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červen 2011
ka bezpečně postavena
a krásně nazdobena.
Letos nám u paneláků
vydržela celý měsíc.

Umíme se bavit
16.4. Maškarní karneval.
V dětském odpoledni jsme
mohli vidět spoustu nádherných princezen, zvířátek,
policistů, doktorů, pirátů
apod., kteří s velkým zápalem spolu s šaškem Simonou
a p.učitelkami soutěžili, tancovali a dováděli. Dospěláci navečer už masky trochu
odbyli a raději se bavili
spolu se skupinou Maraton.

29.4. Stavění máje. Díky
pečlivé organizaci našich
hasičů a vydatné pomoci
silných mužů byla naše máj-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rád bych Vám
dnes představil seznam možných dotací, které bychom
se rádi pokusili pro
naši obec získat.
Tento plán je sestaven výborem pro
dotační tituly a zastupitelstvem. Velkým
inspiračním
zdrojem nám byly i
Vámi vyplněné dotazníky.
Krásné
pohodové léto Vám
všem přeje
Bedřich Buťák.

30.4. Pálení čarodějnic u
točny. Spousta masek, zábavy a legrace, opékání
špekáčků proběhlo pod
dohledem Českého svazu
žen. Všechny ženy se ve
zdraví domů navrátily.
8.5. Beseda s důchodci u
příležitosti Dne matek. Tradičně velmi úspěšná akce,
kde je vidět, že s přibývajícími léty chuť bavit se
neklesá, ba naopak.
Vždyť hudba Ing. Pánka
hrála až do 20 hodiny.
Díky sponzorům nechyběla
bohatá tombola. Mateřská
škola vystoupila s pásmem
básniček, písní a tance. Základní škola všechny pobavila s úspěšnou pohádkou
Máša a medvěd.

29.5. Kácení máje a Pohárová soutěž mladých hasičů. Na rozdíl od našich nohejbalistů získali mladí hasiči pro obec 1. místo. Gratulujeme.
4.6. Koncert v kostele. V
našem kostele zazněly varhanní skladby od J.S.Bacha.
Návštěvníci byli nejen z řad
místních, ale i z širokého
okolí.
25.6. Sportovní dětský den
a Talent Slezské Harty. I
přes nepřízeň počasí si děti
zasoutěžili ve sportovních i
vědomostních soutěžích s
rybářem, vodníkem a vílou.

Redakční rada
Se svými náměty ( články,
inzeráty, oznámení, nápady) se prosím obracejte na
redakční radu. Kontakty:
Simona Hovadíková,
email:
simona.hovadikova@seznam.cz ,

tel: 608833423,
Mgr. Repková
Zpravodaj i další informace z dění z obce, včetně
zajímavé fotodokumentace
z akcí naleznete i na webových stránkách. http://
www.leskovecnadmoravi
ci.eu/

Obsah tohoto čísla
III.2.1.1 – záměr a) – zlepšení dopravní a tech. Infr. a vzhledu obcí
název investice / max. 5.000.000 Kč / - dotace 90%

Chodník na Benešovské
Panelovka- nová cesta
Komunální traktor
Elektřina na budoucích st. pozemcích „Za kostel“
III. 2 1.1 – záměr b) – vodovody, kanalizace a ČOV

UMÍME SE BAVIT
SLOVO STAROSTY

1

INFO ZE 4. ZASEDÁNÍ ZO 2
ŠKOLA RAZOVÁ INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇU- 2
JE

název investice / max. 40.000.000 Kč / - dotace 90%

Kanalizace na ulici Razovská
III.2.1.2 – záměr a) - občanské vybavení a služby

KRONIKA+ HRADY A

3

ZÁMKY V NAŠEM OKOLÍ

název investice / max. 15.000.000 Kč / - dotace 90%

KD- rekonstrukce na víceúčelovou budovu (okna, kotel, apod.)
MŠ- okna, vytápění, střecha, hřiště
III.2.1.2 – záměr c) – zázemí pro sp., kult., sportovní, spolkové a církevní
aktivity

