
 

 

 

 

Nový rok 2021 
 

Česká republika se nadále nacházela v nejvyšším stupni covidového ohrožení což, ovlivnilo 

oslavy začátku nového roku. Veřejné silvestrovské oslavy byly zrušeny. Rozloučení 

s uplynulým rokem a přivítání nového probíhalo výhradně na soukromé úrovni. Oslava 

Nového roku v Liticích proběhla v poněkud komornější formě, než tomu bylo dříve. Znatelně 

ubylo dělbuchů a raket, nicméně řada místních si přesto této kratochvíle užila do sytosti.  

Tradiční novoroční pochod nebylo možno z výše uvedených důvodů uspořádat. Řada 

místních ovšem sama využila poměrně pěkného počasí a v první den roku vyšla na soukromé 

procházky do okolí Litic. S obavami, ale i nadějí ve zlepšení všeobecného stavu v boji 

se zákeřnou nákazou, litičtí vstoupili do nového roku. 
 

 
 

Pohled na Litice v první den roku 2021. 
 

 
 

Pozůstatky „odpalovacích stanovišť“ v blízkosti Dubové hory ráno 1. ledna 2021. 



 

 

Covid-19 

 

Pandemické onemocnění covid, které paralyzovalo dění v celé České republice v roce 2020, 

pokračovalo i v roce následném. Obzvlášť náročné byly zejména první tři měsíce v roce. 

Novým impulzem pro řešení situace byl start očkování. V prosinci 2020 bylo zahájeno 

očkování vakcínou ve světě. Od 27. téhož měsíce a zejména v lednu 2021 začalo očkování i 

v České republice. Každý z očkovaných musel dostat vakcínu ve dvou dávkách. Do konce 

ledna bylo naočkováno zhruba 220.000 občanů. Nejdříve byli očkováni zdravotníci a následně 

starší občané, pro něž byla nemoc obzvláště nebezpečná. Během února a března byla 

očkována i řada nejstarších litických občanů. 

Děti nadále nechodily do škol a učily se z domova tzv. distanční výukou. Výrazná omezení 

probíhala v celostátním měřítku. Od 1. března byl omezen pohyb mezi okresy. Cestování do 

zaměstnání tak bylo pro mnohé spojeno s policejní kontrolou. Policejní hlídky se staly 

všedním jevem. Stát přenesl odpovědnost za testování a část nákladů s tím spojené na firmy. 

Ke kritickému naplnění nemocnic došlo ve dnech 8-.11. března, kdy nemocnice v Plzeňském 

kraji hlásily 0 volných míst pro pacienty nakažené covidem. Ve všech podnicích musely 

firmy od 12. března zajistit kompletní testování svých zaměstnanců antigenními testy. 

Zaměstnanci byli testováni vždy jednou za týden. I toto opatření ovšem pomohlo zabrzdit 

šíření nemoci. V prvním březnovém dni byla přerušena distanční výuka. Konec nouzového 

stavu nastal 12. dubna. Část dětí se vracela do škol, otevíraly se postupně obchody a život i 

veřejný se postupně začal během dubna vracet do zaběhlého standardu.  

Nejsmutnější statistikou byla bilance zemřelých. V lednu zemřelo v souvislosti s covidem 

v České republice 4777 občanů. V únoru 4083 a v březnu dokonce 5939. Tato smutná 

statistika zasáhla i do Litic. Smrt v souvislosti s covidem zasáhla několik seniorů ze sídliště, 

ale i jiných částí obce.  

Obec během března poskytovala seniorům a rodinám s dětmi pomoc z potravinové banky. 

Byly rozdávány obecně nařízené respirátory. Bylo poskytováno 5 ks respirátorů na osobu. 

Situace se začala prudce lepšit v průběhu dubna a května. Během letních měsíců klesla 

průměrná celorepubliková hodnota pod 2000 nakažených. Nárůst nakažených byl 

zaznamenán v druhé polovině září. V říjnu a listopadu pandemie řádila opět v plné síle. Opět 

přišel ke slovu nouzový stav, který trval až do 25. prosince. Byly hlášeny tisícové denní  

přírůstky nakažených. Úmrtí ve srovnání s lednovou vlnou výrazně ubylo. Velkým tématem 

se stala proočkovanost obyvatel. Národ se rozdělil na očkované a neočkované. 

 

 
 

Covid, vakcína, očkování – slova, která byla v roce 2021 každodenním pojmem i v Liticích. 

Očkování někteří zvládli během roku i třikrát.  

 

 

 



 

 

Sčítání lidu 
 

Český statistický úřad v roce 2021 uspořádal pravidelné sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání 

začalo 26. března 2021 a probíhalo až do 11. května téhož roku. Novinkou byla možnost 

realizace vyplnění sčítacího formuláře v elektronické podobě. Samotný start elektronického 

systému skončil celkovým kolapsem systému, nicméně se podařilo do dvou dnů obtíže 

vyřešit. Tuto možnost sčítání využila velká část veřejnosti. Sčítání v papírové podobě se stalo 

okrajovou záležitostí. Statistické údaje z Litic byly zveřejněny na samém konci roku. K datu 

sčítání bylo v Liticích 1914 občanů (k 1.5.2021 v evidenci obyvatel bylo 2118 občanů a 

k 1.1.2022 2153 občanů). V statistickém výčtu lze možno vyčíst mnoho zajímavých 

statistických údajů. Například to, že 14 % obyvatel v Liticích tvoří děti do věku 15 let. 

Přibližně stejný počet je pak občanů v důchodovém věku. Těch je v Liticích 285, což tvoří 

14,9 %.  Statistika udává podíl na druhu vzdělání, národnostní složení, vztah dotazovaných 

k náboženství a ekonomickou aktivitu. Kompletní přehled všech statistických údajů je na 

samém závěru kroniky roku 2021. 

 

 

Práce sociální komise, změny počtů obyvatel 
 

Litice v roce 2021 zaznamenaly mírný nárůst počtu obyvatel. Vzrůstající trend posledních let 

pokračoval. Během roku se narodilo 20 dětí, tzn. zcela stejný počet jako v předchozím roce. 

Ve stejném období zemřelo 15 občanů. Vliv nemoci covid na tento počet byl minimálně 

třetinový. Nejvíce dětí (4) se narodilo v dubnu, nejvíce občanů (6) zemřelo během kulminace 

covidu v březnu 2021.   

Co se týče vývoje počtu obyvatel v obci, během roku přirozenou měnnou (narození/úmrtí) 

přibylo v obci 5 občanů. Mnohem větší změna nastala vlivem stěhování. V roce 2021 se 

přistěhovalo celkem 79 lidí a odstěhovalo 58. Přírůstek vlivem stěhování byl tudíž +21 

občanů. Při sečtení obou vlivů činil celkový nárůst obyvatel 26. 

Velice aktivní byla sociální komise, které předsedala paní Veronika Lukešová. S ní 

spolupracovaly Dagmar Jelínková, Jitka Hudečková st. a Marie Mouleová. Společně 

navštěvovaly jubilanty. Tato činnost byla vzhledem k velkému poměru lidí důchodového 

věku poměrně intenzivní a časově náročná. A to i navzdory období, kdy během pandemie 

nebylo možné mnohé navštívit. Ne každý měl o návštěvu zástupců obce zájem. Přesto byla 

v roce 2021 realizována celá řada návštěv jubilantů.  

Členky sociální komise pomáhaly s organizací vítání občánků a zapojovaly se i jinak do dění 

v obci. 
 
 

Litice v kybernetickém prostředí 

 
K velkému zlepšení v oblasti informovanosti občanů Litic došlo na počátku června. 

Konkrétně 4. června byl spuštěn profil facebookové stránky Litic. Tento komunikační 

standard běžně používá velká část místních občanů. Propojení obce s tímto standardem 

výrazně zjednodušilo přístup k mnoha užitečným informacím.  

Během léta se podařilo rovněž realizovat veřejné internetové připojení. V červnu a červenci 

byla spuštěna síť WIFI4EU. Na veřejný internet je možno se bezplatně připojit v oblasti 

městského úřadu, pošty, ve škole, v knihovně, hasičské zbrojnici a blízkých zastávkách MHD. 

 
 

 



 

 

 

Výstavba 
 

Obecní zastupitelé se rozhodli v počátku roku řešit letité problémy s obecním rozhlasem. 

V některých částech obce hlášení nebylo rozumět a v některých částech obce rozhlas vůbec 

není. Zároveň bylo nutné aktualizovat a renovovat velice starou verzi varovného systému. Ze 

strany města Plzeň nebyla ovšem poskytnuta dotace. Akce byla přesunuta na rok 2022. 

Stavební událostí roku byla oprava Černého mostu v chatařské oblasti nedaleko od Valchy. 

Rekonstrukce byla financována městem Plzeň a probíhala od dubna do srpna 2021. 

Nejzajímavější částí rekonstrukce bylo kompletní sejmutí mostu a jeho přesun z prostoru nad 

železniční tratí na vedlejší prostranství, kde došlo k opravě a nátěru konstrukce. 
 

 
 

Stav lávky „Černý most těsně před rekonstrukcí. Svahy nad kolejištěm byly zcela zbaveny 

náletových dřevin. 
 

 
 

Most byl zcela odstaven ze svého stanoviště. Stav 23. dubna 2021. 
 



 

 

 
 

Velice nezvyklý pohled. Kolejiště bez mostu. 
 

Oprava mostu se protáhla kvůli povětrnostním podmínkám. Pro urychlení prací bylo kolem 

mostní konstrukce postaveno lešení, které bylo zakryto plachtovinou. Opravy a nátěry 

konstrukce mostu tak mohly probíhat i ve větru a drobném dešti, kterého v daném odbodbí 

bylo poměrně hodně. Souběžně s opravou mostní konstrukce proběhly náročné zemní práce 

na obou stranách břehů. Prakticky byly vybudované zcela nové základy pro usazení mostní 

konstrukce.  Po ukončení opravy mostní konstrukce a nové povrchové úpravy bylo 

přistoupeno k nejzajímavější části opravy. Pomocí obrovského a velmi výkonného jeřábu byla 

celá mostní konstrukce usazena zpět na původní místo. Přípravné práce probíhaly v pátek 13. 

srpna. Samotný přesun byl realizován opět v pozdních nočních hodinách z pátku na sobotu. 

Bylo tak učiněno se záměrem nenarušovat provoz železniční tratě. Navzdory zvláštně 

zvolenému datu pátku třináctého proběhlo usazení mostu bez větších problémů. V sobotu 14. 

srpna okamžitě pokračovaly dokončující zemní práce. Most byl slavnostně dán do užívání 

pěším a cyklistům dne 1. září 2021. U příležitosti uvedené rekonstrukce se podařilo i částečně 

opravit příjezdovou cestu k mostu. Povrch ulice Osadní, kterou léta hyzdily značné výmoly, 

byl opraven. 

 
 

Příprava obřího jeřábu k přenosu a  usazení mostu v odpoledních hodinách v pátek 13. srpna 2021.   



 

 

 
 

Sobota 14. srpna ráno. Most je úspěšně na svém místě. 
 

Stavební úpravy probíhaly i na veřejných komunikacích v blízkosti obce. V období od 21. 

dubna do 29. dubna probíhala rekonstrukce nájezdu na dálniční přivaděč, a to v obou 

směrech. Oba nájezdy byly krátce uzavřeny. Byl odfrézován povrch silnice a byl položen 

nový. U východní části výjezdu a nájezdu byl změněn i náklon vozovky. Při jízdě se výrazně 

snížilo vynášení vozidla z vozovky a zlepšily se tak jízdní podmínky pro řidiče. Ani tato 

úprava ovšem nezabránila častým nehodám v tomto místě. Během roku jich bylo několik. 

K těžší dopravní nehodě na tomto místě došlo dne 26. listopadu 2021. Obešla se bez zranění, 

ale oba osobní automobily doznaly značných škod. 
 

 

Finální stavební práce na západní straně nájezdu na dálniční přivaděč ze dne 28. dubna 2021. 



 

 

V mnoha částech obce v průběhu roku pokračovala výstavba nebo rekonstrukce rodinných 

domů. V průběhu roku 2021 bylo v Liticích započato se stavbou 7 rodinných domů s počtem 

9. bytových jednotek. Výstavba dalších dvou budov byla zahájena pro rekreaci. Dokončeno 

bylo celkem 14 budov. Z toho 10. bytových s počtem 12. bytových jednotek a čtyři nebytové. 

