. Vše si „Wayni“ vyna-
hradili ve finále se Sparks Mladé Buky, 
kdy spustili ofenzivní smršť a před 

poslední směnou vedli 29:1. Sparks 
v samotném závěru pouze snížili na 
konečných 29:6. Mistrovský titul tak 
zůstal v Pardubicích.

    Wayňátka – všeobecná 
sportovní příprava dětí 4-6 let
Od září 2022 Waynes otvírají cvičení 
pro děti ve věku 4-5 let.
 Jak už název napovídá, půjde o 
základní pohybovou průpravu se 
špetkou baseballu.
 Trenérkou je zkušená Bóďa Klim-
plová (Sokol Pardubice, FK Pardubice).

    Cvičení navíc – zdarma
 Wayňátka se také mohou účastnit 
1x týdně baseballového tréninku pří-
pravky (do 7 let).
 Více informací na naleznete na na-
šich webových stránkách

    Podzimní program
V září a říjnu vrcholí soutěže pálkova-
cích sportů. Na pohárové a mistrov-

ské turnaje se mohou těšit kategorie 
U8, U9 a U10. Oblastní soutěž U11 
má na programu play off. Závěrečný 
turnaj mají před sebou i softballistky 
U13. Závěr sezony čeká i na slowpit-
chisty. Česká slowpitchová liga má 
na programu turnaj Franz Josef. ASL 
– slowpitchovou ligu pro neregist-
rované uzavře oblíbený turnaj s vůní 
hřebíčku – Svařák.

    Na Pašti
Na Paši bude v září a říjnu rušno. Přijď-
te se podívat na baseball, softball 
nebo slowpitch.

    24. - 25. 9. Česká slowpitchová 
 liga – turnaj Franz Josef

    1.10. Amtérská sloWWpitchová 
 liga – turnaj Svařák

    2.10. Obastní liga baseball U9
    8.10. Pražská liga baseball U10

Tomáš Rambousek,
předseda klubu Waynes Pardubice
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Fotbalové ozvěny
Sezona 2021/2022 skončila odehráním 
všech kol jednotlivých soutěží prakticky 
s umístěním avizovaným v předchozím 
čísle zpravodaje. Jak se již stává tradicí, 
bylo fotbalové jaro ukončeno Dnem fot-
balu 17. června 2022 na našem stadionu 
za hojné účasti rodičů a mládeže a za fi-
nančního přispění MO Pardubice VI.
 Z členské základny Vám tentokrát při-
kládáme snímek žáků U13 reprezentují-
cích náš oddíl v uplynulé sezoně.
 Na další fotografii je potom záběr
 z tradičního soustředění mládeže, které 
se nově konalo ve Svratce, kde jsme měli 
k dispozici na jednom místě jak ubyto-
vání a stravování, ale hlavně sportovní 
zázemí místního fotbalového oddílu 
a základní školy.
 Pro soutěžní rok 2022/2023 oddíl ko-
pané přihlásil celkem sedm týmů, v kraj-
ské soutěži budou hrát týmy mladší pří-
pravky A a starší přípravky. V okresních 
soutěžích budou reprezentovat týmy 
dospělých, dorostu, starších a mladších 
žáků a nově i mladší přípravky B. Je po-
těšitelné, že se projevuje právě nárůst 
zájmu u nejmladší kategorie v soutěžích.
Mimo tyto registrované týmy pak u nás 
působí ještě minipřípravka nejmenších 
fotbalistů a tým veteránů.
 Fotbal samozřejmě nejsou jen soutě-
že. Celoročně, a tedy i o prázdninách je 
nutná starost zejména o obě hrací plo-
chy. Trávníky byly ošetřeny vertikutací
 a dosevem, významnou pomocí ke kva-
litě je realizace závlahového systému i na 
tréninkovém hřišti. Díky těmto opatře-
ním se i přes úmorná vedra daří udržovat 
hrací plochy v odpovídající kvalitě.
 Po dokončení rekonstrukce ulice Jo-
sefa Poppera se pro novou sezonu zlep-
šila dostupnost areálu Bylanka, který je 
rovněž připraven na nadcházející zimní 
období. Zde však budeme muset v no-
vých nájemních smlouvách zohlednit 
zvýšené náklady na provoz. Přesto však 
zůstanou tréninkové hodiny cenově do-
stupné a ve spodní hranici nájmů po-
dobných provozů.

