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Vážení spoluobčané, 
jedenadvacátý rok jedenadvacátého 
století se  nezadržitelně blíží ke své-
mu konci. Z našeho pohledu byl ten-
to rok spíše plný příprav a plánování 
na poměrně velké množství inves-
tic, které máme v  následujícím roce 
v plánu. Z pohledu počtu investičních 
akcí nás čeká nejnáročnější rok, který 
pamatuji. Stavět a modernizovat se 
bude ve všech místních částech ob-
vodu. V  současnosti probíhá rekon-
strukce ulice Josefa Poppera, kde se 
ovšem objevily technické problémy 
se stávajícím uložením inženýrských 
sítí, což způsobilo několikatýdenní 
zbrzdění akce. Vše se podařilo vyřešit 
a stavba již dále pokračuje dle har-
monogramu. 
 A jaká větší témata nás provázela 
v letošním roce?

 Lávka přes Labe       
Již v roce 2018 jsem sliboval, že lávku 
vedle rosického mostu postavíme, 
a že se pokusíme na ni čerpat dotační 
peníze. Teprve nyní můžeme říci, že 
jsme s lávkou přes Labe kompletně 
hotovi. Deset měsíců po kolauda-
ci stavby jsme se dočkali dotačních 
peněz z  Evropské unie. Kvůli covidu 
se celý proces schvalování a kontroly 
bohužel skoro o rok zdržel, a proto 
až v měsíci říjnu zastupitelstvo ob-
vodu na svém jednání přijalo peníze 
do svého rozpočtu. Dotační peníze 
máme již na účtu a budou použity na 
modernizaci obvodu. Samotná stav-
ba lávky trvala půl roku, ale nadměr-
ná byrokracie s tím spojená a desítky 
nekonečných jednání o smyslupl-
nosti projektu zapříčinily, že od slibu 
k  samotnému konci uplynuly bez-
mála čtyři roky. Jsem velmi rád, že se 

nám největší investiční akci v historii 
obvodu za 41 mil. Kč., financovanou 
městským obvodem, podařilo dotáh-
nou do konce, a to i s úspěšným čer-
páním dotačních prostředků ve výši 
34,5 mil. Kč. Můžeme udělat velkou 
pomyslnou tečku za touto akcí a jen 
popřát, ať lávka dlouho slouží.

 Lávka přes slepé rameno 
 Labe - Rosice     
Pokud by tato lávka vznikla, vyřešil 
by se pro pěší a cyklisty velmi nebez-
pečný rosický úsek mezi zahrádkami 
a slepým ramenem Labe, navíc by 
místní část Rosice byla přímo napo-
jena na Labskou cyklostezku, která 

Lávka přes Labe 
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je v projektové přípravě a povede po 
břehu Labe směrem na Přelouč. Bo-
hužel prozatím většina zastupitelů 
rosického obvodu nechce tuto lávku 
stavět. Argumentují vysokou projek-
tovou cenou, nebo vysokou cenou 
vzešlou ze soutěže. Projekt na láv-
ku byl od prvopočátku připravován 
„nadčasově“ – lávka z ušlechtilé oceli, 
osvětlení, vzhled a další urbanistické 
prvky, ale i současná doba přidává 
nějaké ty miliony navíc. Projekt na 
krásnou lávku mají rosičtí zastupitelé 
na stole a já věřím, že papírovou po-
dobu co nejrychleji přetaví v realitu, 
náš městský obvod propojí obě lávky 
novou cestou a velmi nebezpečný 
úsek pro pěší a cyklisty kolem zahrá-
dek upadne jednou pro vždy v zapo-
mnění.  

 Lávka pro pěší 
 přes  Bylanku bude!       
Šestý městský obvod podporoval 
výstavbu lávky od samého začátku 
a Rada MO její realizaci schválila již 
v červnu 2020. Ovšem několik let tr-
valo, než dala podporu výstavbě láv-
ky přes Bylanku z ulice Na Humen-
ském do ulice U Bylanky samotná 
rada města. Celý tento proces byl ve-
lice komplikovaný, od nerealizování 
mostu pro automobilovou dopravu, 
který si většina okolních obyvatel 
nepřála, přes chybná rozhodnutí od-
boru dopravy města Pardubice, až 
po nalezení a především prosazení 
vhodného řešení. 
 Jsem proto velmi rád, že se mi 
podařilo s investorem dojednat, aby 
se zbytečnými průtahy nenechal 
odradit a lávku pro pěší a cyklisty 
postavil, protože si musíme všichni 
uvědomit, že za současného sta-
vu investor již NIC STAVĚT NEMUSÍ 
A NEMUSÍ ANI ŽÁDAT O ZMĚNU 
územního rozhodnutí.
 Pozitivní zprávou je, že CZ Sta-
vební Holding jakožto investor 
stavby již začal pracovat na projek-
tové dokumentaci, která povede 
k výstavbě nové lávky pro pěší a cyk-
listy. Když vše půjde dobře, poprvé 
bychom se po ní mohli projít možná 
už za rok.

