Nový rok 2016
Několik minut po půlnoci, dne 1. ledna 2016 se nebe nad Liticemi a v širokém okolí opět
rozzářilo divokými výbuchy novoročních ohňostrojů. Lidé se s radostí přesunuli z roku 2015
do nového, v nadějném očekávání věcí příštích. Rok 2016 byl pro Litice nesmírně bohatý na
společenské, kulturní a sportovní akce. Posuďte sami.
Hned první den v roce byl bohatý pro sportuchtivé občany. Tělovýchovná jednota Litice
uspořádala již 19. ročních Novoročního pochodu. Start byl opět od Lidového domu. Odtud se
místní vydali do okolí Litic na zhruba dvouhodinovou procházku lednovou přírodou.
V tomto dni byly uspořádány zástupci fotbalistů a členů oddílu pozemního hokeje „novoroční
fotbálky“. Při těchto sportovních akcích se do sytosti sportovně vyžili ti, jenž Vánoční a
Novoroční svátky nechtěli pasivně trávit v teple domácího krbu. V podvečerních hodinách byl
uspořádán obecní Novoroční ohňostroj. Krátká světelná show se rozprostřela nad zříceninou
litického hradu. Lidé s obdivem sledovali hru světel zářící k oslavě nového roku.

Výstavba
Koncem února započaly pokračovací práce na dostavbě kanalizace v ulici Dvorská.
Komplikací v realizaci této stavby bylo tvrdé skalnaté podloží. Přesto se podařilo dokončit
práce dle plánu v průběhu dubna. Povrch silnice byl dokončen v květnu. Následovaly
předepsané zkoušky a poté byl úsek kanalizace předán do provozu. Stalo se tak v červnu.
Další kanalizace byla řešena v ulici Spádná. Od mlýna až k ulici K Ovčínu byla výkopovou
metodou prováděna oprava místní kanalizace. Dále pak nevýkopovou metodou až k ulici
k Roli. Tato stavební akce trvala tři měsíce a byla financována OSI MMP (Odbor správy
infrastruktury Magistrátu města Plzně).
Významnou obecní stavební záležitostí tohoto roku se stala přístavba 56. mateřské školky v
Liticích. Rozrůstající se Litice potřebovaly větší kapacitu pro nejmenší. V budoucnosti bude
tato potřeba jistě ještě větší. Záležitost získala na prioritě po změně školského zákona.
Přípravné projekční práce byly zahájeny již v roce 2012. K realizaci nicméně bylo
přistoupeno až v tomto roce. Jedná se o přízemní přístavbu, která obsahuje plnohodnotnou
třídu (cca 20 dětí) s nezbytným sociálním zázemím. Dále zde byl vybudován prostor pro
zázemí pedagogů a zázemí kuchyně. Myšleno bylo i na bezbariérový přístup. Projekt, který
byl připravován téměř tři roky, byl posunut do schvalovací fáze. V dubnu bylo zahájeno

stavební řízení. V květnu bylo vydáno stavební povolení. V červenci pak byly zahájeny
stavební práce. V srpnu byla stavba vyzděna a v září se pokládaly stropní panely. Dne 6.
prosince navštívila litickou mateřskou školu náměstkyně primátora pro oblast školství Eva
Herinková. Prohlédla si budovu školky, zejména nově vybudovanou přístavbu. Pochvalně se
zmínila o rychlosti a kvalitě stavby, stejně tak velice ocenila myšlenku rozšíření a zvýšení
kapacity mateřské školy. Zdůraznila potřebu stavby a její význam pro obvod a široké okolí.
14. prosince pak bylo umožněno nahlédnout do prostor přístavby i rodičům budoucích
předškoláků. Kompletní dokončení stavby bylo smluvně plánováno do 31. ledna 2017.

Stav staveniště přístavby mateřské školky dne 1. září 2016.
Dalším velkým projektem, který byl v tomto roce připravován, je využití Litického dvora.
Úvahy a studie mluví o centru litického obvodu. V rámci areálu je projektována nová budova
úřadu, která bude umístěna do bývalé administrativní budovy. Prostor pro praktického,
případně dětského lékaře s bezbariérovým přístupem. Součástí studie je i rekonstrukce sýpky
a stodoly. O návrhy a podněty ohledně konkrétního využití tohoto areálu byli požádáni
občané Litic formou ankety. Tato anketa začala dne 30. května 2016 a byla spojena
s hudebním podvečerem konaném v areálu Litického dvora. V budově stodoly zahrála litická
country kapela HOP A ŠAVANI a plzeňská bluegrassová legenda Michal Leicht. Litičtí
občané si mohli při této příležitosti prohlédnout budovu stodoly a špýcharu. Získali tak
konkrétní představu a o stavu objektu a možnostech jejího využití.

…vystoupení Míši Leichta

….vnitřní stav špýcharu litického dvora

V Litickém dvoře v dubnu proběhla demolice konírny. Tato budova stála v jihovýchodním
okraji Litického dvora. Byla dlouhodobě nevyužívána. Střecha byla v dezolátním stavu a
ohrožovala chodce a vozidla v přiléhající ulici Řepná. Dalším významným počinem na této
nemovitosti byla oprava střechy a štítu na špýcharu. Střecha byla ve velice špatném stavu a
bylo nutno rychle konat. V poslední říjnový den stavební firma předala obci opravenou
střechu a štít špýcharu. Opravu firma zvládla navzdory nepříznivému říjnovému počasí.
V září byla realizována přeložka vysokotlakého přívodu plynu do regulační stanice na
Dubové hoře. Ve stejném měsíci byla dokončena generální oprava ulice K Radbuze
v rekreační oblasti. Nedaleko této ulice pak došlo k instalaci veřejného osvětlení do ulice
Osadní. Akce byla realizována opět v úzké spolupráci se Správou veřejného statku města
Plzně. Ve zmíněné oblasti je část objektů trvale obydlena a uvedené dvě akce zlepšily tamní
životní podmínky občanů.
V druhé polovině září byla zahájena druhá etapa budování parkovacích ploch v ulici Nad
Přehradou. V roce 2015 byla zvelebena parkovací místa před blokem s č.p. 5-11. Druhá etapa
zahrnovala úpravu parkovacích ploch před blokem s č.p. 21-25. Tuto etapu financovala
Správa veřejného statku města Plzně. Ve třetí etapě byl řešen střední blok s č.p. 13-19.
Stavba začala navzdory nepříznivému podzimnímu počasí. Nesla s sebou komplikace a jistě
v době opravy nepříjemnosti pro místní obyvatele. Hlavní práce byly odvedeny
v požadovaném termínu. Na konci listopadu investor – Správa veřejného statku města Plzně,
stavbu převzal a následně kolaudoval. Oprava a úprava zelených ploch byla přesunuta na jaro
příštího roku. Důležité pro občany bylo, že parkovací místa byla hotova a stavební ruch ustal.
V Liticích výrazně pokračovala výstavba nových rodinných domů. Stavby rostly na Hůrce, na
jižní části obce v ulici Šlovická a zejména v prostoru pod Dubovou horou.

Stav staveniště rodinných domů pod Dubovou horou – květen 2016.

….. stejné místo v říjnu 2016.

