Změna kronikáře
V březnu 2020 jsem se rozhodl přijmout nabídku starostky a zaujmout místo kronikáře obce
Litice. Posledním kronikářem v Liticích byl pan Jan Calta, který vedl obecní kroniku v letech
2010-2014. Mým prvním úkolem je zpětně zmapovat dění v obci v letech 2015-2019.
Jmenuji se Marek Žatkovič. Narodil jsem se 3. ledna 1974 v Liticích. V místní škole jsem
absolvoval základní školní docházku. Vyučil jsem se truhlářem a později při zaměstnání
vystudoval maturitní obor. Dlouhá léta pracuji v automobilovém průmyslu na různých
postech vedení výroby. Jsem otcem tří dětí. Celý svůj život žiji v Liticích. Dětství a mládí jsem
prožil v sídlišti. Posledních jedenáct let žiji v ulici Dubová, nedaleko „hliniště“. Není
jednoduché zpětně mapovat nejnovější dějiny obce. V obci se mnohé událo a mnohé děje.
Díky pomoci několika ochotných lidí činím pokus o zmapování historie Litic.

Nový rok 2015
Nový rok 2015 byl přivítán s radostí a v naději na mnoho pozitivních změn. Rok 2015 jich
přinesl velké množství. Jak v osobní, tak v obecní rovině. Tento rok byl velice významný pro
místní region. Město Plzeň, kam patří i Litce, byl v daném roce hostitelem nebývalé akce.
Město Plzeň se totiž na celý rok stalo hlavním městem evropské kultury. Tato skutečnost
výrazně ovlivnila dění v Plzni, i v Liticích samotných. Celý rok byl doslova nabitý kulturními,
společenskými a sportovními akcemi.
První z nich v Liticích proběhla hned v první den roku. Někteří občané si již po patnácté
vyšlápli na oblíbený Novoroční pochod. Tato akce je pravidelně pořádána členy oddílu
pozemního hokeje. Za poměrně teplého počasí se na vyznačenou trasu vydali litičtí příznivci
pohybu.

Výstavba
Významnou stavební záležitostí v obci byla pokračující oprava kanalizačního systému. Tyto
práce byly zahájeny v předchozím roce. V únoru 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o
předčasném užívání kmenové stoky v ulici Robčická a na Budilově náměstí. Na tento systém
byla připojena místní mateřská škola. Mohlo tak dojít ke zrušení žumpy. V dané oblasti se
samozřejmě vzápětí připojily na kanalizační přípojku další domácnosti. Kanalizace odvádí
splaškovou vodu k dalšímu zpracování do ústřední čističky odpadních vod. Připojení dalších
domácností na tento kanalizační systém proběhlo v jarních měsících téhož roku.
Další část kanalizační sítě byla ve výstavbě v oblasti ulice Klatovská, Kamenitá, Na Vršku a
Dvorská nad budovou JSDH. Zdejší práce byly komplikovány přítomností všech sítí (plyn,
elektřina, voda, sdělovací kabely). Projektant zde musel zcela měnit trasu v délce 70 m.
Zároveň bylo přistoupeno k rekonstrukci vodovodního potrubí. Dokončení povrchu
komunikací proběhlo na přelomu dubna a května. Kolaudační řízení úspěšně proběhlo
v průběhu července. Následně bylo v srpnu a v září přistoupeno k připojení jednotlivých
nemovitostí na hlavní kanalizační stoku.
Do třetice byl kanalizační systém řešen v severozápadní části obce. Rekonstrukce kmenové
kanalizace probíhala od mlýna nahoru do Spádné ulice. Tento systém byl ve velice špatném
technickém stavu. Opravy probíhaly i v části ulice K Ovčínu. Další úsek ulice Na Trávníku
byl praven tzv. bezvýkopovou technologií, tj. vyvložkováním. Všechny tři náročné akce
výrazně zlepšily kanalizační systém v obci. Zmíněné stavební práce prováděla firma
Stavmont.
Další stavební akcí, která měla za úkol zlepšit podmínky v obci, byla instalace nového
veřejného osvětlení v ulici Řepná. Pracovníci firmy ČEZ položili do chodníků silové kabely.
Následně byly vztyčeny nové stožáry, které byly osazeny novými typy výbojek. Výrazně se
tím zlepšilo osvícení ulice. Občanům bydlících v této ulici přišlo rovněž vhod odstranění
výložníků umístěných na jejich soukromých objektech. Práce byly dokončeny na konci dubna
2015. V květnu bylo rozšířeno osvětlení v temném zákoutí ulice Dvorská. Rovněž byl
instalován světelný bod v jedné z uliček u ulice K Valše.
Nákladná a poměrně náročná stavební úprava proběhla v první polovině roku ve vnitrobloku
ulice Nad Přehradou před domy č.p. 5 – 11. Cílem akce bylo zejména zvýšení kapacity
parkoviště a rekonstrukce veřejného osvětlení. Průběh stavební akce s sebou přirozeně nesl
výrazná dopravní omezení. Výsledkem ovšem bylo výrazné zlepšení životních podmínek pro
místní občany. Velice vydařená stavební úprava byla předána do užívání na konci července
2015. Nad rámec této akce byly instalovány nové přístřešky pro nádoby na odpad.
Během léta byly v Liticích povrchově upraveny dvě části komunikací. První z nich byla
komunikace k tůni a ke Kotkově chatě v délce asi 150 m. Tyto cesty byly opatřeny novým
povrchem. Druhou úpravou byla úprava části ulice Na Konci. V roce 2013 zde proběhlo
budování kanalizace. Na závěr akce nebyl z finančních důvodů plnohodnotně opraven povrch
cesty. Tento dluh vůči občanům byl splacen právě položením nového asfaltového povrchu.
Rovněž byly upraveny některé komunikace v rekreačních oblastech.
V září 2015 započala stavba nového bezbariérového chodníku spojující ulici Klatovská a
severní část Budilova náměstí. Tento chodník zlepšil dostupnost v této lokalitě pro vozíčkáře
a starší občany. Stavba byla vyprojektována s maximálním sklonem svahu 8% v zeleném pásu
podél Klatovské ulice. Samotné spojení Klatovské a prostranství před farou využilo staré
cesty, která zde ještě v první polovině minulého století byla intenzivně používána pro selské
povozy směřující k faře a zkracující cestu ke statkům a stavením v okolí kostela. Stavební
akce byla dokončena v průběhu října.

Nový chodník vybudovaný v září 2015.
V posledním listopadovém týdnu proběhla kontrola a oprava výstražného systému v obci.
Byly vyměněny některé hlásiče a baterie. Systém, který byl značně poruchový, prošel
celkovou opravou. Dosavadní nedostatky byly odstraněny a systém plnohodnotně slouží
svému účelu.
Velice dynamicky se Litice rozrůstaly v oblasti výstavby rodinných domů. Výstavba tím
navázala na trend loňského roku. Nové stavby rostly na Hůrce a zejména pokračovala
výstavba v ulici Větrná a Dubová na západním okraji obce. Několik domů postavených v roce
2014 vzápětí doplnila celá řada dalších dostavěných, kolaudovaných a obydlených právě
v tomto roce. Do Litic přichází mnoho nových obyvatel a mladých rodin.

