Nový rok 2017
Nový rok začal opět za velkého třesku a jasu spousty světel. Soukromé ohňostroje v Liticích,
okolních obcích zejména v blízké Plzni krátce po půlnoci zaplnily nebe. Pohybuchtiví občané
Litic se zúčastnili v odpoledních hodinách již 20. ročníku Novoročního pochodu. Ten byl
pořádán opět členy Tělovýchovné jednoty Plzeň-Litice. Již po dvacáté se vydali účastníci na
připravenou vyznačenou trasu. Někteří z nich s motivací stihnout v podvečer plánovaný
ohňostroj.
Malý ohňostroj pořádaný obcí byl uspořádán v místě litického hradu na Nový rok. V 18:00 si
místní opakovaně společně připomněli barevnou podívanou kouzlo prvního dne roku. Roku,
který byl následně naplněn mnoha událostmi, starostmi, ale i radostmi. Rok 2017 začal.

Dubová hora prvního dne roku 2017.

Průmyslový park
Velmi vážným a komplikovaným tématem se stala od počátku roku otázka zřízení
průmyslové zóny a potenciální výstavba obřích hal v blízkosti Litic. Zřízení této zóny bylo
odsouhlaseno již v roce 2006. Nyní po jedenácti letech dostalo využití této zóny konkrétní
podobu v záměru firmy Accolade postavit zde tři obří haly s celkovou rozlohou více než
56.000 m2, přičemž výška hal by dosahovala 14,5 m. Odhadem by zde pracovalo až 700
zaměstnanců.

Počítačová vizualizace podoby plánovaných obřích hal
V průběhu února proběhla mezi občany Litic podpisová akce. Významnou úlohu v této i
dalších, následujících aktivitách měl pan Pavel Bosák, jeden z litických zastupitelů. V dopise
žádali Litičtí zastavení tohoto sporného projektu. Dopis protestující proti vybudování
průmyslového parku podepsalo 795 litických občanů. Dopis byl následně adresován
zastupitelům města Plzně.
Další formou odporu litických občanů byla demonstrace na náměstí Republiky v Plzni, která
proběhla dne 14. března 2017. Zúčastnilo se jí na dvě stovky odpůrců hal. Svojí účastí a
prostřednictvím transparentů řekli své NE záměru budovat v těsné blízkosti Litic obří haly.

Snímky z demonstrace konané 14. března 2017 v Plzni. Na pravém snímku velice aktivní litičtí
zastupitelé Pavel Bosák a Michal Hausner.

Dne 13. března byl na zasedání zastupitelstva ustaven výbor pro tuto problematiku. Výbor
pracoval ve složení: Václav Král, Pavel Bosák, Aleš Bukovský a Michal Hausner. Členové
výboru zorganizovali veřejnou schůzi, která se konala dne 23. března 2017 ve velkém sále
Lidového domu. Obrovský zájem ilustrovala účast více než 300 litických občanů. Tématem
bylo seznámení veřejnosti se záměrem investora o výstavbě Průmyslového parku v Liticích.
Akci pořádalo litické zastupitelstvo. Zúčastnili se jí technický náměstek primátora Ing. Pavel
Šindelář, zástupce investora a další pracovníci Magistrátu města Plzně. Toto velice
kontroverzní a pro litické občany citlivé téma bylo detailně objasněno. Někteří z přítomných
se zcela poprvé dozvěděli o tématu, které obecní zastupitelé již měsíce řešili. Mnohé záměr
zřízení obřích hal šokoval.

Snímek z veřejné schůze konané dne 23. března 2017 v Lidovém domě.
Obecní zastupitelé v průběhu dubna obdrželi petici majitelů pozemků, které leží v území
určeném pro výstavbu tzv. Průmyslového parku. Připojili se tak k hlasitému všeobecně
vyjádřenému odporu veřejnosti k výstavbě obřích hal v Liticích. Peticí se samozřejmě zabýval
zmíněný výbor, který vyvolal další kolo jednání s investorem firmy Accolade a technickým
náměstkem města Mgr. Šindelářem. Na tomto jednání byly investorovi předloženy nové
požadavky, které předtím schválilo zastupitelstvo na mimořádném zasedání. Zástupce
investora nezastíral, že byl zaskočen odporem místních obyvatel k plánovanému investičnímu
záměru.
Dalším krokem členů výboru bylo znemožnění investorům zbudovat přístup k pozemkům pro
zamýšlené haly. Trasa přístupové cesty z veřejné komunikace má probíhat přes veřejné
pozemky. Litičtí zastupitelé neschválili pronájem těchto pozemků, v čemž byli podpořeni
rozhodnutím Rady města Plzně. Šlo v podstatě jen o zpomalující manévr. Město totiž slíbilo
uzavřít nájemní smlouvu na zmíněné pozemky, pokud firma Accolade získá do 31. prosince
2019 rozhodnutí, že stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Celá záležitost vyústila
v soudní při, ve které figuruje spolek „Jsme doma v Liticích“, Ministerstvo životního
prostředí a firma Accolade.

Výstavba
V letošním roce byl zadán projekt na propojení tras pro pěší a cyklisty směrem na Valchu při
ulici K Valše. Cílem je zbudování bezpečné cesty pro cyklisty a pěší v délce 700 m. Začátek
cesty je plánován u sjezdu k fotbalovému hřišti a konec cyklostezky vyústí za přehradní
lávkou. Součástí akce bude i generální oprava mostu přes Radbuzu.
Na konci ledna byly dle plánovaného harmonogramu dokončeny práce na přístavně mateřské
školy. Kolaudace budovy byla realizována v březnu. V téže době probíhaly intenzivní
stavební práce rodinných domů v prostoru pod Dubovou horou.

Stavba dalších rodinných domů pod Dubovou horou. Stav v březnu a dubnu 2017.
V Liticích v tomto roce proběhla změna v elektrifikaci. Bylo zrušeno vzdušné vedení od
prodejny tabáku na Klatovské ulici směrem na Šlovice a na Budilovo náměstí. V květnu

