LHOTAK
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10–LHOTA

2. ROČNÍK – LEDEN 2020

Nejbližší akce
20. 1. 2020 od 17:30

Zastupitelstvo
ÚMO

27. 1. 2020 od 16:00

Zápis do Mušky

Malá umělecká školička Muška

Kurzy v Mušce
Pondělí
Keramický a výtvarný kroužek
pro děti (15:30–17:00), Keramický a výtvarný kroužek pro starší
děti (17:00–18:30)
Středa

Milí Lhoťáci, Vážení sousedé,

Keramický a výtvarný kroužek
pro menší děti (16:00–17:30)

Materiály můžete osobně přinést na
úřad do kanceláře pí. tajemnice Strejcové nebo zaslat elektronicky na email:
700let@plzen-lhota.cz.

Keramický a výtvarný kroužek
pro menší děti (16:00–17:30),
Keramika pro dospělé
(18:00–19:30)

Stejně tak uvítáme Vaše osobní postřehy
či jiné podněty, které můžete posílat na
uvedenou emailovou adresu.

Barbora Směšná
+420 607 130 206

jak jistě víte, letošní rok bude pro náš
obvod významný tím, že budeme společně oslavovat 700leté výročí první zmínky
o obci Lhota. Přibližně od května do září
tohoto roku budou probíhat nejrůznější
akce, spojené s těmito oslavami. Abychom
neponechali nic náhodě, prosincovým rozhodnutím zastupitelstva byla ustanovena
jubilejní komise ve složení:
Zdislav Princ, Jaroslav Šindelář, Miroslav
Petr, Jiří Knotek, Petr Kodl, Zdeňka Kubalová a Zdeňka Hončarová,
která bude mít na starost organizaci oslav,
zpracování připomínek a námětů občanů
a vlastní realizaci některých dílčích akcí.
Na tyto osoby se také v souvislosti s oslavami můžete obracet.
Jako součást oslav zamýšlíme také uspořádání dlouhodobé výstavky historických
fotografií naší obce a vybrané se stanou
součástí tištěné publikace vydané k tomuto výročí.
Pokud máte k dispozici nějaké dobové fotografie nebo jiné historické dokumenty,
prosíme Vás o jejich poskytnutí k digitalizaci.

Komise navrhla oficiální název akce „Lhota nás baví“, který se bude objevovat na
různých propagačních materiálech, logu
a upomínkových předmětech.
Po prvním zasedání komise již vzniklo několik nápadů, o kterých se bude dále jednat. Ve hře je například památník umrtí letců, průjezd historického konvoje, výsadba
jubilejní lípy nebo mše ve Lhotě.
O chystaných akcích a celém programu
oslav Vás budeme průběžně informovat
v některém dalším čísle zpravodaje a na
webových stránkách www.plzen-lhota.cz.
Autor: Ondřej Topinka

Čtvrtek

Pozvánka na ZMO
dne 20. 1. 2020
od 17:30
Program
1. zahájení, zapisovatel, náv.
komise, ověřitelé
2. zpráva starostky
3. prodej pozemků p. č. 437/1
a 437/34
4. dotace 2020 – Klub
maminek
5. stanovení odměn
6. kontrola plnění usnesení

Příští číslo 17. 3. 2020
uzávěrka 10. 3. 2020

7. různé
8. závěr

8. ročník Veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem®
přípravy v plném proudu!
Grafia, s.r.o. již osmým rokem připravuje prestižní veletrh práce a vzdělávání pod názvem Klíč k
příležitostem, který se tradičně koná v lednu v Plzni.
Důležitou změnou je místo konání – veletrh nově proběhne ve sportovní hale TJ Lokomotiva, Úslavská
75, Plzeň, ve středu 29. ledna 2020.
Pořadatel akce, plzeňská společnost Grafia, s.r.o., tradičně spolupracuje s významnými partnery na trhu
práce v regionu (Úřad práce, krajská pobočka v Plzni, HK ČR, ZČU, AIVD ČR).
„ V situaci, kdy je míra nezaměstnanosti v Plzeňském kraji stále nízká – k 31. 10. 2019 je to 1,99% zaměstnavatelé při náboru často sázejí na zajímavé firemní benefity, pracovní podmínky, vzdělávání svých
lidí a neváhají ani připlatit na mzdách. I proto je veletrh výzvou nejen pro ty, kteří aktuálně hledají práci,
ale i pro všechny, kdo hledají změnu nebo si chtějí ověřit svoji cenu na trhu práce“, říká Ing. Štěpánka
Pirnosová, obchodní ředitelka Grafia, s.r.o.
Na návštěvníky se těší atraktivní zaměstnavatelé nejen z regionu, jako například 4flow, ASSA ABLOY
ES Production, AURES Holdings, HUTCHINSON, Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, Česká
pošta, ČEZ, Daikin Industries Czech Republic, DFH Haus CZ, Drůbežářský závod Klatovy, ELFETEX, EvoBus
Česká republika, Geis CZ, CHRIST CAR WASH, Kermi, KS-Europe, MAGNA Seating Pilsen, MD ELEKTRONIK,
MEA Service, MOTOR JIKOV Group, NOVEM Car Interior Design, Penny Market, RSF Elektronik, Safran
Cabin CZ, Schäfer – Menk, Sony DADC Czech Republic, STÖLZLE – UNION, SWIETELSKY stavební, Triangle
Recruitment, Úřad práce České republiky, WITRON Logistik + Informatik GmbH, a další.
Nabízeno bude několik set pracovních pozic z celého Plzeňského kraje a okolí.
Aktuálně firmy hledají všechny úrovně kvalifikací a opravdu rozmanité profese pro muže i pro
ženy. Spektrum nabízených pracovních pozic je opět velmi široké – firmám chybí lidé v provozu
stejně jako v administrativních pozicích, v odděleních kvality, nákupu, obchodu, IT, apod.
Veletrh je určen všem, kdo hledají práci či brigádu - lidem bez rozdílu věku či vzdělání, těm, kteří
chtějí změnu či jsou aktuálně nespokojeni se svým místem, studentům posledních ročníků středních škol a
jejich učitelům, vysokoškolákům i lidem registrovaným na úřadu práce. Všichni návštěvníci mají vstup
ZDARMA.
Velký zájem bývá tradičně i o doprovodný program. Na návštěvníky čeká řada přednášek, poraden
i aktivit pro radost.
Na veletrhu budou opět vyhlášeny ceny Mamma/Parent Friendly pro zaměstnavatele přátelské
rodinám svých zaměstnanců. Oceněné podniky splňují kritéria hodnocení, vytvářejí dobré podmínky pro
zaměstnance s rodinami, umožňují zkrácené úvazky, využívají pružnou pracovní dobu, provozují nebo
podporují firemní školky či jesle, pořádají akce pro rodiny s dětmi či umožňují péči o rodinné příslušníky,
apod.
„Veletrh nejen vzdělává a propojuje uchazeče s podniky, ale také pomáhá. Již tradičně sbíráme na veletrhu
staré dioptrické i sluneční brýle a společně s Lions Clubem je posíláme potřebným. Přidejte se v lednu
k nám, těšíme se na Vás. Přijďte, nudit se určitě nebudete“ uzavírá Š. Pirnosová.
Další informace:
Fotogalerie 2019:
Kontakt:

http://praci.najdisi.cz
https://veletrhprace.rajce.idnes.cz/2019/
Ing. Štěpánka Pirnosová, obchodní ředitelka Grafia, s.r.o