Mgr. Zdeněk Klimpl, předseda spolku
Luboš Benda, předseda oddílu kopané



Zlatá přilba
Pardubice - Svítkov, pro někoho místo 
kde se narodil, kde žije či pracuje. Pro 
lidi spojené s plochodrážním sportem 
místo sportovního snažení o co nej-
lepší výsledek a pro všechny co mají 
tento sport rádi místo každoročního 
shledávání při akci, která má přívlas-
tek nejstarší plochodrážní závod světa. 
Každoročně se už od jara sbíhají na se-
kretariátu klubu žádosti jezdců, aby na 
ně bylo pamatováno a ještě dříve, už 
na podzim po skončení předcházející-
ho ročníku si někteří fandové rezervují 
svá místa a věřte, že se najdou tací, co 
si píší i pro padesátou návštěvu tohoto 
ikonického místa Pardubic.
 Poslední víkend v září opět zažije 
tato část Pardubic nával nejenom spor-
tovců, ale především více jak deseti ti-
síc návštěvníků. Závod o Zlatou přilbu 
bude 25. září psát svoji sedmdesátou 
čtvrtou kapitolu a stejně jako v minu-
lých letech je orámován další skvělou 
sportovní podívanou. Už v pátek se po-

prvé v historii udělí v Pardubicích titul 
mistra starého kontinentu. Boj o tento 
evropský primát je druhou nejpres-
tižnější soutěží plochodrážního světa 
a nahrazuje v programu plochodráž-
ního víkendu závod o titul juniorského 
mistra světa. Jde o výrazné zkvalitnění 
programu, vždyť vítěz této soutěže má 
zaručenou účast v seriálu Grand prix pro 
další rok. Sobota bude opět patřit junio-
rům a jejich Zlaté stuze, závodu který je 
stejně jako ten nedělní starší, než boj o 
titul mistra světa ve své kategorii. Sobot-
ní program je také doplněn závodem 
mistrovství světa Flat track. Závodem, 

který přivádí na start běžné motocykly 
a na dráhu vyjíždí v jednotlivých jízdách 
osm až dvanáct jezdců. Celé tři dny jsou 
naplněny sportem, ale také jak již bylo 
řečeno i potkáváním lidí svázaných
 s tímto sportem.
 Pořadatelé AMK ZP Pardubice jsou 
již ve finiši příprav a věří, že se vše po-
vede stejně jako v minulých letech. 
Touto cestou také děkuji všem oby-
vatelům Svítkova za trpělivost a poro-
zumění s množstvím lidí, kteří naruší 
jejich klid. My věříme, že tento svátek 
pardubického sportu za to stojí.    

 Petr Moravec, AMK ZP Pardubice

Na vybrané programy SLEVA PRO ZÁKAZNÍKY GLOBUS BONUS.

DOPŘEJTE SVÉMU VOZU 
PRÉMIOVOU PÉČI V MYCÍ 
LINCE GLOBUS!
Economic  
vysokotlaké předmytí, aktivní pěna, sušení 

Standard 
vysokotlaké předmytí, aktivní pěna, péče o podvozek, sušení

Comfort 
vysokotlaké předmytí, aktivní pěna, péče o podvozek, 
konzervační pěnový vosk s nanotechnologií, sušení

Exclusive 
vysokotlaké předmytí, aktivní pěna, péče o podvozek, 
konzervační pěnový vosk s nanotechnologií, sušení, 
zaleštění nanovosku

Otevřeno denně od 7.00 do 21.00 hodin.

