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Pardubická

Vážení spoluobčané, 

poměrně mírná zima postupně od-

chází, přesto však za sebou zanechala 

děravé vozovky, zvednuté kanalizační 

vpusti, ale i spousty popadaných stro-

mů, které začneme postupně odklízet 

a komunikace dávat do pořádku. 

 V  zimním období zastupitelstvo 

obvodu schválilo rozpočet na rok 

2022, který je plný oprav, rekonstruk-

cí a výstavby nových komunikací 

a sportovišť. Přes zimu úřad zajistil vý-

běrová řízení na jednotlivé investice, 

tak aby se mohly jednotlivé stavby 

s příchodem jarních dní zahájit. 

 Společnost AVE CZ stále aktivně 

usiluje o obnovení provozu spalov-

ny nebezpečných odpadů v  Rybitví 

a chce zde spalovat ročně 20 000 tun 

nebezpečného odpadu. Ministerstvo 

životního prostředí v  současnosti 

vypořádává námitky lidí a dalších 

dotčených orgánů proti plánu spo-

lečnosti AVE CZ na obnovu spalovny 

v  Rybitví, následně vydá stanovisko 

k vlivu stavby na její okolí. I kdyby 

bylo kladné, budeme se bránit dál, 

brzdit a blokovat zprovoznění spalov-

ny. Na společných jednání komuni-

kujeme a spolupracujeme s vedením 

města Pardubice a vedením okolních 

samostatných obcí. Na jednom z nich 

vznikla petice, ve které můžeme vy-

jádřit svůj nesouhlas s  obnovením 

provozu spalovny, která bude násled-

ně odeslána přímo na Ministerstvo 

životního prostředí. Petiční archy jsou 

umístěny v různých prodejnách, zdra-

votnických zařízeních, ale také v  bu-

dovách úřadů městských obvodů 

a v budovách Magistrátu města Par-

dubic. Spojme síly a prostřednictvím 

petice řekněme NE spalovně u Par-

dubic. 

 Přeji vám spousty jarního slu-

níčka. 

 Petr Králíček, 

 starosta
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10 mýtů o spalovně
V loňském roce začaly stavební práce 
spojené s rekonstrukcí ulice Josefa 
Poppera ve Svítkově. Zahrnují výstav-
bu nového dlážděného chodníku, 
opravu vozovky i zřízení parkovacích 
stání. Po dobu nepříznivých teplot 
zimního období byly práce pozasta-
veny a  budou pokračovat tak, aby 
byly co nejdříve kompletně dokonče-
ny. Původní a osvědčený režim jedno-
směrného provozu bude v  této ulici
 i nadále zachován.
 V  ulici Sjezdová v  Popkovicích 
zatím ještě probíhá od Žižkovy ulice 
směrem k  ulici Pražská rekonstrukce 
kanalizace prováděná pro společnost 
Vodovody a kanalizace Pardubice. 
Následně zde bude MO Pardubice 
VI zajišťovat rekonstrukci, zahrnující 
obnovu krytu komunikace z dlažby, 
výměnu obrubníků a řešení odvodňo-
vacích žlábků. V rámci stavby budou 
opraveny i povrchy stávajících sjezdů 
a vstupů k jednotlivým nemovitostem 
a dlažba několika parkovacích ploch 
podél komunikace. Hodnota této za-
kázky činí přibližně 6,5 mil. Kč.
 Zahájena bude také rekonstrukce 
místní komunikace ul. K Pašti ve Svít-
kově, která je napojena na ulici Srno-
jedská. Jedná se o investici ve výši přes 
5 milionů korun, která řeší rekonstruk-
ci stávající komunikace převážně z ne-
stmeleného materiálu. Zahrnuje nové 
konstrukčních vrstvy vozovky i nové 
odvodnění, kryt pozemní komunika-
ce bude proveden z  asfaltobetonu. 
Bude řešen chodník z betonové zám-
kové dlažby a také chybějící veřejné 
osvětlení. Dojde ke zklidnění dopravy 
v režimu zóny 30 i se zklidňujícími prv-
ky, včetně zvýšené plochy křižovatky. 
Budou zřízeny střídavé parkovací pru-
hy a míjení vozidel zajistí výhybny. 
 Další investicí je výstavba chod-
níku o délce přibližně 180 metrů, 
který spojí síť pochozích tras v  oko-
lí bytových domů v ulici Dubová s 
chodníkem podél toku Bylanky v ulici 

