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Pardubická

Vážení spoluobčané,
máme doslova pár dní do Vánoc, vá-
noční stromy na náměstích už dávno 
svítí a rok 2022 se pomalu blíží ke 
svému konci. Ještě než se přehoup-
neme do nového roku, je potřeba se 
ohlédnout a zbilancovat ten uply-
nulý, který byl malinko jiný nežli ty 
předchozí. Covid se podařilo výraz-
ně potlačit a místo toho, abychom 
se vraceli do normálu, tak započala 
válka na Ukrajině, která se dotýká
 i našeho města a obvodu. V  rám-
ci celorepublikové pomoci i město 
Pardubice a různé městské organi-
zace a společnosti nabídly ukrajin-
ským uprchlíkům střechu nad hla-
vou. V současnosti evidujeme, že se 
na území města Pardubic pohybuje 
kolem pěti tisíc ukrajinských (váleč-
ných) uprchlíků. V našem městském 
obvodě necelé tři stovky.  
 Z  pohledu investic byl letošní 
rok nadprůměrný. Dokončili jsme 

dvanáct investičních akcí na růz-
ných místech obvodu. Poslední ne-
dokončenou akcí je osazení střechy 
úřadu solárními panely, která bude 
dokončena z jara roku následujícího. 
Na tuto akci se budeme snažit získat 
dotační prostředky. V  příštím roce 
nás bude pravděpodobně čekat re-
konstrukce druhé části ulice Kolo-
nie a rekonstrukce ulice K  Dubině. 
V obou ulicích budeme stavbu koor-
dinovat se společností VAK a.s., která 
bude rekonstruovat hlavní kanali-
zační a vodovodní řád. 
 Rok 2022 byl také rokem voleb-
ním. Po čtyřech letech u nás pro-
běhly řádné komunální volby, které 
obměnily menší část obvodního za-
stupitelstva. Poprvé v historii šesté-

ho obvodu byl podán občanem ob-
vodu návrh na neplatnost voleb do 
zastupitelstva našeho obvodu. Soud 
tento návrh 24. října zamítl a tím po-
tvrdil nejen správnost, ale i výsledky 
voleb. 
 Rád bych prostřednictvím tohoto 
posledního letošního vydání našeho 
zpravodaje poděkoval všem míst-
ním komisím, sportovním klubům, 
hasičům, chovatelům, zahrádkářům, 
dalším místním organizacím a spo-
lečnostem za spolupráci v  uplynu-
lém roce.
 Přeji vám příjemně strávené svát-
ky vánoční, pohodu a klid a úspěšný 
vstup do roku 2023. 
 Těším se na viděnou.  
                         Petr Králíček, starosta
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Výsledky komunálních voleb 2022 v našem obvodě
V komunálních volbách, které pro-
běhly 23. - 24. září, z celkového počtu 
4 770 voličů našeho obvodu odvolilo 
v šesti okrscích 2330 voličů, což před-
stavuje 49 procent volební účasti.
 Zvítězilo hnutí Pardubice pro lidi, 
které získalo 30,81% hlasů (5 mandá-
tů), druhé skončilo hnutí ANO 2011 
se ziskem 21,28% hlasů (3 mandáty), 
pomyslnou bronzovou příčku obsadi-
la Koalice po šestku se ziskem 17,48 %
(3 mandáty).
4. SPD a nezáv. s podp. Trikolory 
11,61% (2 mandáty)
5. Sdružení pro Pce, Pardubáci spol. 
8,62% (1 mandát)
6. Občanská demokratická strana 
6,38% (1 mandát)
7. Žijeme Pardubice 3,81%

 Na ustavujícím zasedání 3. listopa-
du pak byla zvolena Rada MO Pardubi-
ce VI včetně předsedy a členů finanč-
ního a kontrolního výboru.

    Rada MO Pardubice VI bude pracovat v tomto složení:
PhDr. Petr Králíček  - starosta  Pardubice pro lidi
Robert Klčo   - místostarosta   ANO 2011
Ing. František Socha, Ph.D.  - radní  Pardubice pro lidi
Ing. Tomáš Pelikán  - radní   Sdružení pro Pardubice
Hynek Štichauer  - radní   ODS

    V zastupitelstvu dále usednou tito zastupitelé:
Mgr. Martin Vencl  - zastupitel  Pardubice pro lidi
Tomáš Rambousek - zastupitel  Pardubice pro lidi
Daniel Křivka  - zastupitel  Pardubice pro lidi
Jiří Chmelík  - zastupitel  ANO 2011
doc. Ing. Vladimír Pejchal, Ph.D. - zastupitel  ANO 2011
Mgr. Martin Kratochvíl - zastupitel  Koalice pro Šestku
Ing. Michal Pilař  - zastupitel  Koalice pro Šestku
Ing. Ondřej Karas - zastupitel  Koalice pro Šestku
Ing. Helena Dvořáčková - zastupitel  SPD a nez. s p. Trikolory
Bc. Tomáš Lauryn - zastupitel  SPD a nez. s p. Trikolory

    Finanční výbor:     Kontrolní výbor:
Předseda: Martin Vencl Předseda: Michal Pilař
Člen: Tomáš Rambousek Člen: Daniel Křivka
Člen: Martin Kratochvíl Člen: Ondřej Karas
Člen: Vladimír Pejchal Člen: Jiří Chmelík
Člen: Miroslav Štichauer Člen: Tomáš Lauryn

Volba prezidenta České republiky
Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se opět 
po pěti letech sejdeme ve volebních 
místnostech a budeme volit preziden-
ta České republiky. 
 Městský obvod Pardubice VI má 
následující volební okrsky, jejichž sídly 
jsou: (pátek od 14:00 do 22:00 hodin, 
sobota od 8:00 do 14:00 hodin)

    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 (býv. pošta),

    volební okrsek č. 6006 se sídlem 

 v objektu Opočínek čp. 53.
 V souvislosti s  přípravami a koná-
ním voleb bude provoz ÚMO Pardubi-
ce VI omezen takto:

    13. ledna 2023 uzavřen od 8:00 do 
14:30 hodin – konání voleb 

    27. ledna 2023 uzavřen od 8:00 do 
14:30 hodin – pouze v případě vyhlá-
šení druhého kola volby prezidenta 
České republiky

