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Pardubická

Vážení spoluobčané, 
déšť a mraky vystřídalo sluníčko
a koupací sezóna může začít. Právě 
díky poměrně deštivému jarnímu 
počasí malinko zaostáváme v  opra-
vě komunikací po zimě, které jsme 
mívali v předchozích letech vždy do 
konce měsíce května opravené. Ne-
bylo jednoduché vytipovat nějaký 
„suchý“ den na pokládku nové živice.   
 Po několikaměsíční odmlce, za-
čínáme opět s  většími investicemi. 
V koordinaci s předsedou baseballo-
vého klubu Tomášem Rambouskem 
jsme spustili práce k výstavbě nové-
ho sportoviště v  lokalitě na Humen-
ském, kde by v budoucnu mohli na-
jít nové, komfortnější zázemí právě 
zmínění baseballisté. Do letošního 
rozpočtu jsme zařadili rekonstrukci 
ulice Josefa Poppera. V  měsíci říjnu 
letošního roku by měla společnost 
VAK Pardubice a.s. začít s rekonstruk-
cí kanalizace v  ulici Sjezdová v  Pop-
kovicích a my jsme připraveni ihned 
navázat na VAK a začít s  rekonstruk-
cí komunikace a přilehlých prostor 
a čekají nás také opravy komunikací 
po výstavbě kanalizace v Opočínku. 
 Co vnímáme jako velký problém 
posledních let je častý výskyt čer-
ných skládek, a to už nejen na odleh-
lých místech, jak tomu bývalo dříve. 
Chování některých občanů dnes ne-
zná mezí a už se ani neobtěžují zajet 
někam stranou, ale sypou nepořádek 
přímo uprostřed obce k hlavní silnici. 
Za likvidace černých skládek ročně 
vynakládá náš obvod statisíce korun. 
V současnosti připravujeme za dvěs-
tětisíc korun opatření, které zamezí 

tvorbě černých skládek na nejčastěj-
ším místě, a to v popkovických gará-
žích za Plynostavem, kde jsme v mi-
nulém měsíci v  koordinaci s  policií 
a hasiči zajišťovali a financovali likvi-
daci plného sudu s neznámou černou 
kapalinou. Je to velká škoda vynaklá-
dat takto velké finanční prostředky 
kvůli bezohlednosti některých oby-

vatel. Určitě bychom je dokázali pro-
investovat daleko efektivněji. 
 Abych své slovo nekončil pesi-
misticky, tak nám všem přeji krásné 
slunečné léto a věřím, že covid je na 
ústupu a že různá vládní opatření 
nám dovolí si ty letní měsíce v dopro-
vodu dětí užít na plno. 
 Petr Králíček, starosta
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Rekonstrukce ulice Kolonie
Městský obvod připravuje rekon-
strukci ulice Kolonie s  přípravou pro 
nové veřejné osvětlení. S  novým 
chodníkem v  části ulice už byla re-
konstrukce vlastně zahájena.
 Začátkem roku došlo k  výměně 
vrchního vedení elektro za zemní ka-
belové vedení, kdy investorem byla 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Vrch-
ní vedení elektro bylo demontováno 
a sloupy budou odstraněny.
 Současně se stavbou vedení elek-
tro bylo zrealizováno nové kabelové 
vedení veřejného osvětlení a připra-
veny základy pro nové sloupy veřej-
ného osvětlení, a následně byl vybu-
dován v části ulice nový chodník.
 V  první polovině roku 2022 by 
měla být v části ulice provedena po-
kládka nového vodovodu společností 
Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. 
Současně s  novým vodovodem mo-
hou být opraveny či vyměněny i vodo-
vodní přípojky k  rodinným domům. 
Jedná se o část ulice Kolonie, kde ne-
jsou vybudovány nové chodníky, aby 
nemohlo dojít k jejich poškození stav-
bou vodovodu nebo přípojek.

 Po dokončení vodovodu je v plánu 
Městského obvodu Pardubice VI do-
končit rekonstrukci celé ulice Kolonie, 

která bude obsahovat nové povrchy 
komunikací, chodníků, parkovací mís-
ta a nové veřejné osvětlení.                red.

Ořez vrby ve Starých Čívicích
V polovině března letošního roku byla po 
několika letech opět provedena výraznější 
údržba místně významné vrby ve Starých 
Čívicích u bikrosu. 
 V rámci komplexního ošetření byl pro-
veden odborný řez, který zajistí stabilizaci 
sekundární koruny. Přetížené výhony a vět-
ve byly zakráceny technologií tzv. „řezu na 
slepo” s ponecháním tažného čípku, který 
znovu obráží mladými výhony. 
 Další tvarování bylo odborníkem dopo-
ručeno nejdéle za 3 roky, a to vzhledem ke 
zdravotnímu stavu některých dalších větví, 
na kterých se začínala projevovat rozvíjející 
hniloba. Z  těchto důvodů také tato dřevi-
na v  letošním roce projde tomografickým 
vyšetřením, ze kterého bude možné lépe 
odhalit zdraví kmene stromu.                    red.
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Pročištění kanálu 
před MŠ ve Starých Čívicích 
V  polovině května došlo v  důsledku 
velkého deště k  zaplavení komunika-
ce v  ulici Za Oborou před mateřskou 
školou ve Starých Čívicích. Úřad proto 
zajistil neprodlené vyčištění dešťové 
kanalizace, která je zde svedena do 
trativodu. Byly odstraněny naplavené 

V  současné době probíhá další eta-
pa vybudování veřejné kanalizace 
v Městském obvodu Pardubice VI, a to 
v Opočínku.
 Kanalizační stoky včetně částí pří-
pojek vyvedených do nezpevněných 
částí veřejných pozemků jsou reali-
zovány společností KAVE Bau s.r.o. na 
základě smlouvy se společností Vodo-
vody a kanalizace Pardubice, a.s.
 Část veřejné části kanalizační pří-
pojky uložené v  nezpevněných po-
zemcích až po revizní šachtu umís-
těnou již na soukromých pozemcích, 
může na základě podané nabídky 

zhotovit společnost KAVE Bau s.r.o., 
nebo si ji může vlastník pozemku či 
rodinného domu zhotovit sám, a to 
v termínech, které jsou uvedeny v za-
slaném dopise občanům Opočínku 
a jsou také uvedeny na webových 
stránkách MO Pardubice VI, kde jsou 
také uvedeny pokyny, jak je nutné po-
stupovat. Termíny možného provede-
ní přípojek jsou dle jednotlivých stok 
od 28. 6. 2021 do 3. 10. 2021.
 Část přípojky od rodinného domu 
po revizní šachtu je možné realizovat 
kdykoli, ale skutečně se připojit s vy-
pouštěním splaškových vod bude 

možné až po vydání kolaudačního 
souhlasu na celou kanalizaci a po 
podpisu smlouvy se společností VaK 
Pardubice. Předpokládaný termín ko-
laudace stavby je v prosinci 2021.
 Aby městský obvod podpořil při-
pojitelnost na veřejnou kanalizaci, po-
skytuje příspěvek 2.000 Kč na metr ve-
řejné části přípojky, kterou si občané 
hradí sami, podobně jako u předchá-
zejících dotačních akcích. Příspěvek 
bude poskytnut po podání žádosti 
o příspěvek a doložení smlouvy s VaK 
Pardubice o vypouštění splaškových 
vod do veřejné kanalizační sítě.       red.

