Nový rok 2018
Do nového roku litičtí občané vkročili s nadějí a s očekáváním lepších věcí příštích. Někteří
se rozhodli již tradičně oslavit příchod nového roku Novoročním pochodem. 1. ledna 2018 byl
Tělovýchovnou jednotou Litice uspořádán 21. ročník této akce. Byly vyznačeny dvě trasy.
Pro rodiny s nejmenšími 4,5km okruh a pro běžné účastníky okruh s délkou 10 km. Trasa
vedla přes Hůrku, Chlum, kolem nádrže České údolí, Valchu a zpět do Litic. Pochod byl
zahájen ve 14 hodin a většina z účastníků pohodlně stihla ještě novoroční ohňostroj. Ten se
konal o čtyři hodiny později. Barevné rakety byly odpalovány z prostor zříceniny litického
hradu. Nad „Schlossbergem“ tak mnozí z účastníků pochodu, ale i ostatní litičtí občané,
sledovali barevnou hru světel a pyrotechnických efektů.

Výstavba
Z hlediska výstavby v katastru obce Litice pokračovaly přípravné práce na zbudování nové
lávky přes řeku Radbuzu v blízkosti fotbalového hřiště u jezu. Odbor investic odevzdal
projekt na konci dubna. Následovala soutěž a výběrové řízení zhotovitele stavby. Termínový
posun stavby byl zapříčiněn změnou statického schématu lávky. Nicméně stavba byla
zahájena v podzimních měsících s termínem dokončení v roce 2019.
V tomto roce pokračovaly práce na stodole v Litickém dvoře započaté v říjnu 2017. V první
etapě šlo o generální opravu střechy této stavby. Oprava byla vyvolána havarijním stavem
střešní krytiny a zejména uhnilými nosnými prvky střechy. Záchrana stavby byla iniciována
zastupitely obce. Financování a vystavení projektu se ujala Správa veřejného statku města
Plzně. Práce v roce 2018 znovu pokračovaly od března. Byl opraven krov na jižní straně a
vybourán a znovu vyzděn vykloněný štít na severní straně stavby. Byla provedena výměna
vrat na východní (dvorní) straně stodoly. Práce byly ukončeny na konci května.

Nová vrata stodoly Litického dvora.
Dalším projektem, který se podařilo v tomto roce realizovat, byla výstavba chodníku k Valše.
Nový chodník byl zbudován nedaleko od fotbalového hřiště u výjezdu z chatařské oblasti. Má
délku 580 metrů a vede až k ústí lávky přes přehradu České údolí. Je určen jak pro chodce,
tak pro cyklisty. Jde tak rovněž i o další etapu propojení cyklostezek v kraji.
Velmi výrazně pokračovala výstavba rodinných domů v Liticích v lokalitě pod Dubovou
horou, na Hůrce a v jižní části obce v blízkosti hřbitova a Klatovské ulice směrem na Šlovice.

Snímek z června 2018 – podoba nové výstavby pod Dubovou horou.

Dubová 832/31 v červenci 2018.

...tentýž dům v srpnu 2018.

Výstavba rodinných domů pod Dubovou horou v roce 2018.

Průmyslový park Litice
Litičtí zastupitelé obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 16. ledna 2018. V „Závěru
zjišťovacího řízení Průmyslový park Litice“ bylo uvedeno, že záměr nemá významný vliv na
životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona. Starosta obce Ing.
Jaromír Janoušek podal odvolání vůči závěru tohoto zjišťovacího řízení.
Zásadním posunem bylo rozhodnutí Krajského soudu v Plzni z října 2018. Ten totiž po dvou
letech sporů zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje i Ministerstva životního
prostředí ve věci posouzení vlivu stavby plánované průmyslové zóny v Plzni-Liticích na
životní prostředí (EIA). Případ se tak vrátil na začátek. Soud tím vyhověl odpůrcům
průmyslové zóny z řad spolku „Jsme doma v Liticích“, ktéří vyslovili oprávněné obavy ze
změny venkovského rázu obce, zvýšení dopravy a zejména stovek zahraničních dělníků.
Projekt byl zastaven ze dvou důvodů. Nebylo vyhověno žádosti o vyjmutí z půdního fondu a
projekt nemá kladný posudek o vlivu na životní prostředí. Velký podíl na tomto úspěšném
jednání měli zastupitelé Litic a členové spolku „Jsme doma v Liticích“. Velký dík za
neúnavnou snahu patří zejména Pavlovi Bosákovi, Jaroslavě Kaslové, Václavu Královi a
Michalovi Hausnerovi.
Nejde samozřejmě o definitivní řešení celé kauzy. Jednání probíhají dále a jen budoucnost
ukáže, zda vyrostou velké haly na severovýchodním okraji obce Litice.

Studie ukazuje podobu, jak by případně vybudované haly na okraji Litic vypadaly.

Péče o veřejné prostory a zeleň v obci
V průběhu března proběhla organizační schůzka se zástupci firem Omexon a Imont v otázce
úklidu travnatých ploch na Budilově náměstí a komunikacích přiléhajících k ulici Klatovská.
Kvůli klimatickým podmínkám samotná práce započala dne 9. dubna 2018. Jednalo se o
ohumusování, výhrab stavebních zbytků a osetí ploch travním semenem. Proveden byl i jarní
výhrab zelených ploch v sídlišti a v okolí ulice Cihlářská. Následovaly další ulice v Liticích.

V souvislosti se zelení byla řešena i bezpečnost dopravy. Byly prořezány křoviny u
křižovatky výjezdu z obchvatu a cesty do Radobyčic. Další prořezání křovin bylo provedeno
v ulicích K Valše, K Ovčínu a Cihlářská.
Začátkem dubna započalo dokončení úpravy cesty ke „Kotkárně“. Akce byla zahájena na
podzim předchozího roku. Během prosince byla stavba dotažena do stádia položení
asfaltového povrchu nové silnice. Následně práce přerušilo počasí. V letošním roce byl
dokončen příkop. Mimo projekt byly vysazeny malokorunné dřeviny, tak aby jejich kořenový
systém nenarušoval povrch silnice. Použity byly višně, slivoně a arónie.
Komise životního prostředí schválila pokračování měření seismických účinků činnosti lomu
Litice.

Změny počtů obyvatel Litic
Litice se v roce 2018 opět velice dynamicky rozvíjely, což dokládá vzrůstající počet obyvatel.
Celkový počet místních dosáhl číslice 2055. Tento počet tvořili zcela shodně 1027 ženy a
1027 muži. Údaje jsou vedeny včetně obyvatel používajících Plzeň 6 – Litice jako úřední
adresu. Počet těchto obyvatel vzrostl na 32. V období 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018 se
v Liticích narodilo devatenáct dětí. Nejsilnějším obdobím z hlediska porodnosti byl březen,
červenec, září a říjen, kdy se narodilo vždy po třech novorozencích. Ve stejném období
zemřelo 14 litických obyvatel, což je o jednoho více, než tomu bylo shodně v třech
předcházejících letech.
Opět byla zaznamenána větší migrace v důsledku nové výstavby. Ta má ostatně největší vliv
na rozrůstající se Litice. V roce 2018 se odstěhovalo 38 a přistěhovalo 87 obyvatel. Celkový
roční přírůstek obyvatel Litic v daném roce činil 54 obyvatel.

