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Slovo 
starosty

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

níčku v Ohrazenicích jsou v režii ma-
gistrátu. V letošním plánu je ještě 
chodník v ul. Písková, střešní krytina 
v OD Doubravice a fasáda OD Rosice. 
Určitě jsem si nevzpomněl na všechno, 
ale jak vidíte, stále se něco buduje a vy- 
lepšuje. 
Jak jsem psal na webových stránkách 
obvodu, jednal jsem s Dopravním pod-
nikem města Pardubic o problémech 
se spojem č. 6. Po otevření nadjezdu 
Kyjevská se situace podstatně zlepšila 
a extrémní zpoždění jednotlivých vozů 
jsou doufejme již minulostí. Doporučuji 
vám používat ve svém mobilu na strán-
kách www.dpmp.cz polohu vozů MHD 
na mapovém podkladu. Zde si můžete 
vyfiltrovat linku a u každého pohybují-
cího se vozu jsou informace odkud, kam 
a s jakým zpožděním jede. Funguje to 
výborně.
Přeji vám krásné letní dny, zasloužené 
dovolené a dětem prima prázdniny.

Vítězslav Čapek

Vážení spoluobčané,
jarní období nám přiná-
ší radostnější pohled na 

svět a svit slunce zlepšuje náladu. Ne-
nechme se, pokud možno nervovat ka-
ždodenním přílivem negativních zpráv, 
jež do nás hrnou média.
Ústup koronavirové epidemie nám 
umožnil vrátit se do běžného života 
a to znamená, že se letos po dvou le-
tech konají tradiční akce. Všichni jste 
zváni na dětské dny v režii jednotlivých 
Sborů dobrovolných hasičů 4. 6. v Ro-
sicích, Ohrazenicích a Trnové, a 11. 6. 
v Doubravicích. Akce pro děti s boha-
tým programem s názvem Rozloučení 
se školou pořádá městský obvod v pátek 
24. 6. v Lesoparku Jiřího Potůčka v Tr-
nové. Zde také proběhne dne 20. 6. Piet-
ní akt k uctění památky J. Potůčka.
V pátek 10. 6. se v kostele sv. Václava 
v Rosicích u příležitosti „Noci kostelů“ 
uskuteční koncert Souboru staré hudby 
Bona Nota. Zazní skladby Jana Křtitele 
Nerudy, rosického rodáka.
Tradiční akce Dědečkova výstava his-
torických strojů bude letos dne 16. 7. 
v areálu SÚS v Doubravicích.
V nejbližších dnech bude nachystána 
ke shlédnutí další výstava fotografií na 
téma Česká krajina v rosické knihovně.
Petiční akce proti záměru zprovoznění 
Spalovny nebezpečného odpadu v Rybi-
tví má být ukončena k poslednímu květ-
nu. Kromě on-line vyjádření, jejichž 

počet mi není znám, bylo na podpiso-
vých arších dosud odevzdáno za MO 7 
přibližně 400 negativních vyjádření.
Stavba lávky přes slepé rameno Labe 
byla rozhodnutím zastupitelstva odlo-
žena, ale stavební povolení je platné 
a může se stát, že vedení města v příš-
tím volebním období přehodnotí svůj 
postoj k věci a stavbu prospěšnou nejen 
pro Rosice, ale všechny občany Pardu-
bic, bude spolufinancovat s námi. K pří-
padnému odkupu objektu Restaurace 
U Skalů byla jmenována pracovní sku-
pina a ve věci se jedná.
Pro podzimní volby máme zajištěny 
volební místnosti v polabinské škole 
tentokrát již obě v přízemí (pro Trno-
vou a Krétu) a v Rosicích je domluvena 
místnost v Mateřské školce.
Co se týká stavebních aktivit, zmíním 
opravy chodníků v ul. Prokopa Holého, 
Trnovská a Marie Pujmanové, kde zbývá 
dokončit zahradnické práce. Dále opravy  
kontejnerových stání v ul. J. Jabůrkové,  
začala rekonstruk- 
ce „Bazény“ v Dou- 
bravicích, probíha- 
jí úpravy terénu 
u budoucího sadu 
ovocných stromů 
v Rosicích. Máme 
nakoupeny další la- 
vičky na dětské 
hřiště v ul. Oskara 
Brázdy a přístřešek 
do Březinky. Ob-
jednána je workou-
tová sestava tam- 
též a opravy ryb-
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Letošní jarní čás-
ti úklidové akce 
„Ukliďme  Česko“, 
kterou pořádal náš 
městský obvod, se 
zúčastnilo celkem 
11 dobrovolníků, 
z toho 5 dětí. Letošní 

