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Jaro v obci
11.4. Vítání občánků– letos jsme v naší obci slavnostně přivítali Agátku Žílovou, Jana Michalíka, Terezku Huškovou
a Vanesu Nagyovou. Hodně štěstí do
dalšího života.

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 a zastříleli ze vzduchovky. Turnaj vyhrála
Zuzka Křišťanová s rekordem trati
na 5 jamek 23 kopů.

Červen 2015
rada
1.5. Prvomájový prů- Redakční
Se svými náměty ( článvod– část účastníků se ky, inzeráty, oznámení,
do cíle k Vápenné peci nápady) se prosím obracejte na redakční radu.
plavila, část se vydala Zejména ti, kteří popěšky. Tradičně příjem- řádají v obci akce a
o nich inforný výlet zakončený opé- chtějí
movat občany.
káním.
Kontakty:
10.5. Den matek s Simona Hovadíková,
oslavou jubilantů– email:
simona.hovadikova
o zábavu se postara- @seznam.cz,
ly děti ze Základní tel: 608833423
Mgr. Repková
školy v Razové a
Zpravodaj i další inforpředpremiéra diva- mace
z dění z obce,
delního vystoupení včetně zajímavé fotodoz akcí nalezŠediváci z Leskov- kumentace
nete i na webových
ce. Poděkování pat- stránkách.
ří SPOZu, který se
postaral o občerstvení, přání a dá- Obsah tohoto čísla
rečky. Každému jubilan- JARO V OBCI
1
S
LOVO
STAROSTY
tovi, který slaví naroze2
niny v první půlce roku, FOTODOKUMENTACE 3
starosta popřál a předal
přání a dáreček.
INFO Z 4. A 5. ZASEDÁ- 4
13.6.– Premiéra diva- NÍ ZO
dla Šediváci, aneb kam OBECNÍ ÚŘAD UPOZOR- 5
ŇUJE
ty má cestičko, kam ty PŮJČOVNA LODÍ
6
mě dovedeš?
TQM

7

DRAČÍ LODĚ, POHÁRO- 8
VÁ SOUTĚŽ

PLAKÁT HODY
EKOKOM
POVINNÉ RUČENÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLKA

9
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Další informace o akcích na www.leskovecnadmoravici.eu

