Nový rok 2019
Oslava Nového roku je v Liticích nerozlučně spjata s Novoročním pochodem. Letos byl
pořádán již jeho 22. ročník. Start pochodu byl u Lidového domu. Opět byla vyznačena kratší
4,5km trasa a pro náročnější novoroční turisty desetikilometrová, která vedla kolem přehrady
České údolí.
Rozhodnutím nového zastupitelstva byl zrušen v minulých letech pořádaný novoroční
ohňostroj. Část obyvatel tuto změnu kritizovala, část naopak přivítala. Zejména majitelé psů a
jiných domácích mazlíčků rozhodnutí přijali s povděkem. Na Nový rok zažily Litice příval
světel pouze krátce po půlnoci. V podvečer Nového roku nad „Schlossbergem“ tentokrát hra
světel nebyla.

Změny v zastupitelstvu obce
Na počátku roku došlo k odstoupení jedné z řádně zvolených členek litického zastupitelstva
ÚMO Plzeň 6. Byla jí paní Lucie Pícková členka hnutí ANO 2011. Byla nahrazena panem
Palánem, který složil slib nového zastupitele.

Výstavba
Největší stavební událostí roku se stala výstavba lávky přes řeku Radbuzu. Příprava projektu
byla zahájena v roce 2017. Náklady byly tehdy odhadnuty na 26 milionů korun. V roce 2018
pokračovala intenzivní, uzemní a projekční jednání. Akci iniciovalo město Plzeň jako součást
budování dalších cyklostezek v rámci projektu „Greenways“. Lávka vznikala zhruba 50 metrů
nad současným litickým jezem. V průběhu realizace přípravných prací odbor investic požádal
o změnu statického schématu lávky s požadavkem na minimalizaci budoucích nákladů na
správu a údržbu objektu. Tím došlo k posunutí termínu realizace. Projekt byl předán 30.
dubna 2018. Následovala soutěž, z níž vzešla stavební firma, která měla stavbu realizovat.
Započetí stavby mělo být na podzim 2018. Skutečné fyzické práce v terénu začaly v únoru
2019.

Fotografie z počáteční fáze stavby. Masivní zásah do přístupové cesty a úprava svahu mění
ráz tohoto místa.

Detail stavby kotvícího pilíře na východní straně budoucí lávky.

Při realizaci stavby byl vysypán do řeky nouzový násep, aby bylo možno v řece vybudovat pilíř, který
bude v budoucnu uprostřed lávky.

Projekt byl dokončen v polovině října. Nejenom cyklisté, ale i chodci mohou pohodlně od
litického sídliště dojít na fotbalové hřiště, k chatám kolem Radbuzy a na Valchu. Lávka je
4,16 metrů široká a 78,8 metrů dlouhá.
V únoru a v březnu 2019 byly realizovány dvě akce související s elektrickými sítěmi
v Liticích. První akcí bylo uložení nízkonapěťového vedení do země v Přeučilově ulici.
Druhou akcí bylo posílení vysokonapěťového vedení v oblasti Klatovské, Na Trávníku a ve
Spádné. Obě akce realizovala firma ČEZ.
V obci pokračovala výstavba rodinných domů. Přestože byl prostor pod Dubovou horou již
notně zastaven, stále zde byly parcely, kde rostly nové domy. Stejně tak pokračovala výstavba
na Hůrce a dokonce na odvrácené straně Hůrky v oblasti průmyslové zóny. Zde vznikla nová
ulice, v jejímž názvu se promítlo její umístění „Pod Hůrkou“.

Výstavba pod Dubovou horou – stav v září 2019

Ochrana kulturní památky – hradu Litice
V průběhu února museli zastupitelé Litic řešit s Policií České republiky incident vandalství
v prostoru litického hradu. Někdo chodil pro kámen ze zbytku hradu jako do kamenolomu. Již
tak malé zbytky hradu doznaly bohužel další újmy. Podobné aktivity poškozující tuto kulturní
památku jsou samozřejmě nepřípustné a jsou trestným činem.

Péče o obecní zeleň a ekologii v obci.
V průběhu roku byl navýšen počet malých košů na odpady. Na několika místech byly osazeny
koše na psí exkrementy. Obec tak reagovala na podněty občanů o snížení znečištění cest a
trávníků. Na jaře byl proveden standardní úklid silnic po zimním provozu. Proběhla likvidace
plevele na chodnících a pravidelné sekání trávníků.

Monitorování provozu lomu Litice
Rovněž v tomto roce komise pro životní prostředí monitorovala účinky práce v litickém lomu
na životní prostředí. V letošním roce bylo provedeno v lomu rekordních třicet odstřelů. Bylo
při nich použito celkově 223.500 kg trhaviny.
Na začátku července a později v srpnu proběhlo v nočních hodinách měření hladiny hluku.
Účastnili se jej zástupci MO 6-Litice, MO 10-Lhota a zástupci vedení lomu. Při prvním
termínu byl zjištěn stav a velikost hodnot. Druhý termín proběhl za účelem potvrzení těchto
hodnot a zjištění účinnosti opatření realizovaných na základě prvního měření. Tímto
opatřením byla změna frekvenčního měniče na ventilátoru, který byl zdrojem nejsilnější
hlukové zátěže. Druhé měření zjistilo, že nedochází k překračování povolených hodnot.

Práce sociální komise, změny počtů obyvatel
Litice v roce 2019 zaznamenaly opět nárůst počtu obyvatel. Vzrůstající trend posledních let
vyústil v překročení hranice 2100 obyvatel obce. Přičinila se o to vzrůstající porodnost,
klesající úmrtnost a opět dynamická výstavba v Liticích. Celkový počet litických občanů
dosáhl číslice 2129. Tento počet tvořilo 1059 žen a 1070 mužů. Údaj je veden včetně obyvatel
používajících Plzeň 6 – Litice jako úřední adresu. Počet těchto lidí vzrostl na 42. Při
statistickém sčítání obyvatel Plzně k 31. prosince 2019 Litice vykázaly trochu menší číslo, a
to 2121 obyvatel. V období 1. ledna – 31. prosince 2019 se v Liticích narodilo dvacet dětí.
Nejsilnějším měsícem roku z pohledu porodnosti se stal říjen se šesti novorozenci. Ve stejném
období zemřelo 7 litických obyvatel, což je nejmenší roční údaj za posledních pět let. Opět
byla zaznamenána větší migrace v důsledku nové výstavby. V roce 2019 se odstěhovalo 43 a
přistěhovalo 105 obyvatel. Celkově vzrostl počet obyvatel Litic oproti roku 2018 o 75. Na
samém závěru kroniky věnované roku 2019 je obsáhlejší studie o vývoji počtu obyvatel Litic.
Zastupitelé MO Plzeň 6-Litice se rozhodli aktivně podpořit seniory. Litičtí občané obdrželi
nabídku k bezplatném odebírání magazínu „Pilsen Senior“. Tento čtvrtletník připravil Odbor
sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Nabízí v něm informace o službách pro seniory,
kalendář aktivit a projektů již konaných a zejména plánovaných. Magazín obsahuje mnoho
dalších užitečných rad, informací a odkazů. První číslo bylo vydáno v dubnu. Ti, co se
zaregistrovali a projevili zájem, dostali toto první číslo do svých schránek v červnu a další
v září.
Další aktivitou pro litické seniory byla příprava Senior akademie. Jednalo se opět o centrální
aktivitu tentokrát spuštěnou městským obvodem Plzeň-3. Již v loňském roce se podařila účast
litických seniorů a nejinak tomu bylo v tomto roce. Podnětné a zajímavé informace pro
nejstarší občany pomáhalo zprostředkovat mnoho organizací: BESIP Plzeňského kraje, Bílý
kruh bezpečí, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského a Karlovarského kraje, Česká obchodní inspekce. Akademie byla zaměřena na
ucelené vzdělávání seniorů dle aktuálního stavu kriminality na území města Plzně.