JAK SE ZE ŠNEKA STÁVÁ U 4
KORMIDLA

PROGRAM AKCÍ 07 AŽ 09
ELEKTROWIN, CENÍK KD A

5

DŘEVA

název investice / max. 500.000 Kč / - dotace 90%

Mantinely na víceúčelové hřiště- možnost využití v zimě na bruslení
Další (popis):
Fitness stezka, Naučná stezka- Zatopená místa, Socha F.K.Jurende

SPORTOVNÍ STRÁNKA
RUDY ZBOŘILA

6
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Informace z 4. zasedání Zastupitelstva obce Leskovec n.M.
konaného dne 4.4.2011od 17 hod.

Členové ZO se od minulého
veřejného zasedání sešli 2x a
to:
- 14.3.2011 na poradní schůzi,
kde se zabývali přípravou programu a organizace Vavřineckých hodů v letošním roce.
- 24.3.2011 na poradní schůzi,
kde se zabývali přípravou na
dnešní zasedání. Pozvání na tuto
schůzi přijali také pan Ing. Bártek, starosta obce Razová a
PhDr. Mecnerová, ředitelka ZŠ
Razová. Tématem jednání byla
situace v MŠ Leskovec n.M. a
ZŠ Razová.
Zastupitelstvo obce vzalo na
břemeni mezi Obcí Leskovec
n.M.a ČEZ Distribuce a.s.
zastoupené Firmou EmB –
Elektromontáže. Právo věcného břemene bude spočívat
v právu umístění podzemního vedení na parcele č.
1828/17 a omezení této parcely ochranným pásmem
podzemního vedení – G.P. č.
395-139f/2009
Zastupitelstvo obce schválilo
Obecně závaznou vyhlášku
obce Leskovec n.M. č.
1/2011 o místních poplatcích
ve znění dle návrhů v příloze
č.4. Výše poplatků zůstala
nezměněna.
Zastupitelstvo obce schválilo
záměr prodeje pozemků
parc.č. 102/1 zahrada o vý-

vědomí rozpočtové opatření
č. 1. Celkový objem rozpočtu se na straně příjmů i
výdajů navyšuje o 2.433,-Kč
tedy z 12.855.500,- Kč na
12.857.933,- Kč. (dotace na
sčítání lidu)
Obec Leskovec n.M. byla
požádána ZŠ Razová v osobě
paní ředitelky PhDr. Mecnerové o poskytnutí příspěvku
na dofinancování mzdových
nákladů, které vznikly v leskovecké MŠ. Důvodem těchto nákladů je, že sl. Přikrylová si doplňuje vzdělání na
střední pedagogické škole a
měře 187m2 a parc. č. 66/2
ostatní plocha oba v k.ú Leskovec n.M. za cenu nejméně
50,-Kč/ m2 plus náklady s
prodejem spojené.
Ceník sečení travních porostů
strojním zařízením obce Leskovec n.M. prostřednictvím
pracovníků obce platný od 1.
7. 2011.
křovinořezem (kolem plotů
apod.) 180 Kč/motohodinu
travním traktorem (rovné
plochy) 350Kč/motohodinu
Objednávky podávejte v kanceláři obecního úřadu.

