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Pardubická

Vážení spoluobčané, 
s koncem srpna skončily letní prázd-
niny, které pro většinu dětí trvaly té-
měř půl roku. Prvního září tak mohli 
usednout do lavic žáci všech tříd de-
víti ročníků. Díky přístavbě svítkovské 
základní školy mohly být v  novém 
křídle budovy otevřeny místo klasic-
kých dvou rovnou tři třídy prvňáčků. 
V nové aule jsme společně s ředitel-
kou školy první školní den přivítali 
na 73 malých prvňáčků. Nezbývá 
než jim ještě jednou popřát, ať se jim 
v nové škole líbí a především daří. 
 Již pátý měsíc probíhají práce 
na historicky největší investiční akci 
financované naším městským obvo-
dem. Výstavba lávky vedle rosické-
ho mostu nabrala vlivem poměrně 
deštivého počasí začátkem prázdnin 
zhruba třítýdenní zpoždění, kdy ne-
bylo možné provádět práce na stře-
dovém pilíři. Povodí Labe díky zvýše-
né hladině toku nepustilo stavební 
firmu k takzvaně vodním pracím. 

I přes toto zpoždění by měla být celá 
stavba hotova do konce letošního 
roku. V  současnosti je rosický most 
uzavřen a probíhají práce, jak na 
mostě – například výměna zábradlí, 
odfrézování části vozovky, tak vý-
stavba opěrných zdí a kotev pro láv-
ku. Cílem celé uzavírky, která bude 

trvat až do konce měsíce října, by 
mělo být usazení samotného tělesa 
lávky. Následně bude odtěžen násep 
vedoucí ke středovému pilíři mostu 
a Labe se vrátí do normálu. 
 Vážení spoluobčané, přeji vám 
příjemný podzim.
 Petr Králíček, starosta
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Celková oprava souboru veřejného 
osvětlení ve Svítkově, která již le-
tos byla řešena v  ulicích Motoristů, 
U Parku, Sportovců, Kostnická, Josefa 
Poppera, Kpt. Poplera, Žižkova, Oreb-
ská, Hradčanská, Branecká, Školní 
a Dlouhá provedením výměny kabe-
lového vedení, stožárů a některých 
svítidel, bude pokračovat. Ještě do 
konce roku má majitel a správce ve-
řejného osvětlení, společnost Služby 
města Pardubic a.s., práce provádět 
v ulicích Školní, Na Klínku, Popkovic-
ká, Kostnická a Přerovská (na trase 
znázorněné v  situaci). Stožáry lamp 
bývají převážně umísťovány do stej-
né trasy nebo i pozice jako stávající 
stožáry, vždy s  ohledem na  ochran-
ná pásma jiných nadzemních a pod-
zemních sítí. Přestože se  kabelové 
trasy zhotovují po  částech, výkopy 

Loučení s prázdninami

Pokračování opravy veřejného osvětlení ve Svítkově
a překopy komunikací omezí šířku 
komunikací, možnost zastavení vo-
zidel nebo rychlost jízdy. Bude tře-
ba respektovat přenosné dopravní 
značení a dbát zvýšené opatrnosti 
při chůzi i při jízdě, aby zbytečně ne-
docházelo ke  vzniku nebezpečných 
kolizních situací v dopravě.
 Nelze bohužel zaručit, že při sta-
vební činnosti nedojde k poškození 
zeleně vysázené na dotčených měst-
ských pozemcích vlastníky přilehlých 
domů, případně k  úpravě či zrušení 
zeleně v místech, kde by stávající po-
rost mohl omezit funkci osvětlovací 
soustavy nebo kde není prostor pro 
provedení výkopů. S  ohledem na to 
mají vlastníci nemovitostí možnost 
vyjmout si své vysázené dřeviny 
(růže, thuje apod.) a opět osadit zpět 
do vhodných míst po ukončení pra-

cí na obnově veřejného osvětlení. 
Po  dokončení prací budou veškeré 
plochy příslušným způsobem spo-
lečností Služby města Pardubic a.s. 
upraveny.                                              red.

