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Vážení spoluobčané,
prostřednictvím prvního letošního
čísla vás zdravím v této nelehké době.
Letošní zima byla doslova vydatná.
Hromady sněhu v našich ulicích už
dlouhé roky nebyly, a i díky vládním
opatřením byl v každodenní permanenci nejvyšší svítkovský kopec
o výšce šest metrů, který se nachází
v nové zástavbě u Zlaté přilby. Závody na bobech tam byly k vidění každý
den a pro milovníky běžek bylo otevřeno i kompletně zasněžené dostihové závodiště.
Sněhu jsme si užili do sytosti, ale
ladovská zima se neblaze podepsala
na našich silnicích. Čeká nás poměrně dost lokálních oprav výtluků, děr
a prasklin, které musíme co nejdříve
uvést do původního stavu.
Rada obvodu na svém jednání
vyslechla žádost od investora nemovitosti ve Starých Čívicích v ulici Kokešova ohledně změny stavby před

dokončením a změny užívání rodinného domu na ubytovací zařízení.
Rada znovu nesouhlasila se změnou na ubytovnu. Ačkoliv je obecně potřebné mít ubytovací kapacity
pro dělnické profese, tak ale uprostřed zástavby rodinných domů se
jedná o problémovou stavbu, o čemž
nás utvrzují i jiné fungující ubytovny
v obvodě.
V zimních měsících jsme jednali se zástupci společností VAK a.s.
a ČEZ a.s. ohledně koordinace staveb
ve třech ulicích v obvodě. V ulicích
Kolonie, K Dubině a Sjezdová chystají
tyto společnosti rekonstrukce svých
inženýrských sítí a náš městský obvod je projektově připraven navázat
rekonstrukcemi silnic a chodníků.
Kvůli současné situaci, nemohu
vyrazit blíže za vámi na pravidelné
Slovíčko se starostou, proto pište,
volejte a s čímkoliv co bude v našich
silách vám rádi pomůžeme.

Vliv šíření koronavirové nákazy
u nás v České republice a následných
mnoha bezpečnostních opatření
a zákazů se dotýkají nás všech a jen
tak brzy neskončí. Buďte na sebe
opatrní a přeji vám hodně zdraví
a spousty jarního sluníčka.
Petr Králíček, starosta

Pomoc seniorům při registraci na očkování
15. ledna 2021 byl spuštěn Centrální rezervační systém
na očkování proti Covid 19. Již dopředu jsme předpokládali, že systém při startu nebude fungovat jak by měl
a aplikace k registraci pro první skupinu občanů starších
80 let nebude moc přívětivá. Proto jsme před spuštěním systému všem občanům našeho obvodu starším
80 let zaslali dopis s nabídkou pomoci při registraci.
Po spuštění se naše předpoklady potvrdily. V prvním týdnu tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice VI zaregistroval 70 seniorů z našeho obvodu
a následně pomohl vybrat vhodné termíny k očkování. V současnosti pomáháme i skupině občanů starších
70 let, pokud o registraci náš úřad požádají. Celkem
jsme již zaregistrovali do systému více než 100 občanů
z našeho obvodu ve vybraných věkových skupinách,
které je možné registrovat.
red.

Odtah odstavených vozidel s neplatnou STK zahájen
Úřad ve spolupráci se Službami města Pardubic a Městskou policií zahájil
odtah vozidel, která mají déle než
6 měsíců neplatnou pravidelnou technickou prohlídku a stojí na komunikacích patřících Statutárnímu městu
Pardubice. Tento postup umožnila
nová legislativa a přesné nastavení
procesu Magistrátem města Pardubic.
Bohužel odkladiště vozidel si v našem obvodě dělají i občané a firmy
i z jiných měst (Jaroměř, Kroměříž, Brno).

K dnešnímu dni bylo odesláno
11 výzev vlastníkům, aby zajistili
technickou způsobilost vozidla technickou prohlídkou, nebo vozidlo odstranili a odstavili mimo pozemní
komunikaci. Sedm vlastníků vozidlo
odstranilo z komunikace, ostatní budou odtažena do areálu Služeb města Pardubic.
Vyzvednutí vozidel se ale vlastníkům o nějakou korunu „prodraží“.
				
red.

Výběr za odpad a pejsky
přímo v místní části
Už se stalo každoročním pravidlem,
že zaměstnanci místní malé radnice
v měsíci březnu zavítali do místních
částí obvodu, a to konkrétně do
Opočínku, Lánů na Důlku a Starých
Čívic, aby zde umožnili obyvatelům úhradu místního poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů, přímo v místě jejich bydliště.
Je to služba, kterou jsme zavedli před čtyřmi lety, aby především
starší a méně pohybliví nemuseli
cestovat s úhradou za odpad či pejska na pokladnu úřadu až do Svítkova. 		
red.

Strom v plamenech
Rozmar nebo lidská
hloupost se projevila těsně před koncem loňského roku.
29. prosince nějaký inteligent zapálil statný strom
mezi
Svítkovem
a Starými Čívicemi.
Na místo byli přivolaní hasiči, kteří
plameny rychle dostali pod kontrolu.
Neznámému pyromanovi můžeme
doporučit, aby si příště raději zatopil
doma v kamnech.
red.

