
Zápisy do mateřských škol 

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 2. května do 16. 
května 2022
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou 5. roku 
věku k 31. 8. 2022.
Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný a je plněn 
v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze .
povinnost splnit za určitých podmínek individuálním domácím 
vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním 
v zahraniční škole na území České republiky. .
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České 
republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90 dnů. 
Naopak se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením 
a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí..
Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit je k povinnému 
předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město řeší 
spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské 
obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, 
Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný 
obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2. 
Město pro zápisy do MŠ využije elektronickou aplikaci na 
www.mszapis.plzen.eu jako v minulých letech. Veškeré informace 
k zápisům do MŠ naleznou rodiče na uvedené webové stránce a dále .
na webových stránkách příslušných MŠ. Pro zápis do MŠ je v souladu 
se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče 
přinesou řádně vyplněnou přihlášku, kterou naleznou a vyplní na 
uvedené webové stránce, rodný list, svůj občanský průkaz, případně 
doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu 
zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu). 
Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, bude 
na Magistrátu města Plzně i na úřadech městských obvodů k dispozici 
kontaktní místo, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomohou. Stejně 
tak pomohou s vyplněním přihlášky přímo v dané MŠ. 

Zprávy ze školy, od kronikáře a jinéZprávy z kroniky a historie

Litice roku 1914 – první část

V prosincovém vydání Litických listů byla publikována pohlednice 
Litic z roku 1919. Vzápětí jsem na aukční síni objevil a vydražil 
pohlednici ještě starší. Tentokrát jsou na ní zachyceny dva unikátní 
snímky Litic z roku 1914. Vzhledem k jejich zajímavosti a možnosti 
publikovat je zvětšené budou otisknuty samostatně. Obec Litice 
tehdy náležela do Rakouska-Uherska, které se ocitlo na prahu 
konfliktu, který později dostal označení Velká válka. První snímek 
byl pořízen přibližně v polovině délky současné ulice Na Vršku. 
Fotograf  svoji pozornost věnoval střední části obce, na jejímž 
horizontu dominuje budova fary a kostel sv. Petra a Pavla. Není bez 
zajímavosti, že spousta fotografovaných budov po 108 letech stále 
stojí. V pravé přední části snímku je zachycena probíhající stavební 
činnost a zřejmě i jiná poloha cesty, než jak ji známe v současnosti. 
V dolní části ulice byly vysazeny smíšeně jehličnaté i listnaté stromy. .
Uprostřed snímku se nachází sloup elektrického vedení. Zároveň 
bylo na sloupu umisťováno telegrafní vedení. Přítomnost sloupu 
svědčí o elektrifikaci v Liticích. Je důležité si připomenout, že kolem 
roku 1914 bylo elektrifikováno necelých 20% obcí v Rakousku-
Uhersku. Svědčí to o pokrokovosti místních. Na boční straně 
zemědělské usedlosti v popředí lze sledovat pod okrajem střechy 
malá okna. Kromě funkce větrání se jednalo o vstupy pro holuby. 
Holubářství bylo v té době velice oblíbeným a rozšířeným jevem. 
Stejně jako pohlednice z roku 1919 je i tato ručně kolorována. 
Černobílé snímky tak získaly na atraktivitě. V tomto případě ovšem 
kolorování nebylo provedeno tak pečlivě. Přesto se jedná o velice 
zajímavý snímek tehdejší podoby obce.

