
Lhotský zpravodaj
ÚVODNÍ SLOVO:

Vážení spoluobčané,

po prázdninové odmlce se opět 
připomínáme dalším vydáním 
našeho občasníku. Letošní let-
ní měsíce příliš neoplývaly hez-
kým počasím, spíše nám připo-
mněly vrtkavost přírody. Doufám, 
že i pro vás bylo uplynulé ob-

dobí úspěšné a stejně jako my, jste vstoupili s  elánem 
do nového školního roku a nových povinností. O prázd-
ninách se konalo ve Lhotě několik kulturních akcí. 
Na pouťové zábavě nám k poslechu i tanci zahrála 
skupina KLEOPATRA. Hned druhý den se v rámci kaž-
doroční pouti konala také Poutní mše v kapli na ná-
vsi. Při její příležitosti předal farnosti náš místní sochař 
pan Šindelář sošku svaté Anny, která je nyní umístěna 
v kapličce. Za to moc děkujeme. Dalším kulturním poči-
nem byla zábava uspořádaná TJ Sokol Lhota. Již tradičně 
nám zahrála Víla Análka. A to nejlepší přišlo až s koncem 
prázdnin. Uspořádali jsme pro naše občany večerní pro-
mítání, neboli Lhotský biják. Náves opět ožila. Skupinky 
lidí se scházely se židličkami a dekami už po osmé ho-
dině večerní. Každý nedočkavě očekával začátek promí-
tání. I my sami jsme byli překvapeni, jaké kvality zvuku 
a obrazu se dá v polních podmínkách dosáhnout. I po-
časí nám velmi přálo. Založili jsme novou kulturní tradici 
ve Lhotě a už teď se moc těšíme na další ročník. Co nás 
však nejvíc těší, že náš obvod během tohoto období do-
končil první z velkých úkolů, které jsme si na konci loň-
ského roku předsevzali. Tím bylo otevření nové mateřské 
školy ve Lhotě. Proto mi dovolte, abych zrekapitulovala 
historii její výstavby. 

Již v roce 2007 tehdejší starosta Jiří Schoř zahájil 
s vedením města Plzně diskusi o nutnosti nové budo-
vy. O rok později byly připraveny prostředky pro tuto 
investici v rozpočtu města, zakoupen pozemek a zadá-
na projektová dokumentace. A začaly první problémy. 
Tím hlavním byla přístupová komunikace do této lo-
kality. Dá se říci, že téměř celý rok 2009 se nesl v du-
chu schůzek k řešení tohoto stavu. Městu se přesto ne-
podařilo dojednat původní variantu přístupové cesty. 
Na počátku roku 2010 bylo rozhodnuto o nové variantě 
cesty a také o zlevnění stavby. Proto bylo třeba pozmě-
nit projektovou dokumentaci. Stavební povolení město 
získalo v létě roku 2010, kdy byl vysoutěžen zhotovitel 
a v lednu roku 2011 mohla stavba začít. Přes počáteční 
problémy s počasím a všudypřítomnou vodou, byly práce 
započaty a školka dokončena v termínu. Naši nejmenší se 
do zbrusu nové školičky nastěhovali těsně před začátkem 
letošního školního roku.

Bc. Zdeňka Hončarová, starostka

září 2011
občasník
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LHOTA MÁ NOVÉ 
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

 
V sobotu 18. června letošního roku bylo ve Lhotě za účasti 
primátora města Plzně Martina Baxy slavnostně otevřeno 
víceúčelové hřiště. Od prvního dne je hřiště hojně využívá-
no nejen dětmi, ale i dospělými. Pravidelné „tréninky“ no-
hejbalu a volejbalu se prolínají s nájezdy malých fotbalistů 
a basketbalistů. S radostí přijaly možnost využití také uči-
telky z mateřské školy, které ho s dětmi  mohou využívat 
v dopoledních hodinách.

Na snímku primátor města Plzně Martin Baxa, předseda TJ Sokol 
Lhota Aleš Nejdl a starostka Zdeňka Hončarová

Hřiště lze také využít k pořádání turnajů. První již pro-
běhly a další zájemci jsou vítáni. Stačí kontaktovat správ-
ce Jaroslava Vakeše, na telefonním čísle 739 173 091 
a domluvit podrobnosti. Samozřejmě je také možné za-
mluvit si hřiště pro pravidelnou i nepravidelnou aktivitu, 
například tenis.
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NOVÁ BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nemožné se stalo skutkem! Asi jen málokdo věřil, že po dlouhých letech slibů nová mateřská škola ve Lhotě 
vyroste. A přesto byla 31.8.2011 nová školka otevřena. Místní děti i občané si mohli prohlédnout herní místnosti 
budovy a zahradu s novými dětskými prvky. Všichni byli okouzleni velkými a barevnými prostory, děti zau-
jaly nové hračky a barevné doplňky. Budova včetně projektu a vnitřního vybavení byla hrazena z prostředků 
města a stála zhruba 25,5 mil. Kč. Vybavení zahrady dětskými prvky bude financováno z prostředků našeho 
městského obvodu.

Kapacita školky byla navýšena z původních 18 míst na 50, dále můžeme zažádat o navýšení až na 56 míst. 
K tomu ale dojde až v případě velkého zájmu po zápisech na začátku roku 2012. V rámci výuky budou probíhat 
kroužky „Hrajeme si na divadlo“, „Co dokáže papír“ – výtvarný, Ranní zpívánky, výuka anglického jazyka pro 
předškoláky, aerobik pro děti, jóga pro děti.

