
2. ROČNÍK – ZÁŘÍ 2020

Co je nového na návsi?
Dle schváleného návrhu zastupitelstva z 8.6.2020 se začalo 
pracovat na rozšíření hracích prvků na návsi ve Lhotě. Pracov-
ní skupina Novák, Topinka a Kodl oslovila několik dodavatelů. 
Z nabídek vybrala tu nejvýhodnější od společnosti Dřevoartikl, 
s.r.o., která byla schopna dodat požadované prvky v zadané 
kvalitě a ceně. Navíc se povedlo díky realizaci výkopových a pří-
pravných prací vlastními silami  cenu dále snížit na konečných 
291 tisk. Kč.  

Na co se mohou děti těšit?
V první řadě je to pro nejmenší nové kryté pískoviště o rozmě-
rech 4x4m, které jsme umístili částečně pod vzrostlou lípu, aby 
alespoň část dne bylo ve stínu. Dalším prvkem je kombinova-
ná závěsná houpačka, která je složena z „hnízda“, pro nejmenší 
„baby“ sedákem a dvěma bezpečnostními sedáky zavěšených 
na řetězech. 

Do prostoru před klouzačku se opět vrátí vahadlová houpačka, 
ale tentokráte čtyř sedačková. Finále celé akce tvoří 18ti metro-
vá lanová dráha s nástupní rampou. 

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10–LHOTA

Nejbližší akce

6. 9. 2020 od 14:00
Otevření Sokolovny
Sokolovna na hřišti

7. 9. 2020 od 17:30
Zastupitelstvo ÚMO 10 
budova ÚMO 10

2. 10. 2020 od 14 do 22 h. 
3. 10. 2020 od 8 do 14 h.
Krajské a senátní volby 
budova ÚMO 10

3. 10. 2020 od 10:00
Podzimní burza v Mušce 
Muška Lhota

9. 10. 2020 od 14 do 22 h. 
10. 10. 2020 od 8 do 14 h.
Případné 2. kolo voleb 
do senátu 
budova ÚMO 10

Nejedná se o tiskovinu.

Rozpis utkání SOKOL LHOTA 
Krajský přebor – Muži A, doma
4. kolo  12. 9. 2020 od 16:30  sobota  Sokol Lhota – FK Staňkov

6. kolo  26. 9. 2020 od 15:30  sobota  Sokol Lhota – Černice

8. kolo  10. 10. 2020 od 15:00 sobota  Sokol Lhota – Domažlice B

10. kolo 24. 10. 2020 od 14:30 sobota  Sokol Lhota – SSC Bolevec

12. kolo 7. 11. 2020 od 14:00  sobota  Sokol Lhota – ZD Meclov

14. kolo 21. 11. 2020 od 13:30 sobota  Sokol Lhota – Nýrsko

Městský přebor – Muži B, doma
3. kolo  6. 9. 2020 od 10:30  neděle  Sokol Lhota – Černice B

5. kolo  19. 9. 2020 od 16:00  sobota  Sokol Lhota – UNION

7. kolo  4. 10. 2020 od 15:00  neděle  Sokol Lhota – Hradiště

9. kolo  18. 10. 2020 od 14:30 neděle  Sokol Lhota – Litice

11. kolo 1. 11. 2020 od 14:00  neděle  Sokol Lhota – Chotíkov B

13. kolo 15. 11. 2020 od 13:30 neděle  Sokol Lhota – Zruč B

Závěsná houpačka kombinovaná

 , spol. s.r.o., Brněnská 3794/27 , 669 02, Znojmo, Tel./Fax. +420 515 228 936, Email: info@drevoartikl.cz

Kód výrobku:

Název:

Provedení:

DA 4099 A.01

Modřín, silnovrstvá lazura Remmers

Houpačka obsahuje:
- čtyři páry dřevěných stojek
- tři houpačkové ocelové nosníky
- houpačkový sedák lanové ptačí hnízdo
- dva bezpečnostní houpačkové sedáky s řetězy
- houpačkový "baby" sedák s řetězy
- bezúdržbové houpačkové závěsy
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěné stojky jsou vyrobeny z lepených, nebo mimostředových modřínových 
hranolů se zaoblenými hranami.
Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou 
REMMERS včetně impregnačního základu.
Ocelové části jsou opatřeny žárovým zinkováním.
Lanové části jsou sestaveny z lan Herkules s vícepramenným ocelovým 
jádrem.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými 
normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).

