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Zima v obci

Březen 2012

16.1.Turnaj v Člověče
nezlob se.

28.1. Obecní ples tentokrát V lítém boji zvítězila
zpestřil svým vystoupením Terka Malá, 2.místo zísMartin Maxa. Na krásný večer kala Jiřina Ženatíková,

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

Zejména ty, kteří pořádají v obci akce a
chtějí o nich informovat občany

plný dobré nálady a zábavy budou 3.místo Jiřinka Kašparová a 4.místo obsadil Ja- Kontakty:
všichni dlouho vzpomínat.
Hovadíková,
rek Srník st.. Gratuluje- Simona
email:
me a děkujeme ČSŽ.
simona.hovadikova

9.3.Oslava

MDŽ,

@seznam.cz , tel:
kterou připravil Český 608833423,

svaz žen se vydařila.
Krásný tradiční svátek
jsme oslavili, jak se patří.

10.3. Karneval pro
děti a zábava pro
dospělé. Karnevalové
odpoledne proběhlo v
režii klauna Simony, DJ
Třesáka a tanečnic z řad
leskovecké
omladiny. Večer zahrála dospělým kapela
Maraton.Za organizaci patří
opět díky Českému
svazu
žen.

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.
Příroda se pomalu chystá na probuzení, my jsme ale v zimě neodpočívali, naopak jsme pilně pokračovali v práci. Vzhledem k
problémům s traktůrkem jsme zakoupili obecní traktor s čelním
nakladačem, který nám bude
sloužit v zimě při odklízení sněhu
a v létě při práci v lese, převážení
materiálu, trávy apod. Traktor
budou moci za úplatu využívat i
občané.
V tomto roce jme naplánovali realizaci několika větších projektů z
peněz evropských fondů, kde je
spoluúčast obce 10% + DPH z
celkových uznatelných nákladů:
1. Zateplení a rekonstrukce vytápění kulturního domu.
2. Rekonstrukce, zateplení a změny vytápění na tepelné čerpadlo
školky. Oba tyto projekty jsou podány ke schválení. V případě, že
nám je schválí, podaří se nám
zredukovat náklady na vytápění a
zároveň budou budovy opravené.
Další projekt: Volnočasové aktivity v obci zaměřené na zimní období zahrnují dvě části:

1. Zakoupení mantinelů na
led na hřiště, kde bude zřízeno veřejné kluziště.
2. Úprava a vybavení kulturního domu pro relaxaci a
sporty: stolní tenis, badminton, kulečník, stolní fotbal,
florbal.
Tento projekt byl schválen
MAS Nízký Jeseník se spoluúčastí 25%. Na konkrétní
podobu využití a
fungování kluziště a
kulturního domu
bych rád přizval ke
spolupráci všechny
občany.
Obec dále spolupracuje na
projektu Pořízení vybavení
pro hasiče (požární stříkačka, savice a hadice), který
byl rovněž MAS Nízký Jeseník schválen.
Starosta Leskovce n. M.
Bedřich Buťák
Stránka 2

Vydání 1 / 2012
Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika

Stránka 3

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Informace z 8. a 9. zasedání zastupitelstva obce
konaných MSK do výše přijaté do- Zastupitelé schválili vy19.12.2011 a 27.2.2012 tace. Toto rozpočtové rovnaný rozpočet na rok
Zastupitelé vzali na vědomí
zprávy výborů obce.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření, kterým se
na straně příjmů i výdajů
snížil rozpočet o 840.400,Kč.
Zastupitelé schválili pravidla hospodaření Obce v roce
2012 takto:
V době rozpočtového provizoria :
1) běžné výdaje do výše 500
tis. Kč měsíčně
2) účelově vázané běžné výdaje kryté dotací ze státního
rozpočtu nebo rozpočtu

provizorium platí do
schválení řádného rozpočtu na rok 2012,
nejdéle do 29. 2.2012.
Zastupitelé schválili
prodej pozemků parc.č.
2465/4 paní Kamile Fajtlové .
Zastupitelé schválili
odpis nevymahatelných
pohledávek ve výši
32.223 Kč
Zastupitelé schválili záměr obce o podání žádosti na MAS Nízký Jeseník žádosti o dotaci na
úpravy KD na multifunkční zařízení.

2012 : příjmy 12.713.134
Kč a výdaje 12.713.134 Kč.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o stavu kriminality v obci.
Zastupitelé neschválili
smlouvu o spolupráci v
rámci výstavby větrné elektrárny s fa OSTWIND CZ.
Zastupitelé schválili
1. Zřízení jednoho pracovního místa na VPP a podání
žádosti o podporu z ÚP na
dobu od 1.4.2012
do
30.9.2012.
2. Zřízení jednoho společensky účelného místa a
podání žádosti o podporu z
ÚP.