Masopust
Masopustní průvod byl v Liticích organizován 9. března. Bylo tomu tak již po devatenácté
v řadě. Navzdory velice větrnému počasí byla účast hojná. Organizace se opět ujali hasiči a
zahrádkáři. Účastníci masopustního průvodu využili opět zázemí litické hasičské zbrojnice.
Tentokrát byl průvod zpestřen zabijačkovými hody. Stánek se zabijačkovými pochoutkami
byl zřízen právě v areálu hasičské zbrojnice. Účastníci průvodu se mohli občerstvit před jejich
náročnou cestou Liticemi. Následoval průchod Liticemi po obvyklé trase spojen s mnoha
zastávkami. Průvod byl plný krásných masek a byl opět hudebně doprovázen místními
muzikanty. Letošního ročníku se neúčastnil koňský povoz. Nicméně v průvodu zvířátka
nechyběla. Nepočítáme-li masku krávy a exotického klokana, bylo možné v průvodu letos
spatřit živou kozu. Prochladlí účastníci v závěru akce našli azyl v objektu litické fary.

Masopustní průvod v ulici Spádná.

…mlsná koza byla kulisou 19. ročníku masopustního průvodu.

Běh osvobození a Krajský půlmaratón Plzeňského kraje
Krajský půlmaratón Plzeňského kraje byl realizován dne 13. dubna 2019. Celkově šlo o 5.
ročník. Pro běžce byly připraveny tři trasy. Krajské pětky (běh 5 km) se zúčastnilo 220
závodnic a závodníků. Krajské 10 (běh 10km) 178 a konečně hlavního závodu půlmaratónu
se účastnila téměř šestistovka účastníků. Kromě těchto tří tras proběhl i závod pro děti na
trasách 100, 200, 400 a 800 m vždy podle věku dítěte. Trasa opět vedla přes Litice.

Na tento běžecký závod navázal Běh osvobození, který se konal ve středu 17. dubna v
Hliništi. Celkově se jednalo o neuvěřitelný již 50. ročník. Závodů s tak velkou tradicí na
Plzeňsku mnoho není. Organizace akce se opět chopili litičtí pozemkáři s pomocí místních
biatlonistů, v jejichž areálu bylo zázemí závodu. Celkem se zúčastnilo 156 mladých běžců a
běžkyň. Soutěž se započítávala i do poháru mládeže.

Zájezd pro seniory
Rovněž v tomto roce se podařilo zorganizovat dvoudenní zájezd pro důchodce. Konal se ve
dnech 16. – 17. dubna. Zájezd byl uspořádán za finanční podpory MO Plzeň 6 - Litice. Pro
důchodce byla doprava a ubytování zdarma. Účastníci zájezdu se mohli těšit na zajímavé
zastávky. První část cesty vedla do Dobrovic nedaleko Mladé Boleslavi. Zde byla
naplánována prohlídka muzea lihovarnictví a cukru. Následovala zastávka v Jánských lázních,
kde bylo možno navštívit Stezku v korunách stromů. Výletníci se poté ubytovali v Horní
Sytové. Druhý den proběhla návštěva Albrechtic, kde bylo možné zhlédnout výrobu
dřevěných hraček. Dále se zájezd přesunul do Rožďalovic do muzea klasického knihařství a
knihařské dílny. Součástí druhého den byla prohlídka zámku Loučeň.

Jeden z cílů výletu seniorů – zámek Loučeň.

Vzpomínková akce – pietní akt
Dne 25. dubna 2019, u příležitosti 74. výročí konce války, uspořádalo vedení samosprávy
městského obvodu Plzeň 6 - Litice u památníku amerických letců vzpomínkový pietní akt.
Tento ročník se těšil poměrně velké účasti návštěvníků. Opět byla akce velice dobře
zorganizována a návštěvníci si důstojně připomněli konec války a oběť amerických letců,
jejichž památce byl v roce 1946 litický pomník vybudován.
Akce byla tradičně zahájena průletem letadla, který zorganizovali Letci Plzeň. Událost
moderoval litický místostarosta Michal Hausner. Následovaly projevy zástupců Litic, města
Plzně, Plzeňského kraje, Armády České republiky a Krajského velitelství Plzeň, Svazu letců a
dalších organizací. Projevem zaujal nejvíce primátor Plzně Martina Baxa, který upozornil na
historické 75. výročí od invaze spojeneckých vojsk do Francie. Dále ve svém projevu ocenil
odvážné litické občany, kteří se nebáli, navzdory riziku perzekuce, přijít v 80. letech v době
normalizace k pomníku a vzpomenout památku padlých amerických letců. K pomníku byly
položeny věnce a zazněly státní hymny. Česká a americká.

Čestnou stráž u pomníku v době konání pietního aktu prováděli příslušnice plzeňské městské
policie a skauti. Rovněž v tomto roce prováděla dobovou kulisu akce historická vozidla
poskytnuta členy Plzeňského Military Car Clubu. Akci navštívili rovněž váleční veteráni
Armády České republiky, účastníci novodobých válečných konfliktů a příslušníci bývalých
pracovních táborů PTP.

Litická máj
V poslední dubnový den proběhlo v Liticích zdobení a stavění máje. Staročeský zvyk je
v obci stále udržován a událost se těší stále velké účasti místních občanů. Akce proběhla opět
v Hliništi, kde byl dostatek prostoru pro bezpečnou stavbu máje, uspořádání táboráku,
umístění stánku s občerstvením a postavení stanu pro případ deště. Při letošní „májce“ přálo
účastníkům počasí. V příjemné atmosféře se podařilo vztyčit krásnou a vysokou máj.
Příjemná atmosféra zavládla u táboráku a táhla se celým večerem.

Okamžik stavby máje.

Příprava pro pálení čarodějnic.

Noc kostelů
Dne 24. května proběhla v litickém kostele sv. Petra a Pavla opakovaně kulturní akce „Noc
kostelů“. Tradičně byla umožněna návštěvníkům prohlídka kostela, věže a zvonů. Letošní
ročník byl zpestřen náboženským zpěvem operní pěvkyně. Ten si vyslechlo na pět desítek
návštěvníků.

Noc kostelů – 24. květen 2019 litický kostel sv. Petra a Pavla.
Dne 28. června 2019 bylo v prostoru fary Koinonie Jana Křtitele organizováno pohádkové
náměstí. Během odpoledne byla zahrána dětem pohádka. Následně se mohly děti pobavit u
několika pohádkových stanovišť. Děti vyzkoušely svoji zručnost v kreativních workshopech.
Na náměstí děti využily klouzačky a kolotoče.

VOLBY
Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhly v celé republice volby do Evropského parlamentu.
Cílem bylo zvolit 21 nových europoslanců. Celková volební účast v obci byla velice slabá.
Voleb se účastnilo pouze 28,72% voličů.
Výsledek celorepublikových voleb do Evropského parlamentu
ANO
ODS
Piráti
TOP+STAN
SPD
KDU-ČSL
KSČM

21,18%
14,54%
13,98%
11,65%
9,14%
7,24%
6,94%

Vítání občánků
Rovněž v roce 2019 bylo pracovníky MO Plzeň 6 – Litice uspořádáno tradiční vítání
nejmenších občánků. Slavnostní přivítání proběhlo dne 6. června v budově 26. základní školy.
Osloveno bylo devatenáct rodin, které v roce 2018 zaznamenaly narození dítěte. Vítání se
bohužel zúčastnila pouze necelá polovina. Slavnostního přivítání se zhostila starostka obce
Blanka Kantová a místostarosta Michal Hausner. Při slavnostním ceremoniálu bylo přivítáno
devět nových litických občánků. Přesto tento akt proběhl ve velice příjemném duchu. Dětem i
rodičům zahrály a zazpívaly děti ze školní družiny. Novorozenci byli zapsáni do Kroniky
nově narozených. Oficiálně tak rozšířili řady místních. Opět došlo na předání slavnostních
plaket a malých dárečků.

Oslava 100 let tělovýchovné jednoty v Liticích
V letošním roce místní Tělovýchovná jednota slavila již 100. výročí svého vzniku. Při této
příležitosti byl dne 21. června 2019 uspořádán v Lidovém domě oslavný večer. Za rozvoj a
dlouholetou činnost v tělovýchovné jednotě byli oceněni: Vlasta Aschenbrenerová, František
Anděl, Štefan Belica, Antonín Bělohlávek, Bohumil Benda, Stanislav Benda, Karel Hnát,
Miroslav Hrdlička, František Hudeček, Vladimír Klečanský, Miloslav Klůs, Jaroslav Koza,
Josef Kříž, Miroslav Michal, Bohumil Opava, Jaroslav Reithmaier, Václav Šesták, Václav
Škarda, Josef Šuchman a Stanislav Voves. Zmínění občané mají velké zásluhy na fungování
Tělovýchovné jednoty. Příjemnou a slavnostní atmosféru doprovázela kapela Plzeňská sedma.
Součástí oslav byla výstava snímků v Lidovém domě. Proběhla od 16.9. do 22.9. a bylo
možné zhlédnout téměř tisícovku unikátních snímků ze všech oblastí působení Tělovýchovné
jednoty.

