
Dětská mikulášská zábava
V  sobotu 3. 12. 2022 se uskutečnila každoroční akce pro 
naše nejmenší - Mikulášská zábava, spojená se soutěžemi, 
básničkami a  tanečky s  pohádkovými bytostmi. Malým 
čertíkům a  čerticím jsme předali celkem 101 balíčků mlsání. 
Pořadatelé by rádi poděkovali Mateřské školce - za výzdobu 
a  dekorace sálu, Lentilkám a  Kačce Hamouzové - za 
vystoupení roztleskávaček, Gábi Benešové - za píseň na flétnu 
Tři Oříšky, Nohejbalistům ze Lhoty - při přípravách sálu, Markét 
Hončarové - za sladké odměny pro děti a  celé Mikulášovo 
partě. 

Klub maminek Lhota z.s  by rád jménem všech členů 
poděkoval za skvělé odpoledne a  všem popřál krásné 
a klidné Vánoce a šťastný nový rok 2023.

Oslavy 104. výročí vzniku ČR
V den státního svátku 28. října 2022 se na Masarykově náměstí 
v  Plzni konaly oslavy 104. výročí vzniku Československa. Na 
pozvání pana primátora Romana Zarzyckého se obřadu 
zúčastnil za náš městský obvod starosta Jan Havel, poklonou 
a  položením kytice u  památníku T.G. Masaryka vzdal hold 
tomuto výročí.

Vítání občánků ve Lhotě
Ve středu 9. 11. 2022 proběhlo v  budově úřadu městského 
obvodu přivítání našich nejmladších spoluobčanů. Obřadu se 
zúčastnilo 13 miminek se svými rodiči.

Rodiny nejdříve přivítala paní Lukášková, referentka sociálního 
odboru našeho obvodu, poté zahrála na flétnu a  zazpívala 
několik písniček Gábinka Benešová. Nové občánky také přivítal 
starosta městské části Plzeň – Lhota Jan Havel a popřál jim 
i jejich rodičům hodně štěstí, zdraví a trpělivosti.

Na závěr došlo k  předání drobných dárků a  květiny pro 
maminky.

Rozsvěcení stromečku
Den před první adventní nedělí jsme ve Lhotě na návsi 
slavnostně rozsvítili Vánoční stromeček. Počasí bylo jak se 
na konec listopadu sluší, pěkně lezavé, ale rodiny s dětmi to 
zřejmě neodradilo, jelikož jich dorazila pěkná řádka. Příchozí 
určitě zahřálo podávání teplých nápojů, živá produkce 
vánočních písní a  příběhu o  Vánoční Hvězdě v  provedení 
Koinonia svatého Jana Křtitele.

Stromeček požehnal otec Tomáš z litické diecéze.  

Příjezd sv. Martina
V  odpoledních hodinách v  neděli 13. listopadu byli občané 
Lhoty svědky příjezdu svatého Martina.

Na návsi se totiž odehrál živý příběh této biblické události 
v podání souboru historického šermu Rytíři koruny české, kde 
diváci mohli obdivovat v akci i živého koně. 

Celou akci provázela  živá hudba a  scénu dotvářely hořící 
ohně, které mohli návštěvníci využít pro opečení buřtů. Akce 
se zúčastnilo kolem 80ti návštěvníků.



 

 
Přijďte si zazpívat 

K O L E D Y 
    a zažít VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  
 
  V NEDĚLI 18. PROSINCE V 15 HODIN  
    NA NÁVSI VE LHOTĚ  
                    _______________ 
            SRDEČNĚ ZVOU: MO PLZEŇ 10-LHOTA 
       DIVADELNÍCI ZE SOUBORU TADEÁŠ GULÁŠ 
        ZAZPÍVAJÍ DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
                    _______________ 
                                A jako vždy:                

SETKÁNÍ S PŘÁTELI, POHODA, SVAŘÁK, OCHUTNÁVKA 
CUKROVÍ                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           


