
Číslo 56 červen 2022

ne jde o rek l amn í t i skov inu z darma

S příchodem léta, prázdnin a dovolených musím konstatovat, že ten 
první půl rok zase utekl strašně rychle. A s uvolněním covidových 
opatření nastal naprosto hektický čas, kdy se dohání všechny akce, 
které jsme nemohli uspořádat nebo s velkými omezeními.  
Uskutečnil se v obvyklém formátu pietní akt u pomníku, Liticemi 
opět proběhl půlmaraton, oslavili jsme založení kopané, hasiči nám 
předvedli svou techniku, házenkáři obnovili pochod Litická 25, 
Koinonium uspořádalo „Pohádkový les“. O minulém víkendu jste si 
určitě užili tradiční pouť na Petra a Pavla, letní kino u jezu a Pelechův 
memoriál v házené.
Všechny sporty rozjely v obvyklých formátech své soutěže a závody. 
Do toho jsou stále někde koncerty nebo další tradiční akce a soutěže, 
tudíž každý, kdo chce, si svoji zábavu najde. 
Není to ale jen o zábavě, ale i o práci. Kromě staveb, oznámených 
v minulých listech, budeme ještě letos rekonstruovat náš obecní .
rozhlas, chodníček v prostoru MŠ a zastupitelé schválili opravu další 
části plotu u hasičárny, hlavně kvůli výjezdům našeho nového 
hasičského auta.  Také se nám vrátí radar na příjezd do Litic od Bor, 
před zastávku autobusu. Rekonstrukce zastávek „Přeučilova“ pro 
výstup  invalidů a dětských kočárků je v projektové přípravě 
a schvaluje se stavební povolení. Doufám, že se úpravu podaří .
zrealizovat v příštím roce.       
Předpokládám, že jsou to poslední listy v tomto volebním období, 
které jsem připravovala, v září je kvůli brzkému volebnímu termínu již 
vydávat nebudu, pokud mě k tomu nedonutí nějaké nepředvídatelné 
okolnosti.  Ty čtyři roky utekly strašně rychle, seznamovala jsem se 
prací starosty malého obvodu a zjistila, že opravdu musím být politik 
hlavně při jednání na magistrátu, v koalici  a na zastupitelstvu obvodu, 
mít znalosti právní, kvůli všem vyhláškám, zákonům a pravidlům 
napříč celým spektrem problémů, ekonom, abych si nastavila správně 
rozpočet. Technik, který se orientuje nejen ve stavebních věcech, ale 
i údržbové technice, požární technice, odpadovém hospodářství, .
rozpočtář, abych si ohlídala investiční stavby. Tam je to opět 
o právním vzdělání a práci s počítačem, protože musíte ovládat .
i programy, kde zadáváte veřejné zakázky, řešíte smlouvy a v údržbě se .
dohadujete s lidmi, jestli to, co měli udělat udělali podle požadavků 
nebo ne.  Než jsem se stačila v prvním roce seznámit s prací starosty 
a vším co obvykle přináší, přišel covid. V tu chvíli musíte být spíš .
krizovým manažerem a musím konstatovat, že tato doba změnila 
úplně vše v našich životech, nejen v práci starosty, ale i lidi kolem nás. 

Program zasedání zastupitelstva MO Plzeň 6 Litice dne 22. 6. 2022
.. .1.  RO č. 3/22 - Žádost 26. ZŠ o dofinancování provozu školy 
......na rok 2022 -  odloženo, přesunuto do září po dodání dalších 
......informací
.. .2.  RO č. 4/22 – Dotace ze státního rozpočtu na výkon agendy 
......sociální práce pro rok 2022 - schváleno
.. .3.  RO č. 5/22 – Přijetí příspěvku v rámci kompenzačního 
......bonusu pro rok 2022 - schváleno
.. .4.  RO č. 6/22 – Poskytnutí příspěvku na oplocení hasičárny - 
......schváleno
.. .5.  Žádost o zařazení nových členů do zásahové jednotky -
......družstva SIT-DRONY - schváleno

Pozdrav starostky

.. .6. Stanovisko k nájmu části pozemku p.č. 2243/3 k.ú. Litice u 

......Plzně - schváleno

.. .7. Stanovisko k nájmu části pozemku p.č. 1572/3, k.ú. Litice u 

......Plzně - schváleno

.. .8. Stanovisko k převzetí pozemku p.č. 93/4 a p.č. 95/9, oba v 

......k.ú. Litice u Plzně do majetku města Plzně - schváleno

.. .9. Stanovisko ke změně Statutu sociálního fondu ÚMO 6 Litice - 

......schváleno
10. Stanovisko k realizační projektové dokumentaci na: Litice .
......Spádná-Úprava parkování a komunikace - schváleno objednání