Věková kategorie: 

Rozměry  d/š/v (cm)

Bezpečnostní zóna  d/š (cm)

Maximální výška pádu (cm)

Dopadová plocha (m2)

od 3 do 14 let

678 x 175 x 242

661 x 750

145

50

www.drevoartikl.cz

DŘEVOARTIKL

1.9.2020 došlo k zabetonování nosných sloupků lanovky a po vyzrání betonu, kolem 
10.9.2020 bude akce pokračovat napnutím lana a osazením nástupní rampy. V tomtéž 
termínu budou umístěny i další zbývající prvky. Poté bude pískoviště naplněno a dopado-
vé plochy zasypány kačírkem a provedeny finálové úpravy zeleně.

Předpokládáme, že o víkendu 26.9.2020 bychom provedli slavnostní předání našim dě-
tem spojené se soutěžemi a občerstvením. Přesný termín a program bude včas uveřej-
něn.

V měsíci říjnu bude provedeno oplocení prvků (bez lanovky) nízkým dřevěným plůtkem 
z důvodů bezpečnosti hrajících si dětí a blízké komunikace.  

Autor: Ondřej Topinka

14:00 hod. - sportovní program pro děti, vystoupení lhotských roztleskávaček

16:00 hod. - slavnostní otevření Sokolovny

16:15 hod. - utkání starých gard TJ Sokol Lhota - FC Viktoria Plzeň

                     (během utkání 100 piv pro fanoušky zdarma)
                       

Otevírací doba 
Sokolovna Lhota
Pondělí  Zavřeno 
Úterý  16–22 hod. 
Středa  16–22 hod. 
Čtvrtek  16–22 hod. 
Pátek  16–23 hod. 
Sobota  15–23 hod. 
Neděle  15–22 hod.

Sokolovna pro vás
Rádi vás uvítáme v nově otevře-
né klubovně sokolovna Lhota, 
s kapacitou 37 (v září 57) míst. 
Kromě klasického sortimentu, 
u nás najdete vždy i něco k za-
kousnutí. Každý páteční večer 
se můžete těšit na výborné jíd-
lo, při zápasech našeho „áčka“ 
i „béčka“ grilujeme. U nás není 
problém  zamluvit si stůl pro 
oslavy, včetně dětských. Na 
přání zajistíme pohoštění vše-
ho druhu, včetně studených mís 
i rautu. Po domluvě je možné 
klubovnu využít i mimo oteví-
rací dobu pro schůze, školení, 
oslavy nebo svatby. Kompletní rozpis utkání naleznete na: 

https://www.plzen-lhota.cz/2020/08/kompletni-rozpis-zapasu-sokol-lhota/

mailto:/2020/08/kompletni-rozpis-zapasu-sokol-lhota/?subject=


Informace pro rodiče – Vítání občánků
Přivítání novorozených dětí v našem městském obvodu se koná dvakrát ročně, zpravidla 
na jaře a na podzim, vždy v odpoledních hodinách. Vítání občánků je slavnostní akce, při 
které jsou předávány rodičům pamětní knížky, upomínkové dárky pro miminka a kytičky 
pro maminky. V průběhu akce, na žádost rodičů i po akci, probíhá focení pro potřeby 
rodiny, jako památka na uvítání jejich dětí do života našeho obvodu. Pro tuto slavnostní 
příležitost hledáme děti ve věku 5 – 11 let, které by zarecitovaly nějakou pěknou básnič-
ku, případně zazpívaly písničku. Tato tradice je u obvodu zavedena již několik let a dokre-
sluje přívětivou atmosféru celé akce. Postupně, jak nám děti rostou, musíme hledat další 
malé šikulky a šikuly, kteří rádi zazpívají či zarecitují a líbí se jim, když svoje dovednosti 
mohou přednést na veřejnosti. Pokud máte v rodině takové dítko, sourozence, případně 
víte o někom v kruhu příbuzných nebo známých, prosím kontaktujte pro bližší informace, 
pí. Lukáškovou, tel. 378 036 895, mobil +420 602 788 581, popř. e-mailem: 
lukaskova@plzen.eu. Autor: pí. Lukášková

Sdílená kola už i ve Lhotě
Od letošního léta se ve Lhotě začala objevovat sdílená kola z plzeňského bikesharingu 
KolemPlzne.cz. Poznáte je snadno – jasně červená s košíkem vpředu. Jak to funguje?