Marek Žatkovič

Litice roku 1914 – druhá část

Druhý snímek pohlednice, jejíž první část byla publikována v dubnu, 
byl pořízen na současné ulici Klatovská. Fotograf  opět zacílil 
objektiv fotoaparátu směrem k faře a kostelu sv. Petra a Pavla. 
Tentokrát lze spatřit podobu budov, které již nestojí nebo mají jinou 
podobu. Tvář této části obce se samozřejmě trochu změnila. Dům 
č.p.229, který doposud stojí, byl tehdy obchodem. Právě před ním je 
zvěčněna větší skupinka tehdejších obyvatel Litic. Dům, který stojí 
pod ním, již nyní neexistuje, stejně jako tehdy obvyklá brána vjezdu 
do dvora. Bezesporu nejzajímavější jsou dvě desítky obyvatel, kteří 
hrdě pózují. Částečně je možno sledovat tehdejší styl oblékání, což je 
zejména patrné na dvojici děvčátek v popředí a za nimi stojícím 
řemeslníkovi s tehdy běžnou pracovní zástěrou. Jeden z občanů 
stojící proti obchodu se opírá o bicykl. O vzmáhající se dopravě 
svědčí i dopravní značka v popředí a bytelné kamenné patníky. Tehdy 
se v Rakousku-Uhersku jezdilo vlevo, proto je značka umístěna na 
levé straně ulice a je otočena směrem do kopce. U hlavní silnice v obci 
rostou listnaté stromy, které zvýraznilo kolorování snímku. 
V popředí u děvčat je možno sledovat dva mladé vysazené stromky, .
které jsou chráněny kůly. Na protější straně ulice je naopak starší 
strom, který se vzhledem k chybějícímu olistění zdá být již uschlý. 
Bez zajímavosti není ani detail kanalizačního systému v popředí. 
Dešťová voda je svedena do příkopu, který je vyložen kameny. 
Snímek starý nyní 108 let je skutečně zajímavou vzpomínkou na 
podobu obce a její tehdejší obyvatele.

Marek Žatkovič

Nová elektronická úřední deska před 
budovou ÚMO Plzeň6-Litice
MO Plzeň 6 - Litice pořídil elektronickou úřední desku, pro 
zjednodušení procesu zveřejňování dokumentů, snížení produkce 
odpadu papírů a zveřejňované informace budou přehlednější. 
Interaktivní dotykový panel, nahrazující starou klasickou papírovou 
úřední desku nabízí i webové stránky obvodu.
„Elektronickou úřední desku jsem plánovala pořídit už dva roky 
zpátky, ale nelíbil se mi způsob jejího provozování a servisu. Ke konci 
loňského roku přišla s nabídkou firma, která zabezpečuje vše od 
dodávky, po servis a provoz desky s aktivní účastí zaměstnanců 
úřadu. Tento moderní systém je dalším krokem pro Smart City 
v našem obvodu a materiály určené ke zveřejnění budou mnohem .
přehlednější, orientace v nich bude snazší,“ konstatovala starostka 
MO6 paní Blanka Kantová.
Na elektronické úřední desce se nachází všechny dokumenty, které 
podléhají zveřejnění. A je přizpůsobena i pro využití našimi 
handicapovanými občany, kteří si mohou jedním dotykem uzpůsobit 
zobrazení při sezení na invalidním vozíku. Další možností je přečtení 
veškerého obsahu z webových stránek pomocí zabudovaných 
reproduktorů.

 Kroužek paličkování na Zdravotnické
záchranné službě
Výsledky práce členů kroužku paličkování při 26. základní škole 
udělaly radost lidem pracujícím v plzeňském zdravotnickém sektoru. 
Na konci roku odnesly děti spolu s vedoucí kroužku paní Lenkou 
Raunerovou přání a dárečky pracovníkům Zdravotnické záchranné 
služby Plzeňského kraje a Transfuzní stanice v Plzni. Milá akce 
sblížila všechny účastníky. Profesionální zdravotníky zaujala náplň 
volnočasového spolku a jeho umělecké aktivity řazené mezi naše 
kulturní dědictví. Průběh návštěvy přibližuje paní Lenka Raunerová 
z Litic: „Na záchranné službě nás provedli areálem budovy, dostali jsme se až do 
telefonního dispečinku, kde děti předaly dárečky a předvedli nám také 
záchranářské auto. Na transfuzní stanici jsme personálu udělali opravdu velikou 
radost, doslova se na nás sesypali. Ráda bych poděkovala všem dětem za vyrobení 
obrázků a přáníček.”