Borovice před základní školou
Borovice u základní školy začínají být
nebezpečné. Jak bylo potvrzeno některými starousedlíky, tak některým
borovicím může být i přes sto let. Možná právě i díky stáří, nebo křehkosti
této dřeviny, při zvýšené sněhové pokrývce nebo poryvu větru čím dál častěji dochází k pádu větví. Ta poslední
padla k zemi v čase, kdy děti ze základní školy stály před novou přístavbou
ve frontě na oběd u výdejního okénka.
„Jedná se o vzrostlé borovice, které
jsou z bezpečnostního hlediska pro
žáky, zaměstnance a okolí velice nebezpečné. Po dokončené přístavbě se
borovice nachází v otevřeném prostoru přístupném pro širokou veřejnost.
Borovice zasahují i do elektrického
vedení a vozovky. Při větším větru dochází k odpadávání větví a tím ohrože2

ní bezpečnosti osob, majetku a zaparkovaných vozidel.
V lednu roku 2021 došlo vlivem sněhu a povětrnostních podmínek, v době
výdeje obědů u výdejního okénka, k odlomení velké větve a následnému pádu
na zem. V té době se v okolí borovic
nacházelo několik dětí. Naštěstí se v tu
chvíli nikomu nic nestalo.
„Okamžitě jsem kontaktovala příslušné orgány a starostu obvodu, aby se
celou situací začal opět někdo zabývat“,
uvedla ředitelka školy Ing. Monika
Dobruská.
V současnosti běží řízení o kácení
těchto stromů. Pokud k jejich pokácení
dojde, na jejich místech bude provedena nová výsadba, která bude v tomto
poměrně hojně frekventovaném prostoru pro všechny bezpečnější.
red.
Pardubická Šestka

Uzavírka podchodu U Trojice

V termínech 1. 2. – 30. 4. 2021 a 1. 6. – 31. 7. 2021 je plánována úplná uzavírka
podchodu, který vede pod silnicí č. I/37 a pod železniční tratí do ulice U Trojice.
Důvodem omezení je stavební akce „Modernizace železničního uzlu – oprava
železničního nadjezdu“, kdy budou prováděny práce související s výstavbou nového železničního mostu. Náhradní trasa pro chodce a cyklisty bude vedena po
místních komunikacích v ulici U Trojice a po komunikacích na území Městského
obvodu Pardubice I a bude označena dopravním značením.
red.

Rozloučili jsme
se s jednatelem
ZO ČSCH Svítkov

Ve věku 72 let nás 28. ledna navždy
opustil dlouholetý jednatel místního Českého svazu chovatelů pan
Petr Livora, který se nemalou měrou
dlouhodobě podílel na společenském dění v obvodu. Každoroční
příprava a pořádání Okresní výstavy mladých králíků a místní výstavy
drůbeže, holubů a okrasného ptactva se stala jeho srdcovou záležitostí.
Nesčetněkrát také pomohl s přípravou různých kulturních akcí pořádaných městským obvodem.
Děkujeme. 		
red.

Úprava signalizace na křižovatce Pražská–Teplého
V koordinaci s odborem dopravy magistrátu města byla oslovena odborná
firma s žádostí o posouzení a případnou změnu nastavení světelné signalizace na křižovatce na nadjezdu u Parama. Od 12. února bylo zavedeno nové
řízení této křižovatky a prodloužen čas
na odbočení směrem ze Svítkova vlevo
dolů ke kruhovému objezdu. Chytré
semafory sledují prostřednictvím detektorů také stav dopravy na ostatních
větvích křižovatky, tedy nejen tam,
kde je aktuálně signál volno. Když není
v rámci cyklu využita volná doba jedním směrem (nebo se podle stavu
dopravy očekává, že nebude využita),
tak je přerozdělena na další aktuálPardubická Šestka

ně požadované směry. To pozitivně
ovlivní situaci například tehdy, když se
nárazově zatížená větev křižovatky dostane na mez svojí kapacity. Nový typ
řízení je schopen zátěž odbavit lépe
a rychleji. Řidiči mohou propustnost

křižovatky ovlivnit svým chování tak,
že budou včas reagovat na změny signálů a dodržovat správné vzdálenosti
mezi vozidly. První poznatky nasvědčují tomu, že provedení úpravy dopravní situaci zlepšilo.
red.
3

Lávka Svítkov – Rosice
Po více jak půl roce stavby je od
prosince spuštěna do provozu lávka
přes Labe ze Svítkova do Rosic.
Se starostou obvodu Petrem Králíčkem se ohlédneme a zhodnotíme
přípravu a stavbu této velké investice.
Kdy vůbec vznikl první nápad postavit lávku přes Labe?
S nadsázkou mohu říci, že možná
mi tato myšlenka probleskla hlavou
už někdy před 25 lety, když jsem jezdil ještě jako malý kluk poměrně často
na kole přes tento most k Labi na ryby.
Tehdy ještě samozřejmě nebyl most
řízen semafory a bylo naprosto běžné,
že se auta potkávala na mostě. Když
se ohlédnu zpět, bylo to nebezpečné,
i když tehdejší provoz se s tím dnešním nedá vůbec srovnávat.
Myslím, že to bude tak sedm let,
co jsme začali reálně uvažovat o této
investici. Samozřejmě samotná lávka
bez dalších návazností by postrádala
smysl, proto jsme nejprve museli začít první etapou, což bylo prodloužení
cyklostezky ze Srnojed k rosickému
mostu. Tuto cyklostezku jsme začali připravovat v roce 2015 a už v roce
2016 jsme začali intenzivně pracovat
na přípravě a projektové dokumentaci
na lávku přes Labe, kterou jsme do-
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končili v prosinci 2020.
Zmiňované termíny se zdají být
šíleně dlouhé. Je možné vůbec stavbu
takového rozsahu realizovat v rámci
jednoho volebního období?
V současnosti s platným stavebním zákonem a další nutnou „papírovou byrokracií“ jsou naše termíny,
nebojím se říci, až rekordní. Tyto velké
a zároveň dotační stavby patřily mezi
priority obvodu, proto jsme si společně s úředníky dali jasná pravidla, že
jak jen to bude možné, tak tyto stavby
budeme posouvat kupředu. Stojí to
samozřejmě více času, práce a úsilí, ale
takto velké investice jste schopni intenzivní prací v přípravě zrychlit o měcíce, možná i roky, ale stále je nadlidský výkon realizovat takto velkou akci
v rámci jednoho volebního období. Co
si nenaplánujete a nepřipravíte dopředu, to nejste schopen v daném období
dokončit.
Stavba trvala od května do prosince 2020. Co bylo nejtěžší?
Vůbec nechci snižovat samotnou
stavbu lávky, ale nejtěžší je tu investici
připravit, naprojektovat, sehnat všechna ta potřebná razítka a povolení,
projednat ji na všech frontách. Každý
si klade podmínky, které je nutné vypořádat, a ne každý vám také fandí, tak

