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Pardubická

Vážení spoluobčané, 
 škola končí, prázdniny začínají. 
I tak by se dalo označit období, které 
nás v blízké budoucnosti čeká. Očima 
studentů určitě ano, ale než dva mě-
síce prázdnin začnou, městský obvod 
oslaví 30. výročí svého vzniku. Přes-
ně na 20. června 2022 připadá toto 
výročí vzniku pardubického šestého 
městského obvodu. Jako jednu z  fo-
rem oslav tohoto výročí jsme se roz-
hodli připravit a vydat knihu, kterou 
Vám náš obvod věnuje. V současnosti 
probíhá její distribuce, a to vždy jedna 
na každé číslo popisné. Díky této pu-
blikaci můžeme nahlédnout do histo-
rie nejen celého obvodu, ale do všech 
našich místních částí, dříve samostat-

ných obcí. Tvůrci knihy se snažili zma-
povat nejen historii míst, ale i znovu-
objevit nebo připomenout příběhy 
našich obyvatel, významných osob-
ností a rodáků, jejichž život a skutky 
jsou spjaty s těmito místy nebo mají 
i širší, národní přesah. Součástí knihy 
je velké množství dobových snímků   
a fotografií ze současnosti. Je to vů-
bec první kniha, se kterou můžeme 
vzpomínat na uplynulé roky nebo 
se vrátit až k samému zrodu jednot-
livých obcí, které jsou dnes součástí 
šestého pardubického obvodu.  
 Do konce prázdnin je před námi 
úkol v  podobě dokončení jedenácti 
investičních akcí, které jsou v součas-
nosti rozběhnuty v  různých koutech 
obvodu. Ačkoliv po dokončení bude 
na těchto místech vše nové, hezké a 
funkční, tak v současnosti tyto stavby 
a opravy určitě obtěžují okolí, stěžu-
jí nebo úplně znemožňují některé 
přístupy, v  blízkosti je hluk, prach a 
nepořádek, ale i toto k  výstavbám a 
rekonstrukcím patří, protože bez ta-
trovek, bagrů, krumpáčů a lopat to 
v  dnešní době prostě nelze. Buďte, 
prosím, v okolí těchto staveb opatrní 

a trpělivý, protože ne každá stavba 
probíhá přesně tak, jak je naplánová-
no nebo uvedeno v projektové doku-
mentaci, protože v  jejím průběhu se 
může objevit nečekaný kostlivec.
 Po půlročním usilování o navýše-
ní finančních prostředků na údržbu 
zeleně jsme konečně uspěli. Město 
Pardubice prostřednictvím své nada-
ce zasíťovalo a rozprodalo stavební 
pozemky u Zlaté přilby, ale na údržbu 
ploch se jaksi opomnělo. V této nově 
vzniklé obydlené lokalitě je 40 tisíc 
metů čtverečních jen k  sekání trávy. 
Město Pardubice na červnovém jed-
nání zastupitelstva schválilo převod 
peněz směrem na náš obvod, které 
vystačí na 3x posekání těchto ploch. 
 Vážení spoluobčané, přeji Vám 
krásné a slunečné léto a zvu Vás na 
tradiční setkání Na slovíčko se staros-
tou. Těším se na viděnou. 

Petr Králíček, starosta

  
Na slovíčko se starostou

 7. září v restauraci Opočínek
 13. září v Hospodě u Pilařů v Popkovicích 
 14. září u nového sportoviště 

 naproti MŠ Duha ve Starých Čívicích
 15. září v restauraci Zlatá přilba
 16. září v restauraci v Lánech na Důlku

vždy 
od 

17:30
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Sedmý ples šestého městského obvodu 
19. března se otevřely brány nového 
terminálu pardubického letiště, kde 
se pořádal sedmý ročník plesu našeho 
obvodu. Po dvouleté covidové pauze 
si tak hosté mohli užít zábavu. Ples 
netradičně zahájila koncertem Chru-
dimská komorní filharmonie známý-
mi filmovými skladbami. Po zaznění 
posledního přídavku se ples rozběhl 
tradiční cestou, tanec, něco k zakous-
nutí a byla k vidění i módní přehlídka 
krásných plesových šatů a plavek. Re-
kordní výtěžek 46 620 Kč byl poslán 
nadaci na pomoc dětem postiženým 
válkou na Ukrajině. Všem účastníkům 
děkujeme za návštěvu a příští ročník 
na viděnou.                                              red.

Loučení s prázdninami
Milé děti, po celém školním roce máte 
před sebou prázdniny. Čekají Vás slun-
né dny, koupání, výlety a letní zábava. 
 My pro Vás už teď připravujeme 
akci „Loučení s  prázdninami“, která 
se bude konat v neděli 28. 8. 2022 
ve venkovních prostorách u restaura-

ce Zlatá přilba. Vyzkoušíte si sportovní 
aktivity – fotbal, baseball, hokejbal, 
zasoutěžíte si a dostanete odměny. 
 Chystáme pro Vás několik překva-
pení. Budeme rádi, když s sebou vez-
mete kamarády, kamarádky, rodiče, 
babičky, dědečky, tety a strejdy.  Určitě 

si celé odpoledne pořádně užijeme.  
 Už jste si jistě zvykly, že vždy za-
žijete spousty vody a pěny, proto si 
nezapomeňte vzít náhradní oblečení. 
Užijte si prázdniny a poslední prázdni-
novou neděli se na Vás budeme moc 
těšit.                        red.
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    V neděli 8. května oslavil, společně 
s celým světem, i náš obvod 77. vý-
ročí konce druhé světové války, která 
si vyžádala oběti i z našeho obvodu. 
Položením květin k pomníkům jsme 
uctili památku nejen jich, ale všech, 
kteří ve válce padli. Někdo si na vál-
ku ještě pamatuje, ostatní ví ze školy, 
z vyprávění, knih či dokumentů, jaká 
to byla obrovská tragédie, na níž by se 
nemělo nikdy zapomenout. 
 Tyto události si připomínáme prá-
vě při pietě věnované vzpomínkám 
na miliony padlých.                              red.

77. výročí konce války 

105. narozeniny oslavila paní Marie Lizánková
Marie Lizánková se narodila za doby 
Rakouska-Uherska a prožila řadu pře-
vratných období a událostí minulého 
století. Nevídaná vitalita rodačce ze 
Starých Čívicích do nedávna umožni-
la starat se o květiny na své zahrádce, 
nyní už starosta obvodu Petr Králíček 
oslavenkyni navštívil v  domově pro 
seniory v Heřmanově  Městci, kde se 
paní Lizánková sále těší pevnému 
zdraví. K přání všeho nejlepšího se 
rádi připojujeme.                   red.

Seče v našem městském obvodu
V  letošním roce byly seče zatravně-
ných ploch v našem městském obvo-
du zahájeny v závěru měsíce dubna.  
 Zahájení úprav těchto zelených 
ploch je odvislé zejména od skuteč-
ného vzrůstu travního porostu a také 
s ohledem na finanční prostředky vy-
členěné na tyto práce a jejich hospo-
dárné využití. Počasí je v letošním roce 
k těmto pracím doposud vlídné, takže 
všechny práce na údržbě zeleně jsou v 
souladu s naplánovanými termíny.  
 V současné chvíli je ve všech čás-
tech obvodu Pardubice VI na plo-
chách, které spadají do kompetence 

našeho úřadu, dokončeno druhé kolo 
sečí a na nejvíce frekventovaných in-
travilánech našeho obvodu bylo mož-
né, seč zajistit opakovaně s cílem zajis-
tit průběžně nejlepší možný vzhled. 
 Další seče, jejich termíny a rozsah, 
budou plánovány a  prováděny ze-
jména s  výhledem na průběh počasí 
v dalším období. I letos zajišťují seká-
ní trávy pracovníci stejné firmy jako 
v loňském roce, což by mělo usnadnit 
orientaci v obvodu při zajišťování sečí 
v případně méně viditelných místech.  
Přesto, pokud by občané našeho ob-
vodu shledali nějaké zapomenuté 

místo s nedostatečnou travní údrž-
bou, budou pracovníci úřadu MO Par-
dubice VI připraveni na upozornění 
pružně reagovat.