Poslední srpnovou neděli jsme se 
spolu s dětmi rozloučili s prázdnina-
mi. Akce proběhla již tradičně v are-
álu Zlatá přilba. Letos byl areál plný 
atrakcí a lákadel nejen pro děti, ale 
i jejich doprovod. Děti soutěžily, 
zkoušely si různé sporty, vozily se na 
kolotoči, dováděly na skákacím hra-
du, vyráběly mega bubliny a v zástu-
pu čekaly na možnost si vyzkoušet 
rodeo na simulátoru býka. Do soutě-
ží se letos zapojili i dospělí. Zpestře-
ním programu byly dvě vystoupení 
kouzelnic, se kterými si následně 
mohli návštěvníci vyrobit kouzlo. Za 
splnění všech úkolů si děti odnesly 
pěkné ceny. Finále celého odpoledne 
bylo ukončeno balonkovou bitvou a 
následně pěnovou show – tu si děti 
užily na maximum. Tuto tradiční akci 
pravidelně pořádá Městský obvod 
Pardubice VI spolu s  místními spor-
tovními kluby. Děkujeme všem ná-
vštěvníkům a těm, kdo se na tomto 
parádním odpoledni podíleli. Už teď 
se těšíme na příští ročník.                red.
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Sdílená kola 
mají úspěch

V minulém čísle zpravodaje jsme vás 
informovali o sdílených kolech, která 
mají stanoviště i v  našem obvodě. 
Velký zájem o tento projekt opět po-
tvrzuje, že Pardubice jsou městem 
cyklistů. Bikesharing neboli sdílení 
kol funguje teprve pár měsíců, přes-
to je možné tato kola potkat na kaž-
dém kroku. Do systému nextbike se 
přihlásilo již přes tři tisíce uživatelů, 
zhruba polovina z nich sdílená kola 
také aktivně využívá.
 V  Pardubicích mají cyklisté 
v  současné době k  dispozici stov-
ku sdílených kol, rozmístěných na 
35 místech, v  našem obvodě mají 
stanoviště u pošty. Uživatel nemu-
sí vracet kolo na místo odkud si ho 
vypůjčil, ale může jet jen jedno-
směrnou cestu například do centra. 
Kolo lze půjčit přes mobilní aplikaci 
nebo zákaznickou linku společnosti 
Nextbike Czech Republic. Prvních 
15 minut jízdy má uživatel zdar-
ma, za další započatou půlhodinu 
zaplatí poplatek 20 korun nebo si 
může zakoupit měsíční tarif, vše 
přes mobilní aplikaci. 
 Jsme rádi, že se tento projekt 
ujal a doufáme, že sdílená kola 
bude využívat čím dál více občanů.

red.

Nová herní sestava 
na hřišti v Lánech na Důlku
Na dětském hřišti v  Lánech na Důl-
ku byla umístěna nová multifunkč-
ní herní sestava určená pro děti od 
tří let. Její součástí je skluzavka, dvě 
houpačky, stěny na lezení, žebřík, 
požární tyč, šikmá rampa, tři nerezo-
vé hrazdy, horizontální síť, balanční 
žebřík, ručkovací madla, vodorovná 
lana a křídová tabule. Všechny dřevě-
né části jsou z trvanlivého akátového 
dřeva. Po srpnové montáži certifiko-
vané sestavy, provedené odbornou 
firmou, bylo nutné z  technologic-
kých důvodů, kvůli zrání betonových 
základů, ponechat nové zařízení dět-
ského hřiště několik týdnů uzavřené. 
Děti se však za příznivého počasí
 i s příchodem nového školního roku 
věnují venkovním pohybovým a her-
ním aktivitám, takže si tuto novinku 
jistě rádi užijí i v podzimních dnech. 
Kolotoč, který se nacházel vedle pů-
vodní herní sestavy, bude zabudován 
nedaleko dřívějšího umístění.        red.

Volby do Zastupitelstva 
Pardubického kraje
Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou volby do Zastupitelstva Pardubické-
ho kraje. Při těchto volbách lze využít možnost hlasovat na voličský průkaz, 
o který může volič již nyní požádat osobně nejpozději do středy 30. září 2020 
do 16:00 hod. na Úřadě MO Pardubice VI. Dále může podat žádost elektronic-
ky, a to pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní da-
tovou schránku voliče) nejpozději do pátku 25. září 2020, případně písemně 
rovněž nejpozději do pátku 25. září 2020. Žádost podaná písemně musí být 
opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Voličské průkazy se vydávají již 
od okamžiku vyhlášení voleb.

 Městský obvod Pardubice VI má následující volební okrsky, jejichž sídly jsou:
 volební okrsek č. 6001 se sídlem v ZŠ Svítkov, ul. Školní 748,
 volební okrsek č. 6002 se sídlem v ZŠ Svítkov, ul. Školní 748,
 volební okrsek č. 6003 se sídlem v MŠ Duha, Popkovice, ul. Pražská 89,
 volební okrsek č. 6004 se sídlem v Místní knihovně ve Starých 

 Čívicích, ul. Za Oborou 337,
 volební okrsek č. 6005 se sídlem v Lánech na Důlku čp. 35

 (bývalá pošta),
 volební okrsek č. 6006 se sídlem v objektu Opočínek čp. 53.          red.