Obecní úřad upozorňuje
Změna v platnosti
permanentky na víceúčelové hřiště
Platnost permanentky
na 10 hodin se prodlužuje na DVA roky.
Cena : pro místní 500,Kč, pro přespolní 750,Kč. Cena za 1hod 100,
-Kč. Permanentku si
můžete zakoupit na
obecním úřadě. Vstup na hřiště zajišťují: p.Kocourková a
p. Halgašová , volejte

tel:603853814
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po dobu její nepřítomnosti,
tedy v úterky, ji zastupuje
paní Limberková. Na vykrytí
těchto nákladů požaduje příspěvek ve výši 20.000,- Kč.
Požadavek byl schválen a
zároveň byl upraven rozpočet.
Zastupitelstvo obce souhlasilo se záměrem Společenství
vlastníků bytového domu č.
344, které chce požádat o
úvěr u bankovního ústavu
ČSOB ve výši 550.000,- Kč
na financování výměny
oken.
Zastupitelstvo obce schválilo

změnu Zásad prodeje bytových jednotek z majetku obce.
Jedná se pouze o změnu ve
jménu a IČ z důvodu úmrtí
majitele Real Moravia. ZO
zmocnilo starostu k vydání
nových zásad a podpisu
smlouvy s Real Moravia.
Zastupitelstvo obce schválilo
uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě nájemní a o budoucí
Smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Green Energie
s. r. o. a Obcí Leskovec
n.M.dle návrhu. Z důvodu
změny ve vedení trasy.
Zastupitelstvo obce schválilo
uzavření Smlouvy o věcném

V rámci projektu „Spolupráce neúplných základních škol v okrese
Bruntál“

proběhne 23. 9. a 24. 9. 2011
ve společenském domě v Bruntále

slavnostní prezentace
škol zúčastněných v projektu.
Základní škola a Mateřská škola Razová
je jednou z nich.
Bližší informace budou v obci zveřejněny
prostřednictvím letáků v průběhu září 2011.
Budeme velmi rádi,
když se této akce zúčastníte.

Srdečně vás všechny zveme!
Výtěžek z tomboly na obecním plese byl věnován naší
mateřské školce. Co se z
něho pořídilo? Celkem se
vybralo 19.000,-Kč. Zatím
byli po domluvě s paní učitelkou natřeny židličky, plot,
domeček na zahradě a prolézačky. Tyto opravy si vyžádaly celkem 3800,-Kč.
Sběrný elektrodvůr v naší
obci : u staré zbrojnice
Otevírací doba: každý pátek
od 16.00 do 17.00.

Výzva KLID v obci
Vyzýváme občany, aby neprováděli práce s použitím motorových sekaček, kos a pil v neděli
a ve státní svátky. A v sobotu
před 9 hod a po 18 hod.
Děkujeme, že berete ohled na
spoluobčany.
Příměstský tábor
Bude probíhat od 11. do 15.7..
Sraz v 8 hod u školky. Program:
tanec, míčové hry, soutěže, zábava. Věk 6 až 14 let. Cena 250,
-Kč na týden.
Bližší info a přihlášky u
p.Hovadíkové, tel: 608 833 423

Vydání 2 / 2011
Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika
Také si rádi představujete
romantický život krásných
princezen a statečných rytířů.
Už jste viděli všechny hrady
a zámky v našem okolí?
Zřícenina Fürstenwalde-z r.
1348 a zřícenina Rabštejn
z pol. 13. století,
Zřícenina Fulštejn. Nachází
se v odlehlých končinách
Osoblažského výběžku nad
vsí Bohušov. Byl založen v 1.
pol. 13. století Herbortem z
Fulmu, zničen Švédy a již od
konce 17. století slouží jako

romantické výletiště.
Hrad Sovinec. Nejrozsáhlejší
hradní komplex na Bruntálsku, založený mezi lety 1329
až 1332 pány ze Sovince.
Patřil mezi obranné hrady a
střežil cestu vedoucí z Olomouce do Slezska.

Zámek Slezské Rudoltice.
Býval svého času považovaný za sedmý div světa a místu se přezdívalo Slezská Versailles. Největšího rozkvětu
zámek zaznamenal za Alberta z Hodic v 1. polovině 18.
století, kdy byl přepychově
vybaven a upraven v rokokovém stylu. Na zámeckých
slavnostech nechyběly ani
nejvýznamnější postavy té
doby jako pruský král Fridrich II., či Voltaire.