předala Správa veřejného statku stavbu společnosti ČEZ, která v červenci zahájila plánované
práce. Pokládka vedení elektrického proudu probíhalo z části do zelených ploch a z části do
chodníků. Několikrát bylo provedeno příčné překročení ulice Klatovská, které bylo provedeno
protlakem. Součástí prací byla obměna veřejného osvětlení na uvedené trase. Rekonstrukce
veřejného osvětlení financovalo město Plzeň v čásce 3.000.000,-Kč. Prováděla ji firma Imont.
V průběhu prací došlo k omezení provozu v horní části Klatovské ulice. Akce byla dokončena
před Vánoci v druhé polovině prosince.
Bylo rozhodnuto o zahájení opravných prací střechy barokní historické stodoly v Litickém
dvoře. Akce byla iniciována havarijním stavem střechy, kdy statik musel zakázat vstup do
budovy. Generální oprava střechy, která navázala na záchranné práce v předchozím roce, byla
započata na konci října 2017. Cílem bylo dokončit opravu střechy a krovu špýcharu.
Zhotovitel 2. etapy opravy vzešel ze soutěže koncem dubna. Vybraná firma počátkem května
zahájila záchranné a opravné práce.
Během roku proběhly kontroverzní práce na cestě vedoucí od sídliště ke Kotkově chatě. Cesta
byla v souvislosti s výstavbou na Dubové hoře v letech 2011-2013 v dezolátním stavu.
Zejména nefunkční byl tamní odvodňovací systém. Cesta byla opakovaně zaplavována
bahnem a množily se stížnosti na nedostupnost rekreačních objektů. V rámci projektu byl
řešen současně svod dešťových vod, povrch cesty, která byla včleněna do sítě cyklostezek a
odvozní cesta pro městské lesy. Akce byla rozplánována na etapy, které probíhaly v roce 2017
a protáhnou se do roku 2018. Úvodní fáze vykácení většiny stromů blíže k poli bylo šokem
pro mnoho místních obyvatel.
Obec se nadále rozrůstala. Nová výstavba na jižním okraji obce vyústila ve vznik nové ulice.
Tato ulice byla pojmenována Kamínková. Tato ulice ústí na hlavní silnici vedoucí ze Šlovic
do Litic v místě křižovatky s jižním obchvatem obce. Na této křižovatce každodenně
projíždějící nákladní auta vezoucí štěrk z blízkého kamenolomu zanechávají při průjezdu
množství drobných kamenů. Při průjezdu ostrou zatáčkou z jejich nákladového prostoru
prakticky stále odpadává tento drobný štěrk. Zlé jazyky tvrdí, že pojmenování blízké ulice
souvisí právě s tímto nešvarem řidičů v daném místě.

….zde bude jednoho dne dům s adresou Dubová 832/31. Stav v červnu 2017.

Cesta ke „Kotkárně“
V podzimních měsících zahájil investor stavební práce účelové komunikace vedoucí od
sídliště ke Kotkově chatě. V krátké lhůtě se podařilo do prosince většinu akce realizovat. Byla
vybudována nová cesta s kvalitním asfaltovým povrchem. Vlastní stavba bude sloužit
především investorovi akce městským lesům. Zároveň nadále plní svojí hlavní funkci pro
litické občany v podobě vycházkové trasy. Nově pak plní funkci cyklostezky. Oprava cesty se
setkala s velmi pozitivní reakcí místních občanů zejména pro svůj povrch. Procházka, cesta
s kočárkem, jízda na kole je po novém povrchu opravdu příjemná. Vykácená vegetace byla
nahrazena výsadbou nových stromů v severní části cesty. Celkové dokončení akce je
naplánováno na první čtvrtletí roku 2018.

Změny počtů obyvatel Litic
Tento rok byl významným mezníkem ve vývoji počtu obyvatel Litic. Byla dosažena hranice
2000 obyvatel. Právě tento přesný počet obyvatel byl v daném roce v Liticích dosažen.
Z tohoto počtu bylo 998 žen a 1002 mužů. Údaje jsou opět včetně obyvatel používajících
Plzeň 6 – Litice jako úřední adresu. Tuto adresu využívalo deset žen a dvacet mužů. V období
od 1. ledna do 31. prosince 2017 se v Liticích narodilo 25 dětí, což je o jedno více než
v předchozím roce. Nejsilnějším měsícem v roce z pohledu porodnosti se stal květen, kdy se
Litice rozrostly o šest dětí ve znamení Býk a Blíženec. Stejně jako v roce 2015 a 2016
zemřelo 13 občanů Litic. Tento smutný údaj je třetí rok po sobě zcela stejný. Velký objem
výstavby rodinných domů se promítl do výrazného nárůstu nových obyvatel Litic.
Odstěhovalo se 46 a přistěhovalo 119 obyvatel. Celkový roční přírůstek obyvatel Litic
v daném roce činil 85 obyvatel, přičemž 14% se na tomto faktu podílí porodnost a úmrtnost.
86% nárůstu obyvatel jde na vrub zmíněné místní výstavbě.

Masopust
Masopustní veselí v tomto roce nastalo velice brzy a to již 4. února. Mlhavé, mrazivé a místy i
sněhové počasí doprovázelo tradiční průvod masek. Průvod byl odstartován od hasičárny. Po
vyzvednutí bakusky průvod i v nepříjemném počasí poctivě prošel celou obvyklou trasu.
Zastávek tentokrát bylo o trochu méně než dříve. Některým obyvatelům obce se zřejmě
v mrazivém a mlhavém počasí do přivítání masopustního veselí nechtělo. Litičtí obyvatelé
opět předvedli obrovskou kreativitu v podobě mnoha zajímavých masek. Nechyběl manželský
pár v podobě obřích loutek, medvěd, pojízdná nálevna, dva příslušníci SNB v uniformách a
mnoho dalších.

Po obvyklé zastávce v Lidovém domě na ohřátí a oběd se průvod odebral do sídliště a prošel
starou i novou zástavbou pod Dubovou horou. Následně zamířil ke kostelu, v jehož blízkosti
se rovněž rozevřely dveře v několika domech, jejichž majitelé masopustní průvod přivítali jak
se sluší a patří. Promrzlí účastníci průvodu poté zavítali do prostor farního sálu, kde již v teple
probíhal zbytek masopustních oslav. I přes nepřízeň počasí se tradiční průvod vydařil a sklidil
pozitivní ohlas.

Litičtí muzikanti v čele se Stanislavem Bendou jsou dlouholetí účastníci litických masopustů.

Běh osvobození a Krajský půlmaratón Plzeňského kraje
Dne 19. dubna 2017 se konal již 48. ročník „Běhu osvobození“. Velice chladné počasí
neodradilo 161 startujících. Do organizace závodu se zapojili litičtí pozemkáři a biatlonisté.
Závod byl rozdělen do 14. kategorií. Nejmladších dětí závodilo 28 na trase 300 m. Kategorie
mladší a starší přípravka běžela trasu dlouhou 600 metrů. Mladší a starší žáci změřili své síly
na trase 1000 m. Dorostenky běžely dvojnásobnou trať. Dorostenci, muži a ženy soutěžili na
trase 3000 m.

Dubnový Běh osvobození v Hliništi.
O tři dny později, dne 22. dubna 2017 byl odstartován Krajský půlmaratón Plzeňského kraje.
Start třetího ročníku byl v areálu Škodalandu. Závod získal na popularitě, což dokazuje účast
více než tisícovky závodníků. Trasa opět vedla přes Litice, Šlovice, Dobřany, Lhotu a Valchu.
Vzhledem k vymezení trasy částí Litic došlo krátce k omezení používání místních
komunikací. Účastníci se potýkali s poměrně chladným počasím 10°C.

Vzpomínková akce – pietní akt
Dne 26. dubna 2017, u příležitosti 72. výročí konce války se konal v Liticích u památníků
amerických letců vzpomínkový pietní akt. Stejně jako v předchozím roce, probíhala akce za
velice deštivého a chladného dne. Přesto si našlo na pět desítek litických a plzeňských občanů
čas k uctění památky padlých letců.
Své projevy směřující k oslavě svobody a míru pronesli zástupci obce, města a kraje. Velice
emotivní projev měl zejména náměstek hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Martin Baxa, který
vzpomněl vyvraždění občanů plzeňských židovské obce v německých koncentračních
táborech. Památku americkým letcům projevili i zástupci dalších organizací. Krajského
vojenského velitelství, Letců Plzeň, Českého svazu bojovníků za svobodu, Americké
ambasády a dalších.
Chvályhodnou záležitostí byla účast několika dětí, jejichž rodiče je navzdory nepříznivému
počasí dovedli na uvedený vzpomínkový akt. Zejména nové mladé generaci je potřeba
vštěpovat cenu svobody, která se dnes zdá být naprostou samozřejmostí.