OIDŽP,  ÚMO Pardubice VI



Bezpečnost silničního provozu u mateřské školy
Místní komunikace v  ulici Pražská 
v Popkovicích je místem, které nejen 
od řidičů vyžaduje zvýšenou pozor-
nost při řízení, především proto, že 
se zde nachází mateřská škola a přes 
silnici často přecházejí děti. Přesto 
však zkušenosti ukazují, že někteří 
řidiči buď nesledují dopravní značky, 
anebo z různých důvodů nezpomalí, 
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i když to aktuální situace v  provozu 
vyžaduje. Aby byla stávající výstra-
ha lépe zdůrazněna, iniciovali jsme 
doplnění výstražného vodorovného 
dopravního značení bílé barvy na po-
vrchu komunikace. Vnímají ho i řidiči, 
kteří se jinak spíše při řízení „dívají do 
země“. Tato změna byla jak Doprav-
ním inspektorátem policie ČR, tak 

Odborem dopravy Magistrátu města 
Pardubice schválena a předána k rea-
lizaci. Navíc ke stávajícím výstražným 
značkám přibude pro oba směry 
jízdy i dopravní značení omezující 
nejvyšší dovolenou rychlost jízdy na 
30 km v hodině v pracovních dnech 
od 6:30 h do 17:00 h. 

red.

Dopravní změny v Přerovské ulici
Na takzvaně sběrné ulici Přerovské ve 
Svítkově nebyla dlouhodobě dodržo-
vána vyhláška o pravidlech silničního 
provozu. Řidiči své vozy parkovali tak, 
že v  určitých hodinách docházelo ke 
kolizním situacím, proto byla obecná 
vyhláška o zákazu parkování na ulici 
zdůrazněna dopravními značkami. 
V  úseku mezi ulicemi Školní a Hrad-
čanská připravujeme změnu orga-
nizace dopravy, díky které by mělo 
být možné na vozovce na rozdíl od 
současné situace legálně zaparkovat. 
Parkování by však bylo možné pouze 
na určených vyznačených místech. 
Změna řeší nynější nejen absenci par-
kování, ale také problém s  nahodile 
a nelegálně parkujícími auty, kvůli kte-
rým bývá zhoršený výhled do zatáčky 

nebo ztížený průjezd ulicí při vyhýbání 
protijedoucích aut. Rozmístění parko-
vacích stání po obou stranách komu-
nikace navíc pomůže zajistit dodržo-
vání nejvyšší dovolené rychlosti jízdy, 
která by byla stanovena na 30 km/h.  
První fáze záměru, tedy projednání 
dopravní situace v  Přerovské ulici, se 
s  občany této lokality již uskutečnila. 
Většina z těch občanů, kteří se k mož-
nostem řešení stávajících problémů 

vyjádřili, podpořila záměr zklidnění 
dopravy s  využitím parkování na vo-
zovce v „zóně 30“. Probíhají tedy další 
přípravy a kroky, které budou směřo-
vat k procesu schvalování nové místní 
úpravy provozu. Doufáme, že se ještě 
letos podaří záměr realizovat a věříme, 
že výsledek splní očekávání. I proto, že 
jde o řešení, které se již osvědčilo jak 
v Pardubicích, tak i na mnoha místech 
jinde.                   OIDŽP, ÚMO Pardubice VI
      

Podzimní výsadby  
V závěru letošního roku bude v našem městském obvodu na ně-
kolika místech probíhat další veřejná výsadba listnatých stromů 
za dobrovolné účasti občanů. Cílem této aktivity je snaha prů-
běžně udržovat příjemné životní prostředí ve veřejném prostoru, 
přispívat ke zlepšování městského ovzduší a vytvářet podmínky 
k zadržování vody, což v součtu nejen tohoto opatření přispívá 
k vyrovnávání zejména letních teplotních extrémů. Šestý měst-
ský obvod pracuje v této souvislosti na zajištění finančních pro-
středků z dotačních programů podporujících tyto aktivity a věří, 
že toto úsilí přinese stejně jako v minulých letech další peníze 
do rozpočtu našeho obvodu. V případě, že bude mít někdo zá-
jem zúčastnit se akce výsadby stromů, může se na Úřadě MO 
Pardubice VI., na Odboru životního prostředí, informovat u paní 
Rabasové, tel. č. 603 883 939.           OIDŽP, ÚMO Pardubice VI



CZ Stavební Holding plní to, co slíbil 
Rada městského obvodu Pardubice 
VI na květnovém jednání souhlasila 
s dokumentací pro stavbu lávky přes 
Bylanku. CZSH slíbil, že lávku přes By-
lanku postaví a za svým slibem si stojí. 
V současnosti pracuje na projektové 
dokumentaci a v příštím roce bychom 
se po nové lávce mohli projít. MO Par-
dubice VI děkuje za plnění slibu.     red.
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Dva smrky ulehly na fotbalové hřiště
Začátek jara byl vydatný na bouřky a po-
měrně silný vítr. V květnu byly bouřky tak 
silné, že během noci zlomily dva statné 
jehličnany za mateřskou školou ve Starých 
Čívicích, které se poroučely k zemi přímo 
na polovinu hostí místního fotbalového 
hřiště. Padlé stromy musely být rychle od-
straněny, aby se v neděli mohlo uskuteč-
nit plánované mistrovské utkání Starých 
Čívic se Slavojem Choltice.                         red.
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Uklízeli jsme naši „6“

V  červnovém čísle Pardubické šestky 
bychom se rádi vrátili k tématu třídě-
ní odpadu. V minulosti jsme v našem 
zpravodaji několikrát zmiňovali důle-
žitost a smysl třídění odpadu. Reagu-
jeme tímto na četné dotazy a stížnosti 
našich spoluobčanů. Stále dochází k si-
tuacím, kdy se u kontejnerů na tříděný 
odpad objevují nejrůznější vysloužilé 
předměty a zařízení, které nepatří do 
běžného komunálního odpadu. Tako-
vá místa hyzdí naše ulice a není vždy 
v  našich možnostech obratem tuto 
situaci vyřešit. Abychom v  maximál-
ní možné míře přispěli ke zlepšování 
našeho bydliště a nakládání s odpady, 
uvádíme informace, které jak věříme 
pomůžou danou věc vyřešit.
 Určitě se všem, kteří mají o třídění 
odpadu zájem stalo, že narazili na pře-
plněné kontejnery i přes to, že kontej-
nery jsou pravidelně vyváženy. Pokud 
budeme při třídění dodržovat určité 
zásady, můžeme přeplnění barevných 
kontejnerů snadno předejít. Příklady 

vedoucí k šetření místa v  kontejneru: 
rozříznutí krabice před odložením do 
modrého kontejneru, sešlápnutí PET 
lahví, dutých plastů nebo nápojových 
plechovek. Větší  polystyrenové  pro-
klady je vhodné  rozlomit na menší 
kusy nebo se s nimi rovnou vypravit na 
sběrný dvůr, stejně jako s jakýmkoliv 
objemnějším odpadem.  K tomu, aby 
kontejnery nebyly hned po svozu zno-
vu přeplněné, může takto jednoduše 
přispět každý z nás.