Zámek Jindřichov. Reprezentační zámek v barokním
stylu z 2. pol. 17. století se
nachází ve stejnojmenné obci
. Dnes je v objektu sociální
ústav pro mládež a veřejnosti Zámek Dívčí hrad. Původní
hrad založili pravděpodobně
je nepřístupný.
opavští Přemyslovci. Zámek

je pro veřejnost uzavřen.
Zámek Linhartovy.V osadě
Linhartovy u Města Albrechtice vyniká pozoruhodný
pozdně renesanční zámek ze
14. století. Na území parku
stojí památný strom, dub
zimní, jehož stáří se odhaduje
na 850 let. Zámek je po rekonstrukci veřejnosti přístupný.

Zámek Bruntál. , patří mezi
největší pamětihodnosti města Bruntálu. Historie zámku
sahá do druhé poloviny 15.

století, kdy byl zámek založen pány z
Vrbna. Později byl
přestavěn na honosný renesanční zámek
v netradičním tvaru
kruhové výseče. Současnou podobu získal
pozdně barokní přestavbou, která však

zachovala renesanční arkády na
nádvoří a hodinovou věž.

Kvíz pro děti?
Máme dnes v
obci více, či
méně řemesel
než ve
středověku?
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Multifunkční
centrum Slezské Harty –
rekonstrukce
objektu č. p.
204
KVALITNÍ SLUŽBY A
ZÁZEMÍ PRO DOMÁCÍ
I TURISTY

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

Jak se ze Šneka stává U Kormidla.
Objekt č. p. 204 (bývalá
restaurace Šnek), který do
pronájmu získala firma
Misgurnus a.s., nese nový
název, a to Restaurace a
penzion U Kormidla.
V objektu bude zřízena
nekuřácká restaurace ve
stylu rybářské bašty. Jídelní lístek bude zaměřen na
rybí speciality a podporu
českých značek (pivo Bernard, Kofola, minerální
vody Mattoni). V části
objektu (bývalá tělocvična) bude zřízeno Informační centrum Slezské
Harty (IC). IC bude sídlem Mikroregionu Slezská
Harta (svazek 13 obcí),
jehož členem je i obec
Leskovec n. Moravicí.
Návštěvníkům bude IC
poskytovat především informace týkající se cestovního ruchu a jednotlivých atraktivit celé dotče-

né oblasti. Kromě těchto
činností bude IC zajišťovat provoz vyhlídkových
plaveb. Dále je v plánu
zprovoznit v objektu půjčovnu a úschovnu kol se
zajištěním
základního
cykloservisu.
Rekonstrukce objektu je
velmi rozsáhlá (opravují
se podlahy, stropy, okna,
omítky a obklady, rozvody elektřiny, vody a kanalizace); byly vytvořeny tři
nové vstupy do objektu–
dva z terasy a
jeden do prostor
budoucího IC.
Letošní rekonstrukci celého
přízemí budovy
(zázemí restaurace, kuchyně,
sociálních zařízení a prostorů
IC)
doplní
v příštím roce

rekon-strukce
prvního
patra (prostory penzionu).
Po dokončení celé rekonstrukce bude objekt multifunkčním centrem, které
bude poskytovat ty nejzákladnější služby turistům,
k čemuž jeho poloha u
břehu Slezské Harty přímo vybízí. Restaurace
bude v provozu nejpozději
od přelomu června a července, více informací na
webových
stránkách
www.slezskaharta.eu.

Program akcí v obci červenec až září 2011
5.7.

Pohárová soutěž dobrovolných hasičů

16.7.

Fotbalový turnaj muži

23.7.

9. ročník Sportovního dne obce

12.– 16.7.

Vodnický Splav

13.-17.7.
Červenec

BERMUDA cup- jachtařský závod + soustředění
Fotbalový turnaj „Staří páni“

6.-7.8.

Vavřinecké hody

Srpen

Konec prázdnin

1.9.

