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Vážení spoluobčané,

Jelikož už to epidemiologická si-

koupání, sluníčko a teplo je pryč, ško-

tuace dovoluje a dříve, než to opět

láci usedli do svých lavic a je potře-

někdo zakáže, bych vás rád pozval

ba se připravit na poslední čtvrtletí

na tradiční setkání Na slovíčko se sta-

letošního roku. V něm nás z pohledu

rostou, kde můžeme vzájemně nefor-

investic čeká rekonstrukce ulice Jose-

málně pohovořit o tom co vás zajímá,

fa Poppera ve Svítkově a v koordinaci

trápí, nebo co by bylo vhodné třeba

se společností VAK a.s. výměna kana-

vylepšit. Přeji vám krásný, barevný

lizace a rekonstrukce ulice Sjezdová

podzim a brzy na viděnou.

v Popkovicích, která bude dokonče-

Petr Králíček,

na až v následujícím roce. Občané

starosta

této ulice budou nuceni se vyrovnat
s určitým diskomfortem přes vánoční
svátky a celé zimní měsíce.
Životní prostředí našeho obvodu
v současnosti připravuje na jaro příštího roku opět poměrně rozsáhlou
výsadbu zeleně. Na tuto akci se budeme opět snažit využít vypsaného
dotačního titulu a tím snížit vynaložené náklady našeho městského obvodu.
Koncem měsíce srpna jsme byli
nuceni řešit nepříjemnou situaci
v místní části Opočínek, když zemědělci se svou technikou doslova ukryli silnici procházející obcí pod vrstvou
bláta. Jelikož byli liknavý k úklidu
vozovky, byli jsme nuceni opakovaně vyzvat zástupce zemědělského
družstva k nápravě, na místo přivolat
policii a následně silnici uzavřít. Celá
situace a znečištění komunikace byla
o to horší, že v obci pávě probíhá
výstavba kanalizace. Nakonec zemědělské družstvo komunikaci v rámci
možností vyčistilo.

Na slovíčko se starostou
vždy od 17:30
29. září v Penzionu Fajn ve Svítkově
30. září v Hospodě u Pilařů v Popkovicích
12. října na zámečku v Siesta Rodinného Resortu ve Starých Čívicích
13. října v restauraci Opočínek
14. října v restauraci v Lánech na Důlku

Pomoc Moravě
Ve čtvrtek 24. června jižní Moravou prošla extrémní bouře s krupobitím doprovázená silným
tornádem. V dotčených obcích
bylo poničeno asi 1 200 staveb
včetně veřejných, zemědělských
a průmyslových budov, dále velký počet stromů a vozidel. Bezprostředně po ničivém tornádu
se zvedla velká vlna solidarity, do
postižených obcí přijely pomáhat
odstraňovat následky tornáda tisíce dobrovolníků. Tato trýznivá
situace nebyla lhostejná ani našemu městskému obvodu, proto
starosta MO Pardubice VI Petr Králíček ihned druhý den ráno dovezl potřebné věci (lopaty, košťata,
hadry, rukavice a vodu) přímo do
postižené oblasti v Hodoníně.
Všem lidem, které se tato situace dotkla přejeme hodně síly.
Těm, kteří jakkoli pomohli děkujeme.
red.

Popkovická kaplička
V těchto dnech finišuje dokončení rekonstrukce kapličky v Popkovicích. Rekonstrukce byla kompletní vnitřních i venkovních prostor, od spodu až po střechu,
a právě na samém vrcholu kaple byly nalezeny historické dokumenty. Malá kopule
o velikosti fotbalového balónu na vrcholu
kaple ukrývala několik historických dopisů. Bohužel nebyly ukryty v žádné ochranné schránce, tak jsou velmi poškozené
a informace v nich pravděpodobně zůstanou bohužel jen tajemstvím.
red.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Místní referendum na území statutárního města Pardubice
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místní referendum na
území statutárního města Pardubice.
Při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR lze využít možnost hlasovat na voličský průkaz, o který může
volič již nyní požádat osobně nejpozději do 6. října 2021 do 16:00 hodin
na úřadě MO Pardubice VI, dále může
podat žádost elektronicky, a to pouze prostřednictvím datové schránky
(musí se jednat o osobní datovou
schránku voliče) nejpozději do 1. října
2021 nebo písemně prostřednictvím
pošty rovněž nejpozději do 1. října
2021. Žádost podaná písemně musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Vydávání voličských průkazů bude zahájeno dne 23. září 2021.
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Při konání místního referenda lze využít možnost hlasovat na hlasovací
průkaz, o který může volič již nyní
požádat osobně nejpozději do 6. října 2021 do 16:00 hodin na úřadě MO
Pardubice VI, dále prostřednictvím
datové schránky (musí se jednat o
osobní datovou schránku voliče) nejpozději do 1. října 2021 nebo písemně
prostřednictvím pošty rovněž nejpozději do 1. října 2021. Žádost podaná
písemně musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče.
Městský obvod Pardubice VI má
následující volební okrsky, jejichž
sídly jsou:
volební okrsek č. 6001 se sídlem
v ZŠ Svítkov, ul. Školní 748,
volební okrsek č. 6002 se sídlem
v ZŠ Svítkov, ul. Školní 748,