Svozy odpadů v průběhu vánočních svátků 2022
Letošní první dva sváteční dny z vánoční 
svátků připadnou na víkend, kdy svoz 
odpadů standardně neprobíhá (dny 
24.-25.12.), v pondělí 26.12. bude zacho-
ván běžný harmonogram svozu komu-
nálního odpadu i separovaných složek 
odpadu pro občany města, firmy i obce.  
 Separační dvory budou v době vá-
nočních svátků (24.-26.12.) uzavřeny. 
 Na Silvestra (v sobotu 31.12.2022) 
budou všechny separační dvory mimo 
Dražkovice otevřeny dle běžné pracov-
ní doby, tj. od 8.00 – 12.00 hod.
 Od 1. kalendářního týdne roku 2023 

bude již svoz odpadu i provoz separač-
ních dvorů probíhat dle běžné pracovní 
doby a obvyklých harmonogramů.
 Dále připomínáme, že Ti, kteří ne-
mohou dopravit po svátcích vánoční 
stromeček přímo na separační dvůr, 
mají možnost odložit živé odstrojené 
vánoční stromky ke stanovištím kon-
tejnerů na komunální, nebo na tříděné 
odpady (nikoliv do kontejnerů). 
 Stromky odložené k popelnicím 
u rodinných domků nebudou sveze-
ny. Žádáme občany, aby stromky byly 
zbaveny veškerých ozdob, protože jsou 

poté odvezeny na městskou kompostár-
nu do Dražkovic, kde se stávají vstupní 
surovinou pro výrobu kompostu.
 Seznam separačních dvorů a jejich 
otevírací doby naleznete na: www.
smp-pce.cz. V případě potřeby jakých-
koliv doplňujících informací či dalších 
dotazů mohou občané kontaktovat 
Služby města Pardubic a.s. na telefon-
ních číslech 466 260 831-33.
 Závěrem přejeme všem klidné
 a spokojené svátky prožité ve zdraví
 a společnosti těch nejbližších.

Služby města Pardubic a.s.



Rozsvěcení vánočního stromu
V  pátek 25. listopadu před první ad-
ventní nedělí jsme rozsvítili vánoční 
strom před základní školou ve Svít-
kově. Tradičně nám s  rozsvěcením 
stromu pomohly děti z  mateřských 
školek Doubek a Duha a základní školy 
Svítkov, které nám předvedly i krásná 
vystoupení. Zpívaly koledy, hrály na 
flétnu, a tak všechny přítomné naladi-

Vánoční strom na Dukle je ze Svítkova

Letošní adventní období zdobí dukelské náměstí vánoční strom ze Svítkova. Ve sváteční den čtvrtek 17. listopadu 
přijela těžká technika ke kapličce ve Svítkově, aby ze zahrady rodinného domu byl uříznut statný smrk a za doprovodu 
městské policie byl bezpečně převezen na dukelské náměstí, kde byl následně postaven a vánočně ozdoben. 
 Pátý městský obvod vzkazuje poděkování dárci stromu.                        red. 

ly na pravou vánoční atmosféru. Děti 
si mohly dopřát jízdu na vánočním ko-
lotoči, skořicový trdelník, dětský punč 
a dospělí se bavili u svařeného vínka 
a punče. Letos po dlouhé době akce 
mohla proběhnout bez jakéhokoli 
omezení, proto si předvánoční atmo-
sféru mohli všichni užít naplno.       

red.
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ArtPark Trojice
Začátkem letošního roku se nadšenci 
z Okrašlovacího spolku U Svaté Troji-
ce (dále jen OSUST) rozhodli vzít pod 
svou správu zanedbaný lesík na peri-
ferii Pardubic v lokalitě U Trojice. Tento 
pozemek o rozloze necelých 2 hektarů 
byl po dlouhá léta neudržovaný, plnil 
se odpadky, dřeviny si žily svým živo-
tem a nikdo jim neposkytl sebemenší 
starost. Co víme o tomto prostoru je 
to, že v 50.-70. letech minulého století 
se zde nacházelo zahradnictví spada-
jící pod JZD Čívice. Od jeho uzavření 
se zde nic nedělo až na výjimku užívá-
ní prostorů pro soukromé účely jako 
paintballové hřiště. OSUST tedy čekala 
veliká výzva. Plán pro letošní rok byl 
úklid černých skládek, sběr odpadků, 
které byly po celém prostoru lesíku 
a likvidace náletových, invazivních
 a havarijních dřevin. Spolu s pomocí 
dobrovolníků, šestého městského ob-
vodu a firem Stafi a SK-Eko se podařilo 
odvézt přibližně 60 tun objemného 
odpadu. Za finanční pomoc musíme 
dále poděkovat firmám Edera Group 
a.s., ChaT a.s., Agrometall s.r.o. a Me-
duna s.r.o. Vnitřky parku velmi „pro-
koukly“ po tom, co se odstranily ne-

vhodné dřeviny a vznikly zde prostory 
pro nové výsadby a další vybavenost. 
Rovněž se obnovily a rozšířily cesty, 
které za desítky let pod silnou vrstvou 
nánosů takřka zmizely. Na konci listo-
padu se konala dobrovolnická akce ve 
spolupráci se subjekty Sázíme Stromy 
z.ú. a Tritón s.r.o. Vysadilo se celkem 
70 kusů Moruše bílé (Morus Alba). Příš-
tí rok se k nim přidají také staré odrůdy 
hrušní a třešní. Letos jsou již všechny 
akce za námi a chystáme se pokra-
čovat v  práci na revitalizaci ArtParku 
v příštím roce.
 Stále jsou zde prostory, kde se od-
padky nachází a na které se zaměříme 
znovu na jaře. Umístění originálních 
laviček a odpadkových košů vyrobe-
ných přímo pro náš park je také ne-
zbytným bodem. Stejně jako sochy 

apod., které přinesou tomuto místu 
uměleckou atmosféru. Plánujeme 
spolupráci s VOŠ Světlá nad Sázavou 
a dalšími umělci. Dále se chystá oprava 
budovy bývalého výměníku vzduchu, 
kde bychom jednou rádi otevřeli gale-
rii, avšak příští rok se k tomu jistě ne-
dostaneme. Taktéž se zde nachází pro-
stor, který bude nabízet různé kulturní 
akce jako divadelní hry a koncerty. Jak 
je vidno, práce máme před sebou 
spousty a jakožto nezisková organiza-
ce jsme odkázáni na sponzorské dary. 
Věříme však, že se nám naše vize na-
plní a Pardubice dostanou nový park, 
do kterého se budou lidé rádi vracet. 
Velmi děkujeme všem firmám a lidem, 
kteří nám nabídli pomoc a aktivně se 
zapojili do našeho snažení.