Nový velitel Správy letiště Pardubice

Na slavnostním nástupu byl 2. července 2020 oficiálně uveden do funkce velitele Správy letiště Pardubice Radoslav 
Matula. Ve své funkci může zúročit své dosavadní bohaté zkušenosti výkonného pilota, který má na strojích – počínaje 
L-29 a konče JAS-39 – nalétáno 2200 hodin. V nové pozici chce navázat na práci všech svých předchůdců. Dosavadní ve-
litel Peter Hatala, který ve svém projevu poděkoval příslušníkům útvaru za odvedenou práci pod jeho vedením, odchází 
do jiné funkce na Základnu taktického letectva v Čáslavi. Oběma funkcionářům přejeme v nových postech hodně štěstí 
a úspěchů.                                             red.

Pardubická Šestka4

Foto zdroj: www.slp.army.cz

Ocenění vojáků 
po návratu ze 
zahraniční mise

Po půlročním zahraničním působe-
ní jednotky 20. Úkolového uskupe-
ní byly na slavnostním nástupu na 
pardubickém letišti oceněny přes tři 
desítky vojáků medailemi Za službu 
v zahraničí a dalšími rezortními vy-
znamenáními.
 Generálmajor Josef Kopecký, kte-
rý medaile a vyznamenání předával, 
ocenil činnost nasazených vojáků
 a zdůraznil, že zvládli svůj úkol 
a v pořádku se vrátili domů.
 Velitel jednotky podplukovník 
Peter Hatala pak v rámci nástupu 
vyslovil poděkování všem rodinným 
příslušníkům, kamarádům a kolegům 
za podporu, kterou jeho vojákům po-
skytovali z domova.                 red.
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Letem světem svítkovskou základkou
 Rozloučení 

páťáků s 1. stupněm
Letos v  červnu proběhlo rozloučení 
dětí z 5.A na hřišti ve Starých Čívicích. 
S rodiči jsme si společně opekli buřty, 
zahráli hry, popovídali a zavzpomínali.
 Rozloučení dětí z 5.B proběh-
lo na školním hřišti. Děti si užily 
dovádění v  pěně, hraní na hřišti
a také spolu s rodiči zavzpomínali na 
společných 5 let.
 Obě rozloučení se povedla, přálo 
nám i počasí a doufáme, že si ještě 
nějaká společná setkání spolu užije-
me. Bude se nám stýskat….
  Lenka Žandová, 
 Martina Pavelková, 

ZŠ Svítkov

 Vyřazování 
žáků devátých tříd
Stalo se už tradicí, že se na konci červ-
na slavnostně loučíme s žáky devátých 
tříd. Sejdeme se s jejich rodiči, přijdou i 
babičky a dědečkové a akci si nenechají 
ujít ani mnozí bývalí žáci. 
 Letošní školní rok byl však zcela vý-
jimečný, ovlivněný karanténou. Dlou-
ho to vypadalo, že se žádné rozloučení 
konat nebude. Ale nakonec se to k naší 
velké radosti povedlo. Využili jsme 
k  tomu prostor školní zahrady, sešli 
jsme se v menším počtu a naše devá-
ťáky jsme nakonec vypustili do světa.
 Přejeme jim všem hodně štěstí, ať 
se jim v životě splní vše, čeho chtějí 
dosáhnout.

Pedagogický sbor,
ZŠ Svítkov

Další opravený chodník ve Svítkově
Mezi ulicemi Školní a Kostnická před 
bytovým domem byl jeden z posled-
ních „starých“ chodníků vybudovaný 
z 50 cm plochých dlaždic. Vzhledem 
k  jeho již téměř havarijnímu stavu 
jsme přistoupili k  jeho opravě a vý-
měně dlaždic za klasickou zámkovou 
dlažbu. Po novém chodníku se oby-
vatelé bytového domu prošli v druhé 
polovině června.                  red.
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První školní den pro nové žáky
1. září začal nový školní rok, tento den 
byl významný hlavně pro prvňáčky. 
Díky nové přístavbě byly letos otevře-
ny tři třídy, do školních lavic usedlo 73 
dětí. Tak jako každý rok ředitelka školy 
a starosta obvodu slavnostně přivítali 
malé školáčky, tentokrát v  aule nové 
přístavby. Předali jim dárečky a dětem 
popřáli hodně studijních úspěchů, 
třídním učitelkám hodné žáky a rodi-
čům pevné nervy, kdy je toto období 
pro rodinu náročnější. Všem prvňáč-
kům přejeme, aby se jim ve škole daři-
lo a našli nové kamarády.                 red.

