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Léto v obci
Příměstský tábor letos proběhl s hojnou účastí a všichni
jsme si ho i přes velká horka
náležitě užili. Pracovali jsme na
hřišti, hráli hry a studovali 7
návyků šťastných dětí. Všechny účastníky zdraví. Simona.
11.7. Vodnický splav– se letos
obzvlášť vydařil, skupina Rybníkáři zahrála a my jsme jaksepatří přivítali vodnického krále
Pepu Vošploucha. Nezapomenutelná byla i krásná pohádka
babičky Dadli.
24.7. Sportovní den obce– pod
pečlivou rukou SDH jsme soutěžili v netradičních disciplínách
11. a 12.8. Vavřinecké hody
poutavý program i letos přilákal hojnou účast návštěvníků.
Bavili jsme se, jedli, pili hodovali, spolu s Míšou Růžičkovou, Rudou z Ostravy, Kabátem revival, Popelkou, Kobeřankou a Country kavalerií.
Velké díky za bezchybnou organizaci patří všem zástupců
našich spolků.

září 2012
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.leskovecnadmorav
ici.eu
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem mého sloupku bych rád poděkoval všem těm,
kteří se neúnavně podílí na organizaci celé řady akcí v
průběhu roku, ať již z řad občanů, zastupitelů, či podnikatelů Rád bych vás rovněž pozval na akce spojené s
koncem roku a s Vánocemi. Snažíme se zajistit vše tak,
aby každá věková skupina našla to své a pokračovat v
tradicích našich předků
V průběhu roku 2012 naše obec pilně pracovala a podala řadu projektů:
·
Zateplení a rekonstrukce mateřské školky
·
Zateplení a rekonstrukce kulturního domu
·
Zateplení restaurace U Kormidla
·
Vybudování kryté čekárny na lodní dopravu a
úpravu okolí
·
Zajištění volnočasových aktivit v obci v průběhu
zimního období.
·
Naučná stezka Zatopené osudy
Z těchto projektů je schválena a podepsána smlouva
pro realizaci Volnočasových aktivit. Jedná se o zajištění bruslení pro veřejnost na víceúčelovém hřišti a
umožnění provozu určitých sportů (badminton, stolní
fotbal, ping pong, kulečník) v budově kulturního domu
a vybudování baru. Těším se, že již na adventním koncertu uvidíte kulturní dům v trochu nové podobě. Rovněž nám byla schválena naučná stezka, která povede
od restaurace U Kormidla směrem na Razovou a bude
končit maketou zatopeného mostu. Termín realizace je
říjen 2012
Projekt čekárny na lodní dopravu nebyl schválen a
ostatní projekty bohužel stále čekají na konečný verdikt.
Jsem si vědom toho, že dotační politika budoucnosti je
nejistá a snažím se ve spolupráci se zastupiteli získat
pro naši obec co nejvíce prostředků.
V následujícím období bych rád věnoval pozornost
strategickým věcem. Tedy tomu, jak by měla naše obec
vypadat v budoucnu, co nás nejvíce pálí, územnímu
plánu apod. Výsledkem by pro nás měl být strategický
dokument PROGRAM OBNOVY OBCE LESKOVEC NAD
MORAVICÍ . Rád bych, aby tento dokument odrážel názory a přání nás všech. Proto budou v naší obci probíhat
pracovní setkání na daná témata. Pozvánku na první z
nich zároveň držíte v ruce.
Děkuji vám všem, kteří se rozhodnete zúčastnit a věnovat
svou energii a čas obci, v níž žijete.
Krásný podzim vám všem přeje
starosta Leskovce nad Moravicí Bedřich Buťák

Pozvánka na 1. pracovní
dílnu na téma
Co by šlo v naší obci zlepšit

Kdy: 17.10.2012 18hod
Kde: Obecní úřad
Program: podněty z oblastí infrastruktury, stavebního fondu, podnikání, kultury, sportu, mezilidských
vztahů, krajiny a přírody v naší obci.
Cíl: získat podklady pro zpracovaní
strategie obce . Další schůzky budou
věnovány určení priorit a zpracovaní strategického plánu obce a naplánování konkrétních kroků, dle priorit.
Pro občany od 10 do 100 let, kteří se
chtějí podílet na rozvoji místa, kde
žijí.