Jakub Čaban, předseda spolku

Ochrana stromů a podmínky jejich kácení – jak na to?
Nastalo období, ve kterém je možné 
realizovat případné zásadnější zásahy 
do rostoucích dřevin. Za jakých pod-
mínek mohu pokácet strom, který 
mi z nějakého důvodu vadí? Předně 
je třeba zdůraznit, že všechny dřevi-
ny podléhají ochraně podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny a přesné podmínky káce-
ní jsou stanoveny vyhláškou MŽP č. 
189/2013 Sb. o podmínkách kácení 
dřevin rostoucích mimo les. Z legisla-
tivy vyplývá, že pokud strom nepře-
sahuje obvod kmene 80 cm měřený 
ve výšce 130 cm nad zemí lze strom 
pokácet i bez předchozího souhlasu 
orgánu ochrany přírody. Podmín-
kou je v tomto případě vlastnictví 
pozemku, na kterém strom roste, 
ochrana živočichů, kteří mohou na 
stromě sídlit a období vegetačního 
klidu. Pro úplnost je nutné dodat, že
i tyto stromy menšího vzrůstu mo-

hou spadat pod ochranu jiných usta-
novení zákona (např. pokud je strom 
součástí tzv. stromořadí, vyskytuje 
se v chráněné krajinné oblasti apod.) 
a i v těchto případech je k pokácení 
nutný souhlas orgánu ochrany přírody.
Pokud obvod kmene stromu přesa-
huje 80 cm, požívá strom výraznější 
zákonnou ochranu a důvody kácení 
musí vždy formou správního řízení 
posoudit orgán ochrany přírody – tedy 
v případě našeho městského obvodu 
je tento součástí úřadu MO Pardubice 
VI. V případě takto vzrostlých stromů 
je nutné podrobně zkoumat důvody 
kácení, posuzuje se zdravotní stav stro-
mu, jeho funkční a estetický význam 
v dané lokalitě, případně další sou-
vislosti, které mohou být pokácením 
dotčeny. Občan, který chce pokácet 
strom se tedy v tomto případě musí 
prostřednictvím písemné žádosti ob-
rátit na příslušný odbor našeho úřadu 

a tento v rámci správního řízení stanoví 
další případné podmínky, které je před 
kácením nutné splnit. Formulář žádosti 
s povinnými údaji je k dispozici ke sta-
žení na internetových stránkách úřadu. 
Specifickou záležitostí kácení je od-
straňování keřů a zapojených porostů, 
jejichž definici najdeme rovněž ve zmí-
něné vyhlášce. Pokud je plocha, ze kte-
ré chci keře odstranit, větší než 40m2 je 
možné keře odstraňovat opět pouze 
se souhlasem orgánu ochrany přírody.  
Závěrem je vhodné dodat, že tak jako 
většina zákonných předpisů i zákon 
o ochraně přírody a krajiny zahrnuje vel-
mi komplexní problematiku s vazbami 
na mnoho dalších předpisů a výše uve-
dený text slouží pouze pro základní ori-
entaci a při pochybnostech zda mohu 
nebo nemohu kácet je vždy vhodné 
obrátit se s problémem na náš úřad.

Kateřina Rabasová, 
odbor životního prostředí 



Podzimní odpoledne

V sobotu 15. října  uspořádala pro 
děti  Místní komise v Lánech na Důl-
ku „Podzimní kreativní odpoledne“.
 Děti s rodiči se zapojili do ručních 
prací a vlastnoručně vydlabali a ozdo-
bili dýně, následně se všichni přesunuli 
k ukázce výcviku a poslušnosti psů. Děti 
využily možnost projížďky na koni, ti od-
vážnější vyzkoušely traktor a ti nejmenší 
se malováním na obličej mohly na chvíli 
proměnit v různá zvířátka nebo strašidla.
 Byla to sice trochu deštivá sobota, ale 
program byl natolik zábavný a zajímavý, 
že všichni odcházeli domů s dýní a dob-
rou náladou. Velké díky patří především 
paní Ivaně Šrámové, za organizaci celého 
zábavného dne.                   MK Lány na Důlku

Dětský karneval 
s Krejčíkem Honzou v Opočínku

Sobota 12. listopadu patřila v Opočínku hlavně dětem. Ve společenském sále 
místního pohostinství se konal dětský karneval. Pozvání přijal také animátor 
Krejčík Honza, který připravil zábavný program na celé odpoledne. Nejen, 
že děti naučil spoustu nových písniček a tanečků, do kterých zapojil také 
rodiče, ale nezapomněl ani na soutěže o ceny. Po závěrečném vyhodnocení 
nejlepších masek následoval oblíbený bonbónový déšť. Děti se mohly také 
vyfotit s Krejčíkem Honzou a odnést si domů CD nebo DVD z jeho produkce. 
Celé odpoledne se všichni dobře bavili. Děkujeme za spolupráci Hospůdce 
v Opočínku, především za krásnou výzdobu a zajištění občerstvení. Zároveň 
děkujeme za finanční podporu Městskému obvodu Pardubice VI. Největší 
díky patří samozřejmě všem holkám a klukům, rodičům, babičkám a dědeč-
kům, kteří přišli a vytvořili parádní atmosféru. Budeme se na Vás těšit na ně-
které z dalších akcí.            Lucie Velinská, MK Opočínek

Průmyslová zóna v Popkovicích
2. listopadu podala Nadace pro roz-
voj města Pardubic (investor) pro-
střednictvím projektové kanceláře 
PRODIN a.s. žádost o vyjádření k ově-
řovací studii na zainvestování po-
zemků pro novou průmyslovou zónu 
v Popkovicích. Na zhruba sedmi hek-
tarech plochy v Popkovicích u letiště 
za rodinnými domy v  ulici Sjezdová 
by chtěla Nadace pro rozvoj města 
rozparcelovat pozemky, opatřit je in-
ženýrskými sítěmi a rozprodat. Plochy 
jsou územním plánem určeny k lehké 
výrobě. Svá nová sídla by zde mohly 
nalézt podobné firmy, jako jsou nyní 
v  průmyslové zóně ve Starých Čívi-
cích. Zprovoznění této zóny by zna-
menalo tisíce osobních automobilů 
a kamionů jezdící do a ze zóny den-
ně. Rada našeho městského obvodu 
vyjádřila nesouhlas s tímto záměrem 
nejen z důvodu negativního vlivu na 
přiléhající rodinné domy, ale i proto, 
že by celá zóna vyústila do již tak pře-
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tížené a v určitých hodinách doslova 
zacpané ulice Pražské. Do doby než 
budou vybudovány obchvaty Starých 
Čívic a Popkovic, nemá smysl o tako-
výchto projektech ani přemýšlet natož 
chystat ke stavbě.            
         Petr Králíček 

Pardubická Šestka 5
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Podzimní zprávy 
ze svítkovské základky
 Naše podzimní dny byly velmi pest-
ré, užívali jsme si kromě vyučování ve 
třídách i pobyt venku na školní zahra-
dě, výukové a divadelní představení 
v tělocvičně, ale i vycházky do blízké-
ho lesíku. 
     Nezapomněli jsme oslavit Hallo-
ween i Dušičky. Krásné podzimní 
dny byly pro nás skvělou inspirací 
v hodinách výtvarné výchovy. Letoš-
ní podzim se zkrátka vydařil a my už 
se všichni těšíme na nadcházející čas 
adventní.      Kolektiv ZŠ Svítkov

MŠ Duha 
Všechny roční doby jsou pro učitel-
ky MŠ nosným základem pro práci 
s dětmi. Od nich se také odvíjí vět-
šina činností naší MŠ.
 V  září děti navštívily výstavu 
ovoce a zeleniny pořádanou míst-
ním spolkem zahrádkářů ve Starých 
Čívicích.
 V  říjnu byly obě školky bohatě 
vyzdobeny  lucernami z dýní. Vět-
šina z  nás si v  souvislosti s  dýněmi 
představí Halloween, u nás je máme 
spojeny i s  vítáním podzimu. Vyře-
závání dýní všechny bavilo. Vyrobili 
jsme dýně všech podob, velikostí  
a „ nálad“ – usměvavé, zamračené 
i strašidelné. Dýňování  jsme zakon-
čili pečením voňavých dýňových 
koláčů. Ve školkách též proběhly 
halloweenské strašidelné karneva-
ly. Třídy se zaplnily strašidly, skřítky 
a jinými pohádkovými bytostmi. 