Inz_mycka_178x128_PARD.indd   2 29.08.2022   14:28

Foto: Petr Makušev



Největší setkání koní a lidí, to je výstava Koně v akci

Zajímavost z letiště

Výstava  KONĚ V AKCI  je druhou nej-
větší akcí po Velké pardubické pořá-
danou na pardubickém dostihovém 
závodišti. Už příští rok oslaví čtvrt sto-
letí trvající tradici, v roce 2022 výstava 
zapisuje už 24. ročník. Koně v akci jsou 
také nedílnou součástí projektu Par-
dubičtí tahouni a patří mezi jedinečné 
akce našeho regionu. 
 Výstava každoročně nabízí rozma-
nité chovatelské výstavy a svody koní 
různých plemen – od těch nejmenší 
až po „něžné obry“. Nejinak tomu bylo 
v  letošním roce. Návštěvníci se mohli 
těšit na desítky koní od poníků až po 
těžké chladnokrevné koně. Ti se mimo 
jiné předvedli také ve speciálních dis-
ciplínách. Uskutečnil se už 19. ročník 
tradiční soutěže v orbě koňmi nesou-
cí jméno rodáků z  Rybitví a vynález-
ců ruchadla bratranců Veverkových. 
Součástí výstavy bylo také Mistrovství 
České republiky v těžkém tahu a také 
v  ovladatelnosti s  kládou, při které 
koně se svými kočími prokazují úz-
kou spolupráci a komunikaci při práci 
v lese. 
 A právě spolupráce, komunikace
 a důvěra mezi člověkem a koněm bylo 
tématem letošního ročníku. Navíc rok 
2022 svými naznačuje shodu, soulad 
či harmonii. A právě HARMONIE byla 

dějovou linkou programu výstavy. 
V  komponovaném programu diváci 
viděli například vystoupení fríského 
koně v doprovodu tanečnic a také ně-
kolik variant drezury. Důvěru v člověka 
prokázali koně ve westernových dis-
ciplínách. Krásu a ladnost předvedou 
starokladrubští koně nejen v  zápřeži, 
ale také třeba ve službách policie. Hlav-
ním bodem programu plným vzrušení 
a akce bylo představení skupiny Ha-
raldos Stunt Brothers. Toto „kaskadér-
ské bratrstvo“ je seskupení lidí, kteří 
se rozhodli spolupracovat s  koňmi 

a překonávat hranice umění a sou-
znění s nimi. Skupina vystupuje nejen 
v České republice, ale také v zahraničí 
a na pardubické výstavě předvedla na-
příklad volnou drezuru, uherskou poš-
tu nebo džigitovku – druh akrobacie 
prováděný na cválajícím koni.
 Výstava Koně v  akci se konala
 o víkendu v polovině září a příští rok 
ve stejném termínu se na vás při osla-
vě čtvrt století trvání této akce bude-
me opět těšit. 
 Bc. Kateřina Anna Nohavová

PR manager, Dostihový spolek a.s.

Dne 1. července krátce před polednem 
přistál v Pardubících Boeing B737-500 
společnosti KlasJet s téměř padesát-
kou komisařů EU v čele s Ursulou von 
der Leyen. Po příletu zamířila ostře sle-
dovaná kolona na zámek v Litomyšli, 
kde se všichni představitelé setkali se 
členy vlády. 
 Důvodem celé akce je historicky 
druhé předsednictví Česka v Radě Ev-
ropské unie. Ve večerních hodinách 
odletěl Boeing za hustého deště zpět 
do Bruselu.

Petr Huňáček, LKPD.INFO Foto: Petr Huňáček
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Foto: Dostihový spolek a.s.