U Bylanky. Stavba se nachází sever-
ně od státní silnice číslo I/2, za čerpací 
stanicí MOL a objektem prodejen Billa 
a Mountfield v Pardubicích. Chodník 
bude začínat napojením u bytových 
domů č.p. 1009, křížit ulici Dubová před 
parkovištěm a dále se stáčet u domu 
č.p. 1010 západním směrem do proluky 
mezi pozemky do ulice U Bylanky, kde 
se napojí na stávající chodník.
 Nový chodník vznikne i podél 
místní komunikace v ulici Za Oborou 
ve Starých Čívicích a povede od stáva-
jícího chodníku navazujícího na chod-
ník v  ulici Přeloučská ke komunikaci 
před mateřskou školou Duha. 
 MO Pardubice VI dále připravuje 
i realizaci oprav několika dlážděných 
chodníků ve Svítkově, jejichž povrch 

ze staré betonové dlažby již není 
v  dobrém stavu, a také provedení 
opravy části krytu vozovky místní ko-
munikace v Lánech na Důlku v úseku, 
který je mezi železničním přejezdem 
a křižovatkou u hostince.
 Nelze zapomenout na sportoviště. 
Na místě stávajícího štěrkového hřiště 
v blízkosti školky ve Starých Čívicích 
vznikne víceúčelové hřiště, včetně 
oplocení a dětského koutku. Víceú-
čelové hřiště je koncipováno pro ně-
kolik druhů sportů, a to tenis, volejbal 
a nohejbal. Povrch bude z „umělé trá-
vy“, na menším hřišti bude osazen 
herní prvek, dřevěná konstrukce se 
skluzavkou a dvěma houpačkami. Tato 
investice je za více než 4,5 mil. korun.

red.

Probíhající a připravované investice v městském obvodě
    Měla by to být spalovna komu-

nálního (domovního) odpadu.
Nikoliv. Měla by to být spalovna pro-
měnlivých směsí vznikajících z  více 
než 500 různých průmyslových odpa-
dů. Často by se jednalo o nebezpečné 
odpady. 

    Emise spalovny by podléhaly 
přísné státní kontrole.
Nikoliv. Odběry pro stanovení těž-
kých kovů a zejména nejjedovatějších 
sloučenin PCDD/F a PBDD/F prová-
dějí nikoliv státní, ale soukromé mě-
řicí skupiny. Ty pak vydávají protokoly 
o výsledcích měření. Placené jsou pro-
vozovateli zdrojů znečišťování a jsou 
na nich existenčně závislé. Termíny 
odběrů provozovatelé znají a mohou 
se na ně předem připravit.

    Odpady by byly přijímány do 
spalovny po jejich analytické kon-
trole. Byla by testována jejich slu-
čitelnost, aby nedocházelo k nežá-
doucím reakcím.
V  dokumentaci se nepočítá s  časem 
potřebným pro provedení potřeb-
ných analýz, AVE CZ neuvádí, kde by 
byly po tuto dobu auta s odpady, je-
jich řidiči, atd. Testování slučitelnosti 
odpadů je vzhledem k   rozmanitosti 
jejich směsí neproveditelné.

    Spálením nebezpečných odpa-
dů se jich definitivně zbavíme. Je to 
nejlepší způsob jejich likvidace.
V  první řadě je třeba usilovat o to, 
aby odpad vůbec nevznikal (bezod-
padové technologie). Pokud odpad 
nevyhnutelně vzniká, je druhým 
nejpřijatelnějším řešením jeho recy-
klace. Dalším v řadě je jeho likvidace 
kvalifikovaným postupem – chemic-
kým převedením na užitečné nebo 
alespoň neškodné produkty. Jednou z 
možností je i spálení odpadu v čistém 
stavu za definovaných optimálních 
podmínek. Daleko nejhorší postup 
spočívá ve smísení odpadu s ostatní-
mi a jejich společným spalováním. Při 
500 druzích odpadů vzniká astrono-

mický počet jejich nejrůznějších smě-
sí. Manipulace s nimi včetně spalování 
a čištění spalin by byl nekončící sled 
nebezpečných, předem nevyzkouše-
ných experimentů.

    Spalovna by nás zcela zbavila 
toxických odpadů.
Podle dokumentace AVE CZ by spa-
lovna snížila množství toxických od-
padů z 20 000 t/rok na 7 800 t/rok. 
Odpady po spalování mohou být je-
dovatější než byly ty původní.

    V projektu spalovny došlo od 
r. 2010, kdy obdržela nesouhlasné 
stanovisko MŽP, k výraznému zlep-
šení zamýšlené technologie.
V projektu došlo pouze k nevýznam-
ným změnám. Katalyzátor byl umís-
těn až na konec procesu čištění spalin. 
Kritizovaný záchyt těžkých kovů sor-
bentem byl nahrazen jejich srážením, 
které je ovšem neúčinné pro trojmoc-
né kovy. Ty pak mohou na zmíněný ka-
talyzátor působit jako katalytický jed.

    Spalovna podle záměru AVE CZ 
by byla moderní zařízení, splňující 
všechna platná nařízení a pracují-
cí v režimu nejlepších dostupných 
technologií (BAT).
Sama dokumentace firmy AVE CZ 
včetně „Vypořádání připomínek“ do-
kládá, že by tomu tak nebylo.