Prezidentské volby - leden 2018
Začátek roku byl ve znamení volby prezidenta České republiky. Volba probíhala dvoukolově.
Prvního kola se účastnilo devět kandidátů a proběhlo ve dnech 12. a 13. ledna 2018. Z tohoto
prvního kola vzešla dvojice, která postoupila do druhého kola. To se konalo ve dnech 26. a
27. ledna. Volební účast prezidentských voleb v druhém kole byla jedna z největších
volebních účastí v posledním desetiletí vůbec. Stejně tomu tak bylo i v Liticích. V naší obci
zvítězil převahou 119 hlasů kandidát Jiří Drahoš. Tento kandidát zvítězil i v měřítku Plzeňměsto. Na celorepublikové úrovni tomu bylo ovšem jinak. Celkovým rozdílem 152.184 hlasů
zvítězil dosavadní prezident Miloš Zeman. Jak je vidět z výsledků, jednalo se o těsné
vítězství. Volby rozdělily voliče na dva tábory. Více než třetina občanů v České republice se
těchto velice důležitých voleb nezúčastnila. Městský obvod ÚMO Plzeň 6 – Litice obdržel
dotaci na volbu prezidenta ve výši 25.000,-Kč. Výsledek voleb v konkrétních číslech :

Plzeň 6 Litice – celková volební účast 70,67%
Jiří Drahoš
Miloš Zeman

55,39%
44,61%

611 hlasů
492 hlasů

Celostátní výsledek – celková volební účast 66,22%
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

51,36%
48,63%

2.853.390 hlasů
2.701.206 hlasů (-152.184 hlasů)

Masopustní průvod
Členové Základní organizace Českého zahrádkářského svazu se opět postarali o organizaci
litického masopustního průvodu. Zastupitelstvo ÚMO 6 Plzeň - Litice uštědřila organizátorům
dotaci ve výši 14.000,-Kč. Masopustní průvod se konal dne 10. února 2018 za mnohem
příznivějších klimatických podmínek než tomu bylo v předchozím roce. Opět se sešlo více
než stovka účastníků průvodu. Jejich řady se v průběhu cesty obcí notně rozšířily. Hudební
doprovod tvořili neodmyslitelně místní muzikanti. Průvod prošel Litice po obvyklé trase a
završil masopustní veselí posezením v prostorách fary.

Příprava masopustního průvodu u hasičské zbrojnice.

Účastníci průvodu po průchodu podstatné části Litic. Fotografováno na Budilově náměstí.

Jsme doma v Liticích – úklid okolí obce
Spolek „Jsme doma v Liticích“ navázal na svůj úspěšný start v loňském roce. Hodně sil tento
spolek věnoval řešení záležitosti kolem průmyslové zóny a zamýšlené stavby hal. Nicméně si
jeho členové našli čas i na přírodu v podobě úklidu další lokality v blízkosti Litic. Akce
proběhla dne 7. dubna 2018 a byla vybrána oblast pod Farskou horou. Více než dvacet
účastníků se vydalo čistit oblast lesa. Opět bylo nalezeno velké množství odpadků. Zarážející
bylo zejména velké množství starých pneumatik, které byly nalezeny poměrně hluboko v lese.
Z přírody bylo odstraněno opět hezkých pár kubíků odpadu, který léta hyzdil tato místa Litic.

…účastníci před začátkem akce.

…. jejich bohatý úlovek, podtrhuje úspěšnost a potřebnost podobných akcí.

Běh osvobození a Krajský půlmaratón Plzeňského kraje
Ve středu dne 18. dubna 2018 se konal v areálu Hliniště již 49. ročník Běhu osvobození.
Organizace se opět ujali litičtí „pozemkáři“, ale zapojilo se i množství dalších. Závod probíhal
za krásného slunečného počasí. Ve čtrnácti kategoriích se závodu účastnilo 213 závodníků.

Cílový finiš jedné z kategorií litického Běhu osvobození.
Dalším běžeckým závodem, který opět z části vedl katastrem obce Litice, byl Krajský
půlmaratón Plzeňského kraje. Tento závod byl pořádán dne 21. dubna 2018. Jednalo se
v pořadí o jeho čtvrtý ročník. Start byl ve Škodalandu u vodní nádrže České údolí. Vedl
Liticemi po ulici Klatovská a K Valše. Po dobu trvání závodu byl zhruba na 1,5 hodiny
omezen provoz veřejné dopravy. Trasa pokračovala jako v loňském roce do Šlovic, Dobřan,
Lhoty a Valchy.

Zájezd pro seniory
Ve dnech 24.-25. dubna 2018 byl realizován zájezd pro seniory a občany Litic. Organizace
zájezdu se ujala paní Jitka Hudečková. Cílem zájezdu byl zámek v Brandýse nad Labem,
letecké muzeum v Mladé Boleslavi, exkurze do provozu zpracovávající české granáty
v Turnově a Liberecko. Druhého dne byla navštívena rozhledna na Jablonné, barokní bazilika
sv. Zdislavy a sv. Vavřince a sklářské muzeum v Boru. Zájezd byl zakončen individuální
prohlídkou památek Mělníka.

Vzpomínková akce – pietní akt
Dne 26. dubna 2018 u příležitosti 73. výročí konce války se konal v Liticích u památníku
amerických letců vzpomínkový pietní akt. Slunečné a teplé počasí tentokrát přilákalo
podstatně více litických a plzeňských návštěvníků. Byla jich tentokrát více než stovka.
Akce měla tradiční průběh. Zástupci obce přivítali návštěvníky a hosty akce. Starosta Litic,
zástupci města Plzně a Plzeňského kraje přednesli své projevy. Změnou byla účast zástupkyně
amerického velvyslanectví, která svůj projev přednesla za pomoci tlumočnice. Opět na
vzpomínkovém pietním aktu zazněly projevy zástupců Svazu letců, Vojenského velitelství

Plzeň a dalších organizací. Projevy částečně zrcadlily aktuální válečné dění v Sýrii a na
Ukrajině. Tamní konflikty a mnohé další na světě jsou připomínkou ceny svobody a míru. Na
závěr proběhlo kladení věnců a beseda s malým občerstvením v Lidovém domě.

Akce byla opět výborně a důstojně organizována zástupci Městského obvodu MO Plzeň 6 Litice. Díky patří Markovi Hnátovi, který, stejně jako v mnoha minulých letech, odvedl
perfektní práci v podobě ozvučení celé akce.

Stylový doprovod akce opět vytvořila vojenská historická vozidla plzeňského Military Car Clubu
Plzeň.

Májka
V pondělí 30. dubna se sešla více než stovka litických občanů v Hliništi, aby se společně
zúčastnili stavění máje a pálení čarodějnic. Počasí tentokrát přálo a teplé jarní počasí
umožnilo přítomným strávit u táboráku příjemný večer.

….krátce po postavení máje

… táborový oheň vzplanul….

Vítání občánků
Rovněž v letošním roce proběhlo vítání nejmenších občánků v MO Plzeň 6 – Litice. Tato
tradiční slavnostní akce byla naplánována a realizována dne 16. května 2018 v budově litické
základní školy. Vítání je vždy určeno pro děti, které se narodily v předchozím roce. V roce
2017 se v Liticích narodilo rekordních 25 dětí. Vítání se zúčastnilo devatenáct z nich. Tak
velký počet nových občánků již dlouho v Liticích vítán nebyl. Dojemné a důstojné přivítání
zorganizovali místní zastupitelé. Následoval slavnostní zápis do Kroniky nově narozených a
předání dárečků na uvítanou.