Ceník inzerce ve zpravodaji Pardubická šestka
Ceník inzerce ve zpravodaji „Pardubická šestka“  Příloha č. 1

Tabulka uvádí ceny za zveřejnění inzerce, pouze pokud budou inzerentem předány zpracovateli zpravodaje ve formátu PDF, CDR nebo JPEG 
(s velkým rozlišením). Navrhovaná cena nezahrnuje zpracování inzerce v jiných formátech, nebo náročnější grafické úpravy. 

Rozměry [mm]
1 vydání 2 vydání 3 vydání 4 vydání

cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH

1 / 1 
178 x 260

1983,47 2400 3570,24 4320 4760,33 5760 5553,71 6720

1 / 2 
178 x 128

991,73 1200 1785,12 2160 2380,16 2880 2776,86 3360

1 / 3 
178 x 80

661,15  800 1190,08 1440 1586,77 1920 1851,24 2240

1 / 4 na výšku 
87 x 128

495,86  600 892,56 1080 1190,08 1440 1388,43 1680

1 / 4 na šířku 
178 x 58

495,86  600 892,56 1080 1190,08 1440 1388,43 1680

1 / 6 na výšku 
57 x 124

330,57 400 595,04 720 793,38 960 925,61 1120

1 / 6 na šířku 
117 x 60

330,57 400 595,04 720 793,38 960 925,61 1120

1 / 8 na výšku 
57 x 102

247,93 300 446,28 540 595,04 720 694,21 840

1 / 8 na výšku 
87 x 67

249,93 300 446,28 540 595,04 720 694,21 840

Tabulka uvádí ceny za zveřejnění inzerce, pouze pokud budou inzerentem předány zpracovateli zpravodaje ve formátu PDF, 
CDR nebo JPEG (s velkým rozlišením). Navrhovaná cena nezahrnuje zpracování inzerce v jiných formátech, nebo náročnější 
grafické úpravy. Úhrada musí být provedena předem v termínu stanoveném na vystavené faktuře. Zvýhodněná cena je platná, 
pouze pokud bude uhrazena jednorázově před prvním zveřejněním inzerce a za podmínky, že opakovaná inzerce bude zveřej-
něna v po sobě jdoucích číslech zpravodaje.
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Úřad Městského obvodu Pardubice VI 

    Provozní doba místních knihoven
Místní knihovna MO Pardubice VI ve Svítko-
vě: tel. 466 301 169; Dita Poustecká, kni-
hovnice; e-mail: knihovna@umo6.mmp.cz; 
otevírací doba: 
pondělí 13:00–18:00, středa 11:00–16:00; 
www.svitkov.knihovna.cz
Místní knihovna MO Pardubice VI - poboč-
ka ve  Starých Čívicích (Za Oborou 337): tel. 
466  260 496; Dita Poustecká, knihovnice; 
e-mail: knihovna.civice@umo6.mmp.cz; 
otevírací doba: 
úterý 11:00 – 16:00, čtvrtek 13:00 – 18:00
www.starecivice.knihovna.cz

    Provozní doba 
 separačního dvora ve Svítkově
Svítkov, za areálem Plynostavu. Provozní 
doba: pondělí, středa a pátek od 13:00 do 
17:00, sobota 8:00 – 12:00.

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 2022

Stanoviště Den          
v týdnu

Lány na Důlku KD pondělí 21. 03. 18. 04. 16. 05. 13. 06. 08. 08. 05. 09. 03. 10. 31. 10. 28. 11.
Lány na Důlku u č. p. 80 pondělí 04. 04. 02. 05. 30. 05. 27. 06. 22. 08. 19. 09. 17. 10. 14. 11.
Opočínek - finské domky pátek 01. 04. 29. 04. 27. 05. 24. 06. 19. 08. 16. 09. 14. 10. 11. 11. 09. 12.
Opočínek - pod č. p. 23 pátek 15. 04. 13. 05. 10. 06. 08. 07. 02. 09. 30. 09. 28. 10. 25. 11.
Staré Čívice u bývalého Mountfieldu úterý 29. 03. 10. 05. 21. 06. 13. 09. 04. 10. 25. 10. 06. 12.
Staré Čívice točna MHD úterý 22. 03. 12. 04. 03. 05. 24. 05. 14. 06. 06. 09. 27. 09. 18. 10. 08. 11. 29. 11.
U Svaté Trojice středa 23. 03. 04. 05. 15. 06. 07. 09. 19. 10. 30. 11.