Bohužel dozvuky změn cítím stále, a hlavně ty negativní.  Když už 
jsem se těšila, že bude zase normální fungování všeho na obci, řešili 
jsme ptačí chřipku a posléze válku na Ukrajině a vše s tím spojené. 
Musím říci, že jsem někdy měla krizi, ale díky mé patnáctileté praxi 
jako procesní inženýr ve velkém podniku, kde jsem řešila podobné 
problémy, jsem i vyhrocené situace zvládla.                                            
Četla jsem nedávno článek jedné starostky, že ženy političky jsou 
přímočařejší, méně povídají a více konají. To je přesně můj případ. 
Neměla jsem tolik času chodit mezi vás s rukama v kapsách a říkat co 
jsem udělala. Myslím si, že kdo chce moji práci vidět, tak vidí ……..
Zmiňovaná starostka kromě jiného napsala, že ženy přinášejí do 
politiky více empatií, organizovanosti a emocí, což je v mém případě 
opět pravda. Snažila jsem se celé čtyři roky dělat vše pro naši obec, 
zachovat si klid, zdravý rozum, vstřícnost, a především svou vnitřní 
motivaci věci posunout dále a zvládnout je. Bylo to ale někdy opravdu 
těžké. 
Chtěla bych Vás proto nyní všechny touto formou pozdravit, 
poděkovat za čtyři roky spolupráce, podpory a pokud jste s mojí prací 
spokojeni nebyli, přeji vám pro další volební období to nejlepší 
zastupitelstvo, a aby jste si vybrali i co nejlepšího nového starostu, 
s kterým budete všichni nebo alespoň většina z vás spokojeni..
Přeji také příjemné poklidné prožití prázdnin a dovolených, šťastný 
návrat z vašich cest a hodně pevného zdraví a pohody.

  Blanka Kantová, starostka MO Plzeň6-Litice



Zprávy z obvodu a kronika

Na Dubové hoře jsou už dvě stezky
V době covidové, kdy jsme nemohli cestovat jako dříve, město 
nezahálelo. V březnu 2021 vytvořilo souboru letáčků o naučných 
stezkách. Pomocí tabulek s QR kódy umožnilo těm, co se po stezce 
vydají, dohledat si trasu i další informace na internetu. Správa 
veřejného statku města Plzně, která se stará o městský majetek včetně 
lesů, začala v té době připravovat další naučnou stezku. Ta byla 
slavnostně otevřena 26. května 2022 na Dubové hoře v Plzni Liticích. 
Svého opožděného otevření se tak současně dočkala i Pomologická 
stezka, která vznikla za novou zástavbou ve svahu Dubové hory v 
roce 2014.
Novou lesní naučnou stezku na Dubové hoře v Liticích dokončil 
Úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku 
města Plzně na podzim loňského roku. Na tabulích naučné stezky si 
děti i dospělí mohou vyzkoušet, zda poznají stopy lesní zvěře nebo 
různé druhy stromů a dozví se z nich také, proč smrky schnou kvůli 
napadení kůrovcem. Na jednom zastavení mohou hledat ptáky 
přímo v koruně stromu, na jiném se dozví, kdo ve stromě bydlí. Na 
dřevěném pexesu pak mohou procvičit tvary stop zvěře, listů stromů 
či lesní zvířata. „Chtěli jsme, aby se procházka po stezce dětem líbila a 
byla pro ně spíš hrou než učením, přestože se na ní o přírodě hodně 
naučí,“ vysvětlil vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství 
Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka a doplnil: 
„Inspirovali jsme se při návštěvě v městských lesích Hradce 
Králové.“
„Vztah k přírodě se vytváří již v mládí, proto jsme se zaměřili na 
menší děti, kterým chceme hravou formou představit les a život v 
něm,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního 
prostředí Michal Vozobule.
Trasa nové stezky vede lesem a začíná u vyhlídky na Dubové hoře a 
končí na cestě vedoucí ke Kotkově chatě. Vede po zpevněných 
cestách a stezkách, po kterých projede i kočárek. Na trase stezky jsou 
dvě odpočinková místa s lavičkami. Na procházku s dětmi po stezce i 
s plněním úkolů na tabulích je nutné si vyhradit přibližně dvě hodiny. 
„Chcete-li stezku zokruhovat, po absolvování trasy naučné stezky 
Dubová hora se vraťte ke hřbitovu po trase Pomologické stezky. Ta 
vede za nově postavenými domky v souběhu s ulicí V Aleji až k 
začátku naučné stezky Dubová hora. Má jen asi půl kilometru a 
lemují ji mladé stromy staročeských odrůd jablek, švestek a třešní. Na 
její trase je i odpočívka s lavičkami a infotabulí, která je věnována 