Lutic Run
20. května 2018 se v areálu litického fotbalového hřiště sešli příznivci extrémních
překážkových závodů. Po čtvrté byl uspořádán závod Lutic Run. Kromě hlavního závodu a
následného „Sprintu“ přes překážky byl v letošním ročníku uspořádán i extra mini závod pro
děti. Opět závodníci museli překonat záludnosti pořadatelů a litické krajiny. V tomto roce
byla realizována i podzimní část závodu, která se konala dne 7. října.

…součástí závodu bylo plazení v rozbahněné dráze.

Noc kostelů
V pátek 25. května 2018 proběhla v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích „Noc kostelů“. Akce
byla realizována v podvečerních hodinách. Součástí bylo seznámení s Biblí, výstup na věž a
prohlídka vzácných zvonů. Následovala volná prohlídka kostela.

Pohádkový les
Akce „Pohádkový les v Liticích aneb pohádkový rej u kostela“ byl realizován v sobotu 9.
června 2018. V letošním roce byla ústředním motivem pohádka „ O koblížkovi“. Děti si
nejprve vyslechly pohádku a následně se s touto postavou vydaly na dobrodružný výlet. Na
trase se potkaly s dalšími pohádkovými postavami a plnily zábavné pohádkové úkoly.

Canicrossový závod
Dne 17. července 2018 proběhl v Liticích canicrossový závod. Jedná se o sport, kterého se
s lidmi účastní jejich čtyřnozí miláčci. Na běžeckou trasu se vydává běžec nebo běžkyně, kteří
mají na speciálním postroji svého psa. Huňatý kamarád běží samozřejmě jako první a pokud
je dobře vycvičen, dokáže svého majitele tzv. i tahat. Dobře vycvičený pes dokáže proti
klasickému běhu zrychlit svého páníčka o 1 min/km. Psi, kteří milují pohyb, své nadšení
přenesli i na své majitele. Start závodu byl u Hliniště a vedl z velké části lesem na Radaru a
Dubové hory.

Pohled na běžkyně v netradičním tandemu se svým psem.

Bradley Cup
Ve dnech 27. -28. července 2018 byl uspořádán 21. ročník populární vodácké soutěže Bradley
Cup. Ležení a startovní kemp byl opět postaven u litického jezu. V pátek vpodvečer po šesté
hodině byl zorganizován odjezd lodí s lampióny od litického jezu do Lhoty. Zpáteční cesta již
probíhala za soumraku a účastníci plavby si užili úžasnou atmosféru této pohodové plavby.
V sobotu pak vrcholily přípravy na hlavní závod, který odstartoval ve dvě hodiny odpoledne.
Na trať hlavního závodu se tentokrát vypravilo plných 14 posádek. Nejrychlejší posádka s
názvem „Ofroudky“ zvládla trasu v čase 31 minut 34 vteřin. Následovala soutěž háčků, která
byla připravena zvlášť v kategorii mužů a žen. Mořských vlků se na trasu vypravilo osm.
Mezi něžným pohlavím se našly tři odvážné dámy. Poté byla vyznačena trasa pro slalom. Na
trasu tohoto závodu se vypravilo šest posádek. V této náročné disciplíně zvítězila osádka
s názvem „Času dost“. Nejlepším vodákem byl vyhlášen Jarda Žůrek.
Vítězem byl ovšem každý, kdo se příjemné soboty na vodě zúčastnil. Krásné počasí, parta
usměvavých a veselých lidí, sud piva vychlazený Radbuzou – to vše dohromady vytvořilo
úžasný a neopakovatelný zážitek.

…nadšení účastníci

...okusili i vodu Radbuzy

Momentka ze závodu 28. července 2018.

Národní házená
Tento rok byl významný nasazením týmu litických mužů v II. lize. Do této vyšší soutěže se
mužstvo dostalo po vítězství v Oblastním přeboru předchozího roku. Konkrétně litické
družstvo hrálo ve skupině ZÁPAD. Kromě velké kvalitativní změny nastala zásadní změna
s výjezdy na venkovní zápasy. Zajištění zápasů totiž znamenalo cesty do mnohem
vzdálenějších míst, jako jsou například pražské Čakovice, severočeský Most, Žatec, Rožmitál
pod Třemšínem. Ježdění za zápasy si muži užili dost a dost. Vstup do II. ligy byl po mnoha
stránkách náročný.
Družstvo mužů ve svém úvodním ročníku II. ligy obsadilo 10. místo ziskem 12 bodů.
Znamenalo to udržení v této prestižní soutěži. Jedenácté Nýřany B a dvanáctý Žatec B
sestoupili zpět do Oblastního přeboru. 2. ligu vyhrálo mužstvo TJ Avia Čakovice, které tak
postoupilo do 1. ligy.

Družstvo mužů Litice po ukončení jejich prvního ročníku v II. lize. Stojící zleva: Faust, Havlíček,
Kalabza, Mízler, Benda, Sak, J. Kohout, L. Slavotínek, Hnát. Sedící zleva: Albl, Rojík, Pelech, J.
Loffler, Pitra. Ležící zleva: F. Kohout, M. Slavotínek.

Ostatní družstva litické Národní házené soutěžila v Oblastním přeboru. Tým žen navázal na
svůj skvělý výkon z loňského roku. Ženy se dokázaly ještě zlepšit. V celkové soutěži ženy
skončily na výborném 3. místě. Lepšími týmy byly pouze Přeštice B a Kyšice.
Litické hráčky dokázaly poprvé po delší době postavit i další družstvo něžného pohlaví.
Jednalo se o tým starších žaček. Ty byly do soutěže Oblastního přeboru zařazeny mimo
soutěž. Cesta za zkušenou byla ze sportovního pohledu trnitá. V pomyslné tabulce soutěže
skončily poslední, když nedokázaly získat žádný bod. Během sezóny žačky nastřílely 115
branek a inkasovaly 420. Nicméně zkušenost pro všechny sportuchitivé dívky to byla
významná.

Zcela nové družstvo starších žaček, které odehrály svůj debut v soutěži. Stojící zleva: L.
Jandová, K. Hnátová, Nováková, Duchková, Šestáková, N. Jehlíková, Pelechová. Sedící zleva:
A. Jehlíková, T. Hnátová, Lopatová, Kupková, A. Jandová, Kovaříková.
Družstvo dorostenců v sotěži Oblastního přeboru obsadilo předposlední 5. místo. Je nutno
připomenout, že se jednalo o první ročník, kdy postoupli ze starších žáků do této vyšší
výkonostní soutěže.

Tým dorostenců v sezóně 2017/2018. Stojící zleva: Benda, Matoušek, Kovářík, A. Slavotínek, Čech,
Vyoral, Klečanský, Hanzlíček, Duchek, Bosák. Vpředu: J. Loffler, Sak.

Družstvo mladších žáků se stejně jako tým starších žákyň účastnilo soutěže Oblastního
přeboru pouze na zkoušku. Mimo soutěž. Mladší žáci ukončili soutěž na posledním 9. místě
se ziskem čtyř bodů za dvě vítězství v šestnácti zápasech.

