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ne jde o rek lamn í t i skov inu z darma

Chtěla bych Vás s nastávajícím jarem pozdravit a informovat 
o událostech posledních týdnů. .
Momentálně to vypadá, že pominulo covidové šílenství a budeme 
moci nastartovat naše obvyklé aktivity jak v kultuře, sportu, tak jiných 
spolkových akcích.  
Bohužel současně přišlo ještě opatření ohledně ptačí chřipky, které již 
je nyní naštěstí zrušeno. Jako třetí nepříjemnost v pořadí je neštěstí na 
Ukrajině, které na nás všechny může mít velký dopad, ale já věřím, že 
vše se co nejrychleji urovná a vrátí se do normálního stavu. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat našim hasičům z JSDH, kteří byli 
zapojeni do aktivit na krajském centru pomoci u bývalého Prioru 
a také Vám všem, kteří jste se zapojili do sbírky, organizované našimi .
dobrovolnými hasiči. 
Pokud jde o naši práci z posledního čtvrtletí, bylo jí opravdu hodně. 
Na úřad jsme nainstalovali klimatizaci i jako přídavné topení, protože 
ve staré, špatně izolované budově je velký problém topit pro všechny 
místnosti v potřebné kvalitě. O nové úřední desce se zmiňuji na jiném 
místě. Také jsme na úřad pořídili automatický externí defibrilátor 
(AED), který  vede zachránce celým průběhem první pomoci, 
monitoruje životní funkce postiženého a mimo jiné umí vyhodnotit, 
zda je nutné použít elektrický výboj či nikoli. Dokáže navádět i laika 
při masáži srdce tak, aby byla účinná, kromě toho jsou zaměstnanci 
úřadu proškoleni v jeho použití.
Mimo další činnosti jsem se pokusila vyhodnotit první data z radaru 
umístěného na příjezdu od Šlovic. Musím říct, že jsou zarážející, 
nejvyšší naměřená rychlost byla v listopadu 215 km/hod. Většina 
z nás pravidla dodržuje a snaží se na hranici obce rychlostní limity .
dodržovat a brzdí. Já vám za to děkuji. Ale chtěla bych požádat ty 
závodníky a taky ty, kteří dle dat před značkou obce nezpomalují 
a jedou proti předpisům, aby se pravidly začali řídit a neohrožovali nás .
ostatní.
Začátkem března proběhlo veřejné projednání studie „Regenerace 
sídliště Litice“, které jsme organizovali s Útvarem koncepce a rozvoje 
města Plzně. Účast byla cca 60 obyvatel sídliště a diskutovali jsme 

Program zasedání zastupitelstva MO Plzeň 6 Litice dne 

.. .1. Zahájení

.. .2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

.. .3. Schválení programu jednání

.. .4. Zpráva starostky a místostarostů

.. .5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMO Plzeň 6

.. .6. Stanovisko k žádosti o finanční dotaci spolku Naše Litice, z.s.

.. .7. Stanovisko ke změně Statutu Sociálního fondu ÚMO Litice

.. .8. Návrh na výši odměn pro předsedu a členy přestupkové 

......komise MO Litice

.. .9. Schválení studie regenerace sídliště v Liticích
10. Stanovisko ke studii rekonstrukce budovy Klatovská 241.
11. Dílčí závěrečný účet za rok 2021 a účetní závěrka za rok 2021. .
......Zpráva FV o kontrole hospodaření MO Plzeň 6 Litice v roce 
......2021
12. RO č. 1/22 Navýšení rozpočtu v oblasti příjmů z cizích daní .

Pozdrav starostky

......pro rok 2022 do rozpočtu MO 6 Litice
13. RO č.2/22 Přijetí finančních prostředků na vybavení 56. MŠ.
14. Stanovisko k pronájmu části místní komunikace IV. třídy na .
......pozemku p.č. 2310/3, k.ú. Litice u Plzně
15. Stanovisko k návrhu novely Nařízení statutární města Plzně č. .
......10/2013-Parkovací řád
16. Stanovisko k novele obecně závazné vyhlášky o stanovení .
......koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
17. Vyjádření k novele obecně závazné vyhlášky o místním .
......poplatku z pobytu
18. Informativní zpráva o výsledcích kontroly výkonu samostatné .
......působnosti 
19. Různé.
20. Závěr.