Snímek z Dubové hory pořízený 22. února 2015 zachycuje nárůst výstavby rodinných domů
v oblasti západně od sídliště. Doposud zde byly jen pole a později louky. Zanedlouho zde
vyroste celá nová čtvrť Litic.

Výstavba trojice nových, rodinných domů v ulici V Aleji – listopad 2015.

Péče o veřejné prostory a zeleň v obci
Litické zastupitelstvo reagovalo na četné podněty občanů a aktivně se zabývalo otázkou
zeleně v obci. Ta byla mnohá léta na pokraji zájmu místních zastupitelů. V březnu 2015 bylo
provedeno vykácení hrušní v ulici K Roli. Tyto stromy byly napadeny rzí a dle vyjádření
dendrologů byly neperspektivní. V dubnu byly vysazeny malokorunové stromy. Akce byla
nazvána „Sakurová alej“. Celkem bylo v ulici vysázeno 14 kusů sakur. Další čtyři stromy
byly vysázeny do ulice Dubová a dva do jižní části ulice Klatovská. Akce byla financovaná
z rozpočtu města Plzeň, která v roce 2015 vynaložila na výsadbu a údržbu zeleně přes šest
milionů korun. Litická výsadba dvaceti stromů stála 109.000,- Kč. Výsadbou zeleně došlo
k oživení a zlepšení životního prostředí v daných lokalitách.
O nové stromy bylo nutné pečovat. V letních tropických teplotách, které v Liticích vládly
v červenci a v srpnu, hrozilo, že nové stromy dojdou k úhoně. Jednotka litických hasičů
v horkých dnech zajistila závlahu. Jednou týdně v průběhu horkých měsíců zavlažila stromy.
Díky jejich nasazení se podařilo mladé stromy zachránit.
Na konci října byla za účasti odborníků ze Správy veřejného statku provedena prohlídka
stromů rostoucích ve veřejném prostoru obce. Při té příležitosti bylo požádáno o povolení
kácet některé poškozené stromy. Jednalo se o prosychající osiku na Budilově náměstí, uschlý
javor v Cihlářské, jasan na Klatovské a některé akáty V Úhlu. V jarních měsících 2016 byla
plánována v Liticích další etapa sázení nové obecní zeleně. Jednalo se o vysazení lip na
Budilově náměstí. Další stromy jsou plánovány pro nově upravenou ulici Klatovská a Řepná.
Rovněž se připravovalo projednání řešení zeleně u cesty ke Kotkově chatě.

Masopust
Masopustní veselí se konalo dne 7. února 2015. Patnáctý ročník této akce se mohl pochlubit
velkou účastí. Letošní masopust provázelo krásné slunečné počasí. S téměř jarní náladou
prošel průvod plný krásných masek celými Liticemi. V průvodu jel koňský povoz vozící
místní děti. Nechyběli muzikanti, kteří při četných zastávkách hráli k tanci a k radosti.

Masopustní průvod vycházející z budovy litické hasičské zbrojnice.

Monitorování provozu lomu Litice
Aktivní byla v roce 2015 i Komise životního prostředí, jíž předsedal pan Michal Hausner.
Jednou z aktivit této komise bylo monitorování provozu lomu v Liticích. Samozřejmě se
zaměřením na eliminaci dopadů činnosti lomu na obec. V obvodu byla ponechána měřící
stanice, která mapovala znečištění vzduchu prachem. Byla umístěna a pracovala v ulici Na
Konci. Nadále byly měřeny otřesy vyvolané clonovými odstřely. Ve spolupráci
s provozovatelem lomu Eurovia Kamenolomy byla zřízena komise projednávající dopady
provozu lomu na obec Litice. V komisi kromě provozovatele lomu a zástupců litického
zastupitelstva pracovali i zástupci Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně a nově i
Krajského úřadu. Komise zasedala během roku 2015 třikrát. Výsledkem práce této komise
bylo dílčí zlepšení životního prostředí.

Práce Sociální komise, změny počtů obyvatel
V roce 2015 velice aktivně pracovala Sociální komise městského obvodu Plzeň 6 – Litice pod
vedením její předsedkyně paní Lucie Píckové. Jednou z jejich činností byla péče o litické
občany, kteří se dožili významného životního jubilea. V tomto roce z více než 1800 litických
občanů jich 47 slavilo kulaté narozeniny. Sociální komise chodila přát každému občanu, který
oslavil kulatiny a půlkulatiny (70, 75, 80, 85 let). Od 90. narozenin oslavence navštěvovali

každým rokem. Na začátku roku to byla hned trojice místních, kteří jsou starší 90 let. Aktivity
tohoto typu jsou vůči těmto starším občanům chvályhodné.
Zajímavým statistickým údajem je počet obyvatel Litic. V roce 2015 žilo v obci celkem 1857
obyvatel. Z tohoto počtu bylo 926 žen a 931 mužů. Údaje jsou včetně obyvatel používajících
Plzeň 6 – Litice jako úřední adresu. V období 1. ledna 2015 – 31. prosince 2015 se v Liticích
narodilo 13 dětí a zemřel stejný počet občanů. Odstěhovalo se 27 a přistěhovalo 69 obyvatel.
Celkový roční přírůstek obyvatel Litic v daném roce tvořil 42 obyvatel.

Vítání občánků
Jako každoročně Litičtí zastupitelé přivítali nové litické občánky. Účelem akce je slavnostní
zápis a přivítání nejmenších občanů Litic. K tomuto tradičnímu společenskému aktu byli
vyzváni rodiče, jejichž děti se narodily v roce 2014 a bydlí v Liticích. Samotná událost se
odehrála dne 6. května 2015 v budově litické Základní školy. V rámci akce bylo přivítáno
deset nových občánků Litic. Jejich jména byla slavnostně vepsána do Kroniky nově
narozených. Tyto děti tak rozšířily řady litických rodáků.

Národní házená
Oddíl národní házené se v tomto roce těšil z významného úspěchu, který se v podobě
rekonstrukce jejich hřiště podařilo realizovat v loňském roce. Po letech neúspěšných žádostí a
intenzivní snahy o získání dotací od roku 2006 se věc v roce 2014 zdařila. Asfaltový povrch
hřiště byl v roce 2014 nahrazen umělou trávou. Víceúčelové hřiště bylo rekonstruováno
nákladem 2.210.415,- Kč. Pomohly k tomu zejména dotace od Plzeňského kraje, Statutárního
města Plzeň, MO Plzeň 6 a soukromých firem s vazbou na Litice. Dále byly použity vlastní
prostředky TJ, oddílu Národní házené a členů TJ. Důležitou roli při rekonstrukci měla firma
VYSSPA Technology Plzeň, která zajistila realizaci II. etapy. Nahradila firmu, která nebyla
schopna akci dokončit. Jejich nasazení navíc zlevnilo práce o několik set tisíc oproti
původnímu rozpočtu.
Slavnostní otevření víceúčelového hřiště proběhlo dne 12. září 2014 za účasti primátora Plzně
Mgr. Martina Baxy, náměstkyně Jitky Herinkové, starosty Litic Ing. Jaromíra Janouška,
předsedy PSU Pavla Froňka a zástupce fi.VYSSPA Jaroslava Karáska. Samozřejmě i s účastí
spokojených litických házenkářů.