A na takovéto akce se děti vždy ve-
lice těší.
 Podzim jsme přivítali i krásnou 
výstavou skřítků Podzimníčků, vy-
robených z  barevného listí, dýní, 
mechu a podzimních plodů.  
 Do MŠ jako již tradičně za dětmi 
přijel sv. Martin na svém bílém koni 
a děti podaroval drobnými dárky, 

Herci, zpěváci a sportovní 
legendy sehrají charitativní 
hokejový turnaj proti 
záchranářům  
Pardubického kraje
Humorná sportovně společenská tříhodinová 
show na ledě enteria arény začne 

5. února 2023 od 15 hodin
Doprovodný program pro malé i velké  
na ledě i na suchu, soutěže, autogramiáda, 
focení s V.I.P. osobnostmi. 

Výtěžek poputuje na podporu  
školy SVÍTÁNÍ !

ww.ticketstream.cz/rodina

které získaly po splnění úkolů na 
kouzelné stezce.
 Do Vánoc ještě chystáme kera-
mické dílničky pro rodiče s  dětmi, 
těšíme se rozsvěcení stromečku, Mi-
kulášskou nadílku a úplně nejvíc se 
těšíme na Ježíška.

kolektiv MŠ Duha 
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Vážení občané Městského obvodu 
Pardubice VI,
 rok se s  rokem sešel a máme tu 
opět vánoční čas. Čas, kdy člověk 
více než v jiné části roku myslí na dru-
hé, schází se se svými blízkými 
a rekapituluje vše, co se v daném roce 
událo.  Pro mne bylo jedním z  úspě-
chů, zvolení do zastupitelstva naše-
ho Městského obvodu VI. Přiznávám 
se, že mě velice mile potěšila důvěra, 
kterou mě a celé naší kandidátce vo-
liči dali. Je to důvěra, za kterou děkuji 
všem voličům a která zavazuje k další 
práci pro náš obvod. 
 Jako nový zastupitel, který je ve 
své funkci od začátku listopadu, jsem 
dlouho přemýšlel o čem mám psát. 
Napadlo mne zvolit vánoční téma.  
 Jedním z nejznámějších symbolů 
Vánoc je vánoční stromeček. Dle do-
stupných zdrojů byl jeden z prvních 
vánočních stromečků zmíněn v  kro-
nice města Brémy v roce 1570. V Če-
chách se první vánoční stromek obje-
vil až v roce 1812 v Praze. Zvyk zdobit 
vánoční stromečky se následně rozší-
řil po celé naší republice. První obec-
ní vánoční stromeček v našem obvo-
dě byl oficiálně rozsvícen v roce 2014 
ve Starých Čívicích místní komisí. Od 
té doby se zvyk rozsvícení vánočních 
stromečků rozšířil do dalších částí na-
šeho obvodu. 

 Dalším symbolem Vánoc a advent-
ního času je adventní věnec. Ten je po-
můckou k symbolickému odpočítávání 
čtyř týdnů adventu, doby příprav na 
Vánoce. V našem obvodu máme už třetí 
rok adventní věnec, který zdobí prostor 
lesíka ve Starých Čívicích, u cyklostez-
ky mezi Svítkovem a Starými Čívicemi. 
Na věnci se každou adventní neděli 
zapaluje jedna další svíčka a věnec tak 
všem kolemjdoucím připomíná, kolik 
času zbývá do štědrého dne. Tento vě-
nec má průměr okolo 1,5 m a patří tak 
mezi největší adventní věnce v Čechách. 
 V našem obvodě dobře fungují ně-
které místní spolky. Příkladem může 
být třeba SDH Svítkov – Popkovice. 
Místní hasiči zde pořádají, kromě akcí 
jako je Pálení čarodějnic a Lampiono-
vý průvod s ohňostrojem, také v před-
vánočním čase Mikuláše, který přijíždí 
do Svítkova s čertem a andělem na ko-
ních a obdarovává místní děti.  
 Symbolem Vánoc je i Betlémské 
světlo. Je to plamínek zapalovaný ka-
ždoročně před Vánoci v  betlémské 
jeskyni, v níž se podle tradice narodil 
Ježíš Kristus. Plamínek, který je roz-
vážený skauty do řady míst v mnoha 
zemích. Toto světlo si můžete odnést 
z tradiční předvánoční akce Betlém-
ské světlo na Šestce.  Historie této 
akce sahá do roku 2016, kdy se sku-
pina dobrovolníků rozhodla k nám na 

obvod přivést Betlémské světlo pro 
místní občany. První ročník akce, Bet-
lémského světla rozvážel po našem 
obvodě vánoční autobus. Nicméně od 
roku 2017 rozváží Betlémské světlo vá-
noční vláček, který jezdí po Starých Čí-
vicích a Svítkově. V roce 2020 a v roce 
2021 bohužel z  důvodu covidových 
restrikcí vánoční vláček na obvodě 
nejezdil. Letos vánoční vláček jezdit 
bude ve čtvrtek 22. 12. 2022. Pořada-
telé akce jsou rádi, že se jim podařilo 
sehnat dostatek sponzorů, proto letos 
vláčky budou dva. Dopoledne budou 
vláčky vozit děti z  mateřské školky 
ve Starých Čívicích a Svítkově. Odpole-
dne vláčky svezou děti ze školy Svítání 
v Pardubicích a od 15:00 budou vláčky 
vozit širokou veřejnost.
 Vánoce jsou doslova za dveřmi, 
do konce roku zbývá už jen pár dní, 
proto přeji všem obyvatelům krásné 
vánoční svátky a úspěšný rok 2023. 
 Tomáš Lauryn, 
 zastupitel MO Pardubice 6

  
 

PF2023 

Děkujeme Vám za projevenou 
důvěru v uplynulém roce a do 

nového roku 2023 Vám přejeme 
hodně zdraví, štěstí, osobních i 

pracovních úspěchů.  