Uklízíme Litice v roce 2022
V naší mateřské škole v rámci vzdělávacích programů mají 
i environmentální výchovu. A tak jako se řada z našich občanů .
zapojuje do akcí „Ukliďme Česko“, zapojili se letos i předškolní děti 
z naší školky. Sice jim moc nepřálo počasí, ale určitě se při úklidu .
zahřály a přispěly svým malým kouskem k vylepšení našeho 
životního prostředí. Doufám, že svým počinem budou příkladem 
i nám dospělým..
V případě Vašeho zájmu si proto můžete na našem úřadu vyzvedávat 
pytle na Vámi posbíraný komunální odpad při úklidu našeho 

obvodu.
Po jejich naplnění je odevzdejte ve sběrném dvoře ve Dvorské ulici 
dle otevírací doby. Mimo otevírací dobu je můžete odložit k plotu 
sběrného místa nebo u sběrných míst na tříděný odpad a náš údržbář 
je jednou za týden bude svážet a dávat k likvidaci. Pytle musí být 
pevně zavázané, aby z nich odpad nevypadal. Jsou popsané logem 
úřadu tak, aby bylo jasné, že jde o tento sběr.
Je to z naší strany podpora k vylepšení našeho okolí a životního 
prostředí v obci.      

Blanka Kantová, starostka MO Plzeň 6 - Litice

 hlavně o úpravách parkovacích ploch a dalších vylepšeních v sídlišti. 
V průběhu celé diskuse se objevovaly jak objektivní, konstruktivní 
návrhy, tak subjektivní, osobní požadavky. ÚKR se s vedením obce 
pokusí jednotlivé návrhy v co nejvyšší míře, za respektování všech 
možností dopravních, a hlavně zákonných úprav respektovat a studii 
podle nich upravit.
Nyní během roku budou probíhat různé stavební práce, měli bychom 
dokončit pěší propojení na Valchu, ten kousek, který chybí v zatáčce 
pod hradem. Potom má SVSMP naplánovanou rekonstrukci mostu 
na Klatovské a Vodárna Plzeň chystá opravu kanalizace a vodovodu 
v ulicích Větrná, K Roli a část Cihlářské. Bude toho dost, budeme mít .
po nějakou dobu omezené průjezdy, ale nedá se nic dělat, vybudovat 
nové a opravit poškozené je potřeba.
Úplně poslední novinka realizovaná v těchto dnech je nový kontejner 
na velký elektroodpad, který můžete v době otevření sběrného místa 
nyní využít pro odevzdaní starých lednic, praček, televizí a podobně. 
Pozvánku na pietní akt u pomníku, na půlmaraton a oslavu založení 
kopané máte jinde v listech a na konci června bude opět na obvyklém 
místě pouť. 
Přeji Vám příjemné Velikonoce, které snad také proběhnou 
v obvyklém formátu a také doufám, že bude krásné jarní počasí .
a všichni si tento čas probouzení přírody po zimě užijeme..

 Blanka Kantová, starostka MO Plzeň6-Litice



Zprávy ze spolkůZprávy z obvodu a města

Šatny pro házenkáře
V areálu Tělovýchovné Jednoty u hřiště pro Národní házenou začala 
rekonstrukce šaten a zázemí pro družstva házenkářů. Přístavbou 
vzniknou tři nové šatny, každá se samostatnými sprchami a WC, dále 
dvě menší místnosti určené pro sklad a úklidovou místnost. K dotaci 
z NSA bylo nutné sehnat nemalé finanční prostředky, aby se mohla 
stavba realizovat. Významně nám v tomto směru pomohlo město 
Plzeň. V minulém roce schválilo zastupitelstvo města na 
rekonstrukci šaten částku 820.000,- a pro letošní rok je město 
prostřednictvím Odboru sportu připraveno poskytnout další 
finanční prostředky pro případ, že by celkové finance z důvodu 
navyšování cen stavebního materiálu nestačily. 
Za spolupráci v této věci bych chtěl poděkovat zejména dvěma 
osobám, kterými jsou náměstek primátora pro oblast sportu Roman 
Zarzycký a vedoucí Odboru sportu MMP Přemysl Švarc. Už od 
ledna minulého roku, kdy jsem začal finance pro naše házenkáře 

