
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

občasník                                   
 

  
 
čekají především samá pozitiva. Letošní rok byl 
nabytý událostmi. Lhota překročila již 1100 
obyvatel, přivítali jsme 15 nových občánků, ve 
spolupráci s našimi partnery uspořádali mnoho 
krásných akcí pro místní občany. Zrekonstruovali 
jsme budovu na služby, dokončujeme projekt 
rekonstrukce Návsi, posílení vodovodu, řešíme 
sokolovnu. Ve spolupráci s městem také 
pracujeme na posilování výstražného systému, 
doplňování veřejného osvětlení a samozřejmě i 
nadále důrazně trváme na zbudování kanalizace.  
 
Dovolte mi, abych Vám všem jménem celého 
zastupitelstva i úřadu popřála klidné a krásné 
prožití vánočních svátků a v Novém roce hlavně 
zdraví. Přijměte také pozvání na 18.12.2013 od 
15,00 do zrekonstruované budovy bývalé 
školy, kterou bude možné si prohlédnout. 
 
Bc. Zdeňka Hončarová 
starostka 
 
INFORMACE Z RADNICE 
Plán zasedání zastupitelstva MO Plzeň 10 – 
Lhota v roce 2014: 
5.2., 16.4., 25.6., 17.9., 3.12 a to vždy od 17,30 
hod v zasedací místnosti v budově ÚMO Plzeň 10 
– Lhota. 
 
ZAHRADA POHÁDEK  
    V rámci projektu Pohádkové stezky byla 
14.9.2013 slavnostně otevřena veřejnosti Zahrada 
Pohádek na zahradě u bývalé mateřské školy – 
dnes MUŠKY. Kromě herních a zábavních prvků 
je součástí i venkovní podium, kde přítomní 
shlédli pohádku v nastudování místního 
divadelního spolku TadeášGuláš. Na závěr si 
všichni zatančili a také se posilnili občerstvením 
připraveným Klubem maminek Lhoty. 
   Zahrada je volně přístupná pro všechny občany 
Lhoty. 
                                             Klub maminek, Lhota 
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MO Plzeň 10 – Lhota prostřednictvím 
Poradenského informačního centra o.s. a jeho 
projektu MUŠka připravila na pátek 13. prosince od 
17:00 hodin zábavné odpoledne ANDĚLÉ VE 
LHOTĚ, které navazuje na přechozí úspěšné 
Mikulášské svíčkování.  
 
Pro rodiče a děti bude připraven všestranný program 
plný příjemných setkání s lidmi a novými věcmi. 
Adventní náladu si také mohou účastníci zpestřit 
výrobou andílků z vázacího drátu či tradiční výrobou 
svíček a mnohými dalšími vánočními aktivitami. 
Následně svým dílkem jako dárkem pod vánočním 
stromečkem mohou potěšit i své blízké. Součástí 
zábavného odpoledne ANDĚLÉ VE LHOTĚ bude 
také zpívání Vánočních koled a ochutnávání 
Vánočního cukroví z kuchyní našich přátel a 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení spoluobčané! 
Je až neuvěřitelné, že 
jsme se opět ocitli na 
sklonku dalšího roku. 
Před námi je už jen pár 
dní starého roku a určitě 
očekávání toho, co nám 
přinese rok nový. Já 
pevně doufám, že nás 

 

 
Přijďte si zazpívat 

K O L E D Y 
    a zažít VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  
 
  V NEDĚLI 15. PROSINCE V 15 HODIN  
    NA NÁVSI VE LHOTĚ  
                    _______________ 
            SRDEČNĚ ZVOU:  MO Plzeň LHOTA 
       DIVADELNÍCI ZE SOUBORU TADEÁŠ GULÁŠ 
         DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY ze Lhoty 
                    _______________ 
                                A jako vždy:                

SETKÁNÍ S PŘÁTELI, POHODA, SVAŘÁK, OCHUTNÁVKA CUKROVÍ                                                                        

                                                                                                                                           
 
 
 



účastníků, kteří se tak mohou podělit o své 
kulinářské zkušenosti a výrobky. 
 
Ve spolupráci s  projektem Včelka bude pro naše 
nejmenší návštěvníky připraveno mnoho hraní a 
zábavy v naší mini školičce. Pro rodiče, kteří si také 
budou chtít něco samy vyrobit, zde bude zajištěno 
hlídání pro jejich ratolesti. Díky podpoře Městského 
obvodu Plzeň 10 – Lhota a neocenitelné podpoře 
paní starostky Bc. Zdeňky Hončarové, bude i 
v letošním roce vstup ZDARMA. 
 
Při příležitosti našeho zábavného odpoledne 
ANDĚLÉ VE LHOTĚ bude možné, také zakoupit 
nový MUŠčí kalendář na rok 2014, který obsahuje 
fotografie výrobků účastníku seminářů z letošního a 
loňského školního roku. Dotovaná cena kalendáře je 
stanovena na částku ve výši 100,00 Kč. Kalendář je 
možné si prohlédnout na našem facebookovém 
profilu prostřednictvím našich webových stránek 
www.muskaplzen.cz a případně jej objednat na mailu 
info@muskaplzen.cz. 
 
