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Jaro v obci

1.5. Prvomájový prů11.4. Vítání občánků– v dubnu jsme v vod– výlet se opravdu vy-

naší obci slavnostně přivítali Viktorku dařil, společně jsme vystouČechovou a Pepíčka Semeráda. Hodně pali na Venušinu sopku a
prohlédli si monumentální
štěstí do dalšího života.
lávové proudy v Mezině.
Počasí nám přálo a dobře se
nám šlapalo.

Redakční rada
Se svými náměty ( články, inzeráty, oznámení,
nápady) se prosím obracejte na redakční radu.

Zejména ti, kteří pořádají v obci akce a
chtějí o nich informovat občany.
Kontakty:
Simona Hovadíková,
email:

10.5. Den seniorů s
oslavou jubilantů– za- simona.hovadikova

hráli jsme si společně vědo- @seznam.cz,
mostní hru Kufr, popřáli ju- tel: 608833423
bilantům a shlédli prezenta- Mgr. Repková
Zpravodaj i další inforci p. starosty o novém byto- mace
z dění z obce,
vém domě pro seniory. Po- včetně zajímavé fotododěkování patří SPOZu, kte- kumentace z akcí nalezrý se postaral o občerstvení, nete i na webových
stránkách.
přání a dárečky.
30.4. a 30.5. Stavění a
kácení máje- pod taktovkou SDH jsme postavili
májku, která nám vydržela
celý měsíc. Při kácení
jsme si zahráli turnaj ve
fotbalgolfu, dětské hry a
opekli dobré špekáčky.
Děti ve školce dostali od
manželů Rumplíkových
nového kamaráda andulku Kubíčka,
kterého si děti velmi oblíbily.
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Další informace o akcích na www.leskovecnadmoravici.eu

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

Slovo starosty

Budovy v majetku obce, tedy mateřská škola, obecní úřad a dům pro seniory již mají
Již nějaký ten čas řeší zastupitelstvo obce se spo- zajištěny dodávky teplé vody bojlery.
lečnosti Axia (provozovatelem kotelny) a vlastníky
bytových jednotek způsob rekonstrukce vytápění a Rád bych rovněž touto cestou informoval o
dodávek teplé vody do bytových domů z kotelny č. postupu prací na domě pro seniory. Dům je v
p. 344. V současné době bylo dohodnuto, že v le- podstatě hotov, jsou instalovány všechny
tošním roce dojde k dílčím úpravám kotelny. Bude spotřebiče I vestavěné skříně. K tomu, aby
opraven současný kotel, který teče a bude současně mohl přijmout své obyvatele, potřebujeme
osazen nový, menší a modernější kotel. Životnost zkolaudovat, což vyžaduje výstavbu přísturozvodů teplé vody se dle vyjádření projektanta pového chodníku a parkoviště.Potom bude
chýlí ke konci. A je tedy nutno přemýšlet nad eko- na vývěsce obecního úřadu vyvěšen záměr
nomickou variantou dodávek teplé vody. Vzhledem na pronájem těchto bytů.
ke snížení nákladů na rekonstrukci rozvodů TÚV
navrhl projektant zřídit v každém z domů stanice Vzhledem k tomu, že výstavbu tohoto domu
pro ohřev TÚV, který by byl napojen na rozvody financoval z většinové části Ministerstvo pro
topného okruhu, čímž by již nebyly zapotřebí roz- místní rozvoj, jsme při výběrů nájemníků
vody a velký bojler na TÚV v kotelně. Bohužel z bytů povinni dodržovat jejich pravidla. V
různých obav o funkčnost, s touto variantou v pod- domě pro seniory jsou dva typy bytů: bezbastatě nikdo z vlastníků bytů nesouhlasil. Do hry se riérové v prvním patře, které jsou označovádostala varianta, že by si jednotlivé byty pořídily ny jako pečovatelské a v 1. patře byty vstupbojlery a tím by se zrušil celý systém centrálních ní.
dodávek TÚV z kotelny. Tím by také nebylo nutno
provozovat kotelnu celoročně. S ohledem na fi- Základní podmínky pro pronájem pečovatelnanční nákladnost těchto variant a naopak na to, že ského bytu jsou:
by se snížily náklady na obnovu celého systému
vytápění a zrušil by se centrální ohřev TÚV, Obec  Průměrný čistý příjem nepřesáhl 0,75 násonavrhla, že přispěje 200.000 Kč tomu bytovému bek průměrné měsíční mzdy.
domu, který ukončí odběr centrální teplé vody a
podá si žádost do 28. 6. 2016. Těchto 200.000 Kč  Senior nad 65 let nebo osoba ke svému
bude účelově vázáno na pořízení ohřevu teplé vo- zdravotnímu stavu závislá na pomoci jiné
dy, které povede k odpojení od centrálních rozvodů fyzické osoby.
TÚV, tedy s největší pravděpodobností na pořízení
elektrických bojlerů do bytů. Rád bych upozornil  Nájemce nevlastní bytový, rodinný dům
na skutečnost, že v případě, že se od centrální do- nebo byt.
dávky teplé vody odpojí jen některé domy, tak budeme usilovat o to, aby se v ceně teplé vody, kterou Základní podmínky pro pronájem vstupního
budou odebírat, promítne provoz kotelny v letních bytu jsou:
měsících, kdy se bude topit jen kvůli vodě a tyto
náklady se rozpočítají jen na připojené domácnosti.  Průměrný čistý příjem nepřesáhl 0,6 násoJe tedy nutno počítat s nemalým zvýšením ceny za bek průměrné měsíční mzdy.
ohřev teplé vody. Předpokládám, že toto bude
ukončeno na podzim tohoto roku. Zároveň bych  Osoba, která žije v sociálně vyloučené lorád, aby si všichni nájemníci byli vědomi skuteč- kalitě, hrozí jí odebrání dítěte z důvodu nenosti, že nabídka přispění 200.000 Kč bude platit vyhovujícího bydlení, nebo je v tíživé sociálpouze v omezeném časovém intervalu tedy do 28. ní situaci.
6. 2016. Je třeba si rovněž uvědomit, že dodavatel
tepla může v budoucnosti ukončit dodávky teplé
vody vzhledem k jeho neekonomičnosti a zastaralosti tohoto systému.
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Přesná specifikace příjmů v případě více obyvatel jedné domácnosti a podmínek tíživé sociální
situace je k dispozici na obecním úřadě. V případě, že jsou uspokojeni všichni žadatelé splňující
podmínky, je možno pronajmout byt i osobě, která podmínky nesplní, avšak pouze na jeden rok.
Ještě vás jistě zajímají náklady na bydlení v domě pro seniory. Nájem, včetně nájmu za zařizovací předměty činí cca 2500 Kč a pravděpodobný nájem za služby (elektřina, voda, topení) 1500
Kč. Celkové náklady na bydlení v domě pro seniory by se tedy měly pohybovat kolem 4.000 Kč.
Bedřich Buťák
starosta obce
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Informace z 11. zasedání zastupitelstva obce
Konaného dne: 26.5.2016