Fotografie z rekonstrukce házenkářského hřiště v průběhu léta 2014.

12.9.2014 - snímek ze slavnostního otevření víceúčelového hřiště litických házeňkářů. Symbolickou
pásku se chystá přestřihnout primátor Plzně Mgr. Martin Baxa.

Na zrenovovaném hřišti se naplno rozjely tréninky pro jarní část soutěže 2014/2015. Litická
mužstva dohrávala tento ročník soutěže s třemi mužstvy.
Mužstvo mužů hrálo soutěž Oblastní přeboru. Celkově se umístilo na čtvrtém místě se ziskem
29 bodů. Na třetí Stupno chyběl litckým mužům jediný bod. Soutěž vyhrály Nýřany B.
Mužstvo starších žáků ukončilo soutěž oblastního přeboru na 5. místě ze šesti zúčastněných.
Mužstvu mladších žáků se vedlo o něco lépe. Se ziskem 12 bodů skončili na devátém místě
z dvanácti zúčastněných.

Mužstvo mužů fotografované po ukončení soutěže Oblastního přeboru ročníku 2014/2015.

Pozemní hokej
Pro oddíl pozemního hokeje byla sezóna 2014/2015 jednou z vůbec nejúspěšnějších. Litičtí
muži se zapojili do soutěží hned dvojicí mužstev. Muži A se neprobojovali do play-off a
obsadili 5. místo. Zato v hale vyhráli 1. ligu a postoupili do nejvyšší soutěže extraligy. Vrátili
se mezi elitu. Muži B vyhráli svou soutěž v hale a také venku byli úspěšní v podobě 2. místa
v 1. lize. Velký úspěch zaznamenal tým dorostenců, který vybojoval na Mistrovství České
republiky stříbrnou medaily.
Starší žáci podruhé za sebou vyhráli Mistrovství České republiky. Mladší žáci téhož úspěchu
dosáhli dokonce po páté v řadě. Týmu žen se nedařilo. Ve venkovní i halové části skončil na
poslední příčce. Tým dorostenek shodně obsadil v obou svých soutěžích druhé místo. Starší
žákyně rovněž zatím bez úspěchu. Družstvo mladších žákyň ovšem v hale i venku vybojovalo
stříbrné medaile.

Mužstvo starších žáků Litice.

Mužstvo mladších žáků Litice.
Klub, který myslí i na svoji budoucnost, sklízel úspěchy rovněž v řadách Lvíčat, Myšpulínů a
Dráčat, což jsou přípravky pro nejmenší. Na otevřených turnajích obsazovaly často
medailové pozice.
Velkým úspěchem byla nominace litických hráčů do reprezentačního týmu České republiky.
V lednu v Chorvatsku nastoupila čtveřice hráčů – Adam Uhlíř, Lukáš Benda, Michal Bárta a
Matěj Karnold. Barvy státu hájil na mistrovství světa pořádaném v únoru 2015 v německém
Lipsku Jakub Koryťák. Tým České Republiky po smolných remizách skončil celkově na 9.
místě. V červnu během přípravy ve Skotsku za muže nastoupil Michal Bárta, Lukáš Benda,
Reinhard Nicklas a Lukáš Nocar. Na ME v Praze v červenci hráli Jakub Koryťák, Michal
Bárta a Lukáš Benda. Na červencovém mistrovství Evropy U18 divize B ve francouzském

Calais reprezentovali Českou republiku následující hráči Litic: Adam Uhlíř, Václav Kozák,
Jaroslav Kasl a Ondřej Hes. Národní tým vybojoval stříbrné medaile a postup mezi osm
nejlepších týmů Evropy v divizy A. V srpnu v Hradci Králové nastoupili za muže Lukáš
Nocar, Lukáš Benda a Adam Uhlíř. Posledně jmenovaný byl vyhlášen nejlepším mladým
hráčem turnaje.
Kromě sportovních úspěchů je oddíl pozemního hokeje vyhlášen svojí mimosoutěžní
aktivitou. Oddíl pozemního hokeje zahájil rok tradičním fotbálkem a lednovou zabíjačku.
Následovalo již tradiční zimní soustředění na Lipce žáků a žákyň. Totoho soustředění se
zúčastnilo 31 dětí. Dorostenci své soustředění absolvovali ve Starých Hutích, ženy
v Nepomuku a muži v Hojsové Stráži. Za tréninky, zápasy a uvedenými soustředěními je
mnoho práce činovníků této největší litické sportovní organizace.
Pozemkáři začali aktivně konat ve směru zkvalitnění jejich hřiště. Dosavadní umělá tráva již
dosluhovala a bylo nutné začít řešit investici do nového povrchu. Jednou z aktivit již mladí
pozemkáři pomoháli k financování budoucí náročné rekonstrukce byl sběr papíru. Byla
vyhlášena i veřejná sbírka jejíž výtěžek bude věnován na financování rekonstrukce. Další
aktivitou oddílu jehož cílem bylo získat finanční prostředky pro rekonstrukci byl benefiční
koncert. Ten proběhl na hřišti dne 16. května 2015. Zahrála zde kapela Slepá kolej, jejímž
zakladatelem a členem je litický rodák Hanuš Klůs. Je i jeho zásluhou, že se podařilo při
koncertu vybrat 4.200,- Kč. Celkově díky všem aktivitám, které oddíl vyvíjel, bylo vybráno
na rekonstrukci k září 2015 více než 350.000,- Kč.

Klub biatlonu Plzeň-Litice
Oddíl biatlonu absolvoval náročnou zimní část. Úspěchy litický oddíl získal zejména díky
Jakubovi Netrvalovi, který se několikrát umístil v první desítce. Ve štafetě se s kolegou z
Železné Rudy na Mistrovství České republiky umístil na třetím místě.
Od dubna 2015 zástupci oddílu absolvovali několik soutěží: Žižkovská stuha v Praze,
Letohrad, Bystřice pod Hostýnem a řada dalších v blízkém okolí. Výsledkem byla medailová
umístění napříč žákovskými a juniorskými kategoriemi. Na stupně vítězů se podívali jak
nováčci David Kůs, Martin Dobeš, Katka Bohůnková, Matyáš Kopp, tak ostřílení biatlonisté
Ilona Adámková, Vašek Poustka, Filip a Patrik Volfovi, Katka Viligurová, Zuzana Wolfová,
Odřich Kodeda a Martin Vlček.

Oldřich Kodeda a Martin Vlček v Letohrad.

