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Pardubická

Vážení spoluobčané, 
začínají letní prázdniny, a to je mimo 
jiné i čas vydání druhého letošního 
dílu našeho zpravodaje. Uplynulé 
čtvrtletí se neslo v duchu posledních 
příprav na zahájení stavby největší 
investice našeho obvodu v  jeho his-
torii. Přesně 4. května začala stavba 
lávky přes Labe vedle rosického mos-
tu, která naváže na již postavenou 
cyklostezku. Stavbu lávky provádí 
společnosti Chládek a Tintěra a Eu-
rovia a je plně financována šestým 
městským obvodem s  následnou 
žádostí o dotační peníze z programu 
ITI, jejichž výše by se měla pohybovat 
okolo 35 milionů korun. Ty by se měly 
vrátit zpět do rozpočtu obvodu, kte-
ré v  následujících letech využijeme 
na další plánované investice, které již 
projektově připravujeme. Stavba láv-
ky potrvá půl roku a pokud v průbě-
hu stavby nevznikne větší problém a 
počasí nebude výrazně proti, lávka 
by měla být zprovozněna koncem 
letošního roku. V  průběhu stavby 
bude nutné počítat také s určitými 
dopravními omezeními. O nich vás 
samozřejmě budeme průběžně in-
formovat, jak na webu městského 
obvodu, tak na facebooku i v dalším 
vydání Pardubické šestky. 

  

Důležité jednání proběhlo také se 
zástupci Povodí Labe ohledně zadr-
žování vody v  korytě Bylanky. Plně 
si uvědomujeme, že vody není tolik, 
co bývalo zvykem v  letech minu-
lých, a proto jsme nechali zpracovat 
studii na zadržování vody v Bylance, 
abychom v nejsušších měsících roku 
zabránili vyschnutí koryta, úhynu ži-
vočichů, snížili zarůstání koryta … 
Jelikož koryto Bylanky není v majet-
ku města Pardubice ani městského 
obvodu a právo hospodařit na tom-
to pozemku má pouze a jen Povodí 
Labe, na vybudování systémů pro 
zadržování vody (byť by ho celý fi-
nancoval městský obvod) potřebu-

jeme souhlas vlastníka příslušného 
pozemku. Zástupci Povodí Labe nám 
sdělili, že vzdouvací objekty na By-
lance rozhodně nevítají a pokud by 
zde nějaký vznikl, tak pouze za pod-
mínky, že by městský obvod udržoval 
a čistil celé koryto Bylanky, kde by 
byla stavidlem zvýšena hladina vody. 
Na této podmínce pravděpodobně 
celý projekt ztroskotá, protože by 
městský obvod musel vynakládal ne-
malé finanční prostředky na údržbu 
koryta a veškerá rizika spojená s tím-
to vodním tokem by přešla k zodpo-
vědnosti obvodu. Nicméně dopracu-
jeme studii a předložíme Povodí Labe 
ke schválení a budeme dále jednat 
o dalších možnostech. 
 Kvůli epidemii koronaviru jsem 
byl nucen zrušit i plánovaná pravidel-
ná setkání s vámi, která měla proběh-
nout v měsíci dubnu. Zvu vás tedy na 
prázdninové slovíčko se starostou. 
 Přeji vám krásné léto a těším se na 
viděnou. 
 Petr Králíček, starosta

Na slovíčko se starostou
 8. července v restauraci v Lánech na Důlku 
 9. července v Penzionu FAJN ve Svítkově
 13. července v Siesta Rodinném Resortu ve St. Čívicích 
 15. července v restauraci Opočínek
 16. července v Hospodě u Pilařů v Popkovicích 

vždy 
od 

17:30
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Popkovická 
kaplička je již 
v majetku města

29. leden letošního roku se stal 
zásadním datem pro popkovickou 
kapličku. Oficiální razítko totiž zís-
kala smlouva o jejím bezúplatném 
převodu na Magistrát města Par-
dubic. Znamená to, že naše kaplič-
ka je už opravdu naše. S tím ovšem 
přichází také potřeba se o ni starat.
 O sjednocení majitele kapličky 
a pozemku, na kterém stojí, se usi-
lovalo už dlouho. Po jednáních mezi 
Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a zástupci naše-
ho obvodu se daly věci dohromady. 
Kapličku se podařilo převést, a tak 
nic nebrání tomu, abychom ji uved-
li ve stav, kterého je hodna a který 
nás bude všechny těšit. Zastupitel-
stvo našeho obvodu již před rokem 
schválilo vyčlenění finančních pro-
středků ve výši půl milionu korun na 
její opravu. Jsme přesvědčeni o tom, 
že peníze vynaložené na její opravu 
mají smysl. Přesto plánujeme hledat 
možnosti, jak získat finanční prostřed-
ky i jinak než z vlastního rozpočtu.                                    