Mgr. Martin Baxa skládá hold padlým.

Celkový pohled na vzpomínkový akt.

Májka
Rovněž v letošním roce si Litičtí našli čas na pálení čarodějnic a oslavu máje. V neděli 30.
dubna 2017 se za poměrně chladného a větrného počasí sešla více než stovka účastníků v
„Hliništi“. Byla postavena vysoká máj, což v silném větru nebylo nic jednoduchého. Stavějící
se pořádně zapotili. Při následném táboráku se zahřáli i Ti, co nestavěli. Vzhledem
k chladnému počasí nebyla účast tak velká jako dříve, nicméně atmosféra večera byla velice
uvolněná a radostná.

Hliniště 30. dubna 2017 – litická máj.

Vítání občánků
Rovněž v roce 2017 uspořádala obec tradiční vítání občánků, kteří se narodili v loňském roce.
Vítání občánků proběhlo v květnu v budově 26. Základní školy v Liticích. O tento krásný
společenských akt projevila zájem jen polovina oslovených. Dokazuje to účast rodin
s dvanácti novorozenci. V loňském roce se přitom v Liticích narodil dvojnásobný počet dětí.
Po slavnostním přivítání byly děti zapsány do Kroniky nově narozených a obdržely malý
dáreček.

Lutic Run
Dne 3. června 2017 se konal 3. ročník extrémního závodu Lutic Run v Liticích. Na účastníky
byla připravena 12 km trasa s 28 překážkami. Účast nebyla vysoká. Po startu čekaly účastníky
parkurové překážky. Následovalo přeplavání Radbuzy a plazení v bahně močálem! Po
krátkém běhu opět do vody a výběhy prudkých svahů, kdy závodník lezl po čtyřech. Kromě
náročného běhu čekala účastníky i střelba ze vzduchovky. Za nezvládnutí překážky
následoval trestný okruh navíc. Závod zpestřila postava Litického čerta. Organizátor v masce
chytal kolem běžící závodníky. Koho čert chytil, musel udělat 30 trestných „angličáků“. Běžci
okusili trávu, hlínu, pole, opakovaně vodu, bahno, přelézání balíků slámy, plazení odpadní
rourou… V závěru závodu, kdy již energie chybí, byly překážky mnohdy nad lidské síly.
Kreativita organizátorů neznala mezí a závodníci se opravdu bavili. Někteří si opět fyzicky
hrábli na samé dno svých sil. Tento extrémní závod opravdu není pro každého. Vítězem byl
každý, kdo tento lesní, přespolní, luční, vodní, překážkový běh absolvoval.

…náročné překážky extrémního závodu v okolí Litic.

Dětský den
V pátek dne 2. června 2017 byl na hřišti pozemního hokeje v Liticích uspořádán dětský den.
Do organizace se zapojilo na 30 obětavých pořadatelů. O ozvučení akce se postaral pan
Marek Hnát. Pro děti, bylo připraveno dvacet stanovišť, kde si mohly vyzkoušet a ověřit své
dovednosti. Na děti čekala již tradičně odměna, kterou si samy vybraly. V závěru akce
proběhl táborák, kde si děti opekly buřty. Děti si odnesly řadu zážitků a jejich rodiče si rovněž
užili radostných chvil se svými dětmi.

Bradley Cup
Dne 29. července 2017 proběhl další vodácký závod Bradley Cup pořádaný na řece Radbuze
u litického jezu. Jednalo se již o jubilejní 20. ročník. Organizace se opět zhostili litičtí
pozemkáři, kteří zajišťovali rovněž občerstvení. Počasí vyšlo nadmíru dobře. Závod se těšil
velké účasti závodníků. Slunečné počasí vytáhlo i velký počet diváků, kteří mohli sledovat
hlavní závod a doprovodné akce v podobě závodu „háčků“ a slalom. Výtěžek akce bude
použit na výstavbu a rekonstrukci pozemkářského hřiště.

Volby do Poslanecké sněmovny
V roce 2017 proběhly v celé republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Konkrétně se volilo ve dnech 20.10. a 21.10.2017. Volební účast na
celorepublikové úrovni byla 60,84%. Litice s účastí 65,99% voličů na tom byly ještě lépe.
Pořadí vítězných stran na prvních třech místech v Liticích bylo zcela stejné jako
v celorepublikovém výsledku. Stejně jako ve zbytku republiky i v Liticích s převahou
zvítězila strana ANO 2011. Toto politické hnutí ANO založil v roce 2011 podnikatel Andrej
Babiš. Ve volbách roku 2017 tato strana celkově dominovala. Se 78 mandáty se stala
nejsilnějším subjektem ve sněmovně. Jak je vidět z výsledku voleb i v Liticích má tato strana
své příznivce. Představiteli této strany v Liticích jsou zastupitelé Michal Hausner a Lucie
Pícková.
Litice účast
ANO 2011
ODS
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Litický Nočník 2017
Netradiční běžecké závody Litice zřejmě přímo přitahují. Originální noční běh s ještě více
originálním názvem „Litický Nočník“ měl v Liticích premiéru v podvečer 9. prosince 2017.
Byl zamýšlen jako testovací závod. Šlo o závod náročný na orientaci, protože probíhal v noci.
Odtud pramení i název závodu. Trať měřila přibližně šest kilometrů. Velká část vedla lesem a
zbytek okolím Litic. O akci byl obrovský zájem. Na start se postavila stovka závodníků a
mnozí další zájemci byli odmítnuti. Závodníci startovali v patnáctivteřinových intervalech.
Podmínkou byla svítilna umístěná na čele závodníka. Vzhledem ke klimatickým podmínkám
všichni účastníci ocenili výborný čaj s rumem podávaný v cíli. S myšlenkou závodu přišel a
organizátorem byl litický občan Radek Švajcr. Své zázemí poskytl oddíl biatlonu a
pozemního hokeje. Litičtí hasiči poskytli technickou pomoc v podobě osvětlení. Závod byl
velice pozitivně hodnocen. Uvažuje se o jeho dalším ročníku v příštím roce.

Národní házená
Rok 2017 byl pro litické házenkáře nesmírně plodný. Došlo k řadě změn u mužstev a zejména
k další části rekonstrukce jejich krásného hřiště.
Soutěž oblastního přeboru 2016/2017 Litičtí zahájili s muži, mladšími a staršími žáky. Nově
se do soutěže zapojilo obnovené družstvo žen. Sportovní výsledky byly ještě lepší než
v loňském roce. Obrovským úspěchem se pochlubili zejména muži. Družstvo mužů svoji
soutěž vyhrálo. Muži se ziskem 27 bodů obsadili první místo před mužstvem TJ Sokol
Tymákov, které získalo 25 bodů. Tento obrovský úspěch znamená, že muži postoupili
v dalším roce do II. ligy. Tento úspěch se Litickým podařil po 12 letech.