právě starým odrůdám ovocných stromů. Celkem jich tu bylo 
vysazeno 56. Celý okruh má pak 2,4 kilometru,“ dodal Richard 
Havelka.
„Stromy jsme vybírali tak, aby kvetly postupně shora dolů a aby si z nich, až 
povyrostou, lidé mohli utrhnout plody a ochutnat je. Bohužel ale naše úsilí 
naboural nějaký nezvaný rádoby zahradník, který stromy bez našeho vědomí 
ostříhal. Někde tak vysoko, že nebude možné si plod utrhnout. Některé jeho 
zásahy už bohužel nelze napravit,“ posteskla si spoluautorka 
Pomologické stezky Marta Douděrová ze Správy veřejného statku 
města Plzně. Na začátek a konec Pomologické stezky tak 
přibyly/přibydou informační tabule se zákazem řezání či jiného 
upravování stromů.
Osm tabulí stezky Dubová hora vytvořila firma Awocado-Lesní svět, 
panorama na vyhlídce z Dubové hory a směrové tabulky pak 
plzeňský RAMAP. Informace o nové naučné stezce lze najít na 
stránkách plzeňských naučných stezek www.visitplzen.eu/naucne-
stezky....

Radka ŽÁKOVÁ 
Správa veřejného statku města Plzně, 9/6/2022

Kronika Litice 1930
Další zajímavý historický snímek Litic pochází opět z jedné 
z pohlednic pocházející z období „První republiky“. Podle data .
odeslání musela vzniknout před rokem 1930. Byla odeslána z „Litic 
u Plzně“ 10. června 1930. Ukazuje tudíž podobu části Litic před .
bezmála 92 lety. Tentokrát se fotograf  postavil na západní okraj 
současné ulice Řepná a zaměřil svůj objektiv na hospodářské 
stavení, které tehdy bylo označováno Litice č.p. 31 (současná Řepná 
2). V té době je na tomto „gruntu“ veden německý sedlák Peter 
Woller. Po ukončení 2. světové války byla většina původního 
německého obyvatelstva násilně vysídlena z obce. Statek následně 
osídlil pan Josef  Dezort. Rozmístění budov zůstalo do dnešních 
časů stejné. Jen krov přední budovy byl později spojen s boční 
budovou. Na horizontu snímku lze spatřit hlavní dominantu obce 
kostel a faru. Bez zajímavosti není ani dvojjazyčný název obce. 
Pohlednici  svým blízkým odesí la l  přís lušník Těžkého 
dělostřeleckého pluku č. 301. Konkrétně její 5. baterie. V 
meziválečné době právě plzeňští dělostřelci v okolí Litic často cvičili 
a byli i ubytováni u sedláků. Byl to vítaný přivýdělek pro místní a 
dělostřelci se zde těšili velké vážnosti a oblibě. Nejedno oko při .
jejich odchodu nezůstalo suché, zejména dívčí.

Marek Žatkovič

hospodářské stavení, které tehdy bylo označováno Litice č.p. 31
(současná Řepná 2)



Zprávy ze školky

MŠ Litice
Letošní pasování předškoláků a rozloučení se školním rokem 
proběhlo na hřišti pozemního hokeje s názvem ,,Tančí celý svět“. 
Tancem všech dětí na píseň Jerusaléma, která v nelehké covidové 
době spojila celý svět, jsme chtěli poděkovat všem, kteří se zasloužili, 
aby nám bylo lépe. Po tanci následovalo pasování předškoláků na 
školáky a všechny děti si prostřednictvím soutěží vyzkoušely jaké je 
to být policistou, hasičem, nebo záchranářem. O pohoštění se 
postaraly všechny maminky a nebylo ho málo a také oddíl 
pozemního hokeje, který zajišťoval občerstvení, za to všem patří 
velký dík. Velice děkujeme oddílu pozemního hokeje, který nám 
umožnil v jejich prostorách uskutečnit tuto slavnost, a nejen tuto 
akci, ale také např. Sportovní hry mateřských škol, které proběhly v 
květnu, v režii organizátorů, kteří za námi přijeli až do Litic a 
připravili atletické disciplíny, které si vyzkoušely všechny děti a o 
zábavu se postaral mezi dětmi oblíbený žabák.                                                                Po dlouhých dvou letech, kdy skončila covidová opatření, se mohli 

předškoláci aktivně zúčastnit od ledna, kurzu bruslení a od února, 
kurzu plavání. Třída Broučků navštěvovala dva měsíce solnou 
jeskyni ve FN v Plzni. V dubnu jsme s předškoláky navštívili místní 
knihovnu a zapojili se do akce ,,Ukliďme Česko“. Navštívili nás 
hasiči z AZS PK Košutky s ukázkou zásahu při autonehodě, děti si 
prohlédly vybavení hasičského auta a výstroj. V květnu jsme celá MŠ 
vyjeli na výlet na farmu Moulisových do Milínova, kde byly děti z 
programu nadšené, zahrály si na farmáře. Také opěvovanou akcí byla 
návštěva ZOO v Plzni a návštěva Luftovy zahrady, kde se děti 
seznámily se životem včel. Nesmím opomenout oslavu MDD, 
kterou si děti užily jak soutěžením na hřišti pozemního hokeje, tak 
hledáním pokladu, stopovačkou.
Byl to konečně bohatý školní rok plný zábavy, soutěží a zážitků, které 
jsme si společně s dětmi užili, protože radost dětí je pro nás tou, 
největší odměnou. A že jí bylo!