Zahájení školního roku
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Kam s vysloužilými
elektrospotřebiči v
Leskovci čtěte na
straně 2

Ceny KD
Ceník za pronájem prostor a zařízení v
majetku obce a nákladů spojených s
jejich užíváním platný od 1. 7. 2011.
Pronájem kulturního domu pro společenské organizace a nevýdělečné akce:
Sál
800,-Kč za každý kalendářní den
přísálí 500,-Kč za každý kalendářní den
kuchyně 300,-Kč za každý kalendářní den
Pro místní občany ( rodinné oslavy ) a
místní společenské organizace bude poskytována sleva ve výši 50% základního
nájemného.
K základnímu nájemnému budou připočteny náklady za skutečně spotřebovanou
elektrickou energii a vodu ( dle stavu
měřidel ).
Pronájem kulturního domu pro ostatní
výdělečné akce:
pouze kompletně celý KD 800,-Kč za
každý kalendářní den
K základnímu nájemnému budou připočteny náklady za skutečně spotřebovanou elektrickou energii a vodu ( dle stavu
měřidel ).
Při sjednáni pronájmu bude vybírána
záloha ve výši 3.000,-Kč, která bude po
skončení akce při předání KD vyúčtována.
Pronájem kulturního domu pro prodejní a předváděcí akce:
přísálí
350,-Kč za jednu akci v
trvání do 3 hodin ( včetně el. energie )
100,-Kč za každou další

Ceník palivového dříví a dřevní hmoty určené pro samovýrobu
v lesích ve vlastnictví obce Leskovec n.M.

započatou hodinu

Cena je stanovena za 1 prostorový metr rovnaný (prmr) což je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém
jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo. Výše ceny se odvíjí od hmotnatosti vytěženého
dřeva. Hmotnatost se určí podílem skutečných prostorových metů a počtem vytěžených stromů
Samovýroba hmotnatost do 0,19 prmr

80Kč/prmr

Samovýroba hmotnatost nad 0,2 prmr

200Kč/prmr

CENY DŘEVA

Těžené stromy v samovýrobě budou vyznačeny před těžbou kontaktní
osobou obce a následně po vlastní těžbě přeměřeny. Zjištěné údaje , tj. objem a průměrná hmotnatost budou sloužit pro vyhotovení daňového dokladu k zaplacení ceny dřeva.
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vestibul
100,-Kč za jednu akci v
trvání do 3 hodin ( včetně el. energie )
30,-Kč za každou další
započatou hodinu
sál
500,-Kč za jednu akci v
trvání do 3 hodin ( včetně el. energie )
100,-Kč za každou další
započatou hodinu
Zapůjčení inventáře a zařízení:
stůl
5,- Kč / ks/za každý i započatý týden
židle
5,- Kč / ks/za každý i započatý týden
ubrus
20,- Kč / ks/za každý i započatý týden
lavička
30,- Kč / ks/za každý i
započatý týden
příbory
5,- Kč / 10 ks kompl. příborů / za každý i započatý týden
nádobí /talíře, sklo/5,- Kč / 10 ks/za každý
i započatý týden