    Firma AVE CZ má dobrou po-
věst, je zodpovědná a transparent-
ní. Občané oceňují její přínos.
Firma AVE CZ utrpěla odborné fias-

ko na veřejném projednání v r. 2009
a zcela ztratila důvěru občanů. Proti 
jejímu záměru se jich v petici vyslovilo 
skoro 50 000. Přestože MŽP vydalo ne-
gativní stanovisko, firma se stále (od 
původního oznámení již 15. rok) snaží 
svůj záměr i ne zcela korektními způ-
soby prosadit. V poslední době tuto 
skutečnost dokládá volba nevhodné-
ho termínu k podávání připomínek, 
zahrnující období od vánočních svát-
ků do Nového roku, i snaha o náhradu 
nového veřejného projednání on-line 
konferencí, ze které byla část veřej-
nosti vyloučena.

    Firma AVE CZ chce pardubické-
mu regionu pomoci.
Firma hodlá podnikat na zcela ko-
merční bázi. Nezáleží ji na zhoršení 
životního prostředí a tím i na zdravot-
ním stavu obyvatel, na ztrátě hodnoty 
jejich nemovitostí a atraktivity regio-
nu jako celku.

    V místě žije řada skvělých chemi-
ků a někteří se spalovnou souhlasí.
Zeptejte se jich, zda se dostatečně se-
známili s dokumentací firmy AVE CZ 
(http://www.mzp.cz/eia, kód záměru 
MZP493 – jedná se o několik stovek 
stran textu). Jejich odbornost je záru-
kou, že by poté svůj názor změnili.   
     A pokud by měli možnost se detail-
ně seznámit s podmínkami kontroly 
emisí, jejich negativní postoj ke spa-
lovně by se jen utvrdil. 

Zelená pro Pardubicko z.s.

NE spalovně
Občanská sdružení, 

Zelená pro Pardubicko z.s. s podporou ÚMO Pardubice VI
Vás zvou na besedu s občany o spalovně nebezpečného toxického 

odpadu, kterou má v plánu vystavět firma AVE. V současné době 
probíhá druhá petice proti této spalovně. Přijďte posedět 

a podiskutovat s námi do restaurace FAJN Svítkov.
Těšíme se na vás 6. dubna 2022 od 17. hodiny v salonku.

Mgr. Lenka Günnerová ,  Zelená pro Pardubicko z.s.

Josefa Poppera během rekonstrukce.

Rekonstrukce kanalizace v ulici Sjezdová.



Ukliďmě Česko, 
ukliďme naši 
Šestku!
Není vám lhostejné místo, kde žijete? 
Vadí vám nepořádek ve vašem okolí? 
V sobotu 2. dubna 2022 se Městský 
obvod Pardubice VI opět zapojí do ce-
lostátní akce „Ukliďme Česko“. Skupi-
ny dobrovolníků budou uklízet volně 
pohozené odpadky a drobné černé 
skládky ve svém okolí. Obvod zajistí 
odvoz a likvidaci vysbíraného odpadu, 
dobrovolníkům budou poskytnuty 
ochranné rukavice a pytle. 

Byly zvoleny dvě varianty úklidu: 
     Dobrovolníci, kteří si sami chtějí 

uklidit nepořádek v okolí svého bydliš-
tě – těm obvod poskytne pytle a ruka-
vice a zajistí svoz odpadu. 

    Další dobrovolníci budou organi-
zovaně uklízet na vytipovaných mís-
tech našeho městského obvodu.

 Zájemci se mohou registrovat na 
e-mailu: katerina.rabasova@umo6.
mmp.cz nebo na tel.: 603 883 939. Čas 
a místo srazu je možné dohodnout 
také individuálně s každým přihláše-
ným dobrovolníkem.
 Neváhejte a přidejte se k nám! 

 red.
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Letem světem svítkovskou základkou
Zima byla prima!
Navzdory nemoci a karanténám se našlo 
pár dní, kdy si děti z naší základky mohly 
vychutnat zimu naplno.
 Děti ze školní družiny si užívaly zimní 
radovánky při bruslení na závodišti. Bě-
hem ledna napadl sníh. Toho hned využily 
paní učitelky a děti z 1.B, kdy si vyzkoušely 
výtvarku na sněhu. Každý prvňáček zapojil 
svoji fantazii a do sněhu namaloval pěkný 
obrázek. Při takové výtvarce si všechny 
děti užily legraci.
 V  lednu páté a sedmé třídy odjely na 
lyžařský výcvik do Českých Petrovic. Ob-
čas bylo zataženo, občas svítilo sluníčko. 
Při špatném počasí si nikdo nenechal zka-
zit náladu a všichni jeli na svah, kde si pěk-
ně zalyžovali. Sněhu bylo dostatek, takže 
lyžařský výcvik si mladí lyžaři moc užili.            

kolektiv ZŠ Svítkov

Zápis do 1. tříd
Příjem žádostí = ZÁPIS do 1.ročníku: 
V den konání zápisu 20. – 21. 4. 2022
Vydávání žádostí k zápisu:  1. 4. 2022 – 21. 4. 2022

    Pro zjednodušení administrace zápisů do základních škol zřizova-
ných Statutárním městem Pardubice využijte systém na internetové 
adrese: zapisyzs.pardubice.eu

    Příjem žádostí o přijetí dítěte i odklad školní docházky bude pro-
bíhat na všech školách zřizovaných Statutárním městem Pardubice 
v daném termínu: 20. 4. – 21. 4. 2022
POZOR! Vyplnění přihlášky v aplikaci není její PODÁNÍ. 
Podání je v den konání zápisu!
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Zápisy do MŠ budou probíhat  ve dnech: 9. – 10. 5. 2022

Vyplňování přihlášek v aplikaci  zapisyms.pardubice.eu ve dnech: 
19. 4. – 9. 5. 2022.