Lávka přes slepé rameno Labe - Rosice

Rekonstrukce kapličky v Popkovicích

Lávka pro pěší přes Bylanku
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 Rekonstrukce kapličky 
 v Popkovicích    
Z  důvodu neuspořádaných majet-
kových poměrů popkovická kaplič-
ka dlouhé roky postupně chátrala. 
Pozemek, na kterém stojí, vlastnilo 
město Pardubice a samotná kaplička 
byla ve správě Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových. Aby 
popkovická kaplička nedopadla po-
dobně jako Kaple Nejsvětější Trojice 
na Trojici, rozhodli jsme se kapličku 
zachránit a otevřít ji veřejnosti. Zahá-
jili jsme jednání s Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
a podařilo se nám kapličku převést 
do vlastnictví města a tím sjednotit 
vlastníka pozemku i samotné stavby. 
Koncem měsíce listopadu jsme do-
končili kompletní rekonstrukci kap-
ličky, která vyšla na 900 tisíc korun.  
 Z programu Pardubického kraje 
určeného na zachování a obnovu 
drobných objektů památkového cha-
rakteru jsme obdrželi dotaci 30 tisíc. 
Za každou dotaci a úspěšné čerpání 
patří velký dík. 
 Takřka zbrusu nová kaplička byla 
slavnostně otevřena o třetí adventní 
neděli a občané mohli po dlouhých 
letech znovu nahlédnou do útrob 
této místní památky.  

 Dotace na zeleň  
Můžeme říci, že v letošním roce jsme 
byli velmi úspěšní v  čerpání dotač-

ních peněz. Po dotacích na lávku přes 
Labe a kapličku v  Popkovicích jsme 
v měsíci říjnu přijali do rozpočtu také 
dotaci na výsadbu zeleně ve výši 114 
tis. Kč. Přesně řečeno, 27 vysazených 
stromů v  loňském roce v  intravilánu 
obce splňovalo dotační podmínky 
a o výše uvedenou částku nám snížilo 
náklady na každoroční výsadbu zele-
ně. V roce 2022 budeme usilovat zno-
vu o získání stejného dotačního titulu 
na vysazené stromy v příštím roce. 

 Údržba zeleně Svítkov západ
Výstavba rodinných domů v  lokalitě 
Svítkov západ v blízkosti areálu Zlaté 
přilby je v plném proudu a v příštím 
roce bude z  velké části již dokonče-
na. Součástí této nové lokality jsou
 i poměrně velké zelené plochy, které 
bude nutné udržovat. Prozatím tyto 
zmíněné zelené plochy nejsou za-
neseny v pasportu zeleně a na jejich 
údržbu nejsou v  rozpočtu města na 
rok 2022 alokovány žádné finanční 
prostředky. Jen pro zajímavost, jed-
ná se o cca. čtyři hektary zelených 
ploch a při dnešních cenách a počtu 
sečí obvyklých pro náš MO, by pouze 
sekání trávy za kalendářní rok vyšlo 
na 300 tisíc korun, a to nepočítáme 
péči o stromy, odplevelení chodníků 
atd. Pokud město Pardubice, které 
prostřednictvím své nadace tuto lo-
kalitu připravilo k zástavbě, finančně 
nezajistí údržbu této lokality, nebude 

Nová výsadba

možné prostřednictvím městského 
obvodu zeleň v  této lokalitě udržo-
vat, protože bychom museli ponížit 
kvalitu údržby zeleně v  jiných čás-
tech obvodu, a to dělat nechceme.
 Do konce tohoto roku zbývá už 
jen pár dní a já vám přeji, aby byly 
plné pohody, strávili jste je s rodinou 
a mezi přáteli, užili si krásné a radost-
né vánoční svátky a nenechali si je 
zkazit negativními zprávami, kterých 
je kolem nás zatím stále dost.

                 Petr Králíček, starosta

 Svítkov západ



Rozsvěcení 
vánočního stromu

Každý rok v pátek před první adventní 
nedělí rozsvěcujeme vánoční strom 
před ZŠ Svítkov. Minulý rok jsme bo-
hužel z důvodu nepříznivé pandemic-
ké situaci museli strom rozsvěcet bez 
pomocí dětí. Proto jsme moc rádi, že 
jsme letos tuto tradici mohli prožít 
společně. Program začal vystoupe-
ním klarinetového kvarteta ze ZUŠ 
Pardubice pod vedením pana učitele 
Lukáše Kyncla, kdy nám čtyři děvčata 
zahrála známé vánoční písně. Poté vy-
stoupily děti z našich mateřinek Duhy 
a Doubku a následně se starostou Pe-
trem Králíčkem společně odpočítaly 
rozsvícení vánočního stromu. Při vá-
nočních písní klarinetového kvarteta 
si děti mohly dát na zahřátí dětský 
vánoční punč a dospělí svařené víno, 
čímž se navodila ta pravá vánoční at-
mosféra. Nechyběl ani živý betlém. 
Celou akci provázelo ryze vánoční 
počasí, protože začalo sněžit. Celý 
program jsme museli ukončit před 18 
hodinou z důvodu nařízení vlády. Přes 
veškerá omezení a opatření jsme moc 
rádi, že jsme tuto tradiční akci mohli 
uskutečnit, a především dětem rozzá-
řit oči, když se rozsvítil vánoční strom. 
Všem děkujeme za návštěvu a dětem 
za předvedená vystoupení.    red.
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Informace o provozu úřadu 
v období vánočních svátků
23. prosince 2021  provoz zajištěn do 11:30 hod.
27. prosince 2021                               zajištěn běžný provoz
28. prosince 2021  zajištěn běžný provoz
29. prosince 2021  zajištěn běžný provoz
30. prosince 2021  provoz zajištěn do 11:30 hod.
31. prosince 2021  ÚŘAD UZAVŘEN

