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Léto v obci
8.7. a 9.7 Bermuda Cup– přehrada Slezská Harta hostila již
13. ročník tohoto legendárního
jachtařského závodu. Zúčastnily se jej na čtyři desítky lodí.
10.8. až 12.8. Vavřinecké hody - třídenní maraton zábavy
letos zahájilo promítání Tátova
volha v letním kině, pokračovalo vystoupením řady kapel,
kde především MIRAI a Buty
stojí za neuvěřitelnou návštěvností cca 2700 lidí.
24.8. až 26.8. Festival Dračích lodí– rekordní účast 61
posádek a bezmála 7000 návštěvníků, bohatý zábavný

Redakční rada

program, velké emoce, to všechno
provázelo 3 nabité dny, které dělají Leskovci jméno v celém Moravskoslezském kraji. A kdo že letos
vlastně vyhrál? V kategorii Moravskoslezský kraj ve sprintu na
200 m se na výsluní opět dostali
Mimoňi, následovala Zdravá výživa – Spáči a Květinky, na kilometru pak zářila Zdravá Výživa –
Spáči, Mimoni a Czechbeast gym
Opava. V kategorii Mikroregion
ve sprintu na 200 m sbírali vavříny Crossfight, Leskovec nad Moravicí a Str ánští bejci, v závodu
na jeden kilometr Corssfight,
Stránští bejci a Razová Team.

Se svými náměty ( články,
inzeráty, oznámení, nápady) se prosím obracejte na
redakční radu. Kontakty:
Simona Hovadíková,
email: simona.hovadikova
@seznam.cz
tel: 608833423,
Mgr. Repková
zdenka.repkova@seznam.c
Zpravodaj i další informace z dění z obce, včetně
zajímavé fotodokumentace
z akcí naleznete i na webových stránkách.

www.leskovecnadmorav
ici.eu
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
VOLEBNÍ PROGRAM NEZÁVISLÉ OBČANSKÉ INICIATIVY LESKOVCE
NAD MORAVICÍ

Táhneme tu káru dál!

Buťák Bedřich, Hanulík Stanislav, Mgr.Čihánek Zdeněk, Klapil Pavel,
Hovadíková Simona, Sedláček Michal, Ing. Čuda František, Rohnerová
Helena, Mgr.Bocková Ludmila

Naše cíle:

Infrastruktura

V návaznosti na nový územní plán budeme podporovat výstavbu rodinných domů a
zajistíme tak možnost bydlení především pro mladé rodiny.

Etapová výstavba zázemí leskovecké zátoky, tak aby sloužila jako atraktivní místo
pro relaxaci a zábavu jak pro místní občany, tak pro turisty. Naším cílem je vybudovat zázemí pláže, toalety, převlékárny, možnost občerstvení, dětských a sportovních
atrakcí a dořešit systém nakládání s odpady.

Budeme usilovat o získání pozemků v blízkosti pláže pro další rozvoj.

Rádi bychom spolupracovali s Povodím Odry na úpravě a zatraktivnění hřbitovní
zdi a prostoru pod ní, aby se prostranství dalo používat například jako exkluzivní
svatební místo.

Rádi bychom dokončili úpravy v okolí Domu pro seniory s pěkným posezením a
výsadbou zeleně.

Z úprav komunikací je v našem hledáčku na prvních místech využití dotačních titulů na rekonstrukce cest a opravy chodníků.

Chceme dále zpřístupňovat Kulturní dům více aktivitám, abychom měli možnost
sportovního a kulturního vyžití v průběhu celého roku, a pokračovat v obnově vybavení.

Rekonstrukce ubytování v restauraci U Kormidla.
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Na volební období 2018-2022

Rekonstrukce budovy č.p.186 pro vytvoření funkčního celku s restaurací.
Zlepšení celkového vzhledu obce - výsadba nové zeleně, úprava míst pro sběr odpadů, turistické značení a systém vývěsek pro lepší informovanost. Zřízení nových vycházkových okruhů včetně odpočinkových míst.

Cestovní ruch

Chceme i nadále pracovat na podpoře vnímání naší obce jako významného místa
v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Budeme podporovat výstavbu
kvalitních hotelů a penziónů, zvyšovat nabídky v oblasti zábavy a služeb jak v letní
sezóně, tak i mimo ni.