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2022/2023 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, 
které dovrší pěti let do 31. 8. 2022, tj. děti narozené do 31. 8. 2017.

Zápisy do mateřských škol na rok 2022/2023
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Doubkové království
Kalendář se nemýlí a zima se nám chýlí 
ke konci. V MŠ Doubek Svítkov a Lány na 
Důlku jsme si ji užili, jak se patří. Na začát-
ku zimy jsme úspěšně zakončili plavecký 
kurz. Abychom nezaháleli, začali jsme na-
vštěvovat školkovou saunu. Vypotili jsme 
z těla všechny bacily, a tak jsme mohli do 
školky chodit i o adventu. Navštívil nás Mi-
kuláš, čert a anděl a přinesl nám spoustu 
zdravých dobrot, samozřejmě výměnou 
za básničku nebo písničku. Každá třída si 
natrénovala besídku, kterou sice nemohla 
ukázat rodičům, ale předvedli jsme ji ales-
poň kamarádům ze školky. 
 Přišel Ježíšek a spousta z  nás dostala 
pod stromeček lyže. A co jiného s  lyžemi, 
než vyrazit na kopec? My jsme společně 
každou středu vyráželi do ski areálu Hlin-
sko, kde jsme se učili lyžovat, alespoň tak 
dobře, jako naši olympionici. Olympiáda 
se stala ve školce velkou událostí a fandili 
jsme o sto šest. Některé sporty jsme si zku-
sili na vlastní kůži, i když sněhová nadílka 
nám zrovna nepřála. 
 Také jsme se zasmáli, když k nám přijelo 
divadlo. Nové znalosti jsme získali ve Hvěz-
dárně, kam se jely podívat děti z Lánů na 
Důlku. Jak se máme stravovat jsme zjistili 
za pomoci akce Zdravá pětka. 
 Ve školce se nikdy nenudíme a za to 
děkujeme i našim rodičům, ke kterým jsme 
mohli přijít na návštěvu při masopustním 
průvodu a všem, kteří nás podporují.
 Klidné dny Vám přeje

kolektiv MŠ Doubek

MŠ Duha

 MATEŘSKÁ  ŠKOLA  DOUBEK  PARDUB ICE

13. a 27.
DUBEN

202 2

1 5 : 0 0  -  1 7 : 0 0

V Á S  S R D E Č N Ě  Z V E  N A  D N Y
O T E V Ř E N Ý C H  D V E Ř Í

M I L O S L A V A  Š P I N K Y  1 3 5 0
L Á N Y  N A  D Ů L K U  3 5

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S

Saunování, jak je obecně známo, je 
skvělý prostředek k  posílení imunity 
a detoxikaci organismu.
 Navíc blahodárně působí na ner-
vový systém, zlepšuje náladu, zvyšuje 
fyzickou kondici a posiluje imunitu, 
takže organismus je pak lépe odolný 
vůči infekčním nákazám.
 A proto děti z  MŠ Duha od polo-
viny měsíce ledna pravidelně navště-
vují sauničku v  sousední MŠ Doubek 
ve Svítkově.
 Děti i pedagogové si tuto aktivitu 
skvěle užívají. Vymysleli jsme si sauno-
vací pokřik, povídáme si, provádíme 
jazyková a dechová cvičení, protahu-
jeme nahřáté tělo a učíme se odpočí-
vat a relaxovat za doprovodu relaxač-
ní hudby spojené s  vonnými aroma 
esencemi. 
 Zájem o saunování byl obrovský 
a předčil naše očekávání. Z  kapacit-
ních důvodů nebylo možné vyhovět 
všem dětem z  řad zájemců. Ale ne-
věšte hlavu - s MŠ Doubek plánujeme 
spolupráci i v dalších letech, obzvláš-
tě s  ohledem na saunování, neboť je 
zdraví velmi prospěšné a to nejen pro 
děti, ale i pro dospělé. 

   Sauna-sauna-saunička,
   to je pěkná honička,
   nejdřív teplo, potom zima,
   ale stejně je to prima

     Sportimáček
MŠ Duha byla společně s další pardu-
bickou mateřskou školou vybrána do 
pilotního projektu SPORTIMÁČEK. Jed-
ná se o program pro zvyšování úrovně 
pohybové gramotnosti dětí předškol-
ního věku.
 Zřizovatel nám přispěl částkou 
58.100,- Kč na pořízení gymnastické 
sady. Během měsíce března budou 
proškoleni pedagogičtí pracovníci 
o využití sportovního náčiní. Dětem 
se tak dostane základní povědomí 
o sportu a fair play. Sportimáček se 
snaží dětem, jejich rodičům i učitelům 
ukázat, že v této věkové kategorii ne-
jsou důležité výsledky a výkon, ale že 
ke spokojenému a motivovanému dí-
těti vede pozitivní přístup, trpělivost 
a dlouhodobá práce. 