Přejí Vaši zastupitelé 

Ing. Helena Dvořáčková 

Bc. Tomáš Lauryn 
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Baseball – Softball – Slowpitch
Waynes Pardubice mají za sebou další 
úspěšnou sezónu – svoji první v no-
vém areálu Na Pašti. V kategorii dospě-
lých – slowpitch se popáté stali Mistry 
ČR a podeváté vyhráli Českou slow-
pitchovou ligu. Baseballová kategorie 
U10 obsadila 3. místo v Pražské lize 
a dosáhla historicky nejlepších vý-
sledků na turnajích Super Cup a MČR. 
Dobře si vedly i další kategorie U7, U8 
a U11. Baseballisté do devíti let (U9) 
vyhráli oblastní ligu. První sezónu mají 
za sebou softballistky do 13 let.
 Baseball – Softball – Slowpitch? Co 
mají společného a jaký je v tom rozdíl?
 Všechno to jsou pálkovací sporty 
s podobnými pravidly. Kdo umí jeden 
z těchto sportů, zvládne si zahrát i zbý-
vající dva. Špičková úroveň ale samo-
zřejmě vyžaduje specializaci. Rozdíl je 
především ve velikosti hřiště, velikosti 
míčku a způsobu nadhazování.
 Baseball hrají muži s tvrdým base-
ballový míčkem o velikosti tenisáku, 
odpalují dřevěnými pálkami a nadha-
zují horním obloukem (jako u koulo-
vání). Hřiště je čtvrtkruh o poloměru 
120 m. Vzdálenost mezi metami je 
27 m. Baseball si vyžaduje velmi dob-
rou atletickou připravenost. Mládež 
používá měkčí míčky a hřiště menších 
rozměrů. Do 15 let mohou společně 
s chlapci hrát i dívky.
 Nejbližší baseballová hřiště jsou 

v Chocni a Trutnově.
 Waynes hrají v kategoriích U7, U8, 
U9, U10, U11 a v příštím roce je v plánu 
otevřít i kategorie U13 a U15.
 Softball se dělí na fastpitch (rychlý 
nadhoz) a slowpitch (pomalý nadhoz). 
Když se řekne softball většinou jde 
o fastpitch. Je to podobné jako u fot-
balu. Fotbal je také sálový, futsal, plá-
žový apod., ale jako první nás napadne 
ten velký.
 Softball – fastpitch má podobnou 
herní strategii jako baseball. Nadhodit 
co největší rychlostí nebo s co největší 
falší a pokusit se pálkaře vůbec nene-
chat odpálit. Nadhazuje spodním ob-
loukem rychlostí až 135 km/h. Pálkař 
tak soupeří především s nadhazova-
čem a jeho úspěšnost je velmi malá 
(cca 20 %). Softball – faspitch se hraje 
se žlutými míčky většími než ty base-
ballové. Větší míček doletí na menší 
vzdálenost, a tak hřiště na softball jsou 
o poznání menší než hřiště na base-
ball. Softballové hřiště je čtvrtkruh
 o poloměru 68 m pro ženy a 76 m pro 
muže. Pálky jsou vyrobeny z různých 
slitin a kompozitových materiálů tak, 
aby bylo dosaženo co největší odra-
zivosti v rámci povolených hodnot. 
Přestože ČR má nejlepší softballisty 
– muže v Evropě, je softball – fastpitch 
především ženským a dívčím sportem. 
Nejbližší softballová hřiště jsou v Par-

dubicích na Dukle a v Hradci Králové.
Waynes Pardubice se účastní ligy žá-
kyň do 13 let. Pro rok 2023 se uvažuje 
také o kategorii kadetek do 16 let.

Softball - slowpitch už svojí filozofií je 
nejvhodnější varianta pro příležitost-
né hráče nebo pro hráče na sklonku 
kariéry. Zatímco odpálit rychlý base-
ballový nebo fastpitchový nadhoz je 
obtížné a hráči se tomu učí několik let, 
pomalý nadhoz (čili slow pitch) zvlád-
ne odpálit každý. Úspěšnost pálkařů 
je vysoká, ti nejlepší dokáží odpálit 
a dostat se na metu devětkrát z dese-
ti pokusů. Slowpitch se tedy hraje na 
výkonnostní i rekreační úrovni. Pálky 
a míčky jsou stejné jako pro fastpitch, 
nadhazovat se musí pomalým ob-
loučkem. Hřiště je svojí velikostí 84 m 
něco mezi baseballem a fastpitchem. 
V ČR se nejčastěji hraje smíšený slow-
pitch, tedy muži a ženy hrají společ-
ně. Waynes provozují jak výkonností 
slowpitch (5x mistři ČR, 9x mistři ČSL, 
1x vítězové Evropského Super Cupu), 
tak slowpitch rekreační - pro veřejnost 
a příležitostné hráče pořádají Amatér-
skou slowpitchovou ligu.
 Přijďte si vyzkoušet baseball, soft-
ball nebo slowpitch. Nábory probíhají 
celoročně.

Tomáš Rambousek,
předseda klubu Waynes Pardubice



Svítkov Stars po 25 letech 
vstoupili do Extraligy hokejbalu – úspěšně
Před začátkem sezóny panovala mezi 
svítkovskými hokejbalisty nervozi-
ta. Po dlouhé době se mužský A tým 
probojoval do nejvyšší soutěže, a tak 
oprávněně zaznívaly otázky: Máme
na to? Nebude to blamáž? Stars ale 
odpověděli rázně, dveře do nejvyšší 
soutěže doslova vykopli a díky několi-
ka dobrým výsledkům si hned v úvo-
du soutěže zjednali respekt. Zápasem
s velkým Z bylo zcela jistě první měst-
ské extraligové derby s týmem HBC 
Pardubice, dlouholetým účastníkem 
extraligy sídlícím v Polabinách. Zápas 
byl odehrán 15. října a skončil jedno-
značným vítězstvím 5:0 pro naše barvy. 
Co je nejcennější, v kádru byli i hráči, 
kteří nosí hvězdu na hrudi od předškol-
ního věku a jsou důkazem, že poctivá 
práce s mládeží se vyplácí. Přišly i pro-
hry, všechno nejde jednoduše, v době 
uzávěrky tohoto čísla se ale náš tým 
pohyboval v horní polovině tabulky.