Martin Vencl,
zastupitel

Stavba lávky přes Labe začala
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Nová světla 
ve Svítkově

Od měsíce dubna začala ve Svít-
kově celková oprava souboru ve-
řejného osvětlení, která je pláno-
vána v období do konce měsíce 
října. Práce se týkají ulic Motoristů, 
U Parku, Sportovců, Kostnická, Jo-
sefa Poppera, Kpt. Poplera, Žižkova
 a Orebská, ve kterých je řešena vý-
měna kabelového vedení a stožárů 
s LED svítidly. Většinou již nevzhled-
né stávající stožáry s paticí tak bu-
dou nahrazeny bezpaticovými tří-
stupňovými stožáry, navrženými 
dle požadavků a standardů majitele 
a správce společnosti Služby města 
Pardubic a.s. Stožáry jsou převážně 
umísťovány do stejné trasy, případ-
ně i pozice, jako stávající stožáry. 
Závěsná výška svítidel bude upra-
vena podle výpočtů osvětlení a je-
jich umístění na 6, 8 a 10 m. Rozmís-
tění stožárů a kabelového vedení je 
prováděno s ohledem na ochranná 
pásma nadzemních a podzemních 
sítí. Kabelové trasy se zhotovují vý-
kopem, protlakem nebo překopem 
komunikací, po částech, a to v úse-
cích o délce do 250 metrů. Některé 
komunikace musí být v době prací 
zúženy a může také dojít ke sníže-
ní nejvyšší povolené rychlosti jízdy 
a k umístění zákazů zastavení. Po 
dokončení prací budou dotčené 
plochy příslušným způsobem upra-
veny a osety trávou, vjezdy budou 
uvedeny do původního stavu. Věří-
me, že naši občané ocení kvalitnější 
osvětlení veřejného prostoru.     red.

Nová trička pro místní kluby

Na konci května starosta MO Pardubice VI spolu s místostarostou předali zá-
stupcům klubů působících v našem obvodě funkční sportovní trička s logem 
městského obvodu. Sportovcům přejeme hodně úspěchů.          red.

Koronavir vládnul světu

Letošní jaro se neslo v  naprosto od-
lišném duchu než jsme zvyklí. 11. 
března, kdy se dětem uzavřely školy, 
zájmové útvary, postupně se zavíraly 
obchody, restaurace, fitcentra a dal-
ší služby, které jsme vždy brali jako 
samozřejmost všedního života. Náš 
městský obvod se během nouzové-
ho stavu snažil pomoci lidem, kteří 
na nepříjemnou situaci zůstali sami. 
Naši zaměstnanci převážně senio-
rům hned v prvních dnech rozváželi 
roušky, na požádání dováželi nákupy 
se základními potravinami. Reagova-
li jsme na veškerá vládní nařízení, to 
se také odrazilo hlavně u otevíracích 

hodin našeho úřadu. I tak jsme zajiš-
ťovali veškeré standardní služby pro 
naše občany.
 Přestože toto období bylo ná-
ročné pro všechny, věříme, že nás 
všechny tato zkušenost posunula 
dál a budeme si více vážit věcí, které 
jsme vždy brali jako samozřejmost. 
Děkujeme občanům za respektování 
všech vládních opatření, za solidari-
tu, šití a poskytování roušek.
 V  Opočínku na území našeho 
obvodu se nachází centrální sklad, 
odkud byly distribuovány ochranné 
pomůcky na boj s  koronavirem do 
všech krajů naší republiky.              red.



Déšť a vítr řádil v obvodě

Silný vítr a déšť se nevyhnul ani našemu MO. Ve Svítkově v okolí Zlaté přilby padlo k zemi několik borovic. Borovice se také 
poroučely k zemi na svítkovském hřbitově, kde poničily několik náhrobků. Z preventivních, a především bezpečnostních 
důvodů bylo vydáno povolení na pokácení několika borovic v těsné blízkosti nové přístavby ZŠ Svítkov. 

Statný listnáč v sobotu spadl v Popkovicích u světelné křižovatky, kde na nějaký čas ochromil dopravu na hlavní silnici. Tu 
následně uvolnili teprve až krajští hasiči, kteří museli strom postupně rozřezat a ze silnice odklidit. 
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V neděli v Opočínku, občané v ruku v ruce s opočínskými hasiči vzdorovali přívalu vody, která z pole protekla doslova celou 
obcí. Bylo zaplaveno několik sklepů, zahrad, garáží i obytných místností. Tekoucí voda z opočínské točny směrem dolů ke 
kontejnerovému stání podemlela dva statné jehličnany, proto bylo z důvodu bezpečnosti ihned rozhodnuto o jejich shozu. 

Déšť a vítr řádil v obvodě
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S čím doslova zápasili v neděli na Opočínku, tak v pondělí ráno si podobným scénářem prošli někteří občané ve Starých Čí-
vicích, kde také voda stékající z polí zatopila několik zahrad a nechybělo málo a hrozilo i zaplavení nové záchranné stanice. 
Zde bylo nutné povolat i bagr, aby prohrabal v průmyslové zóně cestu vodě, která se v laguně stále hromadila.
 Pondělní ráno bylo také zděšením pro učitelský personál z čívické mateřské školky, jelikož od ranních hodin museli 
řešit vytopení své mateřinky. Zde vydatný déšť za pomoci silného větru pronikl střechou školky, i proto učitelský sbor 
apeloval na rodiče, zda by děti díky této mimořádné situaci mohly zůstat doma. Vytopená byla i sousední knihovna.

Vydatné deště se projevily i na Bylance, kterou voda naplnila až po její okraj.

Déšť a vítr řádil v obvodě
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Silný vítr páchal škody i soukromým firmám.
         