Ing. Aleš Bukovský, MSc.
Místostarosta Litic
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Zprávy ze spolků

Mladí hasiči opět v akci
Ještě za přísných proticovidových opatření jsme se v lednu zúčastnili 
Novoročního střeleckého klání dětských družstev v hasičské 
zbrojnici v Plzni - Doubravce. Soutěžili jsme samozřejmě jak ve 
střelbě, tak ve zdravovědě, lanové technice, ale i v ostatních 
disciplínách. Naši nejmladší tam vybojovali bronz. 
Další výzvou je pro nás dubnový Podchlumecký branný závod. I zde 
využijeme zkušenosti nabyté koncem roku v naší hasičské zbrojnici, 
kde jsme na naše pozvání přivítali posádku Zdravotnické záchranné 
služby.. Držte nám palce!

Alena Klečanská

Pozemní hokej

Od neděle 24. července do 
soboty 30. července přivítá 
opět hřiště pozemního 
hokeje Mistrovství Evropy 
juniorů divize B. Původně 
s e  t u r na j  mě l  kona t 
v Rakovníku, problémy .
s přestavbou zázemí jej .
nakonec přivedly opět 

k nám. Turnaje se zúčastní osm týmů z České republiky, Rakouska, .
Běloruska, Irska, Itálie, Polska, Turecka a Walesu. O osudu týmu .
z Běloruska se rozhodne v průběhu jara ... Týmy budou hrát ve dvou .
skupinách, první dva týmy z každé skupiny se následně utkají 
o postup do vyšší divize a zbylé dva týmy budou bojovat o udržení v té .
současné. Předpokládá se i účast některého z litických mladíků, .
nejstarší ročníky, kterých se nominace týká, jsou narození v roce 2002. 
Organizátoři shánějí dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci 
s průběhem turnaje a mohou se hlásit na mailu:  Již . levy@ph-litice.cz.
nyní srdečně zveme všechny litické občany, aby se přišli bavit sportem 
a prožili s námi zajímavý týden v našem areálu.

 Zprávy z biatlonu
Z letošní zimní sezony za náš klub žádné zprávy nemáme, protože 
s žáky jsme jezdili pouze na tréninky, tam máme samé nováčky, kteří .
se na lyžích teprve učí a pokud jde o dorost, v této kategorii opět dost 
úřadoval covid. Buď byli závodníci nebo i trenéři nemocní, 
v karanténě nebo neměli povinná očkování a certifikáty, aby se .
závodů mohli účastnit nebo se trochu podepsala škola a zkoušková 
období, tak alespoň i dorost jezdil za sněhem pouze trénovat. 
Tréninky na lyžích byly vždy o víkendu a v týdnu jsme se scházeli  

Litice pro Ukrajinu

I my občané Litic, jsme přidali svou kapku pomoci. Některými členy 
SDH byla zorganizována sbírka na pomoc těm, kteří to v současné 
době nejvíce potřebují. 
Po domluvě se zástupcem Českého červeného kříže, bylo zjištěno, co je 
v danou chvíli  pro ukrajinské občany nejvíce potřeba. Hasičská 
zbrojnice v Liticích se tak stala na pár dní zázemím pro sbírku, místem, 
kde se shromáždilo v krátkém čase neuvěřitelně mnoho věcí, které jsou 
pro nás všechny samozřejmostí, pro lidi postižené válečným konfliktem 
budou ovšem velkou pomocí v tomto těžkém čase. Sbírka nejprve 
proběhla ve čtyřech dnech a následně již jen jeden den v týdnu.
Velké DÍKY patří nejen všem, kteří do sbírky přispěli, ale i těm kteří 

celou akci zorganizovali a vložili do akce spoustu svého volného času a práce, hlavně Michalovi Hausnerovi, Kamile i Markétě Löfflerovým 
a Dáše Jelinkové. Je moc fajn vědět, že kolem nás žijí lidé, kteří mají srdce na pravém místě  a není jim celá situace lhostejná..
SBÍRKA NEKONČÍ, stále je možno přispívat, a to každou středu v hasičské zbrojnici v době od 15 – 18 hodin.
Všichni si přejeme, že to nebude dlouho potřeba, a že tahle hrůza brzy skončí…!!!!!!

