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Vážení spoluobčané,
jsou za námi krajské volby, příští rok 
nás čekají volby do poslanecké sně-
movny a za dva roky přijdou volby do 
městských zastupitelstev. Jsme tedy 
přesně v polovině volebního období 
a dva roky jsou dostatečná doba na 
to, abychom se ohlédli a zhodnotili 
práci nového zastupitelstva našeho 
obvodu. 
 Po volbách před dvěma lety se 
obměnilo pouze šest zastupitelů, 
takže zůstala většina stávajících z mi-
nulého volebního období, i proto 
jsme mohli plynule navázat na již 
rozpracované projekty a investice, 
což pro rozvoj jakékoliv obce je sa-
mozřejmě lepší, než začínat tak nějak 
od začátku. Jinak si myslím, že tato 
obměna zastupitelstvu prospěla. Ur-
čitě máme dnes zastupitelstva dale-
ko konstruktivnější a díky zmíněné 
obměně také časově kratší.  
 Nejvíce spokojený jsem jedno-
značně s  tím, že již v  polovině vo-
lebního období jsme těsně před 
dokončením historicky největší in-
vestiční akce připravované a finan-
cované městským obvodem – lávka 
pro pěší a cyklisty přes Labe. Stavba 
jde podle plánu, jak jen to je mož-
né. Jak jsem již dříve informoval, tak 
zhruba třítýdenní zpoždění zapříči-
nilo v  letních měsících deštivé po-
časí. Tuto časovou ztrátu se vesměs 
podařilo dohnat, ale přišly další pro-
blémy. Kvůli koronaviru a vládním 
opatřením docházelo k  určitým ome-
zením takřka „na všech frontách“, 
a i tato situace měla velký časový vliv
na výrobu samotné mostní konstrukce. 
 Stavba by měla být dle smlou-
vy dokončena 5. ledna 2021, ale dle 
zhotovitele by se provoz na této lávce 

mohl spustit ještě letos. Uvidíme. Mu-
sím pochválit zhotovitele za perfektní 
přístup a pracovní tempo i v  této ne-
lehké době, kterou procházíme a která 
různými způsoby komplikuje stavbu, a 
i kdyby došlo o nějaký ten den k pro-
dloužení termínu dokončení, tak se 
vůbec nic neděje. Lávka bude na násle-
dující cyklistickou sezónu nachystaná. 
 Jak jsem již také několikrát zmi-

ňoval, celá tato investiční akce je 
plně financována z rozpočtu našeho 
městského obvodu s využitím dotač-
ního titulu z programu ITI. 
 Při této akci je zatím mezi více 
pracemi a méně pracemi pomyslné 
rovnítko. To znamená, že stavba by 
se vůči vysoutěžené částce 41 mil. 
s DPH neměla více prodražit. 

Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
 Kvůli pro obvod takto obrovské 
investici, jsme v  letošním roce až na 
nějaké drobnosti finance nevkládali 
do ničeho jiného, jelikož stavba této 
lávky „spolkla“ skoro celý letošní roz-
počet. V následujícím roce ale dosta-
neme zpět z této lávky zmíněné do-
tační peníze a následně rozjedeme 
ty klasické investice v podobě oprav 
chodníků a silnic. 
 Daleko významněji ovlivnila le-
tošní rozpočet například neplánova-
ná koronavirová krize, která zapříči-
nila šestimilionový výpadek v našem 
letošním rozpočtu, se kterým nikdo 
předem nepočítal. Taktéž jsme mi-
mořádně museli v  letních měsících 
vlivem deštivého počasí řešit sesun 
svahu u silnice v  Lánech na Důlku 
a propojení a vyčištění „staré“ dešťo-
vé kanalizace v Opočínku. I přes vel-
mi napnutý rozpočet je svah u silnice 
v Lánech zpevněn a dešťová kanali-
zace v Opočínku opět funkční.  
 Myslím, že v  současnosti nemá-
me v  obvodu nevyhnutelnou inves-
tici nebo něco v havarijním stavu, co 
by si vyžádalo rychlé řešení, proto se 
budeme snažit rozdělit finance do 
investic spravedlivě do  každé míst-
ní části a pokračovat v  opravách od 
nejhoršího stavu komunikací. Nemů-
žeme například někde stavět nová 
parkovací stání a tím ještě více vy-
lepšovat danou lokalitu, když jinde je 
chodník nebo silnice desítky let bez 
opravy. Větší investice nás určitě če-
kají v Opočínku, jelikož v příštím roce 
už konečně naplno odstartuje vý-
stavba nové kanalizace skoro v  celé 
obci a společně s  investorem bude-
me následně muset uvést komunika-
ce do „sjízdného“ stavu. 
 Samozřejmě musíme být spoko-
jeni také s  projektovou přípravou, 
protože do dalšího období máme při-
pravenou dostatečnou zásobu pro-
jektů již se stavebním povolením
a u dalších desíti připravovaných 
projektových dokumentací získáme 
stavební povolení v roce 2021. To zna-
mená, že v následujících 2-3 letech 
rozhodně zahálet nebudeme. Co se 
nám dlouhodobě nedaří, je zajistit 

Stavba lávky přes Labe, pokládka 
pojízdných panelů.

Havárie kanalizace v Opočínku.

Výsadba stromů v MO Pardubice VI.