Zde se ukázal fakt, že na tyto nenadálé živelné situace nejsme systémově připraveni, protože jak v Opočínku, tak i ve Sta-
rých Čívicích zklamaly odtokové a meliorační strouhy. Budeme apelovat na vlastníky příslušných pozemků, aby v následu-
jících letech zainvestovali do pročištění těchto melioračních příkopů. To samé bude muset udělat i náš MO na některých 
úsecích, které jsou v naší správě. 
 „Rád bych poděkoval všem, kteří se o víkendu a v pondělí zapojili do boje proti vodě a pomohli sousedům a známým zachrá-
nit co se dalo, že ta parta a ochota pomoct v našem obvodě stále je“, uvedl starosta Králíček.                        red.
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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 náročnější 
grafické úpravy.

Déšť a vítr řádil v obvodě



Pokračování výstavby kanalizace
V ulicích Branecká a Pražská pokračuje výstavba nové 
kanalizace, která začala již v únoru. Práce se v  Bra-
necké ulici více přiblížily k bytovým domům a skon-
čí v blízkosti nedalekých řadových garáží. Příjezd do 
všech domů bude i v této etapě nadále možný. Jed-
nosměrná místní komunikace v ulici Pražská je již prů-
jezdná po zúžené vozovce kolem montážní šachty, a 
to až do konce termínu stavby. Kvůli epidemiologické 
situaci bohužel došlo na této stavbě k prodlení a prá-
ce tak mají trvat do konce měsíce července.     red.

Oprava krytu silnice v Lánech na Důlku
V květnu byla Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje provedena oprava povrchu krajské silnice číslo 
III/32221 v  Lánech na Důlku – Krchlebech. Stávající 
kryt této komunikace vykazoval četná poškození, je-
jichž přejíždění bylo v  některých místech poměrně 
hlučné a zvlášť pro cyklisty nepříjemné. Kromě každo-
ročního provádění lokálních oprav vozovek tak letos 
správce komunikace navíc našel i finanční prostředky 
pro souvislou opravu celého úseku komunikace a za 
to mu patří naše poděkování.               red.
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Pařezy zmizely pod tlakem frézy

V  polovině května proběhlo ve svít-
kovském parku a v ulicích Kostnická 
a U Bylanky ve Svítkově k odstranění 
pařezů metodou frézování. Tyto prá-
ce souvisely s  předchozím odstra-
něním dřevin špatného zdravotního 
stavu. V parku byl odstraněn posled-

Souše padly
k zemi

Magistrát města Pardubic, odbor 
životního prostředí, jako pověřený 
správce městských lesů, zahájil na-
hodilou těžbu na lesních pozemcích 
u Zlaté přilby ve Svítkově a Popkovi-
cích.  Nahodilá těžba byla zahájena 
13. května a došlo při ní k odstranění 
především vývratů a souší. Zájemci 
o odkup dřeva mohou kontaktovat 
polesného pana Jaroslava Hýska – 
tel: 602 626 792.                                   red.

ní stříbrný smrk, na jehož místo byl 
vysazen nový, z aleje u Bylanky byla 
skácena jedna lípa a v Kostnické ulici 
poloshnilé hlohy. Odstraněno bylo 
15 pařezů. Upravená místa jsou zno-
vu osázena novými dřevinami.“
                                                                    red.

62 nových stromů v obvodě

V měsíci březnu proběhla rozsáhlá a 
dlouhodobě plánovaná výsadba dře-
vin. Jarní obnova zeleně byla realizo-
vána ve vazbě na Národní program 
životního prostředí, zeleň ve měs-
tech a obcích. Na 13 místech bylo 
vysazeno celkem 62 stromů, zejména 
listnaté druhy jako lípa malolistá, dub 
letní, hloh obecný nebo třeba jeřáb 
ptačí. Jednalo se například o dopl-
nění stromořadí podél cyklostezky v 
ulici Srnojedská ve Svítkově, výsadba 
lip v ulici U Bylanky, dubu na ul. Pře-
rovská nebo obnova hlohů na ulici 
Kostnická. Jednotlivé výsadby smrků 
proběhly v parku a v blízkosti základ-
ní školy. V Lánech na Důlku byla nově 

vysazena borovice u dětského hřiště, 
javory u pomníku a několik jablo-
ní a slivoní ve stromořadí směrem k 
železniční trati. V  Opočínku byly vy-
sazeny jabloně, ve Starých Čívicích 
u bikrosového hřiště lípy, free zóna 
se rozrostla o duby a na cyklostezce 
mezi Popkovicemi a Starými Čívicemi 
byl vysazen poslední dub. Náš měst-
ský obvod tak naplňuje jednu z mno-
ha oblastí péče o životní prostředí. 
Další kroky budou směřovat k získání 
finanční dotace, kterou v rámci výše 
jmenované výzvy při splnění dotač-
ních podmínek poskytuje minister-
stvo životního prostředí. 

red.

I stromy potřebují 
svého kadeřníka

Začátkem dubna letošního roku pro-
bíhala další etapa ořezu dřevin. V prv-
ní fázi bylo v Lánech na Důlku ošetře-
no 24 lip rostoucích podél cesty. Lípy 
prošly tvarovacími řezy a byly odstra-
něny nežádoucí výmladky z kmenů. 
Dalším odborným zásahem bylo se-
sazení sekundární koruny u vzrostlé 
lípy. Ve Svítkově u kaple Panny Marie 
proběhl následně ořez javorů se za-
jištěním požadované podchozí výšky 
a rovněž ořez tří borovic z  důvodu 
zajištění bezpečné podjezdné výšky 
v místě silniční komunikace.            red.
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Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Odbor majetku a investic Magistrátu 
města Pardubic připravuje realizaci 
novostavby stanoviště podzemních 
a nadzemních kontejnerů pro se-
parovaný odpad v  ulici Kpt. Poplera 
ve  Svítkově na parcelách č. 745/3 a 
743/2, na kterých je nyní travnatá 
plocha. Jde o podzemní kontejnero-
vé stání pro 3 podzemní kontejnery a 
stanoviště pro 2 nadzemní kontejnery 
včetně oplocení. Podzemní nádoby z 
žárově zinkované oceli budou umís-
těny zcela pod terénem, vhazovací 
otvory pro odpad budou v nadzem-
ní části o rozměru přibližně 0,9 x 1 x 
0,75 m. Na akci byl stavebním úřadem 