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty

Projekt byl schválen, bude probíhat realizace, alej bude vysazena na cestě na pláž. Ve
výběrovém řízení na realizaci makety je znoVážení a milí občané,
rád bych, abyste byli informováni o postupu jed- vu náš oblíbený sochař p.Dostál, který pro
nás ztvárnil naučnou stezku Zatopené osudy
notlivých větších akcí, které v naší obci probíhají.
a erby na zastávce U Strmeňů.
Dotace na chodník na Benešovské byla schválena
ve výši 3.784.000 Kč. Na nový chodník a Ak vně se podílet na zřízení autobusového
bezpečnější pohyb po našich ulicích se můžeme spoje Leskovec- Opava. Podařilo se proza m vyřídit spoj, který bude jezdit o víkentěšit do konce tohoto roku.
dech v letních měsících. Tento spoj bude
Výstavba domu pro seniory. Byla schválena
zkušební, podle výsledků naplněnos
dotace 4.600.000 Kč, momentálně probíhá výběrobudeme v našich snahách pokračovat dál.
vé řízení na dodavatele stavby.
Podrobnos na straně 7.
Zateplení a výměna oken OÚ a MŠ. Po schválení
Doplnění dětského přírodního hřiště a pardotace a dokončení výběrového řízení probíhá reaku. Byly zakoupeny vahadlová houpačka a
lizace. Dodavatel stavby je ﬁrma FENBAU s r.o., Oskolotoč, rádi bychom ještě opravili skluzavku
trava. Až na drobné zádrhele, které jsou při rekona její okolí a skákacího panáka.
strukci starších nemovitos obvyklé, probíhá realizace v pořádku. Barvu na fasádu obecního úřadu Rád bych vás ještě informoval ohledně situajsme na pracovním zastupitelstvu vybírali tak, aby ce s podnájemními vztahy restaurace U Korcelkový dojem budovy byl klidnější. Zvítězila tedy midla. V současné době zastupitelstvo dalo
technická šedomodrá. Z vlastních zdrojů budeme souhlas společnos Misgurnus ke vzniku
měnit i zbytek střechy, která nebyla součás pro- podnájemního vztahu pro Mikroregion Slezjektu, aby náš obecní dům vypadal hezky celý. Bar- ská Harta na provoz informačního centra a
vu na mateřskou školku navrhovaly paní učitelky a společnos B.L.P. na provoz restaurace a
penziónu, Společnost B.L.P. je rovněž vítěškolička bude oranžová.
zem výběrového řízení na provoz lodní doPřípojka elektřiny na fotbalové hřiště. Z našeho
pravy. Tento podnájem je schválen na 1 rok
společného plánování vyplynulo, jak moc je pro
za symbolickou úplatu 1 Kč. Obec tedy nadánás prostor fotbalového hřiště důležitý. Proto i nale fakturuje dohodnutý pronájem společnos
dále pokračujeme ve zvelebování jeho okolí. NašMisgurnus. Tím se nám podařilo zajis t chod
těs se nám podařilo získat peníze z dotací na přírestaurace v nadcházející sezóně. Stojíme
pojku elektřiny a zpevnění zbývající plochy, která
před nelehkým úkolem dohodnout se se spocelý prostor zcelí.
lečnos Misgurnus na hodnotě zhodnocení
Zřízení ploch pro veřejné tábořiště a parkoviště U budovy realizované v minulých letech a vzáHájenky. Projekt realizujeme z vlastních zdrojů. jemném zápočtu nájemného a oprav. MoProbíhá ohrazování pozemku, dohody s Povodím mentálně čekáme na vyjádření soudního
Odry a úprava pozemků pro parkoviště. Věřím, že znalce, který posoudí zhodnocení budovy
úpravami realizovanými společnos Misgurdo začátku sezóny se vše podaří.
nus.
Výsadba aleje podél cesty na pláž + realizace dyVáš starosta
namické makety údolí Moravice.
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Fotogalerie