Lutic run
V pořadí pátý ročník extrémního běžeckého závodu Lutic run se konal dne 23. černa 2019.
Výchozí základnou, místem startu i cílem se stalo litické fotbalové hřiště. Opět se běžcům
kromě přírodních překážek postavily do cesty i překážky uměle vytvořené. Kromě dlouhé
tratě v okolí Litic byl připraven druhý závod „Sprint“ s 8 fyzicky náročnými překážkami.
Stejně jako v předchozích ročnících, čekalo na závodníky kromě standardního terénního běhu
bahno a opakované překonávání řeky Radbuzy.

Litická pouť
V posledním červnovém víkendu zavítala do Litic již tradičně pouť. Oproti minulým létům
byla zvolena změna v podobě umístění pouťových atrakcí. S ohledem na bezpečnost osob,
průjezdu aut a možnosti navýšení počtu pouťových atrakcí byla pouť umístěna do prostoru za
školkou, kostelem a do farního dvora. Do tohoto prostoru bylo možno umístit velký
autodrom, který doposud z prostorových důvodů na litických poutích chyběl. Děti se vyřádily
na houpačkách, houpací lodi, kolotočích, trampolínách a skákacím hradu. Starší kluci a
tatínkové vyzkoušeli své střelecké schopnosti na střelnici. Pouť si všichni ze zúčastněných
náležitě užili.

Tragická dopravní nehoda
Ve čtvrtek dne 5. září 2019 kolem půl osmé ráno došlo v Liticích k hromadné dopravní
nehodě s tragickými následky. Osobní vozidlo Ford 43-letého řidiče jelo od sjezdu
z přivaděče. Na křižovatce nedal řidič přednost a chtěl s vozidlem odbočit vlevo směrem na
Radobyčice. Při tom došlo ke střetu s osobním vozidlem Renault 56-letého řidiče, který jel od
Litic na Radobyčice. Vozidlo Renault bylo při střetu odhozeno do protisměru, kde právě
projíždělo nákladní auto, které jelo z Radobyčic na Litice. Vozidla se střetla čelně.
Šestapadesátiletý muž byl resuscitován posádkou zdravotnické záchranné služby. Tento muž
svým zraněním podlehl. Další z účastníků byl lehce zraněn.

Snímky z tragické dopravní nehody.

Litická hradní slavnost
V sobotu dne 7. září 2019, bohužel za deštivého počasí, ožily prostory zříceniny hradu Litice.
Byla zde po odmlce opět uspořádána Litická hradní slavnost. Pořadatelem bylo MO Plzeň 6
Litice a spolek Naše Litice. Litičtí hasiči pomohli s technickým zajištěním. Svoji ruku k dílu
přiložili i četmí dobrovolníci. Finanční pomoc poskytlo město Plzeň. Akce se konala za
nepřízně počasí, přesto přilákala 270 návštěvníků.
Program byl připraven pro všechny věkové kategorie. Děti si zastřílely balónem na bránu,
přičemž byla měřena rychlost letu míče. Byl pro ně připraven skákací hrad a skluzavka.
Zájem vzbudilo malování keltských motivů na obličej. Pro dospělé byla uspořádána
komentovaná prohlídka hradu, ochutnávka vín a několika jídel. Součástí programu byla
soutěž o nejlepší štrúdl. Zlatým hřebem programu bylo vystoupení šermířů. Kulturní oživení
hradních prostor ocenili všichni zúčastnění.

Drakiáda
Dne 26. října nebe nad Liticemi zaplnili draci. Nejednalo se o útok nadpřirozených bytostí,
nicméně nebe nad Dubovou horou vypadalo velice neobyčejně. Akce pořádalo MO Plzeň 6
Litice. Přestože v daném dni nepanovalo příliš větrné počasí, podařilo se přece jen drtivou
většinu draků dostat do nebe. Bohatá účast rodičů s dětmi a množství draků poletujících
v oblacích vytvořilo kouzelnou podzimní atmosféru. Součástí drakiády bylo vyhodnocení a
ocenění majitelů trojice nejlepších draků. Následně byl uspořádán malý táborák spojený
s opékáním buřtů. Premiéra této akce v Liticích byla velice pozitivně hodnocena a rozhodně
se uvažuje o zopakování této zajímavé akce rodičů s dětmi.

Vzlet draků nad Dubovou horou – 26. říjen 2019.

Divadelní vystoupení v Lidovém domě
Dne 19. listopadu zavítalo do prostor litického Lidového domu divadlo Pluto. Divadlo je
známé zejména působením v Plzni-Doubravce. Tento divadelní soubor založili a vedou
manžele Kikinčukovi. Ostatně komik a herec Pavel Kikinčuk je velmi známý všem zájemcům
o divadelní umění. Představení se jmenovalo „Letem světem s kabaretem“ a jednalo se o sérii
veselých scének a hudebních šlágrů. Tento druh zábavy si našel své publikum. Lidový dům
byl zcela naplněn spokojenými návštěvníky.

Národní házená
Hráči Národní házené se opět naplno pustili do svých soutěží. Družstvo mužů pokračovalo
v soutěži II. ligy. Oblastního přeboru se zúčastnila družstva žen, starších žaček, dorostenců a
mladších žáků.
Významným posunem v chodu tohoto sportovního oddílu byl nárůst počtu nejmenších hráčů.
Během roku se podařilo vybudovat přípravku. Házenkářský potěr se začal seznamovat s tímto
zajímavým a dynamickým sportem.
Družstvo mužů si v jejich druhém ročníku v II. lize vedlo mnohem lépe než v předchozím
roce. Ve velice silně obsazené soutěži obsadili 5. místo se ziskem 22 bodů. Velice zajímavé
bylo jejich celkové skóre branek, které se zastavilo na čísle 399:399. Stejný počet branek dali
i obdrželi. II. ligu vyhrálo mužstvo TJ Příchovice.
Družstvo žen zopakovalo svůj skvělý výkon z předchozího roku. V soutěži obsadilo celkově
3. místo se ziskem 18 bodů. Jejich skóre činilo 211:183 (vstřelených:obdržených branek).
V jejich soutěži zvítězil tým žen z Božkova.
Družstvo dorostenců obsadilo v sezóně 2018-2019 skvělé 2. místo. V dané soutěži ovšem
soutěžila pouze čtyři družstva.

Družstvo starších žaček v soutěži obsadilo 7. místo z devíti zúčastněných se ziskem 5 bodů
v 18 zápasech. V jejich soutěži obsadily první místo Přeštice A.
Družstvo mladších žáků bylo toho roku smíšené. Pravidla soutěže umožňují současný start
hochů i děvčat v jednom týmu. Smíšené družstvo mladších žáků a žákyň obsadilo v jejich
soutěži Oblastního přeboru předposlední 4. místo. Mladí sportovci jsou ovšem velkým
příslibem pro budoucnost házenkářského sportu v Liticích. Zejména je potřeba vyzvednout
nasazení jejich trenéra Michala Bendy, který se obětavě mládeži věnoval a předával jim své
cenné dlouholeté házenkářské zkušenosti.
Na konci roku 2019 měl litický oddíl Národní házené 155 členů, z čehož je 44 mládeže.

Družstvo mladších žáků. Stojící zleva: Bendová, Lopatová, trenér Benda, Klossová, Kupka, Novák.
Sedící zleva: Janda, Pinkava, Mašek, Benda.

Mladší žáci v roce 2019. Sedící zleva: Mašek, Janda, Novák, Kupka, Klossová, Štainer, Traxmandl,
Benda. Stojící trenér- Benda.

Litičtí nejmenší házenkáři – přípravka – září 2019.