Kontejner na textil doslova přetékal
Covid 19 ovlivnil poslední měsíce 
takřka vše a na vyvážení kontej-
nerů na textil to bylo velmi znát. 
Svozová firma TextilEco a.s. nedo-
kázala zajistit v  době karantény 
dostatečný počet vývozů nádob a 
jelikož občané pytle s textilem od-
kládali i mimo přeplněný kontej-
ner, vznikalo nepříliš oku lahodící 
zátiší textilní skládky. Ihned jsme 
kontaktovali smluvního partnera 
svozové firmy TextilEco a.s., který 
přiznal problémy se svozem z  dů-

vodu nedostatku aktivních pracovníků 
a zvýšeného množství odkládané-
ho textilu. Nicméně společnost při-
slíbila nápravu a okamžitý úklid  v 
prostoru před prodejnou ve Starých 
Čívicích a ve Svítkově v ul. Branecká. 
 Dále jednáme o celkovém neutě-
šeném stavu v rámci kontejnerového 
stanoviště u prodejny Kubík. V  sou-
časné době byl ukončen předávací 
proces projektové dokumentace pro 
provádění stavby nového kontejnero-
vého stanoviště v ul. Kpt. Poplera, kde 

Magistrátu města Pardubice vydán 
územní souhlas a byla zpracována 
dokumentace pro provádění stavby. 

Stávající zpevněná plocha bude rozší-
řena a její nosnost bude upravena pro 
pojezd svozovými vozy.                         red.

je předpoklad vybudování třech 
podzemních kontejnerů a plochy 
pro umístění kontejneru na elek-
troodpad a textil (přesun právě od 
prodejny ve Svítkově).             red.

Loučení s prázdninami
Milé děti, sice Vám ještě prázdniny ani neza-
čaly, ale my už pro Vás připravujeme tradiční 
akci „Loučení s prázdninami“, která se bude 
konat jako vždy poslední prázdninovou ne-
děli ve venkovních prostorách u restaurace 
Zlatá přilba. Opět si vyzkoušíte sportovní 
aktivity – fotbal, baseball, hokejbal, zasou-
těžíte si a dostanete odměny. Chystáme pro 
Vás několik překvapení. Vezměte si s sebou 
náhradní oblečení, budete ho potřebovat. 
Pozvěte všechny kamarády, kamarádky, 
rodiče, babičky, dědečky, tety a strejdy. Vě-
říme, že nám nic toto parádní odpoledne 
nepokazí a my si společně užijeme krásné 
chvíle, spoustu zábavy a legrace. Moc se na 
Vás těšíme.                                red.



Podzemní kontejnery na separovaný odpad

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

Kačenky na Bylance Čištění Bylanky

Během jara pokračovaly práce při 
čištění Bylanky. Probíhalo odbahnění 
a výsprava břehů koryta Bylanky od 
mostu Kpt. Poplera dále po proudu. 
Jarní období bylo poměrně deštivé, 
takže vody v  Bylance bylo relativně 
dost, a proto i procházky kolem ní 
jsou daleko příjemnější.                    red.

Letošní Velikonoce byly jiné než na jaké jsme zvyklí. Kluci nemohli chodit kole-
dovat, neprobíhaly návštěvy, popíjení a hodování s příbuznými nebo kamarády 
na zahradách. Během Velikonoc bylo pěkné počasí, proto lidé nejčastěji vyrazili 
na vycházky do jarní přírody, během kterých mohli spatřit na Bylance kačenky 
s mláďaty.                red.
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Údržba kurtu

Během karantény sportovcům nej-
více chyběl pohyb. Jakmile bylo po-
voleno sportovat alespoň venku, 
techničtí pracovníci našeho úřadu 
ihned upravili obecní tenisový kurt 
v Lánech na Důlku, aby občané měli 
kvalitní podmínky při sportu na čer-
stvém vzduchu. Uválcoval se povrch 
po zimě a připevnily se nové sítě na 
kratší strany hřiště.                                      red.

Sdílená kola v našem obvodě
Od poloviny května mohou obyvatelé 
Pardubic využívat sdílená kola. Tyto 
kola slouží jako efektivní a rychlý způ-
sob dopravy po Pardubicích. Uživatel 
nemusí vracet kolo na místo odkud 
si ho vypůjčil, ale může jet jen jedno-
směrnou cestu například do centra. 
Kolo lze půjčit přes mobilní aplikaci 
nebo zákaznickou linku společnos-
ti Nextbike Czech Republic. Prvních 
15 minut jízdy má uživatel zdarma, 
za další započatou půlhodinu zaplatí 
poplatek 20 korun nebo si může za-
koupit měsíční tarif, vše přes mobilní 
aplikaci. Kola nejsou ve speciálních 
stojanech, ale lidé je mohou najít 
v těch, které jsou součástí městského 
mobiliáře. V našem městském obvodě 
mají stanoviště u pošty.
 Firma kola sleduje prostřednic-
tvím mobilní aplikace, takže následně 
může vyhodnotit, kde se kola nejvíce 
využívají. Pardubice jsou jedenáctým 

českým městem, kde se tyto služby 
nabízí. Projekt má i charitativní roz-
měr, společnost se spojila s  Nadač-
ním fondem Kapka naděje v projektu 
„O kapku lepší jízda“. Za každou vý-
půjčku věnuje 1 korunu na konto na-
dace. Věříme, že toto ekologické vyu-
žití přepravy osloví co nejvíce občanů.

 red.