shánět, to byly dvě klíčové osoby, se kterými jsem nakonec strávil 
hodně času při hledání zdrojů na realizaci této stavby. Spolupráce 
dále pokračuje a házenkáře tak mohu ujistit, že jsme připraveni 
reagovat i na případné navýšení ceny rekonstrukce. Jsem rád, že jsme 
našli cestu, jak našim házenkářům pomoci a začalo se pro ně budovat 
nové a důstojné zázemí.

Michal Hausner
místostarosta MO Plzeň 6 Litice, zastupitel města Plzně

Mateřská škola v Liticích dostala moderní 
čističky vzduchu
Děti i vychovatelky v naší mateřské škole dýchají od konce minulého 
roku čistší a zdravější vzduch. Z rozpočtu odboru Smart Cities 
a podníkání město Plzeň nakoupilo nanočističky vzduchu pro .
zvýšení kvality ovzduší ve školách a školkách.
Nanočističky odstraní ze vzduchu bakterie, viry a další nebezpečné 
látky, jako jsou plísňové spory, a to bez výměny filtrů. Jejich provoz je 
tak bezúdržbový a zcela nehlučný.
Pořizované přístroje čistí vzduch díky jeho nepřetržitému proudění 
přes soustavu fotokatalytických filtrů. Bakterie, plísňové spory a viry 
jsou rozkládány působením UV světla. Díky absenci plastových částí 
jsou čističky schopné likvidovat látky v místnosti s větší účinností. 
Životnost filtru garantuje výrobce dva roky, provoz je nehlučný, 
neruší děti při výuce ani při spánku. Pro naší MŠ v Liticích vybrala její 
ředitelka Iveta Bohmannová zařízení přenosné, s designem v bílé 
barvě, neboť bude ladit s výzdobou všech tříd. Další výhodou této 
varianty přístroje je totiž snadná manipulace a možnost přemístění 
do jiné třídy.
Těší mě, že se po žádosti, kterou jsem směřoval k odboru Smart 
Cities a k odboru školství MMP, podařilo dvě tyto čističky dostat i do 
našeho obvodu a získat pro naší mateřskou školu.Čističky jsme spolu 
s radními Vlastimilem Golou a Lucií Kantorovou, kteří zastupují 
zmíněné odbory, předali 18.12. ředitelce MŠ.  Společně s dětmi a paní 
ředitelkou jsme hned po předání a rozbalení pro čističky našli vhodná 
místa a uvedli je do provozu. Přál bych si, aby tato zařízení sloužila 
školce co nejdéle a po ukončení jejich provozu se vždy našly finanční 
prostředky na obměnu těchto, i podobných zařízení, které zlepšují 
podmínky dětem v našich školských budovách.

Michal Hausner
místostarosta MO Plzeň 6 Litice, zastupitel města Plzně

Využijte jarní čas k prohlídce lapidária
v Chotěšově s vzácnou litickou sochou
Kultura byla vždy kořením života. Po těžkých časech ovlivněných 
celospolečenskými opatřeními způsobenými koronavirovou 
nákazou a aktuálně válkou na Ukrajině přijde po zasmušilé zimě vhod 
výlet přinášející radost do života. Návštěva nově vybudované 
expozice nedalekého chotěšovského kláštera přinese kromě 
kulturního prožitku seznámení se vzácnou barokní sochou 
v majetku naší obce Litice. Umělecky velmi kvalitní dílo z konce 17. .
století představuje Pannu Marii Immaculatu. Původně stála ve stínu 
dvou stromů mezi vjezdovou bránou do areálu fary a 56. mateřskou 
školu v Liticích. Dnes na stejném místě najdeme na kamenném 
podstavci věrnou kopii. Původní 170 cm vysoká socha prošla v 
minulých letech náročnou renovací v ateliéru akademického malíře 
Jaroslava Šindeláře. Připomeneme si, že se jedná o bratra známého 
muzikanta kapely Katapult zvaného „Dědek“. Oprava soše nevrátila 
původní podobu. Stále na ní můžeme vidět opotřebení vlivem času 
během dlouhých staletí.
..
..
..
..
..
..
..
..