    Proč je dobré třídit odpady
Velká úspora energie je jedním z mno-
ha důvodů, proč má smysl odpady 
třídit. Ale to není vše. Tříděním od-
padů se prokazatelně šetří také pri-
mární zdroje surovin jako je ropa, 
uhlí či sklářské písky. Věděli jste na-
příklad, že tříděním a  recyklací od-
padů ušetříme ročně 20,3 milionů 
GJ energie, což je produkce jaderné 
elektrárny Temelín za téměř 160 dnů? 
Tolik energie spotřebuje v  průměru 

za rok zhruba 300 tis. domácností.
 Možností využití vytříděných od-
padů je opravdu mnoho. Aby se dal 
odpad z  našich domácností dále re-
cyklovat a  využít, je důležité, aby byl 
správně vytříděný. Pro jeho třídění 
slouží známé žluté, modré, oranžo-
vé, zelené ale i  bílé kontejnery, které 
jsou navíc označené nálepkami podle 
toho, co do nich patří.
 Zhruba polovinu z těchto odpadů 
lze totiž znovu smysluplně využít, dají 
se dále třídit a  recyklovat. Z  vytřídě-
ných PET lahví se dnes vyrábějí nové 
PET lahve. Z třiceti recyklovaných PET 
lahví se může vyrobit jedna dětská 

V průběhu dubna se v  našem měst-
ském obvodu uskutečnila již po něko-
likáté akce s názvem „UKLIĎME ČESKO, 
UKLIĎME NAŠI ŠESTKU“. Zapojilo se 
několik dobrovolníků ze Svítkova a MŠ 
Popkovice, dále naši dobrovolní hasiči 
pod vedením p. Marka ze Starých Čívic, 
ale i několik dobrovolníků z Opočínku 
ve spolupráci s paní Vašíčkovou, jejíž 
aktivní přístup celou akci také výbor-
ně podpořil. Hlavní síly se soustředily v 
okolí frekventované cyklostezky, obory 
ve Starých Čívicích, v lesíku u Popkovic, 
v okolí Labiště pod Opočínkem a také 
na několika dalších místech v  oko-
lí Svítkova. Touto cestou děkujeme 
všem, kteří se nějakým způsobem za-
pojili, za velmi slušnou účast a velké na-
sazení. Zároveň prosíme všechny naše 
občany, aby udržovali pořádek nejen 

v bezprostředním okolí svých domů 
a neumožňovali vznik skládek.
 Tato celorepubliková dobrovol-
nická akce je závislá na aktivní účasti 
veřejnosti, proto věříme, že se k nám 

v hlavní podzimní úklidový den, který 
je plánován na 17. září 2022 také při-
dáte a svým zájmem o čisté životní 
prostředí přispějete ke zkrášlení naše-
ho okolí.          OIDŽP, ÚMO Pardubice VI

Třídění odpadu
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Třídění odpadu
fleecová mikina, na tričko jich stačí 
pouze deset. Recyklované PET lahve 
jsou součástí mnoha dalších výrobků, 
s  kterými přicházíme denně do styku 
a ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly.
 Ze směsných plastů se vyrábějí 
např. plastové chodníky, obrubníky, 
protihlukové stěny kolem rychlost-
ních silnic a dálnic, přepravní palety, 
plotové plaňky či zatravňovací dlaž-
ba. Ze stavebních prvků vznikají dět-
ské klouzačky nebo prolézačky.
 Z patnácti kartonů od džusů nebo 
mléka se vyrobí v papírnách tolik pa-
píru, ze kterého se dá vyrobit dětské 
leporelo, z  deseti časopisů vznikne 
jedna kartonová krabice na televizi. 
Z pěti běžných skleněných lahví se dá 
vyrobit například nová váza.
 Z  vytříděného skla se nejčastěji 
vyrábí sklo obalové – lahve na mine-
rálky, alkohol a pivo, zavařovací skle-
nice a  různé skleněné výrobky. Sklo 
se také používá jako přísada do speci-
álních druhů betonů, brusných hmot, 
tepelných izolací a podobně.
 Papír se nejčastěji recykluje v pa-
pírnách na nový papír. Tímto způso-
bem může být použitý až sedmkrát. 
Další možností jeho recyklace je výro-
ba tepelných izolací nebo příměsí do 
stavebních hmot.
 Dobře využitelný je i  nápojový 
karton. Mimo nového papíru se z něj 
vyrábí i lisované a izolační desky, kte-
ré se používají ve stavebnictví jako 
alternativa sádrokartonových desek 
nebo při výstavbě montovaných ro-
dinných domů.
 Základní informace pro správné 
třídění odpadu
 
Žlutý kontejner na plasty

    ANO
Do kontejnerů na  plasty patří fólie, 
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté 
PET láhve, obaly od pracích, čistících 
a  kosmetických přípravků, kelímky 
od  jogurtů, mléčných výrobků, balí-

cí fólie od  spotřebního zboží, obaly 
od CD disků a další výrobky z plastů. 
Pěnový polystyren sem vhazujeme 
v menších kusech. 

    NE
Naopak sem nepatří mastné obaly 
se zbytky potravin nebo čistících pří-
pravků, obaly od  žíravin, barev a  ji-
ných nebezpečných látek, podlahové 
krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
    ANO

Hodit sem můžeme například časo-
pisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, cokoliv z  lepenky, nebo knihy. 
Obálky s fóliovými okýnky sem může-
te také vhazovat, zpracovatelé si s tím 
umí poradit. Bublinkové obálky vha-
zujeme pouze bez plastového vnitř-
ku! Nevadí ani papír s kancelářskými 
sponkami. Ty  se během zpracování 
samy oddělí.

    NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlo-
vý, mastný, promáčený nebo jakkoliv 
znečištěný papír. Tyto materiály nelze 
už nadále recyklovat. Pozor, použité 
dětské pleny opravdu nepatří do kon-
tejneru na papír, ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo
    ANO

Do zeleného kontejneru můžeme 
vhazovat jakékoliv sklo, například 

lahve od vína, alkoholických i nealko-
holických nápojů, sklenice od  keču-
pů, marmelád či zavařenin. Patří sem 
také tabulové sklo z oken a ze dveří. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, 
bude se dále třídit! Pokud jsou vedle 
sebe zelený a bílý kontejner, vhazuje-
me do bílého čiré sklo a do zeleného 
sklo barevné.

    NE
Do těchto nádob nepatří keramika 
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, 
zrcadla nebo třeba drátované sklo, 
zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zá-
lohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner označený 
oranžovou nálepkou 
na nápojový karton

    ANO
Kontejner na  nápojové kartony ne-
musí být nutně celý oranžový, důleži-
té je opět označení sbírané komodity 
oranžovou nálepkou na  kontejneru. 
Pokud najdete oranžovou nálepku 
pak sem patří krabice od džusů, vína, 
mléka a  mléčných výrobků, které 
je potřeba před vhozením do kontej-
neru řádně sešlápnout.

    NE
Nepatří sem „měkké” sáčky, například 
od kávy a různých potravin v prášku. 
Neodhazujte sem ani nápojové kar-
tony silně znečištěné zbytky potravin.

OIDŽP, ÚMO Pardubice VI



ZŠ Svítkov
    LIDOVÝ BĚH VAŇKA VAŇHY

V sobotu 9. dubna proběhl lidový běh 
Vaňka Vaňhy v rámci Vinařského půl-
maratonu. Za ZŠ Svítkov nastoupilo 
132 žáků a rodičů. Díky hojné účas-
ti jsme v soutěži škol opět obsadili 
5. místo a získali tak poukaz na nákup 
sportovního náčiní v hodnotě 5000,- 
Kč. Lidový běh je minulostí a my se 
těšíme na příští rok. 150 sportovců 
v dalším ročníku je výzva! Moc všem 
děkujeme za účast.