Informace o provozu knihoven 
v období vánočních svátků
Místní knihovna Svítkov   UZAVŘENA od 13. prosince 2021 
     do 31. prosince 2021
Místní knihovna Staré Čívice UZAVŘENA od 13. prosince 2021 
     do 31. prosince 2021

Místní poplatky
Místní poplatek ze psů a za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů
Vážení spoluobčané,
informujeme Vás, že sazby poplatků 
pro rok 2022 zůstávají ve stejné výši 
jako v roce 2021. Úhradu lze provést 
bankovním převodem, v  hotovosti 
nebo platební kartou přímo na po-
kladně městského úřadu. 
 V roce 2022 opět Úřad městského 
obvodu Pardubice VI plánuje výběr 

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

 v Lánech na Důlku 35 (bývalá 
pošta) dne 9. března 2022

 v Opočínku č.p. 53 dne 16. břez-
na 2022

 ve Starých Čívicích v  místní 
knihovně dne 21. března 2022

 ÚMO Pardubice VI

Atmosféra z rozsvěcení vánočního stromu

Chcete inzerovat v Šestce?

volejte:  466 301 160    pište: podatelna@umo6.mmp.cz



Výročí vzniku samostatného Československa
28. října nejen v  našem obvodě, ale ve většině měst naší 
republiky jsme si připomněli 103. výročí vzniku samostat-
ného Československa.
 Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního 
výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem 
protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem 
o  vytvoření a podobě samostatného Československého 
státu. Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude re-
publikou (byla uvažována i monarchie), prezidentem se 
stane Masaryk, Kramář bude předsedou vlády. Následně se 
rozšířila zpráva o  uznání podmínek míru Rakousko-Uher-
skem. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů 
Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezá-
vislosti. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demon-
stracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakous-
ko-Uherska. Na Václavském náměstí u pomníku svatého 
Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník a vyhlásil 
samostatný Československý stát. 
 Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon 
o zřízení samostatného státu československého, a poté 
bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru „Lide 

československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem …“ Pod 
oběma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois 
Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup. 
Zdroj: PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa.  red.
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Letem světem svítkovskou základkou
 U prvňáčků

Od začátku letošního školního roku ještě 
neuplynulo mnoho času, ale děti z prvních 
tříd naší základky mají za sebou pořádný 
kus práce. Poznaly nejen své paní učitelky 
a své spolužáky, ale i nový školní „režim“. 
Dovedou již číst a psát několik písmen 
i slov, počítat příklady, orientují se i v prv-
ních anglických slovech. Naučily se znát 
a respektovat školní pravidla, plnit domácí 
úkoly i pomáhat jeden druhému. Přejeme 
jim, ať jim jejich nadšené úsilí vydrží co nej-
déle a ať si ze školy odnesou kromě nových 
vědomostí i spoustu hezkých zážitků. 

 Lidový běh Vaňka Vaňhy
19. 9. 2021 se uskutečnil Lidový běh Vaň-
ka Vaňhy v rámci Vinařského půlmaratonu. 
Na start se postavilo přes 50 závodníků ZŠ 
Svítkov z řad žáků, rodičů a učitelů. Díky 
tomu jsme v soutěži škol obsadili 5. místo 
a obdrželi poukaz na sportovní vybavení. 
Cenu nám předávala atletická legenda 
a držitelka světového rekordu v běhu na 
800 m Jarmila Kratochvílová. Naši žáci byli 
vidět v čele celého startovního pole, které 
se vydalo v 9:40 centrem Pardubic na trasu 
dlouhou 1,7 km.

Ivan Hoza, učitel ZŠ Svítkov

 Ekocentrum Oucmanice
V týdnu od 4. do 8. října se obě šesté třídy 
vystřídaly v  Ekocentru v  Oucmanicích na 
adaptačním kurzu.
 Cílem třídenního pobytu bylo přede-
vším prohloubení poznatků o ekologii. 
V tématu s názvem Zahrada si žáci ve sku-
pinkách tvořili svou vlastní obrázkovou za-
hradu a dověděli se přitom, jak si mohou 
poradit se škůdci, aniž by museli použít 
chemické prostředky. V programu Oceány 
se hravou formou pokoušeli vyčistit pomy-
slný oceán od plastů, plechovek a jiných 
odpadků. Pomocí několikametrového pro-
vázku si názorně ukázali, jak velký může 
být plejtvák obrovský, a dověděli se, jaká 
nebezpečí číhají např. na tuleně. Řada při-
šla také na šikovné ručičky. 
 Každé družstvo si vyrobilo svou ptačí 
budku. Tyto výtvory byly po návratu umís-
těny na školní zahradě. Prostor byl dán též 
vlastní fantazii, kdy se měl každý žák pono-
řit do sebe a pokusit se beze slova, což byl 
pro mnohé nadlidský úkol, vyrobit z pří-
rodních materiálů něco, co by ho charak-