Kam za sportem?
Od října znovu cvičíme v budově
mateřské školy se Simonou a
Evou, úvodní cvičení v úterý
16.10. v 18.00
Tréninky dětí ve Sboru dobrovolných hasičů– každý pátek od
16.30 na hasičárně, zveme i nové
zájemce
Stránka 2

Vydání 3 / 2012
Penzion U Marka
Téměř ihned po kolaudaci podkrovní vestavby
penzionu nad restaurací U Marka začal penzion
přijímat první hosty. Po dobu letních prázdnin
se jich vystřídala řada a prokázala se oprávněnost výstavby penzionu vyšší kategorie v této
oblasti. Řada návštěvníků si ráda připlatí vyšší
kvalitu a právě proto se tento penzion stal velmi vyhledávaným nejen pro rekreanty, ale i jako přechodné ubytování pro zaměstnance různých firem včetně zahraničních.
Pro nedotčenou přírodu a krásné okolí Slezské
Harty do naší oblasti jezdí rekreanti velmi rádi.
Škoda jen, že kolem této naší nejmladší přehrady není vybudována žádná infrastruktura, která
by zde přitáhla daleko více turistů. Chybí zde
lepší pláže se sociálním zázemím, není půjčovna lodiček včetně šlapadel, nejsou kvalitní cyklostezky, in-line dráhy či žádný relax.
Již v dnešní době se zpracovává studie na vybudování sportovně relaxačního centra, které
bude součástí komplexu současné restaurace a
penzionu U Marka.

Restaurace U Marka —
společenská rubrika
Dne 11.07.2012 proběhla v restauraci U
Marka v rámci Vodnického splavu na
Slezské Hartě
pohádka pro děti
„Vodnická škola“. Vystoupila skupina
Rybnikáři z Českých Budějovic.

tel kontakt na wellness: 602 726 623.
Připravujeme:
15.02.2013 Společenský ples s Mistříňankou, kulturní dům Leskovec nad Moravicí
Další akce na straně 6
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Informace z 11. a 12. zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelé schválili plnění rozpočtu. A závěrečný
účet obce s výhradami.
Zastupitelé vzali na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta.
Zastupitelstvo schválilo
záměr prodeje pozemků
parc.č. 76
Zastupitelstvo schválilo
dokumenty potřebné k realizaci výstavby nového
rodinného domu p.Klapila
a p.Buzkové.
Zastupitelstvo schválilo
Výše uvedené informace
tvoří pouze výběr z jednání zastupitelstva.
Všechna schválená usnesení najdete na obecních
stránkách v sekci Obecní
úřad—Zastupitelstvo—
Usnesení.

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy týkající
se vodovodní přípojky
manželů Pallových.
Zastupitelstvo schválilo
uzavření Smlouvy zajišťující zpracování žádosti o dotaci na akci
snížení energetické náročnosti budovy restaurace a informačního
centra
Zastupitelstvo vzalo na
vědomí závěrečný účet
MIKROREGIONU

Slezská Harta za rok
2011 .
Zastupitelstvo schválilo
prodej pozemku p.č. 76
p. Janu Kašparovi.
Zastupitelstvo obce
Leskovec nad Moravicí
schválilo Smlouvu o
dílo č. 1/2012/NS,
Předmětem této smlouvy je vybudování naučné stezky v Leskovci
nad Moravicí za cenu

385.000,- Kč. s panem
Lubomírem Dostálem,
783 05 Horní Loděnice.
Zastupitelstvo schválilo
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt s názvem: Zajištění
volnočasových aktivit v
obci Leskovec nad Moravicí s důrazem na zimní využití. na částku
374.587,- Kč se SZIF

Volby do krajského zastupitelstva

Obecní
úřad upozorňuje

Změna telefonního čísla
pro objednávky víceúčelového hřiště. Nově
volejte na :732 717 726
Výtěžek z tomboly na
obecním plese byl věnován našim seniorům, kteří se společně vypraví za
kulturou na muzikál Popelka.
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Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika—náboženské rozbroje

Kvíz pro děti?
Jak s e druhým jméne m j menovali dva význa mní J anové s poje ní s érou hus its tv í?
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Pokračování společenské rubriky Restaurace U Marka:
Připravujeme:
20.10.2012
KARAOKE SHOW – Michal Špičan
od 19:30 hodin
27.10.2012
Zvěřinové hody
10.11.2012
Zábavné odpoledne pro děti: Ať žije
Halloween! s pohádkovou babičkou
17.11.2012
Country večer s COUNTRY KAVALÉRIÍ od 20:00 hodin
24.11.2012
Turnaj v šachu
09.12.2012
Mikulášská nadílka
15.02.2013
Společenský ples s Mistříňankou, kulturní dům Leskovec nad Moravicí

Program akcí v obci říjen až
prosinec 2012
Drakiáda

Fotbalové hřiště

ČSŽ

Paralelní závody motorek a čtyřkolek

U fotbalového hřiště

ÚAMK Lučaři

11.11.