V květnu místní oddíl biatlonu uspořádal v Liticích regionální závod s hromadným startem.
Zúčastnilo se úctyhodných 159 závodníků z celé republiky. Byl tak ustanoven nový místní
rekord v počtu závodníků. Závod takových rozměrů byl nesmírně náročný na přípravu a
organizaci. Stál nemálo sil a obětavosti místních členů oddílu. Zapojili se samozřejmě i rodiče
a kamarádi. Členové oddílu Biatlon Litice se připojili z části účastí a z části organizací do
Litické míle, Běhu Osvobození a organizace Dětského dne.

Úspěšná výprava na MČR žáků. Bronzové medaile ve štafetě vybojovali Jakub Netrval, Filip
Volf a Václav Poustka.
Oddílu se dařilo i na mezinárodní úrovni. Litický biatlonista Jiří Kanta byl nominován do
reprezentačního týmu. Speciální závod „Target sprint“ organizovaný Mezinárodním
střeleckým svazem probíhal v rámci světového poháru. Závod byl realizován v květnu
v německém Mnichově. Jiří Kanta skončil na vynikajícím druhém místě.
V druhém srpnovém týdnu zorganizoval oddíl pro své členy letní soustředění. Cílem bylo své
členy připravit na množství dalších závodů, které během zbytku roku ještě měly příjít.
Soustředění proběhlo formou příměstského tábora. V první den soustředění silná větrná
vichřice potrhala část stanů, nicméně zbytek soustředění již proběhl k všeobecné spokojenosti
účastníků i organizátorů. Zimní příprava probíhala tradičně v tělocvičně místní školy.

Litičtí biatlonisté po celodenním výletu na kolech – srpen 2015.

Fotbal
Litičtí mužští příznivci fotbalu se zúčastnili druhým rokem soutěžě Městského přeboru Plzně.
Celkově sezónu ukončili na stejném místě jako v loňském ročníku, kdy vstoupili do této
soutěže. Na mužstvu bylo ovšem vidět kvalitativní zlepšení v podobě mnohem méně
inkasovaných gólů. Soutěž litičtí muži ukončili na desátém místě ze čtvrnácti zúčastněných se
ziskem 32 bodů. Devátý SK Rapid Plzeň B měl stejný počet bodů a o umístění rozhodla lepší
bilance vstřelených branek. Rozhodla jediná branka. Vzrůstající forma se ovšem nepromítla
do návštěvnosti. Na zápasy litických mužů se přišlo podívat méně diváků než v prvním
ročníku po postupu do nové vyššší soutěže. V roce 2015 na domácí zápasy přišlo 478 diváků
a na venkovní 567. Celková účast diváků litických mužů činila 1045 návštěvníků.

Běh osvobození a Půlmaraton Plzeňského kraje
V katastru obce Litice v průběhu roku proběhly dvě sportovní běžecké akce. První soutěží byl
již tradiční Běh osvobození. Konal se dne 22. duban 2015 v Hliništi. Šlo celkově o jeho 46.
ročník. V kategorii mládeže byl tento závod zařazen do soutěže přeboru Plzně v přespolním
běhu. Zároveň byl součástí Běžeckého poháru mládeže 2015.
Druhou velkou událostí byl Půlmaraton Plzeňského kraje. Proběhl dne 16. května 2015.
Jednalo se o vůbec první ročník této sportovní akce. Závod byl iniciován jako součást aktivit
akce Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury. Jak název napovídá, iniciátorem a
organizátorem byl Plzeňský kraj. Start a cíl závodu byl ve sportovním areálu Škodaland u
přehrady České údolí. Běžecká trať vedla přes Litice, Šlovice, Dobřany, Dobřánky, Lhotu,
Valchu a Borský park. Byly stanoveny tři základní tratě. Na 5 km trať se vydalo 171
závodníků. 9 km trať zvládlo 257 běžců. Prestižní 21 km tať zvládlo 491 sportovců. Akce si i
svým doprovodným programem získala velký ohlas.
Organizace závodu sebou přinesla čtyřhodinové omezení režimu spojů MHD a uzavření ulice
Klatovská v Liticích. S realizací této aportovní akce pomohly i místní litické zájmové a
sportovní organizace.

Sdružení dobrovolných hasičů Plzeň-Litice
Dne 9. ledna 2016 byla uspořádána řádná výroční valná hromada, kde byla prezentována
činnost a hospodaření SDH Plzeň-Litice za rok 2015. Z Výboru Sdružení dobrovolných
hasičů (SDH) opustili na vlastní žádost dva dlouholetí členové p. Zdeňěk Havlíček a p.
Michal Dudák. Nahradili je p. Lukáš Fořt a pí. Petra Polívková.
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Litice měl k 31. prosinci 2015 120 členů. Z toho 20 žen, 30
mladých hasičů, 3 dorostence a 3 děti v přípravě.
Dne 25. ledna 2015 proběhl již 40. ročník hasičského plesu. Stejně jako v předchozích letech
byl uspořádán v Lidovém domě. Součástí jubilejního ročníku bylo vystoupení taneční
skupiny.

Taneční skupina na hasičském plesu v Lidovém domě v Liticích.
V témže měsíci se litičtí hasiči zapojili do slavnostního zahájení celoroční akce „Evropského
hlavního města kultury“ v Plzni na náměstí republiky. U příležitosti této akce ještě několikrát
v Plzni podpořili konání různých dílčích aktivit – na náměstí, v Křižíkových sadech a
v bývalém Depu. Tradičně se hasiči zapojili do spousty aktivit v obci. V únoru hasiči pomohli
s přípravou masopustu. Ruku k dílu přiložili při úklidu přírody kolem Litic. Pod jejich
vedením byl zorganizován dne 29. března 2015 úklid přírody v oblasti litického mlýna.
Zapojili se do přípravy dětských dnů v litickém „Hliništi“ a ve Lhotě. Předvedli své
schopnosti v rámci ukázek Integrovaného záchranného systému v Plzni. V květnu pomohli
se zajištěním pořadatelské služby při půlmaratonu Plzeňského kraje. Pomohli
se zavlažováním rostlin při extrémních vedrech. Přispěli k organizaci sportovního odpoledne
pro Západočeskou univerzitu a mateřskou školku v Plzni Vinicích. V září podpořili akci
odhalení památníku mistra Jana Husa v Liticích. V prosinci pomohli se stavbou a zajištěním
obecního vánočního stromku.
Vrcholem sezóny byly oslavy 125. výročí od založení prvního dobrovolného požárního sboru
v Liticích. Založení dobrovolného požárního sboru se datuje od 1. ledna 1890. Oslavy se
konaly dne 26. září 2015 na fotbalovém hřišti TJ Plzeň-Litice. Součástí oslav bylo konání
soutěže v požárním sportu. Soutěžili družstva mladých hasičů a následně družstva mužů a
žen. Litičtí muži i ženy ve svých soutěžích vyhráli. Do příprav přispěl i SDH Šlovice
zapůjčením stanu.
Příkladně si hasiči vedli ve své primární činnosti. V roce 2015 jednotka zasahovala u 17
událostí. Jednalo se o devět požárů, šest technických pomocí a dva zásahy spojené se
záchranou osob nebo zvířat z vody a uzavřených prostor. Smutnou stránkou těchto aktivit
bylo vylovení utonulého muže na přehradě České údolí, jemuž předcházelo několikahodinové
pátrání.
Jedním z náročných zásahů byla likvidace požáru vlakové soupravy odstavených vagónů na
nádraží Valcha. Zásah proběhl ve večerních hodinách dne 16. května 2015. Litická jednotka
byla na místě jako první. Později se k zásahu připojily tři další požární jednotky. Šlo o velice
technicky a fyzicky náročný zásah. Zmíněné nádraží na Valše se stalo dne 22. října místem
raritního zásahu. Litičtí hasiči ve spolupráci s Městskou policií Plzeň pomáhali zachránit
vážně poraněnou kočku z kanalizačního potrubí.
Velice aktivně si litičtí hasiči počínali v oblasti požárního sportu. Přípravou bylo sportovní
soustředění dospělých. V městském kole soutěže muži následně získali 3. místo. Na pořádání