    PŘÍRODA JEN TUŠÍ
Poslední březnový den proběhla 
v ekocentru Paleta vernisáž výstavy 
perokreseb chráněných živočichů 
od žáku ZŠ Svítkov pod názvem Příro-
da jen tuší. Žáci naší školy se postarali 
i o doprovodný program, kde zahráli 
několik písní, například hit Radio-
active od Imagine Dragons.

    UKLIĎME ČESKO
V rámci celorepublikové kampaně 
Ukliďme Česko žáci devátých roční-
ků a dívky z 8. B uklízeli slepé rame-
no Labe. A proč jsme si zvolili právě 
toto místo? Máme rádi přírodu. Tady 
kousek za městem doslova řádí bobři, 
volavky a kormoráni před očima loví 
ryby a nad hladinou přeletují led-
ňáčci. Trochu jsme jim to tu uklidili.
15 plných pytlů, 10 pneumatik a je-
den monitor jsou již na sběrném dvo-
ře. Děkujeme všem žákům za skvěle 
odvedenou práci.

    O NEJRYCHLEŠÍHO CHLAPCE A 
DÍVKU PARDUBIC
Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic 
jsou ze Svítkova. Eliška Choltová a 
Jáchym Jánský ze 6. ročníku zvítězili 
ve svých kategoriích. Anna Novotná 
z 8. B obsadila krásné 3. místo. Smí-
šená štafeta šesťáků ve složení Chol-
tová, Stehlíková, Jánský a Hoza ob-
sadila 2. místo. Naši atleti byli opět 
na oválu vidět. Gratulujeme.

    DĚTSKÝ DEN
Na Den dětí 1. 6. se na školním hřišti 
uskutečnil pod záštitou SRPDŠ a ZŠ 
Svítkov nultý ročník festiválku pro 
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děti a jejich rodiče. Vystoupila  rock 
´n´ rollová kapela pro děti Mixle v 
Piksle, což jsou již svítkovské stálice. 
Poté se na pódiu pod dubem sesku-
pila skupina 20 žáků, aby nově vznik-
lé hudební těleso Kids United zahrálo 
několik známých i neznámých písní. 
Večer zakončil Márdi a Pítrs z Vypsané 

fixy. Občerstvení zajištěno příjemným 
stánkem a jejich personálem, opekly 
se špekáčky, počasí bylo dokonalé, 
stejně tak atmosféra. Všem děkujeme 
za účast, kterou odhadujeme na cca 
300 návštěvníků. Těšíme se na další 
ročník. 

Mgr. Ivan Hoza, ZŠ Svítkov
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MŠ Doubek
A je to tady! Konec školního roku se 
přiblížil takovou rychlostí, že jsme si 
toho ani nevšimli. Ve školce je to teď 
mega fičák. 
 Velikonocemi se to rozjelo. Před-
školáci pozvali do školky rodiče, aby si 
mohli udělat nějakou dekoraci na stůl 
a my ostatní jsme si obarvili vajíčka 
a nadlábli jsme se perníky, které jsme 
si upekli s  paní učitelkou. Taky jsme 
dostali dárek od velikonočního za-
jíčka, a to velikonoční stezku, kterou 
jsme si mohli projít třeba i s babičkou 
nebo kámošem. No a skoro hned po 
Velikonocích k nám přiletěly čaroděj-
nice. Nebudu Vám lhát, byla to pěk-
ná mela. Košťata, klobouky, lektvary 
a taky spoustu soutěží na zahradě.
Já jsem byl nejlepší v  letu na mopu 
Třásňák 2000. 
 Co odletěly čarodějky, předškolá-
ci se šli podívat do školy, říkali, že je 
tam spousty kamarádů a že tam teda 
půjdou taky. Zápisy ve škole zvlád-
li, a tak se mohli rozjet i zápisy u nás 
ve školce. Potkávali jsme na chod-
bě spoustu nových dětí, byly takové 
malé, ale prý do září ještě dorostou. 
Někteří si přišli prohlédnout školku
 i na den otevřených dveří. S  kluky 
jsme si říkali, že se sem asi ani neve-
jdou a pak jsme na chodbě zaslechli 
drb od paní ředitelky. Nikomu to ne-
říkejte, ale my prý budeme mít další 
školku. Sranda co? 
 Legrace byla taky na výletě. Kdy-
byste nevěděli kam o prázdninách, 
tak nám se v  Bítovanech u zvířátek 
líbilo. Mají tam super opici. Také jsme 
byli ve velkém kině v Pardubicích, 
přijelo k nám divadlo a připravujeme 
malou zahradní párty, kde se rozlou-
číme s předškoláky. 
 Tak já musím jít, už si pro mě přišla 
mamka.
 Mějte se hezky, užijte si prázdniny 
a v září zase ve školce.

Honza Z. z Mateřské školy Doubek

Staronová budova 
MŠ Doubek znovu ožije
Bývalá budova mateřské školy 
Doubek v ulici K Dubině ve Svítko-
vě se od září znovu otevře a přivítá 
ty nejmenší k  předškolnímu vzdě-
lávání. Budova a její vnitřní pro-
story jsou již vymalovány, osazeny 
novým nábytkem, koberci a dalším 
potřebným vybavením, tak aby od 
1. září 2022 mohla naplno fungo-
vat. Šestý městský obvod pomohl 
dovybavit školku zahradní techni-
kou včetně nové sekačky pro pravi-
delnou údržbu zeleně.                   red.



Chcete inzerovat v Šestce?  

volejte: 466 301 160  

pište: podatelna@umo6.mmp.cz

Jaro v MŠ Duha
    Ukliďme Česko 

Dne 2. 4. 2022 se MŠ Duha zapojila do 
celostátní dobrovolné akce UKLIĎME 
ČESKO.
 Rozhodli jsme se, že uklidíme část 
svítkovského lesa, kam děti s paní uči-
telkami rády chodí na vycházku.
 V sobotu v 9 hod. ráno jsme se sešli 
před školkou. Naši malí sběrači dostali 
na cestu vytisknutou katastrální mapu 
se zakreslenou oblastí vybranou pro 
úklid. Dále obdrželi ochranné ruka-
vice, pytle a pak už jsme všichni spo-
lečně vyrazili. Pro zpestření jsme dě-
tem připravili trasu jako šipkovanou.
 Přesto, že účast nebyla kvůli ne-
přízni počasí příliš vysoká, všichni 
zúčastnění si tuto akci hezky užili 
a podivovali jsme se, co všechno mo-
hou nezodpovědní občané vyhodit 
do volné přírody.
 Na závěr byl pro děti přichystaný 
diplom s  poděkováním za pomoc
 a sladká odměna. 

    Den matek 
Letošní oslavu Dne matek jsme v naší 
školce pojali trochu netradičně. Poča-
sí nám přálo, a tak se akce uskutečni-
la na naší školní zahradě. Čekala nás 
ukázka líčení, česání účesů, dětmi 
velmi oblíbené malování na obličej 
a lakování nehtů.

 Jako zlatý hřeb tohoto příjem-
ného podvečera nás čekala módní 
přehlídka. Naše malé modelky nám 
předvedly bohatou kolekci dětského 
oblečení pro letošní letní sezónu.
 Za bouřlivého potlesku si prome-

nádu po módním molu v podobě vy-
skládaných kuželek, jak se patří užily. 
Snad v každé z nás se skrývá malá pa-
rádnice, což potvrdili i přítomní tatínci.
 Během akce nechyběl bohatý raut 
se spoustou dobrot.