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o pr ávu
umístit stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Leskovec nad Moravicí a manželi Vašicovými pro účel vybudování
zemní vodovodní přípojky v pozemcích parc. č. 32/6
ostatní plocha, neplodná půda a parc. č. 2459 .
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o pr ávu
umístit stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Leskovec nad Moravicí a manželi Rumplíkovými pro účel vybudování
zemní vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích
parc. č. 342 ostatní plocha, neplodná půda a parc. č.
2632/28 ostatní plocha,
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o pr ávu
umístit stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Leskovec nad Moravicí a Spolkem KULMSTONIA, IČ: 22712755, se
sídlem Mezina 114, 792 01 Bruntál zastoupena Mgr.
Danielem Fridrichem, předsedou, pro účel vybudování zemní elektrické přípojky NN v pozemcích parc. č.
2730/10 ostatní plocha.
Zastupitelstvo obce
schválilo vložení infrastrukturního majetku obce – vodovodních řadů v obci
Leskovec nad Moravicí, jejichž identifikační číslo
majetkové evidence je 8103-680010- 00296155-1/1,
do majetku akciové společnosti VaK Bruntál, a.s.
Hodnota vkládaného majetku byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3217-12/2016, ze dne
28.4.2016, který zpracoval soudní znalec Ing. Miroslav Bešík a její výše je 1 320 000,- Kč. Předmětné
vodovodní řády jsou označených v pasportu vodovodu písmeny A, C, E, F a G a jejich celková délka je
1 757 m. Na základě Smlouvy o upsání akcií vydá
společnost VaK Bruntál a.s. obci Leskovec nad Moravicí, jako protihodnotu vkládaného majetku, 1 320
kusů akcií společnosti VaK Bruntál a.s. v nominální
hodnotě 1 000,- Kč/ks.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8010432/
VB/3 Leskovec nad Moravicí p. č. 378/1, Ezechýl,
NNk, NNv, mezi Obcí Leskovec nad Moravicí, IČ:
296155, Leskovec nad Moravicí 42, 79368 a Čez Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8 zastoupené Firmou
ENERGOROZVODY s. r. o. se sídlem Počernická
168, Praha 10, IČ: 25368745. Právo věcného břemene
bude spočívat ve zřízení, umístění a provozování
Stránka 4