     Zdravá pětka                                            
V  MŠ Duha se uskutečnil vzdělávací 
program Zdravá 5 realizován společ-
ností Albert.
 Děti upoutal hned od první chvíle. 
Paní lektorka představila své dva po-
mocníky (maňásky), kteří dětem vy-
světlili, co se bude následující hodinu 
dít. Program byl velmi pěkně propra-
cován, počínaje cestou do obchodu až 
po skládání jídla do lednice. Paní lek-
torka vhodně volila slova přiměřeně 
věku dětí, čímž předešla situaci, že by 

jí někdo z  dětí nerozuměl. Celé poví-
dání o zdravé výživě bylo prokládáno 
písničkami, na které si děti zatančily 
a protáhly svá tělíčka. Paní učitelky vel-
mi ocenily fakt, že se dětem nevnuco-
valy pojmy „zdravé a nezdravé“ ve spo-
jení s jídlem, ale pracovalo se zde s tím, 
co by se mělo jíst více (zelenina, ovoce, 
maso) a co méně (čokoláda, bonbony).
Děti byly tímto programem doslo-
va unešené, neboť si z  něho odnesly 
nové poznatky o zdravé stravě, které 
pak předávaly dál svým rodičům i pra-
rodičům. A konec konců i paní učitelky 
se dozvěděly mnoho nového.

kolektiv MŠ Duha
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Příprava na sezónu Waynes
V březnu pomalu končí příprava na 
nadcházející sezónu. Zimní tréninky 
probíhají především v tělocvičnách, 
kde se věnujeme hlavně základním 
dovednostem jako je házení, chytání 
a odpalování. Jednou měsíčně máme 
herní soustředění ve velké hale v Po-
ličce. Náplní herních soustředění je 
souhra v obraně. Nedílnou součástí 
přípravy jsou venkovní kondiční tré-
ninky a speciální tréninky pro nadha-
zovače (kluci baseball, dívky softball).

    Halové turnaje
Halové turnaje rádi pořádáme a také 
na ně rádi jezdíme. V zimě jsme jich 
stihli hned sedm. Dva jsme pořádali 
v Poličce, čtyřikrát jsme jeli do Prahy 
a jednou do Jihlavy. Všechny turnaje 
jsme odehráli v tréninkovém módu, 
bez akcentu na výsledek. Všichni hrá-
či tak absolvovali stejný počet startů 
na pálce a v obraně si vyzkoušeli více 
postů. Radost nám dělala předvede-
ná hra a celková prezentace hráčů, 
potěšitelné byly i samotné výsledky: 
15 výher a 11 porážek.

    Kondiční soustředění 
 na běžkách
Trenéři Waynes jsou zapálení běžkaři, 
a tak každoročně vyrážíme na kondič-
ní soustředění do bílé stopy. Kromě 
běžek s sebou bereme i pušky a terče, 
a tak k solidní porci najetých kilome-
trů si děti i dospěláci vyzkoušeli at-
mosféru biatlonového závodu. Letos 

nechybělo ani večerní běžkování ve 
Vysočina aréně a teoretická příprava.

    Slowpitch
Na sezónu se připravuje také tým 
slowpitche. Formát přípravy je velmi 
podobný přípravě mládeže. Slowpit-
chisty tento rok čeká Mistrovství ČR 
a Česká slowpitchová liga, kde bude-
me chtít obhájit zlato. Aktuálně probí-
há jednání o účasti na turnaji v Dubaji.

    Budeme pořádat
Přípravy na devátý ročník meziná-
rodního turnaje Sláva Hosana jsou 
v plném proudu. Účastnit se bude 
10 týmů z pěti zemí a také jeden mul-
tinárodnostní tým hrající pod vlajkou 
EU. Z velkých akcí máme v plánu po-
řádat Český baseballový pohár U8 
– tedy turnaj baseballových nadějí.

„Na nadcházející sezónu se všichni moc 
těšíme. Zdá se, že by po dvou letech 

mohla probíhat normálně. A hlavně 
se těšíme na nové hřiště. Jsme rádi, že 
budeme moc trénovat a hrát na hřiš-
tích, které mají ty správné parametry. 
Budeme rádi, když se za námi někdy 
zastavíte. Baseball, slowpitch a nyní 
nově i dívčí sofball jsou krásné sporty“, 
říká závěrem předseda klubu Waynes 
Pardubice Tomáš Rambousek

    Baseball – nábor dětí od 5 let
Hledáte pro svoje děti všestranný 
a férový sport? Zkuste baseball 
a softball ve Svítkově u Waynů. Way-
nes Pardubice – to je rodinná atmo-
sféra a tým zkušených trenérů v čele 
s profesionálním, reprezentačním tre-
nérem Tomášem Rambouskem. Ná-
bor probíhá celoročně, info na webo-
vých stránkách Waynes. 

