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III. reprezentační ples obce 26.2.
O plese se nedá mluvit jinak

kách obce. Výtěžek z tomboly

než v superlativech. Povedlo

půjde

se všechno, co mohlo - od

v obci. Po jednání s paní ředi-

počasí (nebyla sněhová kala-

telkou Vás budeme informovat,

mita), přes hosta - zpěvačka

co konkrétně bylo pořízeno

Věra Špinarová dávala do

z celkové částky 19.780,- Kč.

každé

písničky

všechno-

hudbu,

bohatou

tombolu,

na

mateřskou

Se svými náměty ( články,
inzeráty, oznámení, nápady) se prosím obracejte na
redakční radu. Kontakty:
Simona Hovadíková,
email:

školu

simona.hovadikova@seznam.cz ,

tel: 608833423,
Mgr. Zdeňka Repková
Zpravodaj i další informace z dění z obce, včetně
zajímavé fotodokumentace
z akcí naleznete i na webových stránkách. http://
www.leskovecnadmoravi
ci.eu/

občerstvení až po celkovou
organizaci, za kterou letos
patří dík SK Leskovec n. M.
a

Redakční rada

ÚÁMK Lučaři. Nálada

byla skvělá, bavili jsme se a
tancovali až do ranních hodin. Poděkování za uskutečnění plesu patří všem spon-

Obsah tohoto čísla

zorům a bylo jich opravdu

III.REPREZENTAČNÍ PLES
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SLOVO STAROSTY

1

POCHOVÁVÁNÍ BASY,
MDŽ
GRATULUJEME

2

hodně. Všichni jsou vyjmenováni na webových strán-

Věra Špinarová s Leskováky a bílou javou 250

Slovo starosty
Srdečně vítám všechny občany v novém roce 2011.
Příroda se pomalu chystá na
jaro a na probuzení ze zimního spánku. %aše zastupitelstvo v zimních měsících
nespalo, ale naopak intenzivně pracovalo. Děkuji tímto všem zastupitelům i občanům, kteří jakkoliv pomáhali
naší obci. %yní přišel čas

stanovit si strategii pro rozvoj obce na naše volební
období. Z toho důvodu jste
v minulém zpravodaji obdrželi dotazník „Co se mi
v obci nelíbí“. Velmi děkuji
všem, kteří dotazník vyplnili
a odevzdali. Bude cenným
podkladem pro tvoření strategie naší obce do budoucna. V měsíci dubnu bude
v obci pracovní zastupitelstvo, kam budou zváni obča-

né, kteří by rádi svým názorem přímo směrovali budoucnost obce. Z tohoto
jednání vznikne dokument Plán obnovy obce, kterým se
následně bude zastupitelstvo
řídit při rozhodování. O
naplňování tohoto dokumentu se budete dozvídat ve
zpravodaji i na schůzích
zastupitelstva.
Váš starosta
Bedřich Buťák

2
CO MI V OBCI CHYBÍ
OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE

KRONIKA– TATAŘI

3

PRONÁJEM RESTAURACE U
ŠNEKA
DOTACE Z EÚ

4
5

6
TURNAJ V MARIÁŠI
PROJEKT MAS V LESKOV- 6
CI
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Anketa „Co mi v obci nejvíce chybí?“
Celkem se nám do schránky
na obecním úřadě vrátilo11%
z celkového počtu vydaných
dotazníků s velmi zajímavými
nápady a podněty. Posuďte
s námi. Výběr nápadů na
akce pro dospělé– v oblasti kultury: divadelní, komponované pořady v KD, výuka
cizích jazyků, zábavy v KD,
zdravotní besedy, koncerty
skupin, Kabát Revival na
hody, zájezdy na operetu v
Opavě. Z oblasti sportu byste rádi v obci viděli: výstup
na Velký Roudný (pouť Petr
a Pavel 29.6.), výlety na sops činností obecního úřadu
49%. Což jsou velmi pozitivní výsledky.
Obrovský potenciál je vidět
v odpovědích na dotaz, kdo
by chtěl být do života v obci
zapojen aktivně. Zde třetina
dotázaných odpověděla, že
již zapojena je a celá třetina,
že by chtěla být.