Spalovna se zatím 
stavět nebude

První pokus o rychlé zprovoznění
spalovny v Rybitví společnosti
AVE CZ nevyšel. Ministerstvo životní-
ho prostředí-Odbor posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované pre-
vence vrátilo dokumentaci k moderni-
zaci spalovny průmyslových odpadů, 
provozovna Pardubice, k přepraco-
vání firmě AVE CZ.
 Dokumentace podle ministerstva 
vykazuje formální a věcné nedostat-
ky, na které poukázali připomínkami 
a výhradami ti, kteří podali vyjádření k 
uvedené dokumentaci, mezi které pa-
tří i náš městský obvod. Mezi zásadní 
nedostatky patří zejména nedostateč-
ná analýza rizik při možné havárii a ne-
dostatečné zdůvodnění vlivu provozu 
na životní prostředí, zejména hluk, 
znečištění vod, ale také nedostatečné 
zdůvodnění provozu na veřejné zdra-
ví obyvatel Pardubic a blízkého okolí.

red.
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CEDR Pardubice zahájil provoz služby 
následné péče pro osoby po mrtvici   
Cévní mozková příhoda (mrtvice) 
je závažná zdravotní komplikace, 
která může potkat každého z nás, 
přichází bez známek varování a 
následky mohou být velmi závaž-
né. Následné péči o pacienty po 
prodělané mrtvici se v Pardubicích 
věnuje nově vzniklé CENTRUM 
KOMPRE, které působí v  rámci 
neziskové organizace CEDR Par-
dubice o.p.s a je svým způsobem 
průkopníkem v této oblasti. 
Posláním CENTRA KOMPRE je posky-

tovat účinnou pomoc lidem po mrtvici 
a podpořit je při návratu do aktivního 
života. Nezbytnou součástí následné 
péče je logopedická terapie. Mrtvice 
má velmi často za následek vážnou po-
ruchu řečových funkcí. V  souvislosti 
s  poskytováním logopedické terapie 
byla v  květnu spuštěna dárcovská vý-
zva s výstižným názvem „Mluvím, tedy 
jsem!“. Podrobnější informace nalezne-
te na našich webových stránkách.

Mgr. Alice Voborníková
Fundraiser, sociální pracovník
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Dění v mateřské škole Doubek během karantény
V březnu se zavřela zelená vrátka naší 
školky a nikdo nevěděl na jak dlouho. 
Ve ztichlém Doubkovém království ne-
bylo slyšet dětské hlasy ani smích. Jen 
na zahradě štěbetali ptáci a tulipány 
předváděly ty nejhezčí barvy jara.
 Protože si ve školce každý den 
povídáme, hrajeme, učíme se a cho-
díme ven, tak jsme to zkusili na dálku 
prostřednictvím webových stránek 
školky. 
 Paní ředitelka i paní učitelky začaly 
každý den posílat pozdravy a vymýšlet 
různé aktivity v přírodě, cvičení, poku-
sy, pečení, zpívání, pohádky nebo tvo-
ření. Dokonce natočily pro děti i videa. 
Rodiče a děti se začali ozývat a posílat 
fotografie a povídání, co se jim z aktivit 
povedlo. 
 Za kolektiv MŠ 

paní učitelka Alexandra Adamíková

Rozloučení se spoluzakladatelem 
Aviatické pouti
V  polovině března tohoto roku ode-
šel do leteckého nebe jeden ze za-
kladatelů Aviatické pouti Ing. Jana 
Kašpara pan Jaroslav Janda. Bohužel 
vzhledem k  epidemiologické situaci 
v  České republice nebylo možné se 
s tímto výjimečným člověkem rozlou-
čit tak, jak mu náleží, tedy se všemi 
vojenskými poctami a veřejně. Pan 
Janda byl vojenským pilotem, držite-
lem řady vyznamenání, čestným ob-
čanem města Pardubice, významným 
propagátorem letectví a odkazu Ing. 
Jana Kašpara. Odešel po dlouhé těžké 
nemoci ve věku nedožitých 88 let.  
 Veřejné rozloučení pro ty, kteří 
se přišli poklonit památce pana Jan-
dy, bylo v  pardubickém krematoriu 
v pátek 29. května 2020.  Smuteční 
obřad měl tři části. Ta první proběhla 
před krematoriem přelety letadatel 
AČR a CLV Pardubice, poté následo-
val obřad ve smuteční síni a na závěr, 

opět venku, vzdali hold panu Jandovi 
na historických letadlech Tiger Moth 
piloti Richard Santus a Andrej Cep-
ko. Za účasti Čestné stráže Armády 
ČR byly  ostatky pana Jandy uloženy 
do rodinného hrobu.
 Rodina pana Jandy moc děkuje 

touto cestou za nádherné květino-
vé dary. Velké poděkování patří také 
všem, kdo se na tomto důstojném 
rozloučení podílel.
 Čest jeho památce!