vám občas ten klacík pod nohy také
hodí, byť se na venek tváří jak stavbu
vehementně podporuje. Poté samozřejmě musíte zajistit financování
a 41 milionů pro obvod naší velikosti,
který má na investice ročně v průměru
cca. 7 milionů …, tak to si asi dokážete
představit. Museli jsme si na tuto stavbu postupně každoročně šetřit, abychom ji dokázali celou profinancovat.
Současně jsme hledali vhodný dotační
titul, který by nám ty našetřené peníze následně zase částečně vrátil. Tento
proces příprav trvá několik let a teprve
až toto vše máte nachystané, tak vysoutěžíte zhotovitele, který to za půl
roku postaví.
Kdo vám nejvíce pomáhal?
Jednoznačně místostarosta obvodu Pešek, který se mnou absolvoval
nespočet jednání, která se dají počítat
na stovky hodin. Velký kus práce odvedl náš vedoucí investic pan Jílek a celým dotačním procesem nás provedla
paní Harišová z dotačního oddělení
města Pardubice. Toto jsou lidé, kteří
se nejvíce podepsali pod tuto lávku.
Dovolím si říci, že bez jejich aktivity by
lávka dnes rozhodně nestála.
A co finanční náročnost, kolik
tedy lávka stála, kdo ji platil a kolik
budou tvořit dotace?

Pardubická Šestka

Protože je dnes stavba u konce,
disponujeme již přesnými čísly. Lávka
je financovaná z rozpočtu městského
obvodu. Celá stavba nás vyšla, a to
i s projektovou dokumentací, na 42
mil. korun. Uznatelné náklady, neboli dotační prostředky z programu ITI,
které se do rozpočtu městského obvodu vrátí, jsou ve výši 34,6 mil. korun.
Vrátí? Obvod dotační peníze ještě
nemá?
Finanční prostředky zatím ještě
nemáme, a proto byla tato investice
pro nás velmi náročná. Pokud od celkových nákladů odečtete dotační prostředky, nejedná se o nijak závratnou
sumu. Z důvodů splnění dotačních
podmínek se tyto dotační peníze ve
výši 34,6 mil. korun objeví v rozpočtu
obvodu nejdříve v polovině letošního
roku. A to ještě říkám možná, protože
přesnou časovou garanci nám dnes
nikdo nedá.
To znamená, že stavba lávky
ovlivnila i letošní rozpočet?
Samozřejmě. V lednu letošního
roku doběhla splanost zbývajících
faktur ve výši 6 mil. korun, které jsme
museli uhradit. Jelikož samotná stavba
měla temín dokončení začátek ledna
2021, tak jsme s takovýmto financováním počítali. S čím jsme ale na začátku

Pardubická Šestka

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe Vedle rosického mostu
Cena bez DPH
Cena č. DPH
375 000,00
453 750,00
Projektová dokumentace
Vysoutěžená cena
33 828 144,60
40 932 054,97
519 283,22
628 332,70
Technický a autorský dozor, BOZP
Dotační prostředky
28 635 180,27
34 648 568,13
Rozdíl mezi SN a dotací
stavby nepočítali je, že rozpočet obvodu ještě negativně ovlivňují poměrně
velké finanční výpadky způsobené
koronavirovou krizí a vládními nařízeními, a kvůli zmíněnému koronaviru
už druhým rokem jedeme rozpočtově
úplně na samé hraně.
Jedná se o invesici prospěšnou
pro celé město Pardubice, ba i občany z okolních obcí. Proč finančně nepomohlo město Pardubice?
To není jednoduchá otázka. Možná
ani není pro mě. Dle mého názoru by to
tak mělo být. Takto velké investice by
mělo dělat město a obvody by se měly
starat o (takovou tu) běžnou údržbu
a opravy.To je obecná fráze, ale v dnešní době platí, že pokud něco opradu
chcete, musíte si to udělat sami. Když
jsme měli tento projekt kompletně připravený, a to včetně možnosti čerpání
dotačních peněz, představil jsem ho na
kolegiu starostů za účasti vedení měs-