Nezbývá tedy než se do
toho pustit. ☺. Každý,
kdo by se rád připojil k
tvoření naší obce je
zván.

ky v okolí, křížové cesty a
památníky obětem, sportovní trasy v okolí přehrady. Náměty s pracovní
činností: Sázení stromků
(spolupráce s myslivci),
úprava plochy u přehrady
(spolupráce s rybáři), společný výtvor (např. socha).
Akce pro děti- burza oblečení a sportovních potřeb pro děti v KD, táborák, pálení čarodějnic,
besedy (s hasiči, s policií),
den dětí, vítání prázdnin,
opékání buřtů, vytápěná
klubovna, vedoucí, pohy-

bové a společenské hry.
Akce pro seniory- 1-2x
ročně
pořádat
výlet
(pěšky, bus), možnost
pravidelných společných
setkávání „Čaj o páté",
prohlížení starých fotografií apod. Akce pro teenagery- KD v zimě (ping
pong, šachy, hry..), diskotéky v KD, skiering, skrebl,
v létě "Vodní kroužek"
půjčování loděk, hudební
akce u přehrady. Besedy,
diskotéky, vytápěná klubovna, vedoucí, pohybové
a společenské hry.

Většině dotázaných se
líbil nápad přírodního dětského hřiště u paneláků,
rekonstrukce restaurace U
Šneka. Velká část respondentů by ráda, kdyby byl
kulturní dům v obci využitý
jako multikulturní budova
(ping pong, kulečník, bruslení na umělém ledě, výstavy apod.). Z výsledků
rovněž vyplývá, že by lidé
ocenili lepší využití víceúčelového hřiště - sleva pro
místní, bruslení apod.
S životem v obci je celkem
spokojeno 65% občanů a

Masopust, pochovávání basy a
MDŽ
Masopust je pohanskou slavností. O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již ze 13.
století. U nás jsme slavili v sobotu 5.3. . Po obci chodil
masopustní průvod, zpíval, jásal a vnesl záchvěvy jara
do každé domácnosti. Masky byly velice nápadité - od
smrtky, přes ježibaby, faráře až po nevěstu a koně. Masopust byl ukončen obřadem pochovávání basy. Krásné
dramatické ztvárnění proběhlo v 18.00 v kulturním domě, následně se pozůstalí ještě bavili a hodovali nejen
na výborných koláčích. Další den, tedy 6.3., se sešel
Český svaz žen a ženy z obce k oslavě Mezinárodního
dne žen. Svátek chvíli zavrhovaný, který nakonec většina obyvatel vzala na milost. Vždyť není nic hezčího, než
se radovat a ocenit ženskou roli ve společnosti i v rodině.
Ať žijí ženy.

Obecní úřad informuje
V měsíci dubnu nabude účinnosti nová obecně
závazná vyhláška č. 1/2011
Která nahrazuje vyhlášku č.2/2010 z nichž občanům vyplývá povinnost platit místní poplatky. Výše
místních poplatků zůstává nezměněna.
Upozorňujeme občany, že povinnost zaplatit poplatky (odvoz odpadu, poplatky ze psů) uplyne dne
31.3.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 29.5.2011, od 9.00 , na
místech : Mateřská školka, točna u kiosku,
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U staré požární zbrojnice,
U kulturního domu, u Penziónu Klasa. Ve Slezské Hartě– rozcestí u kostela, točna
autobusů.
Sběrný dvůr elektroodpadu je v provozu každý pátek od 16.00 do 17.00, ve
staré hasičské zbrojnici.
Občané mohou odevzdávat
staré ledničky, televize,
úsporné žárovky, baterie
apod.

Knihovna, včetně přístupu
na internet je otevřena každý
pátek od 16.00 do 18.00 hod.
V rámci sčítání lidu (do
14.dubna) bude provoz
knihovny rozšířen takto :
Úterý: 17.00 - 18.00 hod
Pátek : 16.00 - 18.00 hod
Sobota: 17.00 - 18.00 hod
Neděle: 17.00 -18.00 hod
V těchto hodinách bude Mgr.
Repková nápomocná s vyplňováním sčítacích formulářů.
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Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika
Léta páně 1224 až 1300
byla poznamenána vpádem Mongolů či tatarů na
Moravu. Mongolská
vojska postupovala dvěma
proudy: jeden do Polska a
druhý do Uher. V Polsku
se 9. dubna 1241 uskutečnila bitva u Lehnice, ve
které byla poražena spojená vojska polského knížete
Jindřicha, Moravanů, Sle-