Fotografie z ukončení sezony 2016/2017. V této sezóně se podařil litickým mužům postup
z Oblastního přeboru do II.ligy. Na fotografii je rovněž družstvo žen.
Družstvu žen se při jejich obnovené premiéře poměrně dařilo. Ženy skončily soutěž na 5.
místě. Tento výsledek stoupá na ceně při pohledu na tabulku soutěže, kdy třetí Kyšice, čtvrté
Ejpovice a páté Litice měli všichni shodně 25 bodů. Pořadí soutěže určilo tudíž skóre
vstřelených branek těchto tří družstev.
Družstvo starších žáků ukončilo svoji soutěž na třetím místě s 17 body. Lepším týmem byl jen
Plzeň Újezd a první Nezvěstice. Většina starších žáků v tomto roce svým věkovým průměrem
dosáhlo hranice přestupu. Do dalšího ročníku soutěže (2017/2018) již nastoupí v kategorii
dorostu. Samozřejmě to znamená velké a náročné změny v nárocích na hru.
Litičtí mladší žáci získali v sedmnácti zápasech pouze tři body a skončili v tabulce na
předposledním devátém místě. V jejich soutěži exceloval oddíl TJ Božkov, který vyhrál
všechny své zápasy.

Družstvo litických žen v sezóně 2016/2017.
Stojící zleva: Smítková, Lukešová, Z. Kantová, Bělová,K. Kantová, Bernardová, Knotková,
Vpředu zleva: Pelechová, Jandová, Kalabzová, Lukeslová, Turková, Hanzlíčková.
Oddílu Národní házené se v letošním roce podařilo rozšířit své řady. Na družstvo žen,
postaveném v loňském roce, navázal v tomto roce vznik družstva starších žaček. Nastoupily
mimo soutěž do podzimního kola Oblastního přeboru.
V roce 2017 pokračovala další fází rekonstrukce házenkářského hřiště. Byla realizována
rekonstrukce osvětlení. Toto výrazné zlepšení světelných podmínek na hřišti umožňuje
například časový posun tréninků v podzimní části roku a lze samozřejmě využít i jinak. Akce
byla finančně zajištěna opět zejména díky dotacím.
Litické házenkáře bylo možno spatřit při zajištění mnoha dalších kulturních, společenských a
sportovních akcích konaných v obci.

Házenkářské hřiště po obnově osvětlení.

Pozemní hokej
Litičtí pozemkáři opět zažili výbornou sezónu. Výsledky náročné soutěže hovoří za vše. Muži
se v extralize umístili na třetím místě v hale i venku. Muži I. skončili na 2. místě v hale i
venku. Muži II. byli v hale první. Ženy I. se v hale umístily na třetím místě, venku byly páté.
Dorostenci byli po základní části čtvrtí, v konečném pořadí třetí. Dorostenky v konečné
tabulce byly na čtvrtém místě. Starší žáci byli dvojnásobní mistři v hale i venku.

Starší žáci mistři v hale 2017.

Tentýž tým – starší žáci Litice – mistři venku 2017.

Starší žákyně obsadily třetí místo. Mladší žáci ve skupině B byli první, ve skupině C druzí a
ve skupině D rovněž první. Mladší žákyně obsadili třetí místo.
Vynikající výkony některých hráčů vyústily do nominací v reprezentačních týmech České
Republiky. Lukáš Benda reprezentoval na Mistrovství Evropy v Lisabonu. Adéla Kožíšková
získala spolu s výběrem České Republiky na halovém ME do 21 let ve Vídni zlato!
Mistrovství Evropy juniorů v Petrohradě se zúčastnili litičtí hráči Lukáš Benda, Ondřej
Sochor, Adam Uhlíř, Jaroslav Kasl a Václav Kozák. Jakub Koryťák se zúčastnil ME mužů
skupiny B ve skotském Glasgow.

Adéla Kožíšková – reprezentantka ČR a mistryně Evropy.
Součástí přípravy na náročné soutěže jsou soustředění. Opět jich klub zvládl zorganizovat a
zajistit několik. V březnu proběhlo soustředění žákyň a žáků na Lipce. Muži realizovali
soustředění s běžkami na Šumavě. Ženy v Nepomuku. Velkou akcí byl srpnový Máchův mlýn
s účastí téměř devadesáti dětí. Velice náročný podnik se podařilo realizovat s příkladným
obětavým nasazením mnoha dospělých. V listopadu proběhlo soustředění pro starší žáky a
žačky na Šumavě. Dorostenci měli své soustředění v Sušici.

Momentka z turnaje v Liticích – květen 2017. … já jsem tu doma a míček je můj.

Oddíl pozemního hokeje byl velice aktivní i mimo sportovní kolbiště. Již tradičně zahájili
Nový rok přátelským fotbálkem na svém hřišti. O několik dní později pokračovali pozemkáři
v tradici lednové zabijačky. Podnikli dva cyklo-výlety. Velkou událostí bylo sjíždění
Berounky s celkovou účastí 15 lodí, organizace vodáckého Bradley Cupu, vandr na hrad
Švamberk. Organizace vinobraní a další akcí pro děti. Výčet aktivit pozemkářů není tímto
rozhodně kompletní. Pozemkáři každoročně dokazují, že jsou skvělá parta lidí, která se
dokáže bavit v mnoha směrech. Klub se může pochlubit neuvěřitelným týmovým duchem.
Pozemní hokejisté po 33. uspořádali „Litickou míli“. Opět se jednalo o čtyři jarní a čtyři
podzimní běhy na trati 1500 metrů. Celkem se zúčastnilo 346 běžců. Pětici nejpilnějších
se podařilo zaběhnout všech osm mílí. Spolu s pozemkáři se do tohoto sportovního podniku
zapojili i litičtí biatlonisté.

Klub biatlonu Plzeň-Litice
Klub biatlonu navázal na aktivity z předchozího roku a nadále se snažil realizovat projekt
stavby nové klubovny. Žádosti o dotace putovaly dvakrát na MŠMT (Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky), Plzeňský kraj a Magistrát Města Plzně. Dotace na
Ministerstvu školství nebyly schváleny pro celostátní problém v korupční kauze a podruhé
pro formální chybu v podané žádosti. Neúspěšně dopadla žádost i na Magistrátu města Plzně.
Úspěšná byla žádost na Plzeňském kraji, odkud putovala dotace 300.000,-Kč na nákup
materiálu. Složitá jednání probíhala se starostou ÚMO 6 Plzeň-Litice. Žádost biatlonistů se
termínově shodovala s požadavkem hasičů na obnovu hasičárny a zejména velice nákladnou
rekonstrukcí hřiště pozemního hokeje. Stavba se z důvodu nedostatku finacní termínově
posunula. Obec nicméně podpořila chod klubu biatlonu dotační částkou na běžné provozní
záležitosti ve výšce 25.000,-Kč.