Sportovní stránka tentokrát přináší

Jarní část fotbalového ročníku 2010- 2011
IIV.třída skupina B – muži

16.4. I.jarní kolo se hrálo v Dětřichově za krásného
slunečného počasí. V 1. poločase byla na hráčích patrná nerozehranost. Oboustranně se projevovaly chyby
ve hře, a proto výsledek 1:1 v poločase odpovídal dění
na hřišti. Ve 2. poločase se hra zpřesnila i díky střídajícím hráčům a leskovečtí začali mít převahu, kterou
vyjádřili i gólově a zaslouženě zvítězili 5:1.
Góly: M.Repka, P.Klapil, M. Badač, M.Ziakas.
23.4. II.kolo se hrálo na hřišti v Leskovci, soupeřem
byly S.Heřmanice. Domácí hráči od začátku zápasu
udávali tempo hry a od většího přídělu branek zachránil hostující tým jen výborně chytající brankář, který
vychytal 3 až 4 tutové šance. Nakonec se domácí radovali z výhry 3:1.
Góly:M.Zborovský, M.Badač a M.Ziakas.
30.4. III.kolo Dvorce—Leskovec. Derby se hrálo za
krásného počasí na hřišti vedoucího týmu. Po fatální
hrubce domácího pomezního, který přehlédl, nebo
nechtěl vidět snad 8 metrový ofsajd, šli domácí do
vedení. Obdržený gól hráče Leskovce ale nerozhodil a
hru i stav do první poloviny zápasu vyrovnali. Ve 2.
poločase byla hra oboustranně vyrovnaná, ale domácí
se opět ujali vedení. Hosté zvýšili tlak na domácí hráče a po zásluze vyrovnali krásnou střelou Honzi Šuláka na konečných 2:2.
Góly: M.Badač, J.Šulák.
Qohejbalový turnaj
7.5.
Již tradičně se pořádal
nohejbalový turnaj s
hojnou účastí místních i
přespolních. Bohužel
místní nezískali žádné z
prvních tří míst. Přestože bojovali statečně a
zapáleně.
Výsledky
1. místo tým ve složení: Sichman J. (Br.), Hanousek Z.
(Br.), Přidal J. (Mezina)2. místo tým ve složení:Slovák M. (Mezina), Zmydloch
R. (Br.), Václavík A. (Br.)
3. místo tým ve složení:Kováč T. (Br.), Halaška J. (Br.),
Čepica R. (Br.)

7.5. IV.kolo Leskovec– H. Benešov. Domácí hráči v dalším zápase šli rychle do vedení, které mohlo být dvojnásobné, ale pro ofsajd nebyl druhý gól uznán. Hosté přidali
na důrazu a po vyrovnávací brance přešla iniciativa na
jejich stranu. Domácím se nedařila kombinace a navíc
inkasovali druhý gól, který se stal rozhodujícím. A tak se
zrodila první porážka jarní části 1:2.
Gól: Z.Repka.
15.5. V.kolo M.Morávka– Leskovec. Po porážce s
H.Benešovem si leskovečtí hráči napravili reputaci s týmem, kde se jim dařilo i na podzim (10:0) a tentokrát vyhráli 4:0.
Góly: P.Klapil 2x, M.Repka, M.Bocek.
21.5. VI.kolo Leskovec—Milotice. Poslední domácí zápas začal šokem, kdy hosté z první střely na bránu šli hned
v úvodu do vedení. Naštěstí se domácí rychle oklepali a
zápas byl po zbytek utkání plně v jejich režii. Po zásluze
mohli slavit výhru 4:1.
Góly: J.Lunkmos, Z.Repka, O.Sedláček, M.Rychlík.
Pár slov na závěr
Vcelku vydařená sezóna, pozitivní skóre i předvedená hra
ve většině utkání. Hráčům lze popřát minimálně stejně
úspěšnou sezónu i více fanoušků na domácím utkání,
vždyť ten fotbal hrají především pro ně.
SPORTU ZDAR. Váš sportovní redaktor Ruda Zbořil
Jarní část fotbalového ročníku IV.třída skupina B muži
Konečná tabulka
Pořadí Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Dvorce
14
11
2
1
53:21
35
2. Rýžoviště 14
11
0
3
51:17
33
3. Leskovec 14
9
1
4
48:20
28
4. H.Benešov 14
9
1
4
39:25
28
5. S.Heřman. 14
4
1
9
23:44
13
6. Dětřichov 14
4
0
10
23:40
12
7. Milotice
14
2
1
11
12:41
7
8. M.Morávka 14
1
2
11
15:56
5

Inspirace pro
místní fanynky.
Leskovec by byl
určitě první s
vlastními roztleskávačkami.