5 192 964,33

6 283 486,84

ta. Byť se jedná o smysluplný projekt, ze
strany města nebyl podpořen. Někteří
mě dávali dokonce za příklad, že takto
přesně se to nemá dělat, že nemáme
dělat projekty, které nemají šanci na
realizaci atd. a ať si s tím obvod poradí
sám. Myslím si, že právě v tomto případě do toho promluvila paní politika.
Takže jak jsem uvedl, když něco
chceme, musíme si to zajistit sami,
a toto je ukázkový příklad smysluplnosti městských obvodů. A tím to nemyslím nijak zle, město má spousty
svých problémů, úkolů a priorit, které
musí řešit. A v posledních letech v našem městském obvodě také výrazně
investuje, a to především do oblasti
školství a do odkanalizování Opočínku.
Stavba trvala od května do prosince. Přinesla nějaké komplikace?
Každá stavba je svým způsobem
na určitý čas komplikace.
Pokračování na str. 6
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Lávka Svítkov – Rosice
Pokračování ze str. 5
Při stavbě se musel plánovaně dvakrát uzavřít rosický most. Kdo tu bydlí, nebo tudy jezdí, ví, co to znamená.
Stavbu také zkomplikovalo letní deštivé počasí a promluvila do ní i koronavirová krize. I přes tyto komplikace
zhotovitel dokončil stavbu ještě tři
týdny před termínem. Klobouk dolů
před nimi a velký dík.
Kdy vznikl v Pardubicích poslední
nový most nebo lávka přes Labe to
už si mnozí ani nepamatují. Mosty se
nestaví zas tak často a svým vzhledem nebo stavbou jsou zajímavé.
Čím je zajímavá tato lávka?
Určitě ne vzhledem. Upřednostnili jsme praktičnost před estetičností
a chtěli jsme, aby lávka přimkla ke stávajícímu mostu. Dnes to vypadá, jako
kdyby tam byla odjakživa.
Zajímavá byla určitě samotná stavba. Na několik týdnů se zasypala polovina toku Labe, aby se mohl rozšířit
středový pilíř. Jeden den Labe přirozeně teče, druhý den uprostřed řeky stojí
bagr. I tento úkaz přilákal nejen lovce
zajímavých fotografií.
Velké překvapení pro všechny se
událo právě při bagrování v korytě řeky,
když bagr z vody vytáhl uzamčený trezor a o pár minut později protitankovou minu a několik desítek rozbušek.
Na místo byla ihned povolána Policie ČR a pyrotechnik, který během
hodiny dorazil z Prahy na místo, kde
bombu identifikoval a konstatoval, že
není odjištěna, je stabilní a nehrozí nebezpečí.
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Protitanková mina TM-57 byla vyvinuta v SSSR v roce 1956. Výbuch nastane, když
dráha tanku nebo kolo automobilu narazí na horní kryt miny. Mina je plochá,
zaoblená kovová krabička. Uvnitř skříňky je umístěna výbušná náplň a nahoře je
nainstalována pojistka. Průměr miny: 320 mm, výška miny: 111 mm, hmotnost
miny: 9 kg, hmotnost výbušniny: 6,5 kg, používané roznětky: MV-57, MVŠ-57,
MVZ-57, MZK, iniciační tlak: 200 až 500 kg, pracovní teplota: -60°C až +60°C.
Jaká bomba to byla a byl sejf plný
peněz?
Pracovník bagru, který uprostřed
Labe hloubil díru pro patku středového pilíře si z počátku myslel, že by
tento nález mohl udělat práci za něho,
ale pyrotechnik uvedl, že se jednalo
o cvičnou protitankovou minu TM 57.

No, a sejf byl sice uzamčen, ale na zadní straně měl vyříznutý malý otvor. Při
pohledu dovnitř bylo patrné, že sejf
obsahuje nějaké předměty. Je možné,
že třeba pomůže objasnit nějaký nedořešený případ z minulosti, ale peníze které by nám stavbu lávky zlevnily,
jsme neobjevili.

Pardubická Šestka

Kromě těchto neočekávaných
událostí muselo být jednou z technicky nejsložitějších částí stavby upevnění konstrukce nad řeku. Jak to bylo
obtížné?
Z mého pohledu (pohledu diváka)
to vypadalo hrozně jednoduše. Sledoval jsem celou operaci z levého břehu
Labe a musím říci, že zhotovitel předvedl perfektní, na milimetry přesnou
práci a nepodcenil sebemenší přípravu. Stavbaři přesně věděli, co dělají.
Mostní konstrukce byla vyrobena na
dílně a přivezena k Labi v několika
kusech. Zde byla na místě svařena do
dvou dílů, které byly následně usazeny
na připravené pilíře.
Jednoznačně velká investice. Jste
rádi, že šlo všechno relativně hladce
a dílo se podařilo?
Jedná se o historicky největší investiční akci našeho městského obvodu,
kterou náš obvod financoval. Ačkoliv
nás někteří podceňovali, že si bereme
velké sousto, tak jsem hrdý, že jsme
to takto bravurně zvládli. Tato stavba
výrazně posílí bezpečnost a to nejen
občanů našeho obvodu. Děkuji všem,
kteří pomohli.
Lávka stojí a slouží pěším a cyklistům. Co bude dál?
Zdárně máme dokončenou první
a druhou etapu celého bezpečného
propojení pro pěší a cyklisty mezi
Svítkovem a Rosicemi, ale zdaleka

Pardubická Šestka

nejsme u konce. V současnosti rosický obvod finišuje s přípravou lávky
přes slepé rameno Labe a my započali projektové přípravy stezky, která
propojí obě lávky, tedy etapu č. 4. V
úseku mezi rosickým mostem kolem
zahrádek až za rosickou faru je silnice

úzká a pro současný velký provoz pro
cyklisty a pěší nebezpečná. Chceme
tudíž navázat na již dokončené stavby a dotáhnout celou myšlenku zkvalitnění propojení mezi Svítkovem
a Rosicemi do konce.
				
red.
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Udržitelnost projektu
Cyklostezka Svítkov – Srnojedy
Příjemce dotací se ve smlouvě o financování zavazuje k udržení výsledků projektu v nezměněné podobě po
určitou dobu od ukončení realizace
stavby.
Sledované období v případě svítkovské cyklostezky probíhalo rok, přesněji od 20. 11. 2019 do 19. 11. 2020. Ve
zprávě o zajištění udržitelnosti projektu je popsáno, že stavba je užívána

a udržována dle platných právních
předpisů. Dílo bylo předáno v dobré
kvalitě a doposud nebyla uplatňována žádná ze záruk. Stanovené cíle projektu jsou plněny, ke změnám nedošlo a projekt je zachován v původním
rozsahu. Povinnou publicitu o spolufinancování z fondů EU zajišťuje trvalá
pamětní deska.
			
red.