volební okrsek č. 6003 se sídlem
v MŠ Duha, Popkovice, ul. Pražská 89,
volební okrsek č. 6004 se sídlem
v Místní knihovně ve Starých Čívicích,
ul. Za Oborou 337,
volební okrsek č. 6005 se sídlem
v Lánech na Důlku čp. 35 (bývalá pošta),
volební okrsek č. 6006 se sídlem
v objektu Opočínek čp. 53.
V souvislosti s přípravami a konáním voleb a místního referenda bude
provoz ÚMO Pardubice VI omezen
takto:
30. září 2021 uzavřen od 8:00 do
12:30 hodin – školení k volbám na
MmP
8. října 2021 uzavřen od 8:00 do
14:30 hodin – konání voleb a místního
referenda
Pardubická Šestka

Lávka přes Labe mezi nejlepšími stavbami roku
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle rosického mostu, kterou pro Městský obvod Pardubice VI projektovala
společnost Prodin, a která souběžně
se silničním mostem ze Svítkova do
Rosic umožňuje bezpečný pohyb
chodců a cyklistů, byla v letošním
roce zařazena mezi Stavby roku v Pardubickém kraji. Pardubický kraj vyhlásil již 10. bienále veřejné neanonymní
soutěže Stavba roku v Pardubickém
kraji. Spolupořadatelem soutěže je
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
a Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v ČR. Lávka je jednou z 18 nominovaných staveb, z nichž sedm se nachází
přímo v Pardubicích. Patří mezi ně
i například nová svítkovská mateřská
škola Doubek v ulici Miloslava Špinky
ve Svítkově.
Cílem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury

a projektování v Pardubickém kraji. Má také sloužit k podpoře kvalitní
komplexní realizaci staveb a zviditelnění firem v kraji. Vyhlašovatel na
základě doporučení poroty určí až
4 stavby, kterým udělí titul „Stavba
roku 2021 v Pardubickém kraji“ a dvě
čestná uznání. Na základě internetového hlasování se uděluje „Cena veřejnosti“, ve které každý může některou
ze staveb podpořit. Porota je sestave-

na ze zástupců Pardubického kraje,
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Svazu podnikatelů ve stavebnictví
a odborné veřejnosti. Stavby jsou porotou posuzovány podle kritérií, mezi
která patří především architektonická
kvalita stavby, její funkční, prostorové
a výtvarné řešení, začlenění stavby do
okolního prostředí, kvalita stavebních
prací a spokojenost stavebníka. red.

Loučení s prázdninami
Ani letos jsme nevynechali naši tradiční akci
Loučení s prázdninami, kterou náš obvod
pořádá vždy poslední prázdninovou neděli
v areálu Zlaté přilby. Děti si vyzkoušely různé sporty, soutěžily, a hlavně se celé odpoledne bavily. Jako zpestření programu jsme
připravili simulátor surfu, kolotoč, skákací
hrad. Během odpoledne nám své umění
ukázali parkouristé Animals Pardubice. Na
závěr proběhla balonková bitva a pěnová
show, na kterou se děti vždy těší. Malí návštěvníci si za soutěže vybrali odměnu a dostali krásný dárkový balíček, který nám dodal hypermarket Globus. Děkujeme všem,
kdo se na akci podíleli, sportovním klubům
– TJ Paramo, HBC Svítkov Stars, Waynes
a společnosti Globus. Jsme rádi, že jsme
mohli i přes veškerá vládní opatření tuto
akci uskutečnit a budeme se těšit na další
ročník, který bude opět nabitý pestrým programem. Dětem přejeme šťastný vstup do
nového školního roku. 		
red.
Pardubická Šestka
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Uklízíme naši ŠESTKU
18. září se v našem městském obvodu uskutečnil velký podzimní úklid
s názvem „UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME
NAŠI ŠESTKU“. Do úklidové akce se
za podpory Státního fondu životního prostředí České republiky zapojili
lidé ze všech koutů naší země a šestý
městský obvod nebyl výjimkou. Tato
pozitivně zaměřená celorepubliková
dobrovolnická akce je závislá na aktivní účasti veřejnosti, proto věříme, že
se k nám v hlavní jarní úklidový den,
který je plánován na 2. dubna 2022
také přidáte a svým zájmem o čisté životní prostředí přispějete ke zkrášlení
našeho okolí. Děkujeme všem, kteří se
zapojili a pomohli udělat šestku čistší.
red.