terizovalo. V rukou žáků se tak zrodily zajímavé květinkové či větvičkové 
postavičky. Velmi zábavnou dvouhodinovkou bylo téma Bylinky. 
 Děti nejprve po čichu hodnotily jednotlivé usušené bylinky, mezi 
kterými jasně zvítězila máta, a v závěru si mohly dokonce vyzkoušet vý-
robu vlastního čaje.                    
           Mgr. Senta Neumannová, třídní učitelka 6. B

Foto: Školní fotogalerie 1. B
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MŠ Duha
 Nový strom

Děkujeme městskému obvodu za za-
koupení a zasazení kavkazské jedle 
na prostranství parkoviště u boční-
ho vchodu do areálu naší mateřinky. 
Děti měly už letos v prosinci příleži-
tost stromeček vánočně ozdobit, a to 
i svými výrobky. Při zdobení si užily 
spousty zábavy a legrace. Nakonec si 
u ozdobeného stromečku zazpívaly 
vánoční koledy. 
 „Nyní se již děti mohou těšit na Vá-
noce, které bezesporu patří k  nejkrás-
nějším svátkům v roce. Přejeme našim 
nejmenším spoustu splněných přání 
a do nového roku 2022 hlavně pevné 
zdraví,“ uvedla ředitelka MŠ Duha 
Hedvika Filipiová. 

 Vyhodnocení 
 čtenářské pregramotnosti
koncem měsíce listopadu proběhlo 
v  MŠ Duha vyhodnocení čtenářské 
pregramotnosti pod záštitou MŠMT 
od nakladatelství ADVENT s názvem: 
„Mami, tati, pojďme si číst“.
 Dětem bylo domů zapůjčeno na 
pět týdnů pět krásných knižních titu-
lů. Knihy děti okamžitě zaujaly svým 
poutavým příběhem a krásnými ilus-
tracemi.
 Jako zpětnou vazbu po přečtení 
knihy měly každý týden namalovat 
obrázek k dané knížce. Do akce se za-
pojily všechny věkové skupiny.
 Za odměnu byla malým čtená-
řům předána kniha od koordinátora 
akce.
 Nakonec jsme si všichni společně 
zazpívali čtenářskou písničku.
 Tuto akci plánujeme opakovat 
i v příštích letech, neboť čtení je vel-
mi důležité, a to i v předškolním věku.

 Malí malíři 
Děti z mateřinky mohou navštěvovat 
výtvarný kroužek pod vedením paní 
učitelky Anety Seifert. Při hodinách 
mají možnost se naučit různé výtvar-
né techniky a rozvíjet svoji fantazii. 
Na podzim si vybraly téma „Podzimní 
břízy“. Obrázky se jim opravdu po-
vedly.                                                                        

kolektiv MŠ Duha



V Opočínku to na podzim pěkně žilo
 Halloween v Opočínku

Poslední říjnový pátek Gabriela Svobo-
dová s  přáteli uspořádala první ročník 
charitativního Halloweenu v Opočínku. 
Program byl určen pro děti i dospělé za 
účelem se společně pobavit a pomoci 
psům z farmy U Veselýho Psa. Na začát-
ku programu Místní komise Opočínek 
za podpory městského obvodu uspo-
řádala dílny pro děti. Děti si vyrobily 
krásné lampiony dle vlastní fantazie, 
které v  následném průvodu osvětlily 
vesnici.  Večer patřil diskotéce, na které 
zahrála živá kapela Folk Stones a kapela 
Cube. „Za dobrovolné vstupné jsme na-
koupili kloubní výživy pro pejsky na farmu 
U Veselýho Psa, kde naši pomoc 
a iniciativu velice uvítali. Všem veli-
ce děkuji za účast, příspěvek i pomoc 
a budeme se těšit na další ročník, který 
plánujeme na 28. 10. 2022“, uvedla Ga-
briela Svobodová, organizátorka akce.

Gabriela Svobodová, organizátorka 
akce a Petra Vašíčková, 

Místní komise Opočínek

Podzimní radovánky v MŠ Doubek
Podzimní počasí nám přálo, a tak jsme si pod-
zim ve školce MŠ Doubek užili, jak se patří.
 V září jsme se seznámili s novými kamarády 
a ukázali jim naši školku a vše, s čím si mohou 
hrát a co se tu naučí, a že je toho vážně dost. 
Když jsme se po prázdninách zase zabydleli, 
přišlo se na nás podívat divadélko JóJo se svým 
hudebním představením Palečkovo dobrodruž-
ství. Ani nevíte, jak jsme se zase nasmáli, jsou 
prostě boží.
 Podzim a Pardubice, to je Zlatá přilba a Velká 
pardubická. No, a to se ví, že i mezi námi dětmi 
se najdou velcí fandové. A protože sousedíme 
právě s areálem Zlaté přilby, nenechali jsme se 
zahanbit a udělali opravdovou fanouškovskou 
výzdobu celé školky. Dokonce jsme uprosili 
jednoho tatínka, aby nám přijel ukázat svou 
plochodrážní motorku. Všichni jsme si na ní 
mohli sednout a vyfotit se. To byl opravdu velký 
zážitek, dokonce kluci si šuškali, že v budoucnu 
budou závodit taky. 
 Kromě toho, že jsme běhali po fotbalovém 
hřišti a stavěli domečky pro skřítky Podzimníč-
ky po lese, slavili jsme i dušičky.  Je to zajímavý 
svátek a víte, že se po světě slaví úplně jinak? No 