Tříkrálová sbírka
v prostorách ÚMO Pardubice VI
I letos k nám v lednu přišli Tři králové.
Mimo jiné jako vždy i s Tříkrálovou
sbírkou, ale letos s ohledem na celosvětové okolnosti netradičně. Jejich cíl byl stejný – i letos chtěli spolu
8

s námi pomoci lidem v nouzi. Ve spolupráci s Oblastní charitou Pardubice
byla umístěna pokladnička ve vstupní
hale budovy našeho úřadu. Za podporu Tříkrálové sbírky děkujeme.
red.
Pardubická Šestka

Letem světem svítkovskou základkou
Distanční výuka
Ani na distanční výuce nezapomínáme na tvořivé činnosti.
Děti ze čtvrté třídy využily mrazivého počasí a vyzkoušely si krásu
ledových mandal.
Páťáci vytvářeli valentýnská srdce
pro radost svých nejbližších.
Sněhová nadílka
Letošní sněhovou nadílku si děti naší
školy užily.
Prvňáčci a druháčci přímo při vyučování, starší děti se pochlubily svými
zimními zážitky během distanční výuky.

Zábava ve školní družině
Školní družina při ZŠ ve Svítkově si
v tomto zimním období vyprávěla, jak
žili lidé dříve a jak si děti v této době

hrály. A tak si k tomu děti vyrobily panenky z vařeček a hadříků (viz foto). Naučily se k tomu i básničku o hračkách.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Svítkov

MŠ Duha nezahálela ani v zimě
Karneval se školce
Během února si děti z naší školky
užily sníh naplno. Venku bohužel
vydržel jen týden, na papíru však zůstane mnohem déle. Děti si vyrobily
koláž „snowboarďák“ na téma zimní
sporty. I přes všudypřítomný covid
nesměl chybět v naší mateřské škole tradiční karneval. Třídu Motýlků
a Broučků tak rozjasnil tanec princezen, víl, andílků a dalších pohádkových bytostí. Všichni jsme si tento
zábavný den moc užili.
Veverky z MŠ Duha tančily pro
zdravotníky
Děti ze třídy Veverek z mateřské školy
DUHA Pardubice – Staré Čívice přijaly celosvětovou výzvu „Jerusalema
Dance Challenge“ a nacvičily taneční
sestavu jako poděkování všem zdravotníkům.
Jejich učitelky chtěly nenásilnou formou dětem vysvětlit aktuální
a složitá témata – jako covid, odvaha,
naděje, nouzový stav, proč se musí
nosit respirátory, proč se nemůže do
kin, divadel, na zámky, na hory, proč
v současné době nežijeme úplně
„normální“ život. Připojit se k výzvě
proto bylo spojení příjemného s užitečným.
Děti ve věku tři až čtyři roky výzvu
s radostí přijaly a daly do svého tance
Pardubická Šestka

vše. Jsou tak příkladem pro ostatní,
že i v této neveselé době nechceme
podléhat smutku a beznaději a doufáme, že brzy bude líp. Jejich tanec

byl natočen na video a poslán s poděkováním do nemocnic v celé ČR.
Mgr. Kristýna Čiháková
učitelka třídy Veverek
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Zimní olympiáda v MŠ Doubek
Přestože současná situace nepřeje
sportovcům, ve školce jsme si tím
nenechali zkazit náladu a uspořádali
si vlastní zimní olympijské hry. Naše
olympijské hry probíhaly jak venku,
tak uvnitř MŠ. Děti se seznámily se
zimními sporty a také s olympiádou,
naučili jsme se olympijskou hymnu
i přísahu olympioniků. Samozřejmě
nemohl chybět ani olympijský oheň,
který každé ráno doprovázel soutěžící na „sportoviště“. Účelem naší
olympiády nebylo jen seznámení se
s některými disciplínami, ale také si
je vyzkoušet a naučit se hrát v duchu fair play. V pondělí jsme si udělali
krásný úvod do olympijských her. Povídali jsme si o olympijských kruzích,
jejich barvách a významu. Každý den
měly děti možnost vyzkoušet si jednu
z vybraných olympijských disciplín.
V úterý jsme začali první disciplínou - slalom na lyžích. „Nasadili” jsme
si kartonové lyže a na čas jsme v nich
projížděli slalom. Poté jsme si povídali o lyžování a také o bezpečnosti na
svahu.
Ve středu nás čekala druhá disciplína – krasobruslení, při kterém si
všechny děti vyzkoušely pohyb na
hudbu opět v improvizovaných bruslích z krabiček.
Čtvrtek jsme zasvětili hokeji, při
němž měly děti za úkol se pomocí hokejky trefit do branky, ale také bobování na opravdových bobech v areálu
Zlaté přilby, který nám byl v dopoledních hodinách propůjčen, nejen pro
zimní radovánky.
Na pátek byla vybrána klidnější
disciplína a to curling, na který byla
využita i prostorná chodba mateřské
školy.
Protože sport není jen o pohybu, ale také o vědomostech, během
týdne probíhaly i aktivity u stolečků.
Děti zařazovaly sportovní vybavení
k daným disciplínám a ve výtvarných
dílničkách si mohly vyrobit papírovou
brusli a také medaili, kterou si spolu
se sladkou odměnou odnesly domů.
Sportu ZDAR z MŠ Doubek
10

Nejlepší učitelka
S koncem roku 2020 se loučila i naše kolegyně Lenka Topičová. V naší
mateřské škole pracovala od roku
1978, tedy 43 let. Zasvětila svůj
profesní život práci učitelky a jejím vzděláváním prošlo již několik
generací. Protože byla stále věrna
jednomu pracovišti, svěřovali ji své
děti i rodiče, kteří do školy již dříve
jako děti chodili.

