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Jaro v obci
Život v naší obci se stejně jako v celé republice v průběhu jara zastavil. Nebyl ples, dětský karneval, ani Člověče, nezlob se. Velkou výhodou měl život na vesnici alespoň v tom, že jsme mohli do přírody, na
procházky, pozorovat probouzející se jaro a uvažovat nad tím,, jakým
způsobem pandemie zasáhla životy lidí a jak se v průběhu pandemie
měnila příroda.
V květnu jsme přivítali nové děti v naší obci: Antonína Hájka, Terezku
Janalíkovou a Johanku Vlčkovou. Gratulujeme rodičům.

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:

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.

Obsah tohoto čísla
JARO V OBCI

1

SLOVO STAROSTY

2

FOTODIKUMENTACE

3

PLAVBY LODÍ

4

TECHNOTRASA

5

HVOZDNICKÝ EXPRES.

6

HVOZDNICKÝ EXPRES

7

PŘÍVOZ

8

PIRÁTSKÁ STEZKA
SENIOŘI NA HARTĚ

9
10
11
12

Májka byla letos sice malá ale naše.

Další informace a fotky o akcích na
www.leskovecnadmoravici.eu nebo
na fcb Leskovec nad Moravicí.
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Stránka 1

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

Slovo starosty

Vážení a milí občané,
dovolte mi informovat vás o probíhajících projektech v naší obci. V rámci dotace Obnova
kulturního domu jsme pořídili 250 nových židlí, 50 stolů a 2 dětské stoly a 10 dětských židliček do kulturního domu v celkové hodnotě cca 598.000 Kč z toho dotace činila 478.400 Kč.
V letošním roce jsme realizovali opravu cesty za kostel v hodnotě 1.200.000 Kč. Výběrové
řízení vyhrála společnost KARETA s.r.o., byly vyrovnány nerovnosti a položen asfaltový koberec. Tato cesta je velmi exponovaná v průběhu letní sezóny a zároveň velmi trpí v důsledku vody splavované z polí nad ní. Z toho důvodu byla podél této cesty vykopána příkopa a
bude vybudována krajnice pro větší bezpečnost chodců. Další záležitost, kterou vnímáme
jako důležitou je stav chodníků v obci. Na chodník vedoucí od křižovatky směrem k vodě bohužel není možné vyřídit dotace, z toho důvodu jsme část chodníku ve spodní části zrekonstruovali za obecní peníze. Cenově je ale rekonstrukce chodníků velmi náročná. Za úsek o
délce cca 150m jsme zaplatili 300.00 Kč. Stávající chodník tvoří vrstva asfaltu a pod ní silná vrstva betonu. Ty se musí nejprve odstranit, a poté na nové lože položit zámková dlažba.
Na vybudování celé délky bohužel nemáme peníze.
Znovu jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na dětské hřiště v mateřské škole,
ale bohužel jsme znovu nebyli úspěšní. Z toho důvodu jsme se rozhodli požádat o dotaci pro
tento projekt Místní akční skupinu Hrubý Jeseník a budeme doufat, že se na začátku nového
roku dočkáme schválení. Vzhledem k zastaralému stavu sociálních zařízení ve školce jsme
na léto naplánovali jejich rekonstrukci.
V létě nás rovněž čeká vybudování pergoly u domu pro seniory.
Tématem léta bude stejně jako v minulých letech i zvládnutí náporu turistů, kteří velmi oceňují krásy přírody a koupání ve Slezské Hartě. Zdražili jsme parkování v obci na 100 Kč/
den v sezóně. Na pláži je umístěn velkoobjemový kontejner na odpadky, zařídili jsme i pronájem dalšího sanitárního kontejneru s toaletami. Ve spodní části obce je posíleno vyvážení
odpadků. Po obci je instalováno nové dopravní značení pro zvýšení přehlednosti dopravní
situace a velkou péči jsme věnovali i možnostem postihu aut parkujících mimo vyznačená
parkovací místa. To se nakonec ukázalo obtížnější než byly naše představy, přestože na projektu pracoval dohromafy tým lidí z řad zastupitelů a externisty Mgr. Šrámka, kteří plánování systému parkování v obci věnovali svůj čas a práci. A patří jim za to náš dík. Stejně
jako Mgr. Čihánkovi, který celý výběr parkovného v obci organizuje. V současnosti tento
systém stále vyžaduje přímou účast Policie ČR. Nejjednodušší se jeví zřízení dočasné letní
stanice Policie přímo v obci. Život v rekreačně exponovaném místě však bude přes všechna
opatření vyžadovat toleranci z řad občanů.
Přeji nám všem pohodové léto.

Bedřich Buťák– starosta obce
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FOTODOKUMENTACE PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTŮ
V OBCI

Obnova kulturního domunové stoly a židle, na které se můžete těšit na příštím plese.

