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Zima v obci
25.2. Obecní ples. Patř í k vrcholům kultur ní sezóny obce Leskovec. Letos jsme měli příležitost se pobavit se skupinou Fleret, Gizdi,
a Mistral. O trvalejší zážitky se postaral karikaturista p.Dlabal. Za
organizaci patří díky SDH Leskovec a samozřejmě velké díky všem
sponzorům za bohatou tombolu, jejíž výtěžek 22.500 Kč bude věnován na vybavení nového hasičského automobilu.
4.3. Člověče, nezlob se. Tur naje ve známé deskové hř e se zúčastnil hojný počet hráčů. Po lítém boji gratulujeme k 1. místu Kašparové Jiřince, 2. místu Kašparové Elišce, 3. místu Aleně Halgašové a ke
4. místu Kr čmar íkové Aničce.

Březen 2017
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,
jako každý rok i letos připravil výbor pro dotační tituly schůzku s občany a zastupiteli a
společně jsme naplánovali, co bychom v tomto
roce chtěli v obci realizovat. Tento plán byl na
16. zasedání zastupitelů schválen.

Infrastruktura a stavební fond
A.1. Lokalita pro výstavbu RD. Zpr acovat
územní studii a připravit podklady pro zasíťování pozemků v lokalitě za kostelem - projekt
ve stupni k ÚR.
A.2. Pořízení hasičského auta.

A.3. Pořízení výměníkových stanic do bytových domů.
A.4. Rozšíření a zpevnění místní komunikace (Klasa).

Mezilidské vztahy, kultura a sport
B.1. Podpora spolků v obci. Člověče,
nezlob se, Kácení máje, Sportovní den
pro děti, Lampiónový průvod.
B.2. Doplnění dětského přírodního
hřiště a hřiště v mateřské školce
B.3. Kulturní akce – obecní ples , vítání
občánků, akce pro jubilanty, rozloučení
s předškoláky, Vavřinecké hody, zahájení
školního roku, vánoční dílna , rozsvěcení
vánočního stromečku, adventní koncert
B.4. Sportovní akce - tur naj nohejbal,
turnaj badminton a stolní tenis, volejbalový turnaj, závody Dračí lodě, cyklozávod
Cross Boar.
Na stránkách obecního úřadu naleznete
novou interaktivní mapu umožňující plánovat trasy, nahlédnout do katastru nemovitostí.

A.5. Rekonstrukce panelové cesty.
A.6. Pořízení vybavení sběrného dvora.
A.7 Oprava komunikace Slezská Harta.
A.8 Zpracování územního plánu.
A.9. Zpracování informačního plánu obce
(informační cedule).
A.10. Zpracování projektu zátoky (jachetní
klub, veslařský klub, veřejná pláž, stanice
záchranné služby).
A.11. Spolupráce na vybudování kanalizačního řádu - lokalita Plevjaková.
A.12. Spolupráce na vybudování kanalizačního řádu - lokalita Klapilovi.

Krásné velikonoční svátky a
bohatou pomlázku

přeje Váš starosta
Bedřich Buťák
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Těžký život předků v letech 1630-1639

Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika

Stránka 3

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Informace z 15. a 16. zasedání zastupitelstva obce
konaných ve dnech: 14.12.2016 a 28.2.2017
Zastupitelstvo obce schválilo prodej částí pozemku dle GP o výměře 36 m2 z pozemku parc.
č. 2625/4 - panu Ing. Karlu Sklářovi, bytem Leskovec nad Moravicí 290, 793 68 pošta Dvorce za
cenu 220 Kč/m2+ náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce schválilo směnu pozemku
parc. č. 2632/18 díl b+c - komunikace o výměře
1 m2 za pozemek parc. č. st. 46 díl h - o výměře
3 m2 v k. ú. Leskovec nad Moravicí dle GP 65462/2016 s manželi Enenkelovými.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku z
majetku obce Leskovec n. parc. č. 2632/18 díl
d+e - o výměře 7 m2 dle GP 654-62/2016 manželům Enenkelovým, za cenu 200 Kč/m 2+ polovina nákladů na vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s převodem pozemků z majetku státu na jiného vlastníka a to
pozemku parc. č. 2835 - o výměře 199 m2, nově
vzniklého pozemku dle GP 664-103/2016 parc.
č. 1816/14 o výměře 1931 m2 a části pozemku
parc. č. 1814/1, jen v té míře, která nebude v
rozporu se schváleným územním plánem obce o
umístění veřejněprospěšných staveb.
Zastupitelstvo obce schválilo pravidla hospodaření obce Leskovec nad Moravicí v roce 2017.

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti mezi Obcí
Leskovec nad Moravicí a manželi Vašicovými,
pro účel vybudování zemní vodovodní přípojky v
pozemcích parc. č. 32/6 a parc. č. 2459. Věcné
břemeno se zřídí za jednorázovou úplatu
1.000Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou
vyhlášku obce Leskovec nad Moravicí č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí částky
207.214 Kč na
základě
veřejnoprávní
smlouvy pro Obec Razová, tato částka bude
sloužit k dofinancování skutečných nákladů proStránka 4

vozu mateřské školy v Leskovci nad Moravicí za rok 2015.
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr na
prodej pozemku p.č. 1887/2 orná půda o výměře 5.416 m2 v k.ú. Leskovec nad M.

Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku parc. č. 2632/32 o výměře 22
m2 za cenu minimálně 200 Kč/m2+ náklady s
prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce doporučilo starostovi
obce, který vykonává na základě § 99 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích pravomoc rady obce, aby vyhlásil záměr na pronájem části pozemků parc., č. 2146/2,
2146/3 a 2176/9 pro dočasné umístění včelína.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost
o možnosti vybudovat v katastru obce stanici vodní záchranné služby ČČK a ukládá
starostovi obce jednat o dalších podmínkách a záležitostech ohledně vybudování
této stanice včetně zapracování do studie
Jachetního klubu .
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce
na rok 2017 dle návrhu: příjmy celkem
13.088.700 Kč a výdaje celkem 13.088.700
Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru
ve výši 1000,- Kč pro Help-in, o. p. s.,
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru
ve výši 3.000 Kč pro Slezskou Diakonii, středisko CHANA Bruntál .
Zastupitelstvo obce schválilo zapracování
návrhu sportovně-kulturního prostředí u Leskovecké pláže do územního plánu obce.
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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 800 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
30.4.2017
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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NEVÁHEJTE
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST

SK LESKOVEC
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ROZPIS ZÁPASŮ III. třída sk.B
1.4.2016

so

15:30

Leskovec

Razová

8.4.2016

so

15:30

V. Štáhle

Leskovec

15.4.2016

so

16:00

Leskovec

Horní Město

22.4.2016

so

16:00

Lomnice

Leskovec

29.4.2016

so

16:30

Leskovec

Dvorce

6.5.2016

so

16:30

M.Morávka

Leskovec

13.5.2016

so

16:30

Leskovec

Rýžoviště

20.5.2016

so

17:00

Dětřichov

Leskovec

27.5.2016

so

17:00

Leskovec

Mor. Kočov

Milotice

Leskovec

3.6.2016
10.6.2016

volno
so

17:00

Nová služba pro občany a návštěvníky našeho města.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z města ve vašem chytrém telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní
aplikace – V OBRAZE. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu našeho města, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?





kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
úřední desku

Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?
Na webových stránkách obce:
http://www.leskovecnadmoravici.eu

Co je potřeba k jejímu stažení?




mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 13 MB
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V naší obci máme k dispozici 6 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Prosíme všechny občany, aby do kontejnerů dávali pouze to, na co jsou určené tedy bioodpad.
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.
Co patří mezi bioodpad


listí, tráva, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.



kousky větví i keřů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)



spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)



zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek apod.



čajové sáčky, kávová sedlina



skořápky z vajec

Co do bioodpadu nepatří


tekuté zbytky jídel



kosti, maso, uhynulá zvířata



biologicky nerozložitelné látky



jiné odpady
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Datum
únor
25.2.
18.2.
březen

Kam v Leskovci nad Moravicí

22.4.

Akce
Člověče nezlob se
Obecní ples
Výroční schůze rybáři
Procházka obcí
Vítání občánků

Místo
KD
KD
KD
Obec
Obecní úřad

Pořadatel
SAL
obec
Rybáři
SAL
Obec

15.4.
15.4.

Turnaj badminton, ping pong
Karaoke M. Špičan

30.4.
duben
1.5.
7.5.
7.5.
27.5.

Stavění máje , čarodějnice
Okrsková soutěž hasičů
Prvomájový výlet
Turnaj nohejbal
Oslava jubilantů
Kácení máje, klání složek

KD
Restaurace U Marka
Hřiště u paneláků
Fotbalové hřiště

Obec, SAL
Penzion U SKlářů
SDH
SDH
SAL
Obec
Obec

27.5.

Taneční večer se skupinou
Kozlaňáci
Závod horských kol Cross
Boar
Rozloučení s předškoláky

3.a 4.6.
červen
17.6.
5.7.

Karaoke M. Špičan

Pohárová soutěž O pohár
zastupitelstva obce

Víceúč. hřiště
KD
Hřiště u paneláků
Restaurace U Marka
Slezská Harta
MŠ
Restaurace U Marka
Fotbalové hřiště

červenec Bermuda Cup

Slezská Harta

11.-13.8. Vavřinecké hody
25.Dračí lodě
27.8.
srpen
Volejbalový zápas

Fotbalové hřiště
Mikroreg. Sl. Harta
Víceúčelové hřiště

SDH, SAL, SK,
obec

Penzion U SKlářů
Mikroregion
Sl.Harta
obec
Penzion U SKlářů
SDH
Mikroregion Sl.
Harta
obec
p.Janalík
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Vývoz odpadů
Komunální odpad se vyváží každý týden do 19.4., pak bude
vyvážen ve čtrnáctidenním intervalu (sudý týden). Na týdenní
režim vývozu přejdeme zase od 18.10.
Plasty se vyvážejí každý lichý týden.
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Co je nového v mateřské škole…

Karneval v mateřské škole
Zima byla letos opravdu kouzelná. Užili jsme si spousty sněhu, sáňkování i koulování. Teď už nám ale jaro opět klepe na dveře a my nad rozkvetlými sněženkami s nedočkavostí očekáváme dny plné sluníčka a tepla. Abychom se se zimou
po zásluze rozloučili, uspořádali jsme ve čtvrtek 23.2.2017 karneval. Ve školce
se tak sešli odvážní šerifové, paní doktorka, kouzelné víly, neohrožený hasič,
pilné včelky, krásné princezny, a dokonce i strašidelný pavouk. Celý den jsme
prožili v taneční náladě, zahráli jsme si spoustu báječných her a soutěží, vyrobili
si krásného klauna Šášu. Na tento den budeme dlouho vzpomínat…
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