Kolaudováno a popisných čísel pak bylo přiděleno celkem 18. 

 

Stavba nového bytového domu na Hůrce. Stav 23. dubna 2021. 

 

 
 

Stavba nového domu v ulici Za Farou. Stav v říjnu 2021. 



 

 

V závěru roku byl zahájen Správou veřejného statku města Plzně další zajímavý projekt. 

Jednalo se o opravu cesty mezi Kotkovou chatou a železničním mostem. Stavební práce byly 

zahájeny 22. listopadu. Byly vytrhány staré letité betonové panely, upraveno odvodnění a 

vytvořeny propustky. Nakonec byl položen nový asfaltový povrch. Bezprostředně u Kotkovy 

chaty byly do nového podkladu opět usazeny betonové panely. Stavbou byla pověřena firma 

Cetina a Kenaur s.r.o. a byla rychle a vysoce profesionálně provedena. Vznikla tak nádherná 

cesta, která je součástí projektu Greenway. Po dořešení majetkových záležitostí je plánována 

další výstavba stezky směrem na Dobřany. Během vánočních procházek si již litičtí občané 

vykračovali po dokončené stezce se zcela novým asfaltovým povrchem. 

 

   
 

Momentky pořízené během výstavby cesty dne 27. listopadu 2021. 
 

   
 

Nově vyasfaltovaný povrch – stav 22. prosince 2021. 
 

Stavební činnost v obci probíhala takřka do posledních dnů roku 2021 a to nejen v soukromé 

rovině. V průběhu listopadu a prosince bylo možné zaregistrovat zemní práce v oblasti ulic 

Klatovská, Na Vršku, Kamenitá, Široká a Dvorská, kde probíhal přesun nadzemního rozvodu 

elektrické energie do země. Při té příležitosti byla řešena i obměna veřejného osvětlení. 

Vzhledem k rozsahu akce se plánovalo dokončit práce v dubnu 2022. Veřejné osvětlení se 

v listopadu podařilo umístit i v ulici Na Konci. 
 

 

 



 

 

Péče o obecní zeleň a ekologii v obci 
 

Dne 1. května proběhla na popud místostarostů obcí Litice a Útušice akce za účelem úpravy 

vznikající stezky do Útušic. Místostarosta Litic Michal Hausner dokázal v krátké době 

shromáždit 18 dobrovolníků, kteří provedli částečné urovnání terénu na této vznikající pěší 

cestě. V loňském roce byla realizována výsadba mnoha stromků lemujících tuto kdysi 

zaniklou a nyní opět obnovenou cestu. Účelem akce bylo v rámci omezených možností 

urovnat povrch. Stezka v šíři dvou metrů od těchto stromu bude následně povrchově 

upravena. 
 

 
 

Část dobrovolníků fotografovaných na konci akce dne 1. května 2021. 
 

V polovině května proběhlo prosekání stromovky. Velká část třešní vedle silnice Klatovská 

byla již velmi stará a mnohé stromy již byly nebezpečné svému okolí. 

Dalším drobným krokem ve směru ochrany životního prostředí v Liticích bylo zřízení nádoby 

pro ekologickou likvidaci zářivek a výbojek. Tento materiál doposud běžně končil 

v komunálním odpadu, kam nepatří. V druhé polovině července byla příslušná odpadová 

nádoba umístěna u schodů na úřad městského obvodu. 

V polovině září byla Správou veřejného statku města Plzně zřízena v blízkosti Litic naučná 

stezka. Vstup na stezku byl umístěn v lese nad hřbitovem. Obsahuje celkem osm zastavení. 

Poslední zastavení je na cípu lesa u cesty z Kotkovy chyty do sídliště. Na tabulích je umístěno 

mnoho zajímavých informací o místní flóře a fauně. Mnohdy formou hry. Stezka zaujme 

zejména děti, nicméně s úkoly se potrápí i dospělí.  Současně byl na vyhlídce instalován panel 

s panoramatickým snímkem, kde si mohou návštěvníci vyhlídky prověřit své zeměpisné 

znalosti Plzně a jejího okolí. 



 

 

  
 

Vstup do stezky „Na radaru“ a jedno z dalších zastavení obsahující informace o místních dřevinách. 

 

Dalším chvályhodným skutkem byla instalace čtveřice laviček na cestě ze sídliště ke Kotkově 

chatě. Projekt realizovala Správa veřejného statku města Plzně. Na počátku prosince byly 

nové lavičky umístěny v přední části cesty, před odbočkou na pomologickou stezku. Lavičky 

nahradily z části staré, mnohdy improvizované, které zde dříve stály. Nové posezení uvítají 

zejména starší lidé, kteří zde v této klidné části obce často relaxují a rozjímají. 
 

   
 

Dvě ze čtyř nově instalovaných laviček. 
 

Masopust 
 

Masopustní veselí v roce 2021 probíhalo pouze v soukromé rovině. Tradiční průvod masek se 

vzhledem k protipandemickým opatřením nemohl konat. 
 

Rekonstrukce historické sochy 
 

V březnu byla zahájena rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého umístěná na mostě přes 

Litický potok na ulici Klatovská. Socha světce z roku 1838 (stáří 183 let) byla podrobena 

kompletní opravě. Náročné bylo již samotné sejmutí sochy z podstavce. Podstavec sochy byl 

ukotven na železném trnu, který byl zalitý olovem. I třítunová síla hydraulického ramene měla 

se sejmutím sochy problém. Socha byla nicméně úspěšně sejmuta a putovala do ateliéru 

v Plzni Božkově.   
 



 

 

 
 

Momentka z nakládky sochy určené k rekonstrukci. 

 

Rekonstrukce vzácné sochy byla svěřena restaurátorovi Bc. Petru Círlovi. Tento velice 

zkušený restaurátor se může pochlubit více než dvaceti rekonstrukčními projekty. Není bez 

zajímavosti, že socha sv. Jana Nepomuckého z Litic není první sochou tohoto světce kterou 

pan Círl rekonstruoval. Ve své kariéře se podílel na rekonstrukci sochy sv. Jana 

Nepomuckého ve Vsi Touškově, v Plzni Lochotíně, v Černošíně a v Přešticích. Projekt 

v Liticích byl jeho již pátý světec tohoto jména. 
 

 
 

Nádherně rekonstruovaná socha v ateliéru restaurátora. 



 

 

 

 
 

Rekonstruovaná socha se vrátila na své místo na mostě na Klatovské ulici dne 18. června. 

 

Status stavby hal v průmyslové zóně 

 
V otázce stavby hal ani v roce 2021 zásadní výsledek nepadl. Kauza se nadále posouvala 

v soudní rovině. Čekalo se na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti. To 

nepadlo a investor měl zelenou stavět, pokud zajistí a splní všechny podmínky a stanoviska. 

Investorovi vypršela lhůta v nájemní smlouvě na městské pozemky, podle které měl do konce 

roku 2020 podat žádost a stavební povolení. To nestihl, čímž smlouvu porušil. Město mělo tak 

možnost od smlouvy odstoupit. K tomu ovšem nedošlo. Porušená nájemní smlouva byla stále 

platná a investor pokračoval v přípravě projektu. 

Důležitou záležitostí byl územní plán. ÚMO6 podalo návrh na zmenšení území určeného pro 

výrobu a zvětšení území obytné části. O návrhu změny územního plánu se jednalo dne 29. 

března 2021 na zastupitelstvu města Plzně. Tato změna mohla znamenat definitivní stopku 

původního projektu. Návrh UMO6 byl lidmi z Útvaru koncepce zařazen mezi nedoporučené 

zpracovatelem. Jedinou nadějí tak zůstalo soudní jednání. V létě investor podal žádost o 

územní rozhodnutí na příjezdovou komunikaci a nakonec i samotnou stavbu. Současně 

zástupci investora kontaktovali vedení obce a projevili snahu projednat řešení podmínek 

umožňující start projektu – řešení zásobování vodou, stavbu valu mezi halami a rodinnými 

domky a další náležitosti. Vzhledem k tomu, že trvají na velikosti staveb dle původního plánu, 

k posunu v jednání nedošlo. Ke konci roku bohužel investor získal územní rozhodnutí na 

příjezdovou komunikaci i s novým kruhovým objezdem. Vydání územního rozhodnutí na 

haly bylo přerušeno z důvodu nevypořádání připomínek v termínu. 

 

Monitorování provozu lomu Litice 
 

Během roku bylo v lomu zaznamenáno celkem 34 clonových odstřelů. Rozdělení četnosti dle 

měsíců bylo následující: leden 3x, únor 2x, březen 2x, duben 2x, květen 4x, červen 2x, 

červenec 3x, srpen 4x, září 4x, říjen 4x, listopad 2x a v prosinci 2x. Nárůstu četnosti 

odpovídalo i zvýšené množství použité trhaviny. Celkem bylo použito 245.200 kg trhaviny. Je 

to o 12% více než v předchozím roce.  Nárůstu trhaviny samozřejmě odpovídá i nárůst 

vytěženého kamene a rovněž nárůst ekologické zátěže pro obec. Všechny odstřely provedl 

střelmistr pan Jakub Pešek. 



 

 

 

 
 

Lom se během roku 2021 opět notně rozšířil a prohloubil. 

 

Rovněž v letošním roce provozovatel lomu (fi. Eurovia) obci věnoval sponzorský dar. 

V letošním roce byl použit na lavičky pro venkovní třídu litické základní školy. Na 

financování se ovšem podílel i MO Plzeň 6. 

 

 

Vzpomínková akce – pietní akt 
 

Rovněž v letošním roce proběhl pietní akt věnovaný památce amerických letců zcela 

netradičně. Trvající proticovidová opatření neumožňovala provedení akce v tradičním 

formátu. Tentokrát proběhla akce na tři etapy. V neděli 25. dubna přesně v den 76. výročí od 

tragické události se na místě mnoho nedělo. Dostavila se trojice vojenských veteránů, aby  

položeli kytice a zapáleli svíčku na vzpomínku padlé šestice amerických letců a čtveřice 

popravených spojeneckých vojáků. K uložení prvních věnců z rukou organizací a spolků 

došlo následného dne v pondělí 26. dubna. Svojí vzpomínku a kytice věnovali zástupci 

Československé obce legionářské, Český svaz letectví letci – Plzeň a zástupce muzea Patton 

Memorial Plzeň. Téhož dne s časovým odstupem uložili slavnostně věnce zástupci Sdružení 

válečných veteránů plzeňského kraje a Patrioti odkazu gen. Jana R. Irvinga.  

 



 

 

 
 

Patrioti odkazu gen. Jana R. Irvinga vzdávají hold válečným obětem – 26. duben 2021. 

 

 
 

Třetí část pietního aktu se konala v úterý 27. dubna, kdy byl položen věnec zástupci obce paní 

starostkou Blankou Kantovou a místostarostou panem Michalem Hausnerem. Jejich příkladu 

následoval zástupce americké ambasády pan Benjamin Fehrman a primátor města Plzně pan 

Martin Baxa. Při jeho uložení věnce došlo k vypuštění dvojice poslů míru v podobě bílých 

holubů. O toto zpestření se postarali litičtí chovatelé. Následovalo uložení věnce náměstkem 

pro oblast kultury a památkové péče Markem Ženíškem. Přidali se zástupci Armády České 

republiky a představitele Klubu 3. Armády Plzeň a Military Car Club Plzeň. Posledně 

jmenovaná organizace doprovodila akci historickou technikou. Následoval krátký neoficiální 

projev primátora Plzně a starostky Litic. Akce, která se nesměla vzhledem 

k protipandemickým opatřením konat, se účastnilo odhadem padesát účastníků. S odstupem 

času projevili příbuzní letců (Anne Mazer – dcera bočního střelce Harry Mazera a Jim 

Heustes – bratranec palubního technika Josepha Heustesse) velkou vděčnost za vzpomínku, 

kterou věnovali mnozí v Liticích památce jejich příbuzným. 