Stavba lávky přes Labe, 
umístění tělesa lávky.
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stavební povolení na kontejnerová 
stání v lokalitě U Moruší, kde narážíme 
na „úředního šimla“ a dle mého názo-
ru již nesmyslnou ochranu dlouhodo-
bě nefunkčního mini biokoridoru. 
 Za zmínku stojí také, že jsme jen 
v  letošním roce vysadili bezmála 
sedm desítek stromů a na některé 
z  nich využili dotačního titulu, tedy 
čerpali na ně finanční prostředky. 
Je to defacto první neinvestiční do-
tační titul, do kterého jsme se pustili 
a úspěšně ho zvládli. 
 Velkým předvolebním tématem, 
které vyvolalo poměrně velké emo-
ce, byly další lávky, a to přes Bylanku. 
Přesněji řečeno, nový most pro auto-
mobilovou dopravu a lávka pro pěší 
a cyklisty přes Bylanku. Že je potřeba 
zmíněné lávky přes Bylanku vyřešit, 
o tom není sporu, jenže před volbami 
došlo nikoliv ke konstruktivnímu ře-
šení, ale pouze ke zpolitizování toho-
to tématu, které danou situaci výraz-
ně zkomplikovalo. V současnosti jsou 
fakta jasná. V důsledku podjatosti 
záležitost řeší městský úřad v  Chru-
dimi, který vydal závazné stanovisko 
- zjednodušeně říkající, že za splnění 
několika drobných podmínek most 
pro automobilovou dopravu přes 
Bylanku investor stavět nemusí. Jak-
mile bude uzavřena záležitost tohoto 
mostu a padne finální rozhodnutí, že 
most pro automobilovou dopravu se 
stavět nemusí, ihned začne projek-
tová příprava a stavba lávky pro pěší 
a cyklisty z ulice Na Humenském do 
ulice U Bylanky.

 V  projektových přípravách ještě 
máme jednu velkou investici v  po-
době rekonstrukce sportoviště mezi 
Popkovicemi a Svítkovem. Jedná se 
o velký projekt, a ty jak víme, se nero-
dí rychle. Například lávku přes Labe 
jsme projektově připravovali necelé 
čtyři roky. Dle současných pravidel 
a stavebního zákona a celé té „papí-
rové byrokracii“ je paradoxně nejtěž-
ší a časově nejnáročnější investici při-
pravit ke stavebnímu povolení, pak 
se dá nadneseně říct, že už to někdo 
za pár měsíců postaví. V  roce 2021 
bychom měli být s projektem nového 
sportoviště připraveni a občané se 
následně budou moci těšit na nové 
tenisové kurty, multifunkční hřiště, 
fotbalové hřiště, workoutové prvky 
atd. Jen doufám, že koronavirová 
krize a další vládní opatření a změny 
v DPH nebudou mít fatální následky 
na obecní rozpočty.
 A co nás čeká ve druhé polovině 
volebního období? Jenom to nejlep-

ší. V následujících dvou letech mohu 
občanům slíbit poměrně dost uzaví-
rek a dopravních omezení spojených 
s  rekonstrukcemi chodníků a silnic. 
I když to nezní moc pozitivně, věřím, 
že výsledek v  dobrém slova smyslu 
nakonec pocítíme všichni. V  první 
polovině následujícího roku bychom 
měli obdržet dotační peníze z  lávky, 
kterou právě dokončujeme a jsme 
nachystaní na další investice, které 
povedou zase ke zkvalitnění doprav-
ní infrastruktury u nás v obvodě.
 Letošní rok byl nestandardní, 
poznamenaný především koronavi-
rovou pandemií, protkanou spousty 
vládních opatření, která měla mimo 
jiné vliv i na společenský život. Mys-
lím, že Vánoce přicházejí v pravý oka-
mžik, a přes toto vše bychom neměli 
omezovat některé tradice. Proto vám 
přeji klidné Vánoce strávené s  rodi-
nou i přáteli a do roku 2021 hodně 
štěstí a pevné zdraví. 
 Petr Králíček, starosta

Stavba lávky přes Labe, pokládka 
pojízdných panelů.

Most a lávka přes Bylanku.

Sportoviště u cyklostezky mezi 
Popkovicemi a Svítkovem.



Rozsvěcení 
vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu ve Svít-
kově je každoroční tradicí, na které se 
snažíme navodit pravou předvánoční 
atmosféru. Tato akce probíhá vždy 
v pátek před první adventní nedělí. 
Letos jsme strom v tento den sice opět 
rozsvítili, ale bohužel díky epidemii 
a vládním opatřením jsme naši tradici 
nemohli provést za účasti doprovod-
ných akcí.                                   red. 
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Informace o provozu úřadu 
v období vánočních svátků

Ve věku 88 let nás 27. listopadu 
navždy opustila zakladatelka
a dlouholetá předsedkyně míst-
ního klubu důchodců paní Jar-
mila Hrůzová, která hojně při-
spívala do popkovické kroniky, 
spoluorganizovala kulturní akce 
a nemalou měrou se podílela na 
společenském dění v obvodu. 
Děkujeme.