Letem světem svítkovskou základkou
Poprvé do lavic
1. září začal nový školní rok a tento den
byl významný obzvlášť pro tři třídy nových prvňáčků. Paní ředitelka s třídními učitelkami letos přivítaly 75 malých
žáčků a každý dostal medaili. Slavnostního dne se zúčastnil i starosta Městského obvodu Pardubice VI Petr Králíček, kdy dětem předal dárek a popřál
jim hodně studijních úspěchů a pevné
nervy rodičům a paním učitelkám. Po
delší době počasí přálo, proto slavnostní zahájení proběhlo na školní zahradě.
Následně si třídní učitelky M. Klemová,
I. Winterová a S. Dostálová děti odvedly
do svých tříd, kde na ně už čekaly další
dárečky a první povinnosti.
red.
Slavnostní vyřazování 9. ročníků
Dne 29. června 2021 se na školní zahradě konalo slavnostní vyřazování
žáků devátých tříd. Všichni deváťáci se
úspěšně vypořádali s distanční výukou,
ukončili základní vzdělávání a byli
přijati na střední školy. Přejeme všem
hodně úspěchů při dalším studiu.
Třídní učitelky devátých tříd
J. Musilová a L. Tužilová
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Duhové království
Děti z MŠ Duha ve Starých Čívicích po
prázdninách čekalo překvapení v podobě nových herních prvků na školní
zahradě. Na zahradu byla umístěna
taktéž multifunkční a křídová tabule,
na které mohou především předškoláci trénovat to, co je bude několik
následujících let provázet. Dále jsme
zastřešili obě pískoviště, namontovali
polygonální lavice, pracovní stoly, dětské lavičky a přidali i vyvýšené truhlíky
na pěstování bylin.
I děti z MŠ Duha v Popkovicích
po prázdninách překvapila šikovná
paní učitelka, která pro ně namalovala na chodník skákací a herní obrázky.
Chodník je namalován pod krytým přístřeškem mezi oběma budovami, a tak
si děti mohou užít spoustu radosti a pohybu i za nepříznivého počasí.
O prázdninách při uzavření školky,
zaměstnanci šestého městského obvodu opatřili část budovy školky novou
fasádou. Děkujeme. kolektiv MŠ Duha

Nový školní rok v MŠ Doubek
Září je tu a s ním i nový školní rok nejen pro školáky, ale i pro děti z naší mateřské školy Doubek. Školka je plně
obsazena dětmi od dvou do sedmi
let. Děti navštěvují třídy mravenečků,
veverek a soviček ve Svítkově a třídu
ježečků v Lánech na Důlku. Ve školním
roce 2021/2022 jsme ve školce přivítali
32 nových dětí.
Všichni ve školce doufají, že tento rok bude probíhat v běžném před
covidovém módu. Máme na tento
rok totiž velké plány. Hned na začátku září odstartoval plavecký výcvik,
od podzimu je pro děti připraven
saunovací program, v zimě lyžařský
výcvik i pečení perníčků a masopustní průvod. Na jaře se děti budou učit
na kolečkových bruslích a jako každý
rok pojedeme na výlet. Na návštěvu
k nám bude chodit divadlo a doufáme, že i městská policie se svými koňskými kamarády. Opravdu se v Doubku nudit nebudeme.

Již čtvrtým rokem se také účastníme soutěže ve sběru novinového
papíru a pet lahví. Naši kamarádi
a sousedé ze Svítkova a z Lánů na Důlku nám minulý rok pomohli a my vyhráli páté místo ve sběru papíru a druhé místo ve sběru plastů. Pro nás je to
skvělý úspěch, a proto bychom chtěli
poprosit o pomoc i Vás. Pokud budete
mít doma nevyužitý novinový papír
(ne karton) nebo pet lahve, můžete je
během celého školního roku nosit do
školky, kde je na ně vyhrazené místo
v kolárně před školkou.
Úspěšné vykročení do nového

školního roku přejeme i Vám.
Kandidát na titul
Stavba roku 2021
Budova Mateřské školy Doubek byla
odbornou porotou nominována na
prestižní titul Stavba roku 2021. Je tak
jednou z 33 staveb, které byly vybrány
z celé ČR. Už samotná nominace je významným architektonickým oceněním.
I vy můžete hlasovat do 17. 10. na
stránkách www.stavbaroku.cz a svým
hlasem přispět tak k získání Ceny veřejnosti, která bude vyhlášena v Betlémské kapli v Praze.
Kolektiv mateřské školy

Poslední prázdninová sobota v Opočínku
Poslední prázdninová sobota byla
v Opočínku doslova nabitá akcemi. Po
úspěšných hasičských závodech, které
odstartovaly úderem deváté hodiny si
po jejich skončení převzalo poháry za
první místo jak opočínské družstvo žen,
tak i mužů. Sobotní dopoledne patřilo
hasičům z Opočínku, kterým gratulujeme. Následně místní komise Opočínek připravila dětský sportovní den –
hurá do školy. Počasí vyšlo na jedničku
a přes 50 dětí si užilo pěkné odpoledne
a domů si odnesly i nějakou tu pěknou cenu. Závěr dne jsme všichni
společně zakončili tradičním opékáním buřtů, povídáním a zpíváním
u ohně. Velké díky patří SDH Opočínek
a členům místní komise za přípravu
a organizaci celého sportovního dne
a MO Pardubice VI za finanční podporu.
Gabriela Svobodová, SDH Opočínek,
Petra Vašíčková, místní komise Opočínek
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Je libo ZOO nebo loď