Kanalizace Opočínek

usazeniny, a to především nánosy blá-
ta. Odtokové podmínky se tím výrazně 
zlepšily, ale trativody mají jen omezené 
možnosti, proto nelze zcela vyloučit, 
že by se v  případě extrémního deště 
mohla situace opakovat.                       red.



Černé skládky

Na území městského obvodu Pardu-
bice VI se pravidelně, a od začátku 
letošního roku ještě s  větší frekvencí, 
objevují černé skládky. Co doma ne-
potřebuji, co se firmě nehodí, potře-
buji nové koberce, asfalt v  děravém 
sudu, který už nelze použít, pneumati-
ky, šup s tím do lesa, za garáž, pod vět-
ve, to přijde normální některým našim 
spoluobčanům. 
 A přitom by stačilo tak málo. Když 
už to vše naložím do auta nebo na 
vlek, zajedu s tím na některý ze sběr-

ných dvorů Pardubic, kde jako obyva-
tel Pardubic mohu bezplatně odpad 
vytříděný uložit.
 Jenomže vše nevytříděné vyhodit 
např. do lesa je jednodušší, a on to 
přeci vždycky někdo odveze a uklidí.
 Městský obvod vynakládá na li-
kvidaci černých skládek každoročně 
nemalé finanční prostředky, které by 
se daly určitě využít lépe a ke spoko-
jenosti všech obyvatel obvodu a neje-
nom ke spokojenosti těch „bordelářů“.
 Nejčastěji se objevují černé skládky 

v místech za popkovickými garážemi, 
které jsou rozlehlé a s mnoha vjezdy, 
a bez povšimnutí projet a vyložit ná-
klad odpadu je v těchto místech velmi 
snadné. Připravujeme proto uzavření 
vjezdů do prostoru garáží pro auta 
s tím, že bude ponechán pouze jeden 
vjezd, který bude monitorován kame-
rovým systémem propojeným s poli-
cií. Nekontrolovaně vjet do prostoru 
garáží a vyložit náklad by se tak mohlo 
stát obtížnější a s postihem. 
 OIDŽP, ÚMO Pardubice VI
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Místa pro tříděný odpad
Už děti ve školce se učí, že je potřeba 
třídit odpad, co do kterého tříděného 
odpadu patří a jakou barvu má kontej-
ner či popelnice na příslušný druh od-
padu. A proč? Protože tříděný odpad 
lze následně recyklovat. Využití odpa-
du, tedy jeho recyklace je jedna z mož-
ností likvidace odpadů a v současném 
konzumním světě se stává nezbytnos-
tí. Správné třídění odpadu by proto 
mělo být pro všechny samozřejmé. 
Celý svět nyní řeší otázky odpadového 
hospodářství především v  souvislosti 
se životním prostředím. Nebo snad 
chceme jednou žít v odpadcích?
 Na území města jsou vyčleněná 
místa s  kontejnery na tříděný odpad, 
na každém kontejneru je popsáno, 
jaký odpad a v  jakém stavu (složený, 
sešlapaný, zmačkaný...) do něj může-
me vhodit, a přesto s  tím má většina 
lidí problém. Možná by se stačilo ze-
ptat dětí.
 Pokud budeme všichni správně 
odpad třídit, budeme se snažit, aby 
se ho vešlo do přistavených nádob co 
nejvíce, to znamená, že budeme ohle-

duplní k ostatním, a nebudeme si mís-
ta pro tříděný odpad plést se skládkou 
na cokoli, tak nebudeme svědky tako-

výchto obrázků, které snad nepotře-
bují ani komentář.
 OIDŽP, ÚMO Pardubice VI

Loučení 
s prázdninami
Milé děti, letošní netradiční školní rok utekl jako 
voda. Určitě se těšíte na prázdniny, přestože jste 
trávily většinu výuky doma u počítače. My už 
pro vás chystáme vámi oblíbenou akci „Loučení 
s prázdninami 2021“, která se bude konat 29. 8. 
2021 od 15:00 hodin v areálu Zlaté přilby. Připra-
vujeme pro vás různé soutěže, odměny, těšit se 
můžete na megabubliny, atrakce a další překva-
pení. Za ty roky již víme, co vás baví, proto ani 
letos nevynecháme ukončení zábavného odpo-
ledne v podání balonkové bitvy a pěnové show. 
Proto si nezapomeňte s sebou přibalit náhradní 
oblečení. Vezměte s  sebou kamarády, rodiče, 
babičky, dědečky, tety, strejdy a všechny známé, 
kteří si chtějí užít skvělé odpoledne.
 Moc se na Vás těšíme.                                          red.

ZVEME VÁS  NA 

2 9 . 0 8 . 2 0 2 1  O D  1 5 : 0 0  H
A R E Á L  Z L A T É  PŘ I L B Y  V E  S V Í T K O VĚ

Soutěže, megabubliny, odměny, pěnová show,
balonková bitva, atrakce pro děti, překvapení a

další zábava po celé odpoledne
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Vyčistění lesíka v areálu Zlaté přilby
K rámci nahodilé těžby za účelem od-
stranění souší a dalších havarijních 
stromů, kterou náš MO Pardubice VI 
v letech 2019 a 2020 procházel, patřil 
i úsek v areálu plochodrážního stadio-
nu v ul. Motoristů. V letošním roce jsme 
se rozhodli k dalšímu zkvalitnění této 
části zeleného území a zajistili vyčiš-
tění celého prostoru od zbytků dřevní 
hmoty, náletových dřevin a pročištění 
pod přilehlou tribunou. Tuto aktivitu 
a celkové zpřístupnění přírodní části 
Svítkova ocení také pedagogický sbor 
a děti z přilehlé mateřské školy, která 

prostor může využívat pro procházky 
a s tím spojené školní aktivity. Celé 
území bylo vyčištěno technickými pra-

covníky a zaměstnanci z pracovní čety 
úřadu v koordinaci se zaměstnanci ze 
Zlaté přilby.                         red.

Seče v našem městském obvodu
Vzhledem k chladnějšímu počasí do-
šlo v letošním roce oproti loňskému 
k  mírnému zpoždění termínu sečí. 
Rozhodovala výška trávníku. Zahá-
jení 1. seče jsme naplánovali ten-
tokrát až na přelom měsíců dubna 
a května, tedy asi o 3 týdny později. 
Do sečí následně začalo zasahovat 
velmi proměnlivé počasí se spádem 
dešťových srážek, které byly v letoš-
ních jarních měsících mimořádně 
vydatné. 

Frekventované intravilány našich obcí 
jsou sečeny oproti ostatním plo-
chám častěji, tak abychom zachovali 
jejich nejlepší možný vzhled. Další 
seče, jejich termín a  rozsah, budou 
plánovány a  prováděny s  výhledem 
na průběh počasí v  dalším období. 
I letos provádí seč stejná firma jako 
v loňském roce, měla by tedy mít náš 
obvod lépe zmapován. Při jakémkoli 
problému s  údržbou zeleně nás ne-
váhejte kontaktovat.                   red.