účast byla postavená hlavně na žácích Základní školy v Ohra-
zenicích s jejich doprovodem, kterým patří zvláštní poděko-
vání a dále mezi účastníky byla z řad občanů našeho obvodu 
jedna mladá paní z Trnové, která nám nahradila to chybějící 
sluníčko v jinak pošmourném dni. Zbytek celkového počtu 
tvořili zástupci úřadu. V tomto spíše nevýrazném počtu se 
udělalo skutečně hodně práce. Uklizeny byly oba břehy Bro-

V sobotu 2. 4. 2022 proběhla akce „Ukliďme Česko“

zanského potoka kolem OD Globus v délce cca 2 km a les-
ní pozemky tento úsek lemující v místní části Trnová. Mimo 
všudypřítomný drobný komunální odpad, byly odstraněny tři 
černé skládky odpadu, registrované v aplikacích Dej Tip nebo 
Zmapuj To. 
O čtrnáct dní později se svým dílčím úklidem k akci přidali 
ještě hasiči z Trnové.
Nezbývá mi, něž ohodnotit celou akci na výbornou a všem 
účastníkům patří ještě jedno velké poděkování. Přírodě jsme 
v těchto lokalitách ulehčili o více než 900 kg odpadu, ze kte-
rého se vytřídilo 180 kg pneumatik. Zbytek tvořil směsný 
komunální odpad a zvlášť likvidované vytříděné sklo, plasty 
a kovy. 

T. Vencl, ŽPOD

JAK JEDNALY ORGÁNY MO PARDUBICE VII
Dne 9. 3. 2022 se konalo 17. zasedání Zastupitelstva Měst-
ského obvodu Pardubice VII. Zastupitelstvo projednalo Pe-
tici občanů – Lávka přes slepé rameno Labe, informativní 
zprávu – ,,HMG přípravy investičních akcí realizovaných 
v rámci rozpočtu MO P VII na rok 2022, žádost Římskoka-
tolické farnosti Rosice o financování obnovy střechy kostela 
v Rosicích, nákup restaurace U Skalů, návrh první změny 
rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2022 
a vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII za rok 
2021. 
Dne 21. 3. 2022 proběhlo 44. zasedání Rady MO Pardubice 
VII, kde rada projednala návrh smlouvy na opravu chodní-
ku v ulici Danihelkova a M. Pujmanové, návrh Statutárního 
města Pardubice, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze 
místní komunikace nebo jejich úseky užít k stání vozidla za 
cenu sjednanou a návrh na ustavení pracovní skupiny.
45. zasedání Rady Městského obvodu se konalo 6. 4. 2022 
a rada projednávala: Vyhodnocení údržby veřejné zeleně za 
rok 2021 a plán údržby zeleně v rámci MO na rok 2022, vy-
hodnocení údržby dřevin za rok 2021 a plán výsadby na rok 
2022, stav objektů spravovaných městským obvodem a vý-
nosy z objektů spravovaných MO Pardubice VII za období 

roku 2021 a předpoklad výnosů v roce 2022, návrh obsahu 
Zpravodaje č. 2/2022, kontrolu plnění usnesení Rady MO 
Pardubice VII za období 1. čtvrtletí 2022, informace o akcích 
organizovaných MO Pardubice VII a schválení věcných darů 
pro účastníky akcí, průběžnou informaci o stavu a fungování 
místních knihoven v rámci MO Pardubice VII, návrh odvo-
lání člena Místní komise Rosice nad Labem, návrh smlouvy 
na „Obnovu vodorovného DZ na Krétě“, návrh smlouvy na 
„Opravu účelové komunikace Doubravice-Semtín a návrh 
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Opravy břehů 
a odtěžení nánosů vodní nádrž Doubravice“.
Další, v pořadí 46. zasedání RMO proběhlo 4. 5. 2022. 
Z jednání vybíráme – jmenování zástupce Městského obvo-
du Pardubice VII do Pracovní skupiny Zásad pro spolupráci 
s investory, stav černých skládek na území MO, návrhy zadá-
vací dokumentace na veřejné zakázky: „Oprava fasády sídla 
ÚMO Pardubice VII, oprava střechy OD Doubravice, ulice  
J. Potůčka – dopravní řešení před poliklinikou Trnová“ a ná-
vrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazard-
ních her. 
Zápisy z jednání orgánů naleznete na webových stránkách  
www.pardubice7.cz v sekci samospráva.
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PRO ÚKLID VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
VYUŽÍVÁME NABÍDKY SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM PRÁCE

Městský obvod Pardubice VII 
využívá pro úklid veřejného pro-
stranství pracovníky, kteří jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní a jsou 
v evidenci na úřadu práce. V tom-
to roce také spolupracujeme s Pro-
bační a mediační službou, která 

má na starosti lidi odsouzené k obecně prospěšným pracím.