Naši senioři navštívili obojí. Po delší
pauze mohli začít pořádat společné výlety a různá setkání. Začátkem
léta si vyrazili na prohlídku zámeckých parků a zámku ve Slatiňanech.
V červenci zopakovali plavbu lodí na
pardubickém Arnoštovi a prázdniny
zakončili zájezdem do nedaleké ZOO
v Jihlavě. „Vydařené počasí přálo všem
našim výletům, a proto jsme si mohli užít spousty společných zážitků.
Už teď plánujeme výlety na podzim
a zimu. Setkáváme se alespoň jednou za měsíc a schůzky doplňujeme
o ruční práce, vzdělávání na počítačích
a muzikou“, uvedla předsedkyně klubu
důchodců Ivana Jirásková.
red.

Chovatelská výstava
Poslední prázdninový víkend uspořádali chovatelé ze Svítkova tradiční výstavu králíků, holubů, drůbeže
a okrasného ptactva v chovatelském
areálu v Přerovské ulici. Na výstavě
bylo možné zakoupit si nejen nosné
kuřice a různá krmiva, ale i některé
zahradní květiny. V neděli mladé chovatelky předvedly dovednosti svých
miláčků. V Králičím hopu neboli ve
skocích přes různé překážky, cvičitelky představily více jak pět králíků.
Akci si užili jak dospělí, tak i děti, a to

o to více, když si z uspořádané tomboly domů odnesli nového mazlíčka.
„Děkujeme všem za návštěvu a podporu chovatelů a už se na vás těšíme při
pořádání příštího ročníku. Také se těšíme
na další členy, kteří mohou být ve věku
od školní docházky, po seniory v důchodu, kdy je více času. Kdo má lásku ke zvířatům v srdci, měl by ji dát lidem vědět
a pochlubit se, co dokáže, z čeho má
radost a co mu přináší i užitek.“, uvedl
p. Cink předseda místních chovatelů.
red.

Chcete inzerovat v Šestce? volejte: 466 301 160 pište: podatelna@umo6.mmp.cz
Pardubická Šestka
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Svítkov Stars
Jak jsme zakončili covidovou
sezónu 2020/2021?
Při psaní článku pro minulou Pardubickou šestku jsme ještě nevěděli
jak kvůli epidemiologickým opatřením celá sezóna 2020/2021 dopadne. Nyní už to víme, a tak můžeme
čtenáře informovat. Náš klub ani přes
omezení nespal a snažil se v rámci
možností pracovat alespoň na fyzické
kondici našich hráčů, což se nakonec
ve srovnání s ostatními projevilo více
než pozitivně. Hokejbalové soutěže
se v závěru náhradním způsobem
rozjely a naše hráče čekalo několik
sportem napěchovaných víkendů.
Radost nám udělal A tým mužů,
který předvedl výborné výkony. Dostal se na turnaj nejlepších čtyř týmů
1. ligy v Suchdolu nad Lužnicí, kde
obsadil vynikající druhé místo. To
je nejlepší umístění našich mužů za
mnoho let.
Tým juniorů, který měl letos po
delší době premiéru, a který disponoval hráči o nízkém věkovém průměru,
se určitě neztratil a postoupil na turnaj nejlepších osmi týmů země, kde
obsadil celkové šesté místo. Ke cti mu
slouží i fakt, že druhý den turnaje postrádal navíc své největší opory, které
se přesunuly na zápasy mužů.
Tým dorostu nastoupil do závěrečných bojů bez svých nejstarších
hráčů, a tedy ve složení, ve kterém
bude hrát až od podzimu. Nejstarší hráči v napěchovaném kalendáři
museli posílit tým juniorů. Ani takto
oslabení se naši dorostenci neztratili,
o jeden jediný bod jim unikl postup
na finálový turnaj. Všem tak ukázali,
že se v jejich podání máme v následujících měsících na co těšit.
Svou sezónu dohrály i naše ženy,
které nejprve předváděly výborné
výkony. V play-off soutěže ale týmu
došly síly, a jako již poněkolikáté braly
naše hráčky ve své lize nepopulární
čtvrté místo.
Žákovské a přípravkové týmy nedohrávaly sezónu jako dlouhodobou
soutěž, ale formou samostatných turnajů, ve kterých nám převážně dělaly
samou radost.
8
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Svítkov Stars opět na Sportovním parku Pardubice
Ve dnech 7. až 15. 8. proběhl v parku
Na Špici opět pardubický Sportovní
park. Jako každý rok se na něm představil i náš klub a během pohybových
aktivit pořádaných pro návštěvníky
parku na mobilní hokejbalové střelnici propagoval náš sport jako takový a
samozřejmě i Městský obvod Pardubice VI. 		
Petr Korbel, člen vedení klubu
Za námi je první příměstský tábor pořádaný naším klubem
Máme za sebou první ročník letního
„nejenhokejbalového“ příměstského
tábora. Prvního ročníku se zúčastnilo
osmnáct dětí, a to věku od osmi do
jedenácti let. Během tábora jsme využili nejen náš hokejbalový areál, ale
také sportoviště TJ Paramo, a to hřiště u Zlaté přilby. Z důvodu deštivého
počasí jsme chodili i do tělocvičny
u Bylanky. Dále jsme navštívili spor-