Úprava povrchů po opravě kanalizace v Popkovické ulici

Od listopadu prováděla společnost Stavoka Kosice havarijní opravu kanalizace v Popkovické ulici ve Svítkově, v úseku
 o délce přibližně 250 metrů. Stavební činnost probíhala až do jarních měsíců, s tím, že výkopové práce byly prováděny 
především v travnatých plochách. Protože během deštivého období nebyly příznivé podmínky pro provedení definitiv-
ních úprav všech povrchů, dokončovací práce se tak neplánovaně posunuly do června.                        red.
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Nákladní doprava do skladů Paramo

Na začátku června proběhla schůzka 
se zástupcem společnosti PARAMO, 
na které jsme se informovali o aktuál-
ní situaci týkající se provozu nákladní 
dopravy, která směřuje přes míst-
ní komunikace pro zboží do skladů 
v  Přerovské ulici, protože se objevila 
domněnka, že průjezd nákladních vo-
zidel je častější, než tomu bylo dříve. 
 Pracovník, který se zabývá pro-
blematikou expedice a dopravy zboží 
nás upozornil, že  k  nárůstu intenzity 
nákladní dopravy v  minulém období 
nemohlo dojít a ani v  dalších letech 
podle všeho nedojde, neboť dochá-
zí k  postupnému omezování výroby. 
Počty vozidel zákazníků, které přijíž-
dějí pro výrobky do skladů v  Přerov-
ské ulici se tak nezvyšují, naopak mají 
spíše ubývat. Sklady v Přerovské ulici 
jsou pro odběratele otevřeny pouze 
v pracovních dnech od 6 do 14 hodin, 
poslední nakládka zboží do vozidel 
probíhá ve 13 hodin a tím nedochází 
k dopravní zátěži v pozdějších odpo-
ledních hodinách. Dozvěděli jsme 
se, že počet zaměstnanců skladů ne-
umožňuje naložit více než přibližně 
jedno velké nákladní vozidlo za hodi-
nu, s tím, že málokdy však bývá tato 
kapacita naplno využita. 
 Z  důvodu bezpečnostních před-
pisů provozu rafinerie rozhodně není 
možné, aby vozidla zákazníků do 
těchto skladů směřovala přes hlavní 
bránu od státní silnice a aby pak pro-

jížděla přes celý výrobní areál. Veškerá 
cisternová vozidla, která směřují k čer-
pacím  stanicím ve  výrobním závodě 
však přijíždějí i odjíždějí pouze hlavní 
bránou od Pražské ulice. Silniční do-
prava mezi výrobním areálem a skla-
dy v Přerovské ulici je spíše výjimečná, 
vnitropodniková. Byla diskutována 
možnost optimalizace, výběru a ozna-
čení co nejvhodnější příjezdové trasy 
pro vozidla zákazníků tak, aby nega-
tivní vlivy dopravy byly co nejmenší. 
Řidiči nákladních vozidel preferují 
trasu ulicemi Školní a Přerovská, kte-
rá je pro ně nejen nejkratší, ale podle 
získaných informací i nejpřijatelnější 
kvůli poloměrům zatáčení jejich jízd-
ních souprav. Pokud by ke skladům 
přijížděli Kostnickou ulicí, pak by měli 

problém s  průjezdem v  ostrém le-
vém směrovém oblouku komunikace 
u hostince Na Špici.  
 Směrové informativní dopravní 
značení bílé barvy se ve Školní uli-
ci nachází již řadu let a  s  ohledem 
na parametry místních komunikací 
není reálné používanou trasu změnit. 
Průjezd nákladních automobilů po 
místních komunikacích by však byl 
mnohem méně problematický nebo 
obtěžující, kdyby se na komunikacích 
nenacházela nesprávně odstavená 
auta. Pokud je musí nákladní doprava 
objíždět, a přitom zpomalovat nebo 
i zastavovat, pak bohužel vzniká větší 
hluk a emise, než při plynulé jízdě.
 OIDŽP, 

ÚMO Pardubice VI

Únik nafty 
v průmyslové zóně
V  polovině dubna v  brzkých ran-
ních hodinách došlo k  úniku nafty 
v  ulici K Panasonicu na komunika-
ci ze zaparkovaného kamionu. Na 
místě musely zasahovat složky IZS. 
Na parkovací plochu uniklo prav-
děpodobně 500 litrů nafty. Při dal-
ším šetřením na místě havárie bylo 

zjištěno v ulici U Panasonicu, že na 
parkoviště uniklo přibližně 10 až 
15 litrů nafty. Neurčené množství 
nafty vyteklo z  proražené nádrže 
během jízdy kamionu do Pardubic. 
Celou záležitost šetřily složky Inte-
grovaného záchranného systému.
         red.

Chcete inzerovat v Šestce?
volejte:  466 301 160   pište: podatelna@umo6.mmp.cz
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TO NEJLEPŠÍ PRO 
VAŠE GRILOVÁNÍ  
NAJDETE  
V GLOBUSU
• �maso,�klobásky�i�pečivo� 
z�našich�výrob

• �veganské�varianty�vhodné�
pro�grilování,�sýry�i�zeleninu

• �grily�a�potřebné� 
příslušenství�

Hypermarket�Globus�Pardubice,� 
Poděbradská�293,�530�09�Pardubice

Inzerce_Grilovani_178x128_PARD.indd   1 09.06.21   9:51
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Rekonstrukce železničního 
koridoru – dopravní omezení
Z důvodu provádění stavebních pra-

cí na modernizaci železničního uzlu 

Pardubice dochází v lokalitě U Trojice 

k  dopravnímu omezení, které bohu-

žel zřejmě neskončí dříve než ke kon-

ci roku. 

 Dochází tedy k uzavření podjez-

du pod železniční tratí a státní silnicí, 

kterým se kolem řadových garáží do 

ulice U Trojice dosud běžně přijíždělo 

i odjíždělo. Stávající železniční mosty 

budou přestavěny, aby mohla být vy-

budována další kolej. Proto musí být 

provoz vozidel a chodců veden po 

náhradních trasách, vozidlům i chod-

cům označených dopravním znače-

ním. Nový příjezd je veden z ulice Kpt. 

Bartoše po komunikaci na břehu Labe 

až pod  most silnice č. I/37, kde ná-

sledně za železničním mostem pokra-

čuje vlevo po vyspravené panelové a 

asfaltové komunikaci, tedy souběžně 

s železniční tratí. Na objížďce byly pro 

usnadnění průjezdu vybudovány tři 

výhybny. Bezpečný střídavý kyvadlo-

vý provoz v  pracovní době v  úseku 

podél řeky zajišťují pracovníci stavby, 

následně je provoz řízen semafory 

umístěnými na dvou méně přehled-

ných úsecích. Dosud uzavřený pod-

chod z Trojice pod silnicí č. I/37 však 

již byl naopak zprůchodněn. Ocelová 

chodecká lávka, která propojovala 

Trojici nad železniční tratí Pardubice 

– Praha s ulicí Přerovská u areálu PA-

RAMO, byla demontována a v  rámci 

nového budoucího stavebního řešení 

ji na podzim nahradí nový nadchod. 

Proto je do té doby formou taxislužby 

pro žáky základní školy zajištěna bez-

platná náhradní doprava.                  red.

