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

Program ZMO 
13. 9. 2021, 17:30

1. Zahájení, zapisovatel, 
návrh komise, ověřitelé,

2. zpráva starostky,

3. rozbor hospodaření 
1-8/2021,

4. rozpočtová opatření,

5. dotace na rok 2021 –  
Pro rozvoj Lhoty,

6. dotace na rok 2021 –  
Klub maminek,

7. statut města Plzně,

8. novela OZV – místní 
poplatek za odkládání 
komunálního odpadu,

9. návrh nařízení,

10. VŘ – projektová 
dokumentace 
víceúčelové budovy,

11. prodej pozemků – 
618/463, 618/42, 40/7, 
40/6, 437/37, 437/36,

12. stanoviska k budoucím 
majetkoprávním 
vypořádání – Lettl, 
Polívka,

13. pracovník pro veřejné 
práce a úklid,

14. vyúčtování dotací za rok 
2020,

15. kontrola plnění 
usnesení,

16. informační zpráva,

17. různé,

18. závěr.

Spolek volnočasových 
aktivit Lhota – SVAL
Vážení sportovní přátelé,

rád bych představil sportovní spolek, který vznikl u nás ve Lhotě. Jedná se o Spolek vol-
nočasových aktivit Lhota zkráceně SVAL, který byl založen v dubnu 2021 Honzou Šle-
hoferem a Honzou Matasem. Chtěli bychom ve Lhotě organizovat a pořádat sportovní 
a další volnočasové akce pro Lhoťáky a nejen pro ně.

Již jste mohli zaznamenat, že v červnu proběhla akce nazvaná Svalmánie. Tato akce 
vznikla za účelem představení právě nově vzniklého spolku. Během tří dnů jsme na ma-
lém hřišti s umělým povrchem představili a ukázali skoro desítku sportů, které chystáme 
spustit od října souběžně s otevřením nové haly ve Lhotě. Sporty a volnočasové aktivity 
jsou jak pro děti, tak pro dospělé a v současné době se jedná o badminton, bodyforming, 
intervalový trénink, jógu, kruhový trénink, ladies workout, malý přírodovědec, svalíček, 
svalík, šachy a tanec. Nabídku těchto aktivit můžete sledovat na webových stránkách 
sval21.cz. Celou Svalmánii zakončila kapela W Band.

Další pořádanou akcí spolku v letních měsících byl Letní příměstský tábor – Putování za 
Harry Potterem, který proběhl ve dvou turnusech. V prvním turnusu v červenci se kempu 
zúčastnilo 32 dětí a mimo kouzelnické tématiky se děti podívaly i do ZOO v Plasích, kde 
adoptovaly lva, surikaty a sovy. Při druhém turnusu v srpnu se 40 dětí podívalo do Arbo-
reta Sofronka, kde si mohly nakrmit daňky a sázely stromky.

Na přelomu prázdnin byl Fotbalový kemp, který proběhl koncem července ve spolupráci 
s TJ Sokol Lhota. Kemp probíhal na hřišti Sokola a během tří dnů si skoro dvacet dětí vy-
zkoušelo plno fotbalových věcí jako například různé kličky a střelbu z různých pozic. Plno 
fotek ať už z fotbalového kempu či dalších akcí můžete najít na našich facebookových či 
instagramových stránkách sval21.cz.

Pořádané akce se povedly a byly na ně kladné ohlasy, z čehož máme velkou radost. Příští 
rok na ně navážeme a doufáme, že se z nich stanou tradiční akce ve Lhotě. Děkujeme 
všem za účast a podporu.

Autor: Šlehofer;

Děkujeme autorům:

Broumský (grafika), Hončarová,  
Hovjacká, Šlehofer;

Čtvrtek 16.9. 
16:00 -  ochutnávka a prodej burčáku uvnitř hospody
 

16.- 18.9.2021
v areálu Sokolovny Lhota 

Pořádáno za podpory Sokolovna Lhota a ÚMO Plzeň 10 - Lhota

Pátek 17.9., 16:00 - 22:00 
16:00 - oficiální zahájení vinobraní
16:00 -22:00 - ochutnávka a prodej Moravských a českých vín, bohaté občerstvení
18:30 - 20:30 - vystoupení Jazzového seskupení TRIO D v čele
 se zpěvačkou Bárou Směšnou ( MUŠKA)

Sobota 18.9., 10:00 - 22:00 
10:00 -22:00 - dílničky pro děti, ochutnávka a prodej Moravských a českých 
vín, bohaté občerstvení
13:00 -22:00 - doprovodný program: taneční vystoupení Unique Plzeň, 
ukázka motorek babiček
19:00 - vystoupení Duo Maniacs accordions. 
Sobotním programem provází Pepík Pospíšil.

1.LHOTSKÉ  VINOBRANÍ

Zakoupením vinné skleničky v hodnotě 100 Kč získáte neomezený vstup 
po celou dobu konání Vinobrání. Možné zakoupit od 15.9. v Sokolovně 
Lhota. Sklenička je nepřenosná.
Děti vstup zdarma.

facebook.com/SokolovnaLhota@ jan.slehofer@seznam.cz

Program:



Muška je nyní ZUŠka
Dobrý den, 

rádi bychom Vás informovali o změně Malé umělecké školičky – Mušky z. s. na Základní 
uměleckou školu Zámeček (Muška).