Výsadba zeleně
Stejně jako loni i v tomto roce zástupci obce mysleli na zeleň v obci. V dubnu byly vysázeny
lípy u kostela. Pod školkou v nově upraveném prostoru podél nového spojovacího chodníku
byly vysázeny sakury a ozdobné keře. Podél cesty ke hřbitovu byly vysazeny okrasné štíhlé
buky. Celkem se jednalo o 20 stromů. Finančně byl tento projekt plně hrazen z prostředků
Odboru životního prostředí - Magistrátu města Plzně. Jednalo se o náklady ve výši 85.000,Kč. O novou zeleň bylo dobře postaráno. Obzvlášť ve velký letních vedrech. Se zavlažováním
opět pomohli místní hasiči.
Na podnět seniorů bylo v tomto roce na prostranství Na Trávníku vybudováno odpočinkové
místo s lavičkami. Využívají jej nejen senioři, ale i maminky s dětmi. Odpočinek a výhled na
litický hrad zde přijde vhod každému.

Odpočinkové místo Na Trávníku.

Práce komise životního prostředí
Primární náplní komise životního prostředí byl litický kamenolom. Stejně jako v minulém
roce pokračovalo sledování prašnosti, hluku a v době odstřelu měření seismické aktivity.
Nutno uvést, že žádné z měření v minulosti neukázalo hodnoty překračující povolené limity.
Měření pokračují dále. Třikrát se během roku sešla komise životního prostředí za účasti
starosty a místostarosty obvodu se zástupci provozovatele lomu Eurovia Kamenolomy.
V letošním roce se podařilo domluvit zrušení nočních směn. Kapacitní ztráta byla nahrazena
denním sobotním provozem. Znamenalo to značný úbytek hluku v nočních hodinách. V tomto
roce se podařilo dojednat a zbudovat přibližně pět metrů vysoký ochranný val. Ten je
postaven po celé délce lomu, směrem k Liticím. Tento val byl z části osázen stromy a
porostem. Účelem tohoto valu je snížení šíření hluku a prachu.
Další aktivitou komise je boj s tvorbou černých skládek. Zatímco větší odpad je likvidován
v součinnosti s Čistou Plzní, menší drobný odpad je řešen formou dobrovolných brigád.
Občané Litic mají zájem na odstranění těchto odpadů z okolní přírody. O dobrovolníky při
těchto akcích není naštěstí nouze.

Práce sociální komise, změny počtů obyvatel Litic
Rovněž v roce 2016 si velice aktivně počínala sociální komise. Její členové si našli čas na
návštěvu téměř 80 litických oslavenců a oslavenkyň. Oslovení, návštěva a přání v době jejich
výročí byla příjemným projevem upřímného lidského zájmu o nejstarší. Velké části
navštívených bylo 70 nebo 75 let. Osmdesátníků nebo pětaosmdesátiny oslavilo 15 občanů.
Jedenáct oslavenců pak oslavilo minimálně 90. narozeniny. Takový individuální zájem o
občany rozhodně není samozřejmostí a nelze než pochválit všechny členy sociální komise.
Lucie Pícková se svým týmem odvedla pro litické seniory opravdu velký kus práce.
Zajímavě se statisticky vyvíjel počet obyvatel Litic, který překonal hranici 1900 obyvatel.
V roce 2016 žilo v obci celkem 1915 obyvatel. Z tohoto počtu bylo 960 žen a 955 mužů.
Údaje jsou včetně obyvatel používajících Plzeň 6 – Litice jako úřední adresu. Těch bylo 29.
V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 se v Liticích narodilo 24 dětí. Nejsilnějšími
měsíci z hlediska porodnosti byli březen a duben. Litice se v těchto měsících rozrostly o 12
dětí ve znamení Ryb, Beran a Býk. Ve stejném období zemřel stejný počet občanů, jako
v předchozím roce, tzn. 13. Se vzrůstající výstavbou byl zaznamenán i nárůst obyvatel.
Odstěhovalo se 36 a přistěhovalo 83 obyvatel. Celkový roční přírůstek obyvatel Litic v daném
roce činil 58 obyvatel.

Hledání ztraceného času
Dne 17. ledna 2016 zažili litičtí občané zajímavý, jedinečný a chvályhodný počin. V sále
Lidového domu byl uspořádán vzpomínkový večer s názvem Hledání ztraceného času. Večer
uspořádali litičtí nadšenci zajímající se o historii obce za přispění obce. Pro své spoluobčany,
kterých přišlo kolem osmdesáti, připravili téměř hodinový program. Nejprve byly
prezentovány snímky věnující se stavbě vodního díla České údolí, která změnila výrazně tvář
Litic. Následně byly promítnuty snímky a dokonce i filmový záznam věnovaný stavbě sídliště
na počátku sedmdesátých let. Akce se účastnilo mnoho spoluobčanů bydlících právě v tomto
sídlišti. Mnozí z nich se stavby svépomocí stavěných bytových domů účastnili. Mohli tak
s odstupem bezmála dvaačtiřiceti let zavzpomínat na podmínky stavby jejich současných
domovů. Někteří z nich se i na filmových záběrech poznali. Filmové záběry připomněly i ty,

kteří ke stavbě výrazně přispěli a nejsou již mezi námi. Filmový snímek ukázal mnoho fází
stavby, techniku, stavitele a připomněl nesmírné úsilí věnované v té době k vybudování pěti
velkých budov v ulici Spádná a Nad Přehradou. Velký dík od účastníků večera patřil panu
Václavu Bohuslavovi, z jehož sbírky byly fotografie a zmíněný filmový záznam použity.

Na tuto akci navázal o čtyři měsíce později stejně koncipovaný večer. Tentokrát byl věnován
tématu vojenství v Liticích a účast byla odhadnuta na více než sto návštěvníků. V první části
večera prezentoval pan Pavel Bosák poznatky k tématu z nejstarší historie obce. V druhé části
pan Marek Žatkovič prezentoval fotografie a poznatky k období let 1938-1945. Ve třetí části
večera pan Václav Král přednesl informace ohledně působení Československé armády od
roku 1950 do současnosti. Večer byl zakončen promítnutím spotu s letecko-vojenskou
tématikou zachycující i Litice. Oba večery pomohl technicky zajistit pan Marek Hnát. Zájem
o historické střípky litické historie byl velký a ohlasy velice pozitivní.

Úklid odpadu v okolí Litic
Dne 14. února se sešlo přibližně 25 litických občanů k úklidu zaniklé cesty do Robčic. Za
sychravého počasí se pustili do sběru odpadků. Jak se později ukázalo, byla v tomto místě
letitá „černá“ skládka. Bylo nasbíráno několik tun odpadků - plastů, starých barev, kabelů, a
starých pneumatik. Této brigádnické akci předcházelo vykácení křovisek a náletových dřevin.
Díky vyčištění a vysbírání odpadu bylo následně přistoupeno k zemním pracím. Při nich byly
ovšem odhaleny další ložiska plastů, skla, kabelů a stavení suti. Záměr obnovy staré cesty

mezi Liticemi a Robčicemi byl tím výrazně zbrzděn. Cesta byla nicméně zdárně dokončena.
Následně pak zpřístupněna pro pěší a cyklisty. Z těchto míst je krásný výhled na obě obce a
část Vysoké. Obec Útušice postavila u cesty odpočinkový altán, který slouží i občanům Litic.
A nejenom těm, kteří se o obnovu cesty svojí pílí a potem přičinili.