Informace o odstávkách elektřiny
Společnost ČEZ Distri-
buce, a. s. změnila způ-
sob oznamování plá-
novaných odstávek 
elektřiny. Od 1. 1. 2021 již nevylepuje 
papírová oznámení a přešla na elekt-
ronický způsob informování. Zákazní-
ci si mohou sjednat zasílání upozorně-
ní na plánované odstávky ke svému 
odběrnému místu e-mailem nebo 
SMS zdarma na www.cezdistribuce.
cz/sluzba, ČEZ má informace na webo-
vých stránkách nejpozději 15 dnů 
před konáním odstávky na stránkách 
www.cezdistribuce.cz/odstavky. Změ-
ny společnost odůvodnila tím, že stá-
le více zákazníků volá po moderních 

způsobech oznamování a využívání 
digitálních technologií a že u stávající-
ho systému výlepů letáků se potýkala 
s plošnými zákazy výlepů, stížnostmi na 
nečitelnost, nevhodné umístění apod.
 Městský obvod Pardubice VI 
dostává upozornění na plánované 
odstávky elektřiny do své datové 
schránky i se specifikací odstávkou 
dotčených adres a s orientačním ma-
povým podkladem.  Aby byla zajiště-
na dostatečná informovanost občanů 
našeho obvodu, zajištuje městský ob-
vod mimo vyvěšení informace v  nej-
bližších informačních skříňkách a zve-
řejnění na internetových stránkách 
a na Facebooku.                       red.



76 let od konce II. světové války
8. května si celá Evropa a potažmo 
celý svět každoročně připomíná ko-
nec druhé světové války. Tak jako ka-
ždý rok si na její oběti vzpomněl i náš 
městský obvod. Starosta MO Pardubi-
ce VI Petr Králíček se v  tento den vy-
pravil k pomníkům ve Svítkově, Pop-
kovicích, Starých Čívicích a Lánech na 
Důlku, aby zde položil květiny a uctil 
tak památku obětí této smutné kapi-
toly světových dějin.                             red.
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220. výročí založení 
kostela v Lánech na Důlku

V letošním roce uplyne 220 let od za-
ložení zděného kostela v  Lánech na 
Důlku. Oslavy však musí být posunu-
ty na pozdější čas. Pandemie covidu 
přerušila pravidelné mše svaté i kon-
certní večery. Nicméně, v  kostele se 
nezahálelo.
 Oprava elektroinstalace je těsně 
před dokončením. V  kostele se svítí 
omezeně. Podařilo se nám zachránit 
původní osvětlení křížové cesty a lus-
tr v  postranní kapli. Za tuto titěrnou 
práci patří dík panu Karlu Nittingerovi. 
Proběhla oprava kamenného portálu 
a některých kamenných částí v kostele.
 V sobotu, 15. 5. večer, se rozezvu-
čely zvony kostela. Zapojili jsme se tak 
do výzvy skupiny Navalis a obnovili 
jsme tzv. Svatojánské zvonění. Naše 
zvony zvonily společně se zvony ve 
Španělsku, Itálii, Polsku, Německu, 

USA a v dalších státech. Tento večer 
zahájil oslavy 300 let od blahořečení 
sv. Jana z Nepomuku.  Svatý Jan z Ne-
pomuku je patronem našeho kostela.
 28. 5. jsme kostel otevřeli na slav-
nost Noc kostelů. Ač jsme otevření 
nikde neuváděli, přesto přišla desítka 
lidí, kteří obdivovali bohatou historii 
a krásu interiéru našeho kostela.
 Děkujeme všem, kteří nám pomá-
hají udržet kostel v  dobrém technic-
kém stavu. Panu Váňovi, dlouholeté-
mu kostelníkovi, sousedkám, které 
pomáhají s  úklidem, bezejmenným 
dárcům, kteří přispějí finanční částkou 
– všem patří velký dík. 
 Zveme Vás na pravidelné Mše sva-
té. Konají se každou první neděli v mě-
síci od 9,30 hodin.
 V červenci celebruje J. E. Mons. Jo-
sef Kajnek.             Mgr. Marcela Klemová

Smutné výročí 
úmrtí letce RAF 
Karla Šimona

24. dubna jsme si připomněli 
smutné výročí, kdy tragicky ze-
mřel letec RAF Karel Šimon.
 Karel Šimon pocházel z Lánů 
na Důlku, v roce 1939 odešel po 
zabrání našeho státu okupanty 
z Československa do zahraničí.
 Létat se naučil u Východočes-
kého aeroklubu v Pardubicích. 
Letectví se mu zalíbilo a doufal, 
že létání bude jeho životní dráha 
a bude pracovat pro náš národ 
jak v míru, tak v případné válce.
 Zpočátku po přejití státních 
hranic sloužil jako legionář ve 
francouzském vojsku a potom 
přešel do Anglie, kde sloužil jako 
letec u anglického letectva.
 Bohužel cvičný let dne 24. 4. 
1943 se mu stal osudným, kdy se 
jeho letoun vznítil a následně zří-
til do moře.
 Na jeho památku byl postaven 
v Lánech na Důlku pomníček.             
                               red.

Chcete inzerovat v Šestce?

volejte:  466 301 160   

pište: podatelna@umo6.mmp.cz
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SVÍTKOV V PROMĚNÁCH ČASU 

Koncem dubna 2021 vyšla v omezeném 
počtu výtisků shora uvedená publikace, 
vydaná vlastním nákladem (za pomoci 
sponzorů).  

Jedná se o knížku o novodobější historii 
Svítkova, částečně i Popkovic (spíše 
příběhy za posledních cca 150 let)           
v rozsahu cca 140 stran, 60 kapitol - 
témat, včetně více jak 200 fotografií, 
částečně barevných. Nosnou část knihy 
tvoří příběhy z první republiky, 
protektorátu a šedesátá léta.  

 

Poznámka: staré texty a fotografie mající vztah ke Svítkovu jsou vítány.                     
Transparentní účet u Fio banky č.ú. 2601881252/2010 je stále otevřen. 

Distribuci knihy zajišťují:  

 SDH Svítkov – Popkovice; kniha je k vyzvednutí po telefonické domluvě na mobilu      
777 088 502 u starosty SDH Svítkov – Popkovice pana Jiřího Chmelíka,        
Přerovská 527, Svítkov  

 Dita Danihelková, Hradčanská 51, Svítkov. Opět po telefonické domluvě na mobilu 
702 186 561 (po 17 hodině).  

 Pokud se neobejdete na shora uvedených prioritních adresách, lze volit prodejnu   
Potraviny TT, provozovatel pan Duy Tan Tong, Kostnická ulice 123, Svítkov 
(vietnamská večerka). Platí pro Svítkov a Popkovice. 

Zájemci z města se informují na mobilu 608 304 307. Další informace obdržíte na e-mailu: 
historiesvitkova@seznam.cz, případně na webu: www.hasicisp.cz 

 



Spalování dřeva na Opočínku

Dne 30. 4. 2021 proběhlo spalování 
dřeva na separačním místě k tomu 
určeném a místo je opět uklizeno pro 
další potřebu skladování. Děkuji všem 
občanům, kteří dodržují řád a vyvážejí 
pouze dřeviny. Touto cestou přede-
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vším děkuji SDH Opočínek za jejich 
práci a úsilí s touto akcí, kterou prová-
děli sami a ve svém volném čase. Patří 
jim velké díky.  

