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Do Litic přijelo
divadlo Pluto

Oprava mostu
v Liticích

Vážení sousedé,

přichází jedno z nejhezčích období roku, čas Vánoc. 
Předvánoční shon se blíží ke konci, nálada se s adventem 
začala postupně měnit na klidnější, pohodovou a lehce 
odpočinkovou, jak tomu v tomto období ke konci roku 
bývá a všichni už netrpělivě očekáváme vánoční svátky. .
V tomto čase se také všichni těšíme na atmosféru, která .
Vánoce provází, na vůni stromečku, vánočního cukroví 
a především na své blízké, se kterými budeme tento čas .
trávit. Chtěl bych Vám všem popřát, abyste prožili 
vánoční svátky v klidu a pohodě a vnovém roce, aby se . .
Vám dostalo mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Rád .
bych Vás také seznámil s událostmi, které se za uplynulých 
několik měsíců podařily na našem obvodu uskutečnit 
nebo zrealizovat. Vše, co se v Liticích odehrálo se do Listů 
určitě nevejde, ale rádi bychom Vám přiblížili alespoň část 
z toho. 

Přeji Vám a vašim rodinám ty nejhezčí vánoční svátky 
a mnoho úspěchů do roku 2023..

Michal Hausner – Váš starosta

Nové vedení našeho
obvodu

Vánoční trhy 
a rozsvícení vánočního
stromu v Liticích



Zprávy z obvodu

Oprava mostu v Liticích

Od soboty 3.12. byl znovu otevřen most na Klatovské a vrátila 
se na něj veškerá doprava. Pro pěší byl umožněn průchod po 
celou dobu opravy po provizorním chodníku. Oba chodníky 
byly následně 10. 12. dodělány do finálové podoby.
Práce na opravě mostu byly složité a vyžádaly si v průběhu 
stavby změny v postupu. Přesto se podařilo stihnout opravu 
do zimy a vyhnuli jsme se případnému přerušení stavby kvůli .
mrazivým měsícům.
S otevřením mostu se nám v Liticích, především v přilehlých 
ulicích, kterými byla vedena objízdná trasa, dost ulevilo. 
Vzhledem k dopravě to pro nás bylo několik náročných 
měsíců. Děkuji všem obyvatelům Litic, i projíždějícím za 
trpělivost. Městu Plzeň pak za odborný dozor stavby 
a financování opravy. Oprava mostu vyšla na 25 milionů .
korun.

Vánoční jarmark v Lidovém domě

Desítky lidí si našli 26.11. cestu na jarmark do Lidového domu, 
kde si mohly děti nově také vytvořit výrobky s vánoční 
tématikou. Dílny pro děti pod patronátem místostarostky 
Veroniky Lukešové slavily veliký úspěch a zájem nejen u dětí.  

Hasiči  dostali nový Volkswagen Transportér
Město Plzeň do svého rozpočtu na rok 2022 zařadilo nákup čtyř vozidel 
Volkswagen Transportér pro jednotky sboru dobrovolných hasičů na území 
města. Jedno z těchto vozidel dostali hasiči v Liticích. Nové auto nahradí 
starší vozidlo tohoto typu a bude využíváno jednotkou SDH při 
mimořádných událostech, školeních jednotky, dále v rámci ochrany 
obyvatelstva a pro potřeby městského obvodu. Obrovskou pomoc také 
vykoná při přesunu mladých hasičů na tréninky a soutěže mládežnických 
družstev. Pořizovací cena nového hasičského vozidla byla 1,4 milionu korun.

 Michal Hausner
 starosta městského obvodu Plzeň 6 Litice

Sál dále tradičně zaplnily stánky se zbožím, výrobky a produkty 
jednotlivých prodejců. Dvakrát během průběhu jarmarku 
vystoupily děti ze školní družiny. Před oběma vystoupeními 
dětí přivítal všechny přítomné starosta městského obvodu 
Michal Hausner a poděkoval zahrádkářům a místostarostce za .
spolupráci při organizaci této akce.



Zprávy z obvodu

Nové vedení Městského obvodu
Z letošních voleb do zastupitelstev obcí, které se konaly 23. 
a 24. 9. vzešlo nové zastupitelstvo a následně vedení našeho .
městského obvodu. Na ustavujícím zastupitelstvu byl do 
funkce starosty většinou hlasů zvolen Michal Hausner, 
místostarosty se stali Mgr. Veronika Lukešová a Ing. Radek 
Palán. První místostarostce byla svěřena oblast sociální 
a druhému místostarostovi oblast ekonomiky a rozpočtu. .