Nová přístavba svítkovské školy
Prvním školním dnem se dětem ze Základní školy 
Svítkov otevřely dveře nové přístavby. Přístavba 
má tři nadzemní podlaží, čímž se mohla navýšit 
kapacita míst školy. V prvním nadzemním podlaží 
jsou čtyři třídy školní družiny, knihovna, kabinety, 
jídelna a šatna k nově rekonstruované jídelně. Ve 
druhém nadzemním podlaží se nachází tři třídy 
prvňáčků, denní místnost pro personál, ředitelna, 
kanceláře a sociální příslušenství. Ve třetím patře 
jsou pak tři odborné učebny, učebna pro výuku 
informačních a komunikačních technologií. Pří-
stavba je propojená s  původní budovou, takže 
děti mohou pohodlně přecházet do odborných 
učeben a jídelny. Malí cyklisti jistě uvítají i nový 
uzamykatelný přístřešek pro kola.      red.
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Léto v mateřské škole Duha
I přes parné letní počasí děti z  MŠ 
Duha Popkovice nezahálely. Vydaly 
se na sportovní akci pořádanou Auto-
klubem České republiky v rámci Spor-
tovního týdne města Pardubice na 
plochou dráhu. Zde si vyzkoušely své 
dovednosti a znalosti v  dopravní vý-
chově. Všichni dojely do cíle s úsmě-
vem a v pořádku. Odměnou za vzor-
nou jízdu a výborné znalosti byl všem 
účastníkům udělen „dětský řidičský 
průkaz“.         Hedvika Filipiová,

ředitelka MŠ Duha

MŠ Duha se v tomto školním roce za-
pojila do sběru PET lahví.
 Odměnou za snahu nám byla po-
skytnuta částka ve výši 1000,- Kč od 
SmP-Odpady a.s.
 Tato získaná částka bude použita 
ve prospěch dětí z naší MŠ.
 Věříme, že v  příštích letech bude 
spoluúčast našich sběratelů hojnější.

Hedvika Filipiová, 
ředitelka MŠ Duha

Sběr PET lahví

MŠ Duha obdržela dar od společnosti 
Služeb města Pardubice ve výši 50 tis. 
korun na nákup dvou kusů komposté-
rů. Kompostéry představují snadnou 
možnost, jak správně nakládat s bio-
logickým odpadem ze školní jídelny. 
Do 24 hodin vzniká objemově redu-
kovaný (o 90 %) hygienizovaný sub-
strát, který je dobře využitelný jako 
kompost při obohacování půdy např. 
na školní zahradě.

Nové kompostéry 
v MŠ Duha Arnošt plný seniorů

Po delší odmlce, kdy se naši senioři nemohli osobně sejít z důvodu korona-
virové epidemie, se těšili na léto, až konečně spolu podniknou nějaký výlet. 
Tentokrát naplánovali plavbu na lodi Arnošt v Pardubicích. Počasí jim přálo, 
takže si užili krásný sluneční den v příjemném prostředí. Už teď se těší na 
další výlety a akce, které spolu uskuteční na podzim.     red.



Letní Opočínské hry 2020 – Indiánské léto
Předposlední prázdninovou sobotu 
se v  Opočínku konal již pátý ročník 
Letních Opočínských her, tentokrát na 
téma „Indiánské léto“. Hřiště za místní 
hospůdkou se na jedno odpoledne 
proměnilo v  indiánskou vesnici, ve 
které se právě odehrávala slavnost 
přijetí nových členů kmene. Každý, 
kdo chtěl být do kmene přijat, mu-
sel splnit všechny připravené úkoly. 
Nejdříve bylo potřeba zodpovědět 
hádanku kmenového Šamana, kte-
rý za správnou odpověď obdaroval 
každého indiánským náhrdelníkem. 
Za splnění jednotlivých úkolů potom 
děti získávaly na náhrdelník indián-
ské amulety. Všichni mladí indiáni bez 
problémů prošli zkouškami a společ-
ně se pustili do luštění indiánského 
písma, jímž byly popsány indicie k na-
lezení pokladu. Na závěr společného 
odpoledne si místní dobrovolní hasiči 
připravili pro děti i dospělé ukázku ha-

sičské techniky. Děkujeme všem, kteří 
se podíleli na přípravě a realizaci celé 
akce a za podporu MO Pardubice VI. 

Děkujeme dětem i dospělým za účast 
a těšíme se na příští setkání. 

