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Podzim a zima v obci
6.10. Vítání občánků. Vše
nejlepší do života jsme popřáli třem dětem: Jindřišce
Klapilové, Sofii Michalíkové a Samantě Luškovské.
6.10. Den seniorů s oslavou jubilantů. Naši senioři
ho oslavili zpěvem a vědomostní soutěží. O zábavu se
postarali Bílčické frajárky s
úžasným tanečním a pěveckým vystoupením po vzoru
soutěže Tvoje tvář má známý hlas.
17.11. Výšlap na Velký
Roudný. Letošní účastníci
byli odměněni bílým vrcholkem, Část fyzicky zdatnějších vyrazila již od hráze. Foto na poslední straně.

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.

www.leskovecnad
moravici.eu
1.12. Rozsvěcení stromečku a vepřové hody. Společné rozsvícení betlému a
stromečku, zpívání koled, vystoupení Obsah tohoto čísla
našich nejmenších, vánoční zvyky a
vepřové dobroty, to všechno provázelo
PODZIM A ZIMA V OBCI
zahájení adventu v Leskovci. Na vánočSLOVO STAROSTY, PLES
ním jarmarku se podařilo vybrat 4000
NOVINKY SDH
Kč pro potřeby naší školky. Pokračování na poslední straně.
SVÁTEČNÍ PROGRAM
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi závěrem roku poděkovat všem,
kteří obětavě věnují svůj čas, energii a nápady na zajištění kulturního a společenského života obce, zejména pak členům bývalého i stávajícího zastupitelstva obce.
Při bilancování roku 2018 mohu spokojeně říct, že se nám podařila, jak řada projektů z oblasti infrastruktury: Pořízení
hasičského auta, pořízení vybavení sběrného dvora – nakladač a kontejnery pro sběr
Reprezentační ples
odpadu, oprava komunikace nad hřištěm,
obce
zpracování 1. části územního plánu, projekt Zázemí pro návštěvníky Sl. Harty Leskovec nad Moravicí
II.etapa - přípojka vody a elektriky na pláž.
Již tradičně proběhly velmi úspěšné akce
Vavřinecké hody a Dračí lodě, které měly
Host Josef Laufer
letos rekordní návštěvnost. Rovněž jsme se
Mistral
podíleli na organizaci a podpoře akcí pro
Cimbálová muzika Gizdi
děti a seniory a mě osobně velmi těší, že se
Překvapení
lidé v naší obci stále rádi setkávají a baví.
V říjnu jsme společně zvolili nové zastupi- Dovolte mi je představit: Buťák
telstvo, které nás v následujících čtyřech le- Bedřich - starosta, Hovadíková Sitech bude provázet na naší společné cestě. mona - místostarostka,
Mgr.Čihánek Zdeněk - předseda
finančního výboru, Hanulík Stanislav - předseda kontrolního výboru, Mgr. Bocková Ludmila - předsedkyně školského, kulturního a
sociálního výboru, Sedláček Michal - předseda výboru strategického rozvoje, Klapil Pavel, Ing.
Čuda František, Rohnerová Helena.
Vážení a milí spoluobčané, přeji
vám hodně zdraví a krásných zážitků do nového roku.
Bedřich Buťák- starosta obce

16.2.2019
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Nový vítr do Sboru dobrovolných hasičů

Po odmlce, kdy v naší obci nebyl mezi dětmi zájem o požární sport, jsme se
rozhodli znovu zabojovat o vznik kroužku Mladý hasič pro děti ve věku od 3
do 18 let. Rádi bychom apelovali na rodiče, aby podpořili své děti v zájmu
o dění v naší vesnici a smysluplné trávení volného času. Nabízíme pravidelné tréningy zaměřené na všestranný tělesný rozvoj odpovídající věku, znalosti v oboru požárního sportu, partu kamarádů , vedení k zájmu o komunitu,
ve které žijeme,
společenskou odpovědnost a možnost účasti soutěží.
V případě zájmu
volejte p. Michalovi Sedláčkovi tel:
731 478 615 o informace. Na všechny se těšíme.
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Sváteční program
Silvestr v kulturním domě
31.12.2018 od 18 hod.
Badminton, ping pong, kulečník,
stolní fotbal, tanec
Jídlo: s sebou
Pití: s sebou
Vstupné: příspěvek na pronájem KD dle
počtu účastníků

Restaurace U kormidla
zve všechny příznivce karetních her na

TURNAJ V MARIÁŠI
26.12. od 15 hod.
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Obec informuje

•

Restaurace U kormidla bude mít v lednu a únoru
zavřeno.

•

POZOR ZMĚNA: Vývoz odpadů bude v roce 2019
probíhat co 14 dní v úterý.

•

Proběhla změna jízdních řádů, pokud budete mít k novým spojům či časům odjezdů a příjezdů připomínky,
doručte je prosím co nejdříve na obecní úřad.

Změny v jízdním řádu pracovní dny
Leskovec n.M.
5.55 hod.
14.10 hod.
18.30 hod.
Krnov
4.55 hod.
13.00 hod.
17.40 hod.

Horní Benešov
6.10 hod.
14.20 hod.
18.40 hod.
Horní Beneov
5.30 hod.
13.38 hod.
18.18 hod.

Krnov
6.45 hod.
15.00 hod.
19.20 hod.
Leskovec n.M.
5.40 hod.
13.48 hod.
18.28 hod.

Změny v jízdním řádu o svátcích
Leskovec n.M.
10.00 hod.
14.00 hod.
18.00 hod.
Krnov
7.15 hod.
11.15 hod.
15.15 hod.
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Horní Benešov
10.10 hod.
14.10 hod.
18.10 hod.
Horní Beneov
7.45 hod.
11.45 hod.
15.45 hod.

Krnov
10.44 hod.
14.44 hod.
18.48 hod.
Leskovec n.M.
7.55 hod.
11.55 hod.
15.55 hod.

LESKOVECKÝ ZRAVODAJ

Stránka 6

Vydání 4 / 2018

Kulturní dům pro
veřejnost otevřen
Provozní doba:
Tel: 737 949 315
Provozní doba
NA OBJEDNÁNÍ–
Po - Pá 16 až 20 hod
nutno volat dopředu
So 15 až 20 hod
O svátcích otevřeno: 24.,25., 26.
zavřeno
27., 28., 29. na objednání
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
FOTOGALERIE
V průběhu letošních obecních
oslav Vánoc jsme pořádali
soutěž o nejlepší Leskovecký
likér a nejlepší Leskoveckou
okurku.

V soutěži o nejlepší likér jsme
měli 19 soutěžících a v okurkách jich startovalo 8.
Tříčlenná odborná porota pod
vedením starosty Bedřicha Buťáka vyhodnotila
donesené
vzorky takto:
Likér:1.místo: p. Alena
Halgašová
2.místo: p.Helena Rohnerová
3.místo: p.Milena Rohnerová s
muchovníkem
Okurka: 1.místo: p.Eva
Záhorcová
2.místo: p. Věra Kaňoková
3. místo: p. Buťáková Libuše

4.12. Mikulášská besídka
Tradiční návštěva mocných bytostí v Leskovci rozzářila dětské
oči .
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