Pozemní hokej
Oddíl pozemního hokeje pokračoval v zimě 2018/2019 v rekonstrukci svého hřiště. Akce,
která byla započata v loňském roce, pokračovala pracemi na hlavní budově. Celou zimu
pokračovaly práce uvnitř budovy. V únoru se přesunuli brigádníci na venkovní prostory.
Členové oddílu se s nadšením nadále zapojili do potřebných prací na zvelebení jejich
sportovního stánku. Bezpečnostní zeď, tribuna, sloupy osvětlení, práce v budově. Bylo toho
mnoho, co zvládly šikovné ruce pozemkářů. Zapojil se celý oddíl.
Snahu pozemkářů korunovalo slavnostní otevření, které proběhlo dne 31. března 2019. Této
akci předcházely tři dny plné sportu. Nedělního slavnostního otevření hřiště se zúčastnili
zástupci institucí, které pomohly s financováním tohoto velkého projektu. Symbolickou střelu
na bránu realizoval náměstek ministra školství Karel Kovář, radní Plzeňského kraje Marcela
Krejsová, plzeňský primátor Mgr. Martin Baxa, starostka městského obvodu Plzeň 6 Blanka
Kantová a prezident Českého svazu pozemního hokeje Gino Schilders. Následně sehrály
všechny týmy mužů a žen domácího klubu zápasy s HG Norimberg, HC Bolevec a zlatým
hřebem byl zápas proti reprezentaci České republiky žen i mužů.

Momentka ze slavnostního otevření pozemkářkého hřiště. Plzeňský primátor Martin Baxa zkouší své
střelecké schopnosti.

Klub, který byl plně zapojen do rekonstrukce hřiště, oželil tradiční zimní soustředění.
Rekonstrukce logicky dostala přednost. Vstup do sezóny na novém hřišti vyšel zejména
mužům hrajícím extraligu. 1. a 2. června se na zrekonstruovaném hřišti konalo finále
mistrovství České republiky. Litičtí muži získali historicky druhý extraligový titul Mistrů
České republiky. Tento fantastický výsledek se podařil litickým mužům získat po devíti
letech. Mistři České republiky byli následně pozváni ke krajskému hejtmanovi panu
Bernardovi a poté i k primátoru města Plzně panu Baxovi, kteří ocenili jejich úspěch a
propagaci sportu v kraji a městě.

Vítězové extraligy pozemního hokeje muži 2018/2019.
Výsledky jednotlivých mužstev sezóně 2018/2019 jsou následující:
Extraliga muži – hala 3. , celkově 1.
1.liga muži – hala Litice B 3.,
1.liga ženy – hala 2., celkově 6.
1.liga dorostenci - hala 1., celkově 2.
1.liga dorostenky – hala 1., celkově 3.
1.liga starší žáci sk.A – hala 4., celkově 3.
1.liga starší žáci sl.B – hala 10., celkově 8.
1.liga starší žákyně – hala 4., celkově 5.
Čechy venkov – mladší žáci hala – Litice A 1., celkově 3.
Čechy venkov – mladší žáci hala – Litice B. 5., celkově 13.
Rovněž v tomto roce se dostali litičtí zástupci pozemního hokeje do týmů české reprezentace.
Na mistrovství Evropy (U21) v portugalském Paredes hráli Jaroslav Kasl, Ondřej Sochor,
Marek Skála a Dominik Bystřický. Zapojili se i litičtí trenéři Petr Jurek a Lukáš Nocar. Jejich
společná snaha byla korunována 1. místem v turnaji. ME ženy (U21) v polské Tarnowskie

Góry se účastnily Adéla Kožíšková a Lucie Duchková. V holandském Hertogenbosch (U16)
reprezentovali Filip Kačírek, Kryštof Šesták a Patrik Beran. Za ženy na téže soutěži startovala
Magdaléna Císlerová. V U14 pak Lukáš Hofman a Ota Gerlický.

Družstvo žen 2019. Horní řada zleva: Michaela Šmídová, Karolína Kudrbová, Petra
Pospíšilová, Adéla Jelenová, Lucie Dolívková, Denisa Vyletová, Adéla Kožíšková, Adéla
Tušlová, Kamila Doležalová, trenér – Petr Hošek. Dolní řada zleva Zuznana Hanzlíková,
Aneta Tomanová, Klára Průchová, Petra Wittmannová, Lucie Duchková, Lenka Horálková,
Tereza Levá.

Litické členky reprezentačního týmu Adéla Kožíšková (uprostřed) a Lucie Duchková (vpravo).

Biatlon
Zimní sezóna 2018/2019 začala opakovaně s problémy s nedostatkem sněhu. Žáci se
v prosinci účastnili pouze jednoho regionálního závodu ve Vimperku. Klára Savíková zde
vybojovala třetí místo.
Na konci dubna zahájili biatlonisté letní sezónu. Opět se nejprve účastnili několika
regionálních závodů. V Praze na Kapslovně, v Jáchymově a ve Zruči. Jeden v Liticích sami
uspořádali. Během těchto závodů se klubu podařil úžasný zisk 9 zlatých medailí. K tomu
několik stříbrných a bronzových.

Český pohár v Bystřici pod Hostýnem a třetí místo Martiny Novoveské.
Do pohárových závodů se podařilo nominovat šest žáků, všechny dorostence a dospělé.
Pohárové závody začaly v červnu ve Starém Městě pod Landštejnem. Starší žákyně Kateřina
Bohůnková zvítězila ve své kategorii. Mladší dorostenec David Kůs byl třetí. V Bystřici pod
Hostýnem Jan Klosse vybojoval druhé místo.
V srpnu proběhlo na domácí půdě týdenní soustředění, které mělo všechny připravit na
podzimní část soutěže. Součástí soustředění byla návštěva Jump Arény a závod v kukuřičném
bludišti. Rovněž se podařilo zorganizovat další domácí závod, který vyústil ve třináct
umístění na stupních vítězů. Na domácí půdě se litickým biatlonistům opravdu dařilo.
Kvalita přípravy se promítla pozitivně do dalších sportovních výsledků. V Jilemnici
vybojoval Jan Klosse třetí místo a Jiří Kanta byl dokonce první. Získal zároveň akademický
titul vícemistra ve sprintu. Vrcholem sezóny bylo pro dorost Mistrovství České republiky
v Bystřici pod Hostýnem. Mistrovství republiky žáků se konalo v Břidličné.

Zimní příprava probíhala na domácí půdě v Hliništi. Biatlonisté trénovali za umělého
osvětlení.

V Novém Městě na Moravě Martina Wolfová a David Kůs při tréninku.

Trénink v Jablonci nad Nisou – J. Klosse, D. Kůs, P. Hubert, O. Kodeda, K. Bohůnková, A.
Voračková, B. Krejčová.
Stěžejním tématem litických biatlonistů byla pokračující snaha o vybudování nové klubovny.
Podařilo se získat dotaci 400.000,- Kč od Plzeňského kraje a 500.000,-Kč od Magistrátu
města Plzně. 365.000,-Kč putovalo z vlastních klubových zdrojů. Již nic nebránilo k realizaci
toužebně očekávané stavby klubovny. Stavební práce započnou v příštím roce.

Fotbal
Ve fotbalové sezóně 2018/2019 soutěžili litičtí fotbalisté opět v Městském přeboru mužů.
V soutěži hrálo čtrnáct mužstev. Se ziskem 42 bodů se umístili na 5. místě o pouhý jediný bod
za TJ Union Plzeň. Litické mužstvo přitahovalo stále více diváků. S 809 domácími diváky se
mohli pochlubit nejlepší návštěvností v soutěži.

…momentka z domácího zápasu.

Pohled na fotbalové hřiště v Liticích.
Litičtí fotbalisté se aktivně starali o novou generaci budoucích fotbalistů. Dne 22. června byl
v Liticích zorganizován turnaj pro malé fotbalisty s názvem Švihovec Cup. Účastnilo se jej
sedm mužstev rozdělených do dvou skupin. Hrálo se současně na dvě hřiště. Hrálo se totiž na

šířku běžného fotbalového hřiště, což umožnilo vytvořit dvě shodná sportoviště. Turnaj měl
rychlý spád. Jeden zápas trval dvacet minut. Děti si turnaj užily.

Účastníci turnaje Švihovec Cup v Liticích.