Tomáš Rambousek,
předseda klubu Waynes

Baseball & Softball
Tréninky pod vedením profesionálního 
trenéra české slowpitchové reprezentace 
a dalších zkušených trenérů.

V kategorii dospělých jsme  úřadující 
evropští mistři a několikanásobní mistři 
ČR a ČSL v softball slowpitchi. Zkuste to se 
svými dětmi u mistrů, bereme parťáky od 
5 let i starší. Vtáhneme do hry děti i rodiče!

ve Svítkově u ploché dráhy
Tomáš Rambousek

tel. 608 422 351     wayne@waynes.cz 
www.waynes.cz 

www.facebook.com/waynespardubice

Svítkov Stars
    Klubové soustředění 

 mládeže je za námi
Ve dnech 4. - 6. února proběhlo tradič-
ní zimní soustředění naší mládeže, kte-
ré se opět konalo v námi již vyzkouše-
ném a zabydleném sportovním areálu 
ve Dvoře Králové nad Labem. Přestože 
nám covid a hlavně početné karanté-
ny opět zasáhly do plánů, do Dvora 
odjelo téměř šedesát členů našich 
mládežnických týmů. Úkolem soustře-
dění je nabrat co nejvíce fyzičky pro 
blížící se jarní část sezóny, ale kromě 
náročných kruhových tréninků si naši 
hráči užili i kolektivních sportů anebo 
třeba bruslení. Soustředění se líbilo 
a my věříme, že si naši hráči přenesou 
nabyté schopnosti a energii do jarních 
soubojů.

    Naše mládež 
 na čelech svých regionů
Dne 19. února proběhlo v Heřmano-
vě Městci odložené podzimní utkání 
našich juniorů proti domácímu týmu. 

Tradiční bojovné derby skončilo vítěz-
stvím 2:0 pro naše barvy a znamenalo 
konečný posun na první místo tabul-
ky Divize Východ. A v tom nejsou naši 
junioři sami. Po podzimní části se na 
čele svých regionálních skupin ocitly 
všechny naše mládežnické týmy hrají-
cí dlouhodobé soutěže. Dorost stejně 
jako jejich starší kolegové ovládl extra-
ligovou divizi zahrnující celou východ-
ní polovinu České republiky, starší 
žáci pak soutěž zahrnující Pardubický 
a Královéhradecký kraj. Pomalu se blíží 
celorepublikové boje o medaile. Přijď-
te se podívat.

    Tomáš Bureš bojuje o mistrov-
ství světa hokejbalu 2022
Po dlouhé době se našemu klubu 
podařilo překročit další mezník. Že 
míváme svá želízka a medailisty v re-
prezentacích České republiky v ženské 
a juniorských kategoriích už není žád-
ná novinka. Nyní ale o červnové mist-
rovství světa bojuje i obránce našeho 
mužského týmu Tomáš Bureš a zatím 
se mu daří. Do Kanady, kde se bude 
hrát, je ale cesta ještě dlouhá. Přejeme 
mu hodně štěstí!

Petr Korbel, 
člen vedení klubu
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Novinky z TJ PARAMO
    Zimní období na Ramovce

Zima bývá obvykle časem nicnedělá-
ní, vánočního obžerství a pak násled-
ně novoročních předsevzetí, které 
většinou nikam nevedou. Samozřej-
mě i letos se do celého dění motaly 
proticovidová opatření, různě účinná. 
Přesto se u nás nezahálelo. Po vánoč-
ních svátcích se rozeběhly tradiční 
zimní přípravy na jarní sezonu. Naše 
mládežnické týmy využívaly stejně 
jako dospělí k  tréninkovým jednot-
kám naši tělocvičnu, protože další 
obvyklé zázemí na škole v  Chrudimi 
je pro celý školní rok uzavřeno. Po-
kud ale počasí dovolilo, využili jsme 
i umělou trávu na hřišti Na Hůrkách. 
Zpestřením fyzických aktivit bylo také 
využití venkovní ledové plochy na 
pardubickém závodišti. V únoru se již 
i některé celky účastnily přípravných 
zimních turnajů. Můžeme na začátku 
roku konstatovat, že sice došlo k úbyt-
ku v členské základně, ale naštěstí to 
není tak markantní propad, který by 
ohrozil existenci týmů v jednotlivých 
soutěžích.  Doufejme jen, že jarní část 
mistrovských utkání proběhne bez 
problémů, které poznamenaly soutě-
že v minulých dvou sezonách.