toviště u Základní školy Resslova na
Dukle, kde nám bylo k dispozici hřiště
s umělou trávou na fotbal, na házenou, ale také hřiště na plážový volejbal. V neposlední řadě jsme si mohli
vyzkoušet s našimi dětmi i baseball
v nedalekém areálu klubu Wayne´s
World. V rámci tábora nás navštívila
Policie České republiky, aby nám ukázala zajímavosti ze své činnosti a děti
si mohly vyzkoušet mnoho z jejich
výstroje a výzbroje. Všem výše uvedeným spolkům a orgánům patří obrovské díky. Čas nám samozřejmě zbyl
i na samotný hokejbal, a tak jsme
zdokonalovali individuální dovednosti a užili si mnoho her. Zakončení
jsme si užili společně s rodiči při grilování. Všem dětem a rodičům děkujeme za jejich zájem a čas strávený
v naší společnosti. Věříme, že následující rok napíšeme společné pokračování tohoto tábora.
Tomáš Pelcman, předseda klubu
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Slowpitchisté Waynes usedli na evropský trůn
Jen sedm týmů dokázalo vyhrát slowpitchový Super Cup – nejprestižnější
evropský turnaj, na který se mohou
kvalifikovat pouze dva nejlepší týmy z
každé země. Ze zlatého septeta pouze dva týmy nejsou z britský ostrovů.
Jako osmé jméno na putovním erbu
bude vyryto Waynes Pardubice.
Do dějiště Super Cupu v bulharské Sofii dorazili Waynes s dvanáctihodinovým zpožděním způsobeným
nekonečným čekáním na srbských
hranicích. Wayni tak museli oželet
prohlídku hřišť a společný trénink.
Základní skupinu Pardubice zakončily na třetím místě s bilancí 5 výher a 3 porážky. Do tříčlenné semifinálové skupiny si Waynes přinesli dvě
prohry.
„V základní skupině jsme se snažili
co nejvíce rozložit porci zápasů mezi
všechny hráče a pošetřit síly do závěru
turnaje. Se zdravotními problémy do
turnaje vstupoval Koláček, v průběhu
se zranil Pavlák a hned první den po
náročné cestě dostali volno Strouhal a
Hynková“, uvedl Tomáš Rambousek.
V semifinálové skupině se utkaly tři
nejlepší týmy každý s každým, přičemž
vzájemné výsledky ze základní skupiny
se započítávaly. Waynes oběma soupeřům jak UCE Travellers, tak i Sparks Mladé Buky v úvodní části turnaje podlehli
a tahali za nejkratší konec. Cesta do
finále vedla přes dvě výhry. A to se nakonec také podařilo. Waynes si nejprve
poradili se Sparks 17:8 a o dvě hodiny
později slavili vítězství nad německými
UCE Travellers 20:17.
„Věděl jsem, že s Travellers můžeme
vyhrát. Na konci července na turaji Sláva Hosana jsme s nimi remizovali 8:8
a v základní skupině jsme prohráli jen
o bod“, říká Tomáš Rambousek
Finále mezi Waynes a právě UCE
Travellers bylo strhující, dramatické a plné zvratů. Do poslední směny šli Wayni s náskokem pěti bodů.
Travellers snížili na rozdíl jediného
doběhu na 18:17. Na pálku se připravuje homerunista Wolfgang Walther.
Tomáš Rambousek ví kam nadhodit
a hází přesně. Walther švihá a odpal
letí k plotu. Tam je připravená Linda
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Rambousková. Chytá. Aut. Konec.
Waynes se zapsali zlatým písmem do
historie evropského slowpitche.
„Povedlo se nám něco neuvěřitelného. Něco, o čem jsme ani nesnili. Mám
velkou radost za svoje spoluhráče, že
mohli jet z Bulharska se zlatou medailí na krku (a oni tak vážně jeli). Pro nás
všechny to byl velký zážitek. Pro mnohé
ten největší sportovní“, neskrývá nadšení trenér Tomáš Rambousek

Waynes Pardubice je také
mládežnický baseball a softball
Koncem prázdnin mládežnické kategorie absolvovaly soustředění v Mněticích a hned vyrazily na první podzimní baseballové zápasy.
Slibně se rozjíždí dívčí softballová
sekce. Nábor dětí od 5 let. Zkuste to
u mistrů. Do hry vtáhneme děti i rodiče.
Tomáš Rambousek, před. klubu Waynes