Budeme spolupracovat při propojování a zkvalitňování cyklistických a vodních tras
ve spolupráci s Mikroregionem Slezská Harta, včetně velké lodi Harta, která nabídne
zázemí až pro 50 lidí.

Budeme i nadále propagovat Leskovec jak pořádáním Vavřineckých hodů, tak spoluprací na Dračích lodích.

Chceme vybudovat naučné centrum pro děti.
Život v obci

Společná setkávání a tvoření lidí v obci považujeme za velmi důležité. Proto budeme
dále rozvíjet všechny tyto aktivity - rozsvěcení vánočního stromku, obecní zabíjačka, adventní koncert, sportovní turnaje, fotosoutěže, den pro seniory, vítání občánků,
stavění a kácení máje apod.. Nebráníme se novým nápadům a příležitostem k novým
akcím.

Pro naše nejmenší plánujeme výstavbu nového hřiště v mateřské školce.

Chceme podporovat všechny aktivní spolky v obci a rozvinout spolupráci na pořádání společných akcí a zapojení občanů do života obce.

Budeme podporovat setkávání seniorů a jejich společenský život.

I nadále budeme plánovat akce na každý rok za aktivní účastí zastupitelů obce, podnikatelů, složek i občanů, tak aby naše činnost co nejlépe odrážela potřeby občanů.
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Informace z 24. zasedání zastupitelstva obce
Leskovec n.M. konaného dne 27.6.2018.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za
období 01 – 05/2018.

věřuje starostu obce Bedřicha Buťáka podpisem kupní smlouvy.

ZO schvaluje účetní závěrku obce za účetní období 2017.
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017
dle návrhu, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a to bez výhrad.

Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
schvaluje prodej hasičského automobilu
Avia A 21 z majetku obce Václavu Klapilovi
bytem Leskovec nad Moravicí 95, 793 68
pošta Dvorce cenu 10.000,- Kč.

ZO bere na vědomí závěrečný účet MIKROREGIONU Slezská Harta za rok 2017 dle návrhu,
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření bez
výhrad a včetně zprávy revizní komise.

2. Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí pověřuje starostu obce Bedřich Buťáka
podpisem kupní smlouvy.

ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Bruntálsko za rok 2017 dle návrhu, včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření bez výhrad a včetně
zprávy revizní komise.

ZO schvaluje prodej bytové jednotky 328/2 nacházející se ve stavbě č. p. 328 stojící na pozemku parc. č. st. 367 včetně spoluvlastnických
podílů na stavbě a pozemku ve výši
6008/41251 Jiřímu Krčmaríkovi a Anně Krčmaríkové za cenu 290.000 Kč + náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí pověřuje starostu obce Bedřicha Buťáka kupní
smlouvy
ZO schvaluje prodej bytové jednotky 345/9 nacházející se ve stavbě č. p. 345 stojící na pozemku parc. č. st. 448 včetně spoluvlastnických
podílů na stavbě a pozemku ve výši
6858/75463 Miroslavu Dedkovi a Renátě Dedkové za cenu 350.000 Kč + náklady s prodejem
spojené.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí pověřuje starostu obce Bedřicha Buťáka kupní
smlouvy.

Usnesení ZO -292-24/2018
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
neschvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ
IV -12-8014957/V/1.

Usnesení ZO -293-24/2018
1. Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8019856/002
mezi Obcí Leskovec nad Moravicí a ČEZ
Distribuce a.s. zastoupené Firmou ALDEN
LP s. r. o. se sídlem Jeseník nad Odrou 28,
IČ: 26821621 za jednorázovou úplatu 4.000,
- Kč. Právo věcného břemene bude spočívat
v právu umístění, provozování, opravě a
údržbě zařízení distribuční soustavy NN na
pozemcích par. č. st. 75/1 zastavěná plocha
a nádvoří - zbořeniště, 134/1 zahrada a
2431/5 ostatní plocha - ostatní komunikace
v k.ú. Leskovec nad Moravicí
2. Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí pověřuje starostu obce Bedřicha Buťáka
podpisem této smlouvy.