    Projektový den
V  rámci realizace projektu ŠABLONY 
III se u nás uskutečnil PROJEKTOVÝ 
DEN pod záštitou firmy ZÁBAVNÉ 
UČENÍ zaměřený na polytechnickou 
výchovu. Dětem byly představeny 
rozmanité více či méně náročné hry
a hračky, z nichž si každý vybral, co ho 
nejvíce zaujalo.
 Jednoznačně nejatraktivnější při-
šel nejen chlapcům ale i děvčatům 
ponk se spoustou šroubů a ozube-
ných koleček. Nechyběla ani skuteč-
ná vrtačka nebo např. hlavový jeřáb.

    Den otců 
Aby ani naši tatínci nepřišli zkrátka, 
uskutečnili jsme letos poprvé akci 
k  oslavě Dne otců v  podobě fotba-
lového srandamače. Zápas se konal 
dne 13. 6. 2022 od 17 hod. na hřišti TJ 
Paramo. Do poslední chvíle se zdálo, 
že nám počasí na toto utkání tatín-
ků s jejich dětmi nebude nakloněno. 
Avšak nakonec se těsně před očeká-
vanou hodinou obloha umoudřila.
 Početný fan klub v hlasitém do-
provodu bubnů a trubek podporoval 
všechny přítomné hráče. Paní učitel-
ky jako roztleskávačky si na tuto akci 
nechaly vyrobit trička s  logem školy. 
Týmy byly rozlišeny barevnými čísly
 a protihráči reflexními vestičkami. 
I přes velký počet hráčů si do balónu 
nakonec kopl úplně každý. Závěrečné 
penalty završily toto veselé fotbalové 
klání.
 Byly to doslova nervy a nápor 
na hlasivky, který z  týmů vyhraje. 
Leč v  těchto zápasech není nut-
né vyhrát, nýbrž si to pořádně užít, 
a to se nám společně podařilo.
 Kolektiv MŠ Duha

Jeden z týmu
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Zápis dětí 
do mateřských škol
Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 proběhl on-
-line formou přes aplikaci zapisyms.pardubice.eu. 
 Zápis probíhal ve dvou fázích. 1. fáze proběhla v  období 
19. 4. 2022 až  9. 5. 2022, kdy se vydávaly žádosti. Vlastní zápis byl 
ve 2. fázi a v období 9. 5. 2022 až 10. 5. 2022.
 I letos byl podán velký počet přihlášek do obou školek v na-
šem obvodě. Někteří rodiče využili možnosti podání přihlášek do 
více mateřinek. 
 Do MŠ Duha bylo podáno oficiálních žádostí 91 (včas po-
dané) a 3 (podané po termínu, tudíž nebylo možné je zohled-
nit) k předškolnímu vzdělávání. Do Popkovic se dostalo 23 dětí 
a do Starých Čívic 15 dětí.
 Do MŠ Doubek bylo podáno 131 žádostí.  Celkem bylo při-
jato 52 dětí, 34 nepřijato (většinou děti, které ve Svítkově sku-
tečně nebydlí nebo jim jsou teprve dva roky). 45 přihlášek vzali 
rodiče zpět, protože děti byly přijaty do jiné mateřské školy. Do 
Svítkova nastoupí 48 dětí, do Lánů na Důlku 4 děti. Závěrem se 
dá shrnout, že všechny děti z šestého městského obvodu, pokud 
splnily věkový limit, se do mateřinek vešly. 
 Všem dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo.                  red.

Zápis dětí 
do prvních tříd

Zápis do základní školy pro školní rok 
2022/2023 se konal 20. a 21. 4. Letos mohl již 
proběhnout tradičně, kdy si budoucí prvňáčci 
mohli ve škole vyzkoušet základní školní do-
vednosti.
 Letos byly přijaty všechny děti, které k zá-
pisu přišly. Svítkovská škola se tak může těšit 
na 69 nových žáčků, které budou rozděleny do 
třech tříd. Paní učitelky se už teď na děti těší.
 Budoucím prvňáčkům přejeme hodně štěs-
tí v nové etapě jejich života.                                red.
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Novinky z klubu důchodců
Jaro jsme měli velmi aktivní. Bře-
zen jsme zahájili výletem na zámek
 v Rájci nad Svitavou, kde byla výsta-
va kamélií, které již dnes zdobí ně-
které z  našich zahrad. Počasí přálo, 
a tak se nám výlet vydařil. V  měsíci 
dubnu jsme mezi námi opět přivítali 
našeho muzikanta a báječné veliko-
noční odpoledne jsme si zpříjemnili 
hudbou. Nechyběly ručně vyrobené 
slepičky, kuřátka, pomlázky nebo va-
jíčka. Mohli jsme si také pochutnat 
na domácím velikonočním berán-
kovi, bábovce a cukroví. Začátkem 
měsíce června jsme vyrazili až na 
samotný konec Pardubického kraje 
do města Králíky, kde jsme navštívili 
poutní místo Horu Matky Boží s kláš-
terem Hedeč a prošli se navazující 
alejí s  osmi šestibokými barokními 
kaplemi. Dále jsme pokračovali na 
Dolní Moravu, kde jsme mohli zhléd-

nout stezku v oblacích a nově posta-
venou nejdelší visutou lávku na světě 
a ti nejodvážnější mohli směle vyrazit 
kupředu. 

 Pokud i Vy chcete mít plno pěk-
ných zážitků, přijďte mezi nás. 

 Ivana Jirásková, klub důchodců

TO NEJLEPŠÍ PRO 
VAŠE GRILOVÁNÍ  
NAJDETE  
V GLOBUSU
• �maso,�klobásky�i�pečivo� 
z�našich�výrob

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

• �grily�a�potřebné� 
příslušenství�

Hypermarket�Globus�Pardubice,� 
Poděbradská�293,�530�09�Pardubice
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Svítkovskému hokejbalu se daří, ženy bronzové

V době uzávěrky tohoto čísla Par-
dubické Šestky byly dohrány pouze 
dvě z dlouhodobých hokejbalových 
soutěží, a tak jsme ještě nemohli do-
dat kompletní zprávu o úspěšnosti 
našich týmů v sezóně 2021/2022. 
Tu přineseme v čísle dalším anebo se 
výsledky můžete dozvědět na našich 
internetových stránkách. Ale popořa-
dě jak to tedy bylo na konci května:
 Mužský A tým postoupil do finále 
1. hokejbalové ligy. V play-off postup-
ně vyřadil soupeře ze Suchdolu nad 
Lužnicí a Poličky a o vytoužený po-
stup do extraligy se popere s hokej-
balisty z Vlčí Smečky Ústí nad Labem.
 Ženy nám udělaly velkou radost. 
Svou soutěž už mají za sebou a po 
několika letech, kdy nám do šestého 
obvodu vozily samé bramborové me-
daile, vybojovaly na finálovém turnaji 
v Černošicích u Prahy premiérový 
bronz. V přímém souboji o něj pora-
zily hokejbalistky Kyjova.
 I junioři mají soutěž již za sebou. 
Svou pouť ukončili porážkou s praž-
skou Hostivaří ve čtvrtfinále play-off 
extraligy. Výsledek ovlivnil fakt, že 

řada našich talentovaných juniorů 
nastoupila do souběžně hraných 
utkání A týmu, kde se určitě neztrati-
la. I když jsme mohli pomýšlet i výše, 
celkové páté místo v republice je pro 
náš mladý tým úspěchem.
 Dorost i starší žáci ve svých soutě-
žích ovládli regionální základní sku-
piny a chystají se na boje o medaile 
na finálových turnajích. Starší žáci
 v Čáslavi a dorostenci v České Lípě.
 Mladší kategorie dlouhodobé sou-
těže nemají a své zápasové doved-
nosti si pilují na jednotlivých turnajích 

bez vyhlašování výsledků. Na nich 
se střídá radost z výher se smutkem 
z proher, jak to prostě ve sportu 
bývá. Každopádně té radosti ale bylo
 o hodně více.
 Někteří z našich hráčů a hráček se 
během června a července představí 
i na reprezentačních akcích včetně 
mistrovství světa v kanadském Mont-
realu, v srpnu čeká naši mládež klubo-
vé soustředění – i o tom Vás budeme 
v příštím čísle rádi informovat.