Stolní tenis
Pod Tělovýchovnou jednotou Litice fungující oddíl stolního tenisu vyvíjel i v tomto roce
aktivitu. V sobotu 13. dubna 2019 uspořádal v Lidovém domě Velikonoční turnaj ve stolním
tenisu. Byl určen pro neregistrované hráče. Účastnili se dospělí i děti.

Sdružení dobrovolných hasičů Plzeň-Litice
V sobotu dne 11. ledna 2020 byla uspořádána řádná výroční valná hromada, kde byla
prezentována činnost a hospodaření SDH Plzeň-Litice za rok 2019. Součástí této akce byla
volba nové pracovní skupiny. Po pětiletém období byl zvolen tým pro další pětileté období.
Starosta sboru
Místostarosta sboru
Velitel sboru
Jednatelka
Hospodářka
Členka výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Vedoucí mládeže
Revizor sboru

Václav Král
Michal Hausner
Rudolf Klečanský
Markéta Löfflerová
Petra Polívková
Dagmar Jelinková
Lukáš Fořt
Miroslav Moule
Lukáš Mach
Ladislav Fišera
Alena Klečanská
Jaroslav Balvín

Tito obětaví lidé jsou mozkem a motorem velmi dobře fungujícího sdružení. Všichni jsou
dlouholetí členové SDH Plzeň-Litice. Díky jejich péči, zájmu a nasazení je v Liticích hasičská
činnost v nadstandardním stavu. Jejich nasazení bylo obrovské i v roce 2019.
Dne 26. ledna 2019 byl uspořádán 44. ročník hasičského plesu. Účast byla hojná. Mnohé
návštěvníky velice lákala hlavní cena v tombole v podobě divokého prasete.

V průběhu roku proběhlo dvakrát shromáždění představitelů hasičských sborů v Plzni. Akce
proběhly 14.5.2019 a 16.12.2019. Na obou schůzích byla projednávána aktuální situace a
připravovány změny a úprava stanov SH ČMS. Litické barvy hájil náměstek starosty pan
Michal Hausner. Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Litice měl k 31.12.2019 116 členů.
I v roce 2019 si vyhradili svůj čas pro obecní záležitosti. V květnu asistovali při zajištění
pořadatelské služby při běhu půlmaratónu Plzeňského kraje, který již po čtvrté vedl z části
přes Litice. V červnu hasiči uspořádali Dětský den v Liticích a přispěli s organizací ve Lhotě.

Opětovně se litičtí hasiči zapojili do ukázek Integrovaného záchranného systému v Plzni.
V srpnu pomohli s organizací závodů „skládaček“ ve Lhotě. V prosinci se hasiči podíleli na
zajištění stavby obecního vánočního stromu.
V roce 2019 zasahovala litická jednotka u třiadvaceti událostí. Jednalo se o požáry a technické
pomoci. Při výjezdech byla opět využívána cisterna CAS 24 na podvozku IVECO a DA na
podvozku Renault Midlum. Při všech zásazích byla velice oceněna rekonstrukce zbrojnice
z minulého roku.

Hasičské vozy litických hasičů.
Jak již bylo zmíněno podmínkou změny kategorizace místní hasičské jednotky do JPOIII byla
modernizace této techniky. Během roku 2019 začala jednání o jejím pořízení. Byla
vytipována velkokapacitní CAS pro objem vody cca. 8.000-9.000 litrů. Podařilo se v rozpočtu
Plzně blokovat potřebnou částku peněz. Byla připravena specifikace pro zahájení výběrového
řízení. Dodání nové techniky je plánováno v roce 2020. Na jaře roku 2019 obdrželi litičtí
hasiči od magistrátu města Plzně nový přívěsný vozík Agados. Tento oplachtovaný vozík
slouží k přepravě týlového zabezpečení.
V průběhu roku se opětovně rozběhly soutěže v hasičském sportu. Květnová soutěž dospělých
se po létech bohužel nekonala pro malý počet přihlášených družstev. Tento jev svědčí o
upadajícím trendu aktivit u ostatních okolních jednotek.
V květnu 2019 byl pro hasičské mladé uspořádán výlet do Zbirohu. Byl při té příležitosti
odzkoušen přívěsný vozík Agados. Výprava si sebou vezla vybavení a přespali u Zbirova.
Účastníci výletu zhlédli „Zbirožské hasičské tatrování“. Byl to 9. ročník akce, jehož součástí
je prezentace nové hasičské techniky. Pro mladé byl uspořádán dále výlet na Šumavu a jako
každoročně proběhlo čtyřdenní letní soustředění.
Během roku 2019 se podařilo získat finanční dotace od MO Plzeň 6-Litice, Magistrátu města
Plzně a Plzeňského kraje.

Litická hasičská mládež se účastnila soutěže Plzeňské dětské hasičské ligy. Zapojilo se
čtyřicet mladých hasičů s jedenácti vedoucími mládeže. Šest z nich je zároveň vyškoleno pro
práci rozhodčích. Byl to zřejmě historicky nejúspěšnější rok. Litičtí mladí se zúčastnili
celkem 11 soutěží, při nichž získali dvanáct zlatých medailí. Ve čtyřech závodech se na první
místo dostali mladší i starší litičtí hasiči. Tento neobyčejný úspěch znamenal celkové vítězství
v Plzeňské dětské hasičské lize. Jde o výjimečný úspěch, který potvrzuje dlouholetý
vynikající přístup místních k problematice hasičského sportu.

Úspěšní mladí litičtí hasiči a hasičky.
Zajímavé a významné výročí litických hasičů bude připomenuto v příštím roce 2020. Bude
tomu již 130 let od založení Litického sboru. Téměř šest generací nadšenců se v Liticích
staralo a stará o požární ochranu. Přispívali i jinak svým výrazným dílem k chodu obce.
Hasiči se připravovali na důstojnou oslavu tohoto jejich významného výročí.

Momentka ze soutěže dětí. Litický požární útok byl zahájen.

Český svaz chovatelů
Spolek chovatelů zřízený v Liticích v roce 2018 rozvíjel v prvním roce své existence
chovatelskou činnost. Účastnili se výstav, soutěží a přednášek. Spolek měl ke konci roku 16
členů, z toho 4 chovatele.
Členové litického spolku se v roce 2019 zúčastnili přednášky a terapie s živými zvířaty pro
hendikepované děti ve Štáhlavech, přednášky a výstavy v rámci akce „Řemesla“ ve
Štěnovicích. Dále spolek uspořádal dopolední program o chovu drobných zvířat spojený
s exkurzí a soutěžemi pro mateřskou školu v Liticích.
Účastnili se mnoha chovatelských výstav. Prezentovali se na místních, oblastních,
celostátních i evropských výstavách. Jen v blízkém okolí Plzně jich v roce 2019 proběhlo
patnáct. Zúčastnili se přednášky na mezinárodní Olympiádě mladých chovatelů.
Členové spolku se zapojili do publikační činnosti o chovatelství v Liticích a v odborných
periodikách. Přispívali i do Litických listů.

Jsme doma v Liticích
Litický spolek ochránců přírody „Jsme doma v Liticích“ uspořádal v roce 2019 několik
zajímavých akcí. V čele spolku došlo ke změně. Jaroslavu Vyškovskou v čele spolku
nahradila paní Jaroslava Kaslová.
První akce proběhla dne 6. dubna 2019. Zúčastnilo se jí přes 30 účastníků. Potěšující bylo, že
třetinu z nich tvořili děti a mladí. Je to příslib pro pozitivní přístup nové generace k otázce
ochrany a stavu přírody. Cílem akce bylo vyčistit okolí „Višňovky“, respektive okraje hlavní
silnice vedoucí z Litic do Plzně podél višňového sadu. Na úseku dlouhém 650 metrů bylo
během hodiny a půl nasbíráno obrovské množství odpadu. Tato lokalita byla léta
znečišťována odpady létajícími z projíždějících vozů a bohužel někdy i litickými občany.
V dobře organizované akci bylo nasbíráno přes 50 igelitových pytlů různého odpadu. Na
závěr akce byl u Restaurace „U červa“, která stojí na konci „Višňovky“, uspořádán malý
táborák spojený s opékáním špekáčků.

Účastníci akce čištění okolí silnice „Višňovky“ - 6. duben 2019.

