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Slovo 
starosty

Mís tn í  čás t i  Doubrav ice ,  Ohrazenice ,  Ros ice ,  Trnová,  Semt ín

Pro nadcházející komunální a senátní 
volby připomínám dvě změny. V Rosi-
cích bude volební místnost v Mateřské 
škole v ul. Prokopa Holého, a v Základ-
ní škole Polabiny II budou obě volební 
místnosti v přízemí. To se týká obyvatel 
Trnové a Kréty.
Obyvatelům nové výstavby v Doubravi-
cích vzkazuji, že veřejné plochy nejsou 
dosud předány městu. Veřejné osvětlení, 
údržba komunikací a zeleně jsou zatím 
v rukou investora. Přeji vám v novém 
působišti příjemné bydlení.
Všichni víme, že nás čeká ekonomicky 
těžké období, které se dotkne každé-
ho z nás. Pokuste se prosím nepřená-
šet svou pochmurnou náladu na okolí, 
s čímž se bohužel stále setkávám. Jinde 
ve světě jsou na tom hůř.
Jsem připraven a odhodlán pokračovat 
v práci pro vás, a pevně věřím, že násle-
dující zastupitelé budou jednotní a „po-
táhnou za jeden provaz“.
Krásný a příjemný podzim.

Vítězslav Čapek

Vážení spoluobčané,
jelikož pomalu končí 
další čtyřleté období, 

ve kterém jsme se snažili zvelebit území 
našeho obvodu, sluší se krátce zrekapi-
tulovat výsledky onoho snažení.
Bohužel se najdou tací, a to mne mrzí, 
kteří tvrdí a veřejně prohlašují, že se zde 
nic nedělá pro lidi, že nemá smysl připo-
menout 30 let existence obvodu, protože 
se stejně nic neudělalo. Vadí mi, že takto 
mluví i někteří dlouholetí zastupitelé na 
veřejném zasedání. Ještě pochopím cho-
vání některých spolubydlících, kteří po 
svém každodenním desátém pivu kriti-
zují vše a sami nic nedělají. Ale jinak to 
považuji za urážku těch, kteří v dobrém 
úmyslu pracují pro naše občany. Kdo 
není slepý, musí si všímat změn k lepší-
mu, i když třeba nejsou zrovna před jeho 
domem. Náš obvod je velký a starat se 
o hektary zeleně, kilometry komunikací, 
desítky hřišť a sportovišť, či svěřených 
budov, je náročný úkol. Přiznávám, že 
je řada věcí, které se nám z různých dů-
vodů dosud nepovedlo zrealizovat, ale 
výčet toho, co je uděláno, je několikaná-
sobně větší. Dost cestuju po naší repub-
lice a navštěvuji větší, či menší města. 
Drtivá většina těchto obcí má krásné 
centrum a přilehlé uličky. To, co však 
vidím v jejich okrajových částech, jako 
jsme my, si u nás nedovedu představit. 
U nás nenarazíte na jedinou nesjízdnou 