 Petra Vašíčková
  Místní komise Opočínek 

Dětský hasičský 
den v Opočínku
V  polovině června již bylo možné 
uspořádat první zábavné akce. Dětský 
den připravil SDH Opočínek, kde si 
děti užily zábavné odpoledne, nauči-
ly se mimo jiné i hasičské dovednosti. 
Počasí přálo a všichni odcházeli spo-
kojení.                    red.
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Letem světem svítkovskou základkou
    Pozorování 

 chráněných živočichů
Žáci 4. B se zabývali vodními ekosys-
témy a za tímto účelem několikrát na-
vštívili rybníček kousek od Zlaté přilby. 
Rybníček nám poskytl mnoho zajíma-
vých objektů k pozorování. Sledovali 
jsme jednotlivá vývojová stadia žab. 
Seznámili jsme se s rosničkou zelenou, 
ropuchou zelenou, ale také s ještěr-
kou obecnou. Nejvíce nás potěšilo, že 
se jedná o chráněné druhy živočichů 
– a my jsme je mohli pozorovat právě 
v okolí naší školy.        kolektiv dětí ze 4.B

    Návrat do školy
V  pondělí 19. dubna nastal konečně 
den, na který jsme už dlouho netrpě-
livě čekali. Mohli jsme se totiž konečně 
vidět se všemi svými spolužáky! Po-
vinné pondělní testování jsme zvládli 
s úsměvem a pak jsme už jen na školní 
zahradě čekali s  mírnou nervozitou 
na výsledky testů. Stihli jsme přitom 
i malou fotografickou soutěž Zahrada 
očima dětí. Testování dopadlo dobře 
a nám už nic nebránilo v  tom, aby-
chom se po čtyřech měsících mohli 
opět vrátit do svých lavic.

Ivana Winterová, učitelka ZŠ Svítkov

    Ze školní družiny
Ve středu 28. dubna jsme ve školní 
družině dodrželi tradici a na školní za-
hradě si uspořádali Čarodějnický slet. 
Čarodějnice i kouzelníci se vyzdobili 
vlastnoručně vyrobenými klobouky či 
netopýry a vydali se na zahradu zdo-
lat připravenou čarodějnickou stezku. 
Mezi úkoly nemohla chybět překážko-
vá dráha, která procvičila adepty kou-
zelnického řemesla v podlézání koště-
te, hodu na zavěšený cíl a letu trojic na 
koštěti po slalomové trati. Umělecké 
nadání bylo nezbytné při vymýšle-
ní čarodějnického jména a zvěčnění 
vlastní podobizny. V altánku prověři-
la kouzelnické schopnosti účastníků 
svými kouzly a čáry ježibaba Šárka. 
Vyvrcholením celé stezky bylo zdolání 

zapeklitého labyrintu – poslepu, pou-
ze pomocí hmatu. Všichni zúčastnění 
potvrdili svou zdatnost a připravenost 

a hravě se dostali až do cíle – ke kou-
zelnému kotlíku se sladkostmi.

Marcela Petrová, Družina ZŠ Svítkov

Foto: děti z 5.B.
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Po pauze zpátky do školky
Po nevyžádané pauze, kdy se pande-
mická situace zhoršila natolik, že byla 
mateřská škola na několik týdnů uza-
vřena a s dětmi jsme se setkávali pou-
ze prostřednictvím emailových zpráv, 
fotografií či videí, nebyl ani návrat do 
školky beze změn.  V  první vlně se 
mohly vrátit pouze děti předškolního 
věku a děti, jejichž rodiče pracují pro 
IZS. Každé pondělní a čtvrteční ráno 
probíhalo v MŠ testování antigenní-
mi testy. Děti byly statečné a rodiče 
trpěliví a velmi chápaví, za což jim 
patří velké díky. I my jsme se dětem 
snažili zpříjemnit čas, který musely 
trávit u testovacích stolečků. Příběh 
o chlapci Vildovi, který se rozhodl vy-
svobodit vílu Evelínu, provázel děti 
každý testovací den.  A protože děti se 
toho zhostily skvěle a snažily se Vildo-
vi pomáhat, dostávaly za svou snahu 
odměny.  Tímto bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří nám pomohli. A to 
nejen za hmotné odměny, ale také 
za ty zážitkové, které zprostředkovala 
Městská policie Pardubice. Poděková-
ní dále patří zdravotním pojišťovnám 
VoZP a OZP, Policii ČR a jejich tiskové 

mluvčí mjr. Markétě Janovské, panu 
starostovi MO Pardubice VI Petru Krá-
líčkovi a paní Kutílkové.
 Díky skvělé spolupráci nejen s rodi-
či, ale se všemi, kdo se nám snažili tuto 
nelehkou situaci ulehčit, bylo možné 
zajistit plynulý chod školky a později 
přivítat i ostatní děti. Nyní se snažíme 
vrátit k  co nejběžnějšímu chodu ma-
teřské školy. Do konce školního roku 
máme hodně plánů a každý den se 
snažíme si školku užívat naplno.

    Dar pro MŠ Doubek, 
 Lány na Důlku
Jménem MŠ Doubek – Lány na Důlku, 
bychom chtěli poděkovat za velkorysý 
dar od nadace Společná šance, díky 
němuž jsme byli schopni pořídit, námi 
tak potřebné a žádané, montessori po-
můcky. Díky těmto pomůckám může-
me rozvíjet všestrannost našich dětí, 
především funkce kognitivní a verbál-
ní. Děti, stejně jako my, jsou z pomůcek 
nadšené.                     kolektiv MŠ Doubek

Zápis dětí do mateřských škol

Zápisy do  mateřských škol pro školní rok 2021/22 
proběhl on-line formou přes aplikaci:
zapisyms.pardubice.eu. 
 Zápis probíhal ve dvou fázích. 1. fáze proběhla 
v období 19. 4. – 10. 5. 2021, kdy se vydávaly žádosti. 
Vlastní zápis byl ve 2. fázi a v období 10. 5. 2021 až 
14. 5. 2021.
 I letos byl podán velký počet přihlášek do obou 
školek v našem obvodě. Někteří rodiče využili mož-
nosti podání přihlášek do více mateřinek. Nakonec 
mohly být přijaté všechny tříleté děti z našeho obvo-
du. 
 Do MŠ Duha bylo podáno 80 žádostí k předškol-
nímu vzdělávání. Do Popkovic se dostalo 26 dětí 
a do Starých Čívic 16 dětí.
 Do MŠ Doubek bylo podáno 110 žádostí. Do Svít-
kova bylo přijato 21 dětí, do Lánů na Důlku 11 dětí.
 Všem dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo.

red.

Zápis do prvních tříd
I v letošním roce 2021 proběhl zápis pouze on-line formou 
přes aplikaci  https://zapisyzs.pardubice.eu. Zde rodiče 
mohli sledovat průběh přijetí svého dítěte do své zvolené 
školy. Někteří rodiče si podali i více přihlášek do základních 
škol.
 V letošním roce jsme měli 90 žádostí o přijetí, přičemž 
jsme mohli vyhovět všem 78 zájemcům a přijmout tyto 
děti. Ostatní děti byly přijaty na jiné školy.
 I letos jsme měli hodně žádostí o odklad a všechny 
odklady již byly vyřízeny. V  tomto případě musí rodiče 
přijít k zápisu s dítětem i příští školní rok.
 Ve školním roce 2021/2022 budou tedy otevřeny tři 
první třídy.
 Informační schůzka rodičů se konala 22. 6. 2021 v 17:00 
hodin. Na budoucí prvňáčky se budou těšit od 1. 9. 2021 
paní učitelky Klemová, Winterová a Dostálová.
  Děkujeme rodičům za zájem o naši základní školu ve 
Svítkově.

