
Zápis č.2 

Ze schůze osadního výboru Lověšice ze dne 13.12.2011 

Přítomni : Karásek Lubomír, Ševčík Adam, Ryšavý Tomáš, Fojtů Zdeněk, Hrutkaiová Eva, 
hosté: Caletková Jitka (Sokol Lověšice), Skopal Jaroslav (Sokolská župa 
Středomoravská – Kratochvilova) 

1. Projednání využití místní sokolovny a přilehlého hřiště 
- Pan Skopal ve zkratce seznámil přítomné s historickým průběhem změny 

vlastnických práv k lověšické sokolovně a hřišti, od roku 2005 je budova a přilehlé 
hřiště na základě restituce v majetku České obce Sokolské. Klíč od budovy byl 
pověřenou osobou za ČOS (p.Skopalem) svěřen dosavadnímu starostovi Sokola 
Lověšice p. Luďkovi Frgalovi. Dále informoval o klesající členské základně Sokola 
v Lověšicích. 

- Současný stav budovy sokolovny není způsobilý k hlavnímu účelu užívání, protože 
vložené finanční prostředky poskytované prostřednictvím sokolské župy zatím 
nestačily (velké poškození vzniklo při povodni v roce 1997). Sokol by v případě 
činnosti mohl i nadále dostávat prostředky ročně v řádu tisíců. 

- Ze strany členů osadního výboru byl vznesen námět na převod pozemku hřiště 
městu, s nímž by bylo možno jednat o jeho zvelebení a údržbě. Také se hovořilo o 
směně pozemku s Městem Přerov k zajištění lepšího přístupu ke sportovním 
objektům. Smyslem je vybudování víceúčelového sportoviště, které by sloužilo jak 
lověšickým dětem, tak i dospělým. Jde o vhodné klidné prostředí. 

- Zástupce sokolské župy se vyjádřil o možnosti problém projednat v orgánech 
Sokola, popř. i s městem. 

 
2. Údržba břehů před vjezdem do podjezdu, oprava betonové zdi   

Dne 12.12.2011 informoval p. Matúš, že pracoviště Přerov chce mít pozemky 
oplocené, v současné době připravují náhradní oplocení, pak odstraní to staré,  takže 
máme mít strpení.   
                                                             

3.  Svodnice 
Při posledním jednání p.Čížka - Povodí Moravy s Josefem Pavelkou dne 9.12.2011 
bylo sděleno, že se provede vyčištění celého toku Svodnice až do Újezdce. 
Problémem zůstává mostek pod železnicí, který je zanesen kamenivem. Toto je nutno 
aby vyčistily České dráhy.  
 

4. Akce na rok 2012-informace ze schůzky osadních výborů ze dne 15.11.2011  
Bude sdělen termín schůzky předsedů osadních výborů s odborem majetku,na 
kterém se bude projednávat možné financování místních částí. Investice na rok 2012 
se ještě projednají s panem Holasem a upřesní se, kam schválené investice budou 
přesunuty (dětské hřiště atd.)- úkol trvá 
                                            

5. Vánoční setkání před kapličkou  
Se uskuteční v neděli 18.12.2011 v 17,30 hodin. Byly projednány konkrétní úkoly. 
Rozhlas – koledy od 17,00. Ozvučení, osvětlení, program, pohoštění – u kapličky. 
 

6. Umístění dřevěného domku  
Osadní výbor schválil umístění dřevěného stánku na zatravněnou plochu v parku po 
levé straně od kapličky co nejblíže chodníku v zatáčce. Nutno zajistit trámky na 
podložení. Dřevěný stánek bude sloužit k příležitostním akcím jako hody, dětský den 
atd. – úkol trvá 
 

7. Přechod pro chodce u mateřské školy 
Podle sdělení odboru majetku města Přerova byla původní investice navýšena cca.4 
násobně a tedy částka 250 000 Kč bude investována na vylepšení dětského hřiště 
v Lověšicích. Je zde návrh na instalaci multifunkční sestavy. Je nutno předložit návrhy 
– zajistí p.Ševčík. – úkol trvá 



 
8. Zasklení 2 ks oken v kapličce    

Urgenci zajistil p.Ševčík, zaskleno bude 15.12.2011 
 

9. Zastřešení  autobusové zastávky u Obecního domu   
Bylo projednáno s odborem majetku a bude řešeno v roce 2012. – úkol trvá 
                                   

10.  Požadavek na vyčištění dešťové kanalizace v ulici U sokolovny 
Kanalizace je v majetku Města, p. Kašpárek objednal vyčištění u VaK Přerov. Práce 
zahájeny 9.12.2011  
 

11. Osvětlení starých podjezdů 
Bylo přislíbeno provedení nového osvětlení i ve staré části  podjezdu. Realizace bude 
v roce 2012. 
 

12. Oprava povrchu chodníku v podjezdu 
Opětovně požádat o dobetonování děr 
 

13. Zřízení nového chodníku v ulici Mírová (naproti skladů Flamilo) 
Byl vznesen návrh na vybudování  chodníku. Návrh bude předložen v roce 2012. 
 
                                                                     

 

 

Zapsala :  Hrutkaiová Eva 

 