a my si to ve školce vyzkoušeli a udělali jsme si rej masek. Nejvíc 
bylo kostlivců a čarodějek. 
 Teď už se pomalu začínáme těšit na Vánoce a zkoušíme se 
naučit nějakou tu koledu, kterou bychom mohli zazpívat u vá-
nočního stromečku.                                 kolektiv MŠ Doubek
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 Podzimní pálení větví 
 a dřevin v Opočínku
V sobotu 5. listopadu proběhla pra-
videlná likvidace obrovské hromady 
větví a dalších dřevin. Občané Opo-
čínku sváží ořezané větve ze svých 
zahrad na jednu hromadu a dvakrát 
ročně jsou tyto větve likvidovány 
a prostor je opět vyčištěn pro další 
využití. Děkujeme SDH Opočínek za 
pomoc při likvidaci dřevin a násled-
né vyčištění plochy. Prosíme občany, 
aby na vymezené místo odkládali 
pouze větve ze stromů a keřů. Jiný 
odpad, jako trávu, zeminu apod. voz-
te na separační dvůr. Děkujeme

Petra Vašíčková, 
Místní komise Opočínek

Chcete inzerovat v Šestce?

volejte:  466 301 160    

pište: podatelna@umo6.mmp.cz



Svítkov Stars
Je prosinec, tudíž nejlepší čas na bi-
lancování podzimní části sezóny 
2021/2022. Našim týmům se v dlou-
hodobých soutěžích dařilo nadmíru 
dobře. Tým mužů se drží v horní polo-
vině tabulky divize Východ 1. ligy a je 
na dobré cestě opět si zahrát play-off 
této soutěže. To samé můžeme říct o 
našem ženském týmu, který ve své lize 
okupuje podobné umístění. Naše ženy 
se navíc účastní minihokejbalového 
Východočeského přeboru, kde do-
sud nepoznaly přemožitelky. Mládež 
můžeme rozdělit na dvě skupiny: Ta 
starší hraje dlouhodobé soutěže a ta 
mladší samostatné turnaje bez vyhla-
šování výsledků. Kategoriím juniorů, 
dorostenců a starší žáků se společně 
podařil husarský kousek tím, že až do 
konce října nepoznala jediná z nich ve 
svých soutěžích přemožitele. I nadále 
všechny vládnou svým regionálním 
skupinám, a aniž bychom chtěli něco 

zakřiknout, pomalu se začínáme těšit 
na jarní medailové boje. Mladší žáci, 
přípravkáři a minipřípravkáři nám svý-
mi výsledky na jednotlivých akcích 
dělají rovněž radost a jsou zárukou 
pro budoucnost našeho klubu. Co se 
novinek v areálu týká, podařilo se nám 
vybudovat novou vjezdovou bránu a 
finišuje se instalace buněk, které mají 

tvořit zázemí pro hostující týmy, aby 
se ty naše ve zděných budovách ne-
musely nijak uskromňovat. Chystáme 
zimní soustředění mládeže a na jaro 
akce pro družinu a školky. Ale o tom až 
někdy příště.

Petr Korbel,
 člen vedení klubu Svítkov Stars

RADOST POD STROMEČKEM 
ZAČÍNÁ V GLOBUSU
Nemáte ještě vánoční dárek pro své blízké? 
Obdarovat s Globusem je snadné. Z naší nabídky 
dárkových košů a krabic si jistě vyberete. A dárková 
poukázka — ta udělá radost každému.

Více informací na www.globus.cz 
nebo v informačním centru hypermarketu 
Globus Pardubice, tel. 466 888 199. 

Dárkový koš či dárkovou krabici si můžete 
vybrat ze široké nabídky přímo v hypermarketu 
Globus Pardubice.
Dárková karta platí v hypermarketu 
i na čerpací stanici Globus. Její 
platnost je tři roky od zakoupení 
a hodnotu lze čerpat postupně.

Více informací na www.globus.cz 
nebo v informačním centru hypermarketu 
Globus Pardubice, tel. 466 888 199. 

Hypermarket Globus Pardubice
Poděbradská 293  |  532 06  Pardubice

Inz_Vanoce_178x128_PARD.indd   1 03.12.21   15:31



Waynův svět
SLOWPITCH: TAK TO JE VRCHOL
Sezóna 2021 byla ve dvanáctileté his-
torii klubu tou opravdu výjimečnou, 
speciální a třemi tituly pozlacenou.