Pracovníci mají v náplni práce úklid veřejného prostranství, 
místních komunikací, veřejné zeleně, úklid drobných černých 
skládek odpadu a drobné údržbové práce na celém území 
Městského obvodu Pardubice VII.
Není snadné najít vhodně motivované uchazeče o zaměstnání. 
Pracovní náplň se většině uchazečů zdá příliš náročná a mají 
snahu se nástupu do zaměstnání nebo odpracování trestu vy-
hnout. 

Zpravodaj SEDMIČKA, číslo 2/2022

 

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Dovolujeme si upozornit občany, že dne 30. června 2022 je 
splatný místní poplatek ze psů a místní poplatek za obecní sys-
tém odpadového hospodářství.
Občané mohou poplatky hradit přímo na pokladně úřadu v Ro-
sicích nad Labem jak v hotovosti, tak i bezhotovostně – plateb-
ní kartou, a to v době:

Pondělí, středa: od 8.00–11.30 a od 12.30–17.00
Úterý, čtvrtek: od 8.00–11,30 a od 12.30–15.00
Pátek: od 8.00–11.30 a od 12.30–14.00.

Do poloviny května 2022 byly poplatníkům místního poplatku 
ze psů a místního poplatku za obecní systém odpadového hos-
podářství rozneseny pracovníky MO Pardubice VII složenky 
na jejich úhradu. Podmínkou správného doručení složenek 
je  řádné  označení  poštovní  schránky  jmény  všech  osob 
zdržujících se na uvedené adrese, a to především v bytových 
domech. Pro urychlení platby vezměte obdrženou složenku 
s sebou. 
Informace uvedené na složence (výše poplatku, číslo účtu, 
variabilní a specifický symbol platby) mohou občané využít 
k bezhotovostní platbě. Upozorňujeme občany, že při bezho-
tovostní platbě je nutné pro správnou identifikaci platby uvá-
dět vždy jak variabilní, tak specifický symbol. V případě, že 
platba je prováděna jednou částkou za více poplatníků, je třeba 
uvést všechny  variabilní  symboly jednotlivých poplatníků. 

Pro snadnější placení poplatků byl na složence doplněn QR 
kód s údaji pro platbu.
Z důvodu zlepšení pandemické situace byly obnoveny termíny 
výběrů místních poplatků v obecních domech v Ohrazenicích 
a Doubravicích. 
Občané, kteří se zapojili do projektu zelený odpad ze zahrad 
(BIOODPAD) a obdrželi složenku, mohou využít možnosti je-
jího zaplacení na pokladně úřadu MO Pardubice VII. 
Dále chceme informovat občany, že v případě změny trvalého 
pobytu mimo město Pardubice během roku a řádného uhrazení 
místních poplatků, vzniká poplatníkovi vratitelný přeplatek 
v poměrné výši poplatku. V případě úmrtí poplatníka je nárok 
na přeplatek nutné uplatnit v dědickém řízení. Přeplatky lze 
vrátit pouze na písemnou žádost a přesahuje-li částku Kč 200,- 
a více. Příslušný formulář je k dispozici na www stránkách 
Městského obvodu Pardubice VII v sekci poplatky. 

Kontaktní osoby:
MP ze psů: Bc. Sylva Hájková, tel.: 605 312 858,  
e-mail: hajkova@pardubice7.cz
MP za obecní systém odpadového hospodářství:  
Ing. Helena Pavelková,  
tel.: 603549433, e-mail: pavelkova@pardubice7.cz
Vedoucí odboru: Ing. Radka Hančová,  
tel.: 605312765, e-mail: hancova@pardubice7.cz

 

MÍSTNÍ KOMISE A TERMÍNY SCHŮZEK V 2. POLOVINĚ 2022
I nadále v našem městském obvodě působí jako poradní or-
gány Rady městského obvodu Pardubice VII místní komise. 
Obsahem jejich činnosti je monitoring problémů týkajících se 
místních občanů, mezi ně patří zejména připomínky občanů 
k opravám komunikací a chodníků, čištění komunikací a hu-
bení plevelů, stavu přechodů, přistavování kontejnerů a odvo-
zu odpadů, využívání hřišť pro děti a pro sportovní činnost, 

osvětlení chodníků, sekání trávníků, údržbě keřů a stromů 
apod.
V následující tabulce Vám přinášíme přehled termínů a míst 
konání jednotlivých komisí. Jednání jsou otevřená a všichni 
občané jsou srdečně zváni. Členové komisí si rádi vyslech-
nou Vaše náměty a připomínky a předají je k řešení na náš 
úřad.