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

Novinky z TJ PARAMO

18. června uspořádal oddíl kopané
první akci při příležitosti 110. výročí
založení kopané ve Svítkově – Den
fotbalu. Početná účast na akci byla zastoupena členy ze všech celků našeho
klubu od přípravky až po veterány, rodinnými příslušníky i dalšími zájemci.
Na hřišti byly připraveny různé atrakce
pro pobavení, ale i různé dovednostní
disciplíny, ve kterých samozřejmě převládaly ty fotbalové. Mládež se mohla
pobavit i v soutěžích v rámci rodiny i
přátel. V průběhu zdařilého dne pak
byla i možnost sledování zápasu mistrovství Evropy. Na občerstvení mládeže přispěl i Městský obvod Pardubice
VI. Na akci se rozhodně nenudily celé
generace našich sportovců a konečně
se mohli lidé potkat a pobavit na čerstvém vzduchu.
V měsíci červnu se již rozeběhly
tréninkové procesy. Vrcholem pak
bylo tradiční soustředění mládežnicPardubická Šestka

kých celků na Pastvinách, kterého
se zúčastnilo 126 lidí, z toho 72 dětí.
Z řad dospělých to byli nejen trenéři
mládežnických celků, ale i rodiče dětí,
kteří mají zájem o provoz našeho klubu a aktivně se zapojili do programu
soustředění. Pohodová atmosféra na
akci, kterou dokumentují i přiložené
fotografie, přispěla ke zdaru akce.
V červnu zároveň proběhl turnaj
OFS pro celky dospělých. Akce se
zúčastnil i náš tým, a přestože nepostoupil do finálové části, zanechal
velmi dobrý dojem. Palmu vítězství si
však odnesli naši veteráni, kteří vyhráli veteránský turnaj - 16. ročník Milana
Eichelmanna v Semíně.
Do soutěží pro sezonu 2021-2022
klub TJ PARAMO přihlásil mužstvo
dospělých, celek dorostu, starší žáky
U15, mladší žáky U13, starší přípravku U11 a mladší přípravku U9. Naši
veteráni pak nehrají vlastní soutěž,

ale účastní se jednorázových turnajů.
V červnu proběhla valná hromada
TJ, která schválila výroční zprávu se
všemi příslušnými dokumenty. Došlo
také ke konečnému vyrovnání s oddílem hokejbalu po uplynutí zástavní doby na nemovitosti v souvislosti
s úvěrem na modernizaci hokejbalového hřiště.
V rámci zkvalitnění našich zařízení se po rekonstrukci podlahy v tělocvičně, pořízení závlah na hřišti fotbalovém, začínáme i se zkvalitněním
vedlejšího tréninkového hřiště. Prvním krokem pro zkvalitnění povrchu
je modernizace zabezpečení travnaté plochy oplocením se vstupními
branami. Následovat bude důkladná
rekultivace plochy bezprostředně po
využití pozemku pro parkoviště při
Zlaté přilbě.
Luboš Benda, předseda kopané
Zdeněk Klimpl, předseda TJ
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Trasa Labské cyklostezky je zaměřena
Labská stezka se táhne od samotného pramene Labe hluboko v Krkonoších ve Špindlerově mlýně přes Pardubice, Mělník, Litoměřice až do Ústí
nad Labem.
Dále pak pokračuje podél proudu Labe do Děčína a přes hranice do
německých měst jako např. Drážďan,
Lipska, Hamburgu a končí v Cuxhavenu, u břehů Severního moře.
To, co nás nejvíce zajímá je trasa
zmíněné cyklostezky vedoucí naším
městským obvodem, která byla v minulém měsíci geodeticky zaměřena.
Tím byl i stanoven soupis vlastníků
pozemků, přes které stezka povede.
S vlastníky se vstoupilo do jednání
a v koordinaci s projektantem a Pardubickým krajem pracujeme na získání souhlasů s vytyčenou trasou
a následném výkupu pozemků. Vše je
směřováno k dalšímu možnému čer-
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pání dotací z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Kdy se poprvé budeme moci projet po této nové stezce se

nedá dnes ještě odhadnout, ale pokud vše půjde „rychle“ a podle plánu,
tak rok 2025 není nereálný.
red.
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Referendum o způsobu opravy Zelené brány
Souběžně s podzimními parlamentními volbami, ve dnech 8. a 9. října,
dostanou obyvatelé Pardubic možnost rozhodnout o vzhledu významné
dominanty svého města. V místním
referendu budou hlasovat o tom, zda
si Zelená brána ponechá svůj současný vzhled, tedy režné zdivo, nebo dostane omítku, kterou bylo těleso věže
opatřeno od výstavby na počátku
16. století, až do roku 1912, kdy byla při
opravách a přestavbě věže omítka odstraněna. Město vyhlásilo referendum,
v němž se mají obyvatelé Pardubic
vyjádřit ke způsobu, jakým má město Zelenou bránu opravit. Odpovídat
budou na jedinou otázku: „Souhlasíte
s tím, aby při opravě Zelené brány byly
obnoveny vnější omítky?“
Hlasovat se bude ve stejných volebních místnostech, v jakých budou
probíhat volby parlamentní. Hlasova-

Pardubická Šestka

cí lístek pro referendum voliči nedostanou s volebními lístky předem do
schránek, ale po prokázání totožnosti
až ve volební místnosti. Vhazovat je
budou do stejné hlasovací urny, jako
volební lístky, ale v samostatné obálce.
Na hlasovacích lístcích pro referendum
je natištěno znění otázky, voliči budou
odpověď ANO nebo NE křížkovat, dalšími úpravami by lístek zneplatnili.
		