Místní komise Opočínek

Pardubická Šestka8
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Léto na Ramovce 2020
 Valná hromada

22. června 2020 se uskutečnila valná 
hromada TJ PARAMO Pardubice, na 
které byla schválena Výroční zpráva 
T040778J za rok 2019, včetně zprávy 
revizní komise. Dále byl projednán fi-
nanční plán na rok 2020, stav a vývoj 
dotačních titulů v letošním roce. Letoš-
ní rok byl také rokem volebním, takže 
bylo schváleno složení orgánů TJ.
 Výkonný výbor TJ: předseda –
Zdeněk Klimpl, místopředseda –  Mi-
lan Hromádko, Luboš Benda, Milan 
Votava, Jiří Sehnoutek – členové klu-
bu. Luboš Benda je i nadále předse-
dou oddílu kopané.
 Revizní komise: Marek Puhlovský, 
Ondřej Karvánek, Radim Topiš. Hos-
podářkou zůstává Jana Černá.
 V červnu se podařilo dotáhnout 
do zdárného konce realizaci závlah 
na hlavním hřišti. Finančně tuto in-
vestici pokryl vlastník nemovitosti 
– Nadační fond města Pardubic, část-
kou 50.000,- Kč se podílel i náš klub. 
Celý systém nám byl po prozkoušení 
předán do správy a již první měsíc 
provozu se projevuje velmi pozitivně 
na kvalitě trávníku.

 Fotbalové soutěže
V červenci byly rozlosovány soutěže 
ročníku 2020-2021. Věříme, že se ne-

bude opakovat situace z posledního 
ročníku a všem soutěžím se vyhnou 
problémy spojené s pandemií korona-
viru. Zároveň věříme, že překonáme
 i ekonomické problémy a soutěže bu-
dou dohrány v řádných termínech.  Náš 
oddíl přihlásil své týmy do šesti oficiál-
ních soutěží.
 Mužstvo dospělých bude bojovat 
snad již o toužebně očekávaný postup 
ve IV. třídě Holicko pardubického okre-
su. Za soupeře bude mít dohromady
 13 mužstev. Čekají nás také pikantní 
derby týmů z našeho obvodu.
 Jediným účastníkem krajských 
soutěží je náš dorost, který nastoupí 
v I. třídě sk. A Pardubického kraje. V sou-

těži se utká s 15 dalšími celky regionu, 
z  nichž většina je podhoubím soutěží 
dospělých hrajících v daleko vyšších 
soutěžích, než naše áčko a i to by mělo 
být příslibem do budoucna.
 Okresní přebor starších žáků U15 
rozehraje soutěž s 12 týmy a okresní 
přebor mladších žáků U13 odehra-
jeme ve skupině Přeloučsko s  dalšími 
devíti soupeři.  
 Své soutěže ještě bude mít i starší 
a mladší přípravka, naši nejmenší se 
budou zdokonalovat v minipřípravce. 
Stále zveme do našich řad mladé spor-
tovce, ale i zájemce o trénování naší 
mládeže.
         Zdeněk Klimpl, Luboš Benda



Waynes Pardubice Mistři ČR ve slowpitchi

Slowpitchisti Waynes Pardubice pro-
žívají úspěšné období. S náskokem 
vedou Českou slowpitchovou ligu, ale 
především získali svůj třetí titul Mistrů 
ČR. Celým mistrovstvím prošli Way-
nes bez zaváhání a vyhráli všech osm 
utkání. Pouze zápas s obhájci titulu 
Sparks Mladé Buky, kdy se Linda Ram-
bousková natáhla přes plot a chytla 
vítězný homerun soupeře, byl drama-
tický (11:10). Všechna ostatní utkání, a 
to včetně finále vyhráli Waynes rozdí-
lem třídy a po loňském druhém místě 
se stali mistry ČR a kvalifikovali se na 
evropský Super cup 2022. Svítkovský 
klub tak čekají hned dva turnaje ev-
ropského formátu: kvůli covidu odlo-
žený Super cup 2020, který se bude 
konat příští rok v Bulharské Sofii a pak 
Super Cup 2022.

 V české slowpitchové lize Waynes 
obhajují zlato z posledních pěti roč-
níků a zatím se jim daří. Do závěrečné 
fáze soutěže vstupují z prvního místa.
 „Jsem rád za možnost zahrát si na 
obou Super cupech. V klubovém slow-
pitchi to je v Evropě nejprestižnější tur-
naj. Pro nás to je motivace dál na sobě 
pracovat a zlepšovat se. Na evropskou 
elitu se připravíme co nejlépe, i když 
v našich tréninkových podmínkách to ne-
bude snadné“, říká Tomáš Rambousek.

 Baseball
Mladí baseballisté se do vzájemného 
soupeření pustili hned po uvolnění 
koronavirových opatření. Dobře si 
vede přípravka v kategoriích U7 a U8. 
Kategorie U13 v oblastní soutěži vy-
bojovala třetí místo. Koncem prázdnin 

se malí baseballisté účastnili letního 
soustředění a hned z kraje září také 
Českého baseballového poháru U8. 
 „Práce s mládeží nás ohromně těší. 
Více než o výsledky jde o učení se, zlep-
šování a budování si vztahu ke sportu“, 
uvádí Tomáš Rambousek.
 O mládež se starají zkušení trenéři, 
mezi kterými je několik reprezentantů 
včetně profesionálního trenéra Tomá-
še Rambouska.
 Baseball je nejen atletika a takti-
ka, ale také gentlemanství a odvaha. 
Přijďte si ho se svými dětmi vyzkoušet. 
Najdete nás každé pondělí až čtvrtek 
na hřišti u ploché dráhy. Dospělí si 
mohou vyzkoušet slowpitch, jedineč-
ný svou rodinnou atmosférou.