Místní komise Jednají kde? Kdy? Termíny jednání  
srpen–říjen

Rosice nad Labem Budova Úřadu MO Pardubice VII vždy od 19:00 hod., Gen. Svobody 198 4. 8. 1. 9. 6. 10.
Trnová Obecní dům Ohrazenice vždy od 18:00 hod., Trnovská 42 29. 8. 26. 9. 24. 10.
Ohrazenice Obecní dům Ohrazenice vždy od 18:00 hod., Trnovská 42 24. 8. 7. 9. 5. 10.
Doubravice Obecní dům Doubravice vždy od 18:00 hod. 6. 9. 4. 10.
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Vážení občané,
zveme Vás na 18. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, které se bude konat ve 
středu 8. června 2022 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VII,  
Generála Svobody 198, Pardubice (2. patro).
Program je vyvěšen na úřední desce ÚMO www.pardubice7.cz.
Jednání zastupitelstva je veřejné.
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NOC KOSTELŮ V ROSICÍCH NAD LABEM
Aktivita „Noc kostelů“ vznikla v roce 2001 v Německu (Lange 
Nacht der Kirchen) a v České republice se konala poprvé v roce 
2009. Postupně se z této akce stala u nás celostátní aktivita, 
při které se široké veřejnosti otevírají dveře kostelů, klášterů 
a modliteben a lidé si tak mohou prohlédnout i místa, která zů-
stávají při normálním církevním provozu veřejnosti uzavřena. 
Stalo se také dobrou tradicí, že v průběhu Noci kostelů nabízejí 
organizátoři doprovodný program v různých formách.
 Podobně tomu letos bude i u nás, v Rosicích nad Labem 
v Kostele sv. Václava, kde proběhne v pátek 10.6. premiero-
vá Noc kostelů i s doprovodným programem. Iniciátorem celé 
aktivity je ing. Daniel Chráska, milovník staré hudby, badatel 
v hudebních archivech a dirigent Souboru staré hudby Bona 
Nota. Tento komorní orchestr má již skoro 25 let své domov-
ské sídlo ve Sborovém domě Archa v Polabinách v Lonkově 
ulici a svého největšího úspěchu dosáhl vítězstvím v jedné 
z kategorií soutěže mladých hudebníků Concerto Bohemia 
2001. Když tento soubor začal v současnosti nacvičovat synfo-
nii od významného hudebníka 18. století, skladatele Jana Křti-
tele Nerudy, Daniel Chráska zjistil, že autor skladby se narodil 
v Rosicích ve východních Čechách. A to ho také přivedlo na 
myšlenku zahrát tuto skladbu přímo v jeho rodišti v Rosicích 
nad Labem, a proč ne právě v termínu Noci kostelů. Slovo 

dalo slovo a zainteresované osoby připravily na rosickou Noc 
kostelů zajímavý program.
 Ještě několik slov o Janu Křtiteli Jiřím Nerudovi (jeho plné 
jméno). Většinu svého dospělého života strávil tento výborný 
houslista, skladatel a pedagog v Drážďanech jako člen kurfiřt-
ské kapely. Podle posledních bádání o tomto hudebníkovi je 
jisté, že zemřel v Drážďanech v říjnu roku 1776 jako 65letý. 
To znamená, že se narodil v roce 1711 a ve kterých Rosicích, 
to zůstávalo dlouho neznámo, protože ani v Rosicích u Chrasti, 
ani v Rosicích nad Labem, ani v Rosicích u Brna se v matrikách 
nenalezl záznam o jeho narození. Nejpřesnější místo narození 
je v zahraničních lexikonech uvedeno jako Rositz bei Pardubitz 
(údajně Nerudovo vlastní vyjádření) a z toho také vycházíme.
Takže 10. 6. od 19 hodin zazní v rosickém Kostele sv. Vác-
lava nejen hudba J. K. J. Nerudy, ale i hudba jeho součas-
níků, dozvíte se něco víc o vlastním skladateli a také zajímavé 
informace o historii místního kostela. Celý program potrvá 
přibližně 1,5 hodiny a všichni jste k této mimořádné události 
srdečně zváni.

Za tým organizátorů Vladimír Lukáš

Pozn.: Údaje o J. K. J.Nerudovi byly převzaty z článku  
ve Zpravodaji KPP 1–2/ 2002