Rekonstrukce silnice Za kostel

Nový chodník
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Poznejte půvab i svébytný genius loci Moravskoslezského kraje. S Technotrasou objevíte surovou krásu kraje, jehož přírodní bohatství se místní lidé snažili
podmanit si po celá staletí. Uslyšíte autentické příběhy průmyslníků, hutníků,
horníků, textilníků, železničářů, kloboučníků, lesníků, mlynářů či vojáků. Ty
vám zprostředkují přímo jejich potomci, vlastníci památek, pamětníci dob dávno minulých nebo erudovaní průvodci. A nejen to, příběhy si budete moci prožít
na vlastní kůži! Přejeme vám vše dobré na vaší cestě Technotrasou.

Na tomto odkazu naleznete řadu zajímavých míst pro výlety :
https://technotrasa.cz/musite-zazit

Příklady:

Zážitková výroba sirupů v Jeseníku nad Odrou
Nakoukněte do provozu stáčírny a vyrobte si originální sirup s příchutí levandulí. . Jesenická kyselka nesla hrdý název Pramen arcivévodkyně Zity. Označení vzniklo na počest
manželky posledního českého krále Karla I. Dodnes zde stáčí výtečnou pramenitou vodu
s vysokým obsahem zdraví prospěšných minerálů. Během speciálních zážitkových kurzů
si vyrobíte vlastní levandulový sirup, projdete provozem a dozvíte se spoustu zajímavostí
o historii i současnosti stáčírny.

Kanál Carla Weisshuhna, Edisonova přítele v Žimrovicích
Opavský podnikatel Carl Weisshuhn, přítel samotného Edisona, nechal na řece Moravici
vystavit unikátní technické dílo se třemi tunely a dvěma akvadukty, které přivádělo vodu
do jeho papíren. Od skvělých průvodců se v průběhu procházky podél kanálu dozvíte, co to
byly vajzunky, Pifka, kdo byl valašský Edison, a ochutnáte, co jedli a pili chlapi v papírnách.
Vybere si opravdu každý s dětmi i bez.

Nejbližší termíny pro komentované prohlídky naleznete zde:
https://technotrasa.cz/
zazit-technotrasu
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HVOZDNICKÝ EXPRES
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Přívoz Razová-Roudno

Od 5.6. do 30.6. je přívoz v provozu o sobotách, nedělích a ve
dnech státních svátků.
Od 1.7. do 31.8. je přívoz v provozu denně.
Od 1.9. do 30.9. je přívoz v provozu o sobotách, nedělích a ve
dnech státních svátků.
Od 1.10.2020 je přívoz mimo provoz.
Odjezdy z Roudna: 10:30, 11:30,12:30, 13.00 až 14:00 pauza,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 hod.
Odjezdy z Razové: 10, 11, 12, 13 až 14 pauza, 15, 16, 17, 18
hod.

Kontakt na převozníka: 732 997 446
Maximální počet lidí 10
Možnost objednání mimořádných plaveb na tel:
720 628 664
Jízdné pro rok 2021
děti do 12 let, kola, kočárky - Kč 40,děti od 12 let, dospělí - Kč 60,Stránka 8
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Pirátská stezka

Připravili jsme pro děti pirátskou stezku za pokladem kapitána Augustína Holmana.
Příjemná procházka o délce 2,3 km vede částečně v obci, částečně v krajině s výhledem na vodu. Začátek i konec je v informačním centru v Leskovci, na stezku tedy můžete vyrazit pouze v době kdy je informační centrum otevřené. Sebou potřebujete nadšené děti a tužku.
Na stezku za pokladem můžete vyrazit i s menšími dětmi, část vede po louce, kočárek nedoporučujeme. V informačním centru dostanete obálku s mapou a hrací
kartou. Po cestě vás čekají 3 úkoly a po
odevzdání hrací karty v informačním
Provozní doba infocentra:
centru si každé dítě může vyzvednout
odměnu v truhle mrtvého piráta. Případ- Květen, červen, září, říjen:
Po-Čt: 9:00-16:00
ně se s pirátem vyfotit.

Pá, So, Ne, svátky: 8:30-17:00
Červenec, srpen:
denně 8:30-18:.00
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Senioři na Hartě

23.6. vyplula Harta dvakrát na okružní jízdu se seniory naší obce. Senioři se
pokochali krajinou, užili si vzájemné společnosti a občerstvení, zavzpomínali
na staré časy a nabrali dobrou náladu.
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Leskovec n.M. 1946

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ Mateřská škola v Leskovci n.M.
Čarodějnický den
V pátek 30.4. se naše školka zahalila do čarodějné magie kouzel a lektvarů. Naše čarodějky a čarodějové celé dopoledne tančili a skotačili,
ale hlavně vytvářeli lektvary, které už jen podle názvu naháněly hrůzu.
Kdo by z Vás chtěl ochutnat třeba Žabí blues, Pavoučí sliz a co teprve
Lektvar zapomnění? Ani na ty méně odvážné jsme však nezapomněli a
připravili jim Nápoj lásky nebo Elixír mládí.
Celé dopoledne jsme zakončili zkouškou ze zaklínadel a jazykolamů,
rozdáním Čarodějnického diplomu a samozřejmě sladkou odměnou.