Úlovek v podobě odpadu ze zaniklé úvozové cesty vedoucí do Robčic.
Otázka odpadů byla v obci řešena i jinak. V průběhu roku byla nainstalována ve spolupráci
s Technickým úsekem Magistrátu města Plzně tři nová stanoviště pro separovaný odpad.
Nová stanoviště byla zřízena v chatové oblasti u Černého mostu, pod chatovou oblastí
K Valše a pod Dubovou horou. Třídění odpadů se obecně daří velice rychle zavádět. Třídění
odpadů se stává denní běžnou záležitostí. Poměrně hustá síť kontejnerů pro tříděný odpad
tomu výrazně napomohla. Množství těchto stanovišť bylo v letech 2014-2016 totiž
zdvojnásobeno.
Obec reagovala na časté náměty občanů Litic ve formě zintenzivnění svozu bioodpadu.
V podzimních měsících, kdy je produkce odpadu ze zahrad a veřejných ploch největší, byly
velkokapacitní kontejnery přistavovány dvakrát v říjnu a třikrát v listopadu. Negativem této
záležitosti byla neukázněnost některých občanů v podobě odhazování nepotřebných
elektrospotřebičů do nádob určených výhradně na bio odpad.

Masopust
Masopustní veselí proběhlo v Liticích 20. února. Již tradičně se masopustní průvod připravil a
vypravil od litické hasičské zbrojnice. Opět byl nachystán vůz tažený koňmi. Průvod se vydal
k úřadu starosty, kde začalo oficiální zahájení. Následně průvod prošel svojí obvyklou trasu
starými Liticemi, sídlištěm, novou výstavbou pod Dubovou horou a zamířil k domům v okolí
kostela. Akce proběhla za pěkného leč velice chladného počasí. Občerstvení a zejména něco
ostřejšího v četných zastávkách u místních přišlo účastníkům velice vhod. Početný průvod byl
odhadnut na 150 účastníků. Je nutné zmínit velice nápadité masky. Závěrečné posezení a
oslavný večer tentokrát proběhl v prostorách farního sálu.

Masopustní průvod postupující Liticemi.

Zastavení masopustního průvodu u obecního úřadu.

Zájezd
Ve dnech 19.-20. dubna 2016 byl uspořádán obcí zájezd pro seniory. Obětavou
organizátorkou akce byla paní Jitka Hudečková. Cílem tohoto zájezdu byla Morava.

Běh osvobození a Krajský půlmaraton Plzeňského kraje
V letošním roce byl realizován již 47. ročník Běhu osvobození. Událost se konala 20. dubna.
Jedná se o jeden z nejstarších přespolních běhů v kraji. V letošním roce se trať opět vrátila do
prostředí litického „Hliniště“. Trať tohoto závodu si vyzkoušeli i reprezentanti Vlastimil
Zwiefelhofer a Ladislav Čech. Tohoto ročníku se účastnilo 254 běžců.
Dalším běžeckým závodem, který měl spojitost s Liticemi, byl v pořadí druhý ročník
Půlmaratónu. Závod proběhl dne 23. dubna 2016. Startoval ve Škodalandu, kde se odběhaly
dětské části závodu. Celková délka trasy byla 21 km a část vedla přes Litice a blízké okolí.

Momentka ze startu závodu ve Škodalandu.

Vzpomínková akce – pietní akt

Dne 28. dubna 2016, u příležitosti 71. výročí konce války, se konal v Liticích u památníku
amerických letců vzpomínkový pietní akt. Akce probíhala za deštivého a chladného počasí.
Tato skutečnost ovlivnila menší návštěvnost. Zahájením byl nízký průlet vrtulníku W-3A
Sokol náležící Letecké záchranné službě sídlící na letišti v Líních. Následovaly krátké projevy

zástupců litického zastupitelstva, města Plzně, Plzeňského kraje a dalších organizací. Akce se
tradičně účastnil zástupce amerického velvyslanectví.
Akci doprovodili stylově zástupci plzeňského Military Car Club Plzeň se svojí technikou.
Členové tohoto klubu oděni do dobových uniforem drželi čestnou stráž u pomníku v době
pietního aktu. I přes nepřízeň počasí litičtí občané vzdali hold padlým letcům.

Podoba pomníku po slavnostním uložení věnců – 28. duben 2016.

Májka
V Liticích přetrvává zvyk stavění máje a pálení čarodějnic v podvečer prvního májového dne.
Stejně tomu tak bylo 30. dubna 2016. O víkendu předcházejícímu tomuto dni dobrovolníci
z řad litické mládeže, hasičů a házenkářů vyrazili do lesa pro „májku“ a dřevo na táborák.
V předmájovém podvečeru pak v „Hliništi“ proběhlo zdobení a stavění májky, která byla
tentokrát jedna z nejvyšších v Liticích stavěných. Máj dala při stavbě všem pořádně zabrat.
Následoval táborák. Na akci se sešly více než dvě stovky litických dětí a dospělých. Příjemné
setkání místních se neslo ve velice družném a veselém duchu. Protáhlo se do dlouhých
pozdních a pro někoho až ranních hodin.

…. okamžiky před postavením máje.

..... máj stojí

Vítání občánků
Rovněž v tomto roce proběhlo v květnu vítání litických nejmenších. K tomuto tradičnímu
společenskému aktu byli vyzváni rodiče, jejichž děti se narodily v roce 2015 a bydlí v
Liticích. Vítání občánků proběhlo v květnu v budově 26. Základní školy v Liticích. Akce
se zúčastnilo jedenáct dětí z třinácti v loni narozených. Děti byly důstojně přivítány, byly
zapsány do Kroniky nově narozených a obdržely malý dáreček. Události se účastnila mnohdy
i širší rodina novorozenců.
Protipólem této akce je zájem o nejstarší občany Litic. Významné a krásné životní jubileum
oslavila v červnu 2016 paní Barbora Mouleová. Nejstarší občance Litic přišli k jejím 95.
narozeninám popřát členky sociální komise Lucie Pícková, Dagmar Jelínková a starosta
obvodu Plzeň 6 Ing. Jaromír Janoušek.

Národní Házená
Oddíl Národní házené pokračoval ve své každoroční soutěžní činnosti. Stejně jako v loňském
roce byly do soutěže Oblastního přeboru přihlášeny mužstva mužů, starších a mladších žáků.
Nové hřiště zřejmě motivovalo místní ženy k obnově mužstva žen. Navázaly tak na tradici,
která byla v litickém oddílu Národní házené již dříve. Ženy se začaly připravovat a zahájily
svoji působnost v podzimní části soutěže Oblastního přeboru ročníku 2016/2017.

