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Zápis ze schůze osadního výboru m.č. Lýsky

dne: 9.1.2014

přítomni: MUDr. Libor Slováček, Ing. Martina Odstrčilová, pan Jiří 

Odstrčil, paní Marcela Moštková, pan Lukáš Hudeček

nepřítomni: 0

Program:

1. projednání – informace o svodu dešťové vody z dálnice do 

Strhance

2. projednání – provozování herny pro děti i dospělé

3. projednání – zapůjčení stolního fotbalu a tenisu

Projednáno:

ad 1, dle informací občanů Lýsek, kteří zcela náhodou mluvili se 

zaměstnanci zeměměřičské firmy, má veškerá spadená 

dešťová voda na dálnici být odvedena do Strhance. Je sice 

naprojektována retenční nádrž, která ovšem nepobere 

veškerou dešťovou vodu a tedy to, co se do ní nevleze, by 

mělo vtékat do Strhance. Ale jelikož už v dnešní době 

obyvatelé těsně sousedící se Strhancem mají při větších 

deštích problémy s množstvím vody ve Strhanci, je zcela 

jasné, že pokud dojde k tomuto napojení, bude okolí 

Strhance  a i část obce částečně pod vodou. A taktéž zcela 

určitě stoupne spodní voda. 

Proto se osadní výbor jednomyslně rozhodl jednat. V pondělí 

předseda p. Slováček společně s ing. Odstrčilovou navštíví 

odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství a 

bude požadovat veškeré dostupné informace o dané situaci. 

Bude doufat, že informace jsou mylné a pokud ne, tak se 
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bude snažit tuto situaci, za pomoci odborníků, vyřešit ve 

prospěch občanů Lýsek.

ad2, členy výboru bylo jednomyslně dohodnuto, že po dobu 4 

měsíců vždy 3. sobotu v měsíci bude pro děti i dospělé 

otevřena herna v budově bývalé mateřské školky. A to v době 

od 15 – 18 hod. Bude zde k dispozici stolní fotbal, stolní tenis, 

společenské hry pro děti, malování barvami, míče. Co se týče 

hlídání či spíše provozu herny, bylo členy výboru dohodnuto, 

že se budou navzájem střídat.

ad3, členy výboru bylo jednomyslně dohodnuto, že občané starší 

18-ti budou mít možnost si přijít zahrát stolní tenis a fotbal 

každý týden vždy v pondělí a pátek od 17 – 19 hod. Vstup do 

školky bude pouze v přítomnosti jednoho člena osadního 

výboru, který bude mít zrovna službu (rozpis služeb bude 

uveden každý měsíc na vývěskách). Bylo dohodnuto, že vždy 

při vstupu se projde s daným zájemcem o zapůjčení 

místnosti, že je vše v pořádku, nic není ztraceno a ani rozbito. 

Po skončení zapůjčení proběhne to samé, tedy zase se opět 

s tím dotyčným projdou místnosti, že není nic poškozeno. 

Vše bude zaneseno do sešitu, který pro tyto účely výbor 

zřídil. Tak chce výbor zabránit tomu, aby nedocházelo 

k ničení majetku. V případě, že dojde k nějakému poškození, 

nebude již dotyčnému umožněn přístup do herny. Co se týče 

úklidu, bude požadováno po zapůjčiteli zametení místností. 

V Lýskách dne 10.1.2014

Zápis provedl: Ing. Martina Odstrčilová