této akce pomohli organizačně s technickou četou a rozhodčími. Na soutěži v Nové Vsi ve
sloučeném mužstvu s kolegy ze Šlovic obsadili dokonce první místo.
Bylo realizováno školení vedoucích mládeže, kam SDH Litice vyslalo 6 účastníků. Poznatky
ze školení byly zúročeny v práci s mládeží. Hlavní aktivitou je zapojení do soutěže Plamen závod požárnické všestrannosti mladých hasičů (Plamen ZPV MH). Na podporu požárního
sportu mládeže se podařilo získat finanční dotaci od MO Plzeň 6 Litice a Magistrátu města
Plzně. Na jarní a letní sezónu probíhala příprava v tělocvičně litické základní školy.
Díky obětavosti dospělých se podařilo pro třináct dětí realizovat čtyřdenní soustředění na
Butově u Hracholuské přehrady. Akce byla spojena s celodenním pěším výletem po krajině
Stříbrska. Děti objevovaly hornické štoly, vojenská lehká opevnění a nechyběla návštěva
hornického skanzenu Královské dědičné štoly Prokop.
Následovaly soutěže ve Skrvňanech, Opltě, Podchlumí, Újezdě, Drahotíně, Křimicích.
K zajištění těchto akcí výrazně pomohlo osobní auto-transportér zakoupený v předchozím
roce. Rok byl velice úspěšný. Litický požární sport získal celkem 8 medailí. Čtyři zlaté, dvě
stříbrné a dvě bronzové. Tyto výborné výsledky byly docíleny díky skvělé práci vedoucích
mládeže Ivany Bendové, Kamily Löfflerové a Rudolfa Klečanského. Jejich nasazení a
obětavost pro věc je dlouhodobě příkladná.

Trénink litických hasičských dětí.
V oblasti údržby hasičské techniky se podařilo čerpat dotace Krajského úřadu na opravu
cisterny a nákup věcných prostředků a ochranných pomůcek. Nadále se prohlubovalo školení
členů výjezdové jednotky. Pracovalo na údržbě techniky, věcných prostředků a na opravě
požární zbrojnice.

Fotografie ze zářijové předělávky plotu areálu hasičské zbrojnice.
V prosinci si hasiči uspořádali tradiční vánoční posezení, jehož součástí byla vánoční hasičská
nadílka pro nejmenší.

Hudební večery a posezení s harmonikou
V sobotu dne 28. března 2015 byla realizována zajímavá hudební událost v Lidovém domě.
Jednalo se o akci s názvem Retro Disco. Pořadatelem byl pan Marek Hnát, který uspořádal již
několik hudebních zábavních večerů. Tentokrát byla hudební zábava ve stylu starších disco
hitů. Součástí večera byla soutěž o nejlepší retro oblečení.
Další hudební vyžití bylo zorganizováno pro starší posluchače. Během roku 2015 v Liticích
minimálně pětkrát proběhlo posezení s harmonikou. Ve dnech 18. dubna a 19. září zahrálo
místním Litické trio ve složení pánů Strejce, Rojíka a Bendy. Na jejich vystoupení navázala
produkce ve dnech 16. května a 17. října, kdy zahrálo Duo Perla. Dne 21. listopadu na
harmoniku zahrál pan Jan Vondráček. Hudební akce proběhly v přísálí Lidového domu za
účasti zejména starších občanů Litic.

Country-folková kapela HOP A ŠAVANI – Country bál
Dalším zajímavým hudebním počinem v Liticích bylo založení country-folkové kapely
s nezvyklým názvem HOP A ŠAVANI. Název kapely je složen z počátečních slabik jmen
zakládajících členů. Ho – Honza, Pa – Pavel, Ša – Šašek, Van – Vandrák. Kapelu tvoří
čtveřice muzikantů. Honza „Polatís“ Polata hrající na housle, mandolínu a foukací harmoniku.
Pavel Mužák hrající na kontrabas. Patrik „Šašek“ Jelínek a Ondřej „Vandrák“ Radvanovský
hrající na kytaru. Co se týče zpěvu, zapojují se všichni uvedení muzikanti. Výrazný hlas je
doménou Honzy Polaty. Členové kapely bydlí v Liticích a hrají spolu od roku 2014. V červnu
2014 absolvovali první velkou celovečerní ozvučenou akci na domácí půdě. Jako hosta si na
vystoupení pozvali Ivetu Hájkovou, která si s nimi zazpívala několik písní. Její nádherný zpěv
ji předurčil k rozšíření řad kapely. „I“ – Iveta rozšířilo název souboru. Krom zpěvu Iveta
přispívá ke skvělému zvuku kapely flétnou, perkusí a občasnou hrou na ukulele.

Část svého repertoáru kapela převzala od jejich zkušenějších country-folk-trampských vzorů.
Ovšem své publikum překvapili i svojí původní tvorbou. Zasloužili se o hudební náplň
úžasného II. ročníku litického Country bálu, který navštívilo 170 hostů.

Zájezd
Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice zorganizoval pro důchodce dvoudenní zájezd. Akce
proběhla ve dnech 28. a 29. dubna 2015. Pestrá náplň zájezdu zahrnovala pevnost Josefov,
hvězdárnu v Úpici, přehradu Les Království – nedaleko Dvora Králové nad Labem,
Suchardův dům v Nové Pace a muzeum auto-moto. Po bohatém programu prvního dne
výprava přespala v Horní Sytové. Druhý den účastníci zájezdu shlédli výrobu skla
v Železném Brodu, perličkové ozdoby v Poniklé a zámek Sychrov. Zájezd byl zakončen
prohlídkou pivovaru ve Svijanech.