 



 

 

Litická máj 

 
V pátek 30. dubna v podvečer proběhla stavba litické máje. Stejně jako v loňském roce 

probíhala akce zcela neoficiálně v době protipandemických opatření. Stavba proběhla již 

druhým rokem u litického jezu. Středně vysoká máj byla postavena velice rychle. U 

následného táboráku se za velice příjemné atmosféry setkalo odhadem 80 účastníků. Po 

dlouhém období covidové izolace se jednalo o zajímavé a vítané společenské oživení. Nic 

nevadila nepřízeň počasí. 

 

  
 
                     ….máj jde vzhůru.                                     ….příjemné posezení u táboráku. 

 

 

Zájezd 
 

Vzhledem k protipandemickým opatřením se zájezd pro důchodce nerealizoval. Ze stejných 

důvodů nebylo realizováno připravované divadelní vystoupení v Lidovém domě. I o to 

občany připravil covid.  

Noc kostelů 
 

V pátek dne 28. května 2021 byla opětovně realizována „Noc kostelů“.  Tato celorepubliková 

akce byla uspořádána rovněž v litickém kostele sv. Petra a Pavla. Noc kostelů byla zahájena 

v 18:00 asi hodinu trvající volnou prohlídkou kostela. Úvodní pozdrav pronesl plzeňský 

biskup Mons. Tomáš Holub. Následovala zajímavá přednáška Ing.arch. Jana Soukupa, který 

prezentoval detaily o restaurování gotické sochy Litické Madony a sv. Anny Samotřetí. Poté 

se rozezněly varhany v podání katedrálního varhaníka Aleše Noska. Za zvukové kulisy 

varhan si návštěvníci mohli prohlédnout kostel. Většina účastníků podnikla výstup do kostelní 

věže, odkud je krásný výhled na Litice a blízké okolí. Noc kostelů byla zakončena ve 21:00.  



 

 

 

  
 

 
 

Snímky z květnové noci kostelů v Liticích. 

 

 

Záchrana lidského života 

 
Dne 22. června 2021 ve večerních hodinách došlo před budovou Lidového domu ke kolapsu 

muže, který upadl do bezvědomí a nedýchal. Incidentu byl přítomen pan Lukáš Fořt člen 

Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, který bezodkladně zareagoval a zahájil 

kardiopulmonální resuscitaci. Při nepřímé srdeční masáži mu byl nápomocen pan Ladislav 

Fišera. Oba shodou okolností členové jednotky sboru dobrovolných hasičů Litice. Třetím, kdo 

se zapojil do záchrany lidského života, byl občan Martin Houdek, který držel hlavu 

resuscitovaného v záklonu. Současně byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která po 

příjezdu pacienta převzala a pokračovala v odborné resuscitaci. Pacienta se následně podařilo 

navrátit ke spontánnímu oběhu. Dle vyjádření lékaře Zdravotnické záchranné služby 

Plzeňského kraje Marcela Hájka, byla před příjezdem jejich vozu prováděna velmi kvalitní 

manuální srdeční masáž. Lukáš Fořt, Ladislav Fišera a Martin Houdek mají díky svému 



 

 

včasnému zásahu nemalý podíl na záchraně ohroženého života. V prosinci 2021 byl jejich čin 

odměněn poděkováním a plaketou v prostoru radnice města Plzně. 

 

 
 

Dvojice záchranců při prosincovém dekorování. 

 

Bezpečnost v obci – doprava 
 

Během roku 2021 bylo v obci možno zaznamenat několik aktivit řešící bezpečnost občanů. 

Dne 23. června, v součinnosti se strážníky Městské policie Plzeň-Bory, dobrovolnými hasiči 

z Litic, Bolevce a hasiči Plzeňského kraje Požární stanice Plzeň-střed, proběhl test 

průjezdnosti požární techniky Liticemi. Testu se účastnila výšková technika, která by 

zasahovala při požáru vícepodlažních domů. Například v sídlišti. Cílem akce bylo 

připomenout občanům, jak je důležitá ohleduplnost při parkování. Při ostrém zásahu je 

klíčová rychlost průjezdu požární techniky na místo zásahu. Cvičení proběhlo zejména 

v oblasti sídliště. 
 

  
 

Test průjezdu požární techniky v ulici Spádná – 23. červen 2021. 
 

Litičtí zastupitelé vyslyšeli podněty občanů a pokusili se řešit téma protažení autobusové 

dopravy v podobě minibusů do sídliště. Zejména starším občanům by tato záležitost výrazně 

ulehčila cestování do Plzně. V červnu proběhl test průjezdnosti minibusu navrženou trasou 

https://www.facebook.com/hashtag/hzsplze%C5%88sk%C3%A9hokraje?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgTnUOMTWdtwf2Sct1_wlYAgsAOoL7N1F4pEA98uigVsy2CozteKIXbkhp49L35mTQGayangkEDq8Sf3HpHTiRX9riS4A3M03ZMSAUwY67qzJdnYMH2TNlsCqDF8LPW_RLHqQTlDodISviXR8XA-b_9wfZAc126687eVExr_3kDw&__tn__=*NK-R


 

 

se záměrem vyzkoušet specifika průjezdnosti dané oblasti i s ohledem na navržené zastávky. 

Téma bylo bohužel uzavřeno s ohledem na nevhodnost šířky silnic v několika místech. I 

zřízení zastávek by narazilo na prostorové komplikace a mnohdy i na neochotu občanů 

respektovat tento nový standard. Nápad zřízení minibusů do sídliště se realizovat nepodařilo. 

Dalším tématem, jemuž se zastupitelé zaobírali bylo řešení bezpečnosti silničního provozu 

v obci.  Městská policie prováděla během roku několikrát měření rychlosti na území celého 

města. V období 1. srpna – 10. srpna toto měření probíhalo i v Liticích v ulicích Klatovská, 

K Valše a Řepná. 

Dlouhodobým řešením ke snížení rychlosti jízdy řidičů v obci byla instalace druhého 

kamerového systému měřící rychlost. Před lety byl instalován měřící systém u severního 

vjezdu do obce. Na konci srpna 2021 byl podobný systém nainstalován u jižního vjezdu do 

Litic. Stalo se tak u příležitosti blížícího se zahájení nového školního roku. Řidiči přijíždějící 

do obce od Šlovic jsou upozorněni na skutečnou rychlost jejich vozidla a mají případně čas 

zkorigovat svoji rychlost, než se přiblíží k prostoru autobusové zastávky, kde je poměrně čilý 

pohyb osob. Zařízení má solární zdroj, což je záruka relativně nízkonákladového provozu. 
 

 
 

Kamerovvý a měřící systém na příjezdu do Litic od Šlovic. 
 

Litičtí zastupitelé reagovali na četné požadavky rodičů a cyklistů. Dne 4. října bylo 

instalováno ochranné zábradlí u křížení cest ze sídliště a ke „Kotkárně“. Zábradlí zvýší 

bezpečnost v tomto místě s ohledem na křížení cest. 
 

 
 

Zábradlí instalované na počátku října 2021. 



 

 

Koncerty barokní hudby - koinonie 

 

Dne 12. června v podvečerních hodinách zdi kostela sv. Petra a Pavla v Liticích rozezněly 

tóny koncertu Omnium Sanctorum s podtitulem „Ke cti svatým apoštolům“. V rámci projektu 

česko-německé spolupráce s názvem „Přátelství online aneb digitální duše hudby“ byl 

z koncertu pořízen záznam, který byl vysílán na platformě YouTube. 

Dne 19. června byl členy koinonie uspořádáno pro nejmenší další odpoledne z cyklu 

Pohádkový les. Za velice horkého počasí se obětavým organizátorům podařilo zajistit 

odpoledne plné her v přírodě. Akce byla velice podařená a téměř stovka návštěvníků se 

rozhodně nenudila. 
 

 
 

Pohádkový les v areálu fary – 19. červen 2021. 

V červnu byla naplánován a realizována oprava jižní strany střechy fary. Fara má nyní 

kompletně opravenou střechu. 

 

 
 

Oprava střechy litické fary v polovině června 2021. 

 



 

 

Litická pouť 
 

Pouťové veselí proběhlo o víkendových dnech 26. - 27. června. Pouťové atrakce byly 

rozmístěny v okolí kostela a část opět v areálu farního dvora. Téměř dvě desítky atrakcí 

potěšily zejména dětské návštěvníky. Pouť proběhla za příjemného teplého letního počasí a 

splnila svůj společenský a zábavný účel. 

 

 
 

Pohled na pouť v Liticích z ptačí perspektivy. 

 

  
 

…. momentka z neděle 27. června na litické pouti. 



 

 

Bredly cup 

 
Letní rozvolnění umožnilo uspořádat další ročník oblíbeného vodáckého závodu. Jak je u této 

události zvykem, vše začalo v předvečer samotného sobotního závodu. V pátek 23. července 

kolem 18. hodiny se začali scházet příznivci vodáckého sportu u jezu nedaleko fotbalového 

hřiště. Zde bylo již vytvořeno zázemí a stan s občerstvením, o jehož vybudování a 

provozování se postarali litičtí hasiči. V podvečer pak vyrazilo několik lodí s lampiony do 

sousední osady ve Lhotě. Samotný závod pak proběhl v sobotu 24. července od 14.00 hodin. 

Druhou závodní disciplínou byl slalom v prostoru jezu. Třetí a poslední disciplínou byl závod 

„háčků“. Kdy na trase jez-most ze sebe vydali soutěžící poslední zbytky sil. Vše proběhlo za 

velice příznivého, teplého letního počasí v úžasné sousedské atmosféře. 
 

 

 
Příprava zázemí pro závod. 

 

Jsme doma v Liticích 
 

Celostátní situace s covidem přiměla členy spolku „Jsme doma v Liticích“ v jarních měsících 

ke dvojici neobvyklým aktivitám. V době jarních prázdnin od 8. března do 14. března 

probíhala v lese na Dubové hoře stopovačka. Jana Sadílková připravila pro děti zajímavou 

aktivitu, která mnohé děti vytáhla z domovů a rozptýlila. 

Spolek nezapomněl ani na životní prostředí. Akce „Ukliďme Česko“ tentokrát proběhla 

netradiční formou tzv. „pytlomatů“. Z důvodu vládních opatření nemohl probíhat sběr odpadu 

tradiční formou. Dobrovolníci si vyzvedli igelitové pytle. Sami si vybrali lokalitu a dle svých 

časových možností vysbírali odpady, které do přírody nepatří. Nalezené odpady pak odnesli 

na shromaždiště k tomu určené. Část přírody tak byla i v době omezených možností 

shromažďování vyčištěna. 

Další velice záslužnou aktivitou spolku bylo vyčištění lesní studánky pod Dubovou horou. 

Cílem bylo vyčistit a zušlechtit pramen studánky a koryto potoka, jímž voda následně protéká 

úbočím k Radbuze. Pramen byl v mnoha místech zanesen bahnem, klestím a kameny. První 

akce proběhla v sobotu 12. června. Jedenácti dobrovolníkům daly zabrat napadané vývraty. 



 

 

Během dvouhodinového úsilí se nicméně podařilo celkově vyčistit studánku a několik desítek 

metrů koryta. K dalšímu zušlechtění lesní studánky došlo dne 31. července. Vzhledem 

k slabší organizaci a letním dovoleným byla účast v druhé etapě výrazně menší. 

 

 

Namáhavá práce v těžkém lesním terénu dne 12. června 2021. Studánka a koryto se začíná 

rýsovat. 

 

Letní kino 
 

Na samém konci školních prázdnin v pátek dne 3. září spolek Naše Litice za podpory MO 

Plzeň 6 Litice upořádal představení letního kina. Akci podpořili litičtí házenkáři, kteří 

umožnili uspořádání filmové produkce v areálu jejich hřiště u Lidového domu. Promítán byl 

film „Přes prsty“. Komedii ze sportovního prostředí si nenechalo ujít více než padesát 

návštěvníků. Za příjemného a teplého večera babího léta začínalo promítání po půl deváté. 

Promítací technika tentokrát vypověděla službu. Posledních pět minut filmu dokoukali 

návštěvníci na monitoru notebooku promítače Marka Hnáta. Toto technické selhání rozhodně 

nepokazilo dojem z akce. Naopak, podtrhlo příjemnou a uvolněnou náladu přítomných. 