Pozemní hokej
Oddíl pozemního hokej zažil rok, který nelze srovnat s ničím, co se v historii klubu dělo
doposud. Ústředním tématem klubu v daném roce byla velice náročná a místy i adrenalinová
rekonstrukce hřiště.
Hřiště vybudované v roce 2004, doplněné o šatny v roce 2007, již nestačilo svým potřebám.
Zejména stárnul povrch hřiště, který bylo nutno obměnit. Od roku 2014 byla podána přihláška
o dotaci na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Druhý pokus (2015) ani
třetí (2016) nevyšel. Teprve čtvrtý pokus podaný v roce 2017 byl úspěšný. V zimě 2017/2018
bylo připraveno výběrové řízení.
Obrovské komplikace nastaly po zvolení vítěze výběrového řízení. Okamžitě po zveřejnění
byla podána námitka jednou ze zúčastněných firem. V průběhu března až května 2018
probíhala intenzivní jednání s účastí právníků, která vyústila ve zrušení výběrového řízení.
Nové bylo vystaveno v červnu 2018. To již bylo úspěšné. Nicméně zkomplikovalo
financování, protože se zpřísnily parametry podkladu pod umělou trávu a musela být řešena
severní opěrná zeď hřiště. Pomohlo město Plzeň, Kraj, obec Litice, sponzoři i členové oddílu.
Rozdíl ve financích se podařilo dořešit. Veškerá jednání nicméně zkrátila čas na rekonstrukci
do naprosto šibeničního termínu. Místo v dubnu se do země koplo 4. září. Stavba musela
skončit do konce listopadu, poněvadž v prosinci muselo dojít ke kolaudaci stavby. Nastalo
obrovské nasazení členů oddílu a stavebních firem Robstav a Imont, jejichž koordinací se
chopil Václav Nocar. Díky jeho neuvěřitelnému nasazení na úkor své rodiny, zdraví a
zaměstnání se akce pohnula správným směrem. V polovině prosince byla stavba
zkolaudována.
Výsledkem je perfektní sešívaný povrch od firmy Polytan položený na kvalitní asfaltový
povrch. Tento umělý povrch je v České republice pouze v Liticích. Započala se rovněž
přestavba šaten a zázemí. Rekonstrukce řešila rovněž okolí hřiště, oplocení a připravila
instalace nového osvětlení a mnohé další. Slavnostní otevření hřiště bylo naplánováno na
počátku příštího roku.
Rekonstrukce proběhla nákladem 16.078.851,-Kč. Prostředky poskytly:
MŠMT
8.549.455,-Kč
Město Plzeň
3.333.000,-Kč
Kraj
1.683.000,-Kč
ÚMO 6
1.333.000,-Kč
m2
550.000,-Kč
sponzoři
290.000,-Kč
mimořádné příspěvky 230.000,-Kč
veřejná sbírka
110.000,-Kč

Snímky z rekonstrukce povrchu hřiště.

Detail nového povrchu.

Přes uvedené aktivity klub v plném rozsahu zvládl své soutěže. Zápasy se hrály na hřištích
soupeře. Ti tím vyšli vstříc litickému klubu, který v daný čas neměl své hřiště v provozu.
Výsledky jednotlivých litických družstev jsou následující:
Extraliga muži – hala 4. , celkově 2.
1.liga muži – hala Litice B 1.,
1 liga muži – hala Litice C 5.,
Extraliga ženy – hala 6. (poslední), celkově 7.
1.liga ženy – hala 6. (poslední)
1.liga dorostenci - hala Litice A 3., celkově 3.
1.liga dorostnci- hala Litice B 5.
1.liga starší žáci sk.A – hala 6. (poslední), celkově 5.
1.liga starší žáci sl.B – hala 4.
1.liga starší žákyně – hala 6. (poslední), celkově 3.
Čechy venkov – mladší žáci hala – Litice A 1., celkově 2.
Čechy venkov – mladší žáci hala – Litice B. 5., celkově 16.

Turnaj dětí v Liticích v květnu 2018.
Oddíl realizoval tradiční zimní soustředění pro žactvo na Lipce, kterého se zúčastnilo 40 dětí.
Dorost se soustředil na Nových Hutích. Muži v Hojsově Stráži a ženy v Nepomuku.
Rovněž v tomto roce litičtí hráči hájili barvy České republiky v různých reprezentačních
týmech. V Antverpách startoval za české barvy Adam Uhlíř. V holandském Hetogenbosch,
kde proběhl turnaj U14, startovaly Eliška Nocarová a Magdaléna Císlerová. Ve waleském
Cardiffu v rámci ME U18 startovali Ondřej Sochor, Dominik Bystřický a Jakub Hofman. ME
U 18 ženy v Rakovníku reprezentační řady doplnily Adéla Kožíšková, Lucie Dolívková a
Lucie Duchková. Kvalifikace na Olympijské hry v polském Gnieznu se účastnili Lukáš
Benda, Michal Bárta a Adam Uhlíř. V kvalifikaci na Olympijské hry v Litevském Vilniusu si
zahrála Lucie Duchková. Rovněž toto jsou parametry klubu nemající v jiném oddílu a jiném
sportu obdoby.

Klub biatlonu Plzeň-Litice
V zimní sezóně 2017/2018 se oddíl musel stejně jako jiné oddíly v České republice poprat se
změnou pravidel. Nepovedený závod znamená vyřazení z dalších závodů. Výrazně to
ovlivnilo dosavadní zavedený systém závodů. Klub biatlonu vnitřně řešil přístup a disciplínu
k zimním tréninkům u několika členů. Ne každý byl ochoten podstoupit v přípravě zimní
dřinu.
Velkým přínosem pro všechny bylo obnovení malorážkové střelnice přímo v Hliništi.
Výrazně to zjednodušilo tréninky a cestování. Klub Biatlonu podpořili i zastupitelé ÚMO
Plzeň-6 Litice. Oddíl obdržel od obce provozní dotaci ve výši 30.000,- Kč. Pro chod klubu se
dařilo sehnat finance i jinak. Reklamou, dary, dotacemi Plzeňského kraje, Magistrátu města
Plzně a dalších zdrojů. Zástupci oddílu byli rovněž velice aktivní v otázce shánění dotací na
vybudování nové klubovny. Od Plzeňského kraje se podařilo získat dotaci ve výši 300.000,Kč, MO Plzeň6 - Litice podpořil biatlonisty částkou 250.000,-Kč. Vlastní klub přispěl
150.000,- Kč. Oddíl hledal i další možnosti. Klubovna začala dostávat reálné kontury.
Letní sezónu jako vždy zahájily regionální závody. Žižkovská ztuha v Praze přinesla jednu
zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Nejlépe se biatlonistům dařilo na soutěži v
Kadani v podobě jedné zlaté, dvojice stříbrných a dvojice bronzových medailí. Z Berouna si
členové Klubu přivezli čtyři stříbrné kovy a dva bronzové. Následovaly další závody v Mladé
Boleslavi a Vimperku. Oddíl v květnu uspořádal domácí závod.

Fotografie z květnového domácího závodu.
V pohárových závodech se blýskl Jiří Kanta ziskem dvojice zlatých medailí. Dvakrát byl
akademickým vícemistrem republiky. V pohárech se dařilo rovněž Martině Novoveské, která
byla v Bystřici třetí. Na pohárovém závodu v Jilemnici získala Klára Slavíková stříbro.
Výborně vyšel závod v Jablonci Oldřichovi Kodedovi a Pavlovi Hubertovi, kteří se díky
stejnému dosaženému času dělili o první místo.

Praha na Kapslovně. Závod o Žižkovskou stuhu, kterou tentokrát získala Anička Šťastná (se
stuhou), na bedně byla ještě Martina Novoveská a Tomáš Vávra.
V srpnu pro své členy klub realizoval soustředění v domácím prostředí. Aktivity obohatil
výlet do Plzně za lezeckou stěnou a únikovou hrou. Soustředění zakončil druhým
biatlonovým závodem pořádaným v Liticích v této sezóně. Domácí biatlonisté a biatlonistky
se devětkrát ocitli na medailových pozicích.