Momentka z jednoho litických zápasů. Litická obrana odolává náporu soupeře. Dlouhá léta
v litickém mužstvu hraje na postu beka neprostupný Rudolf Faust. Uprostřed snímku.
Oddíl Národní Házené uspořádal dne 25. června již 17. ročník tradičního turnaje mužů
„Memoriál Míry Pelecha“. Účastnilo se pět mužstev.
Výsledky litických mužstev v soutěži Oblastního přeboru 2015/2016 byly následující:
Mužstvo mužů obsadilo celkově 3. místo se ziskem 26 bodů. O jediný bod před čtvrtým
Stupnem. Soutěž o třetí místo se tak shodou okolností vyvinula shodně jako v loňském roce.
Jen protagonisté si vyměnili posty. Bronzová medaile byla důstojným výsledkem litických
mužů, kteří sehráli historicky svůj první ročník soutěže na zrenovovaném hřišti.
Mužstvo starších žáků ve své soutěži obsadilo čtvrté místo. Vítězem soutěže bylo mužstvo
Plzeň-Újezd. Mužstvo mladších žáků se umístilo na předposledním 6. místě se ziskem 7 bodů.

Pozemní hokej
Litičtí pozemkáři zažili pestrou a výsledkově nesmírně úspěšnou sezónu. V halové sezoně
muži A skončili na čtvrtém místě extraligy. Muži B vyhráli 1. ligu, když dokázali vyhrát
všechny zápasy soutěže! Muži C ve své soutěži (2.liga) obsadili třetí místo. Dorostenci a
starší žáci se opět stali Mistry České Republiky. Dorostenky a mladší žáci získali bronz a
mladší žákyně stříbro.
Venkovní sezóna byla neméně úspěšná. Muži A v základní části obsadili druhé místo a čeká
je hra o pohár na Ukrajině. V semifinále získali následně bronzové medaile. B tým byhrál 1.
Ligu. Ženy skončily v B skupině extraligy třetí. Všechny mládažnické týmy skončily „na
bedně“. V historii klubu poprvé mistrovské tituly získaly starší a mladší žákyně. Třetí titul
obhájili starší žáci. Dorostenci vybojovali v soutěži stříbro a mladší žáci bronz.

Mistři – starší žáci, starší žákyně, mladší žáci - 2016
Tato úžasná bilance nemá v České Republice obdoby. Je to vynikající vizitka klubu. Litičtí
pozemkáři jsou v republikovém měřítku opravdu pojem. Za takovými úspěchy je mnoho
hodin tréninků a zejména obětavá a příkladná práce celé řady trenérů.
Litičtí hráči opět hojně vyplnili řady reprezentačních týmů České Republiky. V dospělých to
byly Jakub Koryťák, Adam Uhlíř, Lukáš Benda, Reinhard Nicklas. Řady U16 a U18 doplnili
A. Kožíšková, L. Duchková, L. Dolívková, V. Kozák, J. Kasl, Matoušek, O. Hess, O. Sochor,
Bystřický a E. Gerlický. Rovněž touto bilancí se nemůže pochlubit žádný jiný sportovní oddíl
v České Republice. A zřejmě nejenom v měřítku pozemního hokeje, ale i dalších sportů.
Oddíl byl neuvěřitelně aktivní i mimo hřiště. Během roku pro své členy oddíl zorganizoval
velké množství akcí. Výlet na Chlum, lednová oddílová zabijačka, exhibiční utkání litičáků
s hráči HC Škoda Plzeň – Ryana Hollwega a Davida Michla, organizace dětského dne, výlet
starších žáků na Šumavu. To je jen neúplný výčet akcí oddílu. Velký ohlas sklidil výlet „na
vodu“ na Berounce. V sobotu 30. července byl realizován 19. ročník vodácké soutěže Bradley
Cup. Závod kánoí byl organizován členy oddílu pozemního hokeje u jezu v Liticích.
V podvečer proběhla podvečerní romantická plavba proti proudu Radbuzy. Následoval den
plný vodáckých soutěží.
Velice oblíbenou akcí, která je opakovaně v režii pozemkářů je Vinobraní. V letošním roce
bylo uspořádáno dne 12. listopadu v prostorách Lidového domu.
K vynikajícím výsledkům jednotlivých teamů pomohly soustředění, kterých oddíl realizoval
celou řadu. Zímní soustředění dorostenců ve Starých Hutích, žactva na Lipce, žen v
Nepomuku, mužů v Hojsově Stráži. Letní soustředění na Machově mlýnu.
Tradičním podnikem litických pozemkářů byl již 32. ročník „Litické míle“. Běh na trase 1500
m byl realizován 4x na jaře v březnu a 4x na podzim v říjnu. Jarních běhů se účastnilo celkem
190 startujících a podzimních 205. Celkově 395 startujících. Nehodnotí se nejlepší běžci, ale
běžci s největším počtem startů.

Pozemkáři se nadále intenzivně snažili zajistit rekonstrukci svého hřiště. Nadále probíhala
jednání s orgány státní zprávy, se sponzory a s veřejností. Rekonstrukce byla spočítána na 15
milionů, přičemž předpokládaný státní příspěvek je 12 milionů korun. Místní zdroje mají
financovat zbytek. Jednání se vedla v průběhu celého roku. Dotace města Plzně byla
přislíbena ve výši 1,5 mil., dotace Krajského úřadu 0,5 mil. a obec Litice spřispěla částkou 0,4
mil. Klub nastřídal 0,6 mil. Kč. Tyto všechny prostředky nestačí na realizaci tak náročné akce.
Jednání se přesunula do roku 2017.

Klub biatlonu Plzeň-Litice
V průběhu roku 2016 došlo k převodu neziskových organizací na spolky. Úspěšně se podařilo
transformovat jak Klub biatlonu Plzeň-Litice, tak AVZO TSČ ČR Plzeň-Litice (Asociace
výceúčelových základních organizací Techniských sportů a činností České republiky –
nástupniská organizace Svazarmu). Součástí změn byl dar financí a majetku AVZO pro
Biatlon, což proběhlo v srpnu 2016. Došlo rovněž k předání Hliniště do užíváíní Klubu
biatlonu.
Oddíl začal realizovat projekt nové klubovny. Byla vytvořena projektová dokumentace a
předložena ke schválení stavebnímu úřadu. Stavební povolení bylo vydáno litickým úřadem
v květnu 2016. Zbývalo ovšem řešit to hlavní, financování celé stavby. Dotace ve výši
500.000,-Kč přislíbil Plzeňský kraj. Další financování probíhá z prostředků klubu, sponzorů,
městského obvodu MO 6 a NSM. Klub hledá další možnosti. Na běžné provozní záležitosti
chodu klubu byla městkým obvodem MO 6 schválena dotace v tomto roce ve výši 25.000,Kč.
Letní sezóna opět začínala závodem Žižkovské stuhy v Praze a končila mistrovstvím
dospělých v Novém městě na Moravě. Sezóna byla opět naplněna množstvím regionálních
závodů. Na Žižkovské stuze zazářil Jakub Netrval. Oddíl získal na stejném závodě čtyři druhá
místa a jedno třetí. Odměnou bylo celkem šest dortů. Tři medaile si oddíl dovezl z Kadaně,
stříbro z Berouna, dvě zlaté ze Strakonic. Na pohárovém závodu v Letohradu Jiří Kanta získal
bronzovou medaili. Závod v Bystřici pod Hostýnem byl pro klub nesmírně přínosný. Kromě
zkušeností a zážitků oddíl získal jednu stříbrnou a tři bronzové medaile.