Tomáš Rambousek, 
předseda klubu Wayne´s

WAYNES PARDUBICE
ve Svítkově u ploché dráhy
Tomáš Rambousek
tel. 608 422 351
wayne@waynes.cz
www.waynes.cz
www.facebook.com/waynespardubice

Baseball je o atletice, soustředění, 
taktice i odvaze. Přijďte si ho k nám 
vyzkoušet!
Tréninky pod vedením profesionálního 
trenéra české slowpitchové reprezentace 
a dalších zkušených trenérů.

Trénujeme kluky a holky od 5 let. Dbáme 
na celkový sportovní i  osobní rozvoj 
mladých hráčů. Tréninky probíhají 
1-3x týdně na baseballovém hřišti 
v Pardubicích – Svítkově a v zimních 
měsících v tělocvičně.

V kategorii dospělých jsme Mistři ČR 
2020, 2017 a 2013 v softball  slowpitchi 
a úřadující mistři České slowpitchové 
ligy.
Zkuste to se svými dětmi u mistrů. 
Vtáhneme do hry děti i rodiče.

Nábor dětí od 5 let



Svítkov Stars
Sportovní jaro nás jako všechny po-
znamenal koronavirus, a tak v minu-
lém čísle Pardubické šestky nebylo 
z naší strany vlastně co psát. Až v červ-
nu se rozjely náhradní soutěže tur-
najového charakteru a naše týmy se 
v nich určitě neztratily.
 A tým mužů se ve dnech 20. a 21.6. 
zúčastnil Alpa Cupu pořádaného pro 
extraligové a prvoligové celky ve Svět-
lé nad Sázavou. V sobotu se mu dařilo 
a ovládl základní skupinu. Nedělní zá-
pasy play-off nám již tolik nevyšly a po 
dvou jednogólových prohrách jsme 
brali nepopulární bramboru. I tak lze 
říct, že jsme v nabité konkurenci obstáli.
 Dorost nastoupil o týden později 
ve stejném městě do Coalsoft poháru, 
který po vítězstvích ve všech zápasech 
včetně finále proti Ústí nad Labem 
ovládl. Tento tým měl potenciál bojo-
vat o extraligový titul, ale jarní události 
mu to nedovolily, což nás velmi mrzí. 
Tak alespoň tato malá záplata.
 Starší žáci si 27.6. odbyli turnaj na 
domácím stadionu a v konkurenci 
východočeských týmů včetně repre-
zentací třináctiletých z Pardubického 
i Královéhradeckého kraje získali pěk-
né druhé místo. Ve finále se museli 
sklonit pouze před soupeřem z neda-
lekého Heřmanova Městce.
 Pro mladší žáky stihl náš klub
i letos uspořádat tradiční JTEKT Cup, 
a to v rámci slavnostního ukončení se-
zóny konaném 13.6. V turnaji, na kte-
rý se sjely týmy z různých koutů naší 
republiky, ten náš po roce opět slavil 
vítězství.
 Na závěr bychom rádi pozvali 
čtenáře Pardubické šestky na zápa-
sy nového ročníku, který se rozjede 
v září. Bohužel již do něj nenastoupí 
mužský B tým, místo něj ale budeme 
moci po odmlce shlédnout svižná 
utkání juniorské extraligy. Věříme, že 
všechny soutěže již budou moci být 
odehrány řádně a bez omezení a že se 
opět dočkáme napínavých soubojů 
s dobrými konci pro naše barvy. Náš 
klub bude na jejich konci slavit kulaté 
třicáté výročí existence a bude je chtít 
oslavit důstojně.