Ing. Monika Dobruská, ředitelka školy 
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Předškoláci z MŠ Duha si hráli na školu
Jelikož letos děti přišly kvůli covido-
vé situaci o zápisy ve školách, zahráli 
jsme si na zápis a na školu u nás ve 
školce. Předškoláci ze třídy Soviček 
ve Starých Čívicích se formou hry 
seznámili s tím, jak to ve škole chodí, 
prohlédli si učebnice i sešity, vyzkou-
šeli si i zápis nanečisto.
 Jeden den byl opravdu „školní“ se 
vším, co k tomu patří. Ve třídě seděly 
děti v  lavicích, psaly na tabuli, měly 
svůj rozvrh i se zvoněním a přestáv-
kami. Budoucí školáci si přinesli své 
nové školní aktovky i s  penály a hra 
je moc bavila. Děti se do opravdové 
školy už velmi těší a jsou na ni dobře 
připravené. 

Mgr. Kristýna Čiháková,
MŠ Duha, Staré Čívice

Úprava zeleně v MŠ Duha

Atrium v MŠ Duha ve Starých Čívicích se po mnoha letech dočkalo razantního prořezu stávající zeleně, čímž se velmi pro-
světlily prostory tříd i chodby. S odvozem velkého množství větví nám pomohl Městský obvod Pardubice VI, za což velice 
děkujeme. Prozatím byla navezena mulčovací kůra, dosypán kačírek podél chodníků a dosazeny některé okrasné dřevi-
ny. V další etapě revitalizace zahrady se budeme těšit nejen na nové herní prvky, které ocení především naši nejmenší.
  Kolektiv MŠ Duha
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Svítkov Stars

Je po dalších vlnách covidu, a tak 
obecně v amatérském sportu není 
moc o čem psát. Náš klub samozřej-
mě sledoval změny v epidemiolo-
gických opatřeních a pokud to šlo 
organizoval tréninky pro předepsaný 
počet osob, když nešlo trénovat hru, 
tak alespoň fyzickou kondici. Snažili 
jsme se naplno využít faktu, že ho-
kejbal je venkovní sport a že restrikce 
na něj dopadající jsou o něco bene-
volentnější než u sportů vnitřních. 
Myslíme si, že se nemáme za co sty-
dět, a že jsme naše hráče na uvolně-
ní připravili, jak nejlépe jsme mohli. 
Pokud se rozjedou soutěže, vrhneme 
se do nich s veškerou energií, pokud 

ne a bude-li to umožněno, domluví-
me hráčům všech našich kategorií co 
nejvíce přátelských zápasů, aby si ma-
ximálně užili radost ze hry.
 Doba covidová zasáhla náš klub 
nejenom po sportovní stránce. Ten-
to rok slavíme třicáté výročí založení 
a na červen jsme plánovali velkou 
oslavu včetně sportovního a kultur-
ního programu pro širokou veřejnost. 
Bohužel jsme museli i tuto myšlenku 
zatím opustit, což nás mrzí. Snad to 
budeme moci nějak napravit. Výro-
čí si připomínáme alespoň seriálem 
„Čtvrtstoletí“, který běží na našich 
internetových stránkách, a který for-
mou série článků vzpomíná na his-

torický postup našeho klubu do ex-
traligy, který se odehrál právě před 
dvaceti pěti lety, a na jednotlivé zápa-
sy z této doby.
 A co k prázdninovým plánům? Ve 
dnech 2. až 6. 8. 2021 chystá náš klub 
na našem stadionu příměstský tábor 
pro chlapce i dívky ve věku 9 až 11 let. 
Tábor bude zaměřený na sportovní 
aktivity. Dětem se budou věnovat naši 
skvělí trenéři a užijí si také spousty 
legrace. Pro děti bude zajištěno stra-
vování a pitný režim po celý týden. 
Kapacita je omezena na dvacet dětí, 
proto neváhejte a přihlaste se! Bližší 
informace na našich webových strán-
kách.        Petr Korbel, člen vedení klubu

Baseball je o atletice, soustředění, taktice i odvaze. Přijďte si 
ho k nám vyzkoušet! Tréninky pod vedením profesionálního 
trenéra české slowpitchové reprezentace a dalších 
zkušených trenérů.
V kategorii dospělých jsme Mistři ČR 2020, 2017 
a 2013 v softball  slowpitchi a úřadující mistři 
České slowpitchové ligy. Zkuste to se svými 
dětmi u mistrů. Vtáhneme do hry děti i rodiče.

BASEBALL
Nábor dětí od 5 let

WAYNES PARDUBICE
ve Svítkově u ploché dráhy

Tomáš Rambousek
tel. 608 422 351     wayne@waynes.cz 

www.waynes.cz 
www.facebook.com/waynespardubice

Hraj, trénuj
  a zkus to u mistrů!
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Waynes – softballová premiéra
I letos čeká klub Waynes Pardubice 
kondenzovaná sezóna. O dva měsíce 
opožděný začátek soutěží zhustil ce-
lou jarní termínovku do června. Slow-
pitchový tým dospělých bude chtít 
obhájit ligový titul i titul mistrů ČR, 
a především bude chtít uspět na Ev-
ropském poháru v Bulharsku a Soft-
ball World Series v Londýně. Již po-
slední květnový víkend se rozběhnul 
slowpitch pro veřejnost. I tento rok 
jsou na programu 4 turnaje.
 Na pořádnou porci zápasů se 
mohou těšit i děti. Kromě oblastních 
soutěží se Waynes zúčastní celostát-
ních pohárů v kategoriích U8 a U9. 
Tým U9 jede také na Mistrovství ČR.
 Příprava na sezónu začala dle 
možností již v průběhu května a Wa-
ynes absolvovali několik přípravných 
zápasů. Těmi nejzajímavějšími byly 
historické první softballové zápasy 
dívek. Obě přátelská utkání děvčata 

Waynes s přehledem vyhrála a sklidi-
la pochvalu nejen od trenérů, ale i od 
soupeřek – choceňských Orlic.
 „Na baseball se nám hlásí velký 
počet dívek. Po společné baseballové 
přípravě s kluky (cca do 10 let) se holky 
vydají směrem k softballu, kluci samo-
zřejmě zůstanou u baseballu. Protože, 
když se v Americe řekne: „Smith plays 

softball,“ je jasné, že Smith je holka“, 
uvedl Tomáš Rambousek.
 Kdo by si chtěl vyzkoušel baseball, 
softball nebo slowpitch, může přijít 
k nám na trénink. Nábor dětí i dospě-
lých probíhá celoročně. Už teď se na 
nové spoluhráče těšíme.