zanů, Řádu německých
rytířů a oddílu Templářů.
Vojsko českého krále Václava I. tehdy přímo do boje
nezasáhlo, ale částečně se
mu podařilo zastavit Mongoly v Kladsku. Jejich hlavní proud se tak obrátil naMoravu, přes kterou se
přehnal do Uher, aby se
spojil s vojsky tam již řádícími. Tam se mongolská

vojska dozvěděla, že zemřel jejich chán Ögedej, a
tak se z Evropy stáhla. A
jak to vypadalo u nás po
nájezdu krutých mongolů?
Stejně jako téměř všude,
kde jejich vojska přešla
smutně. Předkové to měli
nepoměrně těžší než my.
Nám se naštěstí zahradou
neženou tatarské hordy a
nevraždí nás.

1 míra (měřice)
= 1 918 m2
Celoláník tedy
vlastnil 134.260
m2 půdy
Sedlák 33.565
m2 půdy
Zahradník
16.782 m2 půdy

Kvíz pro děti?
Jsou dnešní
zahrádkáři na
půdu chudší
nebo bohatší
než ve 13
století?
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Pronájem restaurace U Šneka
Restaurace U Šneka. Zastu-

k prioritám zastupitelů zajis-

lo přemístit samotné sídlo

pitelstvo obce vyhlásilo zá-

tit pronájem objektu tak, aby

Mikroregionu . Tyto skuteč-

CÍLEM NÁS

měr pronajmout tuto restau-

bylo možné jej otevřít již na

nosti by měly Leskovci po-

ZASTUPITELŮ JE

raci, která již zoufale volá po

letní sezónu, podepsal staros-

moci jak ke zviditelnění, tak

UDĚLAT Z

rekonstrukci. V průběhu sta-

ta smlouvu na pronájem s fa

k reálné podpoře turistického

LESKOVCE

novené lhůty si objekt pro-

Misgurnus. V předloženém

ruchu a to nejen v létě, ale i

CELOROČNĚ

hlédlo několik zájemců, pí-

podnikatelském plánu se

„mimo sezónu“. Cílem nás

ZAJÍMAVOU

semnou nabídku doručili

tedy můžeme již v létě těšit

všech je udělat toto místo

TURISTICKOU

zájemci dva. Fa Misgurnus a

na částečně zrekonstruova-

zajímavé pro celoroční turis-

OBLAST.

Mgr. Roman Masný. Na jed-

nou restauraci v duchu rybář-

tiku a každoročně se těšit

nání zastupitelstva bylo sta-

ské bašty u vody, zřízení

z nárůstu financí, které turis-

rostovi hlasováním doporu-

informačního centra Mikro-

té dovezou, a následnému

čeno uzavřít pronájem s Mgr.

regionu Slezská Harta přímo

rozvoji obce . My zastupitelé

Masným. Ten však nakonec

v budově a úpravu okolí vo-

pro to uděláme všechno.

od svého záměru ze závaž-

dy- můstek pro přechod na

ných osobních důvodů od-

druhou stranu k molům.

stoupil. Vzhledem

V budoucnu by se sem moh-

Důkladná rekonstrukce restaurace U Marka– výhra pro nás i turisty.
V rámci rozvoje cestovního
ruchu v okolí Slezské Harty
probíhá rekonstrukce restaurace U Marka pod názvem
schváleného projektu
„Podkrovní vestavba penzionu a stavební úpravy restaurace Leskovec nad Moravicí
č. p. 329“. V současné době
probíhá její první etapa, a to
„stavební úpravy restaurace“,
při níž se provádí výměna
veškeré elektroinstalace,
vodoinstalace, kanalizace a
oprava všech podlah restaurace a přilehlých místností
např. sociálních zařízení,

zázemí personálu a modernizace kuchyně.
Na celé stavbě se podílí několik firem:
stavební práce provádí firma
SICHR Interier, s. r. o.,
Bruntál, vzduchotechniku
firma KAMENSKÝ – stavby
a konstrukce s. r. o., Vrbno
pod Pradědem, elektroinstalace firma ALARM SYSTÉMY – Pavla Kodlová, Rýmařov, truhlářské práce– Stolařství Váca Václavov, malby a
nátěry– Boček Jaroslav Opava.