…a jejich odpadkový úlovek.
Druhá obdobně úspěšná akce byla uspořádána téhož roku dne 21. září 2019. Sešly se více než
dvě desítky nadšenců. Tentokrát byla pozornost litických občanů zaměřena na vyčištění úseku
kolem dálničního křížení ležícího mezi Liticemi, Útušicemi a Šlovicemi. Tam byl dříve
zaznamenán nepořádek. K velkému překvapení účastníků byl tento úsek bezvadně uklizen a
zbaven všech odpadků. Zřejmě firmou opravující tam nedávno část dálničního úseku.
Pozornost účastníků akce se proto zaměřila na lesík na návrší Kotlík. Během čištění lesa byl
nalezen dřevěný srub, který vykazoval stopy po pobytu nějakého bezdomovce. Ze srubu byly
vyneseny stovky kilogramů odpadků všeho druhu. Výsledkem celé akce bylo téměř 50
igelitových pytlů naplněných odpadky a množstvím dalších dílčích odpadů. Akce byla
úspěšná a další část přírody v okolí Litic byla uklizena. Na závěr akce byl rozdělán oheň a
proběhlo opékání špekáčků. Přišly vhod dětem i dospělým.

Další aktivitou spolku bylo zřízení „knihobudek“. Tato nová aktivita má vzor v systému, který
je praktikován i v jiných obcích v republice. Knihobudka je malá veřejná samoobslužná
knihovna. Je zde možno měnit knížky kus za kus. Nepotřebné knihy zde může zájemce o
četbu zanechat a naopak si nějakou knihu může odnést. V průběhu letních měsíců se tyto
„knihobudky“ v obci objevily dvě.
Dalším zajímavou událostí uspořádanou spolkem „Jsme doma v Liticích“ byla beseda
s litickým občanem panem Strejcem na téma včelařství. Přednáška „Včelařský rok pro
začátečníky“ byla uspořádána dne 14. listopadu v litické hasičárně. Účastníci se poutavou
formou dozvěděli mnohé zajímavé o včelařství a včelách vůbec.

V závěru roku spolek uspořádal další akci zaměřenou na knižní osvětu. Jednalo se o burzu
knih. Akce byla realizována dne 23. listopadu 2019 v prostorách litické hasičské zbrojnice.
Cílem akce bylo zprostředkovat litickým občanům prodej starší literatury. Litičtí občané
nabídli za symbolické ceny k prodeji různé starší knihy. Od dětské literatury, detektivky až po
kuchařky.

Škola
I letošní rok byl kromě standardních školních povinností plný různých doplňkových aktivit.
Děti využívající školní družinu se svými vychovatelkami připravily maškarní karneval.
V zajímavých maskách si i zatančily a užily si zábavu při rozmanitých soutěžích.
V letošním roce navštívil litickou školu spisovatel dětských knih pan Ivan Vičar. Děti jeho
tvorbu mohou znát z knížek o skřítku Bonifácovi. Děti se dozvěděly, jak hrdinové
spisovatelových knih vznikají. V závěru setkání byla uspořádána malá autogramiáda.
Pro žáky 1. třídy byl zorganizován zajímavý projektový den v podobě dopoledního programu
v zahradě litické školy za účasti Sboru dobrovolných hasičů Litice. Děti si vyzkoušely práci
s hasičskými hadicemi. Následně došlo na samotné hašení simulované srážením plechovek
proudem vody. Děti velice zaujala prohlídka hasičských aut, vybavení a výstroje.
Žákům 2. třídy byl zpestřen školní rok výletem na Šumavu. V květnu byla zorganizována
škola v přírodě na Šumavě. Součástí pobytu byl výšlap na Černé a Čertovo jezero. Děti
navštívily rozhlednu na Pancíři a vyšláply rovněž na vrchol Špičáku.
Žáci 4. třídy navázali na aktivity jejich loňských předchůdců. V rámci celostátního projektu
„Abeceda peněz“ zorganizovali dětský jarmark. Děti prodávaly své výrobky. Na prodej zde
byly různé slané i sladké lahůdky ale i výrobky, které děti samy vyrobily. Dřevěné šperky,

náramky, glavírované sklo, květiny a další zajímavé a užitečné věci. Vydělané peníze čtvrťáci
využijí pro svůj společný výlet.
Aktivní byli žáci páté třídy, kteří absolvovali svůj poslední ročník v Liticích. Na zdejší škole
je totiž stále jen první stupeň a páťáky čeká, jako mnohé děti předtím, náročný přestup a
integrace do druhého stupně základní školy v některé z plzeňských kol. Žáci páté třídy
uspořádali za podpory učitelského sboru a vychovatelek sportovní dopoledne pro předškoláky
z litické mateřské školy. V úvodu setkání si spolu zacvičili a následně pomohli předškolákům
u předem připravených stanovišť ve školní tělocvičně. Nakonec své malé nástupce provedli
celou školou a zprostředkovali setkání s prvňáčky. Malí předškoláci tak získali představu, do
jakého prostředí v následném školním roce budou vstupovat.

Snímek z vítání prvňáčků dne 2. září 2019.
Další zajímavou aktivitou pro školáky bylo setkání s programováním. Současné trendy
informatiky kladou důraz na informatické myšlení. Pomůckou, kterou si děti rychle
zamilovali, jsou malí Ozoboti. Jedná se o miniaturního robota, který má v průměru necelé tři
centimetry. Tato interaktivní hračka rozvíjí kreativitu a zejména logické myšlení. Jedná se o
oblíbenou pomůcku představující zábavnou cestu ke skutečnému programování. Litičtí třeťáci
si na něm vyzkoušeli základy programování. Na papírové dráze následně Ozobot barvou
vykreslí zadanou křivku.

Mateřská škola
V letošním roce bylo nutné řešit krovy střechy v budově mateřské školy. Krovy byly
napadeny škůdci a bylo nutné jednat. Kromě ochrany proti škůdcům byla připravována
dokumentace pro celkovou rekonstrukci krovu a krytiny střechy mateřské školy.
Litičtí zastupitelé plnili slib a svůj závazek, který dali zástupcům školy při jejich jednání
v závěru loňského roku. V prostorách kuchyně mateřské školy byly posíleny rozvody
elektřiny. Rozvody elektřiny již dávno nestačily na nové výkonné vybavení a docházelo
k výpadkům proudu.
Pro děti byl v průběhu roku připraven bohatý program. V květnu jely děti z mateřské školy na
výlet na hrad Švihov, kde zhlédly program s pohádkou Princ Bajaja.
V tomtéž měsíci se litičtí nejmenší účastnili Sportovních her mateřských škol. Škola se
umístila na celkovém 2. místě. Dvojice kluků pak získala ve své soutěži prvenství. Cenou pro
vítěze byly vstupenky do JUMP arény v Plzni, což je centrum trampolínového skákání, které
předškoláci navštívili následně v červnu.
V červnu děti ze školky navštívily zrenovovanou hasičskou zbrojnici, kde si prohlédly
budovu, hasičská auta, výzbroj a výstroj místních hasičů.
6. června uspořádala litická školka pod vedením ředitelky Bc. Ivety Bohmannové vystoupení
dětí s názvem Zahradní slavnost. Pět tříd místních nejmenších předvedlo pestrý program.
Nejmenší se prezentovali písničkami z večerníčků. Následovalo flétničkové povídání. Některé
z dětí předvedly své jazykové schopnosti nabyté během výuky základů angličtiny. Vystoupení
pokračovalo tanci na známé melodie. Na závěr akce proběhlo pasování nejstarších dětí
předškoláků. Zahradní slavnost proběhla za velice příznivého počasí s obrovskou účastí
rodičů a příbuzných.

Zahradní slavnost v litické školce 6. červen 2019.

Knihovna
V areálu školy nadále fungovala pobočka Knihovny Města Plzně. Kromě místních občanů ji
využívají zejména děti. Dne 25. března byla v knihovně zorganizována akce „Kniha pro
prvňáčka“. Cílem akce bylo přiblížit dětem možnosti knihovny a vyvolat zájem o četbu knih
vůbec.

Snaha přiblížit četbu nejmenším.