    A co naše další kategorie?
Ženy toho ještě nemají příliš odehrá-
no, a tak je předčasné cokoliv hodno-
tit, rády by ale opět bojovaly o medaile 
jako v loňské sezóně. Tým juniorů bývá 
díky souběhu zápasů s muži oslabo-
ván o hráče již naskakující v extralize. 
Po počátečním váhání přišlo zlepšení 
a hráči i tak bojují o postup do elitní 
nadstavbové skupiny celorepublikové 
soutěže. Dorostenci vedou svou divizi 
a věříme, že směřují do bojů o medaile. 
Starší žáci jsou limitováni nízkým věko-
vým průměrem, ale i tak nám zde ros-
tou skvělí hráči, navíc se v této kategorii 
otloukávají i talenti z mladších ročníků. 
Mladší žáci povětšinou hrají turna-
je, jejichž výsledky se neevidují. Dne 
17. listopadu ale bez zaváhání odehrá-
li první z tzv. kvalifikačních turnajů na 
pražské Palmovce. Vítězství v něm naše 
hráče vystřelilo na jarní finálový turnaj 
Mistrovství České republiky. Výsledky 

přípravkových kategorií se neevidují 
a nezapočítávají, u těchto hráčů a hrá-
ček jde hlavně o radost ze hry a indivi-
duální i týmovou přípravu. I tak nám
 ve svých zápasech děleají radost.

    A jedna novinka ze stadionu
Náš stadion v Přerovské ulici se může 
od začátku sezóny pyšnit novou vý-
sledkovou tabulí, za kterou by se ne-
musely stydět ani kluby z profesionál-
ních soutěží.

Petr Korbel, člen vedení klubu

#svitkovstars #hokejbal

@svitkovstarswww.svitkovstars.cz

a šťastný nový rok 2022
Vám přeje hokejbalový klub

Veselé
    Vánoce!



Fotbalový podzim
 17. listopadu skončily fotbalové 
soutěže, ve kterých startovaly týmy TJ 
PARAMO. Ohlédněme se tedy, jak se 
jednotlivým celkům dařilo.
 V okresním přeboru mladších pří-
pravek U9 startoval B tým našich nej-
mladších a vedl si nadmíru úspěšně. 
V souboji s dalšími deseti týmy 5x 
zvítězil, 3x odešel poražen a ve dvou 
zápasech se soupeři rozešli smírně. 
Prckové si s chutí zastříleli a zakončili 
podzim se skóre 104:62.
 Jejich vrstevníci se představili 
v krajské soutěži, kde je konkurence 
rozhodně větší a větší je i zápasový zá-
běr. Z 18 podzimních zápasů družstvo 
15x prohrálo a 3x zvítězilo. Jednoho 
z vítězství dosáhlo nad týmem Slati-
ňan poměrem 7:4 s hráči: Bílý, Chvojka 
Jáchym, Chvojka Jan, Nepovím, Mo-
ravec, Blahynka, Lukáš, Šiller, Flamík, 
Čermák, Tóth, Novák, Suchánek, Fajfr.
 Starší přípravka U11 hraje krajskou 
soutěž a odehrála 18 utkání, z nichž 
7x vyhrála, 2x hrála nerozhodně a 9x 
prohrála. Ve vybraném podzimním 
zápase s Litomyšlí naši těsně podlehli 
7:8, ale diváci mohli kromě krásných 
branek sledovat výkony týmu: Eichel-
mann, Kučerová, Kulibaba, Kvoch, 
Miko, Mzyk, Pochobradský, Patkaň, 
Svoboda, Zajíc a Zita Tobiáš.
 V okresním přeboru mladších žáků 
U13 si naši sportovci vedli nadmíru 
zdatně a v tabulce 10 týmů obsazují po 
podzimu krásné třetí místo se sedmi 
vítězstvími a dvěma porážkami (skóre 
33:24 a 18 bodů) za suverénními Chva-
leticemi a druhým Srchem. Nejlepšími 
střelci jsou Mašata s 10 brankami, ná-
sleduje Kulhánek 7 a Sedlák 5.
 Obrovskou radost nám dělá 
v okresním přeboru celek starších žáků 
U15. Naši borci vyhráli všech 12 pod-
zimních zápasů a suverénně vedou ta-
bulku s 36 body a impozantním skóre 
108:10! V úplně posledním zápase na 
Ramovce 17. listopadu tento tým roz-
střílel Býšť 7:1, když na soupisce byli 
hráči Pištora, Troják D., Veleba, Lukeš, 
Matějka, Chovan, Prchal, Gobernac, 
Kleiner, Zeman, Vácha, Holas, Zajíc, Ti-
hon, Ivanič a Řehůřek.

 Dorostenecký tým hraje okres-
ní přebor U19 a mezi 12 celky drží 
osmou pozici se 13 body za 3 výhry, 
4 remízy a 3 prohry. Někteří dorostenci 
hrají zápasy už i za A mužstvo, kde se 
prosazují i střelecky. V tabulce střelců 
u dorostu je nejlepší Dušek D. s 8 bran-
kami, následuje Hamáček se 7 góly 
a Bradshaw se 4 trefami do černého.
 Celek mužů hrající IV. třídu Holicko 
se po mnoha velmi průměrných letech 
konečně zvedl a po podzimu vévodí 
tabulce. Nebýt totálně zpackaného zá-
věrečného utkání v derby s Popkovice-
mi (0:3) mohl být jejich náskok na čele 
tabulky ještě výraznější než současné 
4 body. Trenér Milan Votava zapraco-
vává do sestavy dorostence, což se na 
hře týmu podepisuje. Tabulce střelců 

vévodí Jakub Votava s 13 brankami, 
dále Dušek M. 8 a Dušek D. 4 góly. 
 Věříme, že i jaro bude stejně úspěš-
né, ovšem za předpokladu, že celek 
bude hrát jako tým a udrží se soudrž-
nost hráčů v kabině.
 Mimo sportovní činnost se naši 
hráči a funkcionáři zapojili do organi-
zace parkoviště při Zlaté přilbě a dále 
velkou měrou využívali nově osvětle-
né tréninkové hřiště prakticky až do 
závěru soutěží. Až nyní v listopadu se 
přesouvají do tělocvičen v Bylance 
a v Chrudimi a na umělky v Pardubicích.
 Přejeme všem našim sportovcům, 
příznivcům a čtenářům Pardubické šest-
ky příjemné Vánoce a šťastný rok 2023.  