Řada prací je prováděna i svépomocí vlastními zaměstnanci
a také za pomoci místních občanů jako Jaroslav Srník a
Alois Rohner.
První etapa rekonstrukce by měla být ukončena do 31.3.
2011 a po vydání kolaudačního souhlasu předpokládáme
otevření provozu již od 1.4. 2011.
Poté by měla následovat druhá etapa rekonstrukce v těchto
termínech:
květen – červen : „Nadstavba nad kotelnou“
červenec – září : výměna střešní krytiny včetně vložení vikýřů a střešních oken
říjen – listopad : termofasáda celé budovy
listopad – duben : podkrovní vestavba penzionu
květen- kolaudace
Celá rekonstrukce „Podkrovní vestavba penzionu a stavební
úpravy restaurace Leskovec nad Moravicí č. p. 329“ bude
spolufinancována ze zdrojů EU – programu rozvoje venkova.
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Program rozvoje venkova – dotace z EU
Chcete podnikat, máte zájem roz-

Podpora je zaměřená na zvýšení stability

šířit své podnikání, tušíte, že by

venkova prostřednictvím zakládání a roz-

pro vás byly vhodné dotace z EÚ,

voje mikropodniků s cílem vytváření pra-

ale nevíte jak na to? Pokud pro

covních míst a rozvoje bohaté hospodářské

sebe

možnost

struktury nezemědělských aktivit. Oblastí

v následujícím dotačním progra-

podpory je zejména drobná výroba a ře-

mu, nebo máte nápady na podporu

mesla (např.: truhlářství, tesařství, ko-

cestovního ruchu v obci (lodě,

vářství, výroba keramiky, pletení koší-

ubytovací kapacity apod.) kontak-

ků, sklářská výroba, rukodělné práce,

tujte předsedu pro dotační tituly:

zednické práce, zámečnictví, čalounictví

Simonu

apod.),

najdete

Hovadíkovou

simo-

na.hovadikova@seznam.cz,

tel:

608833423.

Název dotace
Výzva :

služby

pro

Berme, dokud
dávají

hospodářství

(např.opravy strojů a zařízení) a maloobchod.

III. 1.2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
Říjen 2011 *

Základní charakteristika:
Kdo může žádat

• podnikatelské subjekty mikropodniky ve vymezených CZ-NACE
• mikropodnik je FO či PO zaměstnávající do 10-ti zaměstnanců
Kolik lze získat na • dotace ve výši 60%
jeden projekt
• min. záměr 50.000,-Kč max. záměr 10.000.000,-Kč
Podniky v jakém
• zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s
odvětví (CZ-AACE) informačními a komunikačními technologiemi atd.
(příjemci podpory)

mohou žádat

Jaké výdaje je
možné podpořit
(způsobilé výdaje)

Ostatní podmínky
projektu

• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
• stroje a zařízení ( technologie )
• výstavba či rekonstrukce objektů
• technická a dopravní infrastruktura
• vybavení ( PC, majetek atd. )
• projektová dokumentace max. do 80.000,-Kč
• žadatel musí být mikropodnik, tedy do 10 ti zaměstnanců
• realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel
• lze žádat i jako začínající podnik ( začínající podnikatel )
• u záměru nad 2.000.000,-Kč musí žadatel splnit podmínku finančního
zdraví