Trénink a závody v Novém Městě na Moravě, zleva Bárbora Krejčová, Jaroslav Krejčí, Klára
Chadimová, Nikola Hatová, Zuzana Wolfová, Martina Novoveská, Jakub Netrval, David Kůs,
Jiří Kanta a Oldřich Kodeda.
Letní sportovní sezóna již tradičně začala v Praze Žižkovskou stuhou, kde zabodovala
Kateřina Bohůnková ziskem stříbrné mediale. Dvě stříbrné medaile se podařily Pavlu
Hubertovi a …… na závodě v Berouně. Medailové žně zažil oddíl v Kadani v podobě trojice
zlatých kovů (Jiří Kanta, Kateřina Bohůnková, Martina Novoveská), jedné stříbrné a trojice
bronzových medailí. Strakonice přinesly dvě bronzové medaile. Dařilo se v Boleslavi, Zruči a
na plzeňské Košutce. Během obou závodních dnů oddíl získal šestnáct medailí. Z Vimperku

oddíl dovezl tři medaile. V pohárových závodech byla konkurence větší. Ve Starém Městě
pod Landštejnem medaile nepadla. V Bystřici pod Hostýnem Jiří Kanta vybojoval bronz a v
Novém Městě na Moravě obsadil druhé a třetí místo. Stejný závodník se umístil na dalším
pohárovém závodě v Jáchymově na třetím a čtvrtém místě.
Vrcholem sezóny jsou vždy mistrovské závody. Kateřina Bohůnková se umístila na sedmém
místě. Jan Klosse byl jedenáctý. Jiří Kanta skončil na 14. a 9. místě. Zuzana Wolfová obsadila
19. a 25. místo.

Spolupořádatelství Sportmanie Plzeň. Biatlonisté se tím snaží získat nové členy. Vlevo pod
stanem vše kontroluje Katka Kantová.
Rovněž v tomto roce se vydařilo letní soustředění v podobě společně stráveného srpnového
týdne. Vzduchovková část probíhala v Liticích a malorážková v Chlumčanech. Střelba,
běhání, posilování, fotbalový turnaj, výlet. Regionální závod a závěrečné grilování.
Biatlonisté si svůj letní týden opravdu užili. Zimní příprava opět probíhala v tělocvičně místní
školy. Trénink fyzičky je rovněž v biatlonu klíčový.

Soustředění v Hliništi v srpnu 2017. Trénink intervalového cvičení Tabatu.

Fotbal
Litičtí fotbaloví muži se v ročníku 2016/2017 opět zúčastnili soutěže Městského přeboru
Plzně. Tento ročník byl velmi podařený. Místní tým zaznamenal vzrůstající formu.
Ve dvaceti šesti odehraných zápasech získal 45 bodů a umístil se na 5. místě ze čtrnácti
zúčastněných mužstev. Čtvrtá Zruč B a třetí Slovan při tom měli jen o bod více a pořadí určilo
dosažené skóre. Soutěž byla velice vyrovnaná.
Úspěšnost zápasů se promítla i do návštěvnosti. Na domácí zápasy na hřiště u řeky přišlo 700
návštěvníků. Na venkovní dalších 580. Oddíl se tak mohl pochlubit celkovou návštěvností
1280 příznivců.

Jsme doma v Liticích
V roce 2017 byl v Liticích zřízen zcela nový spolek s názvem „Jsme doma v Liticích“. Tento
spolek není nástupnickou organizací žádného v Liticích fungujícího spolku nebo organizace.
Jedná se o zcela nový, dobrovolný, nevládní neziskový svazek občanů, v němž se spojili
zastánci ochrany přírody. Základním posláním spolku je ochrana přírody a krajiny. Dalším
cílem spolku je zachování venkovského rázu Litic. Jejich dalším posláním je bezplatné
poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí. Ustanovující
schůze tohoto spolku proběhla dne 10. dubna 2017. Předsedkyní spolku byla k tomuto dni
paní Jaroslava Výšková. Spolek se ihned zapojil do aktivit kolem průmyslového parku.
Jednou z jejich prvních akcí byl úklid přírody v Liticích. Stalo se tak dne 17. května 2017.
Místem určeným k úklidu bylo okolí silnice spojující jižní cíp obce s východním, nedaleko
navrší Kotlík. Příkopy podél silnice byly dlouhá léta zanedbány a obsahovaly velké množství
různého odpadu. Akce se zúčastnilo přes 30 litických občanů. Během necelé hodiny bylo
nashromážděno několik kubíků odpadu. Překvapivým nálezem byla igelitová taška se sotva
týdenními koťaty. Koťata byla ještě živá. Byla přivolána Městská policie, která zajistila odvoz
koťat do útulku. Úklid odpadky zamořeného místa se tak nevědomky změnil v záchranou
akci.

Nejsme lhostejní k přírodě kolem nás.

Sdružení dobrovolných hasičů Plzeň-Litice
V sobotu dne 13. ledna 2018 byla uspořádána řádná výroční valná hromada, kde byla
prezentována činnost a hospodaření SDH Plzeň-Litice za rok 2017.
Kampaň „Staň se dobrovolným hasičem“, která trvala dva roky, měla svůj pozitivní výsledek.
Výjezdové jednotky mnoha požárních útvarů v Plzni se podařilo rozšířit o nové členy. Stejně
tak tomu bylo v Liticích, kde se podařilo získat tři nové členy. Sbor dobrovolných hasičů
Plzeň-Litice měl k 31.12.2017 138 členů. Z toho 21 žen, 34 mladých hasičů, 11 dorostenců a
v přípravě 9 dětí.
Hasiči se rovněž v tomto roce zapojili do mnoha aktivit v obci. Dne 21. ledna 2017 hasiči
uspořádáli 42. ročník hasičského plesu s tradičně hojnou účastí.

Pořadatelé úžasného hasičského plesu v Liticích 2017.
V únoru hasiči pomohli s přípravou masopustu. Proběhlo velice podařené zimní sportovní
soustředění dospělých. V květnu pomohli hasiči s pořadatelskou službou při organizaci
půlmaratonu Plzeňského kraje, jehož část tratě potřetí vedla Liticemi. V červnu hasiči
uspořádali „Dětský den s hasiči“ v prostorách litické hasičské zbrojnice. Byl doprovázen
zábavnou „stopovačkou“ a závěrečným opékáním špekáčků. Později pomohli místním s
organizací Dětského dne a závody „skládaček“ ve Lhotě. Opětovně se litičtí hasiči zapojili se
do ukázek Integrovaného záchranného systému v Plzni. Litičtí se zapojili do druhého ročníku
dne s hasiči v Doudleveckém sportovním areálu. V létě hasiči opakovaně zajistili zavlažování
obecní zeleně, která by bez jejich pomoci velice trpěla. V srpnu se litičtí zapojili do
uspořádání výroční výstavy s názvem „15 let poté“. Výstava se konala v prostoru „U Branky“
v Plzni. Zde byly připomenuty události kolem povodní z roku 2002. V prosinci pomohli se
stavbou a zajištěním obecního vánočního stromku. O Vánocích zopakovali tradiční vánoční
posezení s večeří a nadílkou drobných vánočních dárků pro nejmenší.
Dne 2. září 2017 proběhly oslavy 80. výročí založení českého dobrovolného požárního sboru
v Liticích. Oslava proběhla formou slavnostní schůze v litické požární zbrojnici. Schůze byla
pojata jako důstojná vzpomínková akce.