Výlet 1. máj

Šediváci
z
Leskovce

Karneval
přetahovaná

Fotbalgolf 5. jamka
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Informace z 4. a 5. zasedání zastupitelstva obce
Konaných ve dnech: 29.4.2015 a 11.6.2015
Zastupitelstvo obce schválilo nejvhodnější
nabídku a uzavření smlouvy o dílo na projekt
Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje
vytápění budovy občanské vybavenosti č. p. 204
Leskovec nad Moravicí s FENBAU s. r. o Ostrava, v nabídkové ceně 2.152.751 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou Školského, kulturního a sociálního výboru Mgr. Zdeňka
Čihánka a to ode dne 1. 5. 2015.
Zastupitelstvo obce schválilo investiční transfer
maximálně ve výši 40.000Kč pro Mikroregion
Slezská Harta, tento investiční transfer bude
sloužit k financování vybudování přístavních mol
pro lodní dopravu na vodním díle Slezská Harta.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí:
·
Bere na vědomí předložený materiál ve věci
vytvoření svazku obcí BRUNTÁLSKO.
·
Schvaluje vstup obce Leskovec nad Moravicí do svazku obcí BRUNTÁLSKO atd.
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení sedmi
pracovních míst v rámci programu Veřejně prospěšných pracovníků na dobu od 1. 5. 2015 do
30. 4. 2016.
Zastupitelstvo obce
schválilo r ozpočtové
opatření č. 1/2015 ve znění dle přílohy. Objem
rozpočtu se na straně příjmů i výdajů zvýší o
586.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zpr ávu o
plnění rozpočtu za období 01 – 05/2015
Zastupitelstvo obce schválilo nejvhodnější
nabídku a uzavření smlouvy o dílo na projekt "
CHODNÍK PODÉL SILNIC II/452 a II/459“ se
společností ECOVIA Haná s.r.o., v nabídkové
ceně 2.670.000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr na prodej
pozemků parc. č. 2576/1, 1887/15, 2576/3,
1928/1, 2589/5, 1958/10, 1928/4 .
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost o úhradu
investic do kotelny č. p. 344.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků
p.č.2627 o výměře 72 m2 za cenu 60Kč/ m2 plus
náklady s prodejem spojené p.Janu Kašparovi.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej částí pozemků p. č. 2589/5, část o výměře cca 50m2, p. č.
2589/5 trvalý, část o výměře cca 20m2 za cenu
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50Kč/ m2 plus náklady s prodejem spojené
paní Ludmile Ezechýlové.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků parc. č. 66/o výměře 39m2 a část pozemku parc. č. 64 o výměře cca 200 m2 za
cenu 50Kč/ m2 plus náklady s prodejem spojené Dr.Evženu Weiglovi.
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o
podnájmu části budovy č.p. 204 určené k
provozování restaurace a penzionu U Kormidla společnosti B.L.P. a společností Misgurnus a.s. na dobu maximálně 12 měsíců, ve
znění dle přílohy č.2, se změnou data od
1.7.2015 do 30.6.2016.
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o
podnájmu části budovy č.p. 204 určené k
provozování informačního centra dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Slezská
Harta na dobu maximálně 12 měsíců, ve znění dle přílohy č.3, se změnou data od
1.7.2015 do 30.6.2016.
Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření jednoho pracovního místa- koordinátora veřejně
prospěšných pracovníků a pomocného administrativního pracovníka- v rámci programu SÚPM na dobu od 1. 7. 2015 do 30.
6. 2016.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku
obce za účetní období 2014 a závěrečný účet
obce za rok 2014 dle návrhu, včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce
Bedřicha Buťáka k provádění rozpočtových
opatření dle §16 odst.4 zákona 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení
dvou párů víkendových spojů autobusové
linky č. 900246 z Opavy do Leskovce na období od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015.
Zastupitelstvo obce schválilo
směrnici
Věcné a finanční dary občanům obce ve znění dle přílohy č.5.
Zastupitelstvo obce schválilo r ozpočtové
opatření č. 2/2015 a 3/2015 ve znění dle příloh.
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Obecní úřad informuje

Zastupitelstvo obce schválilo uzavř ení smlouvy o
dílo na opravu střechy budovy obecního úřadu od
společnosti Cone-stavitelství za cenu 240.000 Kč
včetně DPH.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č.
2/2015 a 3/2015.

Obecní úřad upozorňuje
Výňatek ze schválené směrnice Věcné a finanční dary
občanům:
Finanční dar ke krytí nákladů na zajištění pohřbu.
Hodnota 3000 Kč. Dar pro pozůstalé občana, který
měl trvalý pobyt v Leskovci nad Moravicí, je vyplacen na základě předložení kopie dokladu o zaplacení
pohřbu. Nárok na tento dar musí být uplatněn do 3.
měsíců do data pohřbu. V opačném případě zaniká
nárok na tento dar. Dar je poskytnut na základě darovací smlouvy.

Doklad o zajištění pohřbu je tedy nutno předložit do 3. měsíců.

Datum

Akce

Místo

Pořadatel

5.7.

Pohárová soutěž O pohár
zastupitelstva obce

Fotbalové hřiště SDH

25.7.

Sportovní den obce dospělí Fotbalové hřiště Obec, SK
+ dě

18.-19.7.

Vodnický splav

Slezská Harta

Mikroregion Sl. Harta

11.-12.7.

Bermuda Cup

Slezská Harta

Mikroregion Sl. Harta

8.-9.8.

Vavřinecké hody

22.8.