 Mistři ČR
Začátkem prázdnin se Waynům poda-
řilo obhájit titul Mistrů ČR. Český šam-
pionát Pardubice ovládli již počtvrté.

 Vítězové 
 slowpitchového Super Cupu
Jen 8 evropských týmů dokázalo vy-
hrát nejprestižnější klubovou trofej 
Starého kontinentu a Waynes Pardu-
bice jsou od letošního roku jedním z 
nich. Wayni jsou týmem, který se ne-
vzdává. Několikrát na pokraji vyřazení, 
s početnou marodkou dokázali to, co 
se žádnému jinému českému klubu 
nepodařilo – vyhrát Super Cup.

 Osminásobní šampioni 
 České slowpitchové ligy
Skoro by se zdálo, že vyhrát ČSL je sa-
mozřejmost. V posledních dvou sezó-
nách se úroveň ligy velmi zvedla a pro 
úspěch v dlouhodobé soutěži je třeba 
si udržet velmi dobrou výkonnost po 
celou sezónu. To se Waynům podařilo 
a mohou se těšit ze sedmého titulu v 
řadě, celkově osmého.
 „Tahle sezóna byla vrcholem jedné 
skvělé generace. Za tímto úspěchem sto-
jí nejen zkušenost a píle, ale především 
přátelství. Ta skvělá atmosféra, kterou 
tenhle tým má, byla tou nejdůležitější 

součástkou zlatého soukolí“, říká hrající 
trenér Tomáš Rambousek.

BASEBALL: 
BRONZ Z PRAŽSKÉ LIGY
Z baseballových kategorií si letos nej-
lépe vedli Waynes U9 – hráči do 9 let. 
V náročné středočeské lize (hrálo se 
ve všední dny a téměř vše na hřištích 
soupeřů) obsadili mladí baseballisté 
třetí místo. Cenné zkušenosti sbírali 
i na celostátních turnajích (Mistrovství 
ČR a Český baseballový pohár).
 Waynes se také účastnili oblastních 
soutěží U7, U8 a U10. Starší hráči vyu-
žili možnost hostování – kluci baseball 
U15, dívky softball žákyně, kadetky
 a juniorky.

SOFTBALL PRO HOLKY
V letošním roce se Waynes pustili také 
do softballu dívek. Vůbec první softba-

llové zápasy děvčata odehrála na jaře 
v Chocni a vůbec ne špatně. Svoje zku-
šenější soupeřky při své premiéře do-
kázala dvakrát porazit. Další přípravná 
utkání dívky absolvovaly na podzim 
v Kostelci nad Orlicí proti Klackařkám. 
Na závěr sezóny poměřily síly s kluky 
Waynes U12. Trenérského postu se 
ujal zkušený softballista Josef Koláček. 
Hráčkou širšího reprezentační výběru 
softball U18 je Aneta Rambousková.
 „Nás velmi těší zájem dívek o pálko-
vací sporty. Tak nějak přirozeně se zrodi-
lo dívčí družstvo a máme z toho velkou 
radost. Většina z nás dospělých začínala 
u softballu a tenhle sport máme rádi. 
Baseball je pro kluky, softball pro hol-
ky, přípravka je společná.  A slowpitch? 
...pro starší pokročilouše. :-) “, uzavírá 
hodnocení sezóny Rambousek.

Tomáš Rambousek,
předseda klubu Waynes Pardubice
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Baseball & Softball
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 i starší. Vtáhneme do hry děti i rodiče!

ve Svítkově u ploché dráhy
Tomáš Rambousek

tel. 608 422 351     wayne@waynes.cz 
www.waynes.cz 

www.facebook.com/waynespardubice
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Podzim na Ramovce
Fotbalový ročník 2021-2022 je ve své 
polovině. I přes opět hrozící opatření 
vůči covidu se povedlo dohrát všech-
ny podzimní části okresních soutěží, 
kde figurují celky TJ PARAMO.

 A mužstvo rozehrálo poměrně 
slušně IV. třídu Holicko. Kladem roz-
hodně bylo další zapracování hráčů 
z dorostu, přišly ale zbytečné porážky 
doma s Mněticemi a ve Velinách a ze-
jména pak domácí ostudná porážka 
v derby s Popkovicemi. Mužstvo 
skončilo celkově na 4. místě s 24 body 
při 7 vítězstvích, třech porážkách 
a 3 remízách, na vedoucí Horní Ředice 
B ztrácí 7 bodů. Doufejme, že se přes 
zimní přestávku podaří sehnat trené-
ra, který by týmu dokázal vtisknout 
ucelenou koncepci a kvalitní herní styl.

 V okresním přeboru dorostu ne-
odehráli naši chlapci špatný podzim, 
když zvítězili v osmi zápasech, bez 
bodů odešli ve třech utkáních a ob-
sazují průběžnou 4. příčku s 24 body 
a dělí je pouhé tři body od vedoucích 
Sezemic. Potěšitelné je, že řada chlap-
ců nastupuje i za dospělé, takže je 
tady jistý příslib do budoucna.