Petr Korbel, 
člen vedení klubu

Jarní oslavy v Opočínku
Dne 30. dubna proběhlo v Opočín-
ku pálení čarodějnic. Děti si opekly 
špekáčky, společně jsme poseděli 
u ohně, povídali a zpívali. Dodrželi 
jsme také jarní tradici stavění máje. 
Bylo pěkné počasí, a tak jsme si 
všichni užili krásný podvečer. Děku-
jeme SDH Opočínek za spolupráci.
       Petra Vašíčková,

Místní komise Opočínek
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Waynův svět
    SPORTOVIŠTĚ NA PAŠTI OŽILO

Nové sportoviště Na Pašti, domácí 
hřiště svítkovských baseballistů Way-
nes, má za sebou první akce. Za prv-
ních šest týdnů provozu se Na Pašti 
uskutečnilo 9 turnajů. V kategorii 
slowpitche dospělých se odehrálo 
81 utkání. Slowpitchová reprezenta-
ce ČR zde měla soustředění a odehrá-
la dva přípravné zápasy. V mládežnic-
kých kategoriích U8, U9, U10 a U11 se 
celkem odehrálo 20 zápasů. Celkem 
tedy 103 zápasů. Tréninky probíhají 
každý všední den a obě hřiště jsou 
vytížená většinou sedm dní v týdnu.
 „Těší nás kladné reakce účastníků 
a návštěvníků akcí. Na Pašti se jim hod-
ně líbí“, říká Tomáš Rambousek, před-
seda klubu.

    MLÁDEŽI SE DAŘÍ
Baseballisté U10 postoupili na mezi-
národní finálový turnaj Zlatý Super 
Cup do Hluboké nad Vltavou. Posled-
ní květnový víkend je napodobili hrá-
či kategorie U8, kteří se kvalifikovali 
na finálový turnaj Zlatý First Cup do 
Brna. Děti i rodiče se mohou těšit na 
dva prestižní turnaje, organizačně 
srovnatelné s ME.
 U-desítky si dobře vedou v praž-
ské lize, hráči U9 vyhráli dva turnaje 
oblastní ligy a soutěž vedou, U11 
odehráli sérii osmi vyrovnaných 

utkání se soupeři z regionu. Přípravka 
do sedmi let je aktuálně na druhém 
místě EBL.

    SOFTBALL – ROK 1
Softballistky Waynes mají pod vede-
ním slowpitchového reprezentanta 
Josefa Koláčka za sebou premiérový 
start v lize kadetek. Přestože zatím 
jde především o sbírání zkušeností, 
Waynes si zahráli o třetí místo.

    BASEBALL MUŽŮ
V kategorii mužů se Waynes účastní 
oblastní soutěže. Domácí areál ještě 
není na seniorský baseball připraven, 
a tak první zápasy odehrají Waynes v 
Chocni.
 „V prvním soutěžním utkání za 
nás nastoupili odchovanci Michal (16) 
a Jakub (18) Filipovi a Jakub Danihel-
ka (16). Oba Jakubové byli na úplně 
prvním baseballovém tréninku na ZŠ 
Svítkov v listopadu 2013. Zápas jsme 
se zkušenými Orli Choceň prohráli, ale 
stejně to byl prima pocit vidět tyhle 
kluky hrát dospělý baseball“, dodává 
Tomáš Rambousek.

    WAYŇÁTKA 
– VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ 
PŘÍPRAVA DĚTÍ 4-5 LET
Od září otevřeme tréninky pro děti 
ve věku 4-5 let. Náplní bude všeo-

becná sportovní příprava. Tréninky 
budou ve středu 17-18 hodin v tělo-
cvičně Bylanka ve Svítkově. Kapacita 
je 15 dětí. O trénincích budeme infor-
movat na našem webu a facebooku.

    BASEBALL VE ŠKOLKÁCH
V průběhu května Waynes zahájili 
v MŠ Duha Popkovice a Staré Čívice 
projekt „ŠKOLOVÝ BASEBALL“. Hlavní 
trenér Waynes a trenér slowpitchové 
reprezentantace ČR učí předškoláky 
základem baseballu.
 „Baseball ve školkách děláme již 
třetím nebo čtvrtým rokem a vždycky 
to je velká zábava pro děti i pro mě. 
Pokud si chcete vyzkoušet baseball, 
softball nebo slowpitch, zastavte se 
Na Pašti. Nábor probíhá celoročně“, 
uzavírá Tomáš Rambousek.

Tomáš Rambousek, 
předseda klubu Waynes Pardubice

Tréninky pod vedením 
profesionálního trenéra české 
slowpitchové reprezentace 
a dalších zkušených trenérů.
V kategorii dospělých jsme 
úřadující evropští mistři 
a několikanásobní mistři ČR 
a ČSL v softball slowpitchi.
Zkuste to se svými dětmi 
u mistrů, bereme parťáky  
od 5 let a starší. Umíme 
vtáhnout do hry děti i rodiče.

Na Pašti
Pardubice – Svítkov

Tomáš Rambousek
tel. 608 422 351

wayne@waynes.cz

& SOFTBALL
Nábor kluků 

a holek od 5 let
www.facebook.com/waynespardubice OdvAhA • TAkTikA • soustředěNí • přátelství

www.waynes.cz

BAseBAll
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Současnost na Ramovce
Dnes již je jisté, že po několika letech 
se podaří dokončit všechny fotbalové 
soutěže. Ročníku 2021-2022 chybí do 
konce již jen pár kol. Soutěží OFS Par-
dubice se zúčastní sedm celků PARA-
MA včetně minipřípravky.
 Posledním zápasem mužstva do-
spělých před uzávěrkou tohoto vydá-
ní bylo derby v Popkovicích. Zajíma-
vé utkání, ve kterém měla Ramovka 
mírně navrch, skončilo ubojovaným 
vítězstvím hostů v poměru 3:4 (po-
ločas 1:3). Branky za Popkovice stří-
leli Šmíd 2, Vejdělek, za vítězný celek 
PARAMA skórovali Dušek D., Košina, 
Votava a Topič z penalty. I když má 
naše mužstvo, v současné době se 
pohybující na 4. místě tabulky, k po-
stupu daleko, můžeme kvitovat velké 
zařazení mladých chlapců z dorostu 
do sestavy. Rozhodně bychom v další 
sezoně měli očekávat atak na první 
příčku a konečně snad i postup z pra-
lesní ligy.
 V okresních soutěžích si zdatně 
vedou i mládežnické celky. Doroste-
necký tým je v současné době také na 
4. místě okresního přeboru. Starší žáci 
drží páté místo, zatímco mladší žáci 
jsou v současné době na pomyslné 
bronzové příčce. V soutěžích si dobře 
vedou i naše tři celky přípravek.
 Na konci sezony nás čeká 17.červ-
na již tradiční Den s fotbalem za fi-
nančního přispění Městského obvo-
du Pardubice VI a potom soustředění 
mládeže ve Svratce.
 V souvislosti s válkou na Ukrajině 
můžeme říct, že se i v našem oddíle 
zapojili chlapci z uprchlických rodin. 
Do oddílu přišli devítiletý Kyryl Ku-
libaba a třináctiletý Mikhail Somyk, 
který své první fotbalové krůčky ab-
solvoval v Respectu Kyjev. Za naše 
starší žáky stihl odehrát již dvě sou-
těžní utkání a dne 26. května ve svém 
druhém zápase vstřelil proti Starým 
Ždánicím svou první branku za PARA-
MO. Tak ať při sportu oba chlapci snad 
zapomenou na válečné útrapy.