ŠKOLA
Na litické základní škole již po několikáté proběhla výstava. V tomto roce tomu bylo dne 20.
března 2015. Téma výstavy byly Velikonoce. Své výrobky prezentovali na výstavě jak občané
Litic, tak děti z místní základní školy. K vidění bylo mnohé se spojitostí s oslavou tohoto
tradičního církevního svátku. Nejvíce zaujal návštěvníky bezpochyby „vajíčkový řetěz“ na
který bylo použito 2600 vajec.

Místní školu, respektive rodiče, jejichž děti začaly školu v Liticích navštěvovat, podpořilo
místní zastupitelstvo. Stejně jako v minulých letech byl věnován příspěvek pro rodiče žáků.
Rodičům žáka 1. třídy byl vyplacen příspěvek 2000,-Kč. Pro žáka 2. třídy byl realizován
příspěvek 1000,-Kč. Tato aktivita obce jistě ulehčila mladým rodičům ve vstupu jejich dětí do
všeobecného vzdělávacího systému.
Nedílnou součástí vyžití dětí v mimoškolní činnosti jsou kroužky. Jeden z netradičních je
kroužek paličkování, který vede paní Lenka Raunerová. V tomto roce se děti z tohoto kroužku
prezentovaly svými výtvory na celostátní soutěži v paličkování, která se konala v muzeu
krajky v Prachaticích. Letošním ústředním tématem soutěže byl husitský kalich. Toto téma
bylo zvoleno vzhledem k 600. výročí od upálení Mistra Jana Husa. Děti z Litic obsadily
všechna tři první místa a navíc cenu návštěvníků. Litice úspěšně prezentovaly Nikola
Wimmerová (1.místo), Kateřina Bohůnková (2.místo), Eliška Čulíková (3.místo) a Ester
Houjacká (cena diváků). Svědčí to o šikovnosti litických dětí a zejména o chvályhodném
přístupu vedoucí kroužku.
V závěru školního roku byla na počátku června uspořádána v tělocvičně školní besídka.
Prezentovali se zde svým vstoupením žáci školy, kteří secvičili s učitelským sborem a
vychovatelkami hudební představení. Na úvod sehráli čtvrťáci zkrácenou podobu pohádky
Lotrando a Zubajda. Následně se prezentoval secvičeným tancem kroužek Country tance.
Besídka pokračovala vystoupením kroužku hry na flétnu. Besídku zakončila vystoupení
hudebně nadaných dění individuálním vystoupením. Byla předvedena hra na klarinet, tahací
harmoniku a flétnu. Děti předvedly obdivuhodný herecký a muzikální talent.

Pohádka Lotrando a Zubejda v podání čtvrťáků

….. kroužek flétničky

Vedení školy muselo řešit i záležitosti související s budovou školy a areálem. Významnou
podporou byla dotace obce na chod školy samotné. Pro školní rok 2015/2016 byl odsouhlasen
příspěvek ve výši 225.000,-Kč. Finanční prostředky byly věnovány na opravu plotu areálu
školy. Tyto práce byly na jižní straně areálu zahájeny na konci listopadu. Nejednalo se jen o
estetickou stránku věci. V minulosti byla totiž zaznamenána návštěva černé zvěře na pozemku
školy. Zmíněný plot měl za úkol této nežádoucí pozornosti divokých prasat zabránit. Skutečně
se tak stalo.
KNIHOVNA

V areálu školy nadále fungovala pobočka Knihovny Města Plzně. Pobočku s velkou pečlivostí
vedla paní Krejčí. Pouze v době její nemoci knihovnici zastupovala paní Jedličková.
Vedení školy, v jejíž budově se knihovna nachází, přišlo s podstatnou změnou.
Z bezpečnostních důvodů byl vydán zákaz používat dveře mezi knihovnou a vnitřním
prostorem školy. Léta využívaný vchod, který dětem umožňoval velice praktický vstup do
knihovny, byl trvale uzamčen. Děti, které měly zájem jít do knihovny, musely zvolit cestu
venkem. Toto opatření se bohužel negativně promítlo do menšího množství půjčených knih
místními dětmi. V celkové roční bilanci nicméně litická knihovna zaznamenala nárůst
půjčených knih, o které se přičinili zejména starší občané.
Během roku místní pobočka realizovala dvě veřejná čtení pro děti z místní základní školy.
Veřejné čtení se týkalo publikace „Plzeňské pověsti a legendy“ a „U nás ve Švandaluzii“. Obě
čtení vzbudila zájem místních dětí. Litická knihovna nadále vykázala používání internetu.
Zatímco některé knihovny města Plzně vykazovaly útlum nebo zcela zrušení této služby,
v Liticích byl internet nadále v nabídce knihovnických služeb. Během roku 2015 byl využit
56x.

Myslivecké sdružení
Litičtí myslivci se stejně jako v celé České republice potýkali s výrazným přemnožením černé
zvěře (divoká prasata). V minulých letech stejně jako i letos byl zaznamenán výskyt divokých
prasat v areálu litické Základní školy. Ochranným řešením tamního majetku a zejména dětí a
pracovníků školy bylo zbudování již zmíněného plotu. Myslivci nicméně řešili problém
aktivně. Uspořádali naháňku a odstřel několika kusů této škodné zvěře. Obdobně si počínali
další okrajové obce a čtvrti Plzně.

Vzpomínková akce – pietní akt
Dne 23. dubna 2015 proběhla vzpomínková akce u Památníku americkým letcům. Litičtí
občané důstojně vzpomněli na osvoboditele a na oběti druhé světové války. Tako akce, byla
součástí oslav osvobození Plzně.

Zástupci mnoha organizací, kteří svoji účastí a projevy podpořili pietní akt v Liticích.
Akce měla atribut kulatého výročí. Vzpomínalo se a slavilo výročí 70 let od konce války.
Shodou okolností i stejné výročí od událostí, kterým je věnován pomník v Liticích.
Významnému výročí odpovídala i účast. Vzpomínkový akt podpořila celá řada hostů, z nichž
se většina zapojila do akce svým projevem. Akce samotná byla zahájena stylově průletem
letadla Zlín Z-142 z Aeroklubu Letkov. Samotné projevy uváděl pan Václav Král. Projev u
litického památníku pronesl poslanec Poslanecké sněmovny PČR Ing. Pavel Šrámek, primátor
města Plzně Mgr. Martin Baxa. Za Český svaz letců promluvil předseda svazu pan Jaromír
Kopačka. Tradičně se dostavil a promluvil k veřejnosti zástupce Amerického velvyslanectví.
Jeho projev byl simultánně tlumočen. Za litický obvod pronesl projev starosta pan Ing.
Jaromír Janoušek. Akci doprovodili zástupci plzeňského Military Car Club Plzeň. Atmosféru
akce zvýraznila jejich vozidla Jeep Willys a bohatě nastrojený Dodge WC.

Čestná stráž příslušníků plzeňského Military Car Clubu v dobových uniformách u litického
pomníku po slavnostním položení věnců.