Kontejnery budou přistaveny v čase mezi 8:00 a 16:00 po dobu naplnění kontejneru

Datum

Kontejnery budou přistaveny v čase mezi 8:00 a 16:00 po dobu naplnění kontejneru.

Neváhejte se obrátit na úřad, starostu, členy rady, 
členy zastupitelstva a místní komise. Jsme tu pro Vás.

Spojovatel/ka, fax
Tel.: 466 301 160, 466 797 979, 
e-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

PhDr. Petr Králíček , starosta MO Pardubice VI
Tel.: 466 301 160, e-mail: petr.kralicek@umo6.mmp.cz

Ing. Aleš Herák, tajemník
přestupky, spolupráce se smluvními partnery
Tel.: 466 301 162, e-mail: ales.herak@umo6.mmp.cz

   Odbor ekonomický a správní (OES)
Simona Hývlová, vedoucí odboru
ekonomka, účetnictví
Tel.: 466 301 165, e-mail: simona.hyvlova@umo6.mmp.cz

Zdenka Pantůčková, referentka
místní poplatky, podatelna, pokladna, informace
Tel.: 466 797 971, e-mail: zdenka.pantuckova@umo6.mmp.cz

Věra Lorenzová, referentka
ověřování podpisů a listin, Czech POINT, informace, pokladna, 
ohlašování akcí, žádosti o dotace, ztráty a nálezy
Tel.: 466 797 972, e-mail: vera.lorenzova@umo6.mmp.cz

Hana Holasová, referentka
informace, organizačně administrativní činnosti, úřední deska, 
hlášení místního rozhlasu, evidence majetku
Tel.: 466 301 160, e-mail: hana.holasova@umo6.mmp.cz

Petra Vašíčková, referentka
účetnictví, agenda výherních hracích přístrojů
Tel.: 466 301 163, e-mail: petra.vasickova@umo6.mmp.cz

   Odbor investic, dopravy a životního prostředí (OIDŽP)
Bc. Petr Komžák, vedoucí odboru
zvláštní užívání, sjezdy, majetek
Tel.: 466 797 970, e-mail: petr.komzak@umo6.mmp.cz

Ing. Kristýna Šebestová, referentka
údržba komunikací, investice, projektové plánování
Tel.: 466 797 973, e-mail: kristyna.sebestova@umo6.mmp.cz

Veronika Čvančarová, referentka
příprava investičních akcí, zadávací řízení
Tel.: 466 301 167, e-mail: veronika.cvancarova@umo6.mmp.cz

Kateřina Rabasová, referentka
ochrana přírody a krajiny, péče o veřejnou zeleň, kácení dřevin, dětská hřiště, mobiliář 
Tel.: 466 301 168, e-mail: katerina.rabasova@umo6.mmp.cz

Čtvrtletník–povoleno MK ČR pod č.j. 
E 17194. Periodický tisk územního samo-
správného celku. Vydavatel: Statutární 
město Pardubice. IČ: 002 74 046. Městský 
obvod Pardubice VI. Kostnická 865, 530 
06 Pardubice. Náklad: 2.600. Datum vy-
dání: 19. 9. 2022. Odpovědný šéfredaktor: 
Petr Králíček. Schválil: Rada MO Pardubi-
ce VI. Sazba, výroba a produkce: dot.De-
signStudio s. r. o., tel.: +420 387 410 998, 
www.dot.cz
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