Mgr. Zdeněk Klimpl, předseda spolku
Luboš Benda, předseda oddílu kopané
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Zlatá přilba
Dá se říci, že pardubický plochodráž-
ní stadion ve Svítkově po dvou letech 
ožil opět naplno. Závod o Zlatou přil-
bu vznikl v roce 1929 a na zdejší ovál 
se přestěhoval v  roce 1964 z  nedale-
kého dostihového závodiště. Dnes je 
nejstarším plochodrážním závodem 
světa.
 Po dvou letech opět mohli do hle-
diště všichni.  Žádná omezení počtu 
diváků, žádná kontrola platných testů. 
Opět zněla v této městské části naše-
ho města pestrá směsice jazyků. Tra-
diční němčinu a angličtinu doplňovala 
polština, hodně byla slyšet i dánština 
a samozřejmě mnoho dalších cizích 
jazyků fanoušků ploché dráhy. Dvacet 
tisíc jich během těchto tří dnů prošlo 
turnikety a myslím, že nelitovali.
 Poprvé v  historii vrcholila u nás 
druhá nejprestižnější plochodrážní 
soutěž, finále mistrovství Evropy. Po-
dle mnoha fanoušků byl k vidění v pá-
tek večer jeden z nejhezčích závodů na 
zdejším stadionu. V  sobotu pak opět 
bojovali o body do mistrovství světa 
disciplíny Flat track na dráze zdejšího 
stadionu jiné stroje než plochodrážní 
speciály. Mezi jezdci na tradičních mo-
tocyklech s minimem úprav se poprvé 
v historii prosadil na stupně vítězů čes-
ký jezdec Ervín Krajčovič. Sobota odpo-
ledne pak už patřila tradiční ouvertuře 
slavného závodu, souboji juniorů o 
Zlatou stuhu. Po šestnácti letech se ra-
dovali němečtí příznivci z úspěchu je-
jich jezdce Noricka Blöderna. Z třetího 
místa Daniela Klímy pak naši fanoušci. 
 Nedělní závod o Zlatou přilbu opět 
nezklamal. Přinesl dramatické soubo-
je, navíc stejně jako v předešlých dvou 
dnech s minimálními zásahy zdravot-
nické služby. Britové čekali na triumf 
svého jezdce v  tomto závodě ještě 
o rok déle než Němci na toho svého 
sobotního. Na Scotta Nichollse navá-
zal Daniel Bewley. Pro většinu v hledi-
šti stadionu však bylo důležité, že až 
do konce závodu žila i jejich naděje. 
Václav Milík dělal co mohl, ale na ví-
těze dvou letošních závodů seriálu 
Grand Prix jen těsně nestačil a obsadil 
druhé místo.

 Tradiční plochodrážní víkend se 
povedl. Pořadatelé udělali vše pro 
maximální spokojenost závodníků, 
diváků a hostů. Přímo na stadionu se 
děkovalo všem partnerům závodu, 
mezi kterými byla i místní „pardubická 
šestka“. Poděkování patřilo i občanům 

této části, kteří jsou během těchto tří 
dnů omezeni na svém klidu a jejich 
trpělivosti si klub nesmírně váží. Celý 
víkend byl tou nejlepší pozvánkou na 
příští jubilejní ročník. V září 2023 se zá-
vod pojede již po sedmdesáté páté.            

Petr Moravec, AMK Pardubice

Foto: Petr Makušev

Na letišti v Popkovicích bylo rušno

V polovině měsíce listopadu se nad 
Prahou držela nízká oblačnost a hus-
tá mlha na hlavním českém letišti ne-
dovolila některým letadlům přistát. 
 V Pardubicích bývají podmínky 
přívětivější, a z tohoto důvodu drží 
pardubické letiště zálohu pro odklo-
něné lety. V neděli 13. listopadu po-
skytlo letiště svoje služby rekordním 
sedmi letadlům. 
 Mezi cestujícími byla česká repre-
zentace tenistek, která se vracela z tur-
naje v Glasgow, dále Tomáš Souček, 
fotbalista anglického klubu West Ham 
a kapitán fotbalové reprezentace. 
 Také v následujících dnech k nám 
byly odkloněny soukromé lety z Bra-

tislavy, Brna a Korfu.
 26. října bylo v odpoledních 
hodinách na letišti k  vidění jedno 
z  největších letadel Antonov AN-
124 Ruslan, který dorazil s nákla-
dem z Afriky. V pilotní kabině seděl 
světoznámý pilot a kapitán nedáv-
no zničeného největšího letadla na 
světě AN-225 Mrija - kapitán Dmytro 
Antonov. Dmytro je ve světě letec-
tví uznávaným pilotem všech typů 
letadel Antonov a na Youtube má 
dokonce svůj kanál se zajímavými 
záběry nejen z pilotní kabiny.  
 Po vyložení nákladu přeletěl le-
toun do Prahy na technickou zastávku. 

LKPD



Vánoce jsou tady, nebo ne? 
Udělat adventní věnec, umýt okna, 
sehnat stromeček, upéct cukroví 
a máslo v akci, co kapr? Dárky, dárky. 
Co ještě?... STOP, STOP, STOP. Život 
není jen o shonu, a to my v MŠ DOU-
BEK už víme. Snažíme si užít každé 
roční období, každé nové téma, kte-
ré nás čeká a každý den, kdy se něco 
dozvíme a něco se společně naučíme, 
tak jak to má být (malí od velkých, ale 
i velcí od malých).
 Školka se nám rozrostla a tak i naši 
noví kamarádi z  Vily už zažívají svá 
první školková dobrodružství. Svůj 
první Hallowenský rej v  maskách za 
podpory rodičů, své první divadelní 
představení „Pohádku ze psí boudy“ 
nebo stezku plnou úkolů, kterou pro 
ně připravil Svatý Martin s paní učitel-
kami, kde je na konci čekala hromada 
svatomartinských rohlíčků.
 V Lánech na Důlku se třída Ježeč-
ků vydala na výlet za pejsky. Mnozí 
zjistili na vlastní kůži, že to není nic 
jednoduchého přeskočit přes překáž-
ku nebo prolézt tunelem. Svatý Mar-

tin za nimi dokonce přijel na oprav-
dovém koni a tak mu nabídli rohlíčky, 
které si pro jistotu napekli sami. Neza-
pomněli uložit broučky, které s lampi-
óny hledali po vesnici. 
 Hlavní budova žila podzimem jak 
se patří. Spousty vycházek po lese, 
stavění domečků pro skřítky. Ale 
zažili jsme i velkou bramboriádu pl-
nou nelehkých úkolů, jako je skákání 
v  pytli nebo vrh bramborou (tou co 
jsme neoškrabali a nesnědli jako hra-
nolku), pokračovali jsme dušičkovým 
časem, kdy jsme celou školku oblo-
žili vydlabanými dýněmi a i rodiče si 
přišli vytvořit duchy, pavouky i dýně 
z papíru s námi. Ti starší a odvážnější 

z nás začali chodit do plavecké školy. 
A také jsme si koupili permanentku 
a jezdíme jako dospěláci do opravdo-
vého divadla. Je to prostě jízda.
 A teď, jako vás všechny, asi i nás 
pohltí Vánoce. Ale ty opravdové 
Vánoce. Plné pohody, koled, lásky 
a přátelství. Jako největší dárek máme 
připravené besídky. Trochu jako ukáz-
ku toho, co už jsme se naučili, ale 
především jako příležitost se všichni 
sejít, možná se seznámit nebo se po-
tkat se starými známými. Zveme Vás 
na půdu naší školky tam, kde nám je 
prostě dobře. 
 Veselé Vánoce a krásný advent 