Ukončení soustředění a závodu v srpnu. Závodníci, trenéři, rodiče a rozhodčí.
Zimní přípravu biatlonisté realizovali v tělocvičně šlovických hasičů. Stejně jako ostatní
spolky a sportovní oddíly narazily na neochotu zástupců školy podpořit zájmové aktivity.
Navzdory těmto komplikacím zimní příprava proběhla v plném rozsahu.

Trénink a závody v Harrachově. Zleva J. Kanta ml., P. Hubert, O. Kodeda, J. Kanta st., D.
Kůs , J. Klosse, O. Holub, M. Novoveská, N. Hatová, Z. Wolfová, A. Voračková, M. Šťastná,
K. Bohůnková, T. Vávra, K. Chadimová.

Fotbal
Litičtí muži hráli soutěž Městského přeboru. Celkově skončili na sedmém místě ze čtrnácti
zúčastněných družstev. Litičtí se mohli pochlubit velkou návštěvností. Celkově jejich zápasy
navštívilo 1345 diváků, přičemž 860 přišlo doma a 485 venku. Tato jejich návštěvnost byla
druhá nejlepší v dané soutěži jak v celkovém tak domácím měřítku. Zřejmě se na tom podílel
výborný výsledek dosažený v předchozí sezóně. Svědčí to o vzrůstající oblibě litických
fotbalových zápasů.
Během července využily litické fotbalové hřiště ke své letní přípravě viktoriánské ženy.
Čtvrtý nejlepší tým nejvyšší soutěže žen – FC Viktoria Plzeň využil místní hřiště ke svému
letnímu soustředění.

Viktoriánky v plné přípravě v Liticích.

Sdružení dobrovolných hasičů Plzeň-Litice
V sobotu dne 12. ledna 2019 byla uspořádána řádná výroční valná hromada, kde byla
prezentována činnost a hospodaření SDH Plzeň-Litice za rok 2018.
Dne 27. ledna 2018 byl uspořádán 43. ročník hasičského plesu. Účast byla opět velká a velice
pozitivně byla hodnocena bohatá tombola.
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Litice měl k 31.12.2018 121 členů. Z toho 20 žen, 25
mladých hasičů, 11 dorostenců a v přípravě 5 dětí. V roce 2018 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.
Stěžejním děním ve sdružení dobrovolných hasičů byla toužebně dlouho očekávaná
rekonstrukce hasičské zbrojnice. Ta původní byla svépomocí postavena v první polovině 50tých let. Zub času se na ní notně poznamenal. Do roku 1989 s prováděly jen zcela nejnutnější
opravy. Ani vybudování sociálního zařízení a malé kuchyňky v devadesátých letech na
komfortu moc nepřidalo. V roce 2010 bylo vybudováno druhé garážové stání a odvodnění
budovy. Byla zřízena plynová přípojka a následná instalace vytápění celého objektu. Tato
dílčí zlepšení pomohla, nicméně nevyřešila vše. Před startem rekonstrukce bylo nutné řešit
kompletní vyklizení objektu. Požární technika byla převezena do náhradních prostor
v Litickém dvoře a stodoly u moštárny. Samozřejmě to znamenalo i změnu režimu v areálu
zbrojnice. Na zdejším pozemku v době rekonstrukce nemohly probíhat tréninky. Vše se
chystalo na start stavebních prací.
Ve výběrovém řízení byla vybrána plzeňská stavební firma SENCO Chaloupek s.r.o.. Dne
1. dubna 2018 stavební firma převzala objekt a okamžitě zahájila potřebné práce. Termín
předání byl velice přísný. Dílo mělo být předáno litickým hasičům do 15. října 2018. Tento
termín se podařilo firmě dokončit. Protáhla se o všem kolaudační řízení. Rekonstrukce se
tudíž termínově protáhla oproti plánu o „několik týdnů“. Plnohodnotně byla stavba předána až
na konci listopadu.
Stavba byla financována 2,9 mil. korun ze státní dotace. Přičemž se s cca. 2 mil. korun podílel
Krajský úřad. 2,1 mil. korun přispělo Statutární město Plzeň a MO Plzeň 6. Šestimilionový
rozpočet na stavbu se během realizace zvýšil téměř o milion. Financování této náročné a
důležité stavby se nicméně podařilo realizovat. Stavba samotná by nevznikla bez obrovsky
obětavé práce řady členů SDH Litice. Velice náročná byla téměř tři roky trvající snaha o
přípravu projektu a zejména zajištění dotací. Velký podíl na úspěchu akce měl zejména
Rudolf Klečanský a Miroslav Maule. Nicméně se zapojily desítky ostatních.

Podoba hasičské zbrojnice po dokončení rekonstrukce.

Přes náročné období rekonstrukce hasičské zbrojnice hasiči našli čas na tradiční aktivity
v obci. Nemohl se bez jejich účasti obejít tradiční masopust. Zopakovali zimní sportovní
soustředění dospělých. V červnu hasiči uspořádali dětský den v Liticích a přispěli s organizací
ve Lhotě. Opětovně se litičtí hasiči zapojili se do ukázek Integrovaného záchranného systému
v Plzni. V prosinci pomohli hasiči se stavbou a zajištěním obecního vánočního stromu. O
Vánocích opakovaně proběhlo posezení s večeří. Tentokrát o to slavnostnější, že v nových
prostorách. Opět se pod stromečkem našlo něco pro nejmenší.
V roce 2018 požární jednotka vzhledem k rekonstrukci hasičárny nezasahovala. Pomáhali jiní.
Dne 20. dubna 2018 byl hlášen požár v kuchyni jednoho litického obytného domu. Zasahovali
jednotky z Plzně střed a Plzeň Slovany. Škoda byla odhadnuta na 200.000,-Kč.

Snímek po požáru litického domu. Duben 2018.
Velice náročné období nastalo v oblasti požárního sportu. Kromě rekonstrukce objektu byla
velkým překvapením výpověď z nájmu tělocvičny litické základní školy. Z provozních
důvodů byla ukončena dlouholetá spolupráce. Mladí hasiči a děti neměli kde v zimních
měsících trénovat. Situace byla řešena nájmem prostor sálu v Lidovém domě. Pro organizaci
tréninků to znamenalo mnoho změn a komplikací, nicméně činnost nebyla přerušena. Přístup
vedení litické školy je zarážející.
Od března do května probíhaly soutěže dospělých a dětí. Litičtí se opět zapojili do soutěže
MH Plamen a dospělí do městského kola soutěže v požárním sportu. Sportovní sezónu hasičů
opět zakončil v listopadu závod „Poslední káď“ konaný v Plzni.
Během roku 2018 se podařilo získat přímou finanční dotaci 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.
Opět se litická hasičská mládež zapojila do soutěže Plzeňské dětské hasičské ligy. Skutečnost,
že byla znemožněna příprava dětí v litické škole a probíhala jiným způsobem, neměla vliv na
sportovní výsledky dětí. Naopak. Litičtí mladí se zúčastnili celkem 8 soutěží. Celkově na
těchto soutěžích získali 16 medailí, což byl dvojnásobek proti loňskému roku. Jednalo se o 9x
zlato, 4x stříbro a 3x bronz. Tyto vynikající výsledky jsou výsledkem obětavé práce
vedoucích a zejména nadšených a soutěživých dětí. Litice mají být na co hrdé.