silnici, nebo neschůdný a nebezpečný 
chodník. Zloba v lidech je zřejmě dána 
pesimistickou dobou a neustálým příli-
vem negativních informací v médiích. 
Omlouvám se za tento úvod, ale tak ně-
jak to cítím po permanentním nátlaku, 
na který jsem nebyl zvyklý.
Výčet toho, co je v posledních týdnech 
realizováno, nebo se do konce roku ještě 
chystá, alespoň ve zkratce. Doplnění are-
álu u veřejného ohniště u svítkovského 
mostu o dřeviny a herní prvek pro děti, 
chodník a zeleň M. Pujmanové, chodník 
P. Holého, chodník Písková, altán na 
hřišti O. Brázdy, pergola a workout na 
Březince, ovocný sad u slepého ramene, 
fasáda radnice, prostor před poliklinikou 
N. Trnová, veřejné ohniště u lesoparku 
JPT s lavičkami a stolem, tři kontejnero-
vá stání J. Jabůrkové, chodník Trnovská, 
altán na Ohrádce a v Pohránovské aleji 
s ohništěm, interiéry a dvůr včetně plotu 
OD Ohrazenice, odvodnění Poláčkova, 
projekt hospodářský dvůr za garážemi, 
oprava vodní nádrže a střechy OD v Dou- 
bravicích. Určitě jsem 
něco zapomněl, ale i tak 
je toho dost.
Po úspěšném dětském 
dni „Rozloučení se ško-
lou“ v Trnové vás zvu 
na další akci obvodu, 
tentokrát „Rozloučení 
s prázdninami“ 2. 9. na 
Ohrádce. Dětem a vlast- 
ně i jejich rodičům přeji 
po dvou letech normál-
ní školní rok.
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JAK JEDNALY ORGÁNY MO PARDUBICE VII
Dne 1. 6. 2022 se konalo 47. zasedání Rady MO Pardubice 
VII. Rada projednala kontrolu plnění a aktualizace Programu 
rozvoje MO Pardubice VII na období 2018-2022, návrh závě-
rečného účtu MO Pardubice VII za rok 2021, návrh druhé změ-
ny rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022, stanovení počtu 
členů ZMO Pardubice VII pro volební období 2022–2026, ná-
vrh Komplexního vyhodnocení orgánů MO Pardubice VII za 
rok 2021, vyhodnocení zimní údržby a oprav místních komu-
nikací po zimě 2021/2022, zprávu o provedených kontrolách 
KV ZMO Pardubice VII, prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD 
Doubravice, výběr zhotovitele na veřejné zakázky „Oprava 
fasády budovy OD Rosice nad Labem“ a „Výměna střešního 
pláště OD Doubravice“. Dne 8. 6. 2022 proběhlo 18. zasedání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII, kde se projednala kontrola 
plnění a aktualizace Programu rozvoje MO P VII na období 
2018-2022, návrh druhé změny rozpočtu MO Pardubice VII 
na rok 2022, návrh závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 

2021, zpráva o provedených kontrolách KV ZMO Pardubice 
VII, informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí 
MO Pardubice VII v roce 2022, stanovení počtu členů ZMO 
Pardubice VII pro volební období 2022–2026 a informace pra-
covní skupiny – objekt U Skalů. 48. zasedání Rady MO Par-
dubice VII se konalo 13. 7. 2022 a Rada projednávala: návrh 
darů členům Komisí Rady MO Pardubice VII za 1. pol. 2022, 
kontrolu plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období  
2. čtvrtletí 2022, návrh obsahu Zpravodaje MO č. 3/2022, 
návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Nákup 
sekacího traktoru s příslušenstvím“, návrh členů komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup 
sekacího traktoru s příslušenstvím“, návrh Dodatku č.1 ke 
Smlouvě o dílo č. 7/2022 v souladu s bodem V. čl. 9 Směrni-
ce č. 15 – Zadávací řád veřejných zakázek, výběr zhotovitele 
na veřejné zakázky „PD rekonstrukce hospodářského dvora 
Ohrazenice“ a „Úprava dvoru Obecního domu Ohrazenice“.
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LENTILKA SLAVÍ 30 LET 
Letos oslavíme 30  let  LENTILKY, kdy budeme otevírat 
NOVÉ MULTISENZORICKÉ CENTRUM, jehož součástí 
jsou tělocvičny SENZORICKÉ INTEGRACE a celosvětový 
koncept SNOEZELEN (multismyslový koncept), který uplat-
ňujeme jak při denních aktivitách v rámci školky, tak i v rámci 
odborných terapií v Rehabilitačním centrum. 
Přijďte se podívat ve dnech OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.  
a 17. 10. od 8:00 do 16:00 hod., více na www.drclentilka.cz. 
Na viděnou se těší celý tým LENTILKY.