přeje MŠ DOUBEK
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Spalovna v Rybitví ANO / NE
V  polovině měsíce listopadu proběhlo 
v sále pardubického Ideonu veřejné po-
jednání týkající se spalovny nebezpečné-
ho odpadu v Rybitví. Zástupci společnos-
ti AVE CZ představili nový, přepracovaný 
projekt a doufají, že se jim napotřetí po-
daří získat kladné stanovisko EIA, které je 
nezbytně nutné pro získání povolení na 
modernizaci rybitevské spalovny. Ačkoliv 
autorizované studie dokládají, že nedo-
jde k jakémukoli ohrožení zdraví obyvatel 
ani životního prostředí, město Pardubice, 
okolní vesnice ani obyvatelé si spalovnu 
nepřejí. Taktéž náš městský obvod vy-
jádřil nesouhlas se spalovnou zasláním 
dokumentu na ministerstvo životního 
prostředí. Za připomenutí stojí, že spo-
lečnost AVE CZ chce v sousedství rodin-
ných domů spalovat až 20 tisíc tun prů-
myslového odpadu za rok, což mimo jiné 
představuje i značnou dopravní zátěž. 
Jaké stanovisko k projektu modernizace 
spalovny nebezpečných odpadů v Rybi-
tví vydá ministerstvo životního prostředí 
se dozvíme do dubna roku 2023.          red. 

Chcete inzerovat v Šestce?
volejte:  466 301 160    pište: podatelna@umo6.mmp.cz
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Pokračování opravy veřejného osvětlení ve Svítkově
Celková oprava souboru veřejné-
ho osvětlení ve Svítkově, která byla 
v minulých letech řešena v mnoha 
ulicích Svítkova provedením vý-
měny kabelového vedení, stožárů 
a některých svítidel, pokračova-
la také letos na podzim. Majitel a 
správce veřejného osvětlení, spo-
lečnost Služby města Pardubic a.s., 
práce prováděl v  ulicích Hradčan-
ská, U Moruší a Branecká v Pardubi-
cích. Stožáry lamp byly stejně jako 
dříve převážně umísťovány do stej-
né trasy nebo i pozice jako stávající 
stožáry. Musela být přitom zohled-
něna  ochranná pásma jiných nad-
zemních i podzemních sítí. 
Přestože byly  kabelové trasy řeše-
ny po částech, stavební práce i tak 
způsobovaly omezení možnos-
ti zastavení vozidel nebo snížení 

rychlosti jízdy. Chtěli bychom proto 
poděkovat všem obyvatelům dotče-
ných ulic a řidičům, kteří se chovali 

ohleduplně a přispěli tak k  tomu, 
aby nedocházelo ke vzniku nebez-
pečných dopravních situací.         red.
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RADOST POD STROMEČKEM
začíná v Globusu

•  Široký výběr dárkových košů 
a krabic najdete přímo 
v hypermarketu Globus 
Pardubice.

•  Dárkové karty si můžete volit 
v libovolné hodnotě od min. 
částky 300 Kč. Platnost je tři 
roky od zakoupení a hodnotu 
lze čerpat postupně. 

Více informací na tel. čísle 466 888 199.

Potěšte své blízké dárkem z Globusu. Z naší 
nabídky dárkových košů si jistě vyberete. 
A dárková karta – ta udělá radost každému!

Kose_karty_178x128_PARD.indd   1 16.11.2022   13:28
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Ceník inzerce ve zpravodaji Pardubická šestka
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-led
2479,34 3000 4363,64 5280 6247,93 7560 7933,88 9600178 x 260

1-úno
1239,67 1500 2181,82 2640 3123,97 3780 3966,94 4800178 x 128

1-bře
826,45 1000 1454,55 1760 2082,64 2520 2644,63 3200

178 x 80
1 / 4 na výšku

619,83 750 1090,91 1320 1561,98 1890 1983,47 240087 x 128
1 / 4 na šířku

619,83 750 1090,91 1320 1561,98 1890 1983,47 2400
178 x 58

1 / 6 na výšku
413,22 500 727,27 880 1041,32 1260 1322,31 160057 x 124

1 / 6 na šířku
413,22 500 727,27 880 1041,32 1260 1322,31 1600117 x 60

1 / 8 na výšku
309,92 375 545,45 660 780,99 945 991,74 1200

57 x 102
1 / 8 na výšku

309,92 375 545,45 660 780,99 945 991,74 120087 x 67

1

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

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: 15. 12. 2022. Odpovědný šéfre-
daktor: Petr Králíček. Schválil: Rada MO Pardubice VI. Sazba, výroba a produkce: dot.DesignStudio s. r. o., tel.: +420 387 410 998, www.dot.cz
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     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 2023

Stanoviště Den v 
týdnu

Lány na Důlku KD pondělí 20.03. 12.06. 11.09. 11.12.
Lány na Důlku u č. p. 80 pondělí 10.04. 03.07. 02.10. 27.11.
Opočínek - finské domky pátek 31.03. 30.06. 29.09. 08.12.
Opočínek - pod č. p. 23 pátek 03.03. 02.06. 15.09. 01.12.
Staré Čívice u bývalého Mountfieldu úterý 28.03. 27.06. 19.09. 21.11.
Staré Čívice točna MHD úterý 21.03. 20.06. 12.09. 05.12.
U Svaté Trojice středa 15.03. 21.06. 20.09. 06.12.

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
zvláštní užívání, sjezdy, majetek
Tel.: 466 797 970, e-mail: petr.komzak@umo6.mmp.cz

Ing. Kristýna Šebestová, referentka
údržba komunikací, investice, projektové plánování
Tel.: 466 797 973, e-mail: kristyna.sebestova@umo6.mmp.cz

Veronika Čvančarová, referentka
příprava investičních akcí, zadávací řízení
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
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    Plán konání zasedání Zastupitelstva  
 MO Pardubice VI v roce 2023
Zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI 
se konají podle níže uvedeného plánu od 
17:00 hod.
  Termíny a místa konání zasedání v r. 
2023:
– pondělí 20.03.2023 v sále Siesta 
 Rodinného Resortu ve Starých Čívicích
– pondělí 12.06.2023 v sále Hospody 
 u Pilařů v Popkovicích 
– pondělí 11.09.2023 v sále objektu 
 Opočínek čp. 53
– pondělí 11.12.2023 v sále Penzionu 
 FAJN ve Svítkově 

    Plán konání schůzí Rady MO Pardu-
bice VI v roce 2023
Schůze Rady MO Pardubice VI se konají 
podle níže uvedeného plánu v  pondělí 
převážně v zasedací místnosti Úřadu MO 
Pardubice VI od 10:00 hod. 
 Termíny schůzí v r. 2023:
09.01., 30.01., 27.02., 27.03., 24.04., 29.05., 
19.06., 28.08., 18.09., 09.10., 06.11., 27.11., 
18.12.   


