Okénko osadních výborů - Osadní výbor Lhota
Pokračujeme v představování činností jednotlivých osadních výborů (OV). V tomto
čísle VZ Vás seznáme s Osadním výborem Lhota, který pracuje ve složení: Marie
Šlapalová – předsedkyně, členové - Jan Hrda, Karel Nippert, Jan Sochor, Olga
Marková, Aleš Kaňa, Radim Poláček a Jiří Valter Kopáček. Oslovili jsme předsedkyni
Marii Šlapalovou, která nám, ve spolupráci se členy osadního výboru, odpověděla na
naše otázky.
Co považujete za největší nedodělek z minulosti, a v čem chcete pokračovat?
V první řadě je to stále neutěšený stav chodníků, což má negativní vliv na bezpečnost
občanů, především dětí a starších osob, kteří musí chodit po velmi frekventované veřejné
komunikaci a v nejvíce nebezpečných úsecích se doposud nepodařilo chodníky vybudovat.
Objektivně je však třeba říct, že nejdříve se řešila otázka, po které straně vozovky se bude
budovat nový chodník, nyní probíhají jednání s vlastníky pozemků kolem této komunikace
a v neposlední řadě probíhají i jednání s MěÚ Vyškov o zabezpečení investic. Bohužel se
vše nedaří tak rychle, jak bychom si všichni přáli, ale podle posledních informací je řešení na
dobré cestě.
Dále bychom byli rádi, kdyby se podařilo opravit místní komunikace uvnitř obce.
Jaké jste si jako výbor vytyčili největší priority ve čtyřletém funkčním období?
Mezi naše priority patří především již zmiňované dobudování chodníků, podél stále více
frekventované státní silnice v obci a v souvislosti s tím nalezení možností řešení dodržování
předepsané rychlosti vozidel v obci 50 km/h, kde charakter hlavní silnice svádí řidiče k jejímu
nerespektování. Byli bychom velmi neradi, kdyby se tato otázka začala řešit až v okamžiku,
kdy již bude pozdě, jak, bohužel, historicky ukazují případy v jiných lokalitách – tím je
myšleno vážná zranění chodců, resp. cyklistů. V této věci chceme zahájit intenzivní jednání
s městskou policií a odborem dopravy o instalaci měřičů rychlosti v obou směrech a jiných
možnostech. Současně oslovit i Policii ČR s požadavkem na větší frekvenci preventivních
měření a silničních kontrol.
Výše popsaný problém však není jen věcí obyvatel Lhoty, ale i všech obyvatel Vyškova, kteří
se stále ve větší míře po této páteřní státní komunikaci přesouvají v rámci svých rekreačních
aktivit, jak na kolech, tak i pěšky.
Ve výhledu je i myšlenka vytvoření obecného povědomí o Lhotě, jako výchozím turistickém
bodu, s čímž souvisí jednání alespoň o částečném znovuzpřístupnění přehradní hráze a dále
vybudování cyklostezky Vyškov – Hamiltony – Lhota – Rychtářov. Konkrétní kroky jsou
však zatím ve fázi diskuse a prověřování reálných možností.
Ovšem již konkrétním úkolem je dlouhodobé řešení ve věci úpravy okolí a přístupu
k pomníku padlých v 1. světové válce – rodáků obce. Jejich odkaz nabývá v dnešní době
opět na významu.
Plánujeme i řešení dalších drobností, které zpříjemní a zatraktivní život v obci, jako jsou
např. kontejnerová stání a také údržba městských pozemků a třeba i zajištění např. částečné
vánoční světelné výzdoby Lhoty, kdy ve Vyškově a jiných částech města se instalují.
Jste spokojeni se spoluprací s městem – volenými orgány i úředníky? Naslouchají
vašim problémům a řeší vaše podněty a připomínky?
Od založení osadního výboru se komunikace s městem postupně vyvíjela, byla období dobrá
i horší. V poslední době však jednání a přístup s vedením města a příslušnými odbory,
změnil k lepšímu.
Pro zkvalitnění komunikace s občany, osadním výborem a vedením města, se chystáme na
podzim tohoto roku, uspořádat besedu.

Na které kulturní, sportovní či společenské akce se mohou občané Lhoty těšit? Co
pro ně v těchto oblastech připravujete?
Oblast kulturního, sportovního a společenského dění, v obci zabezpečuje především dobře
pracující Sokol Lhota, jak pro děti, tak i pro dospělé.
Každý rok a tak tomu bude i letos pořádá TJ Sokol Lhota akce pro děti – Velikonoční
a Mikulášské tvoření, stavění máje, loučení s prázdninami s trasou po okolí Lhoty s plněním
úkolů, skákacím hradem a dalšími atrakcemi, na podzim Lhotská světýlka s lampionovým
průvodem Lhotou a malým ohňostrojem. Každoročně také divadelní spolek APOLO Tučapy
v sokolovně pro malé ale i velké uvádí představení některé z klasických pohádek, pro
dospělé je ve spolupráci s místním pohostinstvím připravována hodová zábava, country
večery, degustace vína a další akce, jako je např. posezení s vařením kolen či grilováním
nebo uzením.
Informace o všech činnostech v místní části Lhota, jsou přehledně vedeny na internetových
stránkách www.lhotauvyskova.cz.
A co chcete říci na závěr?
Uvítáme vyšší zájem občanů Lhoty na spolupráci s osadním výborem a to zejména
v předkládání podnětů na řešení a zlepšování životních podmínek v obci. Tímto již dopředu
zveme všechny občany Lhoty a doufáme, že se na podzim zúčastní v hojném počtu
plánované besedy s vedením města Vyškova, kde budou mít možnost k prodiskutování
stěžejních problémů a témat, týkajících se života v obci a že z této besedy vzejdou i podněty
pro další činnost osadního výboru.
Za rozhovor poděkovala Jitka Wohlgemuthová