Petr Korbel, člen vedení klubu
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Kovy k plastům
Od 1. července mo-
hou obyvatelé Par-
dubic využívat žluté 
kontejnery na plast
a nápojové kartony 
také k  separaci kovo-
vých potravinových 
obalů. Pardubický ma-
gistrát ve spolupráci se 
Službami města Pardu-
bic chce tak umožnit 
občanům třídit další 
komoditu bez nutnos-
ti návštěvy sběrného 
dvora. Kombinovaná 
recyklace je výhodná, 
nákup dalšího typu 
nádob by byl drahý, 
ale větší problémy by 
nastaly s  jejich umís-
těním. Obsah žlutých 
kontejnerů pak ná-
sledně poputuje na 
třídící linky. Plechové 
a hliníkové obaly od 
nápojů, potravin nebo 
krmení pro zvířata by 
neměly být znečiště-
né od zbytků potravin 

nebo chemických látek. Větší kovové nádoby, 
jako jsou např. hrnce, budou i nadále patřit 
pouze na sběrné dvory.                                      red.
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Ve dnech 5. a 6. září uspořádala ZO 
ČSCH Pardubice – Svítkov, za podpory 
MO Pardubice VI, každoroční okres-
ní výstavu mladých králíků a výstavu 
drůbeže, holubů a okrasného ptac-
tva. Na této výstavě jste mohli vidět 
více jak tři sta zvířat a pobavit se také 
ukázkou králičího hopu, která se těšila 
velkému zájmu především dětí. Děti 
mohly tradičně tuto výstavu navštívit 
zdarma. Pokud vás výstava či naše čin-
nost oslovila a máte zájem o chov zví-
řat, rádi vás přivítáme v našich řadách. 
Těšíme se na viděnou opět za rok. 
              ZO ČSCH Svítkov 

Chovatelé 
vystavovali 
své šampióny

Zajímavost z letiště

Na letiště do Pardubic přiletěl nákladní Dornier DI-228 s registrací D-Irol. Minule 
tady byl ještě v modrém zbarvení. Tento stroj je 38 let starý a létá u společnosti 
Businesswings v cargo verzi pro přepravu lehčího nákladu na krátké vzdálenos-
ti. Důvod pardubické návštěvy byl doručení zásilky autodílů z Francie.              red.



Čtvrtletník–povoleno MK ČR pod č.j. E 17194
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Statutární město Pardubice. (IČ: 002 74 046). Městský obvod Pardubice VI. 

Kostnická 865, 530 06 Pardubice. Náklad: 2.600. Datum vydání: 22. 9. 2020. Odpovědný šéfredaktor: Petr Králíček. 
Schválil: Rada MO Pardubice VI. Sazba, výroba a produkce: dot.DesignStudio s. r. o., tel.: +420 387 410 998, www.dot.cz

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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Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara
Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara 
v  Popkovicích je otevřené už druhým 
rokem po kompletní rekonstrukci. 
V minulém roce se na budovu hangáru 
obnoveného z  roku 1932 vrátila dře-
věná posuvná vrata a změny najdete 
i uvnitř. Už rok se „na místo činu“ vrátil 
americký bombardér B17, který v roce 
1944 bombardoval vojenské cíle v Par-
dubicích. Nejvíce postiženými místy 
byly Popkovice a Svítkov. K náletům na 
Pardubice je zde i výstava a v replice 
trupu bombardéru se promítá historic-
ký film s unikátními záběry. 
 Letošní léto bylo v návštěvnosti re-
kordní. Muzeum je však otevřené i na 
podzim. Jen je třeba, vzhledem k opat-
řením pandemie, se elektronicky nebo 
telefonicky objednat. Ideální termín ná-
vštěvy muzea je víkend. 

 Největší atrakcí muzea pro děti 
i dospělé je letecký simulátor ve virtu-
ální realitě. Všechny věkové kategorie 
návštěvníků si mohou pod dohledem 
zkušeného instruktora vyzkoušet pilo-
tování letadla. Je tu možné zažít i virtu-
ální výcvik a pak získat certifikát.  
 Prohlídku proloženou promítáním 

dokumentů o létání v  Pardubicích je 
možné rezervovat na našich webových 
stránkách. 
 Těšíme se na Vaši návštěvu. Vždyť 
Pardubice jsou kolébkou letectví a létat 
by si měl vyzkoušet každý.

Martin Kindernay, 
ředitel muzea

Zlatá přilba
Je to velmi zvláštní, ale za celých pade-
sát pět let, co se ve Svítkově jezdí, stálo 
na nejvyšším stupínku pouze pět čes-
kých jezdců. Milan Špinka, Jiří Štancl, 
Antonín Kasper, Tomáš Topinka a Václav 
Milík, kteří se dokázali v nesmírně těžké 
jezdecké kvalitě, která každým rokem 
do Pardubic přijíždí, prosadit a posadit 
si na svoji hlavu nádhernou trofej.
 Na první triumf čekali diváci deset 
let. Po přechodu z travnaté dráhy dosti-
hového závodiště se nejprve dařilo jezd-
cům tehdejšího Sovětského svazu, kte-
rým až do nástupu velké éry Ole Olsena 
dokázali sebrat prvenství Švédové Ove 
Fundin a Leif Enecrona. Desátá přilba 
udělená ve Sítkově se však nestěhovala 
nikam daleko. Po triumfu dvaadvaceti-
letého Milana Špinky dokonce její první 
cesta vedla do pardubické ulice Na Zá-
boří, kde bydlel jeho otec, legenda par-
dubické ploché dráhy Miloslav Špinka. 
Jemu nebylo osudem dáno legendární 
pardubickou trofej vyhrát, sen o této tro-
feji mu splnil až jeho syn.
 O rok později se poprvé dokázal 
prosadit ve svých pětadvaceti letech 
Jiří Štancl. Nejlepší plošinář české histo-
rie dokázal až do roku 1982 vybojovat 
cennou trofej pětkrát a v historii závo-