23. prosince 2020  provoz zajištěn do 11:30 hod.
28. prosince 2020  zajištěn běžný provoz
29. prosince 2020  zajištěn běžný provoz
30. prosince 2020  provoz zajištěn do 11:30 hod.
31. prosince 2020  ÚŘAD UZAVŘEN

Informace o provozu knihoven 
v období vánočních svátků
Místní knihovna Svítkov   UZAVŘENA od 14. do 31. prosince 2020
Místní knihovna Staré Čívice    UZAVŘENA od 14. do 31. prosince 2020

Místní poplatky
Místní poplatek ze psů a za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů
Vážení spoluobčané,
 informujeme Vás, že sazby poplat-
ků pro rok 2021 zůstávají ve stejné 
výši jako v roce 2020. Úhradu lze pro-
vést bankovním převodem, v  hoto-
vosti nebo platební kartou přímo na 
pokladně městského úřadu. 
 V roce 2021 opět Úřad městského 
obvodu Pardubice VI plánuje výběr 

výše uvedených místních poplatků 
v místních částech městského obvodu. 
Zaměstnanci ÚMO Pardubice VI bu-
dou vybírat poplatky od 16:00 do 
17:00 hodin (pouze v hotovosti) a to:

 v Lánech na Důlku 35 
(bývalá pošta) dne 10. března 2021 

 v Opočínku č.p. 53 
dne 15. března 2021

 ve Starých Čívicích v místní 
knihovně dne 17. března 2021

 ÚMO Pardubice VI

Svoz odpadu v období 
vánočních svátků a v novém roce
V  době vánočních svátků ve dnech 
24. 12. až 26. 12. 2020, bude zacho-
ván standardní harmonogram svo-
zu komunálního odpadu i separo-
vaných složek odpadu pro občany 
města, firmy i obce. 
 Všechny separační dvory budou 
v  době vánočních svátků v  tyto dny 
a na Nový rok naopak uzavřeny. 
 Veškeré svozy odpadů na Nový 
rok 1.1.2021 (pátek) neproběhnou 
a budou nahrazeny v plném rozsahu 
v sobotu 2.1.2021.
 Tímto prosíme ty občany a zákaz-
níky, kteří mají svozový den odpadu 
v  pátek 1.1.2021, a kterých se tato 
změna dotkne, aby toto brali v potaz 
a nádoby připravili k  výsypu o den 
později než obvykle.  
 Od 1. kalendářního týdne roku 
2021 bude již svoz probíhat beze 
změn a pravidelně tak, jak je nasta-
ven standardní harmonogram svozů 
nádob a dalších služeb.

 Dále připomínáme, že Ti, kteří ne-
mohou dopravit po svátcích vánoční 
stromeček přímo na separační dvůr, 
mají možnost odložit živé odstrojené 
vánoční stromky ke stanovištím kon-
tejnerů na komunální, nebo na třídě-
né odpady (nikoliv do kontejnerů). 
Stromky odložené k popelnicím 
u rodinných domků nebudou sve-
zeny. 
 Žádáme občany, aby stromky 
byly zbaveny veškerých ozdob, pro-
tože jsou poté odvezeny na měst-
skou kompostárnu do Dražkovic, 
kde se stávají vstupní surovinou pro 
výrobu kompostu. 
 Seznam separačních dvorů a je-
jich otevírací doby naleznete na: 
www.smp-pce.cz
  Závěrem nám dovolte poděko-
vat a popřát všem klidné a spokoje-
né svátky prožité ve zdraví a společ-
nosti těch nejbližších.
                      red.

Rozloučili jsme se 
se zakladatelkou 
klubu důchodů
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Oprava sesuvů svahu v Lánech na Důlku
V říjnu byly prováděny práce spojené s opravou dvou 
sesuvů svahu v Lánech na Důlku, který se nachází mezi 
předloni rekonstruovanou komunikací v  Krchlebech 
a Podolským potokem. Sesuv svahu vznikl při letoš-
ních přívalových deštích, v důsledku jeho podmáčení. 
Naštěstí přitom nedošlo k poškození vlastního tělesa 
komunikace nebo dalším větším škodám. Bylo opra-
veno zdeformované ochranné zábradlí a dále byla 
kromě zemních prací provedena výstavba opěrné zdi, 
která má zajistit zpevnění svahu tak, aby v budoucnu 
nedošlo k poškození komunikace, ani k ohrožení zdra-
ví či jiného majetku. Část vynaložených nákladů bude 
městu uhrazeno pojišťovnou.              red.

Sdílené elektrokoloběžky
V minulém čísle jsme psali o sdílených kolech v Pardubicích. Ten-
to projekt se velice ujal a lidé hojně využívají tuto službu. Někdy 
tak hojně, že například množstvím sdílených kol takřka zabloku-
jí vstup do svítkovské pošty. Tyto počáteční nedostatky řešíme 
s  provozovatelem, aby se stávaly co nejméně. Od října občané 
mohou využívat mimo těchto kol také sdílené elektrické kolo-
běžky. Výpůjčka elektrokoloběžek funguje stejně jako u kol přes 
mobilní aplikaci. Stačí si stáhnout aplikaci, zaregistrovat se a pak 
jen odemknout elektrokoloběžku. K  odemknutí je potřeba na-
skenovat QR kód, který je viditelně umístěný na stroji. Z aplikace 
se zájemce dozví, kde je kolik koloběžek k  dispozici.  Jsou zde 
také uveřejněna všechna bezpečnostní pravidla a pokyny k jízdě.  
Počet koloběžek bude záviset podle využití, momentálně jich po 
Pardubicích může jezdit až 150. 
 Provozovatel má přehled o parkování koloběžek díky zabu-
dované GPS. Stanoviště jsou vyznačené v aplikaci. Cena výpůjčky 
vyjde na 4 koruny za minutu, po 5 minutách jízdy se cena za kaž-
dou další minutu sníží na 3 koruny.  Platba za půjčení je uživateli 
stržena z karty uložené v aplikaci po ukončení jízdy. Lze využít i na 
delší dobu, k tomu zájemci mohou využít celodenní jízdné. 
 Věříme, že tato služba malinko zpříjemní dopravu v stále ucpa-
nějších Pardubicích.                          red.