distribuční soustavy v části pozemku p. č.
2632/28 v k. ú. Leskovec nad Moravicí v rozsahu
daném geometrickým plánem. Za jednorázovou
úhradu 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce r uší ke dni 26.5.2016
platnost usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva
obce č. ZO-30-08/2007 bod 8 ze dne 4.12.2007.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f)
stavebního zákona určuje pro zpracování
Územního plánu Leskovec nad Moravicí
zastupitele Bedřicha Buťáka, který bude spolupracovat v souladu s příslušnými ustanoveními
stavebního zákona s pořizovatelem Územního
plánu Leskovec nad Moravicí.
Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření jednoho
pracovního místa koordinátora veřejně prospěšných pracovníků a pomocného administrativního
pracovníka v rámci programu SÚPM na dobu od
1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.
Zastupitelstvo obce schválilo zařazení částky
600.000,- Kč do rozpočtu obce na rok 2016. Tato
částka bude sloužit jako účelově vázaný neinvestiční transfer do společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů odebírajících TUV
z kotelny u bytového domu č. p. 344. O uvolnění
této částky z rozpočtu rozhodne zastupitelstvo
obce samostatně na základě
posouzení
doručených žádosti do 27. 6. 2016.

Zastupitelstvo obce schválilo prodej parc. č.
339/1 zahrada o celkové výměře 376 m2 v k.ú.
Leskovec nad Moravicí za cenu 200,- Kč/ m2
plus náklady s prodejem spojené manželům panu
Jaroslavu Rumplíkovi a paní Vandě Rumplíkové,
oba bytem Slunečná 2012/3, Krnov.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č.1/2016 ve znění dle přílohy, kterým se
provádí změna rozpočtu Obce Leskovec nad Moravicí na rok 2016 dle § 16 odst.1) písm. c), § 16
odst.2) a
§ 16 odst.3) písm. a) zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Objem rozpočtu se na straně
příjmů i výdajů zvýší o 996.796,93 Kč.

Program na léto

Vydání 2 / 2016
Akce

Datum

Kde

Pořadatel

5.7.

Pohárová soutěž o pohár
zastupitelstva obce

Fotbalové hřiště

SDH

9.-10.7.

Bermuda Cup

Slezská Harta

Mikroregion Sl.
Harta

16.7.

Sportovní den obce dospělí

Fotbalové hřiště

Myslivci

Fotbalové hřiště

obec

12.-14.8. Vavřinecké hody
20.-21.8. Jestřábí muž
20.8.

Rybářské odpoledne + Michal Restaurace U Marka Penzion U Sklářů
Špičan

26.-27.8. Dračí lodě

srpen

Volejbalový zápas

Víceúčelové hřiště

p.Janalík

1.9.

Zahájení školního roku

ZŠ Razová

obec

17.9.

Taneční večer Ľudo Kašuba SK KD

Penzion U Sklářů
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Recyklovat je nejen správné,
ale také snadné

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru
s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního
odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:


Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na
místo bydliště.



Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku
roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý
spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si
nový.



Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší,
ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho
věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.



Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.



Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto
pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace,
kde najdete vždy aktuální informace.
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Jaro už se blíží ke konci a léto klepe na dveře, to znamená, že teď se ukáže, jak se nám zimní příprava povedla a jestli následující rok bude tak z poloviny úspěšný jako ten minulý. Dovolte mi, abych vám aspoň trošku přiblížila aktivitu hasičů v Leskovci. Od měsíce dubna do
května probíhala částečná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Do zbrojnice přibyly koupené a
následně zrekonstruované skříňky pro výjezdovou jednotku, byl udělán nový nátěr podlahy
epoxidovou barvou, vymalovaní stěn a také nově namontované odsávaní do garáže. Večerní procházky vám zpříjemní osvětlený Sv. Florián. Hasiči z Leskovce také sbírají elektro odpad a toho jste sami mohli být svědky 21.5 u nás a 27.5 v obci Razová. Na fotbalovém hřišti
jsme si vybudovali nové zázemí pro tréninky a také na soutěže. A protože trénink dělá mistry, dá se říci, že „teprve“ začátek této sezóny je docela úspěšný. První soutěž, která se
konala 30.4 v Široké Nivě si družstva mužů i žen odvážela druhé místa. Den poté, na 1.
Máje se konalo v Leskovci okrskové kolo, kde si muži i ženy připsali první místo s postupem
na okres. Mužům se na okresním kole zadařilo ve všech disciplínách a tak mohli postoupit
na krajské kolo, ale to přenechali ostatním. Ženám se nepovedla předávka na 4x100m a tak
si holky z Horního Benešova odvážely domů postup. Přejeme jim hodně štěstí na krajském
kole, které se koná v Ostravě 18. - 19.6. Jednotlivce v disciplíně 100m s překážkami vyhrál
za muže Radim Hanulík a za ženy Liliana Turková. Od 8.5 se rozjel seriál soutěží v rámci
hasičské ligy Praděd. Muži si v Břidličné a v Janovicích připsali 2. místa. Na noční soutěži
v Liptani kluci zazářili a první místo měli v kapse. V Miloticích nad Opavou ale měli maličké
problémy, tak skončili na místě 15. Holky ovšem na svém kontě mají už dvě vítězství a to
z Břidličné a Milotic nad Opavou. Liptaň 2. místo a smolné Janovice až 6. místo. Oba týmy
zatím drží první příčku ligy, ale do
konce vyhodnocení zbývá ještě 11
soutěží, kdy poslední se koná 8.10
v Jeseníku. Kostky jsou vrženy! A tak
pevně doufáme, že nás budete i
nadále podporovat a přijdete nás
povzbudit a fandit na pohárovou
soutěž, která se bude konat 5.7 od
13:00 na fotbalovém hřišti v Leskovci
nad Moravicí. Těšíme se na Vás.