Lampionový průvod
Další z několika akcí, kterou nové vedení obvodu připravilo 
ještě do konce tohoto roku, byl lampionový průvod. Ve čtvrtek 
1.12. v 17 hodin se u Hasičské zbrojnice sešlo 114 lidí 
s lampiony a společně se starostou a místostarostkou vyrazili .
směrem do Škodalandu, kde na ně čekal další program 
a rozsvícení vánočního stromu na hladině Borské přehrady. .
Průvodu se zúčastnily především rodiny s dětmi, ale i další 
věkové skupiny lidí, kteří si přišli společně navodit 
předvánoční atmosféru.

Litická knihovna obdržela dar od spolku 
chovatelů

Chovatelé základní organizace Plzeň 6 se sídlem v Liticích 
darovali místní pobočce Knihovny města Plzně umístěné 
v budově základní školy v Přeučilovo ulici novou knihu.  .
Autorem díla nazvaného „Dějiny českého holubářství“ je člen 
spolku Plzeň 6 ČSCH. Celobarevná vázaná kniha v tvrdých 
deskách o 720 stranách a 1 101 obrázcích žánrově řazená do 
agrárně volnočasové odbornosti byla oficiálně pokřtěná na 
celostátní výstavě Českého svazu chovatelů v Lysé nad Labem 
za přítomnosti předsedy svazu a ředitele výstaviště v jedné 
osobě Mgr. Ondřejem Matoušem. Vydání knihy podpořil 
odbor kultury a výboru pro životní prostředí a zemědělství .
Plzeňského kraje. Pro potřeby čtenářů na Plzeňsku bylo vedle 
daru pro litickou knihovnu poskytnuto zdarma dalších 9 knih 
v celkové hodnotě 8.800 Kč. Kromě Studijní a vědecké .

knihovny v Plzni slouží darované knihy široké veřejnosti 
v dalších předních knihovnách Plzeňského kraje..

Předseda spolku Ing. Aleš Bukovský, M c...S



Do Litic přijelo divadlo Pluto
V pátek 9.12. uspořádal městský obvod divadelní představení 
v sále Lidového domu. Vyprodaný sál se od 19 hodin bavil při .
hře Šílený prachy. Plzeňské divadlo, ve kterém účinku herci jako 
Pavel Kikinčuk, Lukáš Langmajer, Pavla Bečková, nebo Jiří 
Bláha se v Liticích představilo již podruhé. Vedení městského .
obvodu plánuje divadelní představení pro dospělé v Liticích 
pořádat pravidelně každý rok na přelomu listopadu a prosince. 
V plánu má také pořádání dětských představení. 

Zprávy z obvodu

Litické listy - Vydává Úřad městského obvodu, Plzeň 6 - Litice, Klatovská 243, 321 00 Plzeň 6 - Litice, IČ: 00075370, 
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starosta Městského obvodu Plzeň 6 Litice Michal Hausner a P. Francesco
Meneghini, ŘKF Litice a Koinonia Jan Křtitel

Rozsvícení Vánočního stromu
V neděli 27.11. jsme u kostela sv. Petra a Pavla na Budilovo 
náměstí rozsvítili litický Vánoční strom. Rozsvícení stromu 
jsme tentokrát doplnili o vánoční trhy, které v okolí našeho 
kostela probíhaly už od 15 hodin. Od této chvíle začali na 
vánoční t;rhy přicházet lidé z různých částí Litic, i okolí. .
Největší počet lidí ale samozřejmě přilákalo samotné 
rozsvícení vánočního stromu. Okolo půl páté se začal prostor 
mezi stánky, kostelem a Mateřskou školou silněji zahušťovat 
a zhruba půl hodiny před samotným rozsvícením se už těžko .

hledalo volné místo v okolí připraveného stromu. 
Adventní večer a chvíli před rozsvícením zpříjemnily děti ze 
školní družiny. Zahrály a zazpívaly vánoční písně a koledy, 
které nacvičily s vychovatelkami..
Vánoční strom se rozzářil krátce po osmnácté hodině, po 
doznění zvonů z věže kostela. Odpočítávání zahájil starosta 
Městského obvodu Plzeň 6 Litice Michal Hausner společně 
s P. Francesco Meneghini ŘKF Litice a Koinonia Jan Křtitel. . .
Postupně se přidali snad všichni účastníci a po odpočítání se 
rozsvítil nádherný vánoční strom, po čase jeden společný 
vánoční strom v Liticích.
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