Zdeněk Klimpl, předseda TJ Paramo
 Luboš Benda, předseda kopané

    Soustředění králičích šampionů
V  měsíci únoru jsme v  naší tělocvič-
ně uvítali členky SCHDZ ve Svítkově, 
které zde absolvovaly se svými uša-
tými přeborníky závěrečné celoden-
ní soustředění před republikovým 
mistrovstvím. 10. mistrovství ČR se 
konalo v  Prostějově a svěřenci An-
drey Krupařové, Nikol Zahradníčkové 
a Kateřiny Šternberské si vedli nad-
míru úspěšně.  Čtyřnozí atleti zvládli 
soutěže na rovinné dráze, parkuru, 
skoku vysokém a skoku dalekém a ve 
třech výkonnostních třídách (střed-
ní, těžká a elitní) nadmíru výtečně 
a získali řadu cenných kovů.  Stup-
ně vítězů ovládli v  kategorii parkur 
střední třídy svěřenci všech tří děv-
čat. Největším borcem se stal králíček 
Excellens Euphoria BMW s  Andreou 
Krupařovou, který byl zlatý na rovin-

né dráze těžké třídy, parkuru střední 
třídy a díky bronzu ve skoku dalekém 
výkonem 210 cm se stal 2. vícemis-
trem České republiky. Jsme rádi, že 

jsme alespoň malou kapkou pomohli 
reprezentaci tohoto zajímavého spor-
tovního odvětví z říše zvířat.

Zdeněk Klimpl, Andrea Krupařová

Králíček Excellens Euphoria MBW se svými cenami. 

Zleva Nikola Zahradníčková, Andrea Krupařová, Kateřina Šternberská na stupni 
vítězů ze středního parkuru.

• nová galerie
• samoobslužný bar

• minutkový barOTEVŘENÍ NOVÉ 
RESTAURACE GLOBUS 
PARDUBICE – DUBEN 2022

(ilustrační foto)

KW11_restaurace_PARD_178x128.indd   1 11.03.2022   10:04
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Přestupkové oddělení nově sídlí 
na Chrudimské ulici a strážníci hledají nové kolegy
Oddělení řešení přestupků sídlí na 
nové adrese. Od 6.1.2022 vyřeší řidiči 
své přestupky na adrese Chrudimská 
2648 v Pardubicích. Jedná se o stejnou 
budovu, kde se nachází i obvodní slu-
žebna strážníků sloužících na Dukle.  
 Úřední hodiny jsou od pondělí do 
soboty v čase 8:00 – 18:00. O svátcích 
a nedělích je zavřeno. 
 K  přesunu z  původní adresy ná-
městí J. Pernera nově na Chrudimskou 
ulici, došlo z  důvodu chystaných de-
moličních a stavebních prací souvise-
jících s  plánovanou výstavbou Termi-
nálu B. Vezměte prosím změnu adresy 
na vědomí a děkujeme za pochopení 
nutnosti stěhování. 
 Městská policie zároveň hledá 
nové posily – muže i ženy, kteří by slou-
žili na obvodních odděleních. Uchaze-
či musí splňovat podmínky stanovené 
zákonem, mezi které patří například 

dosažení věku 18 let, dokončené 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
zdravotní způsobilost, bezúhonnost a 
spolehlivost. Více informací naleznou 

zájemci na webových stránkách Měst-
ské policie Pardubice.

Lucie Klementová, Preventivní 
a informační služba, MP Pardubice

Zlatá přilba
Pardubický plochodrážní stadion je 
dnes pevnou součástí této městské 
části. Toto sportoviště využívají ne-
jenom sportovci, kterým učarovala 
jízda na strojích, které nemají brzdy 
a jezdí rychlostí kolem 100 km/h, 
ale své místo zde mají i fotbalisté 
s  velkou mládežnickou základnou. 
Stadion je tak prakticky od března 
neustále v permanenci. Navíc během 
dopoledne zde mohou mít svůj pro-
stor na hraní i děti z přilehlé mateřské 
školky. To vše se daří za spolupráce 
motocyklového klubu, fotbalového 
oddílu a zdejšího městského úřadu.
 Na plochodrážním ovále se již ně-
kolik let koná nejvíce závodů v tom-
to sportovním odvětví nejenom u 
nás, ale v  uplynulé „covidové“ době 
se zde konalo mnoho významných 
závodů mistrovství světa a Evropy. 
Pro všechny pravověrné „Pardubáky“ 
však je nejdůležitější, že jedna s nej-
prestižnějších akcí tohoto města, 
závod o Zlatou přilbu byl opět uspo-
řádán ve svém tradičním termínu na 
konci sezóny a přes všechny problé-
my uplynulých let se stále píše jeho 
skvělá historie patřící ke Svítkovu ne-
přetržitě od roku 1964.
 Letos se nejstarší plochodrážní 
závod světa uskuteční ve Svítkově 
25. září a součástí jeho 74. ročníku 
opět bude juniorský závod o Zlatou 
stuhu, závod mistrovství světa Flat 
track. Poprvé v  historii bude v  Par-
dubicích korunován mistr Evropy, to 
znamená vítěz druhé nejprestižnější 
soutěže této disciplíny.
 Plochodrážní sezóna by měla za-
čít v  polovině měsíce dubna, těsně 
před svátky jara a vrcholit koncem říj-
na. Je opět naplněna tuctem závodů, 
především mládežnických a věříme, 
že přinese svým příznivcům přede-
vším radost a možnost zapomenout 
v  hledišti stadionu na všechny pro-
blémy současného světa.        