Jestřábí muž

Slezská Harta

Srpen

Volejbalový zápas

Víceúčelové
hřiště

SAL

1.9.

Zahájení školního roku

ZŠ Razová

obec

19.9.

Karaoke Michal Špičan

Restaurace U
Marka

Penzion U Sklářů

19.9.

Drakiáda

26.9.

Taneční večer Kozlaňáci

obec

SAL
KD

Penzion U Sklářů
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NOVÉ PŘÍMÉ SPOJENÍ OPAVY SE
SLEZSKOU HARTOU

Informace o dopravě v ODIS poskytují: Přepravní
informační kancelář TQM Dopravní infocentrum
Tel.: 553609202, e-mail: ck-tqm@tqm.cz Tel.: 597
608 508, e-mail: info@kodis.cz www.tqm.cz
www.kodis.cz

V období letních prázdnin od 1. 7.
2015 do 31. 8. 2015 budou mít cestující možnost využít přímého víkendového spojení z Opavy do obce Leskovec nad Moravicí k celodennímu odpočinku v rekreační oblasti Slezská Harta.
Spojení bude zajištěno prodloužením
dvou párů stávajících spojů autobusové linky č. 900246 Opava – Slavkov
– Dolní Životice – Litultovice –
Mladecko – Jakartovice – Leskovec nad Moravicí.

Stránka 7

Nově tak bude možné o sobotách a nedělích využít obousměrného spojení dvěma
páry spojů v dopoledních a podvečerních
hodinách dle uvedeného jízdního řádu.
Odjezdy a příjezdy spojů jsou v zastávce
Opava, východní nádraží navázány na příjezdy a odjezdy vlaků. Na spojích platí tarif ODIS pro jednotlivé jízdné i dlouhodobé
časové jízdné.
Informace o dopravě v ODIS poskytují: Přepravní informační kancelář TQM Dopravní infocentrum Tel.:
553609202, e-mail: ck-tqm@tqm.cz
Tel.: 597 608 508, e-mail: info@kodis.cz www.tqm.cz
www.kodis.cz

Doufejme, že je to
jen první vlaštovka.
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Vyhlídkové plavby na Slezské Hartě
Loď Santa Maria

Vyhlídkovou hodinovou plavbu s průvodcovskou službou si můžete zamluvit denně od
9:00 do 16:00, na tel. čísle: 420 603 996 548.
Lístky na vyhlídkovou plavbu zakoupíte v Infocentru v Leskovci nad Moravicí cca 15 min.
před vyplutím!

Ceník pro sezónu 2015 (červen - říjen)
50 Kč - děti do 6 let
80 Kč - děti od 6 - 15 let
120 Kč - děti od 15 let a dospělí
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Proč třídit odpad?

Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká především v domácnostech. Lze jej rozdělit na směsný a tříděný odpad. Směsný odpad obsahuje i řadu využitelných složek jako
je sklo, papír, plast, bioodpad, elektro odpad, atd. A proto je právě na nás, občanech, tyto
„oddělitelné“ složky správně vytřídit do příslušných kontejnerů pro tříděný odpad. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku a pak putují do zpracovatelských firem. Budeme-li třídit, umožníme tak recyklaci, ze
které získáme nové zdroje surovin a energie a také ušetříme místo na skládkách. Důvody
proč třídit jsou jak ekologické tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů, energie, ale také tím snížíme počet skládek. A proč tedy
netřídíme? Je to především lenost („mám to daleko“) a pak výmluvy nemám k tomu podmínky („není kam třídit“), nemá to cenu – stejně se to někde smíchá, nic z toho nemám,
nikdy jsem to nedělal atd. Těch výmluv je spousta a vrcholem všeho
je, když někdo svým bezhlavým
jednáním znehodnotí již vytříděný
odpad. I přestože je osvěta ohledně
třídění odpadů poměrně rozsáhlá,
najde se spousta těch, kteří to nedělají. Ale proč to alespoň nezkusit
pro dobrý pocit, že jsme něco udělali pro přírodu, ovzduší nebo budoucí
generace? Víte, že např. recyklace
1tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2 (oxidu uhličitého), že z 10
recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi, že 30
recyklovaných PET lahví stačí k výrobě 1fleeceové bundy (na tričko jich stačí 5).
Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“.
Třiďte odpad, má to smysl - estetický, ekologický i ekonomický (EEE).