Fotografie týmu litických mladých hasičů během závodu hasičských záchranářských družstev.
Během roku se rozšířil tým vedoucích o dalšího člena. Vedoucí a instruktoři se společně
účastnili teambuildingové akce na hasičské stanici ve Zbiroze. Dále školení v Drahotíně a
podzimní školení ze zdravovědy. S dětmi proběhlo v roce 2018 letní čtyřdenní soustředění.
Stejně jako v loňském roce v Lomech na Konstantinolázeňsku. V listopadu se část vedoucích
a instruktorů zúčastnila propagačního běhu s hasiči ve Skvrňanech.

Český svaz chovatelů
V roce 2018 byl založen v Liticích zcela nový spolek. Pod záštitou Českého svazu chovatelů
(ČSCH) vznikla nová pobočka této organizace v Liticích. Dne 20. července 2018 se sešli
chovatelé z Litic, Radobyčic a Robčic. Parta nadšenců pro chovatelství se rozhodla spojit své
zkušenosti v novém spolku. Na ustavující schůzi byla založená nová základní organizace
Českého svazu chovatelů. Tato chovatelská organizace se sídlem v Liticíh byla zapsána u
rejstříkového soudu dne 23. října 2018. Združuje všechny odbornosti ČSCH. Hlavními aktéry
tohoto spolku při zrodu byli pan Ing. Aleš Bukovský, Josef Vilhelm a Václav Eliáš.
Hlavní náplní spolku je odchovávat kvalitní čistokrevná zvířata, s odchovy soutěžit na
soutěžích a přehlídkách. Dalším cílem je rozvíjet u mladých chovatelů znalosti a lásku ke
zvířatům a přírodě vůbec.
Chovatelský spolek s názvem ZO ČSCH Plzeň 6 prezentoval svou činnost ve dnech 9.11.11.2018 na evropské chovatelské výstavě pořádanou v dánském Herningu, která se koná
jednou za tři roky. Bylo tam vystavováno přes 10.000 zvířat. K vidění byli králíci, okrasná
drůběž, holubi, morčata, hlodavci, a okrasné ptactvo. Litický chovatelský spolek se uvedl více
než výborně. Slečna Hanna Bukovská získala titul evropské mistryně v kategorii obří slepice.
Zvítězila se slepicí v kategorii brahmánky v kresbě bílé černě kolumbijské. Titul získala za
své chovatelské kariéry již podruhé. Jednalo se vynikající úspěch v celostátním měřítku.

ŠKOLA
Letošní rok byl pro místní základní školu velice významným. Škola byla postavena v roce
1928. V letošním roce uplynulo tudíž 90 let od jejího otevření. Hezkým dárkem ke kulatému
výročí založení školy bylo zřízení nového hřiště. Pro školní rok 2017/2018 zastupitelé MO
Plzeň 6 – Litice schválili Základní škole v Liticích štědrou dotaci ve výši 200.000,-Kč.
Po mnoha letech se podařilo získat finance na vybudování víceúčelového hřiště pro míčové
hry s umělým povrchem. Součástí investice je i vybudování malé tribuny. Odbor investic
Magistrátu města Plzně předal staveniště stavební firmě dne 1. března 2018. Okamžitě začaly
zemní práce, odvodnění podkladní vrstvy, včetně vymezení plochy hřiště. To má rozměry
15x25m.

Snímek ze stavby víceúčelového hřiště u litické školy.
Děti čtvrté třídy z litické základní uspořádaly zajímavou akci. Zapojily se do celostátního
projektu „Abeceda peněz“. Po dvou měsících vymýšlení, plánování a vyrábění uspořádaly
v Liticích jarmark. Událost proběhla dne 11. května 2018 v prostoru před „Svíčkárnou“. Děti
tam prodávaly své výtvory. Místní lidé nakupovali a ochutnávali. Akce se velice podařila a
čtvrťáci si vydělali vlastní peníze na výlet a dobročinné účely.

Litický jarmark uspořádáný 4. třídou 26. základní školy dne 11. května 2018.

Nadšení čtvrtáci.

Mateřská školka
Během letošního roku došlo ke změně v systému přijetí dětí do mateřské školy. V dubnu byl
spuštěn web města Plzně, kde rodiče elektronicky vyplňují žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělání. Žádost následně potvrdí příslušný dětský lékař. Ve dnech 2. – 3.
května 2018 proběhl v místní školce „Den otevřených dveří“, který byl spojen se zápisem
dětí. Tam došlo k předání žádostí. Rodiče si mohli prohlédnout prostory a zázemí školky. Ve
dnech 4.- 30. května následovalo přijímací řízení.
V objektu školky došlo k několika opravám a zlepšením. Byla provedena generální oprava
populární dřevěné mašinky. Tato prolézačka byla provozem opotřebována a začala být dětem
nebezpečná. Do zahrady byla po opravě rovněž vrácena prolézačka. Na jižní straně objektu
byla provedena pokládka dlažby. V zahradě byla osazena vrátka do vchodu do zahrady.
Všechny tyto drobné zásahy vylepšily prostředí pro litické nejmenší.
V listopadu proběhla schůzka nově zvolených zastupitelů s vedením mateřské školy. Schůzka
byla spojena s prohlídkou budovy, kdy byl shledán špatný stav elektroinstalace a nevyhovující
stav střechy budovy. Ta byla v roce 2017 po zmíněné vichřici opravena jen nouzově a již
dříve avizované opravy nebylo možno dále odkládat. Projednáno bylo i zvětšení zahrady,
která byla vybudováním přístavby zmenšena.

Dne 4. prosince proběhla ve školce Mikulášská nadílka. Rodiče přestrojení za Mikuláše,
anděla a čerta navštívili děti a postarali se o neobyčejný zážitek. Každé dítě obdrželo
Mikulášskou nadílku. Vánoční program pro nejmenší pokračoval dne 11. prosince zpíváním u
stromečku a vánočními dílničkami hned následujícího dne.

Knihovna
V areálu školy na adrese Přeučilova 320/12 fungovala nadále pobočka Knihovny Města Plzně.
Pobočka byla ukázkově vedena a spravována knihovnicí paní Krejčí. Výpůjčním termínem
byl tradičně jeden den v týdnu, a to úterý v čase od 13:00 do 17:00 hodin. Knihovna byla
nadále využívána dětmi místní školy, ale i staršími občany obce.

Komunální volby – Plzeň 6 Litice
Ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhly v Liticích komunální volby. Volby tohoto typu jsou pro
každou obec vůbec nejdůležitější událostí. Zpravidla jdou stranou stranické otázky a volí se
osobnosti. Jsou to jediné volby, kde každý volič většinou osobně zná většinu kandidátů.
Zastupitelstvo nepřímo skládá voličům účty za své předchozí období. Voliči mají konkrétní
možnost ovlivnit budoucnost svého volebního obvodu. V případě Litic nebyla volební účast
tak vysoká, jako v případě prezidentských voleb. Nicméně byla nadprůměrná v průměru
Plzeňského kraje, což svědčí o zodpovědnosti litických občanů.

Celková volební účast byla 55,65%
Odevzdáno bylo 911 hlasů
Litice Patrioti
Ing. Jaromír Janoušek
Jaroslav Suda
Jitka Hudečková
Ing. Jan Henig
Sdružení nezávislých kandidátů
Blanka Kantová
Ing. Aleš Bukovský
PRO Litice
Bc Václav Král
Ivana Bendová
ANO 2011
Lucie Pícková
Michal Hausner
ODS
Josef Škvor
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Povolební jednání měla zajímavý a pro mnohé nečekaný průběh. Tři subjekty (SNK, PRO
Litice, ANO 2011) se názorově spojily a výsledkem byl odchod vítězné strany do opozice.
Shodou byly i priority v programu dalšího rozvoje obce. Z povolebních jednání vzešla nová
starostka obce, kterou se stala paní Blanka Kantová z kandidátky Sdružení nezávislých
kandidátů. Místostarosty se stali pan Michal Hausner a Ing. Aleš Bukovský. Nové
zastupitelstvo MO Plzeň 6 – Litice složilo slib dne 12. listopadu 2018.