Český pohár v Letohradu a bronzový Jiří Kanta

Na mistrovství České republiky se dařilo Martinovi Vlčkovi, který skončil na čtvrtém místě o
pouchých 6 sekund za třetím místem. Obrovským úspěchem byla štafeta dorostu. Zuzana
Wolfová a Martina Novoveská se staly mistryněmi České Republiky.

Nejvýznaměnjší okamžik Klubu biatlon Litice – Mistryně České Republiky 2016 - Zuzana
Wolfová a a Martina Novoveská na závodech v Jablonci nad Nisou.

Momentka litických biatlonistů s obětavými trenéry, jimiž jsou manželé Kantovi.
Klub biatlonu se aktivně zapojil do organizace závodů. V květnu pomohl s organizací závodů
na Košutce s účastí 146 závodníků. Na domácí půdě v Hliništi byl zorganizován závod za
Tatran Železná Ruda s účastí 85 startujících a na konci soustředění třetí závod s 65
startujícími. V srpnu Klub biatlonu opět uspořádal pro své svěřence soustředění. Týden za
přízně počasí vyplnila střelba, běh a výlety.

Závod biatlonu v Liticích, který byl organizován pro Tatran Železná Ruda. Medailisté byli
Jakub Netrval, Patrik Volf, Tomáš Adámek, Ilona Adámková, Kristýna Klossová, Oldřich
Kodeda a Martina Novoveská.

Fotbal
Oddíl mužů ve sportovní sezóně 2015/2016 nastoupil opět do soutěže Městského přeboru
Plzně. Odehráli 26 zápasů se ziskem 36 bodů. Litičtí muži skončili v soutěži na desátém
místě. O obrovské vyrovnanosti soutěže svědčí skutečnost, že na sedmém, osmém a devátém
místě získaly týmy shodně 37 bodů. Z hlediska návštěvnosti zaznamenal litický oddíl
v domácích zápasech 597 a ve venkovních 580 návštěvníků.

Momentka ze zápasu TJ Litice versus TJ Zruč 28. září 2016.

Oddíl nohejbalu
Oddíl nohejbalu fungující pod TJ Plzeň-Litice uspořádal 25. června 29. ročník turnaje „O
pouťový koláč“. Turnaj byl vyhlášen v kategorii dospělí, dorost, žáci.

Litic Run 2016
Dne 9. října 2016 byl v Liticích uspořádán běžecký překážkový závod s názvem Litic Run.
Závod byl inspirován během Predator Run. Trať v okolí Litice měřila přibližně 8 km a byla
opravdu extrémně náročná. Závod tohoto typu se vyznačuje překonáváním různých přírodních
i uměle vytvořených překážek. Dalším specifikem je běh v terénu s velkým výškovým
převýšením. Závodník si v tomto závodě opravdu hrábne na dno. Netrénovaný jedinec závod
dokončí s velkými obtížemi. Sám fakt, že závod proběhl v chladném říjnovém počasí, svědčí
o náročnosti. Podtrhuje to opakované překonání řeky Radbuzy. Nikoliv po mostě, závodnice a
závodníci museli řeku skutečně v rámci trati opakovaně přeplavat. V tomto ročníku závodníci
vstupovali do chladných vln Radbuzy hned čtyřikrát! Další součástí trati bylo vyběhnutí
„Schlossbergu“. Aby toho nebylo málo, po zdolání kopce čekal závodníky sestup do dna
hradního příkopu v nejstrmějším místě. Na dně příkopu se musel závodník opakovaně zatočit
dokola a následovaly „žabáky“ do protisvahu hradního kopce. Takový závod zkrátka Litice
ještě neviděly. Lidé, kteří zvládli tak náročnou trať, si zasloužili obrovský obdiv. Vítězem je
každý, kdo se postavil na startovní čáru a závod dokončil.

Sdružení dobrovolných hasičů Plzeň-Litice
Dne 7. ledna 2017 byla uspořádána řádná výroční valná hromada, kde byla prezentována
činnost a hospodaření SDH Plzeň-Litice za rok 2016. Z Výboru Sdružení dobrovolných
hasičů (SDH) odstoupil na vlastní žádost pan Dušan Bouda. Nahradil jej pan Lukáš Mach.
SDH Plzeň-Litice v lednu 2016 učinilo výrazný krok k všeobecné medializaci své činnosti.
Byly zprovozněny nové internetové stránky, kde je prezentována zdokumentovaná činnost
sdružení. Velitelé plzeňských dobrovolných jednotek, zástupci města Plzně v čele
s primátorem odstartovali kampaň s názvem „Staň se dobrovolným hasičem“. Kampaň trvala
dva roky a jejím účelem bylo zvýšit zájem a získat nové zájemce do výjezdových jednotek.
Kampaň měla pozitivní ohlas a splnila svůj cíl. Na billboardech bylo možné zaregistrovat tvář
litického velitele JSDH Litice Rudolfa Klečanského. I jeho tvář přispěla k náboru tolik
potřebné „nové krve“.
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Litice měl k 31. prosince 2016 144 členů. Z čehož bylo 21
žen, 41 mladých hasičů, 8 dorostenců a v přípravě 14 dětí. V roce 2016 se členská základna
zvýšila celkem o 24 členů. Výrazný nárůst byl zejména u mládeže. Přírůstkem 27 mladých se
mohlo pochlubit málokteré zájmové sdružení v Liticích.
Hasiči se rovněž v tomto roce zapojili do aktivit v obci. Dne 23. ledna 2016 byl uspořádán 41.
ročník hasičského plesu s tradičně hojnou účastí. V únoru hasiči pomohli s přípravou
masopustu. Opět přiložili ruku k dílu při úklidu přírody kolem Litic. V květnu pomohli hasiči
se zajištěním pořadatelské služby při půlmaratonu Plzeňského kraje, jehož část tratě po druhé
vedla Liticemi. V červnu hasiči uspořádali „Dětský den s hasiči“ v prostorách litické hasičské
zbrojnice. Později nechyběli na Dětském dni ve Lhotě. V litické Základní škole se zapojili do
Projektového dne. Tato akce proběhla spolu se školiteli Krajského ředitelství Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje as jednotkou HZS Slovany. Opětovně se zapojili se do
ukázek Integrovaného záchranného systému v Plzni. V parném létu realizovali zavlažování
stromů. Pomáhali s dovozem herních prvků od litické mateřské školy během její přestavby.
V prosinci pomohli se stavbou a zajištěním obecního vánočního stromku. O Vánocích si již
tradičně uspořádali vánoční posezení s večeří a drobnými dárky pro nejmenší.
Proběhly přípravy pro oslavy 80. let prvního českého dobrovolného požárního sboru
v Liticích, které se měly konat v následujícím roce. Rize český požární sbor byl ustanoven
v roce 1937.
V roce 2016 jednotka zasahovala u 17 událostí. Shodou okolností jde o stejný počet jako
v předchozím roce. Jednalo se převážně o požáry a technické pomoci. O těchto zásazích se
začaly vést pečlivé záznamy na novém portálu hasičského záchranného sboru. K tomuto účelu
obdržel SDH Plzeň-Litice počítač. Jednotka absolvovala v roce dvě větší tematická cvičení.
Jedno během dubna na skládce Vysoká u Dobřan. Druhé cvičení proběhlo později na vrtu
Košinář, kde se nacvičovalo nouzové zásobování vodou do jednotlivých městských obvodů
pomocí cisteren.