Na základě projektu podporovaného Plzeňským krajem bylo 
v klášteře v Chotěšově zřízené lapidárium, kam byly umístěné vzácné .
převážně barokní sochy z Plzeňska. Vybraná umělecká díla již 
nemohla být po nákladné renovaci umístěná na svá původní místa 
z důvodu stáří a možného poškození povětrnostními podmínkami. .
Umístěné jsou v nově opravené prosluněné vysoké místnosti 
zdobené náročnými klenbami a výklenky. Na čestném místě v čele 
stojí nejstarší a nejvzácnější socha Immaculaty z Litic. 
Vedení obce podepsalo se starostou obce Chotěšov Danielem 
Koláčkem smlouvu o dlouhodobé zápůjčce sochy. Spolu s orgány 
památkové péče vedení naší obce průběžně monitoruje 
restaurátorské práce a provádí návštěvy v klášteře během 
kontrolních dnů.  
Závěrem přinášíme vzkaz přátel Spolku Klášter Chotěšov 
návštěvníkům: „Členové finišují v přípravách na novou sezónu. 
Klášter se návštěvníkům otevře v úterý 19. 4. 2022. Návštěvníky 
přivítá průvodkyně a nově i kastelánka konventu Lenka Čechová. 
Těšíme se na vás. Přijďte!“

Ing. Aleš Bukovský, MSc.
Místostarosta Litic

 Římskokatolická farnost Plzeň-Litice
ve správě Koinonie Jan Křtitel 

Pravidelné nedělní bohoslužby se konají v sále Betlém (bývalá 
stodola) v 10:30 hodin a každou středu odpoledne probíhá 
přímluvná modlitba v kapli Navštívení (přístavba Archa), prosby lze 
posílat na: nebo také přes webové stránky primluva@koinonia.cz, 
(https://www.koinonia.cz/aktivity/primluvna-modlitba/).

Během slavení velikonočního tridua proběhne na Velký pátek 15. 
dubna od 18:00 hodin křížová cesta po Liticích. Při velikonoční vigilii 
v sobotu 16. dubna se v pozdních večerních hodinách rozezní 
kostelní zvony na připomínku Ježíšova zmrtvýchvstání! 

Přejeme Vám, aby se Velikonoce pro Vás staly zdrojem nové 
radostné naděje, že život je silnější než smrt…

bratři a sestry z litické fary

VII. ROČNÍK KRAJSKÉHO 

PŮLMARATONU PLZEŇSKÉHO 

KRAJE startuje v sobotu
23. dubna 2022
.

Krajský půlmaraton Plzeňského kraje se blíží! 

Krásné prostředí Borské přehrady a parku 

ŠKODALAND přivítá v sobotu 23. dubna 

2022 velké množství běžců a běžkyň, aby si 

porovnali své síly na již VII. ročníku Krajského 

půlmaratonu Plzeňského kraje. Nedílnou 

součástí závodu jsou i další doprovodné běhy – 

OMEXOM krajská desítka, krajská pětka, 

týmové běhy a dětské závody.
Velmi náročná trať vedoucí přes Litice, Šlovice, 

Dobřany a Lhotu zpět k Borské přehradě se 

stala oblíbeným závodem mnohých příznivců 

běhu. Na Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 

se registrujte na webových stránkách 

půlmaratonu
 https://pulmaraton.plzensky-kraj.cz/

Z důvodu konání půlmaratonu očekávejte 23. 4. 

2022 od 9:50 do 13:00 hodin úplné uzavírky 

silnic na trase Plzeň-Bory – Litice – Šlovice 

– Dobřany – Lhota – Valcha. Dojde také 

k omezení spojů MHD linky č. 21 a 26. .

V rámci uzavírky budou na základě povolení .

pořadatelské služby umožněny kolmé přejezdy 

vozovky. Děkujeme za pochopení.

mailto:primluva@koinonia.cz,
https://www.koinonia.cz/aktivity/primluvna-modlitba/
https://pulmaraton.plzensky-kraj.cz/
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