Skupinka zástupců Svazu letců. Zcela vlevo stojí zástupce Americké armády.
Dne 25. dubna 2015 tomu bylo 70. let od události sestřelení amerického bombardéru B-17
v katastru obce Litice. K této události se primárně vztahuje památník v Liticích. Tato událost
byla zdokumentována panem Markem Žatkovičem. Nové poznatky k dané události byly
publikovány ve formě publikace s názvem „25. dubna 1945 tragédie v Liticích a ve Lhotě“.
Vydání publikace bylo financováno dílem obce Litice a dílem obce Lhoty. Výtisky publikace
byly zdarma rozdány hostům a litickým občanům v průběhu pietního akce.

Titulní strana publikace věnované 70. výročí sestřelení amerického bombardéru nad Liticemi
v dubnu 1945.

Dětský den
Oslava svátku dětí měla v Liticích podobu dvojice akcí. Dne 6. června 2015 byla zopakována
populární akce Pohádkový les. Pro nejmenší byla vyznačena nenáročná trasa s několika
stanovišti, kde asistovaly pohádkové bytosti. Děti plnily jednoduché úkoly. Na závěr akce děti
čekalo sladké překvapení.
Tradiční Dětský den byl uspořádán dne 12. června 2015 na hřišti pozemního hokeje. Do
organizace akce se zapojili členové TJ Pozemního hokeje, litičtí hasiči a klub Biatlonu. Akce
se účastnilo více než padesát dětí s rodiči. Byla pro ně připravena spousta soutěží. Jízda na
odstrkovadle, skákání v pytli, hod míčky, obruče, chůze na chůdách. Velkou legrací byl
přesun na lyžích, kdy na jednom páru lyží svojí součinnost ověřily hned dvě děti najednou.
Hasiči nechali dětem prohlédnout hasičskou stříkačku a připravili stříkání z hadice na cíl,
který představovaly plechovky. Největší nadšení zavládlo u dětí, když jim hasiči připravili
vodní clonu, do které se děti s nadšením vrhly. Následovala akčnější část programu, kterou
byla střelba z luku a ze vzduchovky, s níž pomohli litičtí biatlonisté. Celá akce měla velice
pozitivní ohlas.

Bradley Cup
Vodácký podnik v podobě závodu Bradley Cup byl po osmnácté zopakován ve dnech 24. a
25. července 2015. V pátečním podvečeru byla uspořádána večerní jízda lodí s lampiony.
Vodáčtí příznivci jeli na lodích od litického jezu do Lhoty a zpět. Samotný závod proběhl
druhého dne v sobotu. Opět se jednalo o tradiční závod kánoí.

Římskokatolická farnost Plzeň Litice
Velice aktivní byla činnost v místní Římskokatolické farnosti. V průběhu roku proběhlo
množství pravidelných i mimořádných mší. Velice důstojně proběhly tradiční Velikonoční
bohoslužby. Velice zajímavou akcí pro místní občany byla Noc kostelů. Proběhla dne 29.
května 2015 v místním kostele svatého Petra a Pavla. Akce byla zahájena varhanním
koncertem v podání Markéty Schley Reindlové. Při této příležitosti byl krátce zmíněn postup
rekonstrukce varhan. Tato zásadní oprava vzácného nástroje proběhla v roce 2014.
Následovala detailní prohlídka varhan a kůru. Zlatým hřebem byl následně výstup na věž a
prohlídka zvonů. O tento výstup byl opravdu velký zájem. Účastníkům akce se naskytl
nádherný a nevšední pohled na Litice a široké okolí. Závěr programu tvořila modlitba.
Celkově se jednalo o velice příjemnou a zajímavou událost.

V sobotu dne 10. října byla uspořádána pro děti akce „Podzimní pohádka pro děti“.
Vystoupení členů spolku „Přátel Koinonie“ byl uspořádán ve farním sále.

Památník Mistra Jana Husa
Dne 28. září 2015 byl slavnostně odhalen pomník Mistra Jana Husa u příležitosti 600. výročí
jeho mučednické smrti v Kostnici. Pomník byl vybudován na pietním místě u litického
hřbitova. Na podstavci z kamene byl vztyčen stylizovaný kalich symbolizující Husovo
reformační snahy a jeho učení. Kalich se ostatně stal i centrálním znakem stoupenců tohoto
reformátora, kteří ve třicátých letech patnáctého století působili na našem území. Pomník je
z dílny akademického sochaře Jaroslava Šindeláře.
Samotné odhalení pomníku proběhlo za asistence zástupců Městského obvodu Plzeň 6 –
Litice, Sboru dobrovolných hasičů a Českého zahrádkářského svazu. Přítomna byla farářka
Debora Chytilová jako zástupkyně Československé církve husitské a farář Jiří Chytil
z diecéze východ v Plzni. Akce byla pod záštitou akce Evropského hlavního města kultury
Plzeň 2015. Po slavnostním odhalení pomníku proběhla vzpomínka na Mistra Jana Husa a
v závěru evangelické rozjímání.
Pomník samotný se neshledal u místních s příliš pozitivní odezvou. Výhrady byly k podobě
pomníku i k umístění „na skládce“. Generace středního věku a zejména starší občané mají
v paměti podobu tohoto místa v osmdesátých letech. Byla zde zrůdná skládka nepotřebného
odpadu, která byla postupně zavezena zbytky ze staveb. Místo skládky není zrovna důstojné
pro pomník tohoto formátu. S daleko větším ohlasem se setkalo interaktivní hřiště postupně
budované za pomníkem. Hřiště využívají mladí i senioři. Hřiště je postupně doplňováno o
další cvičební stroje.

Podoba památníku Mistra Jana Husa.

Litice v období Vánoc
Druhým rokem v řadě byl v Liticích vztyčen a ozdoben obecní Vánoční strom. V období
prvního adventu, dne 29. Listopadu, byl slavnostně rozsvícen v prostoru pod mostem u
křižovatky ulic Klatovská, K Valše. I přes nepřízeň počasí se dostavilo mnoho občanů včetně
těch nejmenších. Slavnostní rozsvícení bylo zahájeno povedeným vystoupením dětí z litické
školy. Poté vystoupilo dudácké duo. Následně již zazářil litický strom. S přípravou samotnou
výrazně pomohli místní dobrovolní hasiči a členové litického zastupitelstva. Litické ženy
připravily výborné občerstvení a zvukař perfektně ozvučil celý prostor. Jednalo se o velice
příjemné zahájení adventu.
Na uvedenou akci navázala Vánoční besídka dětí litické Základní školy pořádaná dne 14.
prosince v budově Lidového domu. Vychovatelky a učitelský sbor secvičil vystoupení
s každou třídou. Do besídky se podařilo včlenit i sólové výstupy hudebně nadaných dětí. Na
vystoupení se podílel doslova každý ze žáků školy. V hledišti nebylo k hnutí. Na své ratolesti
se přišly podívat jejich rodiče i prarodiče.