ZDRCENÝ JABLKO A NAPEČENO 
– NOVÉ CERTIFIKÁTY REGIONÁLNÍ ZNAČKY KRAJ PERNŠTEJNŮ

cyklistů. „Otevření podniku jsme plánovali s manželem. Bo-
hužel měsíc po otevření manžel zemřel a stáli jsme tak před 
rozhodnutím, zda se do toho pustíme sami se synem. Šli jsme 
do toho“ říká paní Čempělová. Její vynikající jemné pečivo si 
certifikační komisi získalo a Napečeno tak rozšířilo řadu drži-
telů certifikátu regionální značky Kraje Pernštejnů. „Jsme rádi, 
že máme v regionu poctivé výrobce, řemeslníky a producenty, 
jejichž práce si velmi vážíme. Aktuálně jich je v Kraji Pern-
štejnů zařazeno již 25,“ říká regionální koordinátorka Kraje 
Pernštejnů Michaela Kaplavková.
Platnost certifikátu byla prodloužena 4 žadatelům z Kraje 
Pernštejnů: perníkovému „králi“ Pavlu Janošovi a jeho pro-
duktu „ Pardubický perník Pavel Janoš“, panu Sochorovi ze 
Statku Dolany a jeho „Dolanské huse,“ Rybničnímu hospo-
dářství s.r.o. a „Pernštejnskému kaprovi“ a v neposlední řadě 
pardubické umělecké fotografce, paní Editě Bízové a její „ 
Umělecké fotografii.“ Všem srdečně gratulujeme! Značka 
Kraj Pernštejnů patří pod celorepublikovou Asociaci regionál-
ních značek. Přehled všech certifikovaných výrobců najdete 
na www.regionalni-znacky.cz.

4

Na pátečním aprílovém jednání schválila certifikační komise 
Kraje Pernštejnů celkem 2 nové žádosti o certifikaci a 4 žá-
dosti o prodloužení certifikátů. Pardubická moštárna Zdrcený 
jablko si zakládá na regionálním původu jablek, ze kterých 
připravuje nejen lahodné mošty s neobvyklými názvy jako Vi-
robijec nebo Životabudič, ale i jablečný cider. Nejdříve začínal 
majitel moštárny Tomáš Říha tak, že sbíral jablka z opuště-
ných zahrad a sadů, která by jinak shnila a zůstala nevyužita. 
S tím, jak přibývalo zákazníků, však tento zdroj nestačil, a tak 
navázal spolupráci s místním producentem jablek ze Svinčan. 
Kromě původu si majitel zakládá i na ruční, řemeslné práci 
při výrobě moštů: „Když jsem to počítal, tak mi každé jabl-
ko projde rukama celkem 18x.“ V současné době své výrob-
ky dodává na prodejní místa a sám je rozváží zákazníkům až 
domů. Samozřejmostí je 100% přírodní produkt, tzn. že mošty 
nijak nepřislazuje, nefiltruje a nepoužívá žádné konzervanty.
Druhým úspěšným žadatelem je malý rodinný podnik Nape-
čeno z Černé u Bohdanče. Se svými poctivými koláčky, zá-
viny, bábovkami, vánočkami a dalšími domácími moučníky 
již získali věhlas v okolí a stávají se oblíbeným cílem zvláště 
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Městský obvod Pardubice VII pořádá 
v lesoparku v Trnové pro děti  

zábavné odpoledne 

ROZLOUČENÍ 
SE ŠKOLOU

páteční odpoledne 24. června bude 
patřit dětem. V lesoparku JPT v Trnové 

proběhne dětská akce Rozloučení se školou. 
Odpoledne plné písniček a soutěží pro děti 

má připravené bavič Pája Chabičovský.  
Děti budou moci vyzkoušet spoustu 
zábavných atrakcí, třpytivé tetování,  

ve tvořivé dílně si vyrobí svoji vlastní placku 
a s pohádkovými postavičkami budou plnit 

jednoduché úkoly za drobné odměny.  
I letos za námi dorazí balonkový klaun. 

Obdobný program chystáme i začátkem září 
v parku Ohrádka v Ohrazenicích. 

Věříme, že se i počasí vydaří. 

Těšíme se na vás!

STÁLE PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE MO PARDUBICE VII
bu chodníku před novou poliklinikou. V Ohrazenicích byl 
opraven  chodník  v  Trnovské  ulici. Na opravy  rybníčku 
v Pohránovské ulici bylo vypsáno výběrové řízení. Na od-
vodnění  v  ulici Poláčkova se zpracovává projektová doku-
mentace. V Doubravicích bylo započato s opravami požární 
nádrže. Probíhá výběrové řízení na pokládku nové střešní 
krytiny na budovu obecního domu v Doubravicích. Je ob-
jednána oprava povrchu účelové komunikace z Doubravic 
do Semtína. Na stavební část, u které bylo nezbytné zpracová-
ní projektové dokumentace, je tato v realizaci. 