MUŠka a Včelka do nového roku opět připravily 
otevřít své brány, rodičům a dětem všech věkových 
kategorií. Pro naše nejmenší žáčky provozujeme 
malou školičku Včelka, pro větší žáčky v projektu  
MUŠka boudou probíhat kroužky malování, kreslení 
a keramických prací. Pro velké kluky a holky jsme 
připravili kurzy keramiky, uměleckého šperku a také 
uměleckou průpravu pro příjímací zkoušky na střední 
školy. Pro dospělé a seniory bude nadále pokračovat 
úspěšný keramický kroužek a Art meditační kroužek 
s Ak. mal. Jaroslavem Šindelářem a kroužek 
uměleckého šperku.  
 
V neposlední řadě bychom rádi s prvními paprsky 
jara začali realizovat víkendy s pečením chleba 
v tradiční peci na chleba, která vyrostla v naší 
zahradě díky podpoře Městského obvodu Plzeň 3. 
 
Závěrem bychom všichni pracovníci MUŠky a Včelky 
rádi poděkovali všem naším přátelům a 
podporovatelům a popřáli jim a všem vám čtenářům 
krásné prožití svátků Vánočních a vše nejlepší do 
Nového roku 2014. 

Tomáš Havlík 
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LITICÍCH 
PŘEDSTAVUJE SVOJI ČINNOST. 
 
Dobrý den milí Lhoťáci. 
Již před  časem nás, litické hasiče, napadlo, proč 
vlastně ve Lhotě nejsou hasiči? Odpovědi jsme se 
dopátrali až potom, co jsme navštívili paní starostku 
ve Lhotě a na toto téma jsme si s ní povídali. „Není 
kde“, zněla odpověď. „Ještě na konci 80. let sbor 
hasičů ve Lhotě fungoval, ale po majetkových 
transformacích nebylo místo, kde by dobrovolní 
hasiči mohli mít svoje zázemí a rozvíjet svoji činnost.“  

U nás v Liticích máme tu výhodu, že máme nyní kde 
fungovat a máme také hodně mladých členů, kteří 
pomáhají s činností sboru jako takového (hasičské 
kroužky dětí, soutěže v požárním sportu, 

společenské akce, sportovní soustředění, činnost 
v zásahové jednotce obce, apod). Chtěli bychom 
Vám, občanům Lhoty, nabídnout možnost připojit 
se k naší činnosti. Víme, že takovouto činností by 
se každý radši zabýval na půdě své obce, ale 
pokud by se mezi Vámi našli tací, pro které, stejně 
jako pro nás, není žádná překážka „pár metrů“ 
asfaltu a několik minut cesty, mohla by se stát tato 
cesta více společnou. 

Na prvém místě, co nás v současnosti asi nejvíce 
zaměstnává, jsou naše družstva dětí. A tak se 
dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu, co Vám 
chceme sdělit a nabídnout. Pokud máte děti ve 
věku od 6 do 13 let a měli byste zájem se s nimi 
přijet podívat, co taková „dětská hasičina“ obnáší, 
můžete navštívit na schůzky, tréninky a soutěže 
našich dětí. Družstva dětí máme 3, rozdělené 
podle věku a každé družstvo má 1-2 vedoucí. 
Všichni vedoucí mládeže jsou na tuto činnost 
řádně vyškoleni.  

S prací, která je spojena s dětmi, zde samozřejmě 
vzniká také možnost (pro aktivnější rodiče) podílet 
se případně na přípravách dětí na soutěže, či jiné 
další podpoře. Není to však v žádném případě 
podmínkou – neboť máme dobrovolnictví jako 
svou základní ideu.  

Potom jsou zde samozřejmě další možnosti pro 
dospělé s věkem 18-??. Pokud by někoho bavila 
práce - a samozřejmě i zábava okolo hasičů, 
dveře k nám jsou otevřené. Stačí se jen u nás 
zastavit, zavolat, zeptat... Myslíme si, že pokud se 
mezi Vámi najde pár hasičů, kteří u Vás stále jistě 
jsou, je možnost tuto činnost obnovit časem i ve 
Lhotě a udělat tak první kroky k tomu, že by se k 
Vám do obce dobrovolní hasiči zase vrátili a 
obnovila se i činnost zásahové jednotky 
dobrovolných hasičů ve Lhotě.  

Pro více informací si můžete prohlédnout naše 
webové stránky  www.sdh-litice.eu nebo nás 
kontaktovat telefonicky na číslech 

724 660 552 - Bc.Václav Král (starosta sboru) 
776 181 180 - Michal Hausner (náměstek starosty 
sboru) 
Těšíme se na Vás !! 

 

 
 

 
 
 
DOPRAVA VSTIŠ – PLZEŇ a LINKA č.26 
Od 15.12.2013 dojde ke změnám v lince 450558 
Vstiš – Plzeň, kdy autobus nebude již zajíždět do 
Plzně, ale skončí ve Lhotě a naopak. 
Dále pak se zvýší počet spojů linky MHD č. 26, 
které budou zajíždět až do Nové Vsi. Ranní školní 
spoj, který odjíždí v 7,16 hodin bude zajíždět ž 
do zastávky „Šimerova“. Děti, navštěvující 
Růžovku a Šedivku, tedy nebudou muset 
vystupovat na zastávce Bory a autobus je zaveze 
před obchodní dům Luna. 
 
HLEDÁM ČLOVĚKA PRO PEČOVATELSKOU 
PÉČI O VOZÍČKÁŘE. PLACENO Z PENĚZ NA 
MOBILITU. PRÁCE DLE DOMLUVY. JITKA 
HRČKULÁKOVÁ, MOBIL: 732 464 137. 
 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A POSEZENÍ SE 
SENIORY 2013 

 

 
 

 
 

 

 