 Na naší hlavní adrese v ulici Jana 
Poppera i při ztíženém přístupu 
vzhledem k rekonstrukcí této komu-
nikace probíhají, respektive probíhaly 
tréninkové jednotky v obou tělocvič-
nách. Nyní se chystají další opravy 

v interiéru a úprava dvorního traktu. 
Věříme tak, že do další sezony najdou 
u nás sportovci i příznivci potřebné 
zázemí pro svou činnost.

Mgr. Zdeněk Klimpl, předseda spolku
Luboš Benda, předseda oddílu kopané



Jubilejní Aviatická pouť 
Již potřicáté přivítalo pardubické letiště, ležící v  katas-
tru obce Popkovice, návštěvníky na Aviatické pouti. 
Po dvouleté vynucené přestávce se tak stalo o víkendu 
28. a 29. května. I přes vrtochy počasí se podařilo po oba 
dny naplnit přes pět hodin dlouhý letový program. 
 Největší novinkou a evropskou premiérou se stalo 
předvedení historického britského námořního letadla 
Hawker Sea Fury skvěle pilotovaného známým pilotem 
Danem Griffithem. Diváky tradičně nezklamaly ani stro-
je s rudými býky, mezi kterými byl i akrobatický vrtulník 
Bo 105 pilotovaný světovou legendou Felixem Baum-
gartnerem. Jeho obraty s  vrtulníkem jsou nevídané
 a diváci byli často překvapeni možnostmi vrtulníku. 
Velký úspěch měl i fenomenální Martin Šonka, který se 
v programu předvedl hned ve dvou strojích. V neděli si 
akrobatické vystoupení s letounem Extra sám okomen-
toval přímo z kabiny a diváci ocenili nejen akrobatické 
umění, ale i lehkost, s jakou své obraty popisoval. Sobot-
ní silný vítr znemožnil vystoupení několika lehčích leta-
del, a tak například legendární Blériot vzlétl na pardubic-
kou oblohu pouze v neděli. 
 Ve výčtu dalších čísel by se dalo pokračovat, ale 
o tom, jak pestrý byl letový i pozemní program, se nejlé-
pe přesvědčili návštěvníci Aviatické pouti, kterých přišlo 
za oba dny téměř dvacet pět tisíc. 

Petr Kolmann,
Sdružení Aviatické pouti
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Odlety z Pardubic
S velkým zájmem o dovolené ros-
te také počet letů z pardubického 
letiště do oblíbených letních des-
tinací, jako jsou například: Tunis-
ko, Egypt, Turecko, Řecko, Kréta, 
Bulharsko, Španělsko nebo Černá 
Hora. Letošní nabídka cílových 
destinací je jedna z nejširších v his-
torii pardubického letiště a takřka 
nemožné si nevybrat. 
 Po hubených letech způsobe-
né covidem doufáme, že se nám 
podaří místní letiště znovu, jak ří-
káme: „rozlétat”. 
 Těšíme se na Vás u odletu z par-
dubického letiště.

Pardubice airport

Foto: Petr Kolmann
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Zajímavost z letiště
5. května v odpoledních hodi-
nách přistál na letišti v Pardu-
bicích tankovací Boeing KC-
-135R Nebraské národní gardy. 
 Účelem návštěvy bylo pro-
věření a možnosti působení 
letounu na našem letišti ve 
prospěch operací NATO.  
 Následující neděli proved-
la posádka s letounem vzduš-
nou operaci nad Varšavou 
a v pondělí bylo cvičení zdár-
ně ukončeno. 
 Pardubické letiště je při-
pravené poskytnout podporu 
spojeneckým letounům včet-
ně těch, které jsou určeny ke 
strategické přepravě na dlou-
hé vzdálenosti. 

Petr Huňáček, LKPD.INFO
Foto: Petr Huňáček



Zlatá přilba
Pardubický plochodrážní stadion 
ve Svítkově má za sebou první ze 
šesti  letošních závodů mistrovství 
světa a Evropy. V  závodě družstev 
do 23 let se bojovalo o postup do 
finále šampionátu starého konti-
nentu. Naši jezdci jen těsně pod-
lehli britskému týmu, a i když po-
razili Francouze a takzvaný Euro 
tým složený z  jezdců, jejichž země 
nemají svoji reprezentaci, do finále 
kam mířil jenom vítěz nepostoupili.
 V  nejbližší době budou členové 
zdejšího Auto moto klubu již v plné 
přípravě na prázdninové podni-
ky. Ty jsou zaměřeny především na 
mládež a ve Svítkově uvidíme po-
stupně 12. července Evropský pohár 
juniorských dvojic a první víkend 
v  srpnu pak bude v  Pardubicích ko-
runován nejlepší světový a o den 

později i evropský plochodrážní jez-
dec v mládežnické  kategorii do 125 
ccm. Kromě toho se samozřejmě 
bude bojovat i o extraligové body a 
body do dalších mistrovských sou-
těží. Na stadionu je letos plánová-
no celkem patnáct závodních dnů, 
včetně vrcholu, kterým je závod o 
Zlatou přilbu ve dnech 23. – 25. září.  

 Stadion samozřejmě nepatří jenom 
motocyklovým závodníkům, své místo 
zde mají fotbalisté a také se zde usku-
tečnil jeden ze zápasů pardubických 
Stallions v  lize amerického fotbalu.
 Prostě stadion je nedílnou sou-
částí tohoto obvodu a žije prakticky 
každodenním ruchem.

Petr Moravec, AMK ZP Pardubice
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Léto na dostihovém závodišti 
Ani během prázdninových měsíců 
aktivita na pardubickém dostihovém 
závodišti nekončí. Dostihový spolek 
tu pořádá závody hned dvou různých 
jezdeckých disciplín. 
 Už v  polovině července, kon-
krétně od 15. do 17. července, se tu 
budou konat závody jezdecké vše-
strannosti. Někdy se tomuto sportu 
říká také military, protože původcem 
této disciplíny bylo testování armád-
ních koní v  jejich všestranné doved-
nosti. Koně a jezdci musí během tří 
dnů absolvovat tři různé disciplíny 
– drezuru, parkurové skákání a také 
tzv. crossy, kdy absolvují trať v terénu 
závodiště a musí překonat různé typy 
překážek. Vstupné na tyto závody je 
vždy zdarma. 
 V  sobotu 6. srpna se poběží už 
třetí díl kvalifikačního seriálu na le-
tošní 132. Velkou pardubickou se Sla-
via pojišťovnou. Je to předposlední 
příležitost zajistit si místo ve startov-
ním poli legendárního dostihu, která 
se běhá druhou říjnovou neděli. Pro-
zatím tuto povinnost splnila necelá 

dvacítka koní včetně několika vítězů 
uplynulých ročníků Velké pardubic-
ké. Vstupenky na mítink, který nabíd-
ne celkem devět dostihů, je možné 
už teď zakoupit prostřednictvím na-
šeho webu.
 A do třetice zveme na festival 
americké kultury Friends Fest, který 
se na dostihovém závodišti zabydlí 
v  sobotu 13. srpna. Jeho pořadatelé 
připravují rozmanitý program plný 
koní nejen pod kapotou. 

Bc. Kateřina Anna Nohavová
PR manager, Dostihový spolek a.s.