Sdílená kola jsou k dispozici po celé Plzni už několik let (ale dříve v menším počtu, proto 
se v okrajových částech moc neviděla), každý člen bikesharingu si je může kdekoliv vzít 
a pak zas kdekoliv na území města odstavit. Nově je tedy můžeme používat i ve Lhotě.

Hynek Horák, provozovatel sdílených kol, k tomu dodává: „Letos jsme zdvojnásobili ka-
pacitu kol v celém systému, zároveň každou sezónu zkoušíme rozjezdit nové lokality. 
Máme dost kol, abychom rozumně pokryli vnitřní město a zkoušíme, zda budeme k užitku 
i tady u Vás.“ Vypůjčení probíhá přes mobilní aplikaci, která načte kód z kola a zobrazí 
číslo kódového zámku. Podobně jednoduché je vracení – v mobilu jen zobrazíte uděláte 
puntík na místě, kde jste kolo vrátili. A pokud nemáte chytrý telefon, vše běží i přes SMS.

Na co se takové kolo dá využít? Záleží na Vašich aktuálních potřebách. Můžete si po 
Lhotě zajet do obchodu nebo třeba na hřiště. Můžete jezdit z okraje Lhoty k autobusové 
zastávce. Ale můžete se svézt klidně až do Plzně. „Podél řeky se dá dojet v podstatě až 
na Anglické nábřeží. Naše kola mají i rychlosti, takovou cestu zvládnou jako nic,“ dodává 
Horák. A díky tomu, že kolo lze vrátit (odstavit) kdykoliv a kdekoliv, můžete jen třeba část 
cesty, když se udělá pěkně.

Pro zapojení se do systému je potřeba navštívit web www.kolemplzne.cz, udělat si re-
gistraci s ověřením osoby jakýmkoliv dokladem, vybrati si tarif (100 Kč na měsíc nebo 
600 Kč na kalendářní rok) a pak už jen užívat. Kolo si můžete vypůjčit klidně 10x za den. 
Více informací a celý rozhovor s Hynkem Horákem najdete na webu www.plzen-lhota.cz 
v kategorii Doprava. Teď už je to jen na Lhoťácích, zda se kola budou ve Lhotě využívat, 
nebo je provozovatel převeze do jiné lokality.

Autor: Tomáš Halada

Autobusem ze školy

Výzva vlastníkům nemovitostí
Úřad městského obvodu Plzeň 10 – Lhota, odbor stavební a dopravy jako silniční správní 
úřad vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří bydlí v blízkosti komunikací, aby odstranili veške-
ré předměty umístěné na nezpevněných krajnicích vozovky. Jedná se hlavně o kameny, 
sloupky, kovové tyče, živé ploty bránící rozhledovým poměrům na křižovatkách, stromy 
a keře s pevnými kmínky.  Tyto předměty tvoří pevnou překážku a ohrožuji tak bezpeč-
nost na pozemních komunikacích. Dle silničního zákona jsou krajnice součástí místních 
komunikací.

Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikací, § 29 Pevná překážka:

1. Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komuni-
kace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení kromě zábradlí, zrcadel 
a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

2. Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení sil-
ničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní ko-
munikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech 
se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že 
nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání 
povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

3. Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci 
povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. 
Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice 
nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího 
vlastníka.

Upozorňujeme občany, že na pozemcích ve vlastnictví města Plzně není dovoleno trva-
lé parkování osobních automobilů. To lze pouze na základě povolení zvláštního užívání 
místní komunikace ke zřízení vyhrazeného parkování, při zřízení nájemní smlouvy s vlast-
níkem pozemku. V případě trvalého parkování na pozemcích ve vlastnictví města Plzně 
bez povolení bude tento stav řešen za účasti Správy veřejného statku města Plzně.

Rovněž občany upozorňujeme na údržbu zeleně, kterou si vysázeli před ploty nebo v za-
hradách v blízkosti komunikací. Přerostlé stromy a keře často zasahují do průjezdního 
profilu vozovky či do profilu chodníku (ulice K Sinoru). V zimním období při zatížení větví 
sněhem lze očekávat, že se stav ještě zhorší. V rámci zajištění bezpečnosti silničního 
provozu a ochrany zeleně žádáme občany, aby zajistili odstranění větví tak, aby nezasa-
hovaly do průjezdního a průchozího profilu vozovky nebo chodníku nebo aby byly mini-
málně 3,5 m nad vozovkou.

Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, § 15 Silniční 
vegetace:

1. Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozem-
cích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat 
bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto 
pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospoda-
řování sousedních pozemků.

2. Na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní nebo na návrh silničního 
správního úřadu nebo po projednání s ním je vlastník, popřípadě správce dálnice, sil-
nice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy kácet dřeviny 
na silničních pozemcích.

Termín na odstranění překážek stanovujeme do 31. 12. 2020.
Autor: Miroslava Kralovcová

Oprava ulice 
K Sinoru
Projekt splaškové kanalizace 
se blíží ke svému konci. Kolau-
dační rozhodnutí má tato akce 
získat do listopadu letošního 
roku. To ale znamená, že se stá-
le všichni pohybujeme po sta-
veništi a veškeré dokončovací 
práce včetně odklízecích probí-
hají. Hlavní komunikace K Sino-
ru projde během dalších 3 týdnů 
opravami, dokončují se kanali-
zační vpusti, uklízejí se a dodě-
lávají krajnice. Komunikace i ze-
leň budou po dokončení všech 
prací přebírat správci těchto po-
zemků, tedy Správa veřejného 
statku, Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje a také ÚMO 
Plzeň 10 – Lhota.

Autor: Zdeňka Hončarová

Program ZMO 
7. 9. 2020 od 17:30

1. Zahájení, zapisovatel, 
náv. komise, ověřitelé

2. Zpráva starostky

3. Rozbor hospodaření 
1-7/2020

4. Rozpočtová opatření

5. Dotace 2020 
Benátská noc

6. Vodovod Cedrová ul.

7. Směna pozemku 707

8. Prodej pozemku 437/9

9. Prodej části pozemku

10. Prodej pozemku 417/8

11. Prodej pozemku 417/7

12. Prodej pozemku 714/16

13. Statut města Plzně

14. Nařízení města – MHD

15. Kontrola 
plnění usnesení

16. Informativní zpráva MŠ

17. Různé

18. Závěr

  Autobusem ze školy do Lhoty 

Přehled odpoledního spojení ve školní dny z 26. a 11. ZŠ 
ze zast. U Luny s přestupem na terminálu Bory do zast. Lhota (Valcha) 

 

linka 
U Luny 

odj.  
Bory      
příj.   linka 

Bory     
odj.  

Lhota    
příj. 

32 11:21 11:25 → 26 11:35 11:49 
32 12:23 12:27 → 26 12:35 12:49 
26 13:12   → 26   13:29 
32 13:36 13:40 → 26 13:45 13:59 
23 14:19 14:22 → 26 14:30 14:44 
32 14:36 14:40 → 26 14:45 14:59 
36 15:09 15:12 → 26 15:15 15:29 
32 15:16 15:20 → 26 15:30 15:44 
32 15:38 15:42 → 26 15:45 15:59 
32 15:56 16:00 → 26 16:15 16:29 
32 16:16 16:20 → 26 16:35 16:49 
32 16:36 16:40 → 26 16:55 17:09 
32 16:56 17:00 → 26 17:15 17:29 
32 17:16 17:20 → 26 17:35 17:49 
32 18:06 18:10 → 26 18:15 18:29 
32 18:54 18:58 → 26 19:32 19:45 
32 20:19 20:23 → 26 20:38 20:51 
 Přehled spojení je platný k 1.9.2020 

 Aktuální podobu spojení najdete na: www.idos.cz nebo www.pmdp.cz 
 

Informace o jízdném PMDP a.s. pro děti na tel. 371 655 600 

Masáže 

aromaterapeutické masáž 

relaxační masáž 

klasická sportovní masáž 

 
Aromaterapie pro každý den 

aromaterapeutické poradenství 

holistická aromaterapie 

 

Výživové poradenství 
individuální a skupinové kurzy hubnutí 

dietní klub 

jídelníčky na míru 

kurzy pečení z kvásku 

 

v ulici K Návsi 29/4 (dům služeb), Plzeň Lhota 

 

Objednávejte se telefonicky: 

778 482 424 

nebo na objednavky@masaze-lhota.cz 

Děkujeme autorům:

Broumský Lukáš (grafika), 
Halada Tomáš, Hončarová 
Zdeňka, Kralovcová Mirosla-
va, Topinka Ondřej, Zlatuše 
Lukášková;

Masáže nově
ve Lhotě

https://www.plzen-lhota.cz/

