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Zima v obci
28.1. Karneval. Nedělní odpoledne věnované hr ám, soutěžím a
tanci patřil našim nejmenším. Velké pochvaly patří všem, kdo se podíleli na organizaci akce a maminkám, které zařídily krásné masky.
24.2. Obecní ples. Vyprodaný kultur ní dům rozezpíval J ožka
Černý a spousta z nás si domů odnesla památeční fotografii z fotokoutku. Za organizaci patří díky SK Leskovec a samozřejmě velké
díky všem sponzorům za bohatou tombolu, jejíž výtěžek 20.000
Kč bude věnován na pořízení nových peřinek a povlečení pro děti v
mateřské školce.

Březen 2018
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.
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení a milí občané,
na konci minulého roku jsme připravili plán
obce na rok 2018, který byl na 22.zasedání zastupitelstva obce schválen. Představuje pro vedení obce takový jízdní řád na poslední rok
stávajícího zastupitelstva.
Infrastruktura a stavební fond
A.1. Lokalita pro výstavbu RD-. Zpracovat
územní studii a připravit podklady pro zasíťování pozemků v lokalitě za kostelem- projekt
ve stupni k ÚR. Na nové lokalitě rozdělit pozemky a vybudovat cestu. náklady: 100.000
Kč
A.2. Pořízení hasičského auta
náklady: 725.000 Kč (celkem 1.550.000 Kč)
A.3. Místo pasivního odpočinku u domu pro
seniory náklady: 140.000 Kč (celkem
402.000 Kč)
A.4. Pořízení vybavení sběrného dvoratraktor, kontejnery
náklady: 216.000 Kč
(celkem 2.210.000 Kč)

Mezilidské vztahy, kultura a sport

B.1. Podpora spolků v obci (Člověče,
nezlob se, Kácení máje, Sportovní den
pro děti, Lampiónový průvod)
náklady: 5.000 Kč
B.2. Doplnění dětského přírodního
hřiště a hřiště v mateřské školce
náklady: 40.000 Kč
B.3. Kulturní akce - Obecní ples, vítání
občánků, 2x akce pro jubilanty, rozloučení s předškoláky, Vavřinecké hody, zahájení školního roku, vánoční dílna, rozsvěcení vánočního stromečku, adventní koncert.
náklady: 425.500 Kč
B.4. Sportovní akce - tur naj nohejbal,
turnaj badminton a stolní tenis, volejbalový turnaj, závody Dračí lodě, cyklozávod
Cross Boar.
náklady: 20.000 Kč

Na stránkách obecního úřadu naleznete
novou interaktivní mapu umožňující plánovat trasy, nahlédnout do katastru nemovitostí.

A.5. Oprava komunikací a chodníků
náklady: 100.000 Kč
A.6. Zpracování územního plánu
náklady: 280.000 Kč
A.7. Zpracování informačního plánu obce
(informační cedule)
náklady: 40.000 Kč
A.8. Projekt Zázemí pro návštěvníky Sl.
Harty I. (elektr ika, př ípojka vody, odpady,
zázemí pro pláž, nástupiště lodi, WC)
náklady: 690.000 Kč (celkem 1.160.000 Kč)
A.9. Spolupráce na vybudování kan. řádu
náklady: 100.000 Kč
A.10. Rekonstrukce ubytování restaurace
náklady: 400.000 Kč

Krásné velikonoční svátky a
bohatou pomlázku

přeje Váš starosta
Bedřich Buťák
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Člověče, nezlob se

V sobotu 10. února se leskovecký kulturní dům naplnil dětmi a dospělými, aby
se utkali v jedné z nejznámějších deskových her - Člověče, nezlob se. U každého stolu se hrály dvě rozřazovací kola, dva hráči, kteří získali největší počet
bodů postoupili do semifinále a nakonec se hrálo nervy drásající finále u velkého kobercového plánu. Finální kolo se hrálo ve složení dvě děti a dva dospělí.
Všechny děti si patřičně užívaly možnosti porazit dospělé soupeře a nakonec
také první a druhou cenu získaly.
Na prvním místě se umístila Eliška Kašparová, druhé místo patřilo Martince
Oherové a na třetím místě skončila paní Zdenka Gröhlingová.
Díky dotaci z Místní akční skupiny Hrubý Jeseník dostalo každé dítě malý dáreček a tři místa byla oceněna hodnotnými cenami.
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Informace z 21. a 22. zasedání zastupitelstva obce
konaných ve dnech: 13.12.2017 a 28.2.2017

málně 200 Kč/m2+ náklady s prodejem spojené.

Zastupitelstvo obce schválilo schvaluje poskytnutí částky 249.255 Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy pro Obec Razová, tato částka bude
sloužit k dofinancování skutečných nákladů provozu mateřské školy.