Majka Schillerová,
za rodinu a Sdružení Aviatické pouti

26. 4. 1932 – 13. 3. 20202x foto: Jana Štípková

Chcete inzerovat v Šestce? Volejte:  466 301 160, pište: podatelna@umo6.mmp.cz
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Letem světem svítkovskou základkou
 Ze školní družiny

Projekt PTÁCI zavedl děti ze školní dru-
žiny do Ekocentra Paleta na program 
Krmítka a pobavil je na Ptačí diskoté-
ce ve škole. Seznámil je blíže s jiřičkou 
obecnou, kterou Česká ornitologic-
ká společnost vyhlásila Ptákem roku 
2020.               Marcela Petrová, ZŠ Svítkov

 Návštěva z MŠ
Na čtvrtek 5. března se děti z prvního 
stupně svítkovské základní školy těši-
ly už dlouho dopředu. Zavítali k  nim 
totiž na návštěvu jejich mladší kama-
rádi z mateřské školy. V každé třídě od 
1. do 4. ročníku tak rázem přibylo de-
set malých žáčků. Předškolní i mladší 
děti si vyzkoušely, jaké to je zasednout 
do školních lavic, a přitom se i něco 
nového naučit.
     Naše děti vzaly roli starších kama-
rádů opravdu zodpovědně. Staly se 
tak rádci, pomocníky i vzornými pe-
čovateli. Přitom stihly ještě ukázat, co 
všechno se ve škole naučily. Četly se 
pohádky, počítaly příklady, předáva-
ly se vlastnoručně vyrobené dárečky, 
došlo i na anglické písničky.
     Čtvrteční dopoledne jsme si užili 
a už se těšíme, až přivítáme nynější 
předškoláčky v  září, tentokrát již jako 
opravdové školáky.

Mgr. Ivana Winterová, ZŠ Svítkov

 Pracanti ze svítkovské základky 
– učí se, pomáhají, tvoří
   Od poloviny března jsou všichni žáci 
ze svítkovské základní školy doma. Ne-
mají ale prázdniny.
   Musí samostatně plnit úkoly, které 
jim učitelé posílají. A těch úkolů jis-
tě není málo. Přesto učení nezabere 
dětem celý den a rodiče dobře vědí, 
že je náročné děti zabavit a vymyslet 
jim program, který je zaujme. Děti po-
máhají vařit, pracují na zahradě, kreslí 
obrázky, vyrábějí si pro radost různé 
výrobky.
 Proto jsme otevřeli ve fotogalerii 
stránku, kam mohou děti poslat své 
fotografie a pochlubit se s  tím, co se 
jim povedlo. 
    A fotky přibývají. Máme z toho ra-
dost a jsme na vás pyšní. 
  Zaměstnanci, ZŠ Svítkov



Stavba nové školky
I v době nouzového stavu se na stav-
bě nové budovy školky stále pracova-
lo a celý tým se přes nepříjemnou situ-
aci  snažil o včasné zhotovení.  Školka 
bude mít krásnou zahradu, saunu, 
vlastní kuchyň. Všechny místnosti bu-
dou prostorné a světlé. 
 Děkujeme stavbyvedoucímu a za-
městnancům firmy PRIMA spol. s.r.o., 
firmě Med Pavlík architekti, technické-
mu dozoru stavby a zástupcům Statu-
tárního města Pardubice. 
 Mgr. Markéta Štěpánková, 

ředitelka MŠ Doubek

Azyl ve stanovém městečku pro lidi bez domova 
V  rámci všech opatření 
proti šíření nákazy ko-
ronavirem bylo v  neo-
bydlené lokalitě U Tro-
jice zřízeno stanové měs-
tečko pro lidi bez domo-
va. Městečko bylo vyhra-
zeno pro bezdomovce, 
aby měli kde trávit čas 
v nařízené karanténě 
a nešířili případnou ná-
kazu dál. Kromě stanu je 
lidem bez přístřeší po-
skytnut spacák, karimatka 
a k dispozici mají zařízení 
pro osobní hygienu. Dále 
jim je zajištěna strava 
a areál je hlídaný. V tábo-
ře je 25 stanů a jsou zde 
k  dispozici sociální pra-
covníci SKP centra.        red.
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TJ PARAMO 
Ani naše organizace není výjimkou 
v  době nouzového stavu. Všechny 
mistrovské soutěže byly ukončeny 
a tedy nedohrány. Všem sportovcům 
byl zapovězen vstup do vnitřních 
i venkovních sportovišť. Přesto však 
se u nás nezahálelo. Travnaté plochy 
byly válcovány, nově osety i ošetřeny 
proti dvoudomým rostlinám. Na začát-
ku května již přišlo na pořad i sekání. 
S  uvolňováním opatření se pozvolna 
přistupuje k  tréninkovým jednotkám 
na venkovních hřištích. Život se tak 
pozvolna vrací do normálních kolejí.
 Ze žhavé současnosti se tedy vrá-
tíme do minulosti.  V  našem archivu 
máme celou řadu historických doku-
mentů a postupně doplňujeme bílá 
místa zejména u fotografií, kde větši-
nou chybí popisky aktérů na snímcích. 
Uvítáme tedy jakoukoliv pomoc od 
veřejnosti, protože se neúprosně blíží 
110. výročí založení našeho klubu.
 Nyní Vám předkládáme fotogra-
fie fotbalistů, hokejistů a atletů z  30. 
let 20. století a prosíme o identifikaci 
hráčů na snímcích. Pro úplnost uvádí-
me, že snímky fotbalistů a atletů jsou 
ze hřiště, na jehož pozadí vidíte školní 
budovu a rodinné domky v ulici K Be-
sedě. Hokejisté jsou zachyceni na klu-
zišti u Havránkovy hospody (dnes je 
v místě hokejbalové hřiště).