Díky podpoře obce městské části Plzeň 10 – Lhota a SSUPŠ Zámeček bude ateliér 
v Mušce nadále fungovat pro všechny zájemce.

Muška v letošním roce oslaví deset let své aktivní činnosti v oblasti výtvarných aktivit, 
které v posledních letech dosahovaly 100 % obsazenosti. Ve své desetileté historii se 
Muška zapojovala do různorodých kulturních aktivit v rámci obce a mimo ní. Rozsvěcení 
Betléma vytvořeného místními seniory se již stalo tradicí, bazary v prostorách zahrady, 
vynášení Morany, Evropské dny sousedů a dětské příměstské tábory se byly vždy hojně 
navštěvovanými akcemi.

V rámci nového formátu ZUŠ Mušky máme pro děti připravené výtvarné kurzy, tak jak jste 
na ně byli zvyklí (keramika, kresba, malba a grafika). Výtvarné skupiny budou rozděleny 
na přípravné kurzy pro malé děti, kurzy pro straší děti, kurzy pro dospělé a seniory.

Aktuální informace budete nyní dále nacházet facebooku ZUŠ Mušky a dále i webových 
stránkách SSUPŠ Zámeček (ZUŠ Křimice). Žádáme zájemce o kurzy, kteří mají zájem 
navštěvovat některý z kurzů, aby nás obratem informovali na mail a nepropásli tak zápis.

Benátská noc
Za podpory a spolupráce s Magistrátem města Plzně a MO Plzeň 10 – Lhota proběhne již 4. ročník multižánrového festivalu 
Benátská Noc - zpátky do Lhoty . Akce odstartuje v sobotu 18. 9. 2021 v 15:30 na louce za lávkou Járy Cimrmana ve Lhotě. 

ůžete se těšit na kapely Mordor´s Gang, Geronimo, A.F.T. a Ponorka Band.

Přijďte se pobavit, dobře se najíst a dát si pár piv.

Nové zahradní prvky v Mateřské škole 
Plzeň – Lhota
Naše mateřská škola se zapojila do výzvy NPŽP 7/2019-6.1.C a) Přírodní zahrady a zís-
kala dotaci 374 722,50 Kč ze SFŽP. 

Do stávající zahrady byly instalovány nové prvky podporující environmentální výchovu: 

Hmatové chodníky – budou sloužit k poznávání různých přírodnin a přírodních materiálů, 
kterými jsou vyplněny. Díky střídání různých povrchů, tvarů, materiálů se u dětí rozvíjí 
smyslové vnímání, plní roli relaxační a dětem přináší dobrou pohodu. 

Tři vrbové chýše a přístřešek s rákosovou střechou se stoly a lavicemi tzv. badatelny - 
dětem umožní pozorovat přírodu, zkoumat, objevovat a experimentovat. Děti se budou 
učit vnímat rozmanitost v přírodě, provádět pokusy s živou i neživou přírodou. Experimen-
tovat s vodou, sněhem a  ledem. Zkoušet sázet rostlinky ze semínka apod. V přístřešku 
budou také pracovat s pořízenou literaturou, atlasy květin a rostlin.

Výsadba 290 ks keřů a 3 stromů – stromy a keře nám vytvoří postupem času zastíněné 
místo vhodné pro relaxaci zejména v jarních a letních měsících a stanou se domovem 
ptáků, které budou děti pozorovat a v zimě krmit.

Cílem projektu je nejen podporovat u dětí pozitivní vztah k přírodě, ale také, aby získaly 
povědomí o tom, jak je důležité přírodu chránit a pečovat o ní. 

Jsme rádi, že se nám realizace projektu podařila.

Autor: Hovjacká (Ředitelka MŠ Plzeň – Lhota)

Hledáme jakékoliv 
staré fotografie 
Lhoty
Shromažďujeme jakékoliv 
historické fotografie Lho-
ty, které budou použity pro 
účely výstavy o Lhotě. Pro-
síme o jejich doručení, v po-
době elektronické na email 
honcarovaz@plzen.eu nebo 
přímo do kanceláře č. 3 do 
budovy ÚMO Plzeň 10-Lho-
ta. Fotografie budou oske-
novány a vráceny majiteli. 
Děkujeme.

Kalendář akcí

13. 9. 2021 od 17:30
Zastupitelstvo ÚMO 10
budova ÚMO 10

16.–18. 9. 2021 od 16:00
1. Lhotské vinobraní
Sokolovna Lhota

18. 9. 2021 od 15:30
Benátská noc
za lávkou Járy Cimrmana

25. 9. 2021 od 14:00
Česnekiáda s kouzelníkem
za lávkou Járy Cimrmana

8. 10. 2021 od 14 do 22 h. 
9. 10. 2021 od 8 do 14 h.
Parlamentní volby
budova ÚMO 10

říjen 2021
Drakiáda

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

E-mail     muska@muskaplzen.cz