 

 

 



 

 

Litická hradní slavnost 
 

Spolek Naše Litice za podpory MO6 Plzeň-Litice, SDH Litice, Statutárního města Plzeň 

dalších subjektů uspořádal další ročník Litické hradní slavnosti. Stalo se tak v sobotu 4. září 

v prostoru hradního areálu. Formát akce byl obdobný jako v loňském roce. Tradičně dobře 

organizovaná hradní slavnost probíhala za velice příznivého počasí a přilákala na tři stovky 

platících dospělých účastníků. Děti měly vstup zdarma. Spolu s účinkujícími, prodávajícími a 

pořadateli se na hradním kopci účastnilo odhadem více než pět stovek lidí. Nikdo nelitoval. 

V úvodu slavnosti zazněla hudba v podání litického občana Honzy Stehlíka. Tento hudebník 

se staral o zábavu s přestávkami na další části slavnosti celkově bezmála tři a půl hodiny.  

Součástí slavnosti byla soutěž o nejlepší jablečný moučník. Tuto soutěž s výtvorem jablek 

v těstě pečených ve tvaru květů růže vyhrála Žaneta Žatkovičová. Tento její výtvor, jakož i 

moučníky ostatních soutěžících byly následně po vyhlášení soutěže ochutnány mnoha 

přítomnými návštěvníky. 

V průběhu hradní slavnosti bylo možné shlédnout tři různá vystoupení skupiny historického 

šermu. Letošního ročníku se účastnila skupina historického šermu Invictum z Plzně. Přestože 

vystoupila pouze čtveřice jejich členů v poněkud komorní formě, bylo na co koukat. Zejména 

druhé vystoupení, pojaté jako výuka dobových technik, mnohé překvapila. 

Návštěvníci se mohli opět účastnit komentované prohlídky hradu. Zasvěcený výklad 

z poznatků historie a podoby hradu podal jeden z organizátorů Pavel Bosák.  

Došlo i na dětské soutěže a vyhlášení jejich vítězů. Pro děti byl připraven i skákací hrad. 

Dospělí využili možnosti několika prodejních stánků. Mnozí uvítali možnost vychutnat si 

lahodnou a dobrou netradiční kávu a koupit skvělá vína nebo dobrý med. V samém závěru 

akce zazněla Disco hudba v podání Marka Hnáta. Tento ročník hradní slavnosti proběhl za 

velké spokojenosti účastněných. Organizace akce klapla perfektně.  

 

 
 

Nad zbytky hradu opět zavlála standarda pánů z Litic. 

 



 

 

 
 

…momentka z vystoupení šermířů skupiny historického šermu Invictum z Plzně. 
 

 

Běh osvobození 
 

Stejně jako v předchozím roce i v letošním roce byl Běh osvobození kvůli pandemii covidu 

termínově přesunut z jara na podzim. V pořadí již 52. ročník Běhu osvobození se podařilo 

zorganizovat ve středu 8. září v areálu biatlonu v Hliništi. Hlavními organizátory byly členové 

pozemního hokeje, ve spolupráci s biatlonisty. Kolem dvaceti z nich se zapojilo do organizace 

závodu, kterého se účastnilo 93 závodníků. Počasí přálo a opět se běhalo na několika tratích, 

které odpovídají věku startujících.  
 

 
 

Šťastné nejmladší vítězky. 

 

Haydnovy hudební slavnosti 
 

Haydnovy hudební slavnosti probíhají v České republice již řadu let. V roce 2021 proběhl 

jeho již 29. ročník. Myšlenku zviditelnit památku génia klasicistní hudby Josepha Haydna 

pomohly zprostředkovat i Litice. Dne 29. září proběhl koncert v kostele sv. Petra a Pavla 



 

 

v Liticích. Byl součástí moha dalších vystoupení probíhajících v rámci festivalu v Plzni a jeho 

okolí. Letošní ročník byl věnován italské a Itálií inspirované hudbě. V liticích vystoupil 

přední český klasicisní orchestr Ensemble, který byl partnerem špičkové varhanici Michaele 

Káčerkové. Koncert se vydařil k velké spokojenosti mnoha návštěvníků, kteří zcela zaplnili 

prostory kostela. 

  

Snímky z koncertu – 29. září 2021 – kostel sv. Petra a Pavla v Liticích. 

Lutic run 

 

Pátý ročník běžeckého překážkového závodu se opět potýkal s covidem a jeho důsledky na 

sportovní dění. Jarní termín byl vzhledem k situaci s rozvolňováním zrušen a posunut na 23. 

květen. Ani v tomto termínu závod neproběhl. V daném termínu mohla být organizována 

sportovní akce s maximální účastí pouze 20 účastníků. Závod byl do třetice posunut na 3. 

říjen. Za slunného a navzdory říjnu i poměrně teplému počasí se sešlo na osm desítek 

startujících, kteří se vydali na extrémní překážkový závod. Na trase dlouhé více než 8 km 

závodníky čekalo čtyřicet překážek. Běželo se play off systémem, což znamenalo start 

s časovým odstupem dle výsledku předchozího obdobného závodu konaném v Sušici. Start 

byl na fotbalovém hřišti, kde závodníci zahájili závod zdoláním několika překážek. Přelez 

přes překážku, přeručkováním fotbalové brány, průlez bludištěm, kop na bránu byl jen 

začátek pro zahřátí. Následovala nesmírně náročná trať, která prověřila všechny účastníky. 

Vítězem byl opět každý, kdo našel odvahu vyběhnout na trať. 

 

 
 

Zázemí závodu na fotbalovém hřišti. 
 



 

 

 
 

Jedna z překážek v první části závodu. Plazení v bahně. 
 

Vítání občánků 
 

Po dlouhé pauze, vyvolané situací kolem covidu, bylo možno v letošním roce přivítat nové 

občánky Litic. Bylo pozváno celkem třicet jedna dětiček. Pozvání přijalo osmnáct z nich. Akt 

vítání občánků proběhl v prostorách Lidového domu dne 5. října 2021. Novým občánkům 

Litic zazpívaly děti z místní základní školy. Nejmenší občánci Litic dostali malé dárky, 

maminky kytičku a rodiče se zapsali do kroniky. Následně byly do kroniky přidány příslušné 

fotografie. Vzniká tak krásná památka pro další generace. 

 

 
 

Vítání občánků v Liticích dne 5. října 2021. 

 

 



 

 

Volby 
 

Ve dnech 8. – 9. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

 Volební místnost byla vytvořena v budově úřadu městského obvodu Plzeň 6. Samotné volby 

probíhaly za panujících protipandemických opatření. Volilo se v rouškách a do volební 

místnosti se vstupovalo v rozestupech. Volební účast na celorepublikové úrovni byla největší 

v tomto století. Činila 65,43%. Litice zaznamenaly rekordní účast. K volebním urnám přišlo 

celkově 71,18% voličů, což svědčí o nebývalém zájmu o veřejné dění. Pořadí vítězných stran 

na prvních šesti místech v Liticích bylo zcela stejné jako v celorepublikovém výsledku. Stejně 

jako ve zbytku republiky i v Liticích zvítězila koalice SPOLU, v níž se spojily tři politické 

subjekty (ODS, TOP09, KDU-ČSL). Na druhém místě pak skončila vládní politické hnutí 

ANO. Volby měly kromě rekordní účasti i jeden další primát. Minimální 5% hranici pro vstup 

do Poslanecké sněmovny nezískala po velice dlouhé době Komunistická strana Čech a 

Moravy a ČSSD. Tuto hranici nepřekročily, tyto tradiční levicové strany ani v Liticích. 

Zajímavostí těchto voleb je kandidatura litického občana. Byl jím pan Pavel Bosák, který 

figuroval na osmém místě kandidátky koalice Piráti a Starostové. Česká pirátská strana 

získala v Poslanecké sněmovně pouze čtyři mandáty. Nicméně již samotné umístění na 

kandidátku svědčí o jeho dlouhodobě obětavé práci pro veřejnost, kterou ostatně vnímáme i 

na mnoha akcích v naší obci. 
 

SPOLU  35,10% 410 hlasů 

ANO   23,37% 273 hlasů 

Piráti+STAN  17,29% 202 hlasů 

SPD   7,36%  86 hlasů 

PŘÍSAHA  4,79%  56 hlasů 

ČSSD   3,68%  43 hlasů 

TSS   2,82%  33 hlasů 

KSČM   2,56%  30 hlasů 

Volný blok  1,28%  15 hlasů 

Zelení   0,94%  11 hlasů 

…další čtyři subjekty s celkem 9 hlasy 

 

Drakiáda 

 
Dne 16. října byl realizován 2. ročník DRAKIÁDY. Idea akce navázala na aktivity Klubu 

Litínek (Rodinné centrum Dráček) a TJ Plzeň-Litice z roku 2012, kdy proběhlo pouštění 

draků na hradním kopci. První ročník DRAKIÁDY proběhl v roce 2019. Rok na to nedovolila 

situace kolem covidu realizování opakování této akce. Teprve nyní v roce 2021 se podařilo na 

předloňskou premiéru navázat. Akci pořádalo MO Plzeň 6 a spolek Naše Litice v odpoledních 

hodinách.  Pouštění draků opět probíhalo na svahu Dubové hory. Slunečné a poměrně teplé 

počasí přilákalo několik desítek návštěvníků. Součástí pouštění draků byly soutěže o 

nejkrásnějšího a nejoriginálnějšího draka a o nejvyšší vzlet. Stejně jako při prvním ročníku 

byla Drakiáda ukončena opékáním špekáčků. 

 



 

 

 
 

Drakiáda 16. října 2021 na Dubové hoře. 

 

Národní házená 
 

Start sezóny litických házenkářů opět ovlivnila situace kolem covidu. Veškeré halové zimní 

poháry byly zrušeny. Jarní část soutěže ročníku 2020-2021 byla pro všechny kategorie 

zrušena. První větší akcí litických házenkářů byl vlastní oddílový turnaj přípravek, který 

uspořádali pro své mladé naděje v červnu. 

O pouťovém víkendu házenkáři uspořádali již 22. ročník turnaje mužů – Memoriál Miroslava 

Pelecha. Krásné teplé počasí a rozvolněná proticovidová situace vylákala na tuto 

házenkářskou nejvýznamnější událost roku velké množství návštěvníků. Turnaj samotný 

proběhl v sobotu 26. června 2021. Účastnilo se jej osm týmů. Vítězem se stalo družstvo TJ 

Sokol Kyšice. 

 

 
 

Momentka z červnového memoriálu. 



 

 

 

 
 

Účastníci 22. ročníku Memoriálu Miroslava Pelecha. 

 

Na konci srpna litičtí házenkáři uspořádali týdenní tréninkový kemp, který byl realizován 

v domácím prostředí. Po letní přestávce byl vystartován nový soutěžní ročník 2021-2022 do 

kterého litičtí házenkáři postavili následující týmy. Mladší a starší přípravka hrála svoji soutěž 

turnajovým způsobem. Oblastní přebor zahájili mladší žáci, starší žáci a ženy. Muži A 

nastoupily do II. ligy ve skupině A. 

Muži A odehráli v soutěži osm zápasů a obsadili dělené 7-8. místo z devíti soutěžících. Ženy 

v oblastním přeboru skončily na předposledním desátém místě se ziskem tří bodů dosažených 

v deseti zápasech. Mladší žáci skončili ve své kategorii poslední z deseti nasazených družstev. 

Starší žáci po osmi zápasech ukončili soutěž na pátém místě ze sedmi zúčastněných. 
 

 
 

Litičtí starší žáci s trenérem Michalem Bendou – říjen 2021. 



 

 

 

Hlavním tématem litických házenkářů bylo stále téma rekonstrukce šaten a zázemí. Tento 

projekt byl představen již v roce 2020, kdy byla vytvořena projektová dokumentace a 

vystartovány kroky k získání stavebního povolení. Projekt se nákladově vyšplhal na částku 

3,8 mil. Kč. Během roku 2021 se hlavní otázkou stalo téma   

 

 
 

Starší přípravka po obsazení 1.místa na turnaj v Nezvěsticích – říjen 2021. 