;.                                                                                                                                    
Bc. Iveta Bohmannová

             Ve dnech 11. a 12.7.2022 proběhne zvláštní zápis do MŠ určený výhradně pro cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Naše MŠ kapacitu nenavyšovala, jelikož tomu neodpovídají prostorové podmínky školy, 

proto je na zápis vypsáno 0 míst.

                                                                                                      Bc. Iveta Bohmannová   

Nový obecní rozhlas a varovný systém 
obyvatelstva

V Liticích již dlouhá léta velmi špatně fungoval obecní rozhlas 
a požadavky některých občanů na hlášení místního rozhlasu se .
množily.
Po marných pokusech předchozích vedení našeho obvodu vyřešit 
problém špatně fungujícího zastaralého systému, jsme se v tomto 
volebním období na tento problém zaměřili. Výsledkem je dohoda 
s městem Plzeň na financování nového moderního informačního .

s y s t é m u ,  k t e r ý  b u d e 
fungovat zároveň jako 
obecní rozhlas. S radním 
p r o  S m a r t  C i t i e s 
Vlastimilem Golou jsme 
naš l i  spo lečný  zá jem, 
i c e s t u ,  j a k  p r o j e k t .
f inancovat .  Systém za 
několik milionů korun bude 
financovat město Plzeň, náš 
obvod se bude podílet 

částkou 500 000 Kč. Během prázdnin tak budete moci sledovat . .
demontáž nefunkčních hlásičů ze sloupů veřejného osvětlení a 
montáž nového systému. Spuštění celého systému je plánováno na 
září tohoto roku.
Plzeňský obvod 6 – Litice bude mít na podzim nejmodernější 
varovný systém (VISO) v Plzni. Je to systém, který používá i moderní 
propojení přes IoT – Lorawan. Je to systém, který umožňuje krizová 
hlášení i v případě selhaní jak sítě operátorů, tak přerušení dodávky 
elektrické energie. V případě vypadnutí některých hlásičů se systém 
automaticky nakonfiguruje tak, aby fungoval jako celek. Systém je 
připojen na pracoviště IZS v Plzni. – Vlastimil Gola, radní města 
Plzně pro Smart Cities
Skvělá spolupráce s panem radním a odborem Smart City vyústila v 
tento pro Litice skvělý a důležitý krok. Systém bude propojen i s 
Oddělením krizového řízení MMP a prostřednictvím hlásičů se 
budeme moci včas dozvídat o případných nebezpečích, která se k 
nám mohou blížit. Systém bude v oblasti bezpečnosti připravený, ale 
já doufám, že ho budeme využívat spíše jen pro informování občanů 
Litic o kulturních a jiných akcích a o dalších událostech na našem 
obvodu.

Michal Hausner
místostarosta MO Plzeň 6 Litice, zastupitel města Plzně

Zprávy z města



Výlet pro seniory

Ve středu 1. 6. 2022 připravil MO6 Plzeň - Litice výlet pro seniory. 
Nejdřív jsme navštívili zámek Orlík, prošli hlavním zámeckým 
okruhem, prohlédli jsme si přilehlou zahradu. Potom už na nás čekal 
parník, kterým jsme se svezli po přehradě až na hráz. Po výborném 
obědě, který pro nás představoval i chvilku odpočinku, jsme se vrátili 
na vodní elektrárnu Orlík.
Tam se nám věnovali dva průvodci a zvlášť pán provázející druhou 
skupinu byl opravdu velký nadšenec a znalec. Seznámil nás s historií 
elektrárny, s její výstavbou, funkcí, s opravami, hlavně po povodních 
v roce 2002. Byli jsme v útrobách elektrárny, kde část ze 
zúčastněných seniorů zjistila, že některé elektrické součásti jsou ještě 
původní a vyrobené v „Závodech V. I. Lenina“ a oni se mohli na 
jejich výrobě podílet, protože ve „Škodovce“ v té době pracovali. 
Také jsme viděli nově dokončený výtah pro lodě a právě probíhající 
stavbu bezpečnostního přelivu, který se staví jako ochrana hráze 
a elektrárny, aby nedošlo k podobné situaci jako v době zmiňovaných .
povodní. Tehdy se elektrárna opravovala a rozjížděla postupně čtyři 
roky a stálo to obrovské množství peněz.
Po přejezdu do Vrchotových Janovic jsme si na zdejším zámku 
prohlédli napřed výstavu „České zvonařství“ a poté díky ochotě 
průvodkyně expozici „Společnost v Čechách 19. století a Rilke, 
Kraus a Vrchotovy Janovice“, ale hlavně jsme se dozvěděli o životě 