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce
zajistit vypracování znaleckých posudků na
byt č. 2 v domě č. 328 a byt č. 9 v domě č.
345.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávy výborů zastupitelstva obce a to Školského, kulturního a sociálního výboru, Kontrolního výboru,
Finančního výboru a Výboru pro dotační tituly.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření kupní
smlouvy na odkup elektrického zařízení včetně
příslušenství, včetně odběrného místa, nacházející se na pozemku p. č. 2730/10 za částku
52.885 Kč od KULMSTONIA, z.s.

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou
vyhlášku obce Leskovec nad Moravicí č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .
Zastupitelstvo obce stanovilo svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách: za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 400 Kč,
za výkon funkce člena výboru 700 Kč, za výkon
funkce předsedy výboru 1.000 Kč a za výkon
funkce neuvolněného místostarosty 11.000 Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo
s Urbanistickým střediskem Ostrava na vypracování Územního plánu.
Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o vzájemném vyrovnání mezi Obcí Leskovec nad
Moravicí a Network sunlight .
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru
ve výši 5.000 Kč na organizaci závodu HEAD BIKE MARATON 2018 pro Mikroregion
Slezská Harta .
Zastupitelstvo obce schválilo úpravu Směrnice - Ceník služeb, produktů, nájmů a prodeje
pozemků poskytovaných obcí.
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení rezervního fondu oprav a investic do kotelny č. p.
344 ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schválilo Plán Obce Leskovec nad Moravicí na rok 2018 .

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý rozpočtový výhled obce na období let 2019-2021 ve
znění dle návrhu.

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce
na rok 2018 dle návrhu: příjmy celkem
11.192.459 Kč a výdaje celkem 16.586.059
Kč .

Zastupitelstvo obce schválilo pravidla hospodaření obce v roce 2018 .

Zastupitelstvo obce schválilo Provozní řád
kulturního domu.

Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 10 ke
smlouvě o závazku veřejné služby ve znění dle
přílohy se společností ARRIVA MORAVA .

Výše uvedené informace tvoří pouze výběr z
jednání zastupitelstva. Všechna schválená
usnesení najdete na obecních stránkách v
sekci
Obecní
úřad—Zastupitelstvo—
Usnesení.

Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej
části pozemku o výměře cca 150 m2 přesná výměra bude stanovena po zaměření geometrickým plánem, z pozemku parc. st. č. 58/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1.702
m2 v k.ú. Leskovec nad Moravicí za cenu mini-
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Obecní úřad upozorňuje občany na povinnost zaplatit poplatky do konce
března.
Poplatek za odvoz odpadu
je tradičně vybírán ve
dvou splátkách do 31.3. a
do 31.7. ve výši u občanů
s trvalým pobytem

540 Kč, u vlastníků
nemovitosti
k rekreaci 790 Kč.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, kter á
je:
-umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon
ústavní
nebo
ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
-umístěna do zařízení pro
děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu
obce
s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého
-nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby se
zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy o poskytnutí
sociální služby, nebo

Obecní úřad informuje
-umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
-poplatníci dle čl. 2 odst. 1
písm. a), kteří se dlouhodobě (déle než 1 rok) zdržují
mimo ČR.
-poplatníci dle čl. 2 odst. 1
písm. a), po dobu výkonu
trestu odnětí svobody delšího než 1 rok.
Úleva se poskytuje:
Poplatníkovi dle čl. 2 odst.
1 písm. a), který se soustavně připravuje na budoucí
povolání a který prokáže
dlouhodobý pobyt mimo
obec, se poskytne úleva ve
výši 30,- Kč za každý měsíc.
Poplatek ze psa dr ženého
v rodinném domě činí 100
Kč na rok, u každého dalšího psa 500 Kč.
U psů držených v bytovém
domě je to pak 800 Kč. Poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu platí
100 Kč.
Podrobnější
informace
k místním poplatkům
(rekreační, užívání veř. prostranství, ze vstupného atd.)
naleznete na obecních nástěnkách nebo webových
stránkách a v obecně závazných vyhláškách.

Upozornění pro
držitele psů
Upozorňujeme držitele psů,
kteří venčí své psy na veřejných prostranstvích, že jsou
povinni uklízet po svých
psech jejich výkaly. Každý
držitel psa dostal od obce
sáčky na psí exkrementy, v
případě jejich spotřebování
je možno se dostavit na
obecní úřad pro další.

Knihovna je otevř ena
každý pátek od 16 do 18
hod.

Otevírací doba
kulturního domu
pro sport končí
30.4.2018
Od 1.5. bude zahájen provoz víceúčelového hřiště.
tel. na správce:
737 949 315
Pro zajištění
termínů akcí v
kulturním domě
volejte prosím
správce:
p.Rudolfa Krále
tel: 605 241 530
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Kořeny našich předků Leskovecká kronika 1650 -52
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SK LESKOVEC
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ROZPIS ZÁPASŮ III. třída sk.B
31.3.2018

so

15:30

Rýžoviště

Leskovec n.M.

7.4.2018

so

15:30

Leskovec n.M.