Za SDH Leskovec nad Moravicí
Liliana Turková
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Tarokový turnaj v
Leskovci nad Moravicí

V sobotu 2.4.2016 v restauraci "U Marka" byl
uspořádán již 2. ročník tarokového turnaje družstev, který se hraje jako vzpomínka na tarokáře v
regionu. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev z okolí.
Vítězem se stalo družstvo Světlé Hory. Leskovecké družstvo reprezentované bratry Janalíkovými
skončilo 4. Poděkování za drobné ceny patří obecnímu úřadu Leskovec n. M., Technickým službám
Bruntál a rodině Janalíkové. Všem zúčastněným se
v Leskovci n.M. líbilo a již teď se těší na příští
ročník.

Výsledky Turnaje v nohejbale Leskovec nad Moravicí 2016
1. místo: Gauneři
2. místo: Miki
3. místo: Leskovec nad Moravicí
4. místo: Jekvaři
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Kam s nefunkční zářivkou?

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou,
která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou
unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do
popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se
ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného
skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)
v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších
koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je
vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře v Leskovci and Moravicí– bývala hasičárna. Obsluha sběrného dvora
od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se
nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí
až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme
k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
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Další školní rok za námi

Školní rok nám opět uběhl jako
voda v potoce a nám nastává jedno z nejkrásnějších období – léto.
Období plné her, výletů, soutěží,
procházek do přírody, čas trávený
na pískovišti, období vůně čerstvě
posečené trávy, sluníčka…
V průběhu roku jsme si užili
spoustu zábavných akcí a výletů,
jako např. uspávání broučků, adventní slavnost, sportovní olympiádu, návštěvu Lálina dětského
centra a divadla v Bruntále, rodinné odpoledne a spoustu dalších.
Den Dětí jsme ve školce pojali
celkem netradičně. Jelikož jsme
se poslední dobou věnovali zejména nacvičování
tanečku Příběh včelích medvídků, který jsme s
úspěchem a nadšením předvedli na Školní akademii
v Razové, zasloužili jsme si užít si Den dětí podle
svého a trošku si i odpočinout. A tak se objevila
myšlenka, udělat si Pyžamový den. Hned po příchodu do školky děti přivítaly paní učitelky v nočních
košilích, děti se převlékly do pyžámek a župánků a
zábava mohla začít. Celý den jsme soutěžili, hráli
hry s našimi oblíbenými plyšáky. V pyžamech jsme
se vydali na procházku obcí, cestou jsme se osvěžili
nanukem.

Den jsme zakončili bojovým pokřikem pyžamo, pyžamoo, pyžamooo!, rozdali jsme
zasloužené diplomy a sladké odměny.
Vzpomínat na tento den budeme ještě dlouho.
Do konce roku nás čeká ještě školní výlet
do ZOO v Olomouci, se slzou v oku se rozloučíme s našimi předškoláky a pak už…
hurááá, prázdniny!
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří s
námi spolupracovali na našich akcích, dále
rodičům dětí, děkujeme za všechny menší i
větší sponzorské dary, děkujeme vedení obce a jmenovitě paní Simoně Hovadíkové,
která s úsměvem plnila všechna naše přání i
různé „vrtochy“.
Děkujeme a přejeme krásné léto! Na viděnou v září!
MŠ Leskovec nad Moravicí

