
3. ROČNÍK – 2021 – DUBENZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10 – LHOTA

Program ZMO 
19. 4. 2021, 17:30

1. Zahájení, zapisovatel, 
návrh komise, ověřitelé,

2. zpráva starostky,

3. rozbor hospodaření 
1-3/2021,

4. rozpočtové opatření,

5. schválení dílčího 
závěrečného účtu 
a účetní závěrky MO 
10-Lhota,

6. daň z nemovitosti,

7. žádost o udělení výjimky 
– MŠ,

8. slunolamy – MŠ,

9. splašková kanalizace 
– nedořešená část 
Polívkov,

10. kanalizační přípojky pro 
budovy ve správě MO,

11. dotace na rok 2021 
– Domov – plzeňská 
hospicová péče, z.ú.,

12. prodloužení smlouvy 
o výpůjčce – Osada 
údolí slunce,

13. vyúčtování dotací za rok 
2020,

14. kontrola plnění 
usnesení,

15. různé,

16. závěr.

Lhota nás baví
Život nám přináší mnoho šťastných i smutných událostí. Píše naši historii a ta je ohra-
ničena historickými mezníky.  Připomínáme si slavná data, významná jubilea i výročí. 
Jedno takové významné připadlo v historii Lhoty na rok 2020. Uběhlo 700. let od jejího 
založení v roce 1320. Jubileum opravdu oslavy hodné.

Proto byla v konci roku 2019 ustavena Úřadem městského obvodu Plzeň 10 komise na-
zvaná „Jubilejní“. Pustila se s nebývalou chutí do příprav oslav. Sešli se pánové a dámy, 
aby vymýšleli, co vše se připraví a v jubilejním roce uskuteční. Nápady padaly, zvažovaly 
se a odsouhlasily. Bylo schváleno motto oslav „Lhota nás baví“, které mělo být pojítkem 
všech nových i tradičních akcí v jubilejním roku. Navržen byl maskot oslav permoník Ta-
deáš. K přípravám byli přizváni i poslední pamětníci válečné historie Lhoty a také pánové, 
kteří se historií profesně zabývají. Spolupracoval i Magistrát města Plzně. Vše se připra-
vovalo s mimořádným entuziasmem a přehršlí nápadů.

Rozběhly se přípravy. Padaly návrhy písemné, výtvarné i trojrozměrné. Napsán byl diva-
delní text o historii Lhoty v komediantské podobě a předán k nastudování divadelnímu 
spolku Tadeáš Guláš. Z historických pramenů bylo zjištěno, že v konci II. světové války 
na poli u Lhoty zahynuli dva vojáci americké armády v havarovaném letadle. Na paměť 

této události se uvažovalo o rozšíření 
a renovaci pomníku padlým v obou 
světových válkách. Byly odevzdány 
dva návrhy podoby nového pomní-
ku k posouzení komisí. Jeden návrh 
byl vybrán. Započalo se s přípravou 
k jeho realizaci. Odhalen měl být 
v květnu 2020 v rámci oslav skon-
čení války při domluveném příjezdu 
tradičních plzeňských oslavných vo-
jenských konvojů až do Lhoty.  Byla 
dohodnuta účast významných osob-
ností v čele s primátorem Martinem 
Baxou. V Plzni v Křižíkových sadech 
měla být na panelech výstava o histo-
rii obce Lhota, dnešního desátého pl-
zeňského obvodu. Dále první lhotská 
rodinná olympiáda. Stopovací soutě-

že o historii Lhoty pro děti i dospělé. Fotografické a výtvarné soutěže. Živé čtení z lhotské 
kroniky v podání členů činohry Divadla J. K. Tyla spojené s autentickými vzpomínkami 
posledních žijících pamětníků. 

Nad vším však zvítězil covid-19 a jeho pandemie. Vše se muselo přerušit. Povinnost bylo 
uposlechnout pandemická opatření. Celá tato skutečnost také vytvořila nové pokračová-
ní historie Lhoty. Zapíše se do kroniky nejen naší, ale všech v naší zemi a celém světě. 
Jednou budou naši potomci vzpomínat na zvláštní oslavy 700. výročí založení Lhoty. Čle-
nové komise věří, že připravované akce rádi prožijete i se zpožděním. Stále totiž nevíme, 
kdy bude možno co a jak pořádat. 

Milí Lhoťáci, přejeme pevné zdraví a již nyní se těšíme, že významné lhotské dějinné vý-
ročí společně oslavíme.

