
4. ROČNÍK – 2022 – ÚNORZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10 – LHOTA

Program ZMO 
14. 2. 2022, 17:30

1. Zahájení, zapisovatel, 
návrh komise, ověřitelé,

2. zpráva starostky,

3. rozpočtová opatření,

4.  vlajka pro Tibet,

5.  Sportmánie 2022,

6.  dotace na rok 2022 
TJ Sokol Lhota,

7.  dotace na rok 2022 
TAJV, z.s.,

8.  navýšení ceny zimní 
údržby,

9.  navýšení úhrady pro MŠ,

10. prodej části pozemku 
527/160 a 820/2,

11.  prodloužení splaškové 
kanalizace – Za Lesem,

12.  OZV – alkohol,

13.  financování 
jednorázových akcí,

14.  kontrola dotací za rok 
2021,

15.  kontrola plnění 
usnesení,

16. informativní zpráva – 
CZ Stavební holding,

17. různé,

18. závěr.

Změna katastrálních hranic 
Litice > Lhota
12. 1. 2022 byla zplatněna změna katastrální hranice mezi katastrálními územími Litice 
u Plzně a Lhota u Dobřan – 2. část, přesun z Litic do Lhoty – viz obrázek níže. Lhota a Li-
tice se rozhodly pro změnu katastrálních hranic hlavně kvůli majitelům nemovitostí, které 
jsou „fyzicky“ vlastně ve Lhotě, ale na papíře patřily do Litic. Rádi bychom upozornili na 
dva fakty, které se s touto změnou pojí (samozřejmě nejsou jediné).

Za prvé, majitelé pejsků, kteří byli dosud hlášeni v Liticích, musí své mazlíčky nově nahlá-
sit a poplatek zaplatit ve Lhotě.

Za druhé, Lhota vyplácí svým občanům příspěvek na svoz odpadních vod. Podmínky pro 
získání této dotace jsou tři – trvalé bydliště v našem městském obvodu, nedostupnost 
splaškové kanalizace pro vaši nemovitost a dále rezervace přes rezervační systém na 
www.vyvozy.cz. Je nutné se zaregistrovat a rezervace objednávat přes tyto stránky.

Policie ČR varuje: 
Pozor, senioři jsou v ohrožení!
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili 
jsme proto do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188, společností Co-
nectart. 

Pokračování uvnitř.

ÚNOR

26. 2.  Masopust

BŘEZEN

5. 3.  Fitness den
12. 3.  Maškarní bál, Vynášení Morany
19. 3.  Josefofský bál

DUBEN

13. 4.  Divadlo – Zach, Nováková
14. 4.  Dětské odpoledne v Sokolovně
30. 4.  Májka

KVĚTEN

28. 5.  Den Lhoty

ČERVEN

4. 6.     Den dětí
18. 6.     Hurá na prázdniny
23.–24. 6.  Svalmánie

ČERVENEC

17. 7.     Anenská pouť
18.–22. 7. Příměstský tábor
×        Sportovní kemp

SRPEN

×       Sportovní kemp
6. 8.    Hokra Cup
8.–12. 8. Příměstský tábor

ZÁŘÍ

×     Vinobraní
3. 9.  Hurá do školy
10. 9.  Benátská noc

ŘÍJEN

×      Drakiáda
29. 10.  Dlabání dýní

LISTOPAD

5. 11.   Lampiónový průvod
6. 11.   Dušičková dětská párty
12. 11.  Svatomartinský bál
13. 11.  Svatý Martin
26. 11.  Rozsvěcení betléma, stromečku

PROSINEC

3. 12.   Mikulášská nadílka
18. 12.  Vánoční zpívání
31. 12.  Dětský silvestr

Předešlé dva roky společenskému ani organizovanému sportovnímu životu 
moc nepřály. Vše ale nasvědčuje tomu, že se karty obrací a že se budeme 
moci konečně znovu věnovat všem aktivitám jako dříve. Připravili jsme pro vás 
přehled akcí, které by se v letošním roce měly uskutečnit v našem městském 
obvodu. Přehled se samozřejmě může měnit, ale my pevně věříme, že pokud 
se tak stane, pak jen tím směrem, že akcí bude přibývat. 

A pokud se najdou mezi námi další nadšenci, kteří by rádi pro své okolí něco 
zorganizovali, samozřejmě máte šanci a můžeme náš kalendář rozšířit i o vaši 
akci, a to včetně podpory od městského obvodu. Stačí, abyste se obrátili na 
jakéhokoliv zastupitele či přímo na tyto kontakty – email: honcarovaz@plzen.
eu či telefonní číslo 724 182 347. 

Součástí akcí v letošním roce by měl být i Den Lhoty – Lhoťáci Lhotě. Rádi 
bychom, aby tento den byl o tom, že my Lhoťáci ukážeme Lhotě, co dovedeme. 
Abychom se zapojili v co největším počtu, abychom se o sobě dozvěděli, co 
umíme, dokážeme, a i když v rámci Lhoty své schopnosti či um neukazujeme, 
28. 5. 2022 to změníme.