Dětřichov n.B.

21.4.2018

so

16:00

Milotice n.O.

Leskovec n.M.

28.4.2018

so

16:30

Leskovec n.M.

Razová

5.5.2018

so

16:30

Horní Město

Leskovec n.M.

12.5.2018

so

16:30

Leskovec n.M.

Mor. Kočov

19.5.2018

so

17:00

Lomnice

Leskovec n.M.

26.5.2018

so

17:00

Leskovec n.M.

Dvorce

2.6.2018

so

17:00

Leskovec n.M.

SK Zátor z.s.

9.6.2018

so

17:00

Malá Morávka

Leskovec n.M.

KONTEJNERY NA BIOODPAD
V naší obci máme k dispozici 6 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Prosíme všechny občany, aby do kon-

tejnerů dávali pouze to, na co jsou určené, tedy bioodpad. (listí, tráva, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), zbytky zeleniny a ovoce:
okrajky zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec…...).

Pokud chcete zlikvidovat větve, je nutné je nastříhat

na kousky max. 5 cm, nebo je položit na hromadu
vedle kontejneru tak, aby se daly štěpkovat.
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30.3.
30.4.
1.5.
5.5.
12.5.
13.5.
13.5.
19.5.
26.5.

9.6.
29.6.

Kam v Leskovci nad Moravicí

Turnaj badminton, ping
pong
Stavění Máje , čarodějnice
Prvomájový výlet
Slavnostní požehnání
has. auta
Turnaj nohejbal
Oslava jubilantů
Vítání občánků
Svoz velkoobjemového
odpadu
Kácení Máje, klání složek
Závod horských kol
Cross Boar
Rozloučení
s předškoláky

KD

Obec, SAL

Hřiště u paneláků

SDH

Hasičská zbrojnice
Víceúč. hřiště
KD
Obecní úřad
Hřiště u paneláků
Slezská Harta
MŠ

SAL
SDH
Obec
Obec
Obec
Obec
SDH, SAL,
SK, obec
Mikr.
Sl.Harta
obec
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Očistný den dle Lenky Kořínkové

Čistící den by měl dodržovat každý, kdo chce zůstat
zdravý. I lékaři dnes radí : půst jeden den v týdnu a jeden týden v roce. Nejlepší očistné měsíce jsou březen a
listopad.
Snídaně: Citr usové ovoce, nejlépe několik dr uhů. Citrusy jsou „tukožroutské" a diuretické (tj. močopudné), a
kunzumujeme-li je ráno, pomohou tělu vyloučit všechno
špatné, co jsme předešlý den snědli. Pozor - jíme i blány
na jeho dílcích.
Přesnídávka: Zapečený banán banán podélně rozkrojíme, položíme na rošt do rozehřáté, nicméně otevřené trouby nebo na gril a necháme zapéct. Banán můžeme
zapéct i v mikrovlnce, není však tak chutný.
Oběd: Zeleninová polévka. Př ipr avíme ji z jakékoli
zeleniny, např. kořenové, můžeme přidat i rajče, papriku,
žampiony, zelí apod. Polévku mírně osolíme a dochutit.
Můžeme ji okořenit i kmínem. Pozor - polévku nezahušťujeme, nepřidáváme žádné nakrájené pečivo ani brambory, kukuřici nebo luštěniny!!
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Svačina: Hroznové víno. Další
skvělé „tukožroutské" ovoce.
Hroznové víno navíc obsahuje
bór, který pomáhá udržovat vyšší
hladinu estrogenu v krvi, což
zmírňuje vedlejší účinky antikoncepce, problémy v menopauze a prevencí proti osteoporóze.
Večeře: Pař ený chř est. Obsahuje tzv. steroidní glykosidy, které mají protizánětlivé vlastnosti,
velké množství kyseliny listové,
která je prevencí např. proti
vzniku nádorů děložního čípku,
tlustého střeva a konečníku. Dále
je chřest zásobárnou vitamínu
C, draslíku a beta-karotenu. Jako
přírodní diuretikum, zabraňuje
zadržování vody v těle a podporuje hubnutí. Pokud neseženeme
čerstvý chřest, použijeme sterilovaný a připravíme si z něj salát.
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Okénko do naší školičky…

V měsíci březnu jsme se s dětmi zapojili do výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2018 “ - velké poděkování patří panu Michalovi Sedláčkovi, který nám pomohl děti motivovat nejen povídáním o práci hasičů, ale i exkurzí v hasičské zbrojnici. Hasičská zbrojnice se dětem velmi líbila, mohli jsme si sednout do hasičského auta a prohlédnout si
věci, které hasiči ke své práci potřebují. Na závěr jsme se rozloučili krátkým puštěním sirény na hasičském autě - panečku to
byl ale rachot, až jsme si museli uši schovat .
Velké poděkování také patří lidem a obci za vybrané penízky
v tombole, za které se dětem nakoupí peřinky a povlečení.
Děkujeme.
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