Sportovní vyžití v závěru roku
Před koncem roku v Liticích proběhlo několik sportovních mini podniků. Litičtí sportovci
nezaháleli ani v době adventu. 19. prosince v Lidovém domě proběhl turnaj v mini fotbalu.
25. prosince již tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu. O čtyři dny později byl tamtéž
uspořádán Vánoční rodinný turnaj pozemního hokeje. Šlo o turnaj tříčlenných rodinných
týmů. Kdo nechtěl pasivně tloustnout u televize, měl prostor k pohybu více než dost.

Meteorologická situace 2015
Zjednodušeně řečeno panovala mírná zima, příjemné jaro, horké a velice suché léto
následované teplým podzimem. Následuje detailnější přehled meteorologické situace v obci
v jednotlivých měsících.
Leden 2015 byl nadprůměrně teplý. Přesto se v mírném lednovém počasí 12 dní udržel sníh.
Denní průměr sněhových srážek byl 0,7 cm. Vzhledem k teplým denním teplotám byly ve 20
dnech zaznamenány dešťové srážky. Pouze tři dny byl výraznější déšť. Celý rok 2015 měl být
jedním z nejsušších v daném desetiletí.
Únor 2015 měl nadprůměrně teplé denní teploty. Noční byly přesně na dlouhodobém
teplotním průměru. Panovaly mrazy -3°C. Vítr byl mírný. Dešťové srážky byly zaznamenány
během měsíce 6x, ale denní průměr 0,09 mm svědčí o absolutně nejsušším měsíci v roce. Sníh
byl zaznamenán v pěti dnech a dosahoval denního průměru 0,28 cm. Držel se ještě do 9.
února, kdy zcela slezl.
Březen 2015 byl průměrně teplý. V deseti dnech vystoupala teplota na 13°C a více. Byly
nadprůměrně teplé noci. Během 18 nocí vystoupila teplota nad 0°C. Poslední dva dny měsíce
byly velice větrné. Sníh byl zaznamenán pouze v jednom jediném dni a to 4. března (1 cm).
Srážky byly zaznamenány v 18 dnech, ovšem o vydatném dešti se dalo mluvit pouze 4x.
Duben 2015 měl tři týdny nadprůměrně teplé. Blížily se již letní teploty. Během 18 dnů
vystoupala teplota na 14°C a více. Pětkrát dokonce nad 20°C. Přesto se ještě dvakrát objevil

sníh. Bylo tomu tak 2. dubna a dále naposledy o čtyři dny později. Výrazně narostly dešťové
srážky.
Květen 2015 byl z dlouhodobého teplotního hlediska mírně podprůměrný. Přesto během
dvanácti dnů vystoupila denní teplota nad 20°C. Během měsíce byl mírný vítr. Dne 29.5. byly
zaznamenány nárazy větru přes 40 km/h (11,1 m/s). Dešťová srážky byly zaznamenány
v šestnácti dnech. Ovšem o dešti se dalo mluvit jen 7x. Silný déšť byl zaznamenán pouze 5.5..
Červen 2015 byl nadprůměrně teplý. Sedmnáckrát byla teplota nad 20°C. Z toho čtyřikrát
dokonce nad 28°C. Dne 6.6. denní teplota přesáhla hranici 31°C. Během měsíce byl pouze
mírný vítr. Zemědělci a zahrádkáři se konečně dočkali vydatnějších dešťů. Dešťové srážky
byly zaznamenány v 18 dnech. Delší déšť z toho nastal čtyřikrát. Opravdu silný déšť zvlažil
Litice dne 8. června.
Červenec 2015 byl tropický. Plných 20 dnů byla teplota nad dlouhodobým teplotním
průměrem. 12x byla teplota nad 30°C. Z toho dvakrát 34°C, jednou 35°C a dvakrát dokonce
36°C. Noci byly rovněž nadprůměrně teplé. Vál mírný vítr 20 km/h. Pouze v období na konci
měsíce v rozmezí 25. až 30.7. byly zaznamenány nárazy větru přes 40 km/h. Silná letní
bouřka postihla Litice 25.7. Během této letní bouře byl zaznamenán vítr rychlosti 72 km/h
(20 m/s). Vítr lehce poničil zejména zahrádkářům část stromů. Dešťové srážky byly
zaznamenány 19x. Byly to ovšem jen kratičké drobné záchvěvy deště, čemuž odpovídá velice
malý denní průměr dešťových srážek 0,96 mm/den. V kraji bylo sucho.
Srpen 2015 měl průběh s tropickými teplotami. Nad dlouhodobý průměr se teploty dostaly
v plných 25 dnech. Měsíční průměr denních teplot 28,8°C. To je historicky rekord zdejšího
regionu, který nebyl doposud překonán. 15x byla teplota přes 30°C. V první polovině měsíce
nebyla nouze o dny, kdy se teplota vyšplhala na 34 až 35°C! Rovněž noční teploty byly
nadprůměrné. Noci s teplotou 19°C nebyly výjimkou. Přesto nebyla nouze o srážky. Letní
bouřky byly zaznamenány 9x. V období mezi 14. až 17.8. byly zaznamenány 4 deštivé dny.
Díky tomu byl tento měsíc i rekordní na množství dešťových srážek.
Září 2015 bylo na horní hranici průměrných teplot. Dva dny v měsíci teplota vystoupala přes
hranici 30°C. Vanul mírný vítr. V období 4.9. až 7.9. foukal vítr s nárazy 35 km/h. 6.9.
dokonce nárazy přesáhly hranici 54 km/h. Dešťové srážky byly podprůměrné.
Říjen 2015 byl v prvních devíti dnech ještě poměrně teplý. Dne 11.10. poprvé v noci klesla
teplota pod 0°C. Pak následovalo rychle ochlazení. Nicméně i v druhé polovině měsíce byly
zaznamenány dny, kdy teplota dosáhla 15°C. Ve 14dnech byly zaznamenány dešťové srážky.
Přesto denní průměr dešťových srážek byl hluboko pod dlouhodobým dešťovým průměrem.
Listopad 2015 byl nadprůměrně teplý. Přesto byl poměrně brzy zaznamenán první sníh.
Napadl dne 2.11. a další 21.-22.11. Vždy šlo pouze o jeden centimetr sněhové pokrývky.
Zvýšil se i počet dešťových dnů. Srážky byly zaznamenány v 22 dnech. Nicméně o
zaznamenáníhodném dešti se dalo mluvit pouze v 6 případech. V poslední dva dny v měsíci
byl déšť provázen silným větrem v nárazech překonávající hranici 72 km/h (20 m/s).
Prosinec 2015 byl vysoce nadprůměrně teplý. Ve dvanácti dnech přesáhla denní teplota
hranici 10°C. Tak tomu bylo i na Štědrý den. Pod bod mrazu klesla teplota až 31.12.. Noční
teploty byly rovněž vysoce nadprůměrné. Pouze 11x klesly pod 0°C. Sníh byl zaznamenán
pouze ve třech dnech. 9. a 10.12. napadlo po jednom centimetru. O centimetr více napadlo
v posledním dni roku. Dešťové srážky byly minimální.