 

 financí na realizování tohoto záměru. Plzeň slíbila podporu ve výši 750.000 Kč, obec Litice 

190.000 Kč a Tělovýchovná jednota 200.000 Kč. Tím by bylo zajištěno 30% potřebných 

financí. To byla podmínka pro získání zbytku. 70% financí měla poskytnout NSA (Národní 

sportovní agentura). Neustálé posuny v přidělení dotace ze strany NSA bohužel celou akci 

odsunuly na rok 2022. 

Litičtí házenkáři se museli smířit s bolestivou ztrátou. Jejich řady navždy opustil dlouholetý 

člen oddílu pan Miloslav Klůs. Tento činorodý člověk se postupně přes dorosteneckou a 

mužskou kategorii aktivního hráče propracoval k trenérské činnosti mládeže. Následně dlouhá 

léta působil jako úspěšný funkcionář ve výboru celé TJ Plzeň-Litice. Zároveň byl předsedou a 

měl velkou zásluhu na rekonstrukci povrchu házenkářského hřiště v roce 2014. Litice jeho 

smrtí přišly o aktivního a obětavého člověka. 
 

 

Pozemní hokej 
 

Litičtí pozemní hokejisté využili zimní období k dostavbě a zlepšení svého zázemí. Na 

počátku roku dokončili montáž ocelové tribuny vyrobené na konci roku 2020. Tribuna má 

čtyři stupně o délce 20 metrů a pojme 160 diváků. Do Velikonoc bylo smontováno zastřešení 

celého balkonu na přístavbě a byly instalovány sítě a protihlukové stěny na malém hřišti. 

Podařilo se i mnohé další.  

Covidová situace umožnila v druhé polovině dubna první venkovní tréninky. Během června 

všechny týmy dohrávaly svoje soutěže. Muži hráli divizi C v Portugalsku, ženy divizi B v 

Praze, junioři U19 divizi B ve Rakousku a juniorky U19 také divizi B ve Švýcarsku. Na konci 

května se začaly hrát první domácí zápasy. Pro všechny bylo náročné po tak dlouhé odluce 

nastoupit do plného zápasového tempa. 30. května odehrála trojice litických dětských týmů 

turnaj v Kadani, kde obsadily 2.-4. místo. 



 

 

2. června se podařilo uspořádat v areálu pozemkářů tradiční dětský den. Dorazilo kolem 200 

dětí! Za sluného počasí se děti vyřádily na celkem 18 stanovištích, kde byly připraveny 

soutěže a hry. Velmi náročnou organizaci zvládli organizátoři na jedničku, o čemž svědčily 

spokojené dětské tváře. 

V polovině června se dohrávaly záverečné zápasy soutěže 2020/2021. Dorostenky vybojovaly 

celkově druhé místo. Dorostenci skončili čtvrtí. Muži v extralize získali stříbro. Muži Litice B 

suveréně vyhráli Ligu mužů. Ženy skončily ve své soutěži páté. Nejlépe se vedlo litickým 

starším žákům, kteří vybojovali zlato a stali se Mistry České republiky. 
 

 
 

Starší žáci – Mistři České republiky 2020/2021. 

 

Vynikající sportovní úspěchy předurčily některé hráče do nasazení v národních týmech. Byli 

to Kryštof Šesták, Filip Kačírek, Jakub Homolka a Dominik Purkart, kteří zabojovali 

v reprezentaci do 19 let. Lucie Duchková nastoupila ve stejné kategorii v ženské části. V U17 

si zahrály tři litické dorostenky Jana Duchková, Daniela Brejchová a Vendula Rutová. U17 

v mužské části reprezentovali Šimon Levý, Lukáš Hofman, Jiří Červený a Otakar Gerlický. 

Hned pětice litických hráčů si zahrála proti reprezentaci Chorvatska. Byli to Michal Bárta, 

Lukáš Benda, Adam Uhlíř, Ondřej Hes a Eduard Gerlický. Někteří tito hráči přivezli do Litic 

stříbro z Mistrovství Evropy, kde reprezentace ČR nestačila pouze na tým Běloruska. Tento 

fantastický výčet podtrhuje hráčskou kvalitu litického pozemního hokeje.  

Na konci června uspořádali tradiční setkání – „Zakopání hokejky“, čímž oficiálně ukončili 

předchozí sezónu. Akce se vedla v duchu veselých her, kterých se zúčastnilo více než 100 

členů klubu. Atmosféru setkání zpříjemnila muzika pana Stehlíka. 

 



 

 

 
 

Zakopání hokejky 2021. 
 

Ve třetím prázdninovém týdnu uspořádali litičtí první ze dvou příměstských táborů 

pořádaném na hřišti v Liticích. Celkem 35 dětí si vyzkoušelo házenou, kopanou, hokej, rugby, 

tenis a jiné sporty. Děti nadchla stopovačka  a opékání buřtů. Druhý tábor následoval 

termínově vzápětí po prvním. Účastnilo se jej 36 dětí. Kromě míčových her si vyzkoušely děti 

gymnastiku, atletiku a soubojové hry. Absolvovaly výlet do Škodalandu, kde se děti vyřádily 

na minigolfu a beach-volejbalu. Pro děti byla uspořádána bojovka v lese, atletická olympiáda, 

lukostřelba a softbal. Dorostenecké ročníky uspořádaly soustředění v Liticích a v Rakovníku. 

Na začátku září začaly všechny týmy své nové soutěže ročníku 2021/2022. Týmy mužů i žen 

zahájily shodně vítězstvími ve velice obtížných zápasech. Pro nejmenší – benjamínky byl 

uspořádán turnaj v Rakovníku. 

Událostí sezóny byla dohrávka Evropského poháru, která měla proběhnout na jaře 2020 

v Irsku. Z důvodu covidu byl termínově přesunut na Velikonoce 2021. Irové pořádání odmítli 

a čest hostit nejlepších osm týmů Evropy přešla na Litice. Termín byl stanoven na přelom 

srpna a září 2021. Událost se konala od čtvrtka 30. září do neděle 3. října. Přijely týmy 

z Irska, Walesu, Portugalska, Dánska, Chorvatska a Itálie. V rámci turnaje zahrála 

pozemkářům litická kapela HOP A ŠAVANI. Zápasové dny probíhaly v úžasné atmosféře za 

velké podpory diváků. Ve čtvrtek jich přišlo 231 a v pátek 360. Úvodní zápas Litice proti 

Slagelse HC vyhráli 5:0. Druhý zápas proti Casa Pia Atlético Clube  litičtí vyhráli 2:1. Ve 

finálovém zápase se s tímto klubem potkali opět a zvítězili vysoko 5:2. Hrdinou byl Eduard 

Gerlický, který vsítil 4 góly. Litičtí turnaj famózně vyhráli. Panovala tam neskutečná, těžko 

popsatelná atmosféra. Litičtí pozemkáři vybojovali obrovský úspěch. Byl to více než důstojný 

dárek ke svému 50. výročí založení klubu. 

 

  



 

 

 
 

Fantastický úspěch litických v Evropském poháru.  

 

V říjnu skončila podzimní venkovní část soutěží. Týmy se účastnily tradičních halových 

turnajů. Pokračovaly i turnaje pro benjamínky. Během podzimu si litičtí pozemkáři našli čas i 

na relax a toulky přírodou. Pro své členy v listopadu zorganizovali toulky Šumavou.  

 

Biatlon 
 

Zimní sezóna 2020/2021 byla ve znamení mnoha zrušených závodů z důvodu covidových 

omezení. Sezóna byla podruhé předčasně ukončena.  

V tomto období dále probíhaly dokončovací práce na dostavě klubovny, která byla 

zkolaudována v březnu. Biatlonisté ji začali používat ihned jak to umožnila situace kolem 

covidu.  Souběžně s tím, probíhaly práce na interiérech klubovny, a když se vylepšilo počasí i 

úpravách okolí, které už nebyly v ceně stavby a byly vyvolané potřebou dokončit i běžecké 

trasy kolem nové budovy. Biatlonisté to vše řešili svépomocí a brigádnickou činností. Tyto 

práce pokračovaly až do podzimu. Pro následující rok biatlonisté plánují dokončení jezírka, 

zádržného systému pro dešťovou vodu z klubovny. 
 

 
 

Snímek exteriéru nové budovy klubovny litických biatlonistů. 



 

 

 

    
Snímky interiérů nové budovy klubovny litických biatlonistů. 

 

Na začátku roku se biatlonisté věnovali samostatnému tréninku. Společné tréninky začaly až 

na přelomu dubna a května. Prvním závodem litických biatlonistů byl Český pohár ve Starém 

městě pod Landštejnem. Velice úspěšní byli dorostenci v Praze na Kapslovně, kde Kateřina 

Bohůnková a Jan Klosse získali dvě prvenství. Kromě toho z tohoto závodu litičtí získali další 

tři medailová umístění. Následovaly pohárové závody v Bystřici pod Hostýnem, kde byla 

Kateřina Bohůnková bronzová a Nikol Hatová čtvrtá. Covidá opatření nakonec nedovolila 

uspořádat plánovaný závod v průběhu jara. 

Až v druhém srpnovém týdnu místní zorganizovali pro své členy soustředění, na jehož závěru 

byl dne 14. srpna uspořádán dvojzávod. Jednalo se o první závod uspořádaný v novém zázemí 

klubu. Ve sprintu vybojovali litičtí biatlonisté deset medailí, z toho třikrát zlatou. Závod 

losovaných štafet pak posloužil pro nácvik štafet pro mistrovství. I zde místní vybojovali 

kovy nejcennější. Kromě toho měl závod velký ohlas od ostatních klubů, jelikož byl 

netradičně losovaný napříč jednotlivými přihlášenými a všichni zúčastnění si jej velmi užili. 

 

  
 

Momentky ze srpnové soutěže v Liticích konající se poprvé s využitím nového zázemí. 

 

     V druhé polovině srpna se konala v amfiteátru a parku za obchodním centrem Plzeň Plaza 

prezentace sportovní činnosti Sportmánie.  Zde měli litičtí biatlonisté opět svůj point, kde si 

děti z celé Plzně mohly vyzkoušet biatlonové závody. 

    Následovaly závody dorostenců v Jilemnici a poté mistrovství republiky, kam se nakonec 

nominovalo třináct litických závodníků. Žákovské mistrovství se pořádalo v Bystřici pod 

Hostýnem a žádnou medaili naši závodníci nezískali. Na mistrovství dorostu v Novém Městě 

na Moravě se na stupně vítězů dostala Kateřina Bohůnková, která si vyběhla a vystřílela opět 



 

 

bronzovou medaili a další závodníci získali několik umístění do 6. místa, což byl 

v konkurenci i z tréninkových středisek mládeže z celé republiky velký úspěch.  

 

 
 

Kateřina Bohůnková, 2.vícemistryně republiky v letním biatlonu 2022 v supersprintu. 

  V průběhu roku 2021 došlo k poměrně velké změně aktivních závodících členů klubu. 

Odchody zapříčinily mnohé důvody – covid, nástup do škol mimo Plzeň, stěhování, rodinné 

důvody. Naštěstí do klubu děti i nově přicházely a momentálně vytvářejí základ pro další 

novou generaci litických závodníků.  

Fotbal 
 

Fotbalová sezóna 2020/2021 byla zrušena kvůli covidovému stavu. Podařilo se odehrát až 

podzimní část sezóny 2021/2022. Litičtí fotbalisté do soutěže přihlásili tří týmy. Muži 

odehráli celkově 13 zápasů a s 20. body obsadili sedmé místo. Výborně se vedlo starším 

žákům, kteří v dvanácti zápasech získali 30 bodů, což stačilo na 3. místo. Do střelecké tabulky 

Městského přeboru starších žáků se dostala mezi čtyři nejlepších střelců hned trojice litických 

hráčů. Celkové statistice vévodil litický Marek Horn, který v deseti zápasech vsítil 28 branek. 

Mladší žáci odehráli devět zápasů, v nichž získali pouze jeden bod a ve své soutěži skončili 

poslední. 

Litičtí fotbalisté důstojně uctili památku dlouholetého fotbalového činovníka Štěpána Belicu, 

který ve věku devadesáti let zemřel v loňském roce. Učinili tak uspořádáním memoriálu 

Štěpána Belici, který se uskutečnil v sobotu 19. června v Liticích na fotbalovém hřišti. 