V Rosicích nad Labem byla dokončena oprava  chodníků 
v  ulicích  Marie  Pujmanové  a  Danihelkova (foto). Bylo 
započato s rekonstrukcí chodníků v ulici Prokopa Holého 
(foto). Pro letošní rok ještě počítáme s opravou  chodníků 
v ulici Písková. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele opra-
vy fasády obecního domu v Rosicích nad Labem. Na opravy 
komunikace a chodníků v ulici J. K. Tyla probíhají projekční 
práce. Na Krétě realizujeme opravu vodorovného dopravní-
ho značení. V Trnové bylo započato s opravami kontejnero-
vých stání v ulici Jožky Jabůrkové a připravujeme výstav-
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STUDNA JIŘÍHO KULICHA SE VYDAŘILA

Po vynucené dvouleté pauze se v sobotu 23. 4. konal 21. roč- 
ník Studny Jiřího Kulicha. Nakonec k nám dorazilo na 6 sou-
těžních týmů z okolí. Pro všechna zúčastněná hasičská druž-
stva to byl po dvouleté pauze první opravdový hasičský útok 
a tak nervozita byla na místě. Jakožto pořádající sbor jsme 
nastoupili se dvěma soutěžními týmy. Tým A „mladší“ se 
umístilo opět na 1. místě a tým B „starší“ se umístilo těsně za 
nimi na místě druhém. Počasí nám též vyšlo krásné a tak jsme 
si společně s ostatními týmy ale i diváky celé sobotní dopole-
dne užily. Nezbývá než dodat, že příští rok se bude konat již  
22. ročník, této netradiční hasičské soutěže.
O 14 dní později jsme se zúčastnili Memoriálu F. Holického 
v Trnové, kde nám vítězství uniklo o půl vteřiny.
Děkuji všem členům SDH za aktivní účast.

Za SDH Rosice nad Labem, Ing. Ondřej Plocek

HASIČI Z TRNOVÉ INFORMUJÍ
Po dvou letech, kdy díky covidové pandemii, byly sportovní 
a společenské akce omezené nebo úplně zrušené, se našim 
dobrovolným hasičům v Trnové daří opět pořádat již zave-
dené společenské akce a sportovní soutěže.

První zdařilá akce – pálení čarodějnic proběhla 30. dubna. 
Povedla se a účastníci byli spokojeni.
V sobotu 7. května byla uspořádána hasičská soutěž o Me-
moriál Františka Holického. Zúčastnilo se 7 družstev. Pro 
soutěžící hasiče a diváky bylo připraveno drobné občerst-
vení. Počasí nám přálo. Tato soutěž stejně jako nohejbalové 
soutěže a dětský den je dotována Městským obvodem Par-
dubice VII.

Pořadí vítězů: 1. místo a vítěz memoriálu – Pardubice ženy,  
2. místo – Rosice, 3 místo – Doubravice, 4. Trnová – B, 5. 
Uhřetice, 6. Trnová – A, 7. Pardubice muži

Sobotní den 4. června bude patřit dětem. Rovněž v sobotu 
25. června proběhne turnaj v nohejbale trojic O pohár 
starosty Měst. obvodu Pardubice VII. Na konci října bude 
posvícenský nohejbalový turnaj o posvícenskou husu. 
Zveme vás na plánované akce, přijďte se s námi pobavit. 
Děkujeme Městskému obvodu Pardubice VII za poskytnuté 
dotace.

M. Horník, za SDH Trnová

V pondělí 20. června 2022 ve 12.00 hodin  
se v lesoparku J. Potůčka uskuteční pietní 
shromáždění k uctění památky obětí 
heydrichiády. Shromáždění je vzpomínkou 
na události, které odstartoval 27. května 1942 
atentát na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha.

Pietní shromáždění v lesoparku J. PotůčkaPietní shromáždění v lesoparku J. Potůčka
ve 

DĚTSKÝ DEN pod taktovkou hasičů
Naši  hasiči  po  odmlce  způsobené  covidovou  pandemií 
opět pro děti připravili k jejich svátku celou řadu zábav-
ních soutěží. Věříme, že dětem bude přát i počasí a jejich 
den se jim vydaří.

SDH Ohrazenice 
V sobotu 4. června se již tradičně bude konat oslava dětské-
ho dne v parku Ohrádka. Děti budou mít možnost si zasoutě-
žit v mnoha disciplínách, vyrobit přívěšky a nasbírané body 
vyměnit za hračky nebo sladkosti. Pohodovou atmosféru 
určitě podpoří hudební doprovod Dj Pavla.

SDH Rosice 
Již tradiční a velmi oblíbená oslava pro děti formou zábavné-
ho dne se pod záštitou hasičů bude konat v sobotu 4.června 
od 9:00h. na fotbalovém hřišti TJ Sokol Rosice nad Labem.

SDH Trnová
I v Trnové na hřišti bude pro děti připravena zábava, a to 
v sobotu 4. června. Svůj dětský den si děti pod taktovkou 
hasičů jistě užijí.