Že máme výbornou pedagožku, věděl i Magistrát města Pardubic. Ocenění jednoho z nejlepších
pedagogů za osobní přínos ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže
za rok 2019, udělalo velikou radost
nejen jí, ale nám všem.
Lenko, přejeme Ti hodně štěstí,
zdraví a elánu v Tvé další etapě života.
Kolektiv MŠ Doubek

Pardubická Šestka

Pardubická Šestka
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Baseball v době covidové
Zpravodaj je zajímavou příležitostí
ke kvartálnímu bilancování. Dlouho
jsem přemýšlel, jak březnové číslo
roku 2021 pojmout. Co se vlastně
přes zimu událo? Sportovně nic?
Nebo přeci jen…
Zavřené tělocvičny a v jednu chvíli
nařízení nosit roušky v tělocvičně nám
daly příležitost vyzkoušet si trénování
venku – v mrazu, ve sněhu, na ledě,
v blátě, po tmě. Byla to naprosto skvělá zkušenost. Ukázalo se, že to jde.
Možnosti sportovní přípravy dětí
jsem konzultoval s naší spoluhráčkou,
dlouholetou softballovou reprezentantkou ČR, trenérkou mladých běžců na Benecku a vyučující na FTVS
Petrou Pravečkovou. Nastavili jsme
adekvátní délku kondičního tréninku
a informovali rodiče o správném zimním oblékání malého sportovce.
Na hřiště jsme pořídili osvětlení,
abychom mohli trénovat i v odpoledních hodinách.
Velmi důležitá byla příprava tréninků – především jejich tempo, aby
děti neprochladly. Zároveň jsme se
zaměřili na správné namixování zábavy a výkonu tak, aby 50 ti minutová
kondiční příprava bylo něco, na co se
budou děti těšit.

Vymysleli jsme spoustu kondičních her a soutěží. Vytvořili jsme kondiční stezku. Bylo to velmi kreativní
období. Co nám chybělo, byla specifická baseballová příprava. Pálení
a házení se v mrazu dělat nedá.
Venkovní kondiční tréninky do
zimní přípravy zařadíme v budoucnu.
V kombinaci s tělocvičnou to bude
super.
Venku trénovali také dospěláci.
Co nás čeká v sezóně 2021?
Děti budou hrát oblastní soutěže
v kategoriích U7, U8, U9 a U10. Ka-

tegorie devítiletých bude souběžně
hrát také Pražský přebor. Starší děti
budou hrát zápasy mimo strukturu
soutěží ČBA. Tým dospělých (slowpitch) čeká obhajoba titulu Mistrů ČR
a vítězství v České slowpitchové lize.
V srpnu se budou Waynes účastnit
Super cupu v bulharské Sofii.
Mezinárodní turnaj Sláva Hosana
jsme přesunuli na červenec.
Všichni se těšíme, až se budeme
moct vrátit na hřiště.
Tomáš Rambousek
předseda klubu Waynes Pardubice

Příměstský tábor
Baseball & Softball
Svítkov 26. - 30. 7. 2021

Pod záštitou baseballového klubu Waynes Pardubice
Tomáš Rambousek • tel. 608 422 351
wayne@waynes.cz • www.waynes.cz

Chcete inzerovat v Šestce? Volejte: 466 301 160 Pište: podatelna@umo6.mmp.cz
12

Pardubická Šestka

TJ PARAMO – z fotbalového dění
Jako v celé společnosti, tak i veškeré
sportovní dění utlumil koronavirus
a permanentní nouzový stav. Kvůli
nařízením není možný realizovat ani
tréninkový proces. Naše hřiště i tělocvična tak na dlouhou dobu osiřela.
Vedení klubu a oddílu kopané se však
intenzivně zabývá dalším možným
rozvojem a technickými úpravami
sportovišť, aby mohla plně sloužit naší
členské základně i široké veřejnosti.
Dovolíme si tedy malou exkurzi do
historie fotbalu a podíváme se na jeden z minulých ročníků. Ročník 1972
– 1973 patřil k těm nejúspěšnějším.
Muži PARAMA hráli I. A třídu – Jih
a za soupeře měli například celky
Svitav, Přelouče, Bohdanče, Chocně
nebo Česká Třebová.
Celou soutěž vyhrála Jiskra Skuteč
a na opačném konci tabulky sestoupil celek Pardubičky. Ramo Pardubice
se umístilo na pěkném 6. místě, když
z 26 utkání 9x vyhrálo, 9x remizovalo,
8x prohrálo a se skórem 37:40 a ziskem 26 bodů.
V zimní pauze hrálo naše mužstvo
pátý ročník zimního turnaje o pohár
s.p. Průmstav Pardubice s celky převážně z vyšších soutěží. V průběhu
turnaje náš celek narazil na loňského
vítěze Transportu Chrudim, kterému
podlehl 0:3, když nejlepším hráčem
byl Polívka. Ve třetím kole zazname-

nal úspěch náš celek, když remizoval
s divizní Lokomotivou Pardubice 3:3
(Dávid 2, Kopecký). Čtvrtý pohárový
zápas přinesl velké překvapení, když
Ramovka porazila divizní béčko Hradce Králové na jeho půdě 2:1 (Kopecký,
Štěpánek). Nejlepšími hráči byli stopeři Polívka a Pařízek, ve středu pole Těšík a v útoku Kopecký. V pátém zápase
jsme remizovali se Slovanem Pardubice 0:0, když největším hrdinou zápasu
byl brankář Marian Simonides, který
při drtivé převaze soupeře pochytal
nemožné. Po posledním prohraném
zápase doma s Třebechovicemi 2:1
(Štěpánek) bylo jasné, že náš celek
skončí na sedmém místě.
Po skončení sezony byl ještě rozehrán Český pohár, kde ve III. kole PARAMO smetlo SK Valy 11:1. Závěr sezony