Původní účast čtyř mužstev se snížila na tři. Systémem každý s každým na 2x30 minut si 

zahrála družstva TJ Litic, Baník Líně a Sokola Štěnovice. Sportovní akce probíhala za 

vysokých teplot 32°C, což zřejmě odradilo část návštěvníků. 
 



 

 

 
 

…vzpomínka na Štěpána Belicu – 19. červen 2021. 
 

 
 

…momentka z memoriálu 

 

V červenci muži uspořádali vodácký výlet po vodách Vltavy. Pro žáky se podařilo během léta 

uspořádat soustředění v Liblíně. 

Fotbalisté nezaháleli ani v zimním období. 18. prosince se účastnili Memoriálu M. Buši 

v halové kopané. Celkově se tohoto turnaje účastnilo sedm družstev. Litičtí vyhráli bez 

porážky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotbal Park Plzeň 

 

Během podzimu vyrostlo na severním okraji obce vpravo od cesty na Valchu zábavní hřiště. 

Jedná se o FotbalPark Plzeň. Na pozemku cca. 4 ha bylo vybudované hřiště, kde je možno si 

zahrát Fotbalgolf. Jedná se o mladý sport, který je postavený na principu minigolfu. Na trati je 

osmnáct mini hřišť, kde se soutěžící snaží dostat míč do jamky na co nejmenší počet kopů. 

Stejně jako na minigolfu. Hřiště provozuje Fotbal Park Plzeň z.s. se sídlem v Křimicích. 

Slavnostní zahájení provozu bylo realizováno v neděli 24. října. Vzhledem k podzimnímu 

počasí jeho služby mnoho návštěvníků nevyužilo. Sezóna 2022 ukáže, jak velký bude zájem o 

tuto novou sportovní atrakci v Plzni. 
 

  
 

Mapka hřiště vyznačující 18 stanovišť. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Litice 

 
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Litice nadále plně fungoval i v době pandemických opatření. 

Během roku 2021 se podařilo sboru rozšířit svojí členskou základnu o jednoho dospělého a 

dvanáct mladých hasičů. Ve stejném období se z řad sboru odhlásili čtyři členové. Celkově 

čítal sbor ke konci roku 2021 114 členů. 

Přesto dění kolem covidové situace zasáhlo do chodu sboru. Nemohla být uspořádána valná 

hromada. Ta byla zcela mimořádně svolána až v říjnu. Nemohl být uspořádán hasičský ples. 

V omezeném režimu probíhaly nutné schůze výboru. Běhe roku se podařilo získat a čerpat 

dotace na nákup sportovních potřeb a na sportovní soustředění mladých hasičů. Zejména jich 

se citelně dotkla covidová situace. Vedoucí mládeže se s dětmi nemohly určité období 

scházet. I v této době vymysleli a realizovali pro děti soutěž na dálku, kdy si každý týden děti 

musely dojít na určené místo pro dvě soutěžní otázky. Na jejich základě se následně dále 

vyvíjel děj hry. Schůzky s dětmi začaly až v květnu. Na konci prázdnin bylo uspořádáno 

čtyřdenní soustředění v obci Libá. Během roku trénovaly děti střídavě ve zbrojnici, v litickém 

dvoře a v tělocvičně Lidového domu. Na podzim se děti účastnily tří soutěží. V Božkově byli 

litičtí mladí hasiči čtvrtí. V Křimicích vyhráli 1. místo a křimický putovní pohár se tak již 

podruhé vrátil do litické zbrojnice. Na poslední soutěži v Bolevci obsadili litiční mladí hasiči 

4. místo. 



 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Plzeň-Litice 

 
Velice důležitou událostí pro jednotku, zřizovanou obcí  bylo získání zcela nové cisternové 

automobilové stříkačky. Byla vyrobena a do Litic předána na přelomu února a března. Tento 

moderní a velice výkoný stroj byl pořízen za 8.100.000 Kč. V této částce je kompletní bohaté 

vybavení nutné pro rozmanitou činnost hasičů při jejich zásazích. Nákup z větší části 

financoval magistrát města Plzně. Jedná se o cisternu CAS 30 vyrobenou na podvozku 

SCANIA. Nedlouho po dodání začaly cvičné jízdy s vozem a cvičení s jeho moderním 

vybavením. Teprve po ujetí několika stovek kilometrů, seznámení s jízdními vlastnostmi bylo 

vozidlo zařazeno do výjezdu. 

 
Pozvánka na významnou událost sboru. 

 

Vzhledem ke covidové situaci v první polovině roku došlo k slavnostnímu předání až 

v červnu. Konkrétně se tak stalo v pátek 18. června 2021 v areálu hasičské zbrojnice 

v Liticích. Návštěvníci mohli shlédnout tři hasičské vozy včetně zbrusu nové cisterny. Po 

nástupu členů hasičského sboru byly proneseny projevy, při nichž zazněla slova díků za 

realizaci tohoto náročného nákupu. Financování, definování specifikace, nabídkové řízení, 

finální nastrojení cisterny, to vše stálo mnoho úsilí a energie. Velký podíl na získání cisterny 

měl místostarosta ÚMO 6 Michal Hausner. Definování specifikace vozu zajistil pan Miroslav 

Moule a Rudolf Klečanský. Díky nim a mnoha dalších získal sbor špičkové vybavení. Slova 

díků sklidili i samotní členové sboru, kteří obětavě vykonávají svojí činnost pro obec a její 

občany na úkor svého osobního pohodlí a času. Následovalo předání v podobě přestřižení 

pásky a slavnostního přípitku. Občané si poté mohli prohlédnout detailně samotnou cisternu a 

její bohaté a moderní vybavení. Akce pokračovala volnou zábavou. Účast v parném letním 

dni byla hojná adekvátně jejímu významu. Účastnilo se odhadem stovka místních a hostů. 

Původní cisterna byla v prosinci 2021 odprodána Sboru dobrovolných hasičů v obci Vstiš 

nedaleko Dobřan. 

 



 

 

 

 
 

Slavnostní předání cisterny. 
 

 
 

Volná prohlídka cisterny a jejího moderního a bohatého vybavení. 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Litice v roce 2021 zasahovala celkem u 28 událostí. U 

mnoha z nich již s novou cisternou a starší DA Renault Midlum. 

Litičtí hasiči se podíleli na mnoha akcích konaných v obci. Během roku provedli několik 

požárních asistencí na sportovních a kulturních akcích. Podařilo se jim realizovat dvě odborná 

školení. V září se spolupodíleli na organizaci Litické hradní slavnosti. V závěru roku proběhlo 

na plzeňské radnici ocenění trojice občanů Litic za záchranu lidského života. Hasiči Lukáš 

Fořt a Ladislav Fišera, spolu  s  Martinem Houdkem byli odměněni za záchranu života svého 

spoluobčana z června 2021. Okolnosti této události jsou blíže popsány na jiném místě 

kroniky. Jejich skutek inspiroval k organizaci chvályhodné osvětové akce. V listopadu bylo 

pro litické mladé hasiče uspořádáno setkání s posádkou vozu Zdravotnické záchranné služby, 

kdy se děti školily v resuscitaci a seznámily se velice podrobně s interiérem a příslušenstvím 

sanitky. 

 V prosinci byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci a přestavbě vstupních vrat do areálu 

zbrojnice. Stará původní vrata již byla rozpadlá a při provozu nebezpečná. Již tradičně 



 

 

v prosinci litičtí hasiči zajistili stavbu obecního vánočního stromu a uspořádali vánoční 

nadílku pro mladé hasiče. 
 

Český svaz chovatelů 

 
Nadále byl v Liticích činný Český svaz chovatelů. Jeho členové se mohli věnovat své 

chovatelské vášni, nicméně i jejich činnost omezil covid v podobě zrušení nebo omezení celé 

řady výstav. Úspěšní byli litičtí na výstavách v Přerově a v Blovicích, ale i jinde.  

 Litické chovatele bylo možné zaznamenat při pietním aktu věnovaném památce amerických 

letců, kdy organizovali vypuštění dvojice holubů jako symbol úcty padlým osvoboditelům 

naší vlasti. Kromě účasti na několika výstavách se rozhodli litičtí chovatelé pomoci kolegům 

Českého svazu chovatelů z Hodonína, kteří se v červnu stali obětí devastujícího tornáda.  

Připojili se ke sbírce  organizované Českým svazem chovatelů a dohromady vybrali částku 

25.000 Kč, kterou zaslali na účet svých hodonických kolegů. 
 

 
 

Ondřej Bukovský oceněný na výstavě v Blovicích za vystavenou slepičku.  
 

Další zaznamenání hodnou aktivitou bylo publikování knihy „Do českého holubářství patří 

bublaví muzikanti“, kterou napsal Ing. Aleš Bukovský. Kniha obsahuje mnoho zajímavého 

k tématu holubářství. Na 271 stranách se autor dozví mnohé o historii a součastnosti 

bublavých holubů. Autor čerpal z již publikovaných poznatků a hlavně ze svých vlastních 

zkušeností s tímto koníčkem.  



 

 

 
 

Titulní strana zmíněné publikace. 

 

Country-folková kapela HOP A ŠAVANI – Country bál 
 

Na počátku roku Litická kapela zajímavým projektem přispěla k oživení coronavirem 

zmrzačeného, sterilního, kulturního prostředí. Použila k tomu mediálních možností. Dne 5. 

února uspořádala za pomoci plzeňské restaurace Pivotečka streamový koncert. HOP A 

ŠAVANI v prostoru restaurace zahráli úžasný koncert, který byl snímán a v přímém přenosu 

přenášen prostřednictvím internetu ke svým fanouškům. Dvacet dva skvělých písní (jedna 

zazněla dvakrát) shlédla v přímém přenosu více než stovka fanoušků. Dobrý nápad, úžasný 

hudební zážitek v době, kdy múzy na živo mlčely. 
 

 
 

Rozvolnění proticovidových opatření v průběhu května umožnilo kapele plánovat další své 

aktivity. Prvním vystoupením HOP A ŠAVANŮ na veřejnosti byla účast na „Čoubáku“, což 

byl festival pořádaný u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku, konaný dne 5. června 2021. 

První vystoupení před živým publikem po dlouhé době bylo velkou vzpruhou pro návštěvníky 

i vystupující. 

Šavani se znovu účastnili prestižní soutěže Porta. Soutěž opět probíhala vzhledem ke 

covidové situaci pouze elektronickou formou, kdy kapely zaslaly do soutěže nahrávky svých 

písní.  Úspěchem byl postup do semifinále Porty v Řevnicích.  

Příznivci kapely mohly své oblíbence vyslechnout 24. července na vodním hradě Švihov, kde 

se kapela stala součástí doprovodného programu tamního festivalu – Dobré jídlo světa – 

Street food festival.  



 

 

 

                       hr 

ad Švihov 

…momentka z vystoupení Hop a Šavanů v parném letním festivalu na hradě Švihov. 

 

Letní a podzimní rozvolnění v covidové situaci kapela využila k celé řadě vystoupení. Jejich 

hudební schopnosti bylo možno obdivovat v Domažlicích, na zámcích ve Svojšíně a 

Čečovicích. Vystupovali v Kdyni, Plzni, Kladně a v Praze-Břevnově. Litická kapela 

vystoupila i na domácí půdě. Podpořila oddíl pozemního hokeje, když se v první říjnový den 

stali součástí programu Evropského poháru. 

 

Myslivecké sdružení 

 
Myslivecké sdružení mělo v roce 2021 stále čtrnáct členů. Dva nový mladí členové se 

připravují na přijetí. Myslivci nadále sváděli nerovný boj s přemnoženou černou zvěří. 

V tomto svém počínání byli celkem úspěšní. Což dokazují desítky ulovených kusů divokých 

prasat. Nadále se dařilo zvyšovat počty pernaté zvěře. Bažantů bylo tolik, že bylo možné 

uspořádat v roce 2021 dva hony. 

Hlavní náplní a starostí mysliveckého sdružení nejsou ovšem lovy. Tou je péče o zvěř a 

prostředí, ve kterém zvěř žije. V okolí Litic lze zaznamenat stále více bažantů, zajíců a vysoké 

zvěře. Poměrně často lze spatřit i lišku a ptačí dravce. Vzácně lze zahlédnout i vzácnější 

zástupce zvířecí říše. Na Dubové hoře byl například potvrzen výskyt nejedovatého hada – 

užovky hladké. 