Zprávy z obvodu a informace

baronky Sidonie Nádherné. Kdo by to nevěděl, tato paní byla nejen 
chytrá, vzdělaná, kultivovaná, emancipovaná, ale i krásná vzhledem a 
„Nádherná“ bylo její příjmení.
„Zájezdu jsem se s našimi seniory zúčastnila, myslím, že jsme si 
všichni výlet moc užili, viděli mnoho krásných historických 
i technických památek. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí .
a hlavně nám ohromně přálo počasí, tak jsem přesvědčená, že se nám .
zájezd vydařil a že naši výletníci byli spokojeni. Chtěla bych tímto 
poděkovat paní Jitce Hudečkové, která je již několik let vedoucí 
těchto zájezdů, za její dobrou práci,“ uvedla starostka Blanka 
Kantová.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VE SPRÁVĚ 
KOINONIE JAN KŘTITEL 
Pravidelné nedělní bohoslužby se o prázdninách konají v kostele sv. 
Petra a Pavla od 10:30 hodin s výjimkou dvou poutních bohoslužeb 
(24. 7. ve Lhotě u Dobřan a 31. 7. na Prusinách). 
V pátek 16. 9. se v rámci Haydnových hudebních slavností uskuteční 
v litickém kostele od 19:00 hodin koncert NeoKlasik orchestru pod 
vedením dirigenta Václava Dlaska.
Více informací a program na: haydn-festival.eu. ...
Přejeme požehnaný čas prázdnin a dovolených a Bůh ať Vás provází 
na všech cestách!

bratři a sestry z litické fary 

kteří absolvovali většinu předchozích ročníků „Litické 25“. Na 
všechny trasy bylo možné vyrazit i na kole. Pro cyklisty byly navíc 
připravené další prodloužené cyklotrasy v délkách 30 km, 35 km a 40 
km. Každý účastník na startu obdržel mapu s popisem tras, na kterou 
pak dostával na tradičních kontrolách původní razítka se stopou, aby 
bylo jasné, že danou trasu absolvoval. Naší sportovní akci podpořil i 
místostarosta Litic Michal Hausner. Nejen, že jednu z tras osobně šel, 
ale nechal nám pořadatelům také vyrobit dort s nápisem „Litická 25“ 
a č ís lem letošního ročníku 29,  za což mu děkujeme.
Obnoveného 29. ročníku pochodu „Litická 25“ se letos zúčastnilo 
celkem 85 turistů, což je pro začátek velmi dobré číslo. Na kratších 
trasách byly navíc na kontrolách pro děti připraveny soutěže, na 
delších trasách pro účastníky i malé občerstvení. V cíli pak každý 
účastník dostal tradiční odznak a mohl si navíc zakoupit i původní 
historické odznaky z minulých ročníků pochodu. Účastníci nakonec 
využili všechny připravené trasy včetně prodloužených cyklotras, což 
nás potěšilo. V cíli pak mnozí také uvítali možnost se občerstvit v 
místní restauraci. Akce se povedla na jedničku, za což patří velký dík 
hlavně všem účastníkům a také všem, kdo se na její organizaci a 
průběhu podíleli. Příští rok budeme v tradici pochodu „Litická 25“ 
určitě pokračovat.

Marek Hnát, oddíl národní házené

Pochod „Litická 25“

Tělovýchovná jednota Plzeň – Litice, z.s., oddíl 
národní házené, pořádal v sobotu 18.6.2022 
turistický pochod „Litická 25“. Tento pochod 
měl kdysi v Liticích velkou tradici. Již v roce 
1980 se konal první ročník. Pochod „Litická 25“ 
se pak časem stal pojmem a sjížděli se na něj 
turisté nejen z okolních vesnic, nedaleké Plzně, 
ale i ze vzdálenějších míst. Pochodu se mnohdy 
účastnilo i přes 300 turistů. Poslední pochod se 
šel v roce 2007 a pak se už v pořádání „Litické 
25“ nepokračovalo. 
A letos jsme my házenkáři tuto tradiční 
sportovní akci po 15 letech probudili a připravili 
jsme 29. ročník pochodu. Start byl od 7.00 
hodin u Lidového domu a přítomen byl i zakladatel pochodu, pan 
Stanislav Benda. Již před sedmou hodinou začali přicházet první 
turisté a za krásného počasí vyráželi na připravené pěší trasy, které 
letos byly 4 km, 10 km, 15 km a 25 km. Trasa 25 km byla ta původní, 
která se kdysi chodila. Všechny pěší trasy byly značené, což si 
účastníci pochodu pochvalovali. Na pochod se dostavili i pamětníci, 