si naši chlapi ještě zpestřili vítězstvím
na turnaji v Přestavlkách, když ve finále porazili Sokol Bítovany 6:0.
V dresu Ramovky nastupovali
brankáři Zapp Rudolf, Čmelík Milan
a Simonides Marian, v poli pak Polívka
Václav, Pařízek Bohuslav, Bydžovský
Jiří, Bydžovský Karel, Habiger Stanislav, Váňa Pavel, Kopecký Josef, Kohout Petr, Křivka Oldřich, Těšík Milan
a Dávid Julius. V sestavě se objevili
i další hráči, mimo jiné Jiří Štěpánek,
Václav Komárek, Karel Novotný a Stanislav Vedral. Mužstvo trénoval Láďa
Kmoníček, vedoucím mužstva pak byl
Zdeněk Cibulka.
Na archivním snímku je mužstvo
dospělých z této sezony s nejlepším
střelcem mužstva Julou Dávidem.
Mgr. Zdeněk Klimpl, předseda TJ Paramo

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice nabízí všem společenstvím
vlastníků možnost správy bytového domu a také   
, tedy předsedy společenství. Jedná se o taková společenství, kde se při
vzniku SVJ nebo po skončení funkčního období výboru nenajde nikdo, kdo by byl
ochoten vykonávat funkci člena výboru, případně členové výboru odstoupí
v průběhu funkčního období a do výboru není nikdo zvolen. Pokud ve vašem SVJ
taková situace nastane, neváhejte kontaktovat pracovníky družstva – Ing. Milan
Žák, tel. 724 227 848, email: milan.zak@sbdpce.cz; Dana Koláčková, tel.
724 083 489, email: dana.kolackova@sbdpce.cz. Pověřený pracovník družstva
s Vámi dohodne termín schůzky, na které podá členům SVJ informace týkající se
statutárního orgánu a volby SBD Družba Pardubice předsedou společenství.
Pardubická Šestka
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Dostihová sezona 2021
začíná dostávat konkrétní obrysy
I přes stále komplikovanou pandemickou situaci jsou přípravy
na sezonu 2021 v plném proudu.
Záměrem Dostihového spolku je
uspořádat na Pardubickém závodišti deset dostihových dnů a v září
k nim připojit třiadvacátý ročník
výstavy Koně v akci. Z jezdeckých
soutěží mají své místo v kalendáři
závody všestrannosti.
Už více než půl století startuje
dostihová sezona v Pardubicích začátkem měsíce května. Výjimku tvořil
loňský rok, kdy kvůli epidemiologické
situaci na pardubickou dráhu koně
vyběhli až 20. června. V roce 2021
se Dostihový spolek v plánech vrací k datu 8. května. „Samozřejmě si
uvědomujeme, že epidemiologická
situace stále není dobrá a nikdo z nás
nedokáže predikovat, jaká bude skutečnost v dubnu či v květnu. Přesto
jsme se rozhodli připravovat sezonu
v plném rozsahu a věnovat tomu maximální pozornost. O tom, že umíme
reagovat na vývoj událostí a improvizovat, jsme se přesvědčili už vloni,“
řekl ředitel Dostihového spolku a.s.
Jaroslav Müller.
Na Zahajovací dostihový den
s Úvodní cross country Koroka ještě
v květnu navazuje první ze čtyř kvalifikací na 131. Velkou pardubickou se

Foto Tomáš Kubelka

Slavia pojišťovnou. Ta poslední se termínově vrací do měsíce září. Samotný
vrchol sezony, tedy 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou, má v kalendáři akcí své stálé místo – druhou
říjnovou neděli. Tečku za sezonou
udělá čtrnáct dnů po Velké pardubické Závěrečný dostihový den.
„Vloni jsme plánovali uskutečnit
novinku v podobě čtyř pátečních
podvečerních mítinků. Bohužel kvůli
epidemii se nám podařilo zrealizovat nakonec jen jeden, ale měl velký
ohlas. Pozitivně jej vnímali, jak přímí
účastníci dostihového provozu, tak i
diváci. Podvečerní dostihy měli svou
atmosféru a dali příležitost širší skupině koní i jezdců. Letos bychom takové
mítinky rádi uspořádali dva, a to vždy

v pátek před druhou a čtvrtou kvalifikací na Velkou pardubickou,“ dodal
Jaroslav Müller.
Druhou největší akcí na Pardubickém závodišti je výstava Koně v akci.
Letošní, v pořadí už třiadvacátý ročník, se uskuteční druhý zářijový víkend a ponese se ve znamení dožínek
a prezentace koní v zemědělství. Na
programu už Dostihový spolek začíná
spolupracovat s různými chovatelskými spolky v čele se Svazem chovatelů
chladnokrevných koní a také s Okresní agrární komorou Pardubice. Výstava totiž bude úzce propojena s okresními Dožínkami.
Bc. Kateřina Anna Nohavová
PR manager
Dostihový spolek a.s.