 



 

 

 
 

Užovka hladká fotografovaná 4. září 2021 na Dubové hoře. 

 

Zahrádkáři 
 

Litické zahrádkáře rovněž ovlivnila situace kolem covidu. Například tím, že se nekonal 

oblíbený masopust. Nicméně všichni jejich členové a příznivci se, na rozdíl od jiných, mohli 

věnovat svému koníčku naplno. 

V červnu se litičtí zahrádkáři pustili do opravy moštárny. Díky dotaci ze strany MO6 Litice 

bylo možno  nejdříve přistoupit k opravě podlahy. V červenci pak z dotace instalovat i nový 

list pro moštování. Lis prošel na začátku září a v období Vánoc zatěžkávací zkouškou 

v podobě moštování pro občany. 

 

 

Škola 

 
Děti, pedagogové a rodiče se museli přizpůsobovat situaci kolem vývoje covidu. Testování, 

protipandemická opatření, distanční výuka. Bylo toho opět hodně co museli v litické škole 

všichni společně zvládnout. Díky dění v předchozím roce byli již na hodně připraveni. 

V Litické základní škole byl nadále otevřen jen první stupeň. Ve školním roce 2020/2021 1. 

až 5. ročník navštěvovalo celkově 123 dětí. Pro školní rok 2021/2022 bylo zapsáno 24 nových 

prvňáčků. 

Ve středu 1. září se sešli spolu s rodiči před litickou školou. Na uvítanou jim zazpívali starší 

spolužáci a přivítala je paní ředitelka Eva Švolbová společně s paní starostkou Blankou 

Kantovou. Po přivítání venku děti přešly do své třídy, kde na ně čekala třídní učitelka Dagmar 

Hajná.  

V průběhu září se podařilo předat dětem krásný dárek v podobě nových zahradních prvků. 

Vznikla tak „venkovní učebna“, kterou mohou děti za příznivého počasí využívat. Navíc 

slouží i k relaxačním a zájmovým činnostem. Vybavení venkovní třídy bylo pořízeno 

z financí MO Plzeň 6 s přispěním firmy Eurovia. Díky teplému září a začátku října děti 

skutečně ještě venkovní třídu využili. 

 



 

 

  
 

               ….venkovní třída                                     ….a její praktické využití. 

 

 

Mateřská škola 

 
Zápis do mateřské školy se uskutečnil v období 2. – 16. května. Zájemců je již tradičně více 

než je školka schopna pojmout. Není divu, že byla opět plně kapacitně naplněna. 

Důležitým mezníkem pro místní mateřskou školku byla rekonstrukce střechy a výměna 

elektroinstalace ve staré části budovy. Při revizi byl shledán nevyhovující stav původních 

plynových kotlů. Během rekonstrukce došlo i k jejich výměně. Rekonstrukce byla zahájena 

14. června a probíhala díky příznivému počasí velice rychle. Během rekonstrukce 

elektroinstalace byly v červenci při škrabání omítky objeveny zajímavé „historické fresky“. 

Ozdobné malby s pohádkovými motivy kdysi krášlily stěny těchto prostor. Školka má po této 

nákladné akci novou zateplenou střechu, elektroinstalaci i s LED osvětlením a díky novým 

úspornějším kotlům s možností vzdálené správy chodu kotlů,  by měly klesnout provozní 

náklady na energie celé budovy. Budova tak může nadále plnit svoji primární funkci. 

 



 

 

  
 

 
 

Budova mateřské školky dostala v červenci novou střechu. 

 
S dalším vylepšením standardu školky přišli radní města Plzně. Litická školka dostala 

z rozpočtu odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání pomůcku pro zlepšení kvality 

vzduchu v prostorách školky. Byly zakoupeny dvě nanočističky vzduchu. Téměř nehlučná 

technologie efektivně likviduje bakterie, plísně a viry. Zařízení předali zástupcům litické 

mateřské školky radní města Plzně Lucie Kantorová a Vlastimil Gola. Děti tak tráví svůj čas 

ve školce v čistém a zdravém ovzduší.  

 
 

Vánoční advent 

 
Obecní vánoční stromeček byl postaven již tradičně na prostranství u křížení ulic Klatovská, 

K Valše. Byl vybrán v lese na Dubové hoře. O jeho pokácení, převoz a postavení se postarali 

litičtí hasiči. Asistovali i při jeho slavnostním rozsvícení, které proběhlo 28. listopadu. 



 

 

Vzhledem k vývoji covidové situace bohužel opět za nestandardních podmínek. Během akce 

nebylo možno podávat dříve běžné občerstvení. Opět nebylo rozsvícení doprovázeno 

vystoupením dětí, které nemohly nacvičovat. V úvodu byl pronesen krátký projev 

místostarosty Michala Hausnera a starostky Blanky Kantové. Ta zmínila rozdílnost této akce 

v předchozích třech letech, které výrazně ovlivnil covid. 

V době adventu se obec připojila k projektu Andělské putování. Děti se tak mohly zabavit 

adventním kalendářem. Projekt začínal 1. prosince a děti si mohly postupně na webu otevírat 

okénka s příběhem, videonávody a putovními místy. 
 

 
 

Obecní vánoční strom krátce po rozsvícení – neděle 28. listopad 2021. 
 

Vánoční atmosféra zavládla i u kostela sv. Petra a Pavla, kde byl krátce před Vánoci postaven 

druhý vánoční strom, v jehož okolí vyrostly i jesličky. Slavnostně byl rozsvícen v podvečer 

12. prosince. Na Štědrý večer zde bylo možno zhlédnout i živá zvířata, která kouzelně 

doplnila vánoční atmosféru během netradiční půlnoční. Velké množství lidí a dětí navštívila 

ve štědrovečerní podvečer tato místa. Někteří si v prostoru kostela připálili z betlémského 

ohně a přenesli tak jeho duševní sílu a poselství do svých domovů. 
 



 

 

 
 

Podvečer 24. prosince u kostela sv.Petra a Pavla v Liticích. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meteorologická situace 2021 

 

 
 

Pohled na zasněžené Litice z Dubové hory – 9. leden 2021. 
 

Leden 2021 byl po mnoha letech měsícem, kdy se Litice oděly do bílého hávu. První sníh 

v roce napadl 3. ledna. O tři dny později drobně sněžilo téměř polovinu dne a napadly 4 cm 

sněhu. Sněhových dní bylo mnohem více. Kromě pěti dnů byla stále v Liticích sněhová 

přikrývka. Po mnoha letech zaznamenala Dubová hora opět velké sáňkování a bobování.       

8. ledna tento kopec doslova přetékal sportuchtivými litičany. Jako dobrá sáňkařská dráha se 

ukázala být i pěší stezka vedoucí podél výstavby pod Dubovou Horou.  

Během dne teplota 25x neklesla pod 3°C. Devětkrát nepřekročila teplota hranici 0°C. V noci 

zůstaly teploty v drtivé většině pod bodem mrazu. Teplotní rekord padl 11. ledna kdy teplota 

v noci klesla na -10°C. Déšť byl zaznamenán ve 22 dnech a spolu s vydatným sněhem se 

leden stal nejvíce mokrým prvním měsícem roku za posledních deset let. Velký déšť 29. ledna 

odstranil zbytky sněhu. Ve druhé polovině měsíce citelně narůstala intenzita větru. 29. a 30. 

ledna denní nárazy přesáhly hranici 40 km/h. 

 

Únor 2021 zahájilo oteplení. Slezl lednový sníh a prvních deset dnů v měsíci bylo poměrně 

deštivých. Dne 4. února byl zaznamenán silný vítr s extrémními nárazy větru. Polovina obce 

se zahalila v nočních a brzkých ranních hodinách do tmy. Nefungovala polovina veřejného 

osvětlení. Od neděle 7. února došlo k prudkému ochlazení. Na silnicích byla silná ledovka a 

auta se proměnila v koule ledu. V průběhu noci napadlo 10 cm sněhu. Sněhová pokrývka se 

držela deset dnů. V následných devíti dnech denní teplota totiž nevystoupila nad hranici -1°C. 

V noci pak ve stejném období klesla teplota až na hranici -15°C. Trvající mrazy vytvořily 

množství přírodních kluzišť. Ve víkendové dny 13.-14. února bylo možné pozorovat stovky 

bruslařů na borské přehradě. Bruslaře bylo možné po několika letech potkat i na litických 

tůních. Od 19. února ovšem nastalo velké oteplení. Ve dne stoupla teplota na 12°C a noční 

teploty se pohybovaly u hranice mrazu. 

 



 

 

Březen 2021 začínal studeným počasím. V první polovině měsíce byly studené dny a v noci 

klesala teplota k -2 až -3°C. Až v posledním březnovém týdnu vystupovaly denní teploty nad 

+10°C a v noci lehce nad bod mrazu. Sněžilo 5. a 8. března. 19. a 20. března byl zaznamenán 

poslední záchvěv zimy v podobě slabého cca. 5 mm sněhového poprašku. Nástup jara byl 

neobyčejně rychlý. Od 24. března začalo velké oteplení. V poslední dva březnové dny 

vystoupala denní teplota nad 23°C. Déšť ve druhé polovině měsíce nebyl prakticky 

zaznamenán žádný. 27. března byl zaznamenán velice silný vítr s extrémními nárazy větrů. 

Došlo k drobným škodám na majetku. 
 

Duben 2021 zůstal věrný svému přízvisku. Doslova aprílové počasí panovalo zejména v první 

polovině měsíce. Po dvou-třech teplých dnech následovaly dva-tři velice studené dny. V noci 

klesala mnohdy teplota na -3°C. Začátek měsíce byl velice větrný. Vrchol aprílové pověsti 

doznal 5. a 8. dubna, kdy Litice pokryl sněhový poprašek. Byl to ovšem již zcela poslední 

sníh divného jara. V celorepublikovém měřítku byl měsíc hodnocen jako historicky 

nejstudenější duben za posledních 80 let. Deště bylo nadále velice poskrovnu. Nicméně 

ve třetím dubnovém týdnu příroda doslova explodovala. Zeleň listů a květy stromů a rostlin 

zahnaly zimní šeď. Pět týdnů s minimálními dešťovými srážkami začal dělat vrásky 

zemědělcům a zahrádkářům. 
 

Květen 2021 byl podprůměrně chladný. Teplota 9.-11. května vystoupila ve dne na 30°C, ale 

následovalo období 15 vzácně teplotně vyrovnaných dnů, kdy teplota ve dne vystoupala 

maximálně na 17°C. Po dubnovém dešťovém půstu se doslova otevřelo nebe. Déšť byl 

zaznamenán ve 21 dnech měsíce!  Celkový průměr dešťových srážek byl největším 

květnovým průměrem za posledních deset let. 
 

Červen 2021 byl pro změnu nadprůměrně teplý. V několika dnech přešlo chladné jaro do 

parného léta. Patnáct dnů byla teplota nad 25°C a osm dnů dokonce nad 30°C. 18. a 19. 

června zažily Litice denní teplotu +35°C. Noční teploty byly v průměru +13°C. Celkový 

objem dešťových srážek byl průměrný, ovšem pršelo pouze desetkrát. Naprostý extrém zažily 

Litice 29. června, kdy se valilo z nebes tolik vody, že kanály nestačily příval pojmout. V tento 

den byl zaznamenán i velice silný vítr 72 km/h. 
 

 
 

Parné léto začíná – 19. červen 2021 nedaleko sídliště (s teplotou +35°C). 



 

 

 

Červenec 2021 byl příjemně teplý. Denní teplota příjemně oscilovala mezi 22-29°C. Noční 

teploty neklesla nikdy pod 11°C. Z hlediska deště padl v roce třetí historický rekord. 

Červenec byl v pořadí třetí měsíc v roce, kdy byl z hlediska deště zaznamenám největší objem 

deště v daném měsíci za posledních deset let. Mnoho vody, slunce a teplé dny a noci slibovaly 

bohatou úrodu. První sklizeň byla zahájena v sobotu 24. července na Dubové hoře a na poli 

mezi Liticemi a Radobyčicemi. 