* bude upřesněno na základě výzvy Mze
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Projekt: Místa komunitního setkávání a
zlepšení jejich vybavenosti v obci Leskovec
nad Moravicí
Vážení občané, nadpis projektu, o který jsme žádali v 1. kole u MAS Nízký Jeseník, zní
možná trochu složitě, ale jeho podstata je poměrně jednoduchá. Pojďme se společně podívat, o co v tomto projektu jde. V obci
jsme se setkali zástupci spolků, zastupitelé a výbor pro dotační tituly, abychom zjistili, co je možné zrealizovat pro lepší život
nás všech. Dali jsme dohromady seznam věcného vybavení, které chybí na kulturních, sportovních a společenských akcích pivní sety, slunečníky, nůžkový stan, kamera a stativ, elektrocentála, halogenové osvětlení, mobilní grily a dřevěný mobilní
stánek. Tyto prostředky budou uskladněné ve stodole a zapůjčovány tam, kde budou potřeba. Z dotazníků, které jste vyplňovali a odevzdávali na obec, vyplynula jako jeden z výstupů potřeba místa, kde by se mohli setkávat rodiče s dětmi a děti si pohrát. K tomu přímo vybízela plocha u paneláků. Tam jsme tedy situovali naše budoucí přírodní dětské hřiště. Co to je? Díky
inspiraci ve světě, kde se stává víc a víc trendem poskytnout dětem zajímavé přírodní prostředí, kde si mohou hrát, schovávat,
skákat, stavět zahrádky a domečky, jsme se rozhodli i u nás na vesnici podpořit vztah dětí k přírodě a vytvořit pomocí terénních úprav, laviček, stromů, keřů, klád a jiných přírodnin– přírodní dětské hřiště. To znamená místo, kde si rodiče rádi sednou
a popovídají a děti spokojeně hrají. Jak konkrétně bude hřiště vypadat? To je další obrovské plus tohoto projektu. Nejenom že
naše obec získá něco, co je unikátní svým chápáním dětských potřeb, ale zároveň bude mít každý občan obce, kterého tato
tématika zajímá, možnost se podílet na konkrétním plánu i na samotné realizaci- sázení rostlin apod. Vyskytly se sice hlasy, že
vše bude záhy zdemolováno, ale buďme optimisté a zapojme do tohoto projektu co největší počet lidí a dětí a já pevně věřím,
že hřiště poroste do krásy a bude sloužit nejenom nám, ale i naše vnoučata sem budou vodit své děti a ukazovat, tento strom
sázela tvoje babička, když chodila do druhé třídy.
Musíme nejprve počkat, zda, stejně jako MAS Nízký Jeseník, se náš projekt bude líbit i SZIF, což je instituce, která poskytne
90% peněz na pokrytí výdajů. Konečný verdikt budeme vědět v červnu, V příštím čísle zpravodaje vás tedy pozveme na konkrétní činnosti spojené s realizací tohoto projektu. Koukejte se kolem sebe na cestách a sbírejte nápady, co všechno by mohlo
na hřišti být. Mně by se například líbila časová kapsle, zakopaná například u totemu. Tedy schránka, kde by děti popsaly svůj
život dnes a která by byla vykopána třebas za padesát let při nějakém obecním výročí.

Štěpánské klání mělo bohdanovického vítěze
26.12.
2010
proběhl
již
10.
ročník
turnaje
v mariáši
a
zároveň
byl
pojat jako 1.
ročník Memoriálu Štefana Feča, spoluorganizátora a hráče, který
nás v roce 2010 nečekaně opustil. Turnaje se zúčastnilo
15 hráčů. Hrálo se na čtyři kola a vítězem se stal pan
Jiří Jančura z Bohdanovic.
2. a 3. místo se stalo kořistí místních hráčů p. Antonína Kocourka a Milana Vaculáka. Turnaje ze zúčastnili i hráči přespolní z Bohdanovic, Dlouhé Stráně,
Horních Životic a Horního Benešova. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům, zejména místním, za skvělou
reprezentaci obce. Zvláštní poděkování patří obecnímu

úřadu, v čele se starostou
Bedřichem Buťákem, který
se osobně zúčastnil předávání cen a diplomů.
Dále patří naše poděkování
Ing. Sklářovi, majiteli restaurace – místa pořádání turnaje, jeho manželce Janě a dceři Karle za perfektní občerstvení a obsluhu. Těšíme se
na 11. ročník a vyzýváme
stávající i nové účastníky
k pilnému tréninku .
Za organizátory turnaje
Rudolf Zbořil

Výsledky turnaje
1. Jančura Jiří (Bohdan.)
2. Kocourek Ant.(L.n.M.)
3. Vaculák Milan(L.n.M.)
4. Jančura Václav (Bohd.)
5. Závora Jiří (H.Životice)
6. Dobeš Martin(H.Živ.)
7. Zbořil Rud. (L.n.M.)
8.Dobeš Miroslav(H.B.)
9.Srník Jaroslav (L.n.M.)
10.Záhorec Josef (Dl.Str.)
11.Čihánek Z.(L.n.M.)
12.Krošlák M. (L.n.M.)
13. Rohner Alois (L.n.M.)
14. Sklář Vlad. (L.n.M.)
15. Bubeník L. (L.n.M.)