 Starší žáci U15 hrají rovněž 
okresní přebor a z 11 celků drží prů-
běžné čtvrté místo se ziskem 18 bodů 
(šest výher, čtyři porážky). Soutěži 
dominují suverénní Chvaletice, které 
vedou tabulku bez jediné porážky.

 Mladší žáci U13 v okresním pře-
boru Holicko jsou po podzimu přesně 
v polovině tabulky – obsazují páté mís-
to z 10 účastníků (5 vítězství, 1 remíza 
a 3 porážky rezultuje 16 bodů a ztrátu 
6 bodů na vedoucí Staré Ždánice.

 Své soutěže hrají i starší pří-
pravka U11 a mladší přípravka U9. 
V těchto soutěžích se tabulky nezve-
řejňují, ale oba celky figurují na prů-
běžných třetích místech.

 Výsledkově tedy po podzimu pa-
nuje mírný optimismus, všechny cel-

ky však shánějí nejen nové tváře do 
týmů, ale také do trenérského kádru. 
Kdo tedy má zájem hrát nebo se po-
dílet na výchově, má rozhodně dveře 
otevřené.
 K článku patří i nezbytné fotogra-
fie všech sportovců reprezentujících 
náš oddíl v roce 110. výročí založení 
svítkovského klubu.
 Z dalších významných podzim-
ních akcí pak z naší strany bylo za-

jištění parkoviště při Zlaté přilbě. 
V závěru podzimu pak mladší žáci ab-
solvovali se svými trenéry zájezd na 
ligové utkání do pražského Ďolíčku 
mezi Pardubicemi a Slávií Praha.
 TJ PARAMO přeje všem svým čle-
nům a příznivcům klidný závěr roku, 
příjemné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2022.

Luboš Benda, předseda kopané
Zdeněk Klimpl, předseda TJ Paramo
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ZKO Svítkov
Členové naší Kynologické organizace 
ve Svítkově prožili celý rok 2021 v mír-
ném omezení covidových opatření, 
ale i tak se nám podařilo celkem fun-
govat s našimi psy a zorganizovat ně-
kolik zajímavých akcí alespoň v druhé 
polovině roku. Od začátku září začaly 
kurzy poslušnosti a agility, tzv. školič-
ka, pro nové majitele psů, kteří chtějí 
naučit své nové psí kamarády základní 
poslušnosti a ovladatelnosti, pod ve-
dením zkušených výcvikářů (F. Dvořák, 
L. Svatošová a P. Mojdlová). Kurzy jsou 
obvykle pořádány dvakrát do roka, 
na jaře a na podzim, vždy po deseti 
vyučovacích hodinách a je o ně velký 
zájem, což nás těší. V září na našem 
cvičišti byly, pod záštitou P. Mojdlové, 
uspořádány závody agility, tzv. Agili-
ty dvojzkoušky, kterých se zúčastnilo 
96 účastníků (kdy 100 účastníků je 
možný maximální počet) z celé ČR. 
Rozhodčí závodů byla J. Máčková. 
Přes velký počet účastníků proběh-
ly závody bez jakýchkoli problémů a 
všichni zúčastnění byli spokojeni. Další 
akcí, která proběhla na našem cvičišti 
v listopadu, byly zkoušky posluš-

nosti dle ZOP a ZPU1, které zaštítila 
Z. Žlumovová a zkoušek se zúčastnilo 
12 členů různých ZKO s různými rasami 
psů (např. zlatý retrívr, německý ovčák, 
bulteriér, border collie, rhodeský rid-
geback a další). Rozhodčí zkoušek byla 
J. Halbrštátová Svobodová a zkoušky 
všichni psi úspěšně složili. Chystáme 

se, že v příštím roce opět uspořádá-
me nějaké zajímavé akce, na které se 
může přijít podívat i široká veřejnost.
 V příštím roce přejeme všem pev-
né zdraví, pohodu a jen samé příjem-
né zážitky.

E. Šuláková, 
předseda ZKO Svítkov

Vrtulníky na pardubickém letišti

Na konci září byla zajímavá podívaná před odbavovacím terminálem, kde se prezentovala čtveřice vrtulníků 
MD500 hradecké společnosti Heli Czech. V prostorách CLV pak jeden z vrtulníků při odletu provedl akrobatické 
vystoupení.                      red.
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Zlatá přilba
Pardubický stadion ve Svítkově se 
opět v prvních říjnových dnech roku 
2021 stal na tři dny hlavním městem 
plochodrážního sportu.  
 Páteční program zahájil finálový 
juniorský závod do 21 let. Vítězem zá-
vodu a novým mistrem světa se stal 
polský reprezentant Jakub Miśkowi-
ak, druhý skončil Mads Hansen z Dán-
ska a na stupně vítězů je doprovodil 
český reprezentant Jan Kvěch. Ten 
může litovat zdravotní indispozice 
při prvním závodě seriálu, jinak mohl 
totiž pomýšlet i na skvělé umístění 
v seriálu. Dařilo se také dalším našim 
jezdcům, když šestý skončil Petr Chlu-
páč a devátý Daniel Klíma.
 V rámci sobotního programu se 
představili i jezdci vzkvétající disciplí-
ny flattrack, jedoucího se jako závod 
mistrovství světa. Na startu nechybě-
la ani pětice českých závodníků. Nej-
úspěšnějším Čechem byl pátý Ervín 
Krajčovič, který je ve Svítkově doma, 
protože startuje v barvách pardubic-
kého klubu. Jiří Kraus skončil devátý, 
Ondřej Svědík čtrnáctý a Kamil Peu-
ker bral 20. místo. Vítězství v závodě 
získal Ital Kevin Corradetti.
 V  sobotu byl na programu 47. 
ročník Zlaté stuhy juniorů. Také zde 
byl nejlepším závodníkem Mateue-
sz Świdnicki z Polska. Druhý skončil 