Posezení s harmonikou
Rovněž v roce 2018 v Liticích pokračovaly populární večery s harmonikou v Lidovém domě.
14. dubna účastníkům zahrálo Litické trio, 4. května pak duo Perla.

Country-folková kapela HOP A ŠAVANI – Country bál
Litická country-folková kapela HOP A ŠAVANI hrající ve složení Pavel Mužák, Jan Polata,
Iveta Hájková a Ondra Radvanovský měla v roce 2018 opravdu velice úspěšnou sezónu.
Dokazuje to obrovské množství koncertů a vystoupení, které kapela zvládla. Bylo jich na dvě
desítky, včetně srpnového vystoupení v Liticích.
Obrovským úspěchem kapely byla účast na country-folkovém festivalu Porta. Tento
celorepublikový festival začínal oblastním kolem. To se konalo dne 17. března v Hořovicích a
litická kapela si odnesla hned čtyři prvenství. Vyhrála diváckou a interpretační soutěž.
Zvítězila v kategorii autorská píseň. Stejně byl oceněn výkon Honzy Polaty za nejlepší hru na
housle. Tento obrovský úspěch je katapultoval do nominace na finálovou Portu konanou ve
dnech 29.-30. června v Řevnicích. Již vystoupení mezi 18 nejlepšími z celé České republiky
bylo obrovské vyznamenání. Stát na pódiu finálové Porty je vítězství samo o sobě. Litičtí
HOP A ŠAVANI zkrátka „umííí“.

Litičtí HOP A ŠAVANI na Portě, Mekkou tohoto hudebního žánru.

Událostí číslo jedna pro kapelu byla nahrávka jejich prvního CD. Nahrávky v klatovském
nahrávacím studiu začaly v dubnu a CD spatřilo světlo světa v červenci 2018. Album nese
název Sedmikrásky, což je i název ústřední písně alba. Na nosiči fanoušci nalezli deset písní.
Album má skvělý zvuk obrazně i doslova. Sklidilo zaslouženou pozornost mezi fanoušky a
příznivci tohoto hudebního žánru.

Významným mezníkem sezóny pro domácí fanoušky byl v pořadí 5. ročník litického Country
bálu. Byl pořádán dne 27. října 2018 v sále Lidového domu. HOP A ŠAVANI organizačně
opět vše zvládli na jedničku. Součástí večera byla výuka tance v podání Country Dance
Vejprnice. Litický Lidový dům zažil i vystoupení indiánů, kteří se představili zajímavým
rituálním tancem. Country bál se stal vyhlášenou záležitostí v širokém okolí.

Součástí Country bálu bylo taneční vystoupení indiánů.

Litický Nočník 2018
Dne 8. prosince 2018 byl zopakován noční orientační běžecký závod. Navázal tak na první
zkušební ročník z minulého roku. Organizátoři akce Jiří Cipra a Radek Švajcr po loňských
zkušenostech lépe a důkladně vyznačili trať, která měřila 6 kilometrů. Kromě startu a cíle, kde
byl doběh po asfaltu, vedla trať po štěrkových a lučních cestách v okolí Litic. Start závodu byl
po setmění v 18. hodin a závodníci vybíhali na trať ve dvaceti vteřinových intervalech.
Samozřejmě s neodmyslitelnou svítilnou na hlavě. Náhodným návštěvníkům se naskytl
nevídaný pohled na desítky světýlek pohybujících se krajinou v řadě za sebou v pravidelných
rozestupech. Na účastníky běhu čekal v cíli čaj s rumem, domácí buchty a ovoce. Rovněž
tento druhý ročník se setkal s velice pozitivním ohlasem.

Vánoční advent – závěr roku
Dne 25. listopadu byl uspořádán litickou veřejností vánoční jarmark. Do akce se zapojily děti
z družiny místní školy. Vyrobily různé vánoční ozdoby a dekorace, které za pomoci svých
družinových vychovatelek na jarmarku prodávaly. V průběhu jarmarku děti dvakrát předvedly
pásmo vánočních koled.
O první adventní neděli se již po páté rozsvítil obecní vánoční strom. Dovoz a usazení stromu
zorganizovali litičtí hasiči. O osvětlení se postaraly městské dopravní podniky. Zdobení
zkomplikovala větší velikost stromu. Opět se díky dobrovolníkům podařilo obstarat drobné
pohoštění. Děti z litické školy předvedly se svými vychovatelkami krásné vystoupení.
Následovalo slavnostní rozsvícení stromu, které nastartovalo u mnohých vánoční pohodu.
Další událostí pro navození té pravé vánoční atmosféry byla tradiční vánoční besídka
pořádaná v litickém Lidovém domě. Akce proběhla v odpoledních hodinách dne 19. prosince
za hojné návštěvy zejména rodičů dětí, ale i mnoha dalších návštěvníků.
Vánoční čas zpříjemnili litičtí zahrádkáři „Vánočním moštováním“, které se konalo dne 20.
prosince v prostoru jejich moštárny poblíž křižovatky ulic Klatovská a V Úhlu.

Na Štědrý den se v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích konala „Půlnoční“ mše. Dvě hodiny
před půlnocí se sešli místní věřící, ale i jiní obyvatelé Litic a blízkého okolí k tomuto jednomu
z nejhezčích církevních obřadů v roce.
V době Vánoční o sobě opět dali vědět místní sportovci. Dne 26. prosince 2018 byl
v Lidovém domě uspořádán Vánoční turnaj ve stolním tenise. Byl určen pro děti i dospělé
neregistrované hráče.

Silvestrovské veselí bylo v Liticích v duchu rockové hudby. Oddíl národní házené uspořádal
v pondělí 31. prosince 2018 „Rockotéku“. Zábavný večer byl uspořádán v sále Lidového
domu. Místní tak přivítali příchod Nového roku tóny tvrdší moderní hudby.