Lampiónový průvod

Dětské hřiště u paneláků

SPOZ

24.11.

Výroční valná hromada

Klubovna KD

ČSŽ

21.11.

Vánoční pracovní dílna

MŠ

SPOZ

27.11.

Rozsvěcení vánočního stromečku

U obecního úřadu

SPOZ

3.12.

Výroční valná hromada

Restaurace U Marka

SDH

Prosinec

Adventní koncert s vánoční soutěží

KD

SPOZ

Prosinecleden
25.26.12.
26.12.

Motoskiering

Leskovec n.M.

ÚAMK Lučaři

Štěpánská zábava

KD

ČSŽ

Turnaj v mariáši

Restaurace U Marka

karbaníci

27.,28.10
.

Úklid hřbitova
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Sportovní stránka tentokrát přináší

SDH Leskovec n.M. a ÚAMK Lučaři

SDH Leskovec nad Moravicí pokračuje
ve slibné reprezentaci
V krajském kole v Ostravě jsme obsadili 6. místo
jak v mužích, tak v ženách a získali další cenné
zkušenosti z velkých soutěží.
V červenci jsme uspořádali hasičskou soutěž O
pohár obecního zastupitelstva, kterého se zúčastnilo 23 družstev. Po výborných výkonech byla
večer zábava na hřišti.
Celkově jsme se umísťovali na soutěžích v okolních obcích na předních místech.
Ženy muži
Ostrava
6
6
Milotice
1
St.Heřmínovy 2
1
Osoblaha
2
Lichnov
1
1
Sv.Heřmanice 1
4
Š.Niva
3
2
S.Rudná
3
2
Kromě těchto soutěží máme horké želízko v ohni v
podobě Radima Hanulíka a Miroslava Šimka v
soutěžích jednotlivců.
Radim Hanulík 6.místo z 33 Bludov
1.místo z 23 Třeština
Celkově skončil Radim Hanulík v Českém poháru
Vekopopovického kozla v dorostu na 15. místě ze
130 a v mužích na 94.místě z 350.
Srdečně gratulujeme všem členům SDH a přejeme spoustu dalších úspěchů.

ÚAMK Lučaři
Leskovec nad Moravicí
Slibně rozjetá sezóna enduro závodů pokračovala o
víkendu 15.-16.7. závodem MČR v Šumperku. V sobotu se na 10. místě umístil B.Buťák a na 16. místě
J.Puchalter. V neděli už naši zástupci dorazili do cíle
na 5. a 8. místě.
11.8.2012 uspořádali Lučaři již tradiční paralelní závod motorek, jako součást Vavřineckých hodů. Zúčastnilo se celkem 24 jezdců. Se železnou pravidelností si s námi pohrálo i počasí, takže jsme se mohli
opět těšit z klouzavého podkladu a rozličných pádů.
Z Lučařů si nejlépe vedl D.Palla, ale bohužel ani ten
nedosáhl na stupně vítězů, které obsadili přespolní.
Dalším dějištěm Mistrovství ČR byly ve dnech 25.26.8 jihočeské Opařeny. Za Lučaře se tentokrát na
start postavil pouze B.Buťák, který sobotní závod
vinou technických problémů nedokončil, zato v nedělním obsadil výborné 3. místo.
Jména „Lučaři“ a „Leskovec“ se učili už i v Rakousku, kde se 8.9.2012 v St.Georgenu uskutečnil závod
mistrovství Rakouska enduro-trophy. Tam nás reprezentoval B.Buťák. Ve své kategorii se umístil na 60.
místě.
A konečně 21.a 22. 9. se v Rapotíně konaly závody v
Rapotíně. V sobotním závodě jednotlivců dojel na
15-tém místě B.Buťák a na 17-tém J.Puchalter. A v
nedělním rapotínském závodě dvojic skončili naši
zástupci na 18. místě.
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