Hudební večery
Během roku se podařilo realizovat několik hudebních večerů pro seniory. Akce byla
organizována spolkem Naše Litice za podpory MO Plzeň 6 – Litice. Večery s hudbou se
konaly v malém sále Lidového domu. Jednotlivé večery měly různé interprety. Jednalo se o
staré známé soubory Duo Perla a harmonikář Honza Vondráček. Každý z nich přilákal své
posluchače. U piva a vína si mnozí s chutí zazpívali a zavzpomínali. Večery mají stále
obstojnou účast.

Country-folková kapela HOP A ŠAVANI – Country bál
Litická country-folková kapela HOP A ŠAVANI ve své celkově páté sezóně měla opravdu
nabitý program. Během roku 2019 zvládla téměř tři desítky vystoupení různého charakteru.
Jejich hudba si nalézá stále další a další příznivce.
Rovněž v tomto roce se kapela zúčastnila oblastního kola hudebního festivalu Porta.
Podbrdské kolo Porty se konalo v Hořovicích. Kapela si vyzpívala úžasné druhé místo
v kategorii divácká Porta. V kategorii interpretů obsadili bronzovou příčku.
Dalším významným počinem ve směru medializace HOP A ŠAVANů se stalo zapojení do
akce „Talent Country Radia 2019“. V českém světě country hudby nejsledovanější rádio
opakovaně pořádá pro své posluchače hlasovací akci o nejlepší píseň. V této soutěži se utkalo
204 soutěžících. Píseň „Sedmikrásky“ litických hudebníků se umístila na úžasném pátém
místě. V celostátním měřítku jistě krásný úspěch.
Chod kapely v tomto roce ovlivnilo těhotenství člensky kapely Ivety Hájkové. Ona i šťastný
otec Honza Polata se pochlubili publiku a svým fanouškům malou Aničkou v listopadu. Kdo
by předpokládal, že miminko zabrzdí vystupování kapely, je na omylu. Malinká Anička záhy
s rodiči okusila prkna hudebního světa.
Vzhledem k náročným mateřským povinnostem části členů kapely HOP A ŠAVANI byli
litičtí příznivci ochuzeni o pověstný říjnový Country bál.

HOP A ŠAVANI - 2019

Vánoční advent
Vánoční čas byl v Liticích ve znamení mnoha akcí, které naladily účastníky na notu blížících
se svátků. Uklidnění každodenního shonu, duševní pohoda, myšlenky na blížící se Vánoce, to
vše tyto konané sešlosti přinesly. Jednou z prvních akcí upozorňující na přicházející vánoční
svátky byl předvánoční jarmark. Konal se dne 23. listopadu v sále Lidového domu. Byl
pořádán ve spolupráci Českého zahrádkářského svazu a MO Plzeň 6-Litice. Návštěvníci si
velice příjemně připomněli předvánoční atmosféru. Množství výrobků neodmyslitelně patřící

k Vánocům, vůně perníčků, svařené víno a krásné sváteční melodie. Součástí odpoledne bylo
vystoupení dětí ze školní družiny, které zazpívaly vánoční písně.
O první adventní neděli dne 1. prosince se již po šesté konalo slavnostní rozsvícení obecního
vánočního stromu. Vánoční strom byl s předstihem vztyčen a vyzdoben na litické návsi. Akci
pořádalo MO Plzeň 6-Litice s aktivní účastí litických hasičů a jiných dobrovolníků. V krásné
předvánoční atmosféře zazněly koledy dětí ze školní družiny. Následné rozsvícení vánočního
stromu bylo vyvrcholením tohoto setkání obyvatel Litic.

V podvečer dne 10. prosince se sešli v Mateřské škole Liticích rodiče, aby si se svými dětmi
užili připravený vánoční program. Nejprve byl pro děti připraven v budově školky kreativní
program vánočních dílniček. Následně se děti s rodiči přesunuli ven do zahrady školky, kde
byl slavnostně rozsvícen vánoční stromeček. Došlo i na koledy a vánoční písně.
Následujícího dne, 11. prosince byl v Lidovém domě připraven vánoční program, který
secvičily vychovatelky a učitelky litické Základní školy se svými svěřenci. Přítomní rodiče a
prarodiče shlédli vystoupení jednotlivých tříd. Pásmo tanečních, pěveckých a hereckých
scének všechny přítomné nadchlo. Vánočně laděná besídka se opravdu vydařila.

Litické děti v alegorii sněhových vloček a sněhuláků.

Dne 13. prosince se litičtí věřící sešli na při rozsvícení vánočního stromečku. Litičtí občané a
zejména velké množství dětí se sešli v podvečer v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích.
Rozsvěcení stromečku předcházelo úvodní slovo starostky obce paní Blanky Kantové.
Následovalo pásmo písniček a zábavy pro přítomné děti. Poté se účastníci odebrali před
kostel, kde byl připravený nazdobený vánoční strom a nádherně stylově vyzdobené jesličky
znázorňující biblický příběh. K velké radosti přihlížejících byl rozsvícen vánoční stromeček.
Silný zážitek mnohé přiměl k rozjímání o duchu Vánoc.
Velice silným zážitkem byla Půlnoční mše konaná na Štědrý den. Těší se rok od roku stále
větší účasti.

Litický kostel 24. prosince 2019.

Nádherné jesličky před litickým kostelem – prosince 2019.

Litice v ranním hávu – květen 2019

Meteorologická situace 2019
Leden 2019 byl mírný. Prvních osmnáct dní panovaly denní teploty v rozmezí 4-6°C. Pouze
mezi dny 19.-25.1. klesla denní teplota pod bod mrazu k teplotě -2°C. Noční teploty se po
většinu měsíce pohybovaly pod hranicí mrazu. V druhé polovině měsíce ve zmíněném období
ochlazení noční teploty klesly k hranici -7°C. V polovině měsíce bylo 6 větrných dnů, kdy se
nárazy větru pohybovaly kolem hranice 45 km/h. Leden byl mimořádně štědrý na sníh.
Sněhová pokrývka se v Liticích držela plných 19 dnů. V období 2.-5.1. napadlo mezi 6-8 cm
sněhu. Totéž ve dnech 10.1.-12.1.. Ještě v rozmezí 18.1.-26.1. se držela sněhová pokrývka
mezi 1-2 cm. Dešťové srážky byly v kombinaci se sněhovými přeháňkami minimální.
Únor 2019 byl nadprůměrně teplý. Denní průměr v prvních sedmi dnech měsíce nepřesáhl
hranici 2°C. Poté se rychle oteplilo na 10°C. Poslední čtyři dny měsíce byla teplota na 15°C.
Noční teploty byly většinu měsíce pod bodem mrazu. Rekordní mráz byl v noci z 4.2. na 5.2.,
kdy rtuť teploměru klesla k -11°C. V období 9.2.-12.2. vál svěží vítr s nárazy mezi 35-50
km/h. Sníh byl štědrý na množství sněhu. 4.2. napadlo dlouho nevídaných 21 cm sněhu.
Udržel se do 10. února, kdy kompletně slezl. Tu zimu již žádný další sníh nenapadal. Dešťové
srážky byly minimální.
Březen 2019 byl ve znamení velkých teplotních rozdílů. Třikrát denní teplota vyšplhala
k hranici 17-18°C, aby vzápětí klesla k 7-8°C. Noční teploty 8x klesly pod bod mrazu. Poté již
bylo v noci tepleji. Březen byl velice větrný měsíc. Zejména v období od 3.3. do 17.3., kdy
byly zaznamenány každý den nárazy větru až k 50 km/h. Dnů se záznamem dešťových srážek
bylo mnoho. Celkem 21. Nicméně šlo o kratičké přeháňky a celkový dešťový průměr byl opět
velice nízký. Bylo zřejmé, že pokračují suchá léta.