ZO schvaluje prodej části pozemku o výměře
cca 60 m² přesná výměra bude stanovena po
zaměření geometrickým plánem, z pozemku
parc. č. 2632/44 ostatní plocha – ostatní komunikace o celkové výměře 924 m² Mojmíru Vávrovi a Lence Vávrové za cenu 205 Kč/m² + náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí poStránka 4
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Leskovec v letech 1938-1945
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Program akcí v obci říjen až prosinec 2018
5.10.

Komunální volby

Mateřská škola

Obec

6.10.

Komunální volby

Mateřská škola

Obec

6.10.

Vítání občánků

Obecní úřad

Obec

6.10.

Den seniorů s oslavou ju- KD
bilantů

Obec

27.10.

Kozlaňáci

Restaurace
U Marka

Restaurace
U Marka

2.11.

Lampiónový průvod,

Mateřská školka

Mateřská škola,
SAL

17.11.

Výšlap na Velký Roudný

30.11.

Vánoční dílna

KD

Obec, SAL

1.12.

Rozsvěcení vánočního
stromku , vepřové hody

KD

Obec, SAL

8.12.

Výroční valná hromada
SDH

KD

SDH

15.12.

Adventní koncert

Kostel Sv. Vavřin- Obec
ce

29.12.

Karaoke s Michalem Špi- Restaurace
čanem
U Marka

Restaurace
U Marka

31.12.

Výroční schůze spolku

SAL

Obec,SAL

KD
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2018

pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a sobota 6. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
Volební místnost bude umístěna v budově Mateřské školy v
Leskovci nad Moravicí.
Ti, kteří vyžadují ze zdravotních důvodů návštěvu volební komise, kontaktujte obecní úřad tel: 554 731 001

Otevírací doba:
Po až Pá
16:00 až 20:00
So
15:00 až 20:00
Pro objednávky volejte tel:

737 949 315
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Leskovečtí hasiči v senátu.

Definitivní tečkou za provedení hudební hasičské
fontány v Praze, kde byla také naše jednotka, bylo
pozvání zástupce jednotky do
prostor Senátu Parlamentu
České republiky předsedou
Milanem Štěchem. Po slavnostním zahájení a poděkování jsme převzali pamětní listy
z rukou Milana Štěcha.
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Restaurace U Kormidla

Pro vás v průběhu podzimu připravila následující
akce.
12 - 13 - 14. říjen

ZVĚŘINOVÉ HODY

26 - 27 - 28. říjen

RYBÍ SPECIALITY

2. listopad
Dušičkový pátek
(promítání strašidelných pohádek po lampiónovém průvodu)
09 - 10 - 11. listopad
- HUSA

SVATOMARTINSKÉ HODY

17.listopad

Polévkový speciál
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Podzimní jídlo plné vitamínů a minerálů

Salát z pečené červené řepy a cibule

Řepu a cibuli oloupeme a nakrájíme na čtvrtiny.
Olivový olej, balzamikový ocet, citronovou šťávu, prolisovaný stroužek česneku, tymián, sůl a pepř smícháme.
Přidáme řepu, cibuli a promícháme.
Směs (i s omáčkou) nasypeme do zapékací nádoby, poklademe plátky másla, přikryjeme
a při 220 stupních (horní a dolní ohřev) cca 60 minut pečeme (do změknutí řepy). Poté
necháme vychladnout.
Řepu nakrájíme na libovolné kousky.
Římsky salát nakrájíme na tenké proužky.
Na něj rozložíme nakrájenou řepu, cibuli a zalijeme omáčkou z řepy.
Lehce posypeme natrhaným koprem a zalijeme zálivkou, kterou jsme získali smícháním
smetany, majonézy, citronové šťávy, soli a pepře.
Suroviny
250 g červené řepy (2 menší bulvy), 4 malé červené cibule, 4 tenké plátky másla
na omáčku:
4 lžíce olivového oleje, 3 lžíce balzamikoveho octa, 2 lžíce citronové sťávy, 1 stroužek česneku,1 lžička sušeného tymiánu, sůl, drcený pepř, 1/2 hlávky římského salátu,
trocha kopru

zálivka:
2 vrchovaté lžičky zakysané smetany,1 vrchovatá lžička majonézy, pár kapek citrónové šťávy, sůl, drcený pepř
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