Obecní úřad
informuje

Poplatek
ze
psa
drženého v rodinném
domě činí 100 Kč na rok,
u každého dalšího psa
200 Kč. U psů držených
v bytovém domě je to
pak 500 Kč. Poživatelé
invalidního, starobního,
vdovského, vdoveckého
či sirotčího důchodu platí
100 Kč.
Podrobnější informace
k místním poplatkům
(rekreační, užívání veř.
prostr., ze vstupného
atd.)

naleznete na obecních
nástěnkách,
nebo
webových stránkách
a
v obecně závazných
vyhláškách.
Knihovna je otevřena
každý pátek od 16 do 18
hod.
Z p ě t n ý
o d b ě r
elektroodpadu je každý
pátek od 16 do 17 hod.

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 480 Kč, u vlastníků
nemovitosti k rekreaci 500
Kč.

Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
bude letos
2.6.2012
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SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO

Vyberte si ze čtyř samostatných
programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě
českých a světových autorů
Pro vás
3) Minulost a současnost češtiny
všechny,
4) Život s handicapem. Minulost a soujimž je víc
časnost speciální pedagogiky.
než 60 let,
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro
jsme
vás připravili. Setkejte se s vašimi vrspřipravili
tevníky v Ostravě na šesti tříhodinových
Univerzitu
přednáškových blocích vedených našimi
třetího věku
odborníky.
se čtyřmi
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden
zajímavými
semestr (tj. půl roku) nabytý novými inprogramy.
formacemi a zážitky. Neváhejte a konČekáme
taktujte nás telefonicky na:
právě na
597 094 017, 734 355 862 nebo písemvás.
ně: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta,
Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory.
Přihlásit se můžete i emailem: filip.goszler@osu.cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Tuto stránku pro Vás připravil

Mikulášská nadílka
Dne 10.prosince 2011 se uskutečnilo v restauraci u Marka zábavné odpoledne pro děti spojené s příchodem Mikuláše, čerta i anděla.
Nejdříve si děti mohly zahrát několik her, namalovat nějaké ty obrázky, ale i zatancovat.
Nakonec přišel Mikuláš, čert i anděl a přítomným dětem rozdali mikulášskou nadílku.

Vystoupení cimbálové muziky Olšava
Za zimního počasí proběhlo 21. ledna vystoupení cimbálové muziky OLŠAVA z
Uherského Brodu. Příznivci cimbálu si
opravdu přišli na své. Mohli si spolu se
zpěváky zazpívat známé písně ze Slovácka, ale také zatancovat. Akce byla vydařená a všichni přítomní se dobře bavili.

Turnaj v mariáši

Posezení s pohádkovou babičkou

Na Štěpána proběhl další ročník turnaje v mariáši. Tento turnaj je stále oblíbenější, o čemž
svědčí i stále se zvyšující účast hráčů. Turnaj
proběhl podle daných pravidel. Před vyhlášením výsledků byl turnaj zpestřen vystoupením
orientálních tanečnic s jejich břišními tanci.

Pro naše nejmenší jsme 18. února 2012
připravili pohádkové odpoledne, ve kterém
děti mohly zhlédnout, ale i osobně si zahrát celkem tři pohádky. Celé odpoledne
bylo doplněno kulturními programy pro
děti.
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Společenský ples s Mistříňankou
Vyvrcholením zimní sezony byl společenský
ples s velmi oblíbenou krojovanou dechovkou
Mistříňankou, který se uskutečnil v pátek 24.
února 2012. Zpestřením tohoto plesu bylo vystoupení tanečního country kroužku Montana z
H. Benešova pod vedením paní Juřicové. Svou
profesionální úrovní byl ples velmi kladně hodnocen všemi přítomnými. Bylo vysloveno přání
ho ještě nejméně jednou zopakovat v další plesové sezoně.

Připravujeme
21.04.2012 KARAOKE
PÁRTY ve 20.00 hod. restaurace u Marka
( Staňte se s námi i Vy SUPERSTAR !!!)

Další foto a informace na
www.penzionusklaru.wz.cz

11.07.2012 Pohádka pro děti " VODNICKÁ ŠKOLA "
v 18.00 hod. restaurace u
Marka ( v rámci vodnického
splavu na SLEZSKÉ HARTĚ vystoupí skupina Rybnikáři z Českých Budějovic )
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Naši senioři
Na obecním plese bylo vybráno
12.000 Kč v tombole. Tato částka bude letos věnována našim seniorům.
Prosím všechny seniory, kteří mají
zajímavé
nápady
(kulturní
akce, kurzy na pletení z papíru, práce
s počítačem, podpora založení klubu
seniorů
apod.),
nechť se
dostaví na obecní úřad.

Upozornění
Zákaz vypalování trávy podle zákona č. 203/1994 Sb. o požární
ochraně.
Vypalování je kvalifikováno jako
přestupek, za který podle Ą 78, odstavce 1 písm. r) lze uložit pokutu
do výše 15.000 Kč.
NEBEZPEČÍ PŘI VYPALOVÁNÍ
TRÁVY

Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může
snadno vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je
vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí.

Karneval-10.3.
pokr. ze str.1
Holky připravily
pro mladší kamarády krásné vystoupení, společně si s nimi zatancovaly a na
ptačí tanec dorazilo i kuře.
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