Oprava havárie kanalizace v Popkovické ulici
Od listopadu do konce dubna 2021 bude 
společnost Stavoka Kosice provádět opra-
vu havárie kanalizace v ulici Popkovická 
ve Svítkově, a sice mezi domem č.p. 755 
a ulicí Školní. 
 Výkop o délce 240 metrů je prováděn 
v komunikaci a v zeleni za úplné uzavír-
ky místní komunikace v ulici Popkovická. 
Případný vjezd vozidel je možný pouze na 
základě povolení stavby.                              red.
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Letem světem svítkovskou základkou
 Soutěž ve veslování

Sotva nám začal školní rok … a po pár týd-
nech svítkovská základka znovu utichla. 
O to víc si teď ceníme zatím jediné spor-
tovní události, které jsme se mohli 
v polovině září zúčastnit a naplno si ji užít. 
Letos opět páté třídy přijaly pozvánku od 
Českého veslařského klubu Pardubice na 
11. ročník školního poháru ve veslování na 
veslařských trenažérech v loděnici Arosa. 
Chtěli bychom tímto poděkovat panu Ji-
římu Paletovi a jeho asistentům za krásné 
soutěžní dopoledne. Naši páťáci vybojo-
vali výbornými výkony druhé místo mezi 
školami. Několik z  nich dokonce obsadilo 
stupně vítězů ve svých kategoriích. Spor-
tovní den se nám líbil natolik, že jsme si 
domluvili letní pokračování. Již teď se moc 
těšíme!

Ivana Winterová, učitelka ZŠ Svítkov

 Adaptační kurz
Ve dnech 10. - 11. září proběhly ve škole 
adaptační kurzy šestých tříd. Vzhledem ke 
složité epidemiologické situaci tentokrát 
žáci neodjeli se svými třídními učiteli do 
Ekocentra PALETA v Oucmanicích. I přesto 
se však podařilo pro oba dny zorganizovat 
program plný zábavy, vzdělávání, a hlavně 
vzájemného poznávání. Po oba dny se žáci 
6. A i 6. B skvěle bavili. V prostorách škol-
ní zahrady měly děti možnost poznat více 
nejenom samy sebe, ale zejména své nové 
třídní učitele. 
 V  rámci dvoudenního programu měli 
také žáci možnost ve spolupráci s majiteli 
Ranče Silver Cat v Popkovicích absolvovat 
jízdu na koních, což pro většinu z nich byl 
silný zážitek, protože řada z nich seděla na 
koni poprvé. Nemalým přínosem pro ně 
byla i ukázka podkovářského řemesla.
 Úspěšné dva dny byly završeny společ-
ným opékáním donesených pochutin na 
otevřeném ohni ve školní zahradě.

Miloš Kantor, učitel ZŠ Svítkov

 Radujeme se z nově vybavené družiny
V  prostorách nové přístavby školy se na-
chází družina, kterou navštěvují nejmladší 
žáci. Děti zde mají k dispozici krásné světlé 
a prostorné třídy, kde si mohou užít spous-
tu zábavy, her a jiných aktivit se svými ka-
marády. 

Foto: Marcela Petrová, družina ZŠ Svítkov
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Nová Mateřská škola Doubek
 Slavnostní otevření nové budovy 

 Mateřské školy Doubek
V úterý 29. září začalo vzdělávání dětí v nové bu-
dově školky. Tímto dnem jsme také přivítali členy 
nové třídy – Mravenečky. Budova v ulici Milosla-
va Špinky má kapacitu 75 dětí ve třech třídách, 
tedy o jenu třídu více než tomu bylo ve starých 
prostorách. Moderní školní jídelna dovoluje vařit 
jídla, jak pro pracoviště ve Svítkově, tak i pro děti 
v Lánech na Důlku. Změnou je i vybavená školní 
zahrada, která je součástí celého areálu. Budo-
vě vládnou příjemné přírodní materiály. Prostor, 
který škola získala, dovolil vytvořit také zázemí 
pro paní logopedku. Třešinkou na pomyslném 
dortu tvoří vybavená keramická dílna a finská 
sauna navržená přímo pro potřeby dětí. 
Ještě jednou děkujeme zřizovateli Statutárnímu 
městu Pardubice za školku 21. století. 

kolektiv Mateřské školy Doubek

 Mateřská škola Doubek 
 v době nouzového stavu
Současná epidemiologická situace zasáhla i škol-
ku. V  době nouzového stavu chyběly delší čas 
paní učitelky, vedoucí školní kuchyně, kuchařky 
i školnice. Hledali jsme možnost, jak udržet plný 
provoz.  V  tu chvíli nás Odbor školství, kultury
 a sportu Magistrátu města Pardubic propojil se 
základními školami. 
 Získali jsme tak pomoc od ZŠ Pardubice, Šte-
fánikova 448 a Základní školy Pardubice - Svítkov, 
Školní 748. Přišly paní vychovatelky, asistentky 
pedagoga, kuchařky i uklízečky a okamžitě se 
staly součástí našeho týmu. 
Ještě jednou děkujeme.

kolektiv Mateřské školy Doubek
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Dárkové karty a koše můžete objednat nebo 
zakoupit v informačním centru hypermarketu Globus 
Pardubice. Více informací na tel. čísle 466 888 199 
nebo na www.globus.cz.