Na snímku střihá slavnostní pásku mateřské školy primátor města Plzně Martin Baxa a starostka Zdeňka Hončarová

V nové mateřské škole se dětem moc líbí
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CO BY JSTE MĚLI VĚDĚT:

CVIČENÍ PRO MALÉ DĚTI
Vážení rodiče, přijďte si zacvičit 

 s Vašimi dětmi!

Připravujeme kurz cvičení pro rodiče s dětmi  
ve věku 1 až 3 roky, který se bude konat každý 
pátek dopoledne v tělocvičně v budově staré školy 
ve Lhotě. 

Informace o předplatném a přihlášky na tel.: 
774 206 188, pí. Milotová nebo e-mail: magda.
lhota @seznam.cz.

ZRUŠENÍ JÍZDENKOVÝCH  
AUTOMATŮ

Na základě oznámení PMDP, a.s. bude od 1.ledna 
2012 ukončen provoz všech jízdenkových automatů 
provozovaných na území města Plzně a v přilehlých 
obcích. Předpokládá se, že plnohodnotnou alterna-
tivou k prodejním automatům bude SMS jízdenka. 
Další možností zůstává zakoupení jízdenky přímo u 
řidiče či pořízení Plzeňské karty.

ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ

Sběr separovaného odpadu není pro obvod jed-
noduchou záležitostí. Neustálý nepořádek kolem  
a uvnitř kontejnerů je jen těžko přehlédnutelný.  
Na druhou stranu nás může těšit, že tím přispíváme 
k čistějšímu ovzduší v Plzni. Děláme to hlavně pro 
sebe a své děti.

MĚŘIČ RYCHLOSTI
Jak jste si určitě všimli, byl odstraněn měřič 

rychlosti ve směru od Dobřan. Tento měřič ne-
patřil obvodu, byl zde městem umístěn pouze  
na dobu určitou. Jelikož si myslíme, že tyto měřiče 
pozitivně působí na dodržování rychlosti, rádi by-
chom na dalším zasedání zastupitelstva projednali 
nákup vlastního měřiče.

NOVÁ SLUŽBA VE LHOTĚ
V sobotu 1. října 2011 a následující soboty bude ote-
vřena provozovna Čištění, praní, žehlení, mand-
lování  a opravy oděvů. 
KDE? Ve staré škole v ulici K Návsi
KDY? 9.30h - 11.30h
KDO? Jana Jirková, Cedrová 4, 301 00 Plzeň

VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ
Zhruba v polovině října plánujeme uvítat nové ob-
čánky Lhoty. Pokud máte rodiče zájem o to, aby-
chom mohli Vaše děti přivítat, prosím kontaktujte 
náš sociální odbor, paní Kinkorovou buď osobně 
v přízemí budovy ÚMO Plzeň 10 – Lhota, kancelář 
č.2, nebo na telefonu 378 03 6895.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
Výstupní autobusová zastávka při vjezdu do Lhoty 

je předmětem našeho zájmu z důvodu neupravenosti 
povrchu a velmi obtížné dostupnosti při vystupování  
z autobusu, především pro starší občany. Problém 
řešíme se Správou veřejného statku města Plzně, kde 
jsme si zadali vypracování řešení této situace. Problé-
mem je v tomto místě „hrneček“ vodovodního řadu, 
kolem kterého je neustále voda a místo se vymílá. 
Bohužel Vodárna nepovolila vyvýšení hrnečku na 
úroveň zamýšlených betonových pasů, které měly 
lidem umožnit pohodlnější výstup z MHD. Prozatím-
ním řešením bude, jak nám sdělila SVS MP, posunutí 
zastávky zhruba o 9 m, aby lidé nevystupovali do 
vody. I nadále ale budeme trvat na vyvýšení plochy 
pro výstup.

Lhotský biják
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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PŘI PROVOZU KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ

Dne 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dovolujeme si vás proto seznámit  s  tím  nejdůležitějším – 
jak často kontrolovat a kdy dělat revize.
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
d) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

LHOTSKÉ ROZTLESKÁVAČKY
V loňském roce se začala děvčata ze Lhoty  

a  Valchy pravidelně scházet na cvičení při hudbě.
Za několik měsíců připravila první vystoupení. Další 
pak následovala až do června. 
Svůj pestrý a úspěšný rok  zakončily dívky předsta-
vením na Balonové show na Borské přehradě.
Opětovné setkání dívek po prázdninách bylo  
9. září v tělocvičně  Lhotecké staré školy a každý 
pátek od 17 hodin se roztleskávačky scházejí při  
společném cvičení a tanci po celý školní rok.  
 

Hana Jílková

INFORMACE Z RADNICE

Termíny konání zastupitelstva 

Termíny konání zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota v roce 
2011 jsou: 19.9., 12.12.

Kontejnery
18. 9. – tráva
2. 10. – tráva, bioodpad ze zahrady (poslední svoz trávy)
16. 10. – velkoobjemový a nebezpečný odpad
Kontejnery jsou k dispozici od 17.00 do 19.00 nebo  
do naplnění.

Důležitá telefonní čísla

 

Policie ČR                         158
Záchranná služba               155
Hasiči                               150
Městská policie                  156
ČEZ - poruchy                  840 850 860
RWE (plyn) - poruchy                      1239
Vodárna - poruchy             377 413 444