Alexander Woentin ze Švédska a třetí 
Petr Chlupáč z  pražské Markéty. Da-
niel Klíma byl klasifikován jako pátý, 
pardubický Daniel Šilhán jedenáctý a 
potřebné zkušenosti sbíral také další 
domácí mladíček Jan Jeníček.
 Zlatým hřebem víkendu byl 73. 
ročník Zlaté přilby města Pardubice. 
Nabité a mezinárodně obsazené tri-
buny pardubického plochodrážního 
oválu ukázaly, že plochá dráha v Par-
dubicích patří k předním sportům to-
hoto města. Vítězství v závodě získal 
polský závodník Patryk Dudek. Své 
předchozí vítězství neobhájil Austra-
lan Jason Doyle, který skončil druhý. 

Finský reprezentant Timo Lahti byl 
hodnocen jako třetí. Z českých závod-
níků se nejdále dostal Petr Chlupáč, 
který však do závěrečných bojů ze 
čtvrtfinále nepostoupil.
Do hlediště přes veškeré problémy 
současné doby mohlo letos více divá-
ků, zdejší městský obvod tak vzrostl 
o tomto víkendu o více jak deset tisíc 
lidí. Pořadatel stejně jako v minulých 
letech i letos prostřednictvím tohoto 
zpravodaje děkuje všem obyvatelům 
za vstřícnost při pořádání této akce. 

Petr Moravec, 
AMK ZP Pardubice 

Na Pardubickém závodišti se opět bruslí! 
6. prosince by zahájen provoz 
Zimního sportovního parku. Na 
Pardubickém závodišti se bude od 
prosince až do února příštího roku 
opět bruslit. Ledová plocha je umís-
těna za paddockem a sloužit bude 
jak k veřejnému bruslení, tak i pro 
zájemce z řad škol, sportovních klu-
bů i amatérských sportovců. 
 Zimní sportovní park bude 
bruslařům sloužit od pondělí do 
neděle, a to už od dopoledních 
až po večerní hodiny. Stejně jako 
v  předchozích letech jsou stano-
veny pevné časové bloky, z  nichž 
jsou speciálně vyhrazeny i termíny 
pro bruslení rodičů s malými dětmi. 

Otevírací doba samozřejmě může být 
upravena podle aktuálních meteoro-
logických podmínek, proto je dobré 
sledovat webové stránky závodiště. 
 Přímo u ledové plochy jsou k dis-
pozici uzamykatelné skříňky a v době 
veřejného bruslení také půjčovna a 
broušení bruslí. Zdarma jsou k zapůj-
čení hrazdičky pro začínající bruslaře. 
Parkování v  areálu je zdarma, pří-
padně lze pro dopravu využít auto-
busů městské hromadné dopravy se 
zastávkou v  pohodlné docházkové 
vzdálenosti závodiště. 
 Vzhledem k nutnosti reagovat na 
aktuální protiepidemická nařízení je 
prodej vstupenek možný pouze ON-

LINE, a to s přihlédnutím na možná 
kapacitní omezení daná usnese-
ním vlády či jiných orgánů. V sou-
časné době je kapacita nastavena 
na 100 osob v jeden čas. V souladu 
s  usnesením vlády, konkrétně bo-
dem II/17, mohou do prostor spor-
toviště vstupovat osoby splňující 
tzv. režim O-N.
 Veškeré potřebné informace, 
které budou průběžně aktualizo-
vány, jsou k  dispozici na stránce 
Zimního sportovního parku na 
webových stránkách dostihového 
závodiště.

red.

Foto: P. Makušev
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Pardubická Šestka 

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

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

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

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

1 / 1 
178 x 260

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

1 / 2 
178 x 128

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

1 / 3 
178 x 80

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

1 / 4 na výšku 
87 x 128

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

1 / 4 na šířku 
178 x 58

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

1 / 6 na výšku 
57 x 124

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

1 / 6 na šířku 
117 x 60

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

1 / 8 na výšku 
57 x 102

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

1 / 8 na výšku 
87 x 67

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

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

 Zastupitelstva MO Pardubice VI 
 v roce 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 14.03.2022 v místnosti 
 objektu MŠ v Lánech na Důlku čp. 35
 (po bývalé poště)
– pondělí 13.06.2022 v sále Hospody
 u Pilařů v Popkovicích
– pondělí 12.09.2022 v sále Penzionu 
 FAJN ve Svítkově 

    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:
10.1., 31.1., 28.2., 21.3., 11.4., 2.5., 30.5., 
20.6., 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