Palačinky jak je neznáte

Minimum sacharidů, spousta kvalitních tuků a bílkovin. Jemná a nadýchaná dobrota, kterou si
můžete užívat bez výčitek. Ideální pro sportovce!
Ingredience
· 120 g smetanového sýra (např. Žervé/Lučiny/plnotučného tvarohu)
· 4 vejce
Postup
1. Smíchejte vejce a Žervé/Lučinu dohromady pomocí ručního robotu
a nechte chvíli odstát.
2. Na pánvi nechtě zahřát kousek másla, poté nalijte těsto na palačinku. Stačí relativně málo, těsto je hodně řídké.
3. Pečte pár minutek z jedné strany, poté otočte a dopečte z druhé
strany.
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Přišlo jaro do vsi…

dva velké kovové funkční bagry na
pískoviště, balanční prkno s bludištěm,
kovové fotbalové branky a míč, nejrůznější malířské náčiní, kreativní štětce,
razítka, koberec Člověče, nezlob se, koberec A utodráha, kolečko s volantem,
velký padák na pohybové hry dětí a
mnoho dalších úžasných věcí. Skvělé je,
že nám ještě zbyly peníze na školní
výlet. Ten si užijeme společně s rodiči a
V průběhu jara jsme zažívali opět spousty
vypravíme se do Opavy a Hradce nad
dobrodružství. Probudili jsme ze zimního spánku Moravicí.
broučky, vynesli jsme Morenu, zaseli velikonočŠkolní rok se chýlí ke konci,
ní osení, navštívili jsme knihovnu v Razové, na
jeden den jsme se proměnili v čarodějnice, osla- prázdniny se blíží a o to víc si užíváme
vili Den Země, seznámili se s černošskou skupi- krásného počasí. Teď už nás čeká
loučení s předškoláky a se školkou vůnou TAMTAM, předvedli krásné vystoupení na
bec. Na viděnou po prázdninách
každoroční Školní akademii v Razové, přijali
v krásné nově opravené školičce…
jsme výzvu v podobě účasti na sportovní olympiádě v Bruntále a spoustu dalších, neméně zajímavých aktivit. Také jsme se zúčastnili projektu
MŠ Leskovec nad Moravicí
Polytechnické výchovy, kde jsme využili naší
fantazie při hře s LEGEM, které jsme obdrželi
jako dar za účast v projektu.
Čas plyne jako voda a my se opět hlásíme o
slovo… Zimní radovánky vystřídalo jaro plné
sluníčka, smíchu a radosti. Čepice a šály jsme
už dávno zavřeli do skříně, nazouváme tenisky a
trávíme co nejvíce času venku na čerstvém
vzduchu. Příroda kolem nás je přeci tak kouzelná. S lupou v ruce pozorujeme broučky v trávě,
když nastražíme pozorně uši, slyšíme zpěv ptáků, štěkot psů, pozorujeme kvetoucí stromy…

Velké uznání patří obci a rodičům našich dětí,
kteří v březnu uspořádali ples a veškerý výdělek
věnovali mateřské škole. Obec téhož dne zorganizovala maškarní karneval pro děti
a sběr železa a výtěžek taktéž věnovala ve prospěch mateřské školy.
Všem, kdo se jakkoli podíleli na
těchto akcích, se srdce děkujeme.
Obdrželi jsme téměř 20 000 Kč! Děti
se již teď mohou radovat ze spousty
nových hraček a vybavení. Pořídili
jsme nová odrážedla, hračky na pískoviště, chůdičky,