Foto: Petr Šedivý

Foto: Petr Makušev



Ceník inzerce ve zpravodaji Pardubická šestka
Ceník inzerce ve zpravodaji „Pardubická šestka“  Příloha č. 1

Tabulka uvádí ceny za zveřejnění inzerce, pouze pokud budou inzerentem předány zpracovateli zpravodaje ve formátu PDF, CDR nebo JPEG 
(s velkým rozlišením). Navrhovaná cena nezahrnuje zpracování inzerce v jiných formátech, nebo náročnější grafické úpravy. 

Rozměry [mm]
1 vydání 2 vydání 3 vydání 4 vydání

cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH

1 / 1 
178 x 260

1983,47 2400 3570,24 4320 4760,33 5760 5553,71 6720

1 / 2 
178 x 128

991,73 1200 1785,12 2160 2380,16 2880 2776,86 3360

1 / 3 
178 x 80

661,15  800 1190,08 1440 1586,77 1920 1851,24 2240

1 / 4 na výšku 
87 x 128

495,86  600 892,56 1080 1190,08 1440 1388,43 1680

1 / 4 na šířku 
178 x 58

495,86  600 892,56 1080 1190,08 1440 1388,43 1680

1 / 6 na výšku 
57 x 124

330,57 400 595,04 720 793,38 960 925,61 1120

1 / 6 na šířku 
117 x 60

330,57 400 595,04 720 793,38 960 925,61 1120

1 / 8 na výšku 
57 x 102

247,93 300 446,28 540 595,04 720 694,21 840

1 / 8 na výšku 
87 x 67

249,93 300 446,28 540 595,04 720 694,21 840

Tabulka uvádí ceny za zveřejnění inzerce, pouze pokud budou inzerentem předány zpracovateli zpravodaje ve formátu PDF, 
CDR nebo JPEG (s velkým rozlišením). Navrhovaná cena nezahrnuje zpracování inzerce v jiných formátech, nebo náročnější 
grafické úpravy. Úhrada musí být provedena předem v termínu stanoveném na vystavené faktuře. Zvýhodněná cena je platná, 
pouze pokud bude uhrazena jednorázově před prvním zveřejněním inzerce a za podmínky, že opakovaná inzerce bude zveřej-
něna v po sobě jdoucích číslech zpravodaje.
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Úřad Městského obvodu Pardubice VI 
    Plán konání zasedání 

 Zastupitelstva MO Pardubice VI 
 v roce 2022
 Zasedání Zastupitelstva MO Pardu-
bice VI se konají podle níže uvedeného 
plánu od 17:00 hod.
 Termíny a místa konání zasedání 
 v r. 2022:
– pondělí 12.09.2022 
 v sále Penzionu FAJN ve Svítkově 
 
V případě nepříznivé epidemiologické situ-
ace budou místa konání ZMO Pardubice VI 
v objektech ve správě obvodu MO Pardubi-
ce VI.

    Plán konání schůzí 
 Rady MO Pardubice VI v roce 2022
 Schůze Rady MO Pardubice VI se ko-
nají podle níže uvedeného plánu v pon-
dělí převážně v zasedací místnosti Úřadu 
MO Pardubice VI od 15:30 hod.
 Termín další řádné schůze je vždy 
uveden ve zveřejněném usnesení ze 
schůze rady.
 Termíny schůzí v r. 2022:
29. 8., 19. 9.  

    Provozní doba místních knihoven
Místní knihovna MO Pardubice VI ve Svítko-
vě: tel. 466 301 169; Dita Poustecká, kni-
hovnice; e-mail: knihovna@umo6.mmp.cz; 
otevírací doba: 
pondělí 13:00–18:00, středa 11:00–16:00; 
www.svitkov.knihovna.cz

Místní knihovna MO Pardubice VI - poboč-
ka ve  Starých Čívicích (Za Oborou 337): tel. 
466  260 496; Dita Poustecká, knihovnice; 
e-mail: knihovna.civice@umo6.mmp.cz; 
otevírací doba: 
úterý 11:00 – 16:00, čtvrtek 13:00 – 18:00
www.starecivice.knihovna.cz

    Provozní doba 
 separačního dvora ve Svítkově
Svítkov, za areálem Plynostavu. Provozní 
doba: pondělí, středa a pátek od 13:00 do 
17:00, sobota 8:00 – 12:00.HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 2022

Stanoviště Den          
v týdnu

Lány na Důlku KD pondělí 21. 03. 18. 04. 16. 05. 13. 06. 08. 08. 05. 09. 03. 10. 31. 10. 28. 11.
Lány na Důlku u č. p. 80 pondělí 04. 04. 02. 05. 30. 05. 27. 06. 22. 08. 19. 09. 17. 10. 14. 11.
Opočínek - finské domky pátek 01. 04. 29. 04. 27. 05. 24. 06. 19. 08. 16. 09. 14. 10. 11. 11. 09. 12.
Opočínek - pod č. p. 23 pátek 15. 04. 13. 05. 10. 06. 08. 07. 02. 09. 30. 09. 28. 10. 25. 11.
Staré Čívice u bývalého Mountfieldu úterý 29. 03. 10. 05. 21. 06. 13. 09. 04. 10. 25. 10. 06. 12.
Staré Čívice točna MHD úterý 22. 03. 12. 04. 03. 05. 24. 05. 14. 06. 06. 09. 27. 09. 18. 10. 08. 11. 29. 11.
U Svaté Trojice středa 23. 03. 04. 05. 15. 06. 07. 09. 19. 10. 30. 11.

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

Datum

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

Neváhejte se obrátit na úřad, starostu, členy rady, 
členy zastupitelstva a místní komise. Jsme tu pro Vás.

Spojovatel/ka, fax
Tel.: 466 301 160, 466 797 979, 
e-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

PhDr. Petr Králíček , starosta MO Pardubice VI
Tel.: 466 301 160, e-mail: petr.kralicek@umo6.mmp.cz

Ing. Aleš Herák, tajemník
přestupky, spolupráce se smluvními partnery
Tel.: 466 301 162, e-mail: ales.herak@umo6.mmp.cz

   Odbor ekonomický a správní (OES)
Simona Hývlová, vedoucí odboru
ekonomka, účetnictví
Tel.: 466 301 165, e-mail: simona.hyvlova@umo6.mmp.cz

Zdenka Pantůčková, referentka
místní poplatky, podatelna, pokladna, informace
Tel.: 466 797 971, e-mail: zdenka.pantuckova@umo6.mmp.cz

Věra Lorenzová, referentka
ověřování podpisů a listin, Czech POINT, informace, pokladna, 
ohlašování akcí, žádosti o dotace, ztráty a nálezy
Tel.: 466 797 972, e-mail: vera.lorenzova@umo6.mmp.cz

Hana Holasová, referentka
informace, organizačně administrativní činnosti, úřední deska, 
hlášení místního rozhlasu, evidence majetku
Tel.: 466 301 160, e-mail: hana.holasova@umo6.mmp.cz

Petra Vašíčková, referentka
účetnictví, agenda výherních hracích přístrojů
Tel.: 466 301 163, e-mail: petra.vasickova@umo6.mmp.cz

   Odbor investic, dopravy a životního prostředí (OIDŽP)
Bc. Petr Komžák, vedoucí odboru
příprava a realizace investičních i neinvestičních akcí, projektové plánování, 
úsek dopravy a silničního hospodářství, správa majetku, hospodaření 
s nebytovými prostory
Tel.: 466 797 970, e-mail: petr.komzak@umo6.mmp.cz

Veronika Čvančarová, referentka
příprava investičních akcí, veřejné zakázky
Tel.: 466 301 167, e-mail: veronika.cvancarova@umo6.mmp.cz

Kateřina Rabasová, referentka
ochrana přírody a krajiny, péče o veřejnou zeleň, kácení dřevin, dětská hřiště, mobiliář 
Tel.: 466 301 168, e-mail: katerina.rabasova@umo6.mmp.cz