V roce 2017 požární jednotka zasahovala u 12 událostí. Byl to nižší počet než v předchozích
letech. Tento pozitivní trend byl ostatně zaznamenán v celé republice. Opět se jednalo
převážně o požáry a technické pomoci. Zásahy byly prováděny pomocí cisterny CAS 24 na
podvozku IVECO. Ta ovšem slouží již 20. rok a je pomýšleno na její obměnu.
Jako každoročně si hasiči aktivně počínali v oblasti požárního sportu. Od března do května
probíhaly soutěže dospělých a dětí. Opět šlo o soutěž MH Plamen a dospělí se zapojili do
městského kola soutěže v požárním sportu. Sportovní sezónu zakončil v listopadu závod
„Poslední káď“ konaný v Plzni. Družstvo mužů zaznamenalo velký úspěch. Na květnové
soutěži v požárním sportu na Plzeňském atletickém stadionu získali první místo. Exceloval
Lukáš Fořt, který se umístil na 1. místě v běhu na 100 metrů s překážkami.
Během roku 2017 se podařilo získat finanční dotace pro sportovní činnost mládeže od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky již
tradičně vyčlenil i MO Plzeň 6 - Litice a Magistrátu města Plzně. Dotace byla důležitá
zejména pro přípravu mládeže. Litických dětí věnujících se hasičskému sportu bylo přes 50!
Opět se litická hasičská mládež zapojila do soutěže Plamen - závod požárnické všestrannosti
mladých hasičů (Plamen ZPV MH). Za předchozí rok 2016 v této lize získali starší žáci 2.
místo. Obdrželi věcnou cenu – nové savice, což je vybavení potřebné k požárnímu sportu.
Příprava na sezonu probíhala opět v tělocvičně litické základní školy. Vzhledem k tomu, že
bylo již přes 50 dětí, musela příprava probíhat 2x v týdnu. Litičtí mladí se zúčastnili celkem
12 soutěží. Celkově na těchto soutěžích získali 8 medailí. 3x zlato, 2x stříbro a 3x bronz, což
znamenalo další výrazné zlepšení.

Úspěšné litické hasičské děti spolu s obětavými vedoucími na závodech v Křimicích.

Pro mládež bylo v roce 2017 zorganizováno letní čtyřdenní soustředění. Tentokrát proběhlo
v Lomech na Konstantinolázeňsku. V prosinci byl uspořádán výlet vlakem s následným 12
km pochodem krásnou šumavskou přírodou. V listopadu se litičtí dorostenci zúčastnili
propagačního běhu s hasiči ve Skvrňanech.
Důležitým mezníkem tohoto roku bylo schválení dotace ministerstva vnitra na přestavbu
litické hasičské zbrojnice. Žádost probíhala na tři etapy, nicméně měla velice pozitivní konec.
Rozpočet na přestavbu činil zhruba šest milionů korun. Ministerstvo potvrdilo dotaci ve výši
2,9 mil korun a Magistrát města Plzně dalších 1,5mil korun. Dále se jednalo o příspěvku
z rozpočtu Plzeňského kraje. Část hasiči hradili ze svého. Zbylá část bude financována
z rozpočtu litického MO.
Pokrok zaznamenali litičtí hasiči ve směru zlepšení své vybavenosti. V průběhu roku obdrželi
čtyři kusy dýchací techniky „Dräger“. Dva kusy byly převedeny z JSDH Skvrňany a dva zcela
nové přístroje zakoupil pro litické hasiče Magistrát města Plzně. Jednalo se o výrazné zlepšení
vybavenosti místních. Uvedené přístroje jsou zásadní pro zásah v zadýmených prostorech.

ŠKOLA
Pro školní rok 2016/2017 byl Základní škole v Liticích místními zastupitely schválen
příspěvek ve výši 210.000,-Kč. Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018
byl zahájen 1. dubna 2017 a konal se až do 30. dubna 2017. Vzhledem k stoupající výstavbě
se zvýšil i počet žáků.
Kromě hlavních školních povinností bylo pro litické děti připraveno v letošním školním roce
pět zájmových kroužků. Stolní tenis (14 účastníků), pohybové hry (20), angličtina (22),
paličkování (23) a turistika (17).
Nejnavštěvovanějším kroužkem bylo paličkování pod vedením paní Lenky Raunerové.
Kroužek byl velice úspěšný v předchozích dvou letech na celostátní soutěži v Prachaticích.
Právě výtvory tohoto litického kroužku byly v tomto roce veřejně vystavovány. Jednalo se o
soubor 29 prací s motivem gotického okna, ve kterém jsou motivy související s panovníkem
Karlem IV. Tento výjimečný komplet byl vystaven v muzeu na zámku v Blovicích u Plzně.
Vernisáž výstavy proběhla dne 20. dubna. Výtvory litických dětí bylo možno obdivovat do
konce října 2017.

Lenka Raunerová a kroužek paličkování v Blovicích – 20. duben 2017.

V průběhu roku litické děti zažily mnoho dalších aktivit. Pokračoval projekt Školního
parlamentu, kde si děti okusily pocitu zodpovědnosti a samostatnosti. Byl zorganizován ekotýden se zaměřením na chování se k životnímu prostředí. A mnoho dalšího. V litické škole
bylo možné potkat i čerty a anděly. Bylo tomu tak 5. prosince, když páťáci uspořádali
Mikuláškou nadílku pro své nejmenší spolužáky.

Mikuláš, andělé a čerti v litické škole.

Školka
Ústředním tématem v mateřské škole bylo zmíněné dokončení přístavby v lednu a kolaudace
v březnu letošního roku. Uvedená stavební akce zvýšila kapacitu o dvacet čtyři míst.
Současná celková kapacita tak dosahuje celkem 96 dětí. Prozřetelnost budování této stavby se
prokázala ihned v letošním zápisu dětí do školky. K zápisu na školní rok 2017/2018 přišlo
totiž 61 zájemců. Bez přístavby by se nedostalo na 17 zájemců. Mezi nimi byli rovněž
předškoláci, kteří mají nově poslední rok školky povinný.
V součinnosti s městským obvodem (MO 6) došlo v letošním roce k revitalizaci a rozšíření
horní zahrady. Byl tam založen nový trávník a vysázeny tři sakury. Byl zde následně umístěn
i nový herní prvek ve tvaru lodě.
Další zásadní změnou v chodu litické mateřské školy bylo jejímu oddělení od Mateřské školy
ve Lhotě. Mateřské školky ve Lhotě a v Liticích byly spojeny v roce 2003. V tomto roce byla
totiž Lhota přičleněna k Plzni. S kapacitou pouhých 15 míst nemohla být školka ve Lhotě
vedena jako samostatná školka. Od roku 2012 stojí ve Lhotě nová budova s kapacitou pro 56
dětí. V letošním roce bylo k 1. červenci realizováno organizační rozdělení obou subjektů.
Do chodu mateřské školy nepříznivě zasáhl přírodní živel. Prudká vichřice s nárazy větru
blížícími se hranici orkánu dne 29. října poškodila střechu hlavní budovy. Na mnoha místech
začalo do budovy zatékat. Bylo nutno rychle jednat. V součinnosti se zastupiteli (MO 6)
se podařilo zajistit velice rychle klempířskou firmu, která střechu během čtrnácti dnů opravila.

VINOBRANÍ
Dne 25. listopadu 2017 proběhlo v Lidovém domě „Litické vinobraní“. Tradiční akci pořádali
litičtí „pozemkáři“. Na programu akce se opět objevily dovednostní soutěže v podobě střelby
na terč a párový slalom. Kromě milovníků vína si na své přišli milovníci dobré country
hudby. O hudební doprovod akce se totiž postarala litická skupina HOP A ŠAVANI. Oddíl
pozemního hokeje TJ Litice dokázal, že se umí postarat o zábavu nejen na hřišti.