LENTILKA  –  INTEGRAČNÍ  ŠKOLKA A  REHABILI-
TAČNÍ CENTRUM vznikla 1. 1. 1992, zřizovatelem je Sta-
tutární město Pardubice. 
INTEGRAČNÍ ŠKOLKA je určena pro děti zpravidla od 3 do 
7 let. Cílovou skupinu tvoří děti s handicapem (tělesné a kom-
binované postižení, logopedické vady, poruchy autistického 
spektra aj.), děti se zdravotním znevýhodněním (př. cukrovka, 
respirační onemocnění aj.) a děti zdravé. Spádově řeší děti z ce-
lých Pardubic. Jedná se o unikátní model v ČR. V současnosti 
jsou zde 3 integrační třídy, kdy ve třídě je max. 15 dětí, posíle-
ný pedagogický personál, spec. pedagog se věnuje individuálně 
dětem se specifickými potřebami, skupinu dětí vede učitelka 
MŠ s asistentem pedagoga se Školním vzdělávacím programem 
jako mají děti v běžných MŠ.  Dále pak 1 třída speciální s inten-
zivní a individuální podporou pro děti s poruchami komunikace, 
sociální integrace a poruchami autistického spektra.  
REHABILITAČNÍ  CENTRUM nabízí odborné terapie – 
klinická logopedie, fyzioterapie, ergoterapie a péče reh. lékaře 
pro děti od narození do 18 let. Tyto služby využívají i děti bě-
hem docházky v integrační školce. 
Ročně poskytne LENTILKA komplexní péči v integrační 
školce průměrně 65 dětem, v rámci rehabilitačního centra od-
borně ošetří téměř 1 000 dětských klientů/rok. 
Cílem péče v LENTILCE je poskytování komplexní a ucele-
né péče, na které se podílí široký multidisciplinární tým od 
pedagogů, spec. pedagogů, přes zdravotníky: klinický logo-
ped, ergoterapeut, fyzioterapeut, reh. lékař, i psycholog (detaš. 
pracoviště Psychocom), tak zejména i rodiče. 
Nedílnou součástí je spolupráce s navazujícími službami, 
např. raná péče, Speciálně pedagogické centrum, osobní asi-
stence, další speciální školky a školy aj.).

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Vás srdečně zve na besedu 
Přednáší: Odborní pracovníci - Sdružení obrany 

spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

Termín a čas: 12. 9. ve 13 hodin 
Místo: Bělehradská 389, Pardubice 

 

PŘIHLÁŠENÍ 
na telefonu: 
775 693 984 

nebo 
na email: 

narcisa.jelinkova@czp-pk.cz 

 

vstup 
zdarma 

Přednáška je určena seniorům a osobám se zdravotním 
postižením. Počet míst je vymezeno, pro účast na tuto akci je 
nutno se předem přihlásit. 

Během přednášky bude 
zajištěno drobné občerstvení. 



VOLIČI Z ROSIC BUDOU VOLIT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Informace o blížících se volbách, a to do Zastupitelstva města Pardubic, Zastupitelstva  

městského obvodu Pardubice VII a Senátu Parlamentu ČR.
Volby do Zastupitelstva města Pardubice a Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice VII a prvního kola Senátu Parla-
mentu ČR se ve Statutárním městě Pardubice konají ve dvou 
dnech, v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
Volebních místností máme na území MO Pardubice VII cel-
kem šest a u některých se jejich umístění pozměnilo.
Č. 7001 – ZŠ Polabiny II – voliči místní části Trnová, přízemí 
budovy vpravo od hlavního vchodu
Č. 7002 – ZŠ Polabiny II – voliči Nové Trnové a Kréty, příze-
mí budovy vpravo od hlavního vchodu
Č. 7003 – Mateřská škola Rosice, ul. Prokopa Holého 160 – 
voliči z Rosic, 
Č. 7004, 7005 – ZŠ Ohrazenice – voliči místní části Ohraze-
nice,
Č. 7006 – obecní dům Doubravice – voliči místní části Doubra-
vice.
Označení poštovních schránek
Jedním z úkolů starosty je zajistit dodání hlasovacích líst- 
ků voličům s trvalým pobytem na území městského obvodu 
nejpozději 3 dny před dnem voleb. V souvislosti s roznáškou 
hlasovacích lístků bychom vás chtěli požádat o spoluprá-
ci spočívající v řádném označení vašich poštovních schrá- 
nek. Žádáme vás tímto o označení vašich schránek a o ulehče-
ní práce těm, kteří budou roznášku hlasovacích lístků provádět. 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, dů-
vodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsko-
vá volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
Voličské průkazy (jen senátní volby) 
Úřad městského obvodu Pardubice VII vydává pro volby do 
Senátu Parlamentu České republiky voličské průkazy občanům 
s trvalým pobytem v Městském obvodě Pardubice VII. Voličský 
průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Senátu 
ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 
volby vyhlášeny a  v  jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spa-
dajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li 
o voliče, který nebydlí na území České republiky. Žádat o volič-
ské průkazy lze ode dne vyhlášení voleb: – osobně – v provozní 
době Úřadu městského obvodu Pardubice VII nejpozději 21. 
září 2022 do 16:00 hodin - podáním v listinné podobě s úředně 
ověřeným podpisem voliče nejpozději 16. září 2022 – podáním 
v elektronické podobě zaslaným prostřednictvím datové schrán-
ky – podání musí být úřadu doručeno nejpozději 16. září 2022. 
Voličský průkaz může být voliči vydán nejdříve 8. září 2022.

 PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ  
V LESOPARKU J. POTŮČKA

V pondělí 20. června 2022 od 12 hodin se v lesoparku  
J. Potůčka uskutečnilo pietní shromáždění k uctění památky 
obětí heydrichiády. Shromáždění je vzpomínkou na události, 
které odstartoval  27. května 1942 atentát  na zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Děkujeme všem, kteří s námi přišli uctít památku našich 

padlých spoluobčanů.

Zpravodaj SEDMIČKA, číslo 3/2022

 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
24. červen patřil dětem. V lesoparku 
JPT v Trnové proběhla dětská akce 
„Rozloučení se školou“. Odpoledne 
plné písniček a soutěží pro děti při-
pravil dětský bavič Pája Chabičov-
ský. Na děti zde čekaly pohádkové 
postavičky, u kterých plnily jedno-
duché úkoly za drobné odměny. Děti 

navíc mohly vyzkoušet spoustu zábavných atrakcí, třpyti-
vé tetování a ve tvořivé dílně si mohly vyrobit svoji vlastní 
placku. I letos za dětmi dorazil balónkový klaun. 
Obdobná akce, pod názvem „Rozloučení s prázdninami“, 
proběhne 2. září na Ohrádce v Ohrazenicích. 
Velké poděkování patří všem účinkujícím a Hypermarketu 
Globus za věnování dárkových balíčků pro děti.

3



 

Vážení občané,
zveme Vás na 19. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, které se bude konat ve 
středu 7. září 2022 od 16:00 v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice 
VII, Generála Svobody 198, Pardubice (2. patro). 
Program je vyvěšen na úřední desce ÚMO www.pardubice7.cz.
Jednání zastupitelstva je veřejné.

www.pardubice7.cz, mail: urad@pardubice7.cz

PROVOZ SEPARAČNÍCH DVORŮ
nebo platného občanského průkazu s místem trvalého byd-
liště v Pardubicích.

•  Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má nárok 
na odložení odpadu zdarma v množství 200 kg od občana za 
týden; u stavební suti je toto množství 300 kg od občana za 
měsíc.

Separační dvory (SD) na území města Pardubic provozují 
Služby města Pardubic a.s. ve spolupráci s Magistrátem města 
Pardubic a městskými obvody. Podmínky pro ukládání odpadů 
na SD jsou následující:
•  Občan je povinen prokázat platbu komunálního odpadu 

v Pardubicích, a to buď předložením dokladu o zaplacení, 

DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA SEPARAČNÍCH DVORECH:

ODPAD Příjem SD:

papír, sklo, plasty (včt. tetrapakových obalů), kovy všechny SD
stavební suť, keramika všechny SD
velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…) všechny SD
vyřazená elektronika (lednice, televizory, PC, zářivky, monočlánky…) všechny SD
pneumatiky (osobní, bez disků) všechny SD
jedlé oleje, tuky (v uzavřených nevratných nádobách) všechny SD
zeleň, větve všechny SD mimo Polabiny
nebezpečné odpady (barvy, kyseliny, hydroxidy, pesticidy, lepidla, pryskyřice, oleje, ředidla, 
olejové filtry, autobaterie…) všechny SD mimo Polabiny

eternit, lepenka pouze Dražkovice *)
*) eternit a lepenka jsou přijímány (souhrnně) pouze do množství 200 kg na číslo popisné a rok!

Umístění separačních dvorů
Provozní doba

den od do

Rosice nad Labem, ul. J. K. Tyla po, st
so

13:00
8:00

17:00
12:00

Ohrazenice, ul. Pohránovská po, st
so

13:00
8:00

17:00
12:00

Dražkovice, areál překladiště odpadu po, út, čt, pá
st

6:30
6:30

15:00
17:00

Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad z podnikatel-
ské činnosti. Tento odpad je možno po dohodě odložit za 
poplatek na překladišti odpadů Dražkovice:
Po–Pá: 6:30–5:00 hod.