Tomáš Rambousek,
předseda klubu Waynes Pardubice

ZKO Svítkov
Po delší odmlce způsobené uzavře-
ním cvičiště ZKO ve Svítkově z dů-
vodu covidových opatření zdravíme 
všechny, kteří se alespoň trochu za-
jímají o to, co se na našem kynolo-
gickém cvičišti děje a co se chystá. 
Vzhledem k pozvolnému rozvolnění 
aktivit na sportovištích měli  jsme 
i my konečně možnost opět rozběh-
nout pořádání školičky poslušnosti 
a agility pro majitele psů, kteří s jejich 
výchovou potřebují poradit a potře-
bují svého psího kamaráda i sociali-
zovat ve skupině jiných psů. 
 Kromě školičky chystáme i závody 
agility (psi zdolávají různé překážky 
a tunely  pod vedením svých páníč-
ků). Tyto závody jsou velmi oblíbené. 
Bohužel závody, které jsme chystali na 
22. 5. 2021, jsme ještě nemohli kvůli 
bezpečnostním opatřením  uskuteč-
nit, ale věříme, že se covidová situace 

v příštích měsících už tak uvolní, že 
již nebude problém  uspořádat akci       
s větším počtem lidí i jejich svěřenců. 
 Těšíme se, že závody agility naplá-
nované na 11. 9. 2021,  se uskuteční 
za velkého počtu závodníků. 
 V každém případě informujeme 
o aktuálním stavu na našich strán-

kách ZKO Svítkov, kde si může každý 
najít, co ho zajímá. 
 Přeji všem pevné zdraví a to, aby-
chom se mohli zúčastňovat veške-
rých aktivit, jak sportovních, tak kul-
turních bez omezení.  

Bc. Eva Šuláková
předseda ZKO Svítkov
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Fotbal COVID (ne)zastavil…
Pandemie koronaviru se v průběhu 
I. čtvrtletí roku 2021 rozhodně neza-
stavila a s tím samozřejmě také různé 
vládní příkazy a nařízení, mnohdy pro 
obyčejné lidi zcela nepochopitelné. 
Vše se samozřejmě bytostně dotýká 
i amatérského sportu. Nejenže platil 
všeobecný zákaz venkovního sporto-
vání, o sportování ve vnitřních prosto-
rách ani nemluvě. Naše hřiště stejně 
jako jiných klubů zela prázdnotou, re-
konstruovaná podlaha tělocvičny stá-
le čeká na první branky, smeče a koše.
 Děti se nesměly scházet a kolek-
tivně sportovat, zatímco supermarke-
ty byly plné lidí.
 Přesto se život v TJ nezastavil. Pro-
bíhala nezbytně nutná příprava ven-
kovních hracích ploch. Obě fotbalová 
hřiště prošla vertikutací, osevem trav-
ním semínkem a válcováním tak, aby 
byla připravena na tréninky i soutěže. 
V tělocvičně byl doplněn sportovní 
materiál pro využití všech sportovců 
nejen z řad TJ.
 V průběhu dubna se situace za-
čala lepšit, takže v závěru měsíce již 
mohly při splnění nezbytných hygi-
enických opatření začít tréninkové 
jednotky všech mládežnických celků. 
Byla radost sledovat nadšení a hlad 
po sportu prakticky všech věkových 
kategorií. I když jsme samozřejmě bě-
hem pandemie zaznamenali úbytek 
členské základny, a to hlavně ve star-
ších ročnících, které již nenavázaly na 
svou předchozí sportovní činnost, je 
potěšitelné, že se po obnovení tré-
ninkových procesů hlásí noví zájemci 
o kopanou.
 Bohužel – v závěru měsíce dubna 
byla řídícím orgánem asociace FAČR 
ukončena soutěžní sezona 2020-
2021. To znamená, že se už nebudou 
hrát až do konce června žádné sou-
těžní zápasy a celky budou moci 
pouze trénovat, maximálně odehrát 
přátelské zápasy nebo víkendové 
turnaje, pokud se najdou zájemci o 
jejich zorganizování. U našich dětí 
se snad rýsuje možnost na závěr tré-
ninkového procesu uspořádání tra-

dičního soustředění na Pastvinách.
 Samozřejmě jsme nezapomněli 
na skutečnost, že letošní rok slavíme 
110. výročí založení našeho klubu. 
Jako jeden z podniků k oslavě tohoto 
jubilea jsme uspořádali velký fotbalo-
vý den při setkání našich členů, rodin-
ných příslušníků, zájemců z řad veřej-
nosti i ostatních oddílů. K akci, která 
se konala i za finančního přispění MO 
Pardubice VI, budou využita obě hřiš-
tě, budou připraveny atrakce pro děti 
i dospělé a samozřejmě občerstvení.

 Ještě pro připomínku – jako vzor 
pro klubový znak, který náš klub po-
užívá již několik desetiletí, posloužil 
znak klubu FC Santos ve státě Säo 
Paulo, který hraje na stadionu Urbano 
Caldeira a kde v letech 1956-1974 hrál 
nejlepší fotbalista světa Pelé.
 Pokud budete mít zájem, sledujte 
naši činnost na webových stránkách, 
klubovém facebooku i ve vývěsní 
skříňce.

Zdeněk Klimpl, 
předseda TJ Paramo Pardubice z.s.

Nácvik letounů L-159
Ve dnech 25. - 27. května probíhal 
na popkovické obloze nácvik vy-
stoupení dvou letounů L-159 Alca 
v souvislosti s vystoupením na Avi-
atické pouti na letišti Pardubice. 
Sice bylo v našem obvodě hlučněji, 
ale podívaná na tyto letouny, jak se 
proháněly mezi mraky, byla úžasná.

Aviatická pouť 2021
I letos vládní nařízení neumožni-
ly uspořádat klasickou Aviatickou 
pouť. Přesto se podařilo připra-
vit zcela nový formát této letecké 
show v  podobě přímého přenosu 
odvysílaného Českou televizí. Po-
chopitelně ta správná atmosféra se 

plně nahradit nedala, ale diváci měli 
program zpestřený o vstupy z histo-
rie Aviatických poutí, zajímavé roz-
hovory a také mohli vidět zákulisí 
letiště.
 Věříme, že už příští rok bude le-
tecký den bez omezení.                  red.



Zpívat opět dovoleno
Bonifanti stále zpívají. Chlapecký 
sbor BONIFANTES skvěle zvládl dis-
tanční výuku i odloučení a kluci se už 
těší na nové zážitky. 
 Uplynulý rok přinesl klukům 
z  Chlapeckého sboru BONIFANTES 
nové zkušenosti. Online výuka zpěvu, 
klavíru, houslí a hudby obecně byla 
pro zpěváky a vyučující velkou výzvou. 
Nutno říct, že ji zvládli na jedničku. 

    Jak zvládli distanční výuku
Individuální hodiny sólového zpěvu 
a hry na hudební nástroje probíhala 
online. Skype, Meet, Teams, What-
sApp… Každý z  kluků si našel svou 
platformu, aby se mohl spojit se svým 
pedagogem a dál pilovat hlasovou 
techniku a učit se nové skladby. Že ne-
jde zpívat Dvořáka nebo africké písně 
přes internet? Omyl! Vedení sboru 
bylo velmi prozíravé a díky tomu měli 
kluci v telefonu nainstalované profe-
sionální střižny. Každý týden byla na 
programu jedna skladba, kterou bylo 
potřeba doma nastudovat, natočit a 

odeslat. Na skladbách se pracovalo 
v online hodinách. Bonifanti měli do-
konce dovoleno v  nahrávkách „stří-
hat“, to znamená jen opravovat nepo-
vedená místa nahrávky. Takže nám tu 
třeba vyrůstá nová generace skvělých 
hudebních režisérů. 