du je po Olsenovi druhou nejvýraznější 
osobností závodu.
 Na další vítězství českého jezdce 
čekali naši diváci dalších devět let. Po 
politických změnách v naší zemi se po-
prvé a zatím naposledy dokázal prosa-
dit jezdec, který se doma na zlatou přil-
bu mohl dívat. Vyhrál ji totiž jeho otec 
v roce 1963 a byla to ta poslední udě-
lená na dostihovém závodišti. Od roku 
1991 se tak v přehledu vítězů musí psát 
vedle jména Antonín Kasper dovětek 
starší a mladší.  V roce 1996 se pak do-
kázal prosadit Tomáš Topinka. Ten se při 
svém triumfu stal nejmladším českým 
vítězem tohoto závodu a mimocho-
dem tento primát mu patří dodnes. 
 Nikdo netušil, že na další české ví-

tězství budou fanoušci čekat dlouhých 
dvacet jedna let. Teprve až v roce 2017 
ve svých čtyřiadvaceti letech dokázal 
vyhrát Václav Milík.
 Ve Svítkově se i přes obrovské pro-
blémy s  Covid 19 chystá další ročník. 
Uskuteční se od 2. do 4. října 2020. 
V rámci Zlaté přilby se uskuteční finále 
MS juniorů, závody MS Flat track a tra-
diční juniorská Zlatá stuha.   
 AMK Zlatá přilba Pardubice děkuje 
všem občanům, které nějakým způ-
sobem tento víkend závod omezí, za 
trpělivost a jsme rádi, že i díky jejich 
přístupu se o tomto závodu mluví jako 
o českém plochodrážním fenoménu.

Petr Moravec,
AMK ZP Pardubice
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Úřad Městského obvodu Pardubice VI 
    Plán konání zasedání Zastupitel-

stva MO Pardubice VI v roce 2020
– pondělí 14. 12. 2020 v sále Penzionu 
FAJN ve Svítkově 

    Plán konání schůzí Rady MO 
 Pardubice VI v roce 2020
 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. 2020:
21. 9., 12.10., 2.11., 30.11., 21.12. 

    Provozní doba místních knihoven
Místní knihovna MO Pardubice VI 
ve Svítkově: 
466 301 169, Dita Poustecká – knihovni-
ce, 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 – po-
bočka ve  Starých Čívicích (Za Oborou 
337): 466 260 496
 Dita Poustecká – knihovnice, knihov-
na.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 přistavovaných kontejnerů pro rok 2020

Stanoviště Den v týdnu Datum
Lány na Důlku KD pondělí 16.03. 13.04. 11.05.
Lány na Důlku u č. p. 80 pondělí 30.03. 27.04. 25. 05.
Opočínek - finské domky pátek 27.03. 24.04. 22.05.
Opočínek - pod č. p. 23 pátek 10.04. 08.05. 05.06.
Staré Čívice u bývalého MounOieldu úterý 24.03. 05.05. 16.06.
Staré Čívice točna MHD úterý 17.03. 07.04. 28.04.
U Svaté Trojice středa 18.03. 29.04. 10.06.

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

1

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)
Ing. Silvie Pařízková, referent
příprava investičních akcí, veřejné zakázky
Tel.: 466 301 167, e-mail: silvie.parizkova@umo6.mmp.cz

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

Bc. Petr Komžák, referent
úsek dopravy a silničního hospodářství, příprava a realizace investičních 
i neinvestičních akcí, správa majetku, hospodaření s nebytovými prostory
Tel.: 466 797 970, e-mail: petr.komzak@umo6.mmp.cz

Chcete inzerovat v Šestce?

volejte:  466 301 160

pište: podatelna@umo6.mmp.cz

Datum
08.06. 03.08. 31. 08. 28. 09. 26.10. 23.11.
22.06. 17. 08. 14. 09. 12. 10. 09. 11.
19.06. 14.08. 11.09. 09.10. 06.11. 04.12.
03.07. 28.08. 25.09. 23.10. 20.11.
08.09. 20.10. 01.12.
19.05. 09.06. 21.07. 01.09. 22.09. 13.10. 03.11. 24.11.
02.09. 14.10. 25.11.
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