•  obsah dárkových košů na míru vašim 
požadavkům či rozpočtu

•  dárkové karty platí v hypermarketech 
Globus, prodejnách Globus Fresh i na 
čerpacích stanicích Globus po celé ČR

Dárkové koše a karty z Globusu
Potěšte rodinu, přátele nebo své 
zaměstnance a obchodní partnery 
dárkovým košem či nabitou kartou 
Globus.

Hypermarket Globus Pardubice  |  Poděbradská 293  |  532 06  Pardubice   |  www.globus.cz

Inz_darky_178x128_PARD.indd   1 10.11.20   10:37

Podzimní tradice v MŠ Duha

I v  této nelehké době ctíme tradi-
ce spojené s  podzimem. Po celý 
týden probíhalo v  MŠ ve Starých 
Čívicích  „Dýňování“. Děti si přinesly 
z  domu dýně, které společně s paní 
učitelkami vydlabaly. Takto vydlabané 
dýně hezky vyzdobily interiér i exteri-
ér naší mateřinky ve Starých Čívicích.
 Nechyběla ani oblíbená každoroč-
ní halloweenská párty. Na fotkách je 
vidět, že paní učitelky neztrácejí smysl 
pro humor.        kolektiv MŠ Duha

Zprávy z klubu 
seniorů
Ještě před uzavřením všech zámků, 
muzeí, restaurací a „všeho ostatní-
ho“ naši senioři stihli odjet na výlet 
do Žďáru nad Sázavou. Zde navštívili 
zámek, Zelenou horu, a ještě se zaje-
li podívat do přírody na Velké Dářko. 
Počasí přálo, i proto si výlet opravdu 
užili. Další plánované aktivity bohužel 
z důvodu koronavirové krize nestihli. 
Už nyní plánují akce na příští rok a my 
jim přejeme, ať jim už pandemie nic 
nepřekazí.                   red.
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Rodačka ze Svítkova Eliška Mročková 
a její úspěch s koněm MG Doc Joe Camino
Máme tu další rok a s ním i Westernové 
Mistrovství České republiky 2020 na 
Smart ranči v Kozlovicích. 
 Všichni dobře víme, jaká v  letoš-
ním roce panuje situace, a přesto se 
nám povedlo zúčastnit se několika 
kvalifikačních závodů, kde jsme se 
s  mým koněm MG Doc Joe Camino 
(Paint Horse) umístili na předních 
pozicích. Čas dále běžel a my začali 
vyhlížet vrchol sezóny mistrovství ČR 
a s  tím vznikaly i obavy, jestli se tyto 
závody, které se konaly v polovině září, 
budou pořádat. Celý rok se připravuje-
me s Caminem sami. Těsně před mis-
trovstvím Western Riding Clubu České 
republiky dospělých jsme se těšili na 
další spolupráci s trenérkou Monikou 
Jančíkovou Brunovou. Camino se bě-
hem závodů zachoval jako věrný pří-
tel a dal mi najevo, že veškerá přípra-
va a strávený čas nenechá nadarmo. 

 Celou nelehkou sezonu jsme tak 
úspěšně zakončili vítězstvím v několi-
ka disciplínách  Mistr WRC ČR Show-
manship Open,  Mistr WRC ČR Hunter 
Under Saddlle Open, Vícemistr Hor-
semanship Amatér, Druhý Vícemistr 
Hunt Seat Equtation Open, čtvrté 
místo Showmanship at Halter Amatér 

a čtvrté místo Horsemanship Open. 
 Tento víkend by se neuskutečnil 
nebýt mých rodičů, jimž patří největší 
poděkování. Dále děkuji i mému pří-
teli Danielovi za trpělivost a shovíva-
vost a veliké díky patří i naší trenérce 
Monče, za skvělou přípravu. 

Eliška Mročková



Hvězdy ze Svítkova

Jubilejní 30. sezóna pro hokejbalový 
tým Svítkov Stars začala a kvůli vlád-
ním opatřením zatím zase skončila. 
V září a říjnu jsme si ale mohli užít 
několik zápasů v každé kategorii a ty 
alespoň napověděly na jaké příčky 
mohou jednotlivé týmy pomýšlet. 
Žádný z týmů nezůstal nějak výrazně 
za očekáváními, zejména ty mládež-
nické se ale usadily v horních patrech 
tabulek svých soutěží. Nečekané je 
určitě průběžné druhé místo v extra-
lize juniorů, kde náš mladý tým na-
stupuje po dlouhé odmlce. Stihli jsme 
i návštěvu a ukázkový trénink pro děti 
ze školní družiny svítkovské základní 
školy. Po přerušení soutěží v důsledku 
vládních opatření se náš klub snažil v 
intencích aktuálně platných pravidel 
alespoň trénovat, dokud to šlo, v čemž 

nám trochu pomáhal fakt, že hokejbal 
je sport venkovní. Po dobu, kdy jsme 
museli být doma úplně, zasílali jsme 
hráčům alespoň tréninková videa, kte-
rá jim měla pomoci při individuální pří-

pravě. Po uvolnění vládních opatření 
jsem rádi, že jsme se na stadion mohli 
vrátit. Chceme hrát, chceme trénovat
a těšíme se i na naše příznivce.

Petr Korbel,  klub Svítkov Stars

WAYNES PARDUBICE
ve Svítkově u ploché dráhy
Tomáš Rambousek
tel. 608 422 351     wayne@waynes.cz
www.waynes.cz 
www.facebook.com/waynespardubice

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.

