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

Program ZMO 
25. 10. 2021, 17:30

1. Zahájení, zapisovatel, 
návrh komise, ověřitelé,

2. zpráva starostky,

3. rozbor hospodaření 
1–9/2021,

4. rozpočtové opatření,

5. novela OZV – regulace 
provozování hazardních 
her,

6. výběr zhotovitele 
– projektová 
dokumentace 
víceúčelové budovy,

7. revize usnesení 
59/2021,

8. pracovník pro veřejné 
práce a úklid,

9. kontrola plnění 
usnesení,

10. různé,

11. závěr.

SOKOLOVNA LHOTA
A JE TO!!! Utekla dlouhá doba od první myšlenky k realizaci, bylo potřeba vyřešit majetko-
vé vztahy, přeložení vedení elektrické energie a spoustu dalších důležitých věcí. Ale po-
dařilo se. Nová budova sokolovny ve Lhotě stojí, a dokonce včetně té části, která spustila 
celý tento projekt. A tím je „tělocvično-sál“, který našemu obvodu velmi zásadně chyběl. 

Sluší se poděkovat – zastupitelům minulým i dnešním – za podporu projektu, městu 
Plzni v zastoupení Odboru investic – za podporu a také financování stavby, společnosti 
SILBA – Elstav – za realizaci stavby a super spolupráci, společnosti AS Projekt s.r.o. – za 
projekt a profesionální přístup k řešení problémů, a vedení TJ Sokol Lhota – za neuvěři-
telný tah na branku, neutuchající pozitivní přístup a energii, se kterou se stará o to, aby 
sport ve Lhotě měl pevný základ.

A Lhoťákům a společnosti Elanho s.r.o. (nájemce prostor) přejeme, aby nově vzniklé pro-
story jim přinášely jen samé příjemné a smysluplné zážitky a vzpomínky.

2. etapa výstavby kanalizace
Další etapa výstavby splaškové kanalizace již má svého zhotovitele, a tím se stala 
společnost Vodohospodářské stavby s.r.o. Smlouva o dílo se společností Vodárna Plzeň 
a.s., zadavatelem a investorem stavby, bude podepsána v řádu dní a následně dojde 
k předání staveniště a zahájení stavby.

Harmonogram prací zatím není znám, vše bude upřesněno na dalších schůzkách 
a budeme vás průběžně informovat.

Pokračování na další straně.

Kalendář akcí

25. 10. 2021 od 17:30
Zastupitelstvo ÚMO 10
budova ÚMO 10

6. 11. 2021 od 14:00
Dlabání dýní 
a lampionový průvod
náves

13. 11. 2021 od 19:00
Svatomartinský bál
Sokolovna Lhota

6. 12. 2021 od 17:30
Zastupitelstvo ÚMO 10
budova ÚMO 10

Co všechno vám může nabídnout chytře 
komunikující obec
Víte, že náš obvod využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopna chytré a efektivní komunikaci s občany? Zapojte se do komunikace 
o dění v obvodu i vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
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 občany. Důležitá 
zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k jednostrannému 
informování o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat. 

Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu může obec Mobilní Rozhlas v bu-
doucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat některá 
rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.

Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas do skupiny chytrých, tedy SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře komunikující obec?
• Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci nebo na dovolené

• Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat

• Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit vedení svůj názor

• Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobilním telefo-
nu. Aplikace je bezplatnou součástí platformy Mobilní Rozhlas

• Můžete jednoduše pomáhat sousedům - třeba při hledání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat

• Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení obecní komunikace

• Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou zpětnou vazbu

Proč se zapojit

Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference 
toho, jaké informace chcete od své obce získávat. 
Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které 
vás budou zajímat. Registrovat se můžete on-line na 
webu obec.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefo-
nu, nebo vyplněním tištěného formuláře, který vám 
poskytneme v budově úřadu ve Lhotě.

Díky zapojení do systému budete moci od obce do-
stávat důležitá upozornění, přičemž starostové mají 
možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Po-
kud například ve vaší ulici bude plánována odstávka, 
dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě 
SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak 
žádné zprávy obtěžovat nebudou. 

Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či prak-
tických upozornění na odstávku, havárii nebo bloko-
vé čištění je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v pří-
padě krizových situací. Obec může občany varovat 
před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné 
reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak 
lze i třeba koordinovat dobrovolné hasiče. 

Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné in-
formace vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl 
mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným 
doručením a přečtením ze strany občana. Zapojte se 
tedy a ujistěte se, že Vám již z dění v obvodu nic ne-
unikne.

http://obec.mobilnirozhlas.cz/


Vyjádření TJ SOKOL LHOTA
Jelikož se k nám již od několikero občanů Lhoty neustále dostávají zásadně mylné informace, jak je naše TJ Sokol Lhota 
financována, rozhodli jsme se vystavit tento článek do Lhoteckého Občasníku, abychom tyto dezinformace uvedli na pravou 
míru. Respektive dalo by se říci, že tak, jak je to nyní interpretováno napříč naším obvodem, dochází mnoho lidí k závěru, že 
jsme jen závislí na podpoře od našeho obvodu a zároveň dostáváme příliš mnoho peněz na úkor dalších subjektů nebo spolků 
ve Lhotě. 

V první řadě bychom chtěli podotknout, že tomu tak určitě není! Za neméně důležité považujeme Vám také sdělit, mimo finančního 
rozkladu viz. níže, že naše TJ sdružuje nyní cca. 250 členů, kde ze 2/3 jsou to právě mládežnické kategorie, které jsou zároveň 
aktivně  zaregistrovány pod fotbalovým nebo volejbalovým svazem. Naznačujeme to v tomto článku záměrně, protože další 
mylná informace, která běží Lhotou je, že většina peněz je koncentrována do mužských kategorií. I tato informace se nezakládá 
na pravdě! Jak je vidět z níže rozepsaného rozpočtu i naše financování má několik zdrojů. Tak aby byl zajištěn stabilní chod, měl 
by každý rozumný hospodář diverzifikovat svoje finance a to děláme v nějaké omezené míře i my v našem spolku. Snažíme se 
v rámci našich možností dělat věci v TJ systémově, tak aby i další generace po nás, měli na co navazovat. Myslíme si a to ve vší 
skromnosti, že po více než 16 letech, kdy výkonný výbor TJ dostál generační obměny až do dnešního dne s mírnými personálními 
změnami, je za námi vidět kus vykonané práce. Z doslechu od jiných klubů v kraji se dozvídáme, že je to pozitivní reklama pro 
celý náš obvod. Důležité je také říci, že celá sportovní komunita v naší TJ stojí a padá na základní podpoře ze strany obvodu, 
našich nynějších, ale i předchozích zastupitelů v čele s paní starostkou. Za to jim patří Všem velké ´´Děkujeme a podporujte nás 
nadále´´. Zároveň samozřejmě chápeme , že v návaznosti na aktuální finanční situaci obvodu v důsledku covidové situace, nám 
byla podpora snížena. Všichni jsme museli alespoň částečně, jak se říká lidově, zatáhnout za pomyslnou ruční brzdu.

Na závěr tohoto článku nám dovolte také poděkovat několika lidem, kteří se na tomto budování, vtisknout naší TJ nějakou novou 
tvář nebo podobu spolupodílejí. Ať už se to týká obnovy areálu, trénování mládeže apod.. Děkujeme našim sponzorům, kteří nás 
v našich aktivitách, dalo by se říci ´´cesta bez konce;-)´´ podporují. A v neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem lidem 
a hlavně trenérům, kteří se podílí na chodu naší 
TJ, na trénování a formování nové generace 
sportovců ve svém volném času. Nakonec 
děláme to všichni, že nás to nějakým způsobem 
naplňuje a aby právě tyto další generace mohli 
od nás ten pomyslný štafetový kolík jednou 
převzít.

Přejeme Všem občanům pevné zdraví 
a sportujte!!!