Nově jmenovaný ředitel East Bohemia Airport a.s.
V únoru byl jmenován nový ředitel společnosti
EBA Ivan Čech.
Ivan Čech se
narodil v Jihlavě
1. 7. 1967 a od
roku 1990 žije
v Pardubicích.
V letech 1985-1989 vystudoval vysokou vojenskou školu ve Vyškově – Fakulta týlového a technického zabezpečení – magisterské studium.
V letech 2009-2010 Univerzita
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obrany Brno – Fakulta ekonomiky
a managementu – studium kurzu – řízení obrany státu.
Ivan Čech působil v různých pozicích v rámci vzdušných sil a také jako
ředitel sekce správní a bezpečnostní
na Úřadu pro civilní letectví. Nyní vykonává funkci místopředsedy představenstva pověřeného řízením společnosti East Bohemian Airport a.s.
Jedním z cílů nového ředitele je otevřená a přímá komunikace.
I přes současné problémy v letectví se zaměstnancům společnosti daří

připravovat na novou sezónu tak, aby
byla lepší než v předchozích letech.
Dalším cílem je rozšíření spojení
do Ruska. Tyto oblíbené linky zvýší návštěvnost turistů do Pardubického kraje.
Nový ředitel chce pokračovat ve
vylepšování komfortu pro cestování.
„Rádi bychom udrželi parkování zdarma, nabídli široké služby v terminálu.
Těším se na novou výzvu a rád přispěji
rozvoji pardubického letiště, kde jsem
před 20 lety začínal“, uvedl Ivan Čech.
Letiště Pardubice
Foto: Petr Kolmann, AeroHobby
Pardubická Šestka
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Plán konání zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI v roce 2021
Zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI se konají podle níže uvedeného
plánu od 17:00 hod.
V případě nepříznivé epidemiologické situace budou místa konání ZMO Pardubice VI v objektech ve správě obvodu
MO Pardubice VI.
Termíny a místa konání
zasedání v roce 2021:
– pondělí 14. 6. 2021 v sále Hospody
u Pilařů v Popkovicích
– pondělí 13. 9. 2021 v sále objektu
Opočínek čp. 53
– pondělí 13. 12. 2021 v sále Penzionu
FAJN ve Svítkově
Plán konání schůzí Rady
MO Pardubice VI v roce 2021
Schůze Rady MO Pardubice VI se konají podle níže uvedeného plánu v pondělí převážně v zasedací místnosti Úřadu
MO Pardubice VI od 15:30 hod.
Termín další řádné schůze je vždy
uveden ve zveřejněném usnesení ze
schůze rady.
Termíny schůzí v roce 2021:
12. 4., 3. 5., 31. 5., 21. 6., 30. 8.,		
20. 9., 11. 10., 1. 11., 29. 11., 20. 12.
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.

Nabídka práce – úklid

Úřad Městského obvodu Pardubice VI

přijme uklízečku

Úřad Městského obvodu Pardubice VI
Neváhejte se obrátit na úřad, starostu, členy rady,
členy zastupitelstva a místní komise. Jsme tu pro Vás.
Spojovatel/ka, fax
Tel.: 466 301 160, 466 797 979,
e-mail: podatelna@umo6.mmp.cz
PhDr. Petr Králíček , starosta MO Pardubice VI
Tel.: 466 301 160, e-mail: petr.kralicek@umo6.mmp.cz
Ing. Aleš Herák, tajemník
přestupky, spolupráce se smluvními partnery
Tel.: 466 301 162, e-mail: ales.herak@umo6.mmp.cz
Odbor ekonomický a správní (OES)
Simona Hývlová, vedoucí odboru
ekonomka, účetnictví
Tel.: 466 301 165, e-mail: simona.hyvlova@umo6.mmp.cz
Zdenka Pantůčková, referentka
místní poplatky, podatelna, pokladna, informace
Tel.: 466 797 971, e-mail: zdenka.pantuckova@umo6.mmp.cz
Věra Lorenzová, referentka
ověřování podpisů a listin, Czech POINT, informace, pokladna,
ohlašování akcí, žádosti o dotace, ztráty a nálezy
Tel.: 466 797 972, e-mail: vera.lorenzova@umo6.mmp.cz
Hana Holasová, referentka
informace, organizačně administrativní činnosti, úřední deska,
hlášení místního rozhlasu, evidence majetku
Tel.: 466 301 160, e-mail: hana.holasova@umo6.mmp.cz
Petra Vašíčková, referentka
účetnictví, agenda výherních hracích přístrojů
Tel.: 466 301 163, e-mail: petra.vasickova@umo6.mmp.cz
Odbor investic, dopravy a životního prostředí (OIDŽP)
Ing. arch. Petra Nacu, vedoucí odboru
příprava a realizace investičních i neinvestičních akcí, projektové plánování
Tel.: 466 301 166, e-mail: petra.nacu@umo6.mmp.cz
Ing. Silvie Pařízková, referent
příprava investičních akcí, veřejné zakázky
Tel.: 466 301 167, e-mail: silvie.parizkova@umo6.mmp.cz

na pravidelný úklid kanceláří
Kateřina Rabasová, referent
a společných prostor úřadu.
ochrana přírody a krajiny, péče o veřejnou zeleň, kácení dřevin, dětská hřiště, mobiliář
Pracoviště: budova úřadu
Tel.: 466 301 168, e-mail: katerina.rabasova@umo6.mmp.cz
Kostnická 865, Svítkov,
Bc. Petr Komžák, referent
pro bližší informace nás kontaktujete
úsek dopravy a silničního hospodářství,
na e-mailu: ales.herak@umo6.mmp.cz,
správa majetku, hospodaření s nebytovými prostory
tel.: 466 301162. Nástup dle
dohody.
Tel.:
466 797 970, e-mail:kontejnerů
petr.komzak@umo6.mmp.cz
Harmonogram
přistavovaných
pro rok 2021

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

Den
v týdnu
pondělí
pondělí
pátek
pátek

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

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

úterý
úterý
středa

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

Stanoviště

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

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

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

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

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

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

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

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

Pardubická Šestka