Zároveň jsou všechny sběrné dvory současně místem zpět-
ného odběru elektrozařízení. 
Pro poslední prodejce je místem zpětného odběru elektro-
zařízení pouze separační dvůr Dražkovice.

Bližší informace o provozu separačních dvorů Vám poskytneme na adrese:
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice

Tel.: 466 260 832 - 33, mobil.: 777 612 403, 777 783 223 e-mail: info@smp-pce.cz

 

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE MO PARDUBICE VII
Na spadnutí je zahájení opravy  chodníků  v  ulici  Písková.  
Probíhá oprava fasády obecního domu v Rosicích nad La-
bem a oprava střechy na obecním domu v Doubravicích. Na 
opravu  části  komunikace  a  chodníků  v  ulici  J.  K.  Tyla 
probíhají stále projekční práce. V Trnové pokračují opravy 
kontejnerových stání v ulici Jožky Jabůrkové (u lesa) a v této 
místní části taktéž připravujeme výstavbu  chodníku  před 

novou poliklinikou. Opravy rybníčku v Pohránovské ulici 
budou zahájeny patrně v říjnu. Na odvodnění v ulici Poláč-
kova je zpracovaná projektová dokumentace a budou započa-
ty práce na výběru vhodného zhotovitele. Pokračují práce na 
opravě účelové komunikace z Doubravic do Semtína. Před 
zahájením je taktéž úprava dvorku obecního domu v Ohra-
zenicích.
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V ZÁŘÍ SI OPĚT ZASTŘÍLÍME 
Z PRAKŮ NA ROSICKÉ PRAKIÁDĚ

Opět po roce se sejdeme na fotbalovém hři-
šti TJ Sokol Rosice nad Labem v  sobotu 
17. 9. 2022 od 13:00 h., abychom jsme si 
zastříleli pořádně z praků. 
Soutěžit budeme v kategoriích: děti, ženy 
a muži. Každý účastník obdrží malou hod-

notnou cenu za účast. To nejdůležitější, ale bude, že si užije-
me společně pěkné sportovní odpoledne.
Sledujte náš FCB: Hasiči Rosice nad Labem, nebo web: 
sweb.cz/sdh.rosice

Za SDH Rosice nad Labem, 
starosta sboru: Ing. Plocek Ondřej

 

HLEDÁME BABIČKY DO ŠKOLEK I KULTURNÍ PARŤÁKY
Víte, že dobrovolnictví je 
dnes v módě? Tak pojďte 
s dobou a vyzkoušejte si 
ho na vlastní kůži! Naše 
Dobrovolnické centrum 
Koalice nevládek Pardu-
bicka funguje už sedm let 
a každoročně vysílá zhruba 

dvě stovky dobrovolníků do několika desítek organizací, kde 
se věnují nejrůznějším činnostem. Nabídka aktivit je velice 
pestrá. Od září přivítáme především nové „babičky a dědeč-
ky“, kteří by rádi trávili třeba jedno dopoledne týdně s dětmi 
v mateřských školách. Zde si s nimi povídají, hrají, čtou nebo 
chodí na procházky, a děti je za to odmění tím nejkrásnějším 
dárkem – smíchem a radostí ze společně stráveného času. Hle-
dáme také zájemce pro doprovázení hendikepovaných osob za 
pardubickou kulturou v rámci jedinečného projektu „Culture 

 

SALAŠE
Městský obvod Pardubi-
ce VII, obdržel finanční 
dar od firmy PS BRNO, 
s. r.o., na nákup 3 ks dře-
věných altánů Salaš Tat-
ry, které byly umístěné do 
prostoru dětských hřišť 
v ulici O. Brázdy v Rosi-
cích nad Labem a parku 
Ohrádka v Ohrazenicích 

a třetí, který bude ještě doplněn venkovním veřejným ohniš-
těm, do pohránovské aleje v Ohrazenicích. Uvedená firma je 
investorem stavby: Výrobně – montážní a skladovací areál 
Rosice nad Labem.   