Duben 2019 byl, co se týče denních teplot, přesně na dlouhodobém průměru. V prvních deseti
dnech teplota byla kolem 18°C. Následující čtyři dny se ochladilo na 7°C. Následně se
výrazně oteplilo a od 15. v měsíci byla teplota nad hranicí 20°C. Rekordním byl 25. duben,
kdy denní teplota vystoupila na 25°C. Noční teploty v období 11.-17.4. byly pod bodem
mrazu na průměrných -2°C. Toto ovlivnilo květenství ovocných stromů. Měsíc byl stejně jako
v březnu velice větrný. Ve čtyřech dnech byly zaznamenány nárazy větru 40-55 km/h. Duben
byl nejsušším měsícem roku. Pršelo jen pětkrát a dešťový denní průměr činil pouhých 0,54
mm na den. Zemědělci ve většině České republiky předpovídali vážné ztráty na odhadovaném
objemu sklizně.
Květen 2019 byl v první polovině velice teplotně mírný. Od 17.5. vystoupala teplota nad
20°C a již tak zůstala. Noční teploty se v období 5.5.-7.5. držely na -1°C pak se noci oteplily
na +10°C. Ve větrných dnech mezi 9.5. – 13.5. byly zaznamenány nárazy větru v průměru 42
km/h. V tomto měsíci konečně více zapršelo. Dešťové srážky byly zaznamenány v plných 19
dnech. Šestkrát se jednalo o delší déšť. Rekordní dešťové srážky zaznamenal 28. květen, kdy
napršelo 25,2 mm srážek. Celkový měsíční denní průměr byl 2,83 mm. Přesto byl odborníky
signalizován povážlivě nízký stav podzemní hladiny vody. Vzhledem k několika suchým
rokům se tato hladina blížila k historickému minimu.
Červen 2019 přešel přímo do tropického počasí. Začátek měsíce byl ve znamení velkého
nárůstu denních teplot. Velká vedra pak přetrvala po většinu měsíce. Denní teplota neklesla
pod 21°C. Ve třinácti dnech byla teplota na, nebo přes hranici 30°C. 12.6., 26.6. a 30.6.
vystoupala rtuť v teploměru na 35°C. Silnější vítr byl zaznamenám pouze jako součást
bouřkových přeháněk. Těch bylo ostatně velice poskrovnu. Dešťové srážky byly
zaznamenány pouze 9x. Déšť trvající déle než 30 minut byl hlášen pouze čtyřikrát v měsíci.
V tak horkém měsíci trpěli lidé, zvířata i příroda. Opět usychaly mladé stromy. Lidé měli
zdravotní obtíže způsobené vedry.

Letecký pohled na Litice ze dne 1. června 2019.

Červenec 2019 navázal se stejně teplým počasím. Nikdy neklesla denní teplota pod 20°C.
V sedmi dnech vystoupala teplota nad hranici 30°C. V období 23.-26.7. bylo tropických 34°C.
Noční teploty se pohybovaly v rozmezí 13-15°C. Dešťové srážky byly o něco větší než
předchozího měsíce, nicméně z dlouhodobého hlediska stále podprůměrné. Pršelo v deseti
dnech, avšak pouze dvakrát déle než jednu hodinu.
Srpen 2019 byl v průměru zcela stejně teplý jako předchozí červenec. V období mezi 12.8. a
19.8. byly teploty 23°C. Následně do konce měsíce převládaly teploty kolem 30°C. Vál
průměrný vítr 10 km/h. 6. srpna byla letní bouřka doprovázena velkou vichřicí místy o síle 91
km/h. Naštěstí nebyly zaznamenány žádné významnější škody. Celkově byl srpen z hlediska
dešťových srážek jeden z nejdeštivějších měsíců za poslední čtyři roky. Pršelo 18x, přičemž
11.8. a 20.8. napršelo nadprůměrných 23 mm srážek. Celkově poprvé a naposledy přesáhl
denní průměr srážek hranici 3 mm. Vedry vyprahlým polím a sadům i tento masivní déšť
ovšem již příliš nepomohl.
Září 2019 bylo nadále teplé. Během dvaceti dnů se pohybovala denní teplota u hranice 20°C.
Ke konci měsíce klesala k 13-14°C. Noční teploty se pohybovaly většinou mezi 8-10°C.
Nicméně byly zaznamenány i noční teploty kolem 2°C. Na konci měsíce foukal silný vítr
přesahující v nárazech 45 km/h. Poslední zářijový den dokonce s nárazy 72 km/h. Pršelo
v patnácti dnech, ale většinou šlo o krátké přeháňky.
Říjen 2019 byl ve znamení postupného ochlazování. Do 10.10. byly teploty mezi 12-13°C.
Pak krátce přišel ještě záchvěv léta v podobě čtveřice dnů s denní teplotou 20°C. Poté se již
jen ochlazovalo. V noci šly teploty rychle dolů. 30.10. v noci poprvé klesla pod bod mrazu a o
den později v noci klesla na -3°C. Druhá polovina měsíce byla ve znamení silnějšího větru.
Nárazový vítr 50 km/h nebyl výjimkou. Vítr doprovázely krátké dešťové přeháňky. Dešťový
průměr byl opět velice nízký. Zhruba třetina od normálu.
Listopad 2019 V prvním listopadovém týdnu dosahovala denní teplota hranici 12°C. Poté
v průběhu měsíce denní teploty plynule klesaly k teplotě 5-6°C. V noci 10.11. klesla teplota
na -2°C. Pod nulu klesla v noci teplota ještě třikrát. Dešťové srážky byly zaznamenány v 16
dnech, nicméně dešťový průměr byl ještě nižší než v suchém říjnu. Silná vichřice s nárazy
větru 90 km/h byla zaznamenána dne 19. listopadu.
Prosinec 2019 byl nadprůměrně teplý. Ve dne klesla teplota na bod mrazu pouze jedenkrát.
Jinak se denní teplota pohybovala na průměrné hranici 5-6°C. V polovině měsíce byla
dokonce dvakrát zaznamenána teplota 12°C. V noci již standardně panovaly mrazy. Na Štědrý
den bylo 8°C a pršelo. Byl to shodou okolností nejdeštivější den v měsíci. Sníh napadl
v prosinci pouze jednou a naposledy dne 13. prosince. Jednalo se o 2 cm nadílku, která
prakticky okamžitě roztála. Bílé Vánoce byly naposledy v roce 2010.

V roce 2019 přišel útvar koncepce a rozvoje města Plzně se zajímavou aktivitou. Za pomoci
všech měststkých částí realizoval detailní statistické zpracování věkového složení obyvatelsta
v plzeňských městských částí. Z těchto údajů jsou vytaženy následující statistické údaje
mající spojitost s Liticemi.
První přehled obsahuje kompletní údaje o věkovém složení obyvatel Litic. Údaje jsou aktuální
k 31.12.2019. Počet obyvatel Litic byl k tomuto dni 2121.
Věkové složení obyvatelstva Plzeň 6 Litice
(počet k prosinci 2019)
věková
skupina
muži
ženy
celkem
0-4
69
55
124
5-9
69
58
127
10-14
57
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15-19
52
50
102
20-24
52
42
94
25-29
54
52
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30-34
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40-44
45-49
50-54
55-59
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65-69
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85+

63
77
106
104
71
45
55
57
58
46
22
9
1066

71
72
102
91
63
50
57
61
90
44
14
12
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134
149
208
195
134
95
112
118
148
90
36
21
2121

%
5,8
6,0
6,0
4,8
4,4
5,0
6,3
7,0
9,8
9,2
6,3
4,5
5,3
5,6
7,0
4,2
1,7
1,0
100,0

Graf ukazuje počet dětí dle jednotlivých městských částí Plzně. Obzvlášť zajímavé je srovnání
s obcemi velikosti Litic.

Graf ukazuje počet obyvatel důchodového věku dle jednotlivých městských částí Plzně.

Přehled historického vývoje počtu obyvatel Litic. Údaj z roku 2019 se blíží k rekordnímu
počtu z roku 1930, kdy Litice čítaly 2222 obyvatel. Tento úctyhodný počet byl tehdy ovšem
vykázán přiřazením Valchy do správy Litic. Tamní početná havířská kolonie výrazně
statisticky ovlivnila počet obyvatel Litic. V některých letech se dochovalo i národnostní
složení občanstva, které je rovněž zajímavým údajem. Prudké snížení počtu obyvatel Litic
z roku 1939 souviselo s odsunem velké části českých obyvatel v souvislosti s přiřazením obce
do Sudet.

Češi

Vývoj počtu obyvatel Litic
Němci
Ostatní

Celkem

1838

674

1849

762

1910

986

1080

8

2074

1921

701

832

16

1549

1930

1356

862

4

2222

1939

1131

2011

1721

2015

1868

2019

2121