KNIHOVNA

V areálu školy nadále na adrese Přeučilova 320/12 fungovala pobočka Knihovny Města Plzně
pod vedením knihovnice, paní Krejčí.
Během roku se podařilo vyřešit záležitost s otevřením vchodových dveří. Díky vstřícnosti
nájemnice mohly být vstupní dveře v čase chodu knihovny trvale otevřeny. Bohužel se nic
nezměnilo na opatření vedení místní školy z roku 2015. Spojovací dveře mezi knihovnou a
prostorem školní družiny byly nadále z bezpečnostních důvodů zavřeny. Děti se musely
oblékat a obíhat školu. I to zapříčinilo snížení zájmu dětí o výpůjčky knih. Bylo zaznamenáno
více případů přihlášení nových čtenářů z řad školních dětí, kteří přišli do knihovny 2x nebo 3x
a přestali do knihovny chodit. Snížený zájem o knihovnu byl zaznamenán v podzimní dny po
16. hodině. Na pokles výpůjček má svůj vliv i stárnutí stálých čtenářů z řad občanů Litic.
Během roku se knihovna potýkala s obtížemi elektronického systému. Několikrát došlo
k výpadkům počítače a chod knihovny narušovala nefunkční čtečka magnetických karet.
Knihovnice musela improvizovat a situaci řešit v ručním režimu. Tyto problémy byly
nicméně vyřešeny. Velkým přínosem byla celková obměna počítačů u všech poboček
Knihoven města Plzně. Spolu s výměnou počítačů byl změněn i systém připojení přes modem.
Znamenalo to nemalé finanční úspory pro provozovatele.

Litický dvůr
Stodola a sýpka Litického dvora v létech 2016 a 2017 prodělala náročnou rekonstrukci, na
které se podílelo město Plzeň a Městský obvod Plzeň 6 – Litice. Díky této rekonstrukci mohly
být veřejnosti zpřístupněny unikátní prostory barokní zemědělské architektury. Stodola je
využívána pro pořádání kulturních a společenských akcí. Uvažuje se o vzniku muzea
zemědělské techniky. V první etapě byla na náklady obvodu opravena sýpka. Následovala
rekonstrukce stodoly, kterou financovalo město prostřednictvím Správy veřejného statku

města Plzně. Do oprav stodoly investovalo město 5,7 milionu korun, městský obvod vydal na
opravu sýpky 1,9 milionu korun.

Na hudební vystoupení v rekonstruované stodole v Litickém dvoře z roku 2016 navázala
obdobná povedená hudební akce. U příležitosti úspěšně ukončených oprav střechy a krovu
špýcharu zahrála dne 26. června 2017 v Liticích dvojice country-folkových kapel. Představila
se zde plzeňská folková kapela ALTERNATIVA. Na její podařené vystoupení navázala
litická kapela HOP A ŠAVANI. Vystoupení dvojice kapel bylo velice příjemné a návštěvníci
z řad litických občanů si toto hudební setkání opravdu užili.

…Alternativa

…HOP A ŠAVANI v domácím prostředí

Country-folková kapela HOP A ŠAVANI – Country bál
Litická country-folková kapela HOP A ŠAVANI pokračovala s úspěchem ve své kariéře.
Obrovský úspěch zaznamenali na oblastním kole hudební soutěže Porta 2017. Kapela se
umístila na 3. místě v soutěži interpretů a na úžasném 2. místě v divácké portě.

Dalším úspěchem této mladé kapely byla účast na soutěži Oupn Ér, která měla své finále dne
18. srpna 2017 u plzeňského rybníku „Šídlovák“. Litičtí hudebníci vyhráli ve třech
kategoriích. Zvítězili v kategorii vyhlášené starostou MO Plzeň. Výhrou byl nový nástroj
ukulele a příslušenství. Dále získali cenu rádia Samson, která umožňuje kapele propagaci a
reklamu v rádiu. Hudebníci měli obrovskou radost z ceny od nahrávacího studia ExAvik.
Výhrou byl den v nahrávacím studiu. Kapele se tak usnadnila cesta k vydání hudebního
nosiče se svojí tvorbou.
Litická kapela zůstala nadále věrná své domovské obci a uspořádala v Liticích 4. ročník
Country bálu. Večer 28. října 2017 rozechvěly stěny Lidového domu tóny country a folkové
muziky kapely HOP A ŠAVANI. Součástí hudebního večera bylo vystoupení kapely Faux
Pase Fonet. Stejně jako loni vystoupila taneční skupina – Diamonds Dance Group. Předvedla
své nové vystoupení. Návštěvníky odměnila bohatá tombola, jejíž hlavním lákadlem byl
tradiční čuník.

HOP A ŠAVANI 28. října roztančili mnohé.

Hudební večery a posezení s harmonikou
Lidový dům byl místem dalších tradičně oblíbených večerů s harmonikou. 18. března místním
štamgastům zahrálo Litické trio. O několik dní později v sobotu dne 22. dubna se tento žánr
představil v Lidovém domě opět. Tentokrát v podání Duo Perla.

Noc kostelů
9. června 2017 mohli návštěvníci kostela sv. Petra a Pavla v Liticích využít opakovaně
celorepublikové akce „Noc kostelů“. Netradiční návštěva kostela začala oblíbeným výstupem
na věž, prohlídkou vzácných zvonů a krásným rozhledem do okolí Litic. Následovala
přednáška o archeologickém výzkumu kostela sv. Petra a Pavla v Liticích. Ten probíhal
v litickém kostele v letech 2015 až 2016. Fundované přednášky se zhostil Mgr. Jiří Orna –
vedoucí oddělení starších dějin Západočeského muzea Plzeň. Přednáška byla doprovázena
projekcí. Účastníky nadchla úžasně zpracovaná prezentace proměny románské stavby kostela
do gotické podoby. Následoval čtvrthodinový varhanní koncert. Pro milovníky historie tato
„Noc kostelů“ patřila rozhodně k té nejpovedenější.

Přednáška o výsledcích archeologického výzkumu.

Vánoční advent
O prvním adventu si místní občané užili slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromku.
Pořádalo se v pořadí po čtvrté. Předcházela tomu obětavá příprava organizována členy
litického zastupitelstva, hasiči a dalšími dobrovolníky. Akce se konala dne 3. prosince 2017
v prostoru pod křižovatkou ulic Klatovská a K Valše. O její atraktivnosti svědčí stoupající
účast místních občanů.
Jeden vánoční strom je ovšem pro Litice málo. Dne 13. prosince na svátek sv. Lucie byl u
litického kostela slavnostně rozsvěcen druhý litický vánoční strom. Organizace akce se ujali
místní věřící. Program začínal v podvečerních hodinách v kostele. Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu bylo svěřeno plzeňskému emeritnímu biskupu Mons. Františku
Radkovskému.

Na Štědrý den se konala v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích „Půlnoční“. Tato mše začínala
od 22. hodin a těšila se hojné účasti. O den později následovala mše „Narození Páně“.
Poslední den v roce věřící oslavili v litickém kostele mší „Svátek Křtu Páně“.