Buddy – kulturní parťák“. Dobrovolníci u nás dále můžou po-
máhat i dětem s doučováním nebo zpříjemnit čas opuštěným 
seniorům, pečovat o cenné polabské přírodní lokality s partou 
mladých nadšených ochránců přírody či se zapojit do pořádání 
akcí pro veřejnost. Je toho opravdu mnoho, proto nás navštiv-
te, ať už virtuálně prostřednictvím webu www.dobrokonep.cz, 
nebo po domluvě na tel. 775 551 412 přímo v naší kanceláři 
v pardubickém Evropském spolkovém domě, a seznamte se 
blíže s možnostmi, kde a jak se zapojit. Ptáte se, zda je dob-
rovolnictví vhodné zrovna pro vás? Nebojte, dobrovolníkem 
může být každý – od studentů po seniory. Taky není většinou 
potřeba nic speciálního znát či umět, důležitá je hlavně chuť 
pomáhat, dobrá nálada a trocha empatie. Neváhejte, přijďte za 
námi a staňte se součástí našeho DOBROtýmu. Obohatíte se 
o nové zážitky i hřejivý pocit z pomoci druhým!

Lucie Křivková, 
koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP

SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV V MO PARDUBICE 7
Účastníci turnaje soutěžili a sbírali bodové ohodnocení ve fot-
bale, florbale, házené, frisbee a tenise.
Z vítězství se nakonec zaslouženě radovali Jan Klouček, Voj-
těch Kozák a Kristýna Panáková. Finalisté semifinálového 
turnaje v MO Pardubice 7 získali upomínkové diplomy, věcné 
odměny a mnoho dalších sponzorských cen. Společně s cena-
mi obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepubliko-
vý turnaj, Národní finále v Poděbradech, který se bude konat 
v předvánočním termínu 3. 12.–4. 12. 2022. Na tomto turnaji 
budou postupující hráči reprezentovat zejména základní ško-
lu, MO Pardubice 7 a Pardubický kraj. Vítěz Národního finá-
le v Poděbradech převezme putovní pohár TAJV od ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy.
Sportovní den mládeže s TAJV v MO Pardubice 7 byl zreali-
zován za podpory MO Pardubice 7, Magistrátu města Pardu-
bice, Krajského úřadu Pardubického kraje a partnerů projektu.

Mgr. Jan Váňa, organizátor soutěže TAJV
www.tajv.cz

2. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní  den mládeže 
s TAJV v MO Pardubice 7 byl zrealizován ve čtvrtek 16. 6. 
2022 v odpoledních hodinách na venkovním multifunkčním 
sportovišti u ZŠ Pardubice – Ohrazenice. Jednalo se o semifi-
nálové kolo z celkového počtu 250 turnajů v České republice. 
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Nová fotbalová sezona: 
V polovině srpna byla zahájena nejnižší krajská soutěž, v níž 
nechybí fotbalisté Rosic nad Labem. Do 1. B třídy se Rosice 
vrátily po čtyřech letech. 
„Pro novou sezonu v 1. B třídě máme společný cíl, a to po-
hybovat se v horních patrech tabulky. Pokud se nám vyhnou 
zranění a zůstaneme kompletní, tak budeme chtít umístění na 
bedně. Věřím, že budeme mít opět velkou podporu ze strany 
diváků,“ řekl rosický trenér Jiří Tesař před začátkem nového 
ročníku 2022/2023. 
Rosice budou nastupovat v jedné z krajských I. B tříd, kon-
krétně ve skupině A. Během podzimní části potkají celkem 13 
soupeřů z pardubického i chrudimského okresu. Nováčky to-
hoto ročníku jsou Opatovice nad Labem, Moravany B a Rvá-
čov. Zveme vás na zápasy na rosickém hřišti. 

Muži – I. B třída (rozpis zápasů v pozimní části)
Den Datum Čas Soupeř
SO 13. 8. 17:00 ROSICE – Přelovice
SO 20. 8. 17:00 Stolany – ROSICE
SO 27. 8. 17:00 ROSICE – Chvojenec
SO 3. 9. 17:00 Rváčov – ROSICE
SO 10. 9. 16:00 ROSICE – Slatiňany
PÁ 16. 9. 17:00 Řečany n. L. – ROSICE
SO 24. 9. 15:30 ROSICE – Horní Jelení
SO 1. 10. 15:00 Rozhovice – ROSICE
NE 9. 10. 15:00 Opatovice n. L. – ROSICE
SO 15. 10. 14:30 ROSICE – Choltice
SO 22. 10. 14:30 Hrochův Týnec – ROSICE
SO 29. 10. 14:30 ROSICE – Moravany B
NE 6. 11. 14:00 Nasavrky – ROSICE