 Vaše poznatky a případná jména 
sportovců zasílejte na mailovou adre-
su: zdenek.klimpl@seznam.cz, případ-
ně můžete dát informace do schránky 

na budově tělocvičny v  ulici Josefa 
Poppera 18 ve Svítkově.

 Mgr. Zdeněk Klimpl, 
předseda spolku
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Opožděná sezóna Waynes
Soutěže pálkovacích sportů se roz-
běhly s téměř dvouměsíčním zpoždě-
ním. Waynes Pardubice využili první-
ho možného termínu a vtrhli na hřiště 
se všemi kategoriemi.
 Protipandemická opatření zasti-
hly Waynes na konci zimní přípra-
vy. Zrušeno bylo herní soustředění 
mládeže, slowpitchová Indoor liga 
dospělých byla předčasně ukončena 
(Waynes obsadili druhé místo), zaká-
záno bylo také trénovat.
 Kromě přerušení sportovní čin-
nosti se klub musel vypořádat s orga-
nizačními záležitostmi.
 „Místo pořádání akcí jsme se mu-
seli dát na jejich rušení. Zrušili jsme 
účast na zahraničních turnajích v Belgii 
a v Bulharsku. Po dlouhých úvahách 
jsme také zrušili pořádání naší srdcovky 
turnaje Sláva Hosana. Odložen na ne-
určito byl začátek všech soutěží. Nebylo 
to zrovna veselé období“, uvedl Tomáš 
Rambousek.
 S rozvolňováním opatření při-
šly první tréninky ve dvojicích, pak 
v menších skupinkách. Nakonec se 
Waynes dočkali i prvních zápasů.
 Jako první se rozběhla Amatérská 
slowpitchová liga. Turnaj Malá Hosa-
na se hrál na fotbalových hřištích ve 
Svítkově a Starých Čívicích. Slowpitch 
si vyzkoušelo mnoho nováčků z řad 
rodičů. Zlatý pohár si odvezli olo-

moučtí OSL. Nejlepším pardubickým 
týmem byli čtvrtí Mimoni Stars.
 „Letos jsme rozběhli další vlnu ro-
dičovského slowpitche. Máme radost, 
když se nám podaří do hry vtáhnout ro-
diče a jejich známé. Slowpitch si může 
zahrát opravdu každý“, říká Tomáš 
Rambousek.
 První baseballové zápasy Waynes 
se hrály v Chocni a příležitost dosta-
ly všechny kategorie: U7, U9, U10 a 
U13. Mladší kategorie odehrály pří-
pravná utkání, U-třináctky si připsaly 
první dvě výhry do tabulky regionální 
ligy. Nejvíce dramatické bylo posled-
ní utkání U13, kdy Pardubice otáčely
 z 6:11 na 12:11. Hrdinou zápasu byl 

Filip Mocek.
 Hned o týden později odstartova-
la Česká slowpitchová liga turnajem 
Franz Josef. Opět se hrálo ve Svítkově 
a Starých Čívicích. Waynes-šestiná-
sobní mistři ligy sice vyhráli základní 
skupinu, ale ve finále podlehli týmu 
Grizzlies 10:11 a skončili na druhém 
místě.
 Jsme rádi, že sezóna 2020 už zača-
la. O co bude kratší, o to bude inten-
zivnější.
 Cíl je jasný: hrát co nejlépe a užít si 
to spolu.

Tomáš Rambousek,
předseda klubu Wayne´s World

Nábor dětí od 5 letwww.waynes.cz
www.facebook.com/waynespardubice

BASEBALL
ve Svítkově u ploché dráhy

Tomáš Rambousek
+420 608 422 351, wayne@waynes.cz
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Zprávy z klubu seniorů 
Nezahálíme a stále je se co učit, zní 
z klubu seniorů. Ještě před vypuknu-
tím koronavirové krize stihli navštívit 
kurz pletení košíčků, jejich výtvory 
opravdu stojí za to.
 Na jarní sezonu měli v  plánu 
spoustu akcí, ale bohužel jako všich-
ni ostatní je díky této nenadálé situ-
aci nemohli realizovat. Každopádně 
i v  době karantény spolu byli stále 
v  kontaktu díky chytrým telefonům, 
kdy si posílali fotky a zážitky z  Veli-
konoc, ručních prací, pečení, vaření 
a kutilství na zahrádkách. 
 Využili tak znalosti z počítačo-
vých kurzů, které na svítkovském 

úřadě absolvovali v loňském roce. Už 
se všichni těší, až toto období přejde 
a společně si vyjedou na nějaký pěk-
ný výlet. „Přijďte mezi nás, potřebovali 