Nábor dětí od 5 let

Pardubická Šestka10



Waynes Pardubice – zlatý double

Slowpitchový tým Waynes v letošním 
roce provázela řada zranění, v rám-
ci covidových opatření byla složitá 
příprava, sezóna začala o šest týdnů 
později a její konec byl také předčas-
ný. Odložena byla účast na Evropském 
Super Cupu. Přesto byl rok 2020 pro 
Waynes Pardubice jedním z nejúspěš-
nějším v historii klubu.

 Sedmý ligový titul
Svítkovští Waynes jsou stálicí na čes-
kém slowpitchovém nebi. I přes dlou-
hodobá zranění několika opor (Praveč-
ková, Pavlák, Zítko, Matura, Strouhal) 
se Waynům podařilo vybojovat šestý 
ligový titul v řadě, sedmý celkově.
 „Sezóna byla jednak náročná tím, že 
byla koncentrovaná. Před jejím začát-
kem došlo k přeplánování všech termí-
nů. Některé akce byly bohužel zrušeny. 
Ale i tak jsme odehráli téměř stejné množ-
ství turnajů jako v minulých letech, ovšem 
za mnohem kratší dobu. Druhý aspekt 
náročnosti byl v naší marodce. Naštěstí 
se nám podařilo najít tu správnou sesta-
vu, fungovalo i zapojení našich mladých 
odchovanců. A především se nám dařilo 
vyhrávat důležité zápasy“, říká Tomáš 
Rambousek, předseda klubu.
 Česká slowpitchová liga má tra-
dičně sedm turnajů, Waynes tři z nich 
vyhráli, dvakrát byli druzí a jednou 
třetí. Ligový titul si zajistili již na před-
posledním turnaji. Poslední turnaj byl 
zrušen pro déšť.

 „Letos jsme prohráli víc zápasů než 
v předchozích letech (10), většinu z nich 
velmi těsně. Byla to pro nás vítaná zku-
šenost a dobrá mentální příprava“, uvá-
dí Tomáš Rambousek, předseda klubu.

 Mistry ČR potřetí
Mistrovství republiky odehráli Waynes 
posíleni o pět hráčů německých UCE 
Travellers. Turnaj byl jedna velká jízda. 
V základní skupině si Waynes připsa-
li tři vítězství s celkovým skóre 58:8. 
V semifinálové skupině musela Linda 
Rambousková vytáhnut highlight zá-
krok, kdy se na konci zápasu natáhla 
přes plot a obhájcům titulu Sparks 
Mladé Buky chytla vítězný homerun. 
Ani v semifinálové skupině Waynes 
nenašli přemožitele a z prvního místa 
postoupili do finále. V něm si poradili 
s pražskými Navíc vysoko 22:7 a mohli 
se radovat z třetího mistrovského titu-
lu. Linda Rambousková a Marian Ko-
vařík byli oceněni jako nejlepší pálkaři 
turnaje.
 „Máme radost nejen z titulu Mistrů 
ČR, ale i z předvedené hry. Celý turnaj 
jsme si ohromně užili“, říká Tomáš Ram-
bousek, předseda klubu.
 Vítězstvím na MČR se Waynes kva-
lifikovali na Evropský Super Cup 2022.

 Třetí slowpitchový double
Ziskem titulu Mistrů ČR a vítězstvím 
v České slowpitchvé lize tzv. double 
se historicky mohou pochlubit pouze 

Waynes. Vyhrát obě soutěže se jim po-
vedlo v letech 2013, 2017 a 2020.

 Baseball – mládež
Ani pro baseballové mládežnické ka-
tegorie nebyla sezóna jednoduchá. 
Na jaře Waynes museli oželet herní 
soustředění a halová příprava zůstala 
nedokončená. Tréninky začínaly dle 
možností nejprve ve dvojicích, pak 
v menších skupinkách.
 „Bylo to náročné pro děti, trenéry
 i rodiče, ale všichni máme do baseballu 
ohromnou chuť a zvládli jsme to“, říká 
Tomáš Rambousek, předseda klubu.
 Sezóna měla méně turnajů a zá-
pasů. Vrcholem byl Český baseballový 
pohár osmiletých, na kterém Waynes 
předvedli velmi dobrou hru. K postu-
pu do play off o stupně vítězů Way-
nům chyběl jediný doběh a museli se 
spokojit s celkovým sedmým místem.
 „Turnaj byl velmi vyrovnaný, my jsme 
o bod prohráli důležité utkání. Takový je 
sport. I když to byl vrchol sezóny, hráči 
jsou stále ještě děti a pořád je to „jen“ 
příprava na velký baseball. Je skvělé, že 
v baseballové komunitě, to takhle bere 
velká většina týmů“, uvádí Tomáš Ram-
bousek, předseda klubu.
 Waynes se letos účastnili soutěží 
v kategoriích U7, U8, U9, a U13. Starší 
hráči hostovali v rámci baseballových 
regionálních soutěží a softballové ex-
traligy.                           Tomáš Rambousek,

předseda klubu Wayne´s
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Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Bylanka
V  měsíci listopadu se uskutečnila rekon-
strukce povrchu v  hlavním sálu tělocvičny 
TJ. Místo původních zastaralých a rozestu-
pujících se parket vznikl nový polyuretano-
vý povrch. Podlaha EPUFLOOR CLASSIC pro 
víceúčelové použití splňuje veškeré pod-
mínky pro bezpečný sport a maximálně hy-
gienické prostředí.  Rekonstrukci zajišťovala 
pardubická firma Calypso.
 Vzniklo tak optimální sportoviště pro 
míčové sporty a příbuzné hry (volejbal, 
nohejbal, sálová kopaná, floorbal, basket, 
badminton), ale i pro základní tělesnou 
výchovu. Věříme, že při dodržování základ-
ních provozních podmínek bude sloužit 
sportovcům TJ, ale i ostatním oddílům a ve-
řejnosti dlouhou řadu let.
 Náš oddíl při přispění dotace Magistrátu 
města Pardubic a MŠMT investoval do této 
rekonstrukce cca 400 tis. Kč a připravil tak 
sportující klubové i ostatní veřejnosti hezký 
vánoční dárek. 