Autoři: Aleš Nejdl – Předseda TJ, Josef Humeník 
– Hospodář TJ;

2. etapa výstavby kanalizace
Tato etapa řeší následující ulice: (uvedena jsou orientační čísla 
budov, samozřejmě se vše týká i parcel bez staveb na pozemku 
v uvedených ulicích):

• Ke Křížku  (11, 13, 15, 17, 19)

• K Jezírku  (11, 13, 15, 28, 30, 32, 34)

• Nad Osadou  (11)

• Na Blatech  (6, 8, 9, 10, 12, 14)

• Za Lesem  (4, 6 ,7, 8, 9, 9A, 11, 12, 13, 14, 15, 19)

• Cedrová  (1–27, 30, 32)

• Mátová  (1–20)

• Meduňková  (1–5, 5A)

Momentálně již zástupce společnosti EGYPROJEKT kontaktuje jed-
notlivé majitele nemovitostí a řeší umístění přípojek na kanalizační 
řad. Dalším krokem ze strany společnosti Vodárna Plzeň bude také 
oslovení jednotlivých majitelů s požadavkem na podepsání smlou-
vy ohledně projektové dokumentace pro územní řízení na danou 
přípojku. Tentokrát k podpisu nebude docházet v budově našeho 
úřadu, ale budete vyzváni přímo Vodárnou Plzeň.

Zřízení „zóny 30“
Podařilo se dotáhnout zpomalení dopravy v lokalitě Pod Dubovkou 
- Nad Radbuzou. V celé „staré Lhotě“ byla odsouhlasena „zóna 30“ 
a budou na několika místech umístěny i zpomalovací prvky. Stále 
ale platí na těchto komunikacích PRAVIDLO PRAVÉ RUKY!!! Značky 
již byly osazeny. Děkujeme SVS MP za spolupráci!

Naši fotbalisté mají svůj 
FAN CLUB
Věděli jste, že na domácích fotbalových zápasech našeho A-týmu 
uslyšíte bubny a uvidíte vlát vlajku naší TJ? Skupina místních se 
již před třemi lety rozhodla, že si naši fotbalisté jejich podporu 
zaslouží. Bohužel, než to stačili zrealizovat, přišla pandemie a bylo 
po fandění. Dnes je ale na zápasech nejen uvidíte, ale hlavně 
uslyšíte. S tímto nápadem přišel Tomáš Faiman a jeho kamarád 
Zdeněk Mužík a další ho v jeho myšlence podpořili. Jak říkají, 
napadlo je to u piva. „Tvrdé jádro“ prý tvoří 5 lidí, ale jsou schopni 
se sejít i v počtu 15. Doufají, že se v takovém počtu budou scházet 
co nejčastěji.

Oba jsou sportovci, seznámili se při hokejbale. A do mládežnických 
fotbalových týmů TJ Sokol Lhota chodí i dcery obou zakládajících 
členů. Jejich rodiny žijí ve Lhotě a aktivně se zapojují i do dalšího 
dění v rámci obvodu.

Jejich „fanouškovství“ podpořilo i vedení TJ Sokol Lhota.

Pánové díky a přejeme vašemu klubu spoustu krásných, a nejen 
fotbalových, zážitků,

Jan Šlehofer
jan.slehofer@seznam.cz
+420 734 181 698

Dotazy:

Akce se bude řídit aktuálními Covidovými nařízeními.

•  Večerem provází kapela MP3, doprovodný program, bohatá tombola

• Přijďte s námi oslavit otevření haly se skleničkou Svatomartinského vína

•  Součástí bude charitativní sbírka na výstavbu bezbarierového přístupu
a výtahu do domu pro našeho občánka Honzíka Kopala a jeho rodinu

• Vstupné: 259 Kč, možno zakoupit v klubovně Sokolovny Lhota (na baru)

19:00 otevření sálu
20:00 ofi ciální zahájení

MO Plzeň 10 - Lhota Vás srdečně zve na

13. listopadu 2021
v Sokolovně Lhota

Děkujeme autorům:

Broumský (grafika), Hončarová,  Humeník, Nejdl, Šlehofer;

Výdaje 1 340 000 Kč

Údržba areálu 400 000

Fotbal mládež 350 000

Fotbal muži 450 000

Volejbal mládež 100 000

Volnočasové aktivity 40 000

Příjmy z dotací 1 426 000 Kč

ÚMO Plzeň – 10 * 300 000

Národní sportovní agentura ** 369 000

Odbor školství MŠMT ** 90 000

Národní sportovní agentura * 82 000

Členské příspěvky 335 000

Sponzorské příspěvky 250 000

*  údržba areálu   **  sportovní činnost