Požár v Radčicích, s jehož likvidací pomáhali litičtí hasiči v lednu 2016.
Velice aktivně si počínali litičtí hasiči v oblasti požárního sportu. Proběhlo sportovní
soustředění dospělých. Trénink zúročili například v květnu na soutěži požárního sportu na
plzeňském atletickém stadionu a v listopadu na „Poslední kádě“, která se konala v areálu za
Plazou v Plzni.
Během roku 2016 se podařilo získat finanční dotace pro sportovní činnost mládeže od OŠMT
MMP a poprvé v historii i přímou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky. Finanční prostředky již tradičně vyčlenil i MO Plzeň 6 - Litice a Magistrátu
města Plzně. Z Krajského úřadu byla čerpána dotace za zásahovou činnost a odbornou
přípravu.
Bylo opět realizováno školení vedoucích mládeže, kam SDH Litice vyslalo tentokrát již 9
účastníků. Celkově Litice měly 13 vedoucích mládeže! Mladí se opět zapojili do soutěže
Plamen. Jde o závod požárnické všestrannosti mladých hasičů (Plamen ZPV MH). Příprava
na sezonu probíhala opět v tělocvičně litické základní školy. Vzhledem, že bylo již přes 50
dětí, musela příprava probíhat 2x v týdnu. Litičtí mladí se zúčastnili jarní i podzimní části
soutěže Plamen a dalších soutěží náležící k Plzeňské dětské hasičské lize. V celkové účasti na
devíti soutěžích získali 7 medailí. 1x zlato, 3x stříbro a 3x bronz.

Litické děti na soutěži mladých hasičů v Křimicích.

Mladí si u hasičů užili i jiné zábavy. Dorost se vydal na vandr po Českém krasu. Nevšedním
zážitkem bylo přenocování pod širákem. V září byla pořádána návštěva hasičského muzea ve
Zbirohu. Bylo zopakováno čtyřdenní soustředění dětí na Butově, kde tentokrát dostaly
možnost získat představu o základech záchrany osob na vodě.
Důležitým mezníkem byla změna kategorizace jednotky z dosavadního zařazení JP05 na
JP03. Toto zvýšení kvalifikace je výborným výsledkem, který svědčí o výborné práci
místních. Samozřejmě, že zároveň zavazuje k neustálému udržování a zlepšování úrovně,
znalostí a vybavení jednotky. Například jednou z podmínek v setrvání v této kategorii je
obměna staré požární cisterny, která slouží již devatenáctým rokem.

Škola
V předchozím roce byl litickými zastupiteli schválen příspěvek pro rodiče žáků litické
Základní školy. Podobně jako v minulých letech bylo pro žáka 1. třídy vyplaceno 2000,- Kč a
pro žáka 2. třídy 1000,- Kč. Tento příspěvek zdaleka nestačí na náklady spojené s nástupem
dětí do těchto tříd, nicméně jsou milou a vítanou finanční pomocí pro rodiče. Pro školní rok
2015/2016 byl pro Základní školu v Liticích místními zastupiteli schválen příspěvek
225.000,- Kč.
Kromě své primární školské činnosti se děti mohly těšit z mnoha mimoškolních aktivit.
Besídky, výstavy, projektové dny, sportovní dny, výlety. Výčet aktivit školních dětí je
opravdu pestrý. Zajímavý byl způsob rozloučení dětí páté třídy se svojí školou. Další ročník
vyššího stupně je čekal na některé z plzeňských škol. Páťáci si zvolili rozloučení formou
přespání v prostoru školy. Neobvyklý a pro mnohé nezapomenutelný zážitek.
I v letošním roce měly děti možnost rozvinout své schopnosti v množství zajímavých
kroužků. Opět se mimo Litice dařilo dětem z kroužku paličkování, který vede paní Lenka
Raunerová. Po úspěchu z roku 2015 se děti opět zúčastnily tentokrát již 2. ročníku celostátní
soutěže v paličkování, která se konala v Muzeu krajky v Prachaticích. Letošním ústředním
tématem soutěže bylo gotické okno ve spojení s Karlem IV. Děti z Litic se prezentovaly více
než dvaceti výtvory. Obsadily první a třetí místo a navíc opět získaly cenu návštěvníků. O
první místo se dělila Klára Pávová s Kateřinou Kodlovou, třetí místo obsadila Eliška
Čulíková. Cenu návštěvníků získala dvanáctiletá Eliška Voráčková. Zvláštní uznání poroty si
odnesla nejmladší účastnice soutěže teprve sedmiletá Adélka Raunerová z Litic.

Knihovna
V areálu školy nadále na adrese Přeučilova 320/12 fungovala pobočka Knihovny Města Plzně.
Tato organizace v tomto roce oslavila 140. výročí svého vzniku.
Místní pobočku nadále vedla paní Krejčí. O její pečlivosti a snaze se přesvědčila periodická
revize, která konstatovala nulové ztráty v knižním fondu litické pobočky. Paní Krejčí
zaznamenala v daném roce pokles v množství výpůjček. Část čtenářů využívala raději služeb
obvodní knihovny na Borech, kde jsou bohatší knižní fondy. Pokles zájmu u dětí byl z části
způsoben opatřením vedení místní školy z loňského roku, kdy byl dětem znesnadněn přístup
do knihovny. Smutným faktem je vymírání starších čtenářů z řad seniorských obyvatel Litic.
Během roku byla v litické pobočce realizována návštěva kolegyně z Ústřední knihovny pro
dospělé s praktikanty. Cílem jejich návštěvy byla instruktáž a seznámení s tím, jak probíhá
chod malých poboček. Litická knihovna jim byla představena za vzor.

V tomto roce byl v rámci plzeňských knihoven spuštěn zajímavý projekt. Jmenoval se
Rozečti.se - čtěte rychleji, čtěte lépe. Jednalo se o online-kurz rychlého čtení. Kurz byl pro
potřebu čtenářů poskytnut zdarma a do akce byla zahrnuta i litická pobočka. Čtenář si mohl
ve dvaceti lekcích a doplňkových cvičeních výrazně zlepšit čtenářské dovednosti. Rychlost a
intenzitu kurzu si mohl zvolit každý sám, neboť probíhal v elektronické podobě a počítači
v místní knihovně. Po absolvování kurzu četl čtenář rychleji a efektivněji.

Myslivecké sdružení
Myslivci se nadále zabývali opatřeními vedoucími ke snížení stavu přemnožené černé zvěře.
Divoká prasata se podařilo v loňském roce izolovat z pozemků školy stavbou plotu. Tím
problém samozřejmě nezanikl, respektive se přesunul jinam. V letošním roce byl zaznamenán
výskyt divoké zvěře v prostoru litického hradu. Přemnožení těchto zvířat ostatně hlásí i
ostatní okrajové části Plzně. Stát k řešení tohoto problému vyšel vstříc rozšířením doby lovu
na celý rok. Doposud směli myslivci provádět odstřel jen několik měsíců v roce. Litičtí
nimrodi podnikli dvě naháňky.
Místní nimrodi poukazují na další stránky péče o zvěř. Publikovali výzvu k litickým
občanům, kde je nabádali k odpovědnému chování při venčení psů. Volně pobíhající psi při
venčení jsou rizikem pro zvěř. Při kontaktu se zmíněnou černou zvěří vzniká následně riziko i
pro majitele psa. Výzva se u litických obyvatel z části setkala se zájmem a vstřícností.