Zprávy ze spolků

 Zprávy z biatlonu Zahájili jsme soutěže v českém poháru a naši svěřenci byli úspěšní 
v regionálních závodech, kde třikrát zvítězila Magdalena .
Petrmichlová, jednu zlatou brala Zuzana Wolfová.  Václav 
Petrmichl, Anna Šťastná a Václav Poustka byli druzí a třetí, Dominik 
Kučera a Niky Hatová jednou stříbrní a Jan Klosse a Nella 
Štěpánková jednou třetí.  Žáci již byli na prvním celostátním poháru 
ve Starém Městě pod Landštejnem a zde hned ve svém prvním 
velkém závodě vyhrála Magda Petrmichlová a druhý den byla na 
nepopulárním čtvrtém místě, když se jí nepodařila střelba.
V termínu 18.6.-19.6.2022 jsme uspořádali s klubem ze Zruče 
regionální dvojzávod s účastí 178 a 145 závodníků v jednotlivých 
dnech. Počasí nám opravdu přálo a teplo bylo hodně velkým 
soupeřem i některým sportovcům. Ale naši závodníci i v tomto 
náročném závodě získali několik medailových umístění a získali jsme 
i velkou pochvalu jako pořadatelé od zúčastněných klubů z velké části 
republiky.
Část našich dorostenců a dospělých jede poslední červnový víkend 
na celostátní pohár do Bystřice pod Landštejnem, tak doufáme, že 
také přivezou nějakou medaili.Jinak se náš areál začíná po dokončení 
zázemí zaplňovat akcemi, využívá jej oddíl pozemního hokeje, kdy na 
začátku prázdnin u nás proběhne letní kemp holandských dětí a poté 
zde budeme mít zázemí pro mezinárodní turnaj. Na konci května zde 
proběhl Lutic Run a v polovině června si naše prostory propůjčili 
biatlonisté z Prahy na soustředění. Druhý týden v srpnu budeme mít 
soustředění naše, ale přijedou i biatlonisté z Vimperka.
Proto, abychom přilákali nové členy budeme opět účastníky 
Sportmanie a  náš nábor nových členů stále platí.
Dále nabízíme zájemcům o pronájem tělocvičny možnost 
využít 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

Stavba šaten pro házenkáře pokračuje
V minulém vydání Litických listů jsem informoval o zahájení této 
stavby a o zdrojích, ze kterých se podařilo peníze na nové zázemí 
házenkářů sehnat. V době vydání minulých Listů, tedy v měsíci 
dubnu, před námi ale stál ještě úkol zajistit další finance navíc k těm 
již schváleným, z důvodu navýšení cen stavebního materiálu během 
minulého roku. S potěšením mohu dnes sdělit, že se podařilo sehnat i 
zbývající finanční prostředky na financování této stavby. Po tom, co 
jsme v minulém roce schválili v zastupitelstvu města Plzně na 
rekonstrukci šaten 820.000,-, letos se znovu podařilo přesvědčit 
zastupitele města o důležitosti této stavby a přidali jsme ještě 
364.000,-, tedy částku, která házenkářům pro kompletní dokončení 
rekonstrukce po navýšení cen chyběla. Celkově se tedy z rozpočtu 
města podařilo na stavbu zajistit 1.184.000,-. Na průběh stavby se 
přijel podívat náměstek primátora pro oblast sportu Roman 
Zarzycký. Kolegům ze zastupitelstva města Plzně a Odboru sportu 
MMP děkuji za spolupráci v této věci a házenkářům přeji, aby jim 
nové zázemí dobře a dlouho sloužilo.

Michal Hausner
místostarosta MO Plzeň 6 Litice, zastupitel města Plzně



Pozemní hokej

ME juniorů opět v Liticích
V ME juniorů opět v Liticích
Od neděle 24.7. do soboty 30.7. se uskuteční na hřišti pozemního 
hokeje opět ME juniorů divize B. Po třech letech tak Litice přivítají 
týmy z Evropy, tentokráte celky Irska, Walesu, Polska, Itálie, Turecka 
a samozřejmě reprezentaci České republiky. Díky situaci na Ukrajině 
je turnaj  šestičlenný, v pěti hracích dnech se odehraje systém každý s 
každým celkem 15 utkání, každý hrací den tři. Litičtí pozemkáři 
očekávají, že se v kádru české jednadvacítky opět objeví někdo z 
domácích odchovanců, v širším výběru jich je několik.
Pořadatelé srdečně zvou všechny diváky a velmi si přejí, aby byla 
atmosféra podobná té z minulého mistrovství Evropy. Pro děti jsou 
připraveny sportovní atrakce, soutěže a pro dospělé opět krátké 
koncerty po jednotlivých utkáních

EuroHockey Junior Championship II
(Men)

Plzeň Litice, CZECH REPUBLIC
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Ireland, Wales, Poland, Italy, Czech Republic, Turkey
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Saturday 30
 

July 2022
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Ireland
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11.45h
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Poland
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Wales
 

14.00h
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Czech Republic
 

vs
 

Turkey
 

15.45h Prize Giving Ceremony  
Last Updated: 04/05/2022   

Note: The Match Schedule is subject to amendment at the discretion of the EHF.
Note: The sequence of all Pool C and classification matches will be confirmed 

on completion of the pool matches.

Ještě volná místa na příměstských táborech

V termínu 11. - 15. 7. a 18. - 22. 7. jsou na hřišti pozemního hokeje již 
tradiční všesportovní příměstské tábory. Děti se seznámí s mnoha 
sporty, vyrazí na výlet, mají i dostatečně volna pro své vlastní 
sportování či odpočinek. Vše pod taktovkou týmu Ladislava Čecha. 
Ještě je možno se přihlásit prostřednictvím mailu cechabo@volny.cz 
nebo tel. 606 415 864.