Meteorologická situace 2018
Leden 2018 byl nadprůměrně teplý. Mnohé dny se pohybovala denní teplota mezi 8-10°C.
Pouze 22. ledna byla denní teplota na hranici bodu mrazu. Tutéž noc klesla v noci teplota na
-10°C. Toto náhlé prudké snížení teploty výrazně ovlivnilo stav silnic a chodníků. Ráno byly
v kraji hlášeny problémy s dopravou. V první lednový týden byly hlášeny silnější větry
přesahující hranici 40 km/h. 3. ledna byla naměřena dokonce dvojnásobná hodnota. Sníh se
v obci držel v rozmezí 17.1. až 23.1.. Nejvíce sněhu (8 cm) bylo hlášeno právě onoho
zmiňovaného 22. ledna.
Únor 2018 byl naopak nadprůměrně studený. V deseti dnech byla denní teplota na bodu
mrazu a nižší. Na konci února byla průměrná denní teplota -5 až -7°C. V tyto dny noční
teplota klesla do rozmezí -10°C až -15°C. Dál vál svěží vítr. V pěti dnech byla překročena
hranice 50 km/h. Čerstvý sníh napadl pouze jednou a to 16. února do výšky 2 cm. Dešťové
srážky byly enormně malé. Větší déšť byl pouze jedenkrát. Denní srážkový průměr 0,19 cm
mluví za vše. Byl to vůbec nejvíce suchý měsíc v roce a předznamenával velice suchý rok.
Březen 2018 byl nadále velice studeným měsícem. Nic nenasvědčovalo příchodu jara. První
den v měsíci denní teplota klesla na -13°C. Noci byly rovněž velice chladné. 18x byla noční
teplota pod bodem mrazu. Ve dvanácti dnech byl ve dne zaznamenán svižný vítr s nárazy
v rozmezí 40-50 km/h. Sníh byl v Liticích zaznamenán ještě v pěti dnech. Napadal 7. března a
dále v období 16.3.-20.3.. V první jarní den sníh symbolicky slezl. To byl poslední sníh zimy
let 2017/2018. Dešťové srážky byly nadále velice malé. Srážky byly zaznamenány sice 19x,
ale pouze ve třech dnech se dalo hovořit o dešti. Dešťový průměr srážek měsíce nepřesáhl ani
hranici 1 cm. Zemědělci avizovali velice špatný rok. Což se bohužel po sklizni potvrdilo.
Duben 2018 byl velice teplý. Ze zimy počasí rovnou skočilo do léta. Ve dvaceti dnech byla
v Liticích denní teplota nad 20°C. V rozmezí 18.4. až 23.4. dokonce panovala vedra kolem
27°C. Noční teploty byly na hranici mrazu a nižší pouze dvakrát. Velké oteplení bylo
doprovázeno velice silným větrem. V šesti dnech byly naměřeny nárazové větry v rozmezí
60-70 km/h. 13. dubna byl zaznamenán vítr s nárazy 80 km/h (22,2 m/s). Poničil větve a
mnohde i rozkvétající květy ovocných stromů. Nadále byl kritický stav dešťových srážek.
Denní měsíční průměr dešťových srážek činil 0,64 mm. V kraji a na zahrádkách bylo sucho.
Zahrádkáři museli notně zalévat. Polím nebylo jak pomoci.
Květen 2018 byl enormně teplý. Ve dvaceti šesti dnech přesáhla denní teplota hranici 20°C.
Jedenáctkrát z toho byla překonána hranice 25°C. Nejvyšší měsíční teplota byla dokonce
29,5°C. Noční teploty samozřejmě ihned výrazně stouply. Na konci měsíce bylo v noci
příjemných 15-17°C. Vítr se uklidnil. Pouze 29. května byly zaznamenány nárazy větru v síle
59 km/h. S oteplením přišlo i více vody. Celkem třináctkrát během května byly zaznamenány
dešťové srážky. Čtyřikrát výraznější. 24. května pršelo plných 5 hodin a napršelo nevídaných
30,5 mm srážek. V tento den napadalo více vody než za čtyři předchozí měsíce dohromady.
Tento intenzivní přívalový déšť nestačila pobírat místní kanalizace. Přírodě příliš nepomohl.

Červen 2018 byl z dlouhodobého hlediska průměrně teplý. 25x stoupla denní teplota nad
25°C. V osmi dnech se pohybovala denní teplota v rozmezí 27-28°C. Letní teploty
doprovázely letní bouřky. Červen byl díky tomu rekordní měsíc na dešťové srážky. Pršelo 14x
z toho šestkrát vydatně. Prudký déšť dne 9. června byl doprovázen silným větrem s nárazy 76
km/h. Opět došlo k poškození části ovocných stromů.

Litice v první červencový den 2018.

Červenec 2018 byl tropický. Ve dvanácti dnech vyšplhala denní teplota nad hranici 30°C. Od
20. celý měsíc panovaly tyto tropické teploty. Noční teploty po 2/3 měsíce neklesly pod
hranici 13°C. Opět foukal svižný vítr. Ve dvanácti dnech byly zaznamenány nárazy větru u
hodnoty 40 km/h a více. Dešťové srážky byly zaznamenány v 16 dnech. Zaznamenáníhodný
déšť nastal 6x. Dne 5. června napršelo 19,4 mm srážek. Celkový průměr dešťových srážek byl
nicméně v měsíci červenci pouhých 1,9 mm. Na stavu polí a zahrad bylo sucho znát.
Srpen 2018 se přiblížil k rekordním teplotním hodnotám z léta 2015. Ve dnech 1.8. až 23.8.
se denní teplota pohybovala v rozmezí 30-34°C. V noci neklesala teplota pod 10°C. Svižný
vítr, vysoké teploty bez dešťových srážek byly synonymem tohoto měsíce. Dešťové srážky
byly zaznamenány v deseti dnech, ovšem pouze ve třech případech se dalo hovořit o
kratičkém dešti. Celkový denní dešťový průměr v tomto měsíci byl na hodnotě 0,87 mm.
Velice horký měsíc bez srážek se promítl do stavu zeleně. Nekropené trávníky byl zcela
spálené. Na polích byla úroda nadprůměrně malá. V lesích bylo možno spatřit jevy léta
nevídané. Ve velkém usychaly stromy. V lese bylo možné spatřit množství stromů, které
horké dny nezvládly a uschly.
Září 2018 přineslo tolik toužebně očekávané ochlazení. Tropické teploty odezněly. Přesto
bylo září z dlouhodobého průměru teplé. Během šestnácti dnů neklesla denní teplota pod
teplotu 20°C. I noční teploty klesaly pozvolně. První noc, kde teplota klesla v noci na bod
mrazu, nastala dne 30. září. S ochlazováním přišel vítr. Ve dnech 21.9.-24.9. byl naměřen

nárazový vítr přes 65 km/h, 23.9. dokonce 85 km/h. Větrné počasí bylo doprovázeno dlouho
nevídaným deštěm.
Říjen 2018 byl stále nad teplotním normálem. V jedenácti dnech vystoupala teplota k 20°C.
V období 10.-14.10. se obyvatelé Litic těšili z denních teplot 23-24°C. V noci 22.10. teplota
poprvé v měsíci klesla pod bod mrazu. V den výročí vzniku republiky poprvé napadl sníh.
Jednalo se o 1cm. Tento sněhový poprašek se nicméně dlouho neudržel. Říjen byl bohužel
opět velice chudý na dešťové srážky. Potvrdila se smutná bilance celého suchého roku.
Listopad 2018 přinesl plynulé ochlazení. Teplota během dne klesla na průměrných 10°C. 28.
listopadu byla poprvé během dne teplota 0°C. Panoval mírný vítr a silné mlhy. Sníh byl toho
měsíce spatřen jen jedenkrát. Napadl dne 30.11.. Opět pouze ve výšce necelého 1 cm.
Podprůměrné byly i dešťové srážky. Listopad se stal nejsušším měsícem roku!
Prosinec 2018 byl ve znamení velkých teplotních výkyvů. Byly zaznamenány denní teploty
13-16°C. Čtyři dny v měsíci naopak denní teplota nevystoupala nad hranici -1°C. Noční
teploty během měsíce 16x byly pod bodem mrazu. Zesílil vítr. Opakovaně byly zaznamenány
nárazy větru 40-55 km/h. Sníh napadl pětkrát během měsíce. Vždy se jednalo o centimetrovou
maximálně dvoucentimetrovou sněhovou pokrývku. Naposledy napadl sníh dne 20.12. ovšem
ihned slezl. Vánoce byly opět „na blátě“. Příroda chtěla v prosinci dohnat dešťový deficit.
Bylo zaznamenáno celkem 21 dnů s dešťovými srážkami. Pršelo i na Štědrý den. Ani tyto
deště nic nezměnily na tom, že rok 2018 byl téměř stejně suchý jako rok 2015.