Noc kostelů a varhanní koncert
V podvečer dne 10. června proběhla v litickém kostele sv. Petra a Pavla „Noc kostelů“.
Úvodního slova se ujal náměstek primátora Martin Baxa, který v krátkosti připomenul
kulturní a duchovní dědictví. Diecezní organolog Jiří Reindl přiblížil vznik a rozšíření
místních varhan. Následně krátce představil svoji knihu „Živé píšťaly litických varhan“. Tato
kniha byla vydána díky podpoře Nadace 700 let města Plzně. Akce se účastnila ředitelka této
nadace paní Alena Kozáková. Na varhany zahrála Markéta Schley Reindlová. Velkou poctou
byla účast Mons. Františka Radkovského, plzeňského emeritního biskupa. Pozdravil přítomné
a poslechl si zmíněný varhanní koncert. Následně se návštěvníci již tradičně potěšili výstupem
do věže kostela, prohlídkou zvonů a výhledem na podvečerní Litice a široké okolí.

Dne 20. září se konal ve večerních hodinách varhanní koncert v litickém kostele sv.Petra a
Pavla. Varhanní koncert „Chvalozpěv pro varhany“ dal vyznít nádhernému zvuku místních
varhan z roku 1833, které byly nedávno zrestaurovány. Koncert měl velice pozitivní ohlas.
Nevšední zážitek umocnilo večerní nasvícení kostela. Součástí koncertu bylo dílo Ariadne
Musica, kterou zkomponoval český barokní hudební skladatel Johann Caspar Ferdinand
Fischer žijící v letech 1656-1746. Jedná se o čtyřicet pět krátkých kompozic ve dvaceti
různých tóninách. Účinkovali Vít Aschenbrenner a Marek Pišl. Na konci koncertu měli
návštěvníci možnost krátce pohovořit s interprety.

Volby
Krajské volby do zastupitelstev krajů proběhly v Liticích ve dnech 7. – 8. října 2016. Volilo
se celkem 45 členů Zastupitelstva Plzeňského kraje. Volební účast v Liticích byla 43,19%. Je
to poměrně nízké číslo. Ovšem na celorepublikové úrovni to je dobrý výsledek.
Celorepubliková účast byla pouhých 35,74%.
Konkrétní výsledky voleb v Liticích byly následující:
ANO 2011
25,79%
ODS
18,96%
ČSSD
12,89%
Koalice pro Plzeňský kraj 7,43%
TOP 09
6,98%
KSČM
6,82%
STAN
5,61%
Česká pirátská strana
4,70%
Koalice SPD a SPO
4,70%
ostatních 7 subjektů
6,12%

Výsledky senátních voleb Plzeň-město
Mgr. Václav Chaloupek, 67 let, producent dětských pořadů, OPAT
Mgr. Dagmar Terelmešová, 46 let, senátorka PČR, ČSSD

60,71% 8966 hl.
39,28% 5802 hl.

Zahrádkáři
Rovněž v tomto roce se zahrádkáři mohli pochlubit svojí činností. Na počátku roku se výrazně
podílejí na organizaci tradičních litických masopustů, které nemají v okolních obcích obdobu.
O jeho průběhu je blíže pojednáno na jiném místě kroniky. Jejich účast je vidět na mnohých
dalších akcích konaných v průběhu celého roku v obci.
Rize zahrádkářskou aktivitou je zářijové moštování pro místní občany. Moštování litičtí
zahrádkáři zajistili i v době adventu. Dne 21. prosince se zcela mimořádně moštovalo. Pro
velký zájem byla jednotlivá zakázka omezena maximálně do 50 kg jablek. Jak podzimní tak
prosincové moštování probíhá za symbolické ceny a je místními vyhledáváno.

Hudební vyžití pro seniory – večery s harmonikou
Rovněž v tomto roce byly realizovány večery s harmonikou. V Lidovém domě proběhl večer
s harmonikou dne 7. října v podání Duo Perla. I tato muzika si našla své posluchače z řad
litických občanů.

Country-folková kapela HOP A ŠAVANI – Country bál
V roce 2016 litická country-folková kapela HOP A ŠAVANI udělala obrovský kus práce.
Notně rozšířila svůj repertoár a výrazně se posunula v mnoha směrech. V původní sestavě se
ustálila Iveta Hájková, která se stala rovněž neúnavnou organizátorkou. Litická folková
kapela během roku zvládla velké množství akcí a vystoupení. Začali úspěšně pronikat do
povědomí folkové veřejnosti.

Plzeňskému publiku se kapela předvedla při vystoupení v pověstném plzeňském
A.C.W.Sallonu ve dnech 12. března a 19. listopadu. Litičtí občané se mohli do jejich písní
zaposlouchat při zmíněném vystoupení „Ve stodole“ v rámci akce pořádané litickým
zastupitelstvem dne 30. května. Kapela byla prezentována jako předkapela Míši Leichta,
nicméně vystoupení bylo neméně zajímavé.
Účastnili se benefičního koncertu pro TJ Plzeň-Litice oddíl pozemního hokeje. Při této akci
byla i díky kapele HOP A ŠAVANI vybrána částka téměř 50.000,-Kč, která bude použita na
výstavbu nového hřiště.
Významným počinem nové kapely bylo vystoupení na oblastním kole soutěžního festivalu
Porta, které proběhlo v Plzni dne 23. dubna 2016. Tento celorepublikový festival je pořádán
od roku 1967 a má ve světě folku a country obrovské jméno. Účast kapely HOP A ŠAVANI
v této soutěži byla významnou událostí.
Kapele se dostalo velké pocty v podobě vystoupení na oslavě 70. narozenin české folkové
legendy Pavla „Lohonky“ Žalmana. Některé z jeho nádherných písní ostatně litická kapela má
zařazené i ve svém repertoáru.

Zlatým hřebem celoročního snažení kapely pro místní se stal 3. ročník litického Country bálu.
Ten byl realizován v sobotu 29. října 2016 v Lidovém domě. Měl rekordní účast 240 hostů.
Bylo co poslouchat a na co koukat. Večer byl v pořadatelské režii skupiny HOP A ŠAVANI a
byl opravdu vynikající. Došlo i na zajímavé hosty. Byl jím duet písničkáře Michal „Willie“
Sedláčka s Evou Sedláčkovou. Publiku předvedl své umění taneční soubor Diamonds Dance
Group. Součástí úžasného večera byla i bohatá tombola. Celý večer měl výborný ohlas.

Vánoční advent
O prvním adventu bylo zorganizováno slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na litické
návsi. Z této akce se začíná stávat velice pěkná tradice. Začala v roce 2014 a v letošním roce
proběhla tato akce po třetí. Inspirací byla stejná tradice probíhající v mnoha městech a obcích
v České Republice. Stromek většinou poskytl někdo z litických občanů. Stavbu zajistili místní
hasiči a další dobrovolníci. Výzdobu pak zajistila společnost veřejného osvětlení. Pro
návštěvníky bylo připravené malé občerstvení a krátký program v podání místních školáků.
Jejich zpěv v potemnělém prostředí blízkého stromečku připravil nádhernou atmosféru.
Následovalo slavnostní rozsvícení. Účast litických občanů je rok od roku větší.