TJ SOKOL ROSICE NAD LABEM, Z.S. (FOTBAL)

Mládež: 
V závěru minulého ročníku se na hřišti v Rosicích odehrál tur-
naj v kategorii starší přípravky. Vítězem se stal tým Nemošic, 
který převzal pohár z rukou Vítězslava Čapka, starosty Měst-
ského obvodu Pardubice 7 a Petra Kolína, předsedy TJ Sokol 
Rosice nad Labem. Domácí výběr Rosic obsadil čtvrtou pozici.
Výsledky turnaje U11 v Rosicích: 1. SK Nemošice, 2. SK Par-
dubičky, 3. SK Lázně Bohdaneč, 4. TJ Sokol Rosice nad Labem. 

Nábor do mládežnických týmů: 
Fotbalový nábor do mládežnických týmů Rosic pokračuje, tré-
ninky budou pokračovat i v další sezoně, první zápasy jsou 
na programu začátkem září. Zveme mladé zájemce o fotbal, 
a to především do týmů starší a mladší přípravky. Informace 
na telefonu 731 324 346. 
Další informace o rosickém fotbale na webu: www.tjsokolro-
sice.sklub.cz
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periodický tisk územního samosprávného celku  
Městského obvodu Pardubice VII

ZPRAVODAJ Městského obvodu Pardubice VII č. 3/2022,  
vychází 31. 8. 2022.

Místo vydání Městský obvod Pardubice VII,  
ul. Gen. Svobody 198, Pardubice,  

IČO 00274046, e-mail: urad@pardubice7.cz, tel.: 466798332.
Sestavila Ing. Marcela Kroutilová. 

Tisk fronte tiskárny s. r. o., Sezemice. 
Číslo registrace MK ČR E 11514, vychází 4x ročně v nákladu 3000 kusů. 

Na zveřejnění příspěvku nevzniká právní nárok. 
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu nebo zkrácení textu  

bez konzultace s autory.  
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.  

Rukopisy ani fotografie se nevrací.
Uzávěrka příspěvků příštího čísla: 5. 11. 2022  

(změna termínu vyhrazena), příspěvky: max. 40 řádků.

  

 
 

 
 
 

      Přivítáme učenlivé, pečlivé a  

      zručné zájemce o zaměstnání.  

      Budeme rádi, když nám pošlete    

      životopis, abychom Vám mohli  

      nabídnout osobní schůzku.   
 

    Pro více informací nás 
    kontaktujte: 
 AWOS s. r. o. 

Výzkumná 79 
533 51 
Pardubice 

 Poskytneme Vám 
 stabilní práci v příjemném prostředí, 

 závodní stravování s příspěvkem, 

 možnost dalšího vzdělávání, 
 vánoční dovolenou navíc, 

 firemní pracovní oblečení, 

 možnost účastnit se kulturních a    

 sportovních akcí. 

kariera@awos.cz  
 Tel. +420 466 009 620 
 www.awos.cz/kariera 

Vývoj a výroba 
průmyslové elektroniky 

    Jsme kvalitní český výrobce v oboru  

    průmyslové elektroniky v Pardubicích. 

    Pracujeme s nejnovějšími technologiemi  
    v moderním a čistém prostředí a nabízíme  

    celou řadu pracovních příležitostí. 

  
  Hledáme nové kolegy 
  

Městského obvodu PardubiceMěstského obvodu Pardubice

Na vybrané programy SLEVA PRO ZÁKAZNÍKY GLOBUS BONUS.

DOPŘEJTE SVÉMU VOZU 
PRÉMIOVOU PÉČI V MYCÍ 
LINCE GLOBUS!
Economic  99 Kč
vysokotlaké předmytí, aktivní pěna, sušení 

Standard 129 Kč
vysokotlaké předmytí, aktivní pěna, 
péče o podvozek, sušení

Comfort 179 Kč
vysokotlaké předmytí, aktivní pěna, 
péče o podvozek, konzervační pěnový vosk 
s nanotechnologií, sušení

Exclusive 199 Kč
vysokotlaké předmytí, aktivní pěna, 
péče o podvozek, konzervační pěnový vosk 
s nanotechnologií, sušení, zaleštění nanovosku

Otevřeno denně od 7.00 do 21.00 hodin.
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