Dagmar Jelinková, Alena Klečanská

Masopust 2022

v klubovně-tělocvičně a snažili jsme se nabírat fyzičku kruhovými 
tréninky, tabatou a suchou přípravou jak střelby, tak běhu na lyžích.    

. 

Dále nabízíme zájemcům o  možnost využít pronájem tělocvičny
naše nové prostory pro například cvičení jógy, tabaty, aerobik, 
zdravotní cvičení, kruhové tréninky a podobně.  V případě zájmu 
volejte na tel.číslo 723 460 636

Blanka Kantová, předseda klubu biatlonu

Stále trvá náš nábor nových členů.

Národní házená – TJ Plzeň Litice
V lednu 2021 byla podána žádost TJ Plzeň Litice z.s. na dotaci u NSA 
pro plánovanou přístavbu šaten oddílu národní házené s tím, že NSA 
přislíbila vyřízení žádostí do března 2021. Dále jsme měli přislíbenou 
část dotace od města a rovněž od městského obvodu Plzeň 6 Litice. 
Dotace od města a obvodu jsou vázané k dotaci z NSA. Na základě 
žádosti o dotaci a všech připravených podkladů (projekt, stavební 
povolení, výběrové řízení) jsme měli původně začít s akcí již v květnu 
2021. Neustálé posuny v přidělení dotace ze strany NSA pro nás 
bohužel znamenaly vzhledem k neustálému zdražování stavebních 
prací a materiálu další nárůst ceny cca. o 380000,-Kč. Nakonec nám 
byla začátkem února 2022 konečně dotace přidělena a 14.února bylo 
předáno staveniště stavební firmě Stakom s.r.o., která vyhrála 
výběrové řízení a v současné době, jak jste si mnozí z vás všimli, již 

probíhají stavební práce na přístavbě kabin NH. Doufáme, že tato 
akce bude probíhat bez problémů a v příští sezoně se nové prostory 
budou již využívat.
                                                              za oddíl NH : Michal Benda

Oslava 77.výročí
založení kopané v Liticích

28. 5. 2022 na fotbalovém hřišti v Liticích

Program:

12:00 hod  Zápas starší žáci Litice - dívky U15 Viktorie Plzeň 

13:00 hod  Zápas stará garda Litice – stará garda Lhota 

16:00 hod  Zápas  Litice „A“ – SIGI TEAM 

                   ( bývalí reprezentanti, ligoví hráči, herci - Siegl, Šmicer, 

                   Vízek, Panenka, Tofi, Kohák, Ježek)  

20:00 hod  K poslechu i tanci zahrají  Hop a Šavani a DJ Mára

V průběhu celé akce bude zajištěno občerstvení.

Všichni jste zváni

užít si s fotbalisty

příjemné odpoledne!

Masopust 2022
Po roční odmlce, kdy nám covid neumožnil 
uspořádat tradiční masopust, jsme hlavně 
díky našim zahrádkářům a hasičům s finanční 
podporou obvodu mohli uspořádat dvacátý 
ročník naší obnovené vesnické tradice.
Počasí nám docela přálo. Také bylo vidět, že se 
lidé těšili na uvolnění opatření, protože byla 
opravdu velká účast a masopustní průvod 
prošel obvyklou trasou i s koňským povozem. 
Ten dělal největší radost dětem. Jak vše 
probíhalo se můžete podívat v přiložených 
odkazech, protože fotek máme opravdu 
hodně. Tímto děkujeme jak fotografům, tak 
všem organizátorům povedené akce.

Fotogalerii najdete na odkazech níže.

https://bubos-fifa.rajce.idnes.cz/20220226_Masopust,_Litice
https://vaclav954.rajce.idnes.cz/Masopust_Litice_26.2.2022_-_foto_a_video_Vasek_Bohuslav/
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