Autor: Zdislav Princ

Děkujeme autorům:

Broumský Lukáš (grafika), 
Haunerová Eva, Hončarová 
Zdeňka, Princ Zdislav;
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1. soutěž 
z výročního cyklu 
Lhota nás baví
Pandemická situace se pomalu 
rozvolňuje a tak můžeme vyhlá-
sit první výroční soutěž z cyk-
lu: „Lhota nás baví,“ s názvem 
MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO.

Každý z nás fotografuje nejen 
fotoaparátem, ale hlavně chy-
trým mobilem. Proto je vaším 
soutěžním úkolem vyfotit vaše 
oblíbené místo ve Lhotě. Místo, 
které máte rádi. Místo, které je 
vám něčím blízké. Místo, kde 
se uklidníte a odpočíváte. Zcela 
jistě takové znáte. 

Fotografie vašeho oblíbené-
ho místa zasílejte na email: 
honcarovaz@plzen.eu.

Nejlepší fota budou zveřejněna 
ve Lhoťáku a použita při výstav-
ce na návsi. Pochopitelně na 
nejlepší čekají pěkné odměny.

Autor: Zdeňka Hončarová

Hledáme jakékoliv 
staré fotografie 
Lhoty
Shromažďujeme jakékoliv 
historické fotografie Lho-
ty, které budou použity pro 
účely výstavy o Lhotě. Pro-
síme o jejich doručení, v po-
době elektronické na email 
honcarovaz@plzen.eu nebo 
přímo do kanceláře č. 3 do 
budovy ÚMO Plzeň 10-Lho-
ta. Fotografie budou oske-
novány a vráceny majiteli. 
Děkujeme.

Vážení spoluobčané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komu-
nikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od 
nás budou dostávat důležité informace o dění v našem obvodu, a to prostřednictvím 
SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
• Novinky z úřadu přímo do telefonu

• Upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uza-
vírky, atd.

Pokud se tato služba osvědčí, můžeme rozšířit naši nabídku i na pozvánky na spor-
tovní a kulturní akce či spustit možnost účasti ve veřejných anketách.

Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás 
zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochra-
ně osobních údajů.
• Nová registrace je nutná pro plné využití nového komunikačního systému obce

• Nezapomeňte vyplnit: jméno, ulici bydliště, e-mail a jaké informace Vás zajímají, 
nebo si stáhněte aplikaci (bez ulic nemůžeme cílit informace pro Vás na míru, ...)

Jak se zaregistrovat? 
• Přes webovou stránku www.umo10-plzen.mobilnirozhlas.cz.

• Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko

• Vyplněním přiloženého registračního letáku a předáním na úřad MO Plzeň 10 – 
Lhota

Zdarma si lze stáhnout aplikaci do vašeho mobilního telefonu, jak pro verzi iOS, tak 
pro verzi Android, na www.mobilnirozhlas.cz/aplikace.

Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí 
občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv 
a e-mailů, čímž umožňuje 
přímou komunikaci mezi 
obecním úřadem a obča-
ny. Důležitá zpráva vás 
tedy zastihne, ať už jste 
kdekoli. Obrovskou vý-
hodou Mobilní Rozhlasu 
navíc je, že neslouží pou-
ze k jednostrannému in-
formování o dění v obci, 
ale umožňuje vám také 
na jednotlivá sdělení re-
agovat.

mailto:honcarovaz%40plzen.eu.?subject=Moje%20obl%C3%ADben%C3%A9%20m%C3%ADsto
mailto:honcarovaz%40plzen.eu?subject=Fotografie%20Lhoty
http://www.umo10-plzen.mobilnirozhlas.cz
http://www.mobilnirozhlas.cz/aplikace
http://www.mobilnirozhlas.cz/aplikace/


V květnu DO PRÁCE NA 
KOLE, na koloběžce, 
pěšky nebo během
I letos v květnu se můžete se svými kolegy zapojit 
do celorepublikové výzvy DO PRÁCE NA KOLE. Vy-
hecujte sebe a své kolegy, vytvořte 2-5 členný tým 
a celý květen jezděte co nejčastěji do práce na kole 
či koloběžce. Můžete také běhat nebo chodit pěšky. 
Zapojit se mohou i ti, kteří pracují na homeoffice. Ti 
si mohou zaznamenávat zdravotní procházky, běh 
v parku či cesty na poštu. Dobrá kondice a odpočatá 
mysl je teď to nejdůležitější a je fajn se v tom s ko-
legy vzájemně podpořit. Registrací získáte originální 
tričko, slevy na nákupy a#možnost vyhrát zajímavé 
ceny. Přihlašování do kampaně je možné až do 30. 
dubna na:

V loňském roce se na Plzeňsku účastnilo 917 mužů 
a žen z desítek firem, kteří celkem najezdili, nacho-
dili a naběhali tisíce zelených kilometrů. Zapojili se 
zaměstnanci z mnohých velkých i menších firem, 
z různých organizací a institucí. Cyklozaměstnavate-
lem roku Plzeňského kraje se stala firma PPG DECO 
Czech a.s.