O budoucnosti Zelené brány
ale mohou rozhodnout pouze občané s trvalým pobytem v Pardubicích
a na území statutárního města Pardubice. Hlasování bude umožněno i těm,
kteří do volební místnosti, zejména ze
zdravotních důvodů, nemohou přijít.
Po předchozí dohodě za nimi do místa bydliště přijdou volební komisaři
s přenosnou urnou.
Informace z kanceláře primátora
Magistrát města Pardubic
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Zlatá přilba
První tři říjnové dny letošního roku se
opět stane svítkovský plochodrážní
stadion místem, které navštíví několik
tisíc příznivců. Právě v této části města Pardubic se již po třiasedmdesáté
uskuteční nejstarší plochodrážní závod světa, který zde v roce 1964 našel
svůj domov a od té doby se zde jezdí
nepřetržitě. Závod toho už přežil hodně i loňský absolutně netradiční ročník, kdy vzhledem k opatřením spojeným s pandemií covid 19 mohly do
hlediště pouhé dva tisíce diváků. Byl
to ročník, kterému sice chyběla velká
divácká účast, ale nechybělo mu nic
z ostatních atributů tohoto závodu.
Skvělé souboje na dráze, nádherná
atmosféra a prostě vše co k tomuto
závodu patří. Věříme, že letos se hlediště bude moci zaplnit stejně jako
před touto „covidou dobou“. Na start
závodu se opět postaví mnoho předních jezdců, ale proti nim i několik
mladých nadějných závodníků, kteří
dokážou ty zkušené potrápit, vzpomeňme na loňské druhé místo devatenáctiletého Jana Kvěcha. Víkendové měření sil s nedělním hlavním
závodem o Zlatou přilbu opět začne
v pátek. Znovu bude v Pardubicích
korunován nový světový juniorský
šampión. V sobotu se spolu s dalším
mládežnickým závodem o Zlatou
stuhu představí světová špička v kategorii Flat track. Kdo loni měl možnost vidět ví, jak skvělá to byla podívaná. Diváci zde mohli vidět mnoho
závodů včetně mistrovství světa
a Evropy. V letošním roce se vytvoří
rekord s pěti uspořádanými závody
těchto šampionátů. Tímto závodním
víkendem tato sezóna vyvrcholí. AMK
Zlatá přilba patří mezi nejvýraznější
světové pořadatele, nešlo by to bez
členů tohoto klubu, bez občanů našeho města, ale především bez šestého obvodu. Děkujeme všem, kteří se
na této světové akci podílí, ale také
všem, kdo ho prostě jenom akceptují.
Nesmírně si toho vážíme.
Na shledanou 1. – 3. října v hledišti našeho plochodrážního stadionu.
Petr Moravec
AMK ZP Pardubice
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73. ZLATÁ PŘILBA

MĚSTA PARDUBIC - GOLDEN HELMET 2021

3.10. 12:00

PLOCHODRÁŽNI´ STADION
´
PARDUBICE - SVITKOV
POŘÁDÁ: AMK ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE V AČR

Vzácná návštěva
na pardubickém letišti

WWW.ZLATAPRILBA.CZ

FIM SPEEDWAY U21 WORLD CHAMPIONSHIP

WWW.SPORTPHOTO.CZ

PETR MAKUŠEV

19. července na popkovickém letišti přistál dva roky starý Airbus A330
MRTT. Byla to v letošním roce zatím nejvzácnější návštěva místního letiště. Česká republika využila vůbec poprvé k přepravě kontingentu kapacit
mnohonárodní flotily víceúčelových tankovacích a transportních letadel
MMF. Airbus na letišti zůstal přes noc a druhý den odletěl do Pobaltí na
letiště Kaunas v Litvě a Riga v Lotyšsku. Ještě ten samý den se na letiště do
Pardubic vrátil. 						
red.
#

1.10. 18:00

MISTROVSTVI´ SVĚTA JEZDCŮ DO 21 LET - FINÁLE
FIM SPEEDWAY U21 WORLD CHAMPIONSHIP - FINAL

2.10. 13:00
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MS VE FLAT TRACKU - FLAT TRACK WORLD CHAMPIONSHIP
47. ZLATÁ STUHA JUNIORŮ - 47 GOLDEN RIBBON

Letošní Velká pardubická opět s diváky
Patří k nejstarším sportovním podnikům v českých zemích. Je jedním z nejtěžších dostihů v Evropě.
S hrdostí ji nazýváme rodinným
stříbrem pardubického regionu.
To vše je Velká pardubická. Po loňském jubilejním ročníku, který byl
poznamenán světovou pandemií
koronaviru, se snad blýská na lepší
časy. Letošní 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se poběží druhou říjnovou neděli a diváci
by (zatím) u toho neměli chybět!
Druhá říjnová neděle je tradičním termínem Velké pardubické už
několik desetiletí. První ročník se ovšem běžel v roce 1874 až v listopadu, konkrétně 5. 11. a koně se svými
jezdci závodili o 8 tisíc zlatých. Od
té doby bylo odběhnuto 130 ročníků, pauzu měla Velká pardubická
jen v době obou válek a pak ještě
v roce 1968 po vstupu vojsk varšavské smlouvy do Československa. Jednou ji překazilo i velmi špatné počasí.
Jaké počasí bude letos, to budeme
vědět až 10. října, kdy se začnou koně