Petr Moravec,
AMK ZP Pardubice

Plochodrážní stadion 
přehled akcí v sezóně 2022

Sezóna v roce 2022 
na dostihovém závodišti

15. 4.

  9. 5.

21. 5.

30. 5.

12. 7.

22. 7.

 6. 8.

 7. 8.

10. 8.

23. 9.

24. 9.

24. 9.

25. 9.

15. 10.

15:00

17:00

15:00

17:00

17:00

17:00

15:00

15:00

18:00

19:00

13:00

13:00

12:00

12:00

Přebor ČR jednotlivců, POHÁR AČR/MČR 250 ccm

MČR juniorů

ME družstev do 23 let – semifinále 1

Volný mezinárodní závod / MČR 125 ccm

Evropský pohár dvojic do 250 ccm

MMČR Flat Track / MČR 250 ccm

Youth Gold Trophy FIM do 125 ccm

Youth Gold Trophy FIM Europe do 125 ccm

Extraliga družstev

Mistrovství Evropy jednotlivců – Finále

FIM Flat Track World Championship

48. Zlatá stuha juniorů

74. Zlatá přilba města Pardubic

Volný mezinárodní závod / MČR 250 ccm

Termín          čas  Akce
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Zajímavosti z letiště
    Létající pastelka

Na letišti můžeme poměrně často 
spatřit tento modrý Gulfstream G200 
společnosti Éclair. Mohli jsme ho vidět 
i na konci února, kdy jeho návštěva 
byla zajímavá nejen díky světelným 
podmínkám, ale hlavně kvůli bílému 
krytu radaru letadla na přídi letadla. 
Celomodrý trup s  bílou špičkou tak 
připomíná pastelku.

    Návštěva z Baku
V prosinci probíhalo na letišti inten-
zivní odklízení nově napadaného 
sněhu. Složky Správy letiště Pardu-
bice připravovaly podmínky pro 
dopolední přílet čtyřmotorového 
transportního letadla Iljušin IL-76TD 
ázerbajdžánské společnosti Silk Way 
Airlines z Baku.
 Ten do Pardubic přiletěl pro speci-
ální náklad - radar a jeho konstrukční 
prvky o celkové váze téměř 13 tun. 
Za stálého sněžení se podařilo všech-
ny nákladové kusy do letadla naložit 
zhruba za dvě hodiny. Poté se 27 let 
starý Iljušin 76 odpoutal od pardubic-
ké ranveje a odletěl zpět do hlavního 
města Ázerbajdžánu - Baku.  
          Pardubice Airport
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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 ná-
ročnější 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 zveřejněna v po sobě jdoucích číslech zpravodaje.

Dne 19. února se konal v sále místní hospody 
již tradiční hasičský ples SDH Opočínek. Letos 
byl výjimečný tím, že se celý rok 2022 oslavuje 
100 let od založení našeho sboru. Slavnostně 
jsme na sebe oblékli  i nové hasičské unifor-
my, které jsme dostali. Tímto za ně děkujeme 
Městskému obvodu Pardubice VI.
 25. června budou navazovat hasičské zá-
vody na hřišti v  Opočínku včetně zábavy, na 
které zahraje kapela POVODEŇ.
 Zveme ostatní SDH k účasti na závodech
 a veřejnost k zábavě.

Gabriela Svobodová, SDH OPOčÍNEK 

Ples v Opočínku
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    Plán konání zasedání 

 Zastupitelstva MO Pardubice VI 
 v roce 2022
 Zasedání Zastupitelstva MO Pardu-
bice VI se konají podle níže uvedeného 
plánu od 17:00 hod.
  Termíny a místa konání zasedání 
 v r. 2022:
– pondělí 13. 6.2022 
 v sále Hospody u Pilařů v Popkovicích
– pondělí 12. 9. 2022 
 v sále Penzionu FAJN ve Svítkově 

V případě nepříznivé epidemiologické situ-
ace budou místa konání ZMO Pardubice VI 
v objektech ve správě obvodu MO Pardubi-
ce VI.

    Plán konání schůzí 
 Rady MO Pardubice VI v roce 2022
 Schůze Rady MO Pardubice VI se ko-
nají podle níže uvedeného plánu v pon-
dělí převážně v zasedací místnosti Úřadu 
MO Pardubice VI od 15:30 hod.
 Termín další řádné schůze je vždy 
uveden ve zveřejněném usnesení ze 
schůze rady.
 Termíny schůzí v r. 2022:
11.4., 2.5., 30.5., 20.6., 29.8., 19.9. 

    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.

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
příprava a realizace investičních i neinvestičních akcí, projektové plánování, 
úsek dopravy a silničního hospodářství, správa majetku, hospodaření 
s nebytovými prostory
Tel.: 466 797 970, e-mail: petr.komzak@umo6.mmp.cz

Veronika Čvančarová, referentka
příprava investičních akcí, veřejné zakázky
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