VŠESPORTOVNÍ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

www.ph-litice.cz

Přihlášky e-mailem na: cechabo@volny.cz

KDE: Hřiště pozemního hokeje TJ Plzeň Litice + jiné lokality

VĚK: Ročníky narození 2011-15

CENA: člen TJ Plzeň Litice 400 Kč/den, ostatní 500 Kč/den
Cena vč. stravy, svačiny a pitného režimu. Možno se přihlásit na 1 den až 5 dnů.

Druhý, případně další sourozenec - cena o 100 Kč á den levnější.

PROGRAM:
míčové a sportovní hry | obratnost a atletika | pohybové hry | hry v přírodě |

síťové sporty | pálkovací sporty | chvilky s malováním, rébusy, stolními hrami,

hádankami apod. | výlety

V PATRONACI:
zkušených a kvalifikovaných trenérů TJ Plzeň Litice

Veškeré další dotazy: Ladislav Čech, 606415864, cechabo@volny.cz

1 PO - PÁ

11. - 15. 7. 2022 2 PO - PÁ

18. - 22. 7. 2022

P R O  D Ě T I  D O 1 1 LET

Volné sportování na hřišti pozemního hokeje

Každý všední den od 14.00 je možno zdarma sportovat na hřišti 
pozemního hokeje, k dispozici dostanete, pokud chcete, i sportovní 
vybavení. Nově je k dispozici workoutové posilovací a obratnostní 
hřiště, tradiční skluzavka, houpačka a kolotoč, zrekonstruované 
pískoviště a malé hřiště s umělou trávou. Zde můžete hrát jakýkoliv 
sport v malém formátu, součástí je i basketbalový koš. Pokud je na 
velkém hřišti volno, je možno ho samozřejmě využívat. Dbejte na 
čistotu obuvi. V areálu je v tu dobu správce. O prázdninách bude vše 
k dispozici opět od srpna, v červenci je hřiště plné.

Holandský kemp v Liticích

Holandská sportovní firma Sport Ways ve spolupráci s Českým 
svazem pozemního hokeje a oddílem pozemního hokeje pořádá od 
1. do 5. července v areálu pozemního hokeje a biatlonu sportovní 
kemp podle dlouholetých zkušeností této firmy. Po loňské velmi 
úspěšné české premiéře v Rakovníku byly tentokrát vybrány Litice, 
aby vytvořily zázemí pro tuto akci. Děti se v rámci kempu 
zdokonalují v herních činnostech a kombinacích a mají spoustu 
stmelovacích aktivit. Celý průběh je veden ve velmi přátelském 
duchu.

Výsledky litických pozemních hokejistů  v sezóně 2021/22:

přípravka v samostatné jarní části - 3. místo
mladší žáci - 5. a 9. místo
mladší žákyně - 8. místo
starší žáci - 2. místo
dorostenci - 2. místo
dorostenky - 4. místo
muži A – 3. místo
ženy A – 3. místo
muži B - 4. místo
ženy B - 6. místo
veteráni hrají poslední kolo 25. 6. na domácím hřišti

KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OTEVŘENO OD 14:00



Zprávy z obvodu

Starostka MO Plzeň 6 – Litice organizuje
.

„Vítání občánků MO Plzeň 6 – Litice“
.

v Lidovém domě, K Roli 344/1, Plzeň 6 – Litice.
.

V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na tento slavnostní obřad přihlásit osobně 
v budově úřadu MO Plzeň 6 – Litice, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou

 na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice, Klatovská 243, 321 00 Plzeň.
.

Plánovaný termín slavnostního obřadu v roce 2022: 15.09.2022 v 16:30 hod
.

Uskutečnění plánovaného obřadu je závislé na vývoji epidemiologické situace v ČR.
Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Upozornění:
Žadatel bere na vědomí, že slavnostní obřad se koná v Lidovém domě, tj. na veřejném místě a že při obřadu 

bude přítomen profesionální fotograf. Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zúčastněných. 

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Trvalé bydliště včetně PSČ

Jméno a příjmení rodičů

Podpis

tel. číslo / e-mail

Vítání občánků
V loňském roce jsme Vítání občánků mohli kvůli covidu uspořádat až v září. Chtěla jsem 
letošní slavnostní akci udělat koncem června, ale měli jsme do rozhodného termínu málo 
nově narozených dětiček. Proto bych chtěla nyní informovat zájemce z řad rodičů, že ani 
letos o tuto akci nepřijdou.
Slavnostní akt bude i pro tento rok v sále Lidového domu, s hudebním doprovodem dětí .
z naší školy a s předáním malé pozornosti dětem na památku. Prosím tímto o vyplnění a 
doručení níže uvedené přihlášky na úřad. Naše sociální pracovnice se pokusí obeslat a 
oslovit i ty, kteří se touto formou nepřihlásí. Pro letošní Vítání občánků to budou děti 
narozené do 31. 7. 2022. Miminka, která nestihnou přijít na svět do tohoto data, 
přivítáme v příštím roce.
Jinak od nás děti dostávají malou pozornost, fotku na památku, maminka květinu a 
rodiče se zapisují do pamětní knihy, kam přidáváme fotografii rodiny nebo dětí.
Samozřejmě jsou na první slavností akci Vašich ratolestí zváni i jejich prarodiče a ostatní 
příbuzní. Snad nám epidemická opatření v polovině září dovolí sejít se ve velkém počtu..