 

Srpen 2021 měl příjemně teplou první polovinu. Denní teploty dosáhly svého vrcholu 13.-15. 

srpna, kdy se teplota držela na 31°C. Pak se prudce ochladilo. Denní teploty se až do konce 

měsíce držely na průměru 20°C. Noční teploty se držely na průměru 12°C. Pršelo v sedmnácti 

dnech, přičemž třikrát silně. Žně pokračovaly za velice dobrých podmínek s dobrými 

výsledky. 

 

 
 

Žně v pátek 13. srpna u Litic. 
 

Září 2021 bylo velice teplé. V prvních šestnácti dnech neklesla denní teplota pod hranici 

23°C. Teprve poté začaly denní teploty klesat, nicméně ještě v období od 25. do 29. září 

vystoupily denní teploty nad 20°C. Noční teploty mírně klesly na průměr 10°C. Měsíc byl 

zcela extrémní v otázce množství dešťových srážek. Pršelo pouze v šesti případech, a to ještě 

velice málo. Září se stalo nejsušším měsícem roku 2021. Byl překonán dokonce historický 

rekord velice suchého září z roku 2015. Vítr byl mírný a všichni si užili krásného září. 
 

Říjen 2021 přinesl rychlé ochlazení. Denní teploty plynule klesly na průměrných 15°C. 

Výrazně podprůměrné byly noční teploty, které dosáhly průměru 2,6°C. V noci 10. října 

poprvé klesla v noci teplota pod bod mrazu. Pod bod mrazu v říjnu v noci klesla teplota 

celkem devětkrát. Nadále pokračovalo počasí prakticky bez dešťových srážek. Napršelo o 

něco více než v září, ale opět padl historický rekord nejsuššího října za posledních 10 let. Byl 

to tak již pátý měsíc v roce 2021, kdy padl historický rekord v množství srážek v posledním 

desetiletí. Při dešťovém 21. říjnu byl zaznamenán i silný nárazový vítr. Nejsilnější hodnota 

síly větru v tomto dni byla naměřena 94 km/h. 
 



 

 

Listopad 2021 byl v mnoha směrech průměrný. Pozvolna klesající denní teploty. V noci 

průměr klesl na 1,8°C, přičemž teplota klesla v noci na bod mrazu v první listopadový den. 

Od 23. listopadu již v noci nad bod mrazu do konce měsíce teplota nevystoupala. Zvedl se 

objem dešťových srážek. První sníh zimy 2021/2022 byl zaznamenán 28. listopadu. Napadlo 

zhruba 1 cm bílého poprašku a následujícího dne opět. 
 

Prosinec 2021 byl průměrně studený. Přes den se teploty pohybovaly na průměru 4°C. 

Poslední čtyři dny roku byly denní teploty nadprůměrně teplé. Noční teploty se uprostřed 

měsíce krátce dostaly nad nulu, jinak většinu měsíce byly noční teploty pod bodem mrazu.     

4. prosince napadly 3 centimetry sněhu. Další čtyři sněhové dny nastaly od 8. do 12. prosince, 

přičemž 10. prosince dokonce napadalo 5 cm sněhu. Svah na Dubové hoře a přilehlá stezka se 

krátce proměnila na sáňkařskou dráhu. Sníh však rychle slezl. Štědrý den byl opět bez sněhu, 

ovšem hned následujícího dne napadly 4 cm sněhu. Sněžilo i následující čtyři dny. Na 

Dubové hoře se opět sáňkovalo. Přišel déšť a v poslední den roku nebylo po sněhu ani 

památky. Dešťové srážky byly na prosinec vydatné. Dva měsíce v roce (září, říjen) byly 

nadprůměrně suché, ovšem čtyři (leden, květen, červen, červenec) nadprůměrně dešťové. 

Celkově byl rok 2021 vysoko nad dlouhodobým dešťovým průměrem. 
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Detailní statistické údaje z čítání lidu prováděném v období březen – květen 2021 

Obyvatelstvo celkem 1914 

Obyvatelstvo muži 970 

Obyvatelstvo ženy 944 

Obyvatelstvo - svobodní 743 

Obyvatelstvo - svobodní - muži 420 

Obyvatelstvo - svobodní - ženy 323 

Obyvatelstvo - ženatí 891 

Obyvatelstvo - ženatí - muži 449 

Obyvatelstvo - vdané - ženy 442 

Obyvatelstvo - rozvedení 153 

Obyvatelstvo - rozvedení - muži 73 

Obyvatelstvo - rozvedené - ženy 80 

Obyvatelstvo - vdovci 122 

Obyvatelstvo - vdovci - muži 27 

Obyvatelstvo - vdovy - ženy 95 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 1643 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - muži 832 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - ženy 811 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - bez vzdělání 8 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - bez vzdělání - muži 3 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - bez vzdělání - ženy 5 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - základní vč. neukončeného 207 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - základní vč. neukončeného - 
muži 82 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - základní vč. neukončeného - 
ženy 125 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - střední vč. Vyučení 523 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - střední vč. vyučení – muži 309 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - střední vč. vyučení – ženy 214 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - úplné stření 491 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - úplné stření – muži 224 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - úplné stření – ženy 267 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - nadstavbové studium 62 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - nadstavbové studium - muži 20 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - nadstavbové studium - ženy 42 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vyšší odbor. Vzdělání 19 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vyšší odbor. Vzdělání - muži 9 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vyšší odbor. Vzdělání - ženy 10 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let – vysokoškolské 251 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vysokoškolské – muži 134 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vysokoškolské – ženy 117 

Obyvatelstvo celkem 1914 

Obyvatelstvo muži 970 

Obyvatelstvo ženy 944 

Obyvatelstvo 0 – 14 271 

Obyvatelstvo 0 - 14 – muži 138 

Obyvatelstvo 0 - 14 – ženy 133 

Obyvatelstvo 15 – 19 95 

Obyvatelstvo 15 - 19 – muži 52 

Obyvatelstvo 15 - 19 – ženy 43 



 

 

Obyvatelstvo 20 – 29 236 

Obyvatelstvo 20 - 29 – muži 129 

Obyvatelstvo 20 - 29 – ženy 107 

Obyvatelstvo 30 – 39 355 

Obyvatelstvo 30 - 39 – muži 184 

Obyvatelstvo 30 - 39 – ženy 171 

Obyvatelstvo 40 – 49 236 

Obyvatelstvo 40 - 49 – muži 130 

Obyvatelstvo 40 - 49 – ženy 106 

Obyvatelstvo 50 – 59 255 

Obyvatelstvo 50 - 59 – muži 128 

Obyvatelstvo 50 - 59 – ženy 127 

Obyvatelstvo 60 – 64 169 

Obyvatelstvo 60 - 64 – muži 59 

Obyvatelstvo 60 - 64 – ženy 110 

Obyvatelstvo 65 – 69 135 

Obyvatelstvo 65 - 69 – muži 74 

Obyvatelstvo 65 - 69 – ženy 61 

Obyvatelstvo 70 – 79 103 

Obyvatelstvo 70 - 79 – muži 54 

Obyvatelstvo 70 - 79 – ženy 49 

Obyvatelstvo 80 a více let 47 

Obyvatelstvo 80 a více let – muži 17 

Obyvatelstvo 80 a více let – ženy 30 

Obyvatelstvo celkem 1914 

Obyvatelstvo muži 970 

Obyvatelstvo ženy 944 

Obyvatelstvo – česká 1385 

Obyvatelstvo - česká – muži 981 

Obyvatelstvo - česká – ženy 704 

Obyvatelstvo – moravská 0 

Obyvatelstvo - moravská – muži 0 

Obyvatelstvo - moravská – ženy 0 

Obyvatelstvo slezská 0 

Obyvatelstvo slezská – muži 0 

Obyvatelstvo slezská – ženy 0 

Obyvatelstvo – slovenská 21 

Obyvatelstvo - slovenská – muži 10 

Obyvatelstvo - slovenská – ženy 11 

Obyvatelstvo – německá 3 

Obyvatelstvo - německá – muži 1 

Obyvatelstvo - německá –ženy 2 

Obyvatelstvo – polská 5 

Obyvatelstvo - polská –muži 1 

Obyvatelstvo - polská – ženy 4 

Obyvatelstvo – romská 1 

Obyvatelstvo - romská – muži 0 

Obyvatelstvo - romská –ženy 1 

Obyvatelstvo – ukrajinská 19 

Obyvatelstvo - ukrajinská – muži 17 

Obyvatelstvo - ukrajinská – ženy 2 

Obyvatelstvo – vietnamská 1 



 

 

Obyvatelstvo - vietnamská –muži 0 

Obyvatelstvo - vietnamská –ženy 1 

Obyvatelstvo – neuvedeno 458 

Obyvatelstvo - neuvedeno –muži 248 

Obyvatelstvo - neuvedeno- ženy 210 

Obyvatelstvo celkem 1914 

Obyvatelstvo muži 970 

Obyvatelstvo ženy 944 

Obyvatelstvo věřící nehlásící se k církvi, náboženské společnosti 118 

Obyvatelstvo věřící nehlásící se k církvi, náboženské společnosti - 
muži 53 

Obyvatelstvo věřící nehlásící se k církvi, náboženské společnosti – 
ženy 65 

Obyvatelstvo věřící hlásící se k církvi, náboženské společnosti 175 

Obyvatelstvo věřící hlásící se k církvi, náboženské společnosti – 
muži 81 

Obyvatelstvo věřící hlásící se k církvi, náboženské společnosti – 
ženy 94 

Obyvatelstvo - Církev římskokatololická 133 

Obyvatelstvo - Církev římskokatololická. – muži 54 

Obyvatelstvo - Církev římskokatololická – ženy 79 

Obyvatelstvo - Církev čs. Husitská 1 

Obyvatelstvo - Církev čs. husitská – muži 1 

Obyvatelstvo - Církev čs. husitská – ženy 0 

Obyvatelstvo - Českobratrská církev evangelická 7 

Obyvatelstvo - Českobratrská církev evangelická – muži 5 

Obyvatelstvo - Českobratrská církev evangelická – ženy 2 

Obyvatelstvo - Svědkové Jehovovi 0 

Obyvatelstvo - Svědkové Jehovovi –muži 0 

Obyvatelstvo - Svědkové Jehovovi – ženy 0 

Obyvatelstvo - Pravoslavná církev v čes. Zemích 2 

Obyvatelstvo - Pravoslavná církev v čes. Zemích - muži 2 

Obyvatelstvo - Pravoslavná církev v čes. Zemích - ženy 0 

Obyvatelstvo bez náboženské víry 824 

Obyvatelstvo bez náboženské víry - muži 421 

Obyvatelstvo bez náboženské víry - ženy 403 

Obyvatelstvo – neuvedeno 797 

Obyvatelstvo - neuvedeno - muži 415 

Obyvatelstvo - neuvedeno - ženy 382 

Ekonomicky aktivní 976 

Ekonomicky aktivní – muži 540 

Ekonomicky aktivní – ženy 436 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní 907 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - muži 500 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - ženy 407 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnanci 709 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnanci - muži 362 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnanci - ženy 347 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnavatelé 42 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnavatelé - muži 34 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnavatelé - ženy 80 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující na vlastní účet 117 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující na vlastní účet - muži 85 



 

 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující na vlastní účet - ženy 32 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující důchodci 56 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující důchodci - muži 24 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující důchodci - ženy 32 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - ženy na MD 18 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - ženy na MD muži 0 

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - ženy na MD – ženy 18 

Ekonomicky aktivní – nezaměstnaní 69 

Ekonomicky aktivní - nezaměstnaní – muži 40 

Ekonomicky aktivní - nezaměstnaní – ženy 29 

Ekonomicky neaktivní 847 

Ekonomicky neaktivní  -muži 374 

Ekonomicky neaktivní - ženy 473 

Ekonomicky neaktivní - nepracující důchodci 414 

Ekonomicky neaktivní - nepracující důchodci – muži 175 

Ekonomicky neaktivní - nepracující důchodci – ženy 239 

Ekonomicky neaktivní - žáci, studenti, učni 252 

Ekonomicky neaktivní - žáci, studenti, učni – muži 128 

Ekonomicky neaktivní - žáci, studenti, učni – ženy 124 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 91 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou – muži 56 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou – ženy 35 

 