Meteorologická situace 2016
Leden 2016 byl teplotně na dlouhodobém průměru. V období mezi 16.1. a 23.1. teplota
nevystoupala nad -3°C. Od 24.1. denní teploty stoupaly až na 12°C. Ke konci měsíce začal
zesilovat vítr. V poslední lednový den byly zaznamenány nárazy větru v hodnotě 50 km/h.
Sněhová pokrývka se držela poměrně dlouho od 14.1. do 24.1. Denní průměr sněhové
pokrývky činil 2,8 cm. V první polovině měsíce byly zaznamenány dešťové srážky.
Nejsilnější déšť byl zaznamenán 4. ledna.
Únor 2016 byl nadprůměrně teplý. V devíti dnech vystoupala teplota nad hranici 10°C.
V noci celkem dvacetkrát nevystoupala teplota nad 0°C. Přesto byly noční teploty
nadprůměrně teplé. Sněhové přeháňky byly zaznamenány ve čtyřech dnech. Sníh ovšem
okamžitě slezl. Výraznější sněhová nadílka byla zaznamenána 29. února, kdy napadly 3 cm
sněhu. Vítr byl průměrný.
Březen 2016 byl naopak nadprůměrně studený. Prvních šestnáct dnů nevystoupala teplota
nad 8°C. V posledním březnovém týdnu se vyšplhala teplota na 20°C. Sníh byl spatřen
v pěti dnech první poloviny měsíce. Naposledy napadl 14. března. V následujícím dni
slezl. Březen byl velice skoupý na dešťové srážky. Výrazněji pršelo v pěti případech, ale
celkový dešťový denní průměr 0,95 mm byl velice nízký. Stejně jako v předchozím roce
byli zemědělci velice znepokojeni stavem vláhy v polích.

Duben 2016 začínal v prvním týdnu letními teplotami. Ty ovšem během dne rychle klesly
na podprůměr. Ochlazení bylo citelné. Ve druhé polovině měsíce noční teploty klesaly
k nule a 4x dokonce pod tuto teplotní hranici. Vanul pouze lehký vítr. Znepokojení trvalo
v oblasti dešťových srážek. Dešťové srážky byly zaznamenány celkem v 16 dnech, ale
denní dešťový průměr 0,54 mm značil velké problémy.
Květen 2016 znamenal rychlý skokový nárůst teplot. Prakticky začalo rovnou léto.
V dvaceti dnech byly během dne zaznamenány teploty nad hranici 20°C. Dne 22.5. teplota
vystoupala na 31°C. Přibylo větrných dnů a krátkých letních bouřek. Intenzivnější deště
byly zaznamenány 23.5. a 28.5.. Dešťový průměr 1,1mm byl na toto období ovšem opět
velice nízký.
Červen 2016 byl velice teplý. V jedenácti dnech vylezla teplota nad dlouhodobý průměr.
Ve dvou dnech vystoupala teplota nad hranici 30°C. Byly nadprůměrně teplé noci.
Pokračovalo období letních bouřek s krátkými ovšem intenzivními dešti. Dešťové srážky
byly zaznamenány ve 21 dnech. Dne 25.6. postihl Litice dlouhý přívalový déšť. Pouliční
kanály nestihly pobírat příval vody. Zemědělci byli nicméně spokojeni. Nadprůměrné
červnové dešťové srážky na průměrné denní hodnotě 4,1 mm zachránily úrodu.
Červenec 2016 byl nadále velice teplý. V patnácti dnech vystoupala denní teplota nad
dlouhodobý průměr. V těchto dnech celkem 7x vystoupala denní teplota nad hranici 28°C.
Opět pokračoval trend v krátkých intenzivních letních přeháňkách doprovázený silnějším
větrem s nárazy větru do 40km/h. V Liticích pršelo během měsíce celkem 14x, z toho
polovinu tvořily vydatnější deště. Denní dešťový průměr 3,2 mm srážek dosáhl hranice
dlouhodobého průměru (3,3 mm). Zahradám a polím se dařilo.
Spen 2016 přinesl tropické hodnoty. V polovině dnů v měsíci vystoupila teplota na hranici
24°C a čtyřikrát dokonce přes hranici 31°C. Zejména v období 13. - 28.8. bylo tropické
počasí. Dešťové přeháňky byly zaznamenány pouze v první polovině měsíce. Dešťový
průměr výrazně klesl, nicméně žňové práce proběhly s velice dobrým výsledkem.
Září 2016 nic nenasvědčovalo tomu, že se blíží podzim. Naopak. Plných 23 dnů panovalo
nadprůměrně teplé pčasí. V období mezi 8.9. a 15.9. neklesla denní teplota pod 30°C!
Teplotní průměr dosáhl téměř srpnových hodnot. Teplotní průměr zvedaly i nadprůměrné
teplé noci. Během měsíce vál slabý nebo mírný vítr. Dešťové srážky byly velice mírné.
Pršelo jen 6x a odpovídal tomu nízký denní průměr srážek.
Říjen 2016 ještě v prvním říjnovém dni teplota dosáhla 24°C. Extrémní proměna počasí se
projevila hned druhý den, kdy se objevil první a v říjnu i poslední sníh. Centimetrová
vrstva sněhu téměř okamžitě slezla. V následujících dnech se prudce ochladilo k 10°C a
v průběhu měsíce ještě více. Noční teploty klesaly na průměr 5°C. V poslední říjnový den
byla v noci poprve dosažena hranice 0°C. Ochlazení bylo doprovázeno zesilujícím větrem.
Během 22 dnů v měsíci byly zaznamenány dešťové srážky. Osmkrát z toho se jednalo o
silnější déšť. Přesto denní dešťový průměr zůstal hluboko pod průměrem v daném období.
Listopad 2016 byl ve znamení postupného ochlazování. Noční teploty se stabilně
pohybovaly na hranici 0°C a nebo pod ní. 29.11. byla teplota ve dne i v noci pod bodem
mrazu. 10.11. se poprvé a naposledy v daném měsíci objevil sníh. Velice slabé byly i
dešťové srážky. Byly zaznamenány v 15 dnech, ovšem o dešti se dalo mluvit pouze
čtyřikrát.
Prosince 2016 byl poměrně chladný. Devětkrát byla denní teplota na bodu mrazu a nebo
pod ním. Rovněž noční teploty se pohybovaly v rozmezí -4 až -6°C. Sníh se neobjevil
během prosince ani jednou. Vánoce byly na blátě. Milovníci sněhu museli za sněhem
vyjíždět na hory. Na Štedrý den byla denní teplota na 5°C a na Silvestra klesla o tři stupně.

Velice podprůměrné byly dešťové srážky. Prosinec byl nejsusším měsícem roku s denním
průměrem dešťových srážek 0,33mm. Přesto byl rok 2016 ve srovnání s 2015 celkově
bohatším na vodu.

Mrazivá litická idilka posledního dne roku – 31. prosinec 2016.