Starostka MO6 Plzeň - Litice Blanka Kantová



Informativní zprávy

Litické listy - Vydává Úřad městského obvodu, Plzeň 6 - Litice, Klatovská 243, 321 00 Plzeň 6 - Litice, IČ: 00075370, 
Vychází v Plzni, nepravidelně, Ev. č. Ministerstva Kultury ČR: MK CR E 19890, Kontakt: Daniela Sklenářová, litickelisty@seznam.cz 
(na této adrese je možné vyžádat pdf soubor)

Provozní doba Úřadu městského obvodu Plzeň 6 – Litice pro veřejnost, v době prázdnin
.

Úřední dny:           pondělí, středa:            6:30 – 11:00     12:00 – 17:30
 .
Ostatní dny:           úterý, čtvrtek:            8:00 – 11:00     12:00 – 14:00 *
                                                 pátek:             8:00 – 12:00      

Dotazy nebo některé záležitosti můžeme řešit po telefonu nebo mailovou komunikací.
Kontakty můžete najít zde:
https://umo6.plzen.eu/urad-a-samosprava/urad-mestskeho-obvodu/telefonni-seznam/telefonni-seznam.aspx

SPLATNOST
POPLATKU
ZE PSA   
   

Upozorňujeme občany, že do konce měsíce června je 
nutné uhradit poplatek za psa pro daný rok.
Poplatek lze uhradit:
- hotově či kartou v prvním patře budovy úřadu
- bankovním převodem na účet č. 19 - 15629311/0100 
.....(nutný variabilní symbol - každý rok stejný)
- popřípadě vlastní poštovní poukázkou (PP)
 
Každá platba musí být označena variabilním symbolem, 
který je každý rok stejný - uvedený na příjmovém 
pokladním dokladu z předchozího roku, popř. si můžete 
pro informace zavolat na tel. 378 03 6825
nebo e-mailem na kaderabkova@plzen.eu

Částka zůstává stejná: 
Rodinný dům    – 500 Kč
Bytový dům      – 900 Kč
Důchodci          – 200 Kč

Do 15 dnů je držitel psa povinen ohlásit každou 
skutečnost, která má vliv na výši poplatku, např. úhyn 
psa nebo jeho odhlášení.
Za nepřihlášeného či nezaplaceného psa bude udělena 
pokuta. Plzeňští strážníci městské policie disponují 
čtečkou čipů a při své činnosti budou pomocí této 
čtečky kontrolovat, zda je pes řádně očipovaný a 
nahlášený.
Na základě stále se množících stížností vyzýváme 
majitele psů k dodržování jejich základní povinnosti - 
uklízení exkrementů. Bohužel stále je mezi námi mnoho 
těch, kteří tuto základní povinnost nevykonávají a po 
svých psech neuklízí, o čemž svědčí naše trávníky. A to i 
přes to, že máte k dispozici u košíků pytlíky na 
exkrementy.
Přistiženým majitelům, kteří po svém psu neuklidí, hrozí 
za tento přestupek na místě bloková pokuta 1000 Kč.

* V tyto dny není zaručena přítomnost všech pracovníků na úřadě - porady, školení, pracovní povinnosti mimo kancelář: 

  místní šetření apod. Nejdříve si telefonicky ověřte přítomnost pracovnice na úřadu.

Elektrowin - Motivační program 2022
Díky tomu, že jsme v současné době obvodem (obcí) nad dva tisíce 
obyvatel, připojili jsme se za pomoci motivačního programu 
společnosti Elektrowin a.s. k místům se zpětným odběrem velkého 
elektroodpadu. Již několik týdnů máme v režimu našeho sběrného 
místa možnost odvézt vysloužilé elektro vybavení a zařízení našich 
domácností do nového kontejneru, umístěného vedle plotu 
sběrného místa ve Dvorské ulici.
Na tento kontejner v cenové výši téměř 52 000 Kč nám přispěla 
právě společnost Elektrowin a.s.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat a doufám, že Vaše 
spotřebiče skončí právě zde, a ne někde v lese nebo v příkopu u cesty. 
Recyklace elektrozařízení má zvlášť v současné době opravdu smysl.
Děkuji, že třídíte odpady a tento kontejner je další příspěvek k tomu, 
abychom měli krásný čistý obvod. 

Blanka Kantová, Starostka MO6  
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