    Měl jsem strach, jestli touha 
 po setkávání se nevymizí…
„Největší obavu jsme měli z toho, jest-
li si kluci nezvyknou na to, že sborové 
zkoušky nejsou“, říká sbormistr a za-
kladatel Chlapeckého sboru BONI-
FANTES Jan Míšek. „Když jsem ale 
viděl nadšení, se kterým kluci přišli na 
první hodinu po lockdownu, ulevilo 
se mi. Zazpívali jsme si, popovídali si 
o sboru a o životě a já jsem věděl, že to 
bude dobré.“ 
 V květnu se Chlapecký sbor BO-
NIFANTES vrátil k  individuální výuce. 
Zkouší se jeden na jednoho. Brzy se 
určitě obnoví skupinová výuka umož-
nující dělené zkoušky. A pak se sejde 
sbor a harmonie se opět rozezní. 

    Malí kluci na prvním místě
„Nejvíc byla touha po osobním kontak-
tu znát na nejmenších zpěvácích“, říká 
Bronislava Kuchtová, jedna ze sbor-
mistryní přípravných oddělení. „Mu-
sím smeknout před kluky – hlavně před 
těmi nejmenšími – i jejich rodiči, jak 
zvládli distanční výuku. Zpívat online je 
nesmírně náročné“, dodává.

    Těší se na nové zpěváky
Nyní se Bonifanti těší na nové zpě-
váky, které ve svých řadách přivítají 
začátkem září. Už na konci tohoto 
školního roku přijímají přihlášky 
do Základní umělecké školy BONI-
FANTES, která byla založena před 
11 lety proto, aby klukům poskytla 
zázemí pro jejich koncertní a světo-
běžnickou práci. 
 Chlapecký sbor BONIFANTES bě-
hem své dvacetileté historie získal 
skvělé zázemí ve Spojených státech, 
Japonsku a nyní připravuje koncertní 
turné do Číny a Izraele.

Jan Míšek, BONIFANTES Boys Choir

. Zlatá přilba
Plochodrážní stadion ve Svítkově 
patří k  dominantním místům zdejší-
ho městského obvodu. Také na něm 
se začíná pomalu znovu žít. Pande-
mické problémy zastavily krátce po 
uskutečnění loňského závodu o Zla-
tou přilbu život i na tomto stadionu. 
Po více jak půl roce však už zde znovu 
zní motory plochodrážních strojů, ale 
také se opět rozbíhá činnost fotbalo-
vého klubu zde sídlícího.
 V letošním roce opět čeká na všech-
ny příznivce čtrnáct závodů, v převáž-
né většině mládežnických. Vrcholem 
samozřejmě bude první říjnový víkend 
a 73. Zlatá přilba města Pardubic a s ní 
spojené finálové závody mistrovství 
světa juniorů a takzvané americké 
ploché dráhy Flat track. V polovině mě-
síce srpna se zde pak bude bojovat 
o postup do finále mládežnického mis-
trovství Evropy v  závodech družstev. 
Tolik poutavá a diváky navštěvovaná 
Extraliga je na pořadu 21. července.

 Víme, že některé spoluobčany, 
kteří nejsou příznivci motoristického 
sportu potěšíme tím, že tréninkovou 
činnost plánujeme pouze na dva dny 
v týdnu a mnohdy zůstanou některé 
pondělky i středy zcela bez této čin-
nosti.
 Plochodrážní stadion žije neje-
nom sportem, ale věříme, že sem 
najdou cestu i další občané zdejšího 
obvodu a nemusí to být za sportem 
nebo do zdejší restaurace. Ve spolu-

práci se zdejším obvodem se podaři-
lo připravit některé prostory stadionu 
i pro děti z  přilehlé mateřské školky 
a na konci prázdnin právě v režii zdej-
šího obvodu se uskuteční tradiční 
Loučení s prázdninami.
 Pevně doufáme, že vše, co se vrací 
do těchto prostor již nebude znovu 
ničím napadeno. Stadion je tu neje-
nom pro sportovce, ale bude sloužit 
především všem občanům. 

Petr Moravec, AMK ZP Pardubice

Foto P. Makušev
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Úřad Městského obvodu Pardubice VI 
    Plán konání zasedání Zastupitel-

stva MO Pardubice VI v roce 2021
 Zasedání Zastupitelstva MO Pardu-
bice VI se konají podle níže uvedeného 
plánu od 17:00 hod.
 V případě nepříznivé epidemiologic-
ké situace budou místa konání ZMO Par-
dubice VI v objektech ve správě obvodu 
MO Pardubice VI.
 Termíny a místa konání 
 zasedání  v roce 2021:
  – pondělí 13. 9. 2021 v sále objektu 
 Opočínek čp. 53
  – pondělí 13. 12. 2021 v sále Penzionu 
 FAJN ve Svítkově 

    Plán konání schůzí Rady 
 MO Pardubice VI v roce 2021
 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 roce 2021:
 21. 6., 30. 8., 20. 9., 11. 10., 
 1. 11., 29. 11., 20. 12.

    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.

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. arch. Petra Nacu, vedoucí odboru  
 příprava a realizace investičních i neinvestičních akcí, projektové plánování 
Tel.: 466 301 166, e-mail: petra.nacu@umo6.mmp.cz

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, 
správa majetku, hospodaření s nebytovými prostory
Tel.: 466 797 970, e-mail: petr.komzak@umo6.mmp.czHarmonogram přistavovaných kontejnerů pro rok 2021

Stanoviště Den          
v týdnu

Lány na Důlku KD pondělí 22. 03. 19. 04. 17. 05. 14. 06. 09. 08. 06. 09. 04. 10. 01. 11. 29. 11.
Lány na Důlku u č. p. 80 pondělí 05. 04. 03. 05. 31. 05. 28. 06. 23. 08. 20. 09. 18. 10. 15. 11.
Opočínek - finské domky pátek 02. 04. 30. 04. 28. 05. 25. 06. 20. 08. 17. 09. 15. 10. 12. 11. 10. 12.
Opočínek - pod č. p. 23 pátek 16. 04. 14. 05. 11. 06. 09. 07. 03. 09. 01. 10. 29. 10. 26. 11.
Staré Čívice u bývalého Mountfieldu úterý 30. 03. 11. 05. 22. 06. 14. 09. 05. 10. 26. 10. 07. 12.
Staré Čívice točna MHD úterý 23. 03. 13. 04. 04. 05. 25. 05. 15. 06. 07. 09. 28. 09. 19. 10. 09. 11. 30. 11.
U Svaté Trojice středa 24. 03. 05. 05. 16. 06. 08. 09. 20. 10. 01. 12.

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.

              

Čtvrtletník–povoleno MK ČR pod č.j. E 17194. 

Periodický tisk územního samospráv-

ného celku. Vydavatel: Statutární město 

Pardubice. IČ: 002 74 046. Městský obvod 

Pardubice VI. Kostnická 865, 530 06 Pardu-

bice. Náklad: 2.600. Datum vydání: 28. 6. 

2021. Odpovědný šéfredaktor: Petr Králí-

ček. Schválil: Rada MO Pardubice VI. Saz-

ba, výroba a produkce: dot.DesignStudio 

s. r. o., tel.: +420 387 410 998, www.dot.cz

Pardubická Šestka 