Letošní ročník chce přilákat do výzvy i vás! V této 
chvíli je na Plzeňsku přihlášeno už téměř 600 zájem-
ců. Zapojit se může každý, na věku ani profesi nezá-
leží. Chce to mít jen odvahu to zkusit. Ježděním „do 
práce na kole“ nebo jiným pohybem při práci z domo-
va můžete jen získat. Kampaň si pochvalují jednotliv-
ci a vítají firmy, které často hradí zaměstnancům star-
tovné jako formu zaměstnaneckého benefitu. Účast 
ve výzvě může být originálním teambuildingem ve 
vaší firmě. Zeptejte se svého zaměstnavatele, jestli 
se letos také zapojí! Kdo nemá své vlastní kolo, může 
využívat výpůjčky z místního systému sdílených kol 
(kolemplzne.cz) či koloběžek. Součástí akce budou 
tradičně i veřejné cyklodílny, Cyklosnídaně pro všech-
ny účastníky a závěrečná cyklopárty pro všechny za-
pojené.

Čím více cyklistů bude v Plzni jezdit, tím větší váhu 
bude mít hlas volající po zlepšování podmínek pro 
městskou cyklistiku. Tak neváhejte a zapojte se s va-
šimi kolegy! Výzvu na Plzeňsku koordinuje již devět 
let spolek Plzeň na kole, hlavním organizátorem je 
spolek AutoMat.

Koordinátor pro Plzeňsko 
Jiří Konečný – spolek Plzeň na kole

Autor: Eva Haunerová

Telefon  +420 605 567 135 
Web   www.plzennakole.cz 
Facebook  www.fb.com/plzennakole

www.dopracenakole.cz

Informace o všem, co se děje v městském obvodu 
Plzeň 10-Lhota – Nově inzerce

www.plzen-lhota.cz

Milí Lhoťáci, 

oslavili jsme již druhý rok od spuštění informačního portálu 
www.plzen-lhota.cz. Najdete zde všechny důležité informace 
o dění v našem obvodu, termíny kulturních a sportovních akcí nebo 
např. otevírací doby potravin či úřadu. Mezi tím jsme získali přízeň 
více než 1 500 vracejících se čtenářů, jejichž počet každým dnem 
roste. Rádi zveřejníme Váš vlastní článek a uvítáme i další spolu-
práci. Nyní jsme nově přidali bezplatnou inzerci. Vyzkoušejte ji i Vy.

Nepořádek ve Lhotě
Neustálým tématem připomínek našich spoluobčanů 
je nepořádek u kontejnerů na separovaný odpad a také 
kontejnerů na oblečení a elektroodpad. Na úklid v těchto 
místech jsme se v posledních týdnech záměrně soustře-
dili a některé dny byly tyto plochy uklízeny i několikrát 
denně. Nepořádek se ale tvoří tak rychle, že je to až ne-
uvěřitelné. 

Pokud jsou kontejnery plné, nenechávejte váš odpad 
pohozený u kontejnerů. Kontejnery se vyvážejí 2x týd-
ně u plastů (středa, sobota) a papíru (pondělí, čtvrtek). 
Pokud jsou tedy plné, když chcete svůj odpad odložit, 
odvezte ho zpět a přivezte jindy či ho můžete odvést do 
sběrného dvora, kde ho odložíte okamžitě. Tím nebude 
vznikat takový nepořádek na stanovištích kontejnerů 
v místě vašeho bydliště.  Při odkládání plastových lahví 
a papíru je velmi důležité, abyste lahve či papírové krabi-
ce sešlapali, aby jejich objem byl co nejmenší a do kon-
tejnerů se vešlo více odloženého odpadu, který se pak 
nemusí válet jinde. 

Do kontejneru na elektroodpad se neodkládají ani televi-
ze, ani monitory či počítače. Ale neustále zde takový od-
pad stojí a tím se zakládá černá skládka. Necháme vše 
odklidit a do několika dnů je zde znovu odložen. Tento 
druh odpadu je také určen na odložení ve sběrném dvoře, 
kde ho bez jakýchkoliv problémů přijmou.

Udržujme naše okolí v čistotě a pořádku. Děkujeme.

http://www.plzennakole.cz
http://www.fb.com/plzennakole
http://www.dopracenakole.cz/
https://www.plzen-lhota.cz/
http://www.plzen-lhota.cz/