Zdeněk Klimpl, předseda TJ –Paramo



Pardubická Šestka 13

Podzim na TJ PARAMO 
Podzimní část soutěží v kopané byla 
na Ramovce zahájena podle plánu. 
Postupem času a vývojem pandemie 
však i nás zasáhla restriktivní opatře-
ní vlády a všechny soutěže byly v říj-
nu přerušeny. Podívejme se alespoň 
v krátkosti na jejich průběh.
 Muži hrající ve IV. třídě Holicko se-
hráli 6 mistrovských utkání s bilancí 
4 vítězství a 2 remízy. Ve slibně roze-
hrané podzimní části však zbývá ode-
hrát ještě 7 zápasů.
 V krajské I. třídě dorostu zvládli 
naši vyslanci odehrát 9 utkání, zvítězili 
5x a připsali si 4 porážky.  K odehrání 
podzimu chybí 6 soutěžních utkání.
 V okresním přeboru starších žáků 
U15 je náš celek přesně v polovině 
podzimní části, když odehrál 5 zápasů 
s třemi vítězstvími a dvěmi porážkami.
 Ve stejné soutěži mladších žáků 
U13 chybí sehrát pouze 3 utkání. V do-
savadních 5 zápasech naši chlapci vy-
hráli 4x a připsali si pouze jedinou po-
rážku na domácí půdě s Mikulovicemi.
 Okresní přebor přípravek U11 za-
znamenal z naší strany 6 odehraných 
soutěžních utkání se shodnou bilan-
cí tří vítězství a tří porážek. Do konce 
podzimu zbývá odehrání 6 zápasů.
 Poslední soutěž hraje také příprav-
ka U9, která má za sebou 6 utkání –  na 
kontě  má toto mužstvo v okresním 
přeboru  rovněž 3 vítězství a 3 porážky. 
Neodehrané jsou tři zápasy.

 Své tréninkové dávky zvládala do 
přerušení sportovní aktivity i naše mi-
nipřípravka.
 Doufáme, že přes závěr roku 
a první měsíce roku příštího se situace 
stabilizuje a naše celky budou moci 
nadále soutěžit ve všech kategoriích. 
Dosavadní výsledky svědčí o dobré 
výkonnosti hráčů a odpovědné práci 
všech trenérů, pracujících na dobro-
volné bázi.
 Uvidíme ovšem, jak se bude vyví-
jet i ekonomická situace. Všechny re-
strikce a opatření samozřejmě výrazně 
ovlivňují celou ekonomiku a samozřej-
mě dopadají i na náš oddíl. Budeme 
těžko hledat výpadky z pronájmů tělo-
cvičny, stejně tak jsme přišli o výrazné 
finanční prostředky za parkoviště při 

Zlaté přilbě, kdy byl drasticky omezen 
počet diváků. Stejně jako ostatní spor-
tovní oddíly máme i my problém se 
získáním sponzorských příspěvků. 
 Přesto však věříme, že se aktivní 
sport stane opět nedílnou součástí 
každodenního života našich členů 
a budeme moci obnovit naše aktivity 
v plném rozsahu. Zejména by se to 
mělo týkat tréninkových aktivit ve 
venkovním prostředí. Pokud můžeme 
najít na podzim nějaká pozitiva, pak 
je to zcela určitě zájem o fotbal z řad 
mládeže, kdy registrujeme 24 nových 
přihlášek o členství v klubu.
 Přejeme všem členům a přízniv-
cům hodně zdraví a optimismu.
 Zdeněk Klimpl,

 předseda TJ –Paramo

Rozlučka armádního Jak-40
20. října 2020 jsme mohli napo-
sledy spatřit na pardubickém le-
tišti třímotorový Jak-40 v barvách 
českého letectva. Tento letoun 
vystartoval ze základny Kbely 
a pokračoval na letiště do Pardu-
bic. Po krátké zastávce zase odle-
těl a s pardubickým letištěm se tak 
definitivně rozloučil. Jacek se takto 
rozloučil po základnách ČR a v od-
poledních hodinách přistál napo-
sledy na letišti Praha-Kbely. Zde se 
stane součástí leteckého muzea. 