Základní kynologická stanice 
I na Základní kynologickou orga-
nizaci ve Svítkově dopadla opat-
ření kvůli možné nákaze pandemií 
Covid 19, což se projevilo přede-
vším tím, že jsme museli cvičiště 
ZKO uzavřít, proto se nemohly ko-
nat připravované jarní aktivity. Tzv. 
„  školička“ pro majitele psů, kteří 
se chtějí naučit dobře ovládat své-
ho psího kamaráda, se nemohla 
z těchto důvodů konat a bude

se pravděpodobně pořádat až v září 
2020. Zrovna tak chystané závody 
agility v měsíci dubnu musely být 
zrušeny, což nás velmi mrzelo. 
 První závody agility (překonávání 
různých překážek psem pod vede-
ním psovoda) se v letošním roce kona-
ly v rámci některých omezení a opat-
ření v sobotu 23. května na cvičišti ve 
Svítkově, tentokrát bez účasti diváků. 
Výsledky jednotlivých závodníků hod-

notí rozhodčí a nejlépe vyhodnoce-
ní účastníci obdrží pěkné ceny.
 Další z dubna přesunuté závody 
agility se konaly v polovině června 
a poslední se budou konat 5. září.
 Věříme, že již proběhnou v ob-
vyklém režimu závodů bez jakého-
koli omezení i za účasti diváků. 
 Přejeme všem pevné zdraví 
a dobrou náladu.
Bc. Eva Šuláková, předseda ZKO Svítkov

bychom malinko omladit naši partu“, 
říká s úsměvem předsedkyně klubu. 
 Našim seniorům přejeme zdraví, 
sílu a elán do dalších aktivit.                 red.

Na popkovickém letišti několikrát přistál Ruslan
V souvislosti s mimořádným stavem 
kvůli pandemii koronaviru bylo par-
dubické letiště vybráno jako jediné, 
které přijímalo ukrajinské letouny 
AN-124 Ruslan se zdravotnickým 
materiálem na ochranu proti koro-
naviru z Číny. První várku přivezl 21. 
března těsně před půlnocí. Na letišti 
následně přistál ještě několikrát. Na 
vykládce materiálu se podíleli zejmé-
na vojáci a dále byl materiál odvezen 
do skladu v nedalekém Opočínku.
 Letiště muselo kvůli tomuto ob-
římu letounu přistoupit k  různým 
opatřením, aby byla zajištěna bez-
pečnost letového provozu. Byl napří-
klad navýšen počet personálu, zvýše-
ní počtu kontrol atd.

 Antonov AN-124 Ruslan je stra-
tegický transportní letoun, který byl 
vyvinut v 70.-80. letech 20. století spo-
lečností Antonov, kdy bylo primárním 
odběratelem sovětské letectvo. Po 
skončení studené války vznikla civilní 
varianta letounu. Využívá se převážně 

pro přepravu velkých nákladů. 
 Spatřit tento letoun při přistání 
nebo vzletu a slyšet jeho motor z po-
hodlí domova, balkónů nebo zahrad 
byl jistě obrovským a nezapomenu-
telným zážitkem nejen pro děti ale
 i dospělé.                   red.



Úřad Městského obvodu Pardubice VI 
    Plán konání zasedání Zastupitel-

stva MO Pardubice VI v roce 2020
– pondělí 14. 9. 2020 v  sále Siesta Ro-
dinného Resortu ve Starých Čívicích
– pondělí 14. 12. 2020 v sále Penzionu 
FAJN ve Svítkově 

    Plán konání schůzí Rady MO 
 Pardubice VI v roce 2020
 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. 2020:
22. 6., 31. 8., 21. 9., 12.10., 2.11., 30.11., 
21.12. 

    Provozní doba místních knihoven
Místní knihovna MO Pardubice VI ve 
Svítkově: 
466 301 169, Dita Poustecká – knihovni-
ce, 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 – po-
bočka ve  Starých Čívicích (Za Oborou 
337): 466 260 496
 Dita Poustecká – knihovnice, knihov-
na.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

Pardubická Šestka20

Harmonogram přistavovaných kontejnerů pro rok 2020

Stanoviště Den v týdnu Datum
Lány na Důlku KD pondělí 16.03. 13.04. 11.05.
Lány na Důlku u č. p. 80 pondělí 30.03. 27.04. 25. 05.
Opočínek - finské domky pátek 27.03. 24.04. 22.05.
Opočínek - pod č. p. 23 pátek 10.04. 08.05. 05.06.
Staré Čívice u bývalého MounOieldu úterý 24.03. 05.05. 16.06.
Staré Čívice točna MHD úterý 17.03. 07.04. 28.04.
U Svaté Trojice středa 18.03. 29.04. 10.06.

Kontejnery budou přistaveny v čase mezi 8:00 a 16:00 po dobu naplnění kontejneru
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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)
Ing. Silvie Pařízková, referent
příprava investičních akcí, veřejné zakázky
Tel.: 466 301 167, e-mail: silvie.parizkova@umo6.mmp.cz

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

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

Chcete inzerovat v Šestce?
volejte:  466 301 160

pište: podatelna@umo6.mmp.cz

Datum
08.06. 03.08. 31. 08. 28. 09. 26.10. 23.11.
22.06. 17. 08. 14. 09. 12. 10. 09. 11.
19.06. 14.08. 11.09. 09.10. 06.11. 04.12.
03.07. 28.08. 25.09. 23.10. 20.11.
08.09. 20.10. 01.12.
19.05. 09.06. 21.07. 01.09. 22.09. 13.10. 03.11. 24.11.
02.09. 14.10. 25.11.
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