SDH Doubravice
Sobotní odpoledne 11.června od 14:30 bude v Doubravicích 
patřit dětem, hasiči pro ně připravili soutěžní cestu v zoo 
plné zkratkových postav a soutěží.
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VZNIKL PRVNÍ DOBROČINNÝ OBCHOD V PARDUBICÍCH S NÁZVEM 
DOBROOBCHOD

Od letošního dubna máme v Pardubicích možnost zavítat do dobročinného bazaru, který otevřela nezisková 
společnost CEDR Pardubice o. p. s. s finanční podporou Města Pardubice. 

V Dobroobchodě můžete koupit nejen dámské, dětské i pánské 
oblečení a módní doplňky, ale také edukativní hračky, knihy 
zaměřené na zdravý životní styl, dětské encyklopedie a výrob-
ky z  šicí dílny, jako jsou dekorativní bytové doplňky, polštářky, 
kuchyňské chňapky, zástěry, bavlněné sáčky na bylinky, pečivo 
a podobně. V nabídce Dobroobchodu najdete rovněž drobnosti 
pro radost, jako jsou mýdla, vonné svíčky, výrobky z keramiky 
atp. Na dětské zákazníky v obchůdku čeká hrací koutek, k dis-
pozici je samozřejmě zkušební kabinka a připravujeme pro Vás 
i možnost zakoupení zážitkových poukazů a další překvapení 
v sortimentu, který stále doplňujeme a obměňujeme.
I Vy nám můžete přinést starší, ale pěkné a nepoškozené 
především dámské a dětské oblečení, doplňky, knihy, dětské 
hračky, rádi Vám také vystavíme darovací smlouvu. Darované 
zboží nabídneme k prodeji v Dobroobchodě, případně k další-
mu smysluplnému využití ostatním neziskovým organizacím. 
Stanete se tak dobrou duší naší společnosti a odnesete si od 
nás dáreček.

DOBROOBCHOD slouží také jako tranzitní sociální podnik. 
Jde o bezpečný tréninkový prostor, kde mohou lidé s vlastní 
zkušeností s duševním onemocněním nastartovat svou pracov-
ní kariéru a který jim umožní návrat do práce vytvořením star-
tovacích tréninkových a chráněných pracovních míst s ohle-
dem na jejich zdravotní stav. 
Na těchto místech si osvojí pracovní a sociální dovednosti, 
získají sebedůvěru a nové pracovní zkušenosti, díky čemuž 
dojde ke zvýšení jejich šance na uplatnění na otevřeném trhu 
práce.
Otevírací doba Dobroobchodu je od pondělí do pátku v čase 
od 11 do 17 hodin a najdete ho v ulici Sv. Anežky České č. 33 
v historickém centru Pardubic.
Více o společnosti CEDR Pardubice o.p.s., o sociálním podni-
kání a konceptu dobročinného obchodu najdete na webových 
stránkách www.cedrops.cz 

Mgr. Alice Voborníková, fundraiser, 
CEDR Pardubice o. p. s.
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PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost paní Anna Poledňáková  
se s Vámi ráda podělí o pár tipů na grantové výzvy,  

stromové ankety a aplikace:

Sázejte stromy! Nadace Partnerství vám přispěje 
(Probíhá od dubna do 30. června)
Díky grantovým výzvám Sázíme budoucnost můžete letos na 
výsadby získat až 400 tisíc korun. Výzvy se zaměřují na vý-
sadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se 
zastavěným územím. Nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči 
o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, 
nářadí či dopravu. V rámci programu Sázíme budoucnost s KB 
penzijní společností můžete dokonce část prostředků čerpat 
i na úpravy studánek, křížků a kapliček, na informační pane-
ly, lavičky, herní prvky apod. Žádat můžete do 30. června na 
stránce www.nadacepartnerstvi.cz/granty 
 
Lovte stromy jako pokémony s aplikací Tree Check 
App (Probíhá celoročně)
Pokud máte rádi stromy, nebo třeba plánujete výlet s dětmi do 
přírody, jistě oceníte novou mobilní aplikaci Tree Check App, 
která po vyfocení rozpozná, o jaký druh stromu se jedná a jaké 
jsou jeho typické vlastnosti. Dále uživateli řekne, kolik tento 
strom v létě vypaří vody, jak velký stín poskytuje a jak moc 
tedy ochlazuje okolní prostředí. Navštívené stromy je možné 
přidávat do mapy, nebo si z nich vytvořit vlastní „herbář“ (na-
příklad sbírku všech památných stromů ve městě). Uživatelé 
v aplikaci sbírají body za návštěvy nových stromů, opakované 
návštěvy i jejich zalévání. Po nasbírání určitého počtu bodů se 
jim za odměnu otevřou příběhy o stromech. Aplikaci je možné 
zdarma stáhnout na Google Play či App store. Více se dozvíte 
na www.lifetreecheck.eu/cs/TreeCheckApp

Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy Sázíme bu-
doucnost (Probíhá celoročně)
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která 
chce výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české krajiny 
a odolnost měst. Zapojit se může kdokoliv, kdo od roku 2019 
vysadil strom mimo les a registruje ho do interaktivní mapy na 
www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa posky-
tuje unikátní přehled o druzích a počtech vysazených stromů, 
lokalitách i subjektech, které jsou do sázení v České republice 
zapojeny. Počítá se opravdu každý strom, tedy i takový, který 
jste vysadili třeba u vás na zahradě.
Podpořte stromy! Hlasujte v anketě Strom roku (Probíhá od 
20. června do 11. září)
Prohlédněte si finalisty letošní ankety Strom roku a dejte svůj 
hlas tomu, který vás nejvíce zaujme.  Vítězný strom získá od-
borného ošetření zdarma a bude Českou republiku reprezen-
tovat také v celoevropském kole soutěže. Své favority můžete 
podpořit v zpoplatněném online hlasování na www.stromroku.
cz anebo pomocí DMSky do 11. září. Od vzniku ankety se 
do hlasování zapojilo více než 736 tisíc lidí a vybralo se přes  
3 miliony korun, které putovaly na výsadby a ošetření stromů. 

Letáček s instrukcemi a další 
dobré rady ke stažení najdete zde:
www.lifetreecheck.eu/cs/
Library/How-to-Adapt-to- 
-Climate-Change-Flyers
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Fotbalová sezona míří ke svému závěru: 
Fotbalisté Rosic nad Labem dál bojují v aktuálním ročníku 
krajské I. A třídy, v červnu ještě odehrají poslední tři zápasy. 
Jeden z nich se bude hrát na domácím hřišti, a to výjimečně 
v neděli, když 12. června přijede rezerva Vysokého Mýta. Sou-
časnou sezonu pak Rosice uzavřou duelem v Přelouči. Děku-
jeme příznivcům za podporu během této sezony a budeme se 
těšit na viděnou opět v příštím ročníku. Nový ročník krajských 
soutěží bude rozlosován začátkem července, první zápasy jsou 
plánovány na polovinu srpna.Muži – I. A třída (zápasy Rosic 
v jarní části)

Muži – I. A třída (zbývající zápasy Rosic v červnu 2022)
Den Datum Čas Soupeř
NE 5. 6. 16:00 Tatenice – ROSICE

(hř. Albrechtice u Lanškrouna)
NE 12. 6. 17:00 ROSICE – Vysoké Mýto B
SO 18. 6. 17:00 Přelouč – ROSICE

Mládež: 
I členové mládežnických týmů pokračují v tréninku a nastupu-
jí k zápasům ve svých soutěžích. V Rosicích hrají mistrovské 
zápasy družstva přípravky a starších žáků. První utkání v rám-
ci turnajů za sebou má i nejmladší přípravka U7. 
Tečkou za aktuální sezonou bude turnaj přípravky U11, kte-
rý klub uspořádá na rosickém hřišti. Hrát se bude v neděli  
26. června od 9.00 hodin. 

Nábor do mládežnických týmů: 
Chcete hrát fotbal v mládežnických týmech Rosic? Zveme 
mladé zájemce o fotbal do kategorie začínajících, ale i do ka-
tegorie žáků. Bližší informace na telefonu 731 324 346. 
Další informace o rosickém fotbale na webu: 
www.tjsokolrosice.sklub.cz

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

VANDALISMUS SE NÁM NEVYHÝBÁ

V poslední době zaznamenáváme čím dál více případů van-
dalismu na stavbách a zařízeních, pořizovaných z veřejných 
prostředků a určených hlavně pro zpříjemnění Vašeho volné-
ho času na veřejných prostranstvích, hřištích a sportovištích. 
Mezi poslední případy patří častá znečištění veřejných toalet, 
poškozování nových veřejných ohnišť, převážně to v Rosicích 
nad Labem, neustálé poškozování knihobudky v Trnové a dalo 
by se pokračovat. Je to čím dál složitější, tvořit nová taková 
místa. Tato místa jsou osazována fotopastí, tato však pomá-

há jenom z části eliminovat takové případy. Věřím však, že 
mezi nejefektivnější by bylo, kdybychom se více zajímali o 
své okolí a byli schopni na takové konání zavčasu upozornit 
Městskou policii Pardubice. Važme si prosím takových míst, 
jsou tady pro nás pro všechny.
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periodický tisk územního samosprávného celku  
Městského obvodu Pardubice VII

ZPRAVODAJ Městského obvodu Pardubice VII č. 2/2022,  
vychází 1. 6. 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: 25. 8. 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

 INZERCE