red.
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Zlatá přilba
Dnes už je to více než dva měsíce po 
skončení nejstaršího plochodrážního 
závodu světa, závodu o Zlatou přilbu 
a dnes by už nikdo nepoznal co se na 
stadionu ve Svítkově během prvního 
říjnového víkendu dělo. Opět mohli 
diváci sledovat v pátek mistrovství 
světa juniorů, letos rozhodoval o titu-
lu jediný závod, ten pardubický. 
 V sobotu se ve Svítkově začala psát 
historie závodů mistrovství světa v ka-
tegorii Flat track, skvělý závod vrcholil 
soubojem dvanácti jezdců na deset 
kol a diváci nevěděli chvílemi na co se 
soustředit. Poté bojovali po šestačtyři-
cáté junioři o Zlatou stuhu, také tento 
závod je ve své kategorii tím nejdéle 
pořádaným. Vrcholem byla nedělní 
Zlatá přilba.
 Příznivci, kterých mohlo přijít pou-
hé dva tisíce málem naplnili hlediště 
pátečního a sobotního programu, 
ten nedělní se stal historicky prvně 
vyprodaným závodem o Zlatou přil-
bu. Šílené, že to byla podívaná pro 
2 000  diváků. Naštěstí se podařilo klu-
bu zajistit přímý televizní přenos zá-
vodu o Zlatou přilbu, což zase nebyl 
tak velký problém, protože Česká tele-
vize tento závod vysílá mnoho let.
 Je za námi těžké období. Museli 
jsme se rozhodnout, zda pořádat pro 
maximálně povolený počet 2 000 di-
váků. My jsme si sice už předtím říkali, 
že pokud bude Zlatá přilba s  diváky, 
tak do toho jdeme, ale toto bylo dost 

drastické. Hodně energie, a také pro-
středků, jsme v létě věnovali předchozí 
alternativě předpokládající rozdělení 
diváků do jednotlivých sektorů po tisí-
ci. Přestože máme stadion pro 20 000 
diváků vyšlo nám to na 7 500 diváků. 
Rozdělení sektorů odpovídalo počtu 
vchodů a možnostem jednotlivých 
tribun. To by se Zlatá přilba konala ve 
standardním a léta neměnném reži-
mu. Přiznáme, že to drastické snížení 
počtu diváků nás překvapilo, okamžitě 
jsme se sešli, dali čísla na papír a když 
nám vyšlo, že můžeme být i na nule, 
tak jsme si řekli ano. Potřebovali jsme 
někde najít úspory. Normální závo-
dy se jezdí se šestnácti jezdci, my jich 
máme na startovní listině 36, platíme 

startovné, cestovné,  ubytování. Takže 
jsme chtěli trochu zlevnit, ale zůstat 
„Zlatou přilbou“ s jejím spravedlivým 
systémem. No a jednání vůbec nebyla 
složitá, prakticky skoro všichni oslove-
ní souhlasili, mimochodem pozdější 
vítěz Jason Doyle vrátil podepsaný 
kontrakt jako první. Jediným problé-
mem pro některé jezdce byla cesta do 
České republiky, tedy spíše návrat z ní.
 Opravdu to letos přes snížené po-
čty osob nebyl lehký ročník. Naštěstí 
se vše povedlo a poděkování patří 
i všem občanům této městské části. 
Děkujeme za aktivní pomoc těch, co 
se na tomto závodě podíleli a samo-
zřejmě i za tolerantnost těch ostatních.

Petr Moravec, AMK ZP Pardubice

Na Pardubickém závodišti se opět bruslí
Dostihová sezóna definitivně skon-
čila, ta zimní právě začíná. Milovní-
ci bruslení mohou využít ledovou 
plochu Zimního sportovního par-
ku, která stojí v areálu Pardubické-
ho závodiště. 
 Vzhledem k  aktuálním epide-
mickým opatřením je ale její kapa-
cita pro veřejné bruslení omezena. 
Prodej online vstupenek je již spuš-
těn od 4. prosince.
 Pro bruslení široké veřejnosti 
– včetně bloků pro rodiny s  dět-

mi do 10 let věku – jsou k  dispozici 
ve všední dny odpolední hodiny, 
o víkendech se bruslí i dopoledne. 
O vánočních svátcích bude zaveden 
speciální režim. 
 Kromě bloků pro širokou veřej-
nost je možné si ledovou plochu také 
pronajmout. 
 Stejně jako v  minulé sezóně je 
osvětlená ledová plocha postavena 
v prostoru za paddockem, u kluziště 
jsou k  dispozici skříňky pro uložení 
věcí. Půjčovna a broušení bruslí zajiš-

těné externím dodavatelem je ve 
vestibulu hlavní tribuny D. 
 Provoz Zimního sportovního 
parku je závislý na vývoji počasí. 
 Příliš vysoké teploty nebo vy-
trvalý déšť mohou být příčinou 
nezpůsobilosti ledu a v  takovém 
případě bude ledová plocha pro 
bruslení uzavřena a vstupné bude 
vráceno na účet kupujícího. 
 O všech případných změnách 
bude Dostihový spolek informovat 
na webu a sociálních sítích.         red.
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Pardubická Šestka 

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.
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Úřad Městského obvodu Pardubice VI 
    Plán konání zasedání 

 Zastupitelstva MO Pardubice VI 
 v roce 2021
 Zasedání Zastupitelstva MO Pardu-
bice VI se konají podle níže uvedeného 
plánu od 17:00 hod. V případě nepřízni-
vé epidemiologické situace budou místa 
konání ZMO Pardubice VI v objektech ve 
správě obvodu MO Pardubice VI.
Termíny a místa konání zasedání v r. 2021:
– pondělí 15. 3. 2021 v místnosti objek-
tu MŠ v Lánech na Důlku čp. 35 (po býva-
lé poště)
– pondělí 14. 6. 2021 v  sále Hospody 
u Pilařů v Popkovicích
– 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:
18. 1., 8. 2., 1. 3., 22. 3., 12.4., 3. 5., 31. 5.,
21. 6., 30.  8., 20.  9., 11. 10., 1. 11., 29. 11., 20. 12.

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

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

Harmonogram 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.

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