řadit na start legendárního dostihu. Do něj je kvalifikováno téměř 30
koní z České republiky i ze zahraničí.
Startovní čísla jim při slavnostním losování na začátku měsíce října přidělí potomek jednoho ze zakladatelů
Velké pardubické Oktaviána Kinského
– hrabě Francesco Kinský dal Borgo.
Ovšem dostihový den nenabízí jen
samotnou Velkou pardubickou. Součástí mítinku je i řada dalších náročných dostihů – například Cena Labe
či Cena Vltavy, které jsou považovány
za předzkoušku Velké pardubické. Například Cenu Labe vyhrál i loňský vítěz
Hegnus, v minulosti pak namátkou
třeba Sixteen. Ve výsledkové listině
Ceny Vltavy najdeme například jména
vítězů Velké pardubické jako No Time
To Lose, Charme Look nebo Peruán.
Nedělnímu dostihovému dnu se 131.
Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou tradičně předchází sobotní „předkrm“. Ten je složen z prestižních dostihů zejména přes proutěné překážky a
také z rovinových dostihů, které nejsou na pardubickém překážkovém

závodišti až tolik obvyklé. A možná
právě proto jsou tak atraktivní. Závodiště má už v sobotu atmosféru Velké
pardubické a je plné očekávání dostihového svátku, což s sebou přináší
zajímavý zážitek z dostihů. Slavnostní
zahájení Velké pardubické je plánováno na 11:00 hod, v sobotu by měl první dostih startovat v pravé poledne.
Vstupenky na oba dostihové dny
se začnou prodávat v průběhu měsíce září. Odkaz na online prodej
vstupenek je k dispozici na našich
webových stránkách, lístky se budou prodávat i v den akce přímo na
závodišti. Pravidla pro vstup do areálu závodiště se budou řídit v době
konání akce platných hygienických
pravidel, a tak je dobré web závodiště průběžně sledovat. Pro dopravu
na závodiště pořadatelé doporučují
využít městské hromadné dopravy,
nebo si udělat příjemnou procházku.
Bc. Kateřina Anna Nohavová
PR manager
Dostihový spolek a.s.

Plán konání zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI v roce 2021
Zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI se konají podle níže uvedeného
plánu od 17:00 hod.
Termíny a místa konání
zasedání v roce 2021:
– 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 konají podle níže uvedeného plánu v pondělí 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:
11. 10., 1. 11., 29. 11., 20. 12.
Provozní doba místních knihoven
– Místní knihovna MO Pardubice VI ve
Svítkově: tel. 466 301 169; Dita Poustecká, knihovnice; 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 - pobočka 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.

Pardubická Šestka
Čtvrtletník–povoleno MK ČR pod č.j.
E 17194. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Statutární
město Pardubice. IČ: 002 74 046. Městský
obvod Pardubice VI. Kostnická 865, 530 06
Pardubice. Náklad: 2.600. Datum vydání:
29. 9. 2021. Odpovědný šéfredaktor: Petr
Králíček. Schválil: Rada MO Pardubice VI.
Sazba, výroba a produkce: dot.DesignStudio s. r. o., tel.: +420 387 410 998, www.dot.cz

Úřad Městského obvodu Pardubice VI
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)
Veronika Čvančarová, referent
příprava investičních akcí, veřejné zakázky
Tel.: 466 301 167, e-mail: veronika.cvancarova@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.cz

Harmonogram přistavovaných kontejnerů pro rok 2021

Lány na Důlku KD
Lány na Důlku u č. p. 80
Opočínek - finské domky
Opočínek - pod č. p. 23

Den
v týdnu
pondělí
pondělí
pátek
pátek

22. 03.
05. 04.
02. 04.
16. 04.

Staré Čívice u bývalého Mountfieldu
Staré Čívice točna MHD
U Svaté Trojice

úterý
úterý
středa

30. 03. 11. 05. 22. 06. 14. 09. 05. 10. 26. 10. 07. 12.
23. 03. 13. 04. 04. 05. 25. 05. 15. 06. 07. 09. 28. 09. 19. 10. 09. 11. 30. 11.
24. 03. 05. 05. 16. 06. 08. 09. 20. 10. 01. 12.

Stanoviště

Datum
19. 04.
03. 05.
30. 04.
14. 05.

17. 05.
31. 05.
28. 05.
11. 06.

14. 06.
28. 06.
25. 06.
09. 07.

09. 08.
23. 08.
20. 08.
03. 09.

06. 09.
20. 09.
17. 09.
01. 10.

04. 10.
18. 10.
15. 10.
29. 10.

01. 11. 29. 11.
15. 11.
12. 11. 10. 12.
26. 11.

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