Proto všichni ti, kteří se chtějí do našeho Dne zapojit, nechť se přihlásí na 
email honcarovaz@plzen.eu či telefonní číslo 724 182 347 do 28. 2. 2022.

Kalendář kulturních akcí ve Lhotě 2022

Děkujeme všem autorům.
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2. etapa kanalizace – Harmonogram
Stoka A - ulice Na Blatech (zbývající úsek od ulice Lovecká), Stoka A1–1 - ulice Ke Křížku (dotažení k budově MŠ), Stoka B - od 
ulice Na Blatech směrem k ulici Konzumní, Stoka C - ulice Na Mokřinách, Stoka C 2–0 - ulice K Jezírku (po ulici Nad Osadou), 
Stoka D - ulice Cedrová (do ulice Na Mokřinách), Stoka D1 - ulice Mátová, Meduňková (do ulice Na Mokřinách), Stoka F - ulice Za 
Lesem, Stoka F2 - ulice Za Lesem 9, 9A;

Společný rok 2021 v naší Sokolovně
Pojďme nemluvit o tom, co se loni v Sokolovně nesmělo, jak dlouho bylo zavřeno, ale spíše zavzpomínat na to, co jsme zde loni 
zažili. A že toho bylo.

V květnu se zde rozběhl opět život, přes pomalé nádechy, jsme v červnu po malých doušcích ochutnali krásu českých vín na 1. 
degustaci. Červenec byl ve znamení SVALmánie. 3 dny jsme společně sportovali a bavili se, bez rozdílu věku. Dostali jsme malou 
ochutnávku toho, co nás čeká po dostavění haly, jejíž stavba byla v plném proudu. V létě přijel rychlík z Bradavic a odvezl naše 
děti do školy čar a kouzel. A to hned dvakrát!! Poprvé jsme na příměstských táborech mohli využít komfort zázemí Sokolovny. 
Proběhl zde též kemp našich fotbalových nadějí. Září se neslo ve znamení 1. Lhotského vinobraní. Co říct? Burčák, víno, dobré 
jídlo, skvělá muzika a i děti si přišly na své. Říjen?? Konečně hala!! Dočkali jsme se. Náš Sokol a SVAL našli zázemí pro svoje 
sportovní aktivity a začalo se sportovat. 

A pak přišla událost roku. Městský obvod pro nás přichystal 1. Lhotský bál a hned 
na Sv. Martina. Protančili jsme střevíce, pomohli našemu Honzíkovi Kopalovi 
a oficiálně popřáli, po letech úsilí a snažení spousty lidí z řad MO a Sokola, naší 
Sokolovně, ať slouží nám všem.

Všichni jsme zde našli místo, kde můžeme my a naše děti sportovat, kulturně 
a společensky se setkávat a trávit zde volný čas. Fotbal, volejbal, roztleskávačky, 
cvičení pro nejmenší, badminton, taneční kurzy pro děti, intervalový trénink, joga, 
pilates, bodyforming, kruhový trénink pro dospělé. 

Bylo toho dost, vzpomínáte? 

Přesto chceme být v dalším roce ještě aktivnější (doba už nám to určitě dovolí). 1. 
bomba už přišla v lednu. Divadlo a Martin Stránský ve Lhotě. To v minulosti bylo 
něco hodně vzdáleného.

A na co můžete v roce 2022 těšit? Fitness Day, Maškarní pro děti. Josefovský 
bál. A co třeba další divadelní představení už v dubnu? Dětský den na oslavu 1. 
narozenin SVALu, Svalmánie, příměstské tábory, letos dokonce tři. Vinobraní, 
dušičky, mikulášská… 2. Lhotský bál na Sv. Martina a spoustu dalšího… 

Tak se zase mockrát uvidíme :)

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost 
a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků 
a násilníků.

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního 
hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených 
okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior 
v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic 
netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, 
ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje 
peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, 
protože je například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro 
předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, 
jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, 
která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem 
a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.

Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě 
tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem 
příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého 
jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.

Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní 
a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.

Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými 
jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:

„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, 
že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude 
chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na 
telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“

Seniorům proto radíme
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi 

nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším 
příbuzným.

• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte 
Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající 
z telefonátu.

• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám 
kontakt s rodinou nepodaří navázat.

• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani 
pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např. doklady 
(mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o pa-
dělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, 
kamer apod.).

Strážnice ve Lhotě úřaduje v novém 
kontaktním místě 
Od 1. ledna letošního roku využívá strážnice s osobní a územní odpověd-
ností v městské části Lhota k úřadování nově zřízeného kontaktního mís-
ta. To se nachází v prostorách budovy nové Sokolovny na adrese Kolem 
Zahrad 558/11. Obyvatelům Lhoty, kteří chtějí za ní přijít a předložit jí své 
podněty, požadavky, stížnosti či vyřídit s ní svůj přestupek, je zde k dispozi-
ci každé pracovní pondělí od 15.00 do 17.00 hodin.

Budova nové Sokolovny
Kolem Zahrad 558/11

každé pracovní pondělí 
15.00–17.00

Autor: Jan Šlehofer