Meteorologická situace 2017
Leden 2017 byl ve znamení nadprůměrných mrazů. Pouze pět dní v měsíci ve dne vylezla
teplota nad bod mrazu. V noci byla 19x dosažena nebo překročena teplotní hranice -10 °C.
Vítr byl většinu měsíce mírný. V období 10.1. až 17.1. byly zaznamenány větry s nárazy 4050 km/h. Leden byl dlouhodobě nadprůměrný z hlediska sněhu. 2.1.2017 sněžilo poprvé. Celý
měsíc se díky nízkým teplotám držela sněhová pokrývka na denním průměru 7,5 cm sněhu.
Vzhledem k tomu byly velice malé srážky. Měsíc byl náročný na údržbu silnic a chodníků.
Únor 2017 byl celkově nadprůměrně teplý. Nízké teploty a sníh se drželi do 12.2. Od
následujícího dne se výrazně oteplilo. V šesti dnech vzrostla denní teplota nad hranici 10 °C.
Dva dny 23.2. a 27.2. dokonce nad 15 °C. Vál mírný vítr. Extrém přišel ve zmiňovaném 23.2.,
kdy byl zaznamenán vítr o rychlosti 83 km/h. V druhé polovině měsíce bylo zaznamenáno i
větší množství dešťových srážek.
Březen 2017. Pokračovaly nadprůměrně teplé denní teploty. 23 dnů vystoupaly denní teploty
nad dlouhodobý teplotní průměr. Poslední dny měsíce propuklo jaro v plné síle. Čtyři dny za
sebou neklesla teplota pod 20°C. Noční mrazy přesto pokračovaly. Sníh již nebyl zaznamenán
žádný. Litice zvlažil pětkrát jarní déšť. Obzvlášť silný byl 18.3. a 22.3.. K velké radosti
zahrádkářů a zemědělců.
Duben 2017 pokračoval v duchu teplých dnů. Čtyři dny v první polovině měsíce přesáhla
denní teplota hranici 20°C. Poté došlo k velkému ochlazení. Noční teploty se dostaly 5x pod
bod mrazu. Poslední mráz ovšem měl přijít až v květnu. Duben byl nadprůměrně dobrý, co se
týče dešťových srážek. Měsíční denní průměr srážek činil 2,12 mm vody. K vysokému
průměru přispěly vydatné deště 4.4. a 26.4., kdy byly zaznamenány denní srážky přes 13 mm.
Výraznější byl i vítr, který ve čtrnácti dnech měl nárazy přes 40 km/h.

Květen 2017 v duchu své tradice přinesl výrazné oteplení. V šestnácti dnech vystoupala rtuť
teploměru nad hranici 20°C a dva dny dokonce přes 30°C. Zvýšily se i noční teploty. Pod bod
mrazu klesla teplota pouze jedenkrát a to 10.5.. Teplota -2°C mnoho škody na květenství
v zahrádkách nenapáchala. Kraj zvlažil průměrný déšť, který dosáhl denního průměru 2,03
mm. Pršelo 11x v první polovině měsíce. Vývoj teplot a srážek od března do května
předznamenával velice dobrou úrodu na polích i v zahradách.
Červen 2017 rychle přešel do parného počasí. 21x vystoupala denní teplota nad hranici 25°C
a tři dny dokonce nad 30°C. Měsíc byl tudíž celkově nad dlouhodobým teplotním průměrem.
Během měsíce byla zaznamenána řada větrných dnů. V sedmnácti dnech byly nárazy nad 40
km/h. 22.7. byl rekordní den. Stanice zaznamenala rekordní nárazy větru v hodnotě 83 km/h.
První polovina měsíce byla bez dešťových srážek. Ovšem v období od 22.6. až 29.6. přišla
řada dešťů, která zvedla měsíční průměr na 2,14 mm vody.
Červenec 2017 Prázdninový měsíc byl ve znamení letních veder. Bylo zaznamenáno 9
parných dnů s denní teplotou nad 30°C. 7.7.2017 byla velká letní bouře s nárazy větru 105
km/h (28 m/s), což odpovídá silné vichřici. Vyvracela stromy a poškozovala domy. Byly
zaznamenány škody na lesním porostu. Závažné škody v obci hlášeny ovšem nebyly. Měsíc
měl i výrazné dešťové srážky.

Litice červenec 2017 – žně jsou za dveřmi.
Srpen 2017 byl velice teplý. Dvacet jedna dnů bylo nad teplotním průměrem. V osmi dnech
přesáhla denní teplota hranici 30°C. První srpnový den bylo dokonce 35°C. Panovaly teplé
noci. Pokračovaly letní bouřky doprovázeny silnějším nárazovým větrem. Celkem 5x přesáhl
nárazový vítr rychlost 68 km/h, což odpovídá čerstvému vichru. Opět došlo na zlámané větve
v sadech a zahradách litických občanů. Vše doprovázely štědré deště. Extrémní byl poslední
den v měsíci, kdy napršelo úctyhodných 25,7 mm vody. Průměr denních dešťových srážek
dosáhl stejně jako měsíc předtím shodné hodnoty 2,65 mm.
Září 2017 bylo velice teplé počasí. Třetinu měsíce dosáhla denní teplota hranici 20°C. Vanul
velice svižný vítr. V období 6.9. až 15.9. byly zaznamenávány nárazy větru mezi 40-60 km/h.

Výrazný déšť byl pouze první den v měsíci. Později byly zaznamenány pouze krátké
přeháňky.
Říjen 2017 měl zprvu velice teplý průběh. Ještě do 17.10. byla ve třech dnech zaznamenána
denní teplota do 22°C. Poté již přišlo rychlé ochlazení. Nicméně teplota v noci neklesla na
bod mrazu. Opět zesílil vítr. Výjimkou opět nebyly nárazy větru mezi 40-50 km/h. Dne 29.10.
byla zaznamenána opět silná vichřice v nárazech dosahující téměř orkánu. Nárazy větru při ní
dosahovaly rychlosti téměř 100 km/h. Bylo zaznamenáno poškození střechy na budově litické
mateřské školy. V šestnácti dnech byly zaznamenány dešťové srážky. Pětkrát silnější. Denní
průměr srážek byl na hodnotě 1,70 mm.
Listopad 2017 byl průměrně teplý. Jak denní tak noční průměr se přiblížil k dlouhodobým
hodnotám. V období 22.11. až 25.11. byla denní teplota ještě nad 10 °C. Dne 4.11. poprvé
teplota klesla v noci pod bod mrazu. První sníh byl v Liticích zaznamenán v poslední
listopadový den. Centimetrová vrstva sněhu ještě téhož dne téměř celá roztála. Dešťové
srážky byly zaznamenány 20x, ovšem pouze v pěti případech se dalo hovořit o dešti.
Prosinec 2017 byl proti dlouhodobému průměru teplý. Extrémně teplý byl poslední den
v roce. Na Silvestra bylo naměřeno přes den 11°C! V noci klesla v prosinci teplota 20x pod
bod mrazu. Sníh byl zaznamenán v 8 dnech měsíce. Sníh slezl 20.12. a znovu napadl a držel
se v období 28. až 30.12.. Štědrý den byl bohužel opět beze sněhu. Celkově sníh nikdy
nenapadl více než do výšky 4-5 cm. S úpravou chodníků a silnic neměli silničáři mnoho
práce. Podprůměrné byly i dešťové srážky.

