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Jaro v obci

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

11.5. Setkání nad kronikami- gr atulace jubilantům, vystoupení
škola a školka, prezentace historie obce a kronik a divadelní vystoupení Záskok.

Mgr. Repková
Zpravodaj i další informace z dění z obce,
včetně zajímavé fotodokumentace z akcí naleznete i na webových
stránkách.
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JARO v obci

30.4. Stavění máje a čarodějnický
rej. Hasiči májku vztyčili za obdivných pohledů malých čarodějnic,
které si odběhly od soutěží pod vedením paní učitelky Šárky a Mgr.
Bockové. O kácení se postarali neznámí příznivci vesnického folklóru ke konci května.

1.5. Prvomájový průvod. Navštívili jsme Rešovské vodopády a křížovou cestu v Rudě.
8.5. Turnaj v nohejbale. Tr adiční
turnaj se vydařil 1. místo Povoďáci,
2. místo Gauneři a 3. místo domácí
Leskovec.

Slovo starosty
Vážení a milí občané,
v letošním roce bude obec pokračovat v provozování kiosku, parkoviště i Restauraci U Kormidla. Rádi bychom vás tímto pozvali k pravidelným návštěvám na něco dobrého k jídlu i pití.
V květnu jsme oslavili 795. výročí první písemné
zmínky o naší obci a u této příležitosti jsme vydali brožuru pojednávající jak o historii obce,
tak o současných možnostech vyžití. Brožurka je
k zakoupení na obecním úřadě nebo v informačním centru.
Momentálně nás velmi zaměstnává projekt Zázemí pro návštěvníky Slezská Harta II.etapa, na
který jsme získali od Moravskoslezského kraje
1.000.000 Kč. Na pláži vznikne hygienické zázemí (toalety, sprchy, převlékárny a prodej drobného občerstvení), které doufám budou sloužit
nejen turistům, ale i nám všem. Předpokládaný
termín ukončení je sezóna roku 2019. Zároveň
se v naší zátoce připravují rozsáhlé úpravy spojené s budováním cyklostezky Slezská Harta.
Dojde ke zpevnění břehu, vybudování nového
povrchu na chodníku vedoucím podél vody na
pláž a instalaci nového mostku přes vodu. Příjemný asfaltový povrch propojí cestu směrem do
Razové i na hráz.
Tuto sezónu zahájí svůj provoz i velká loď Slezská Harta, která kotví na novém mole u naší
pláže.
Těším se na zahájení nové turistické sezóny a
přeji nám všem krásné léto plné hezkého počasí
a dobrodružství na tradičních akcích Vavřinecké
hody, Bermuda Cup a Dračích lodích.
Váš starosta
Bedřich Buťák
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Vyhlídkové plavby Santa Maria
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Poznejte krásy a zajímavosti Slezské Harty nejen z břehů, ale také z její hladiny! Loď Santa
Maria se zkušeným kapitánem Vás proveze po nejpěknější části přehrady, zavede na zajímavá místa, ukáže malebné zátoky, dozvíte se o historii nádrže a o okolních obcích, kterých
se výstavba vodního díla dotkla.
Výletní okruh – hodinová plavba – vyplouvá se každou celou hodinu.
Objednávky plavby

tel. infocentrum Leskovec: +420 603 996 548
Nutná objednávka alespoň den předem!
V objednávce uveďte: počet osob, datum a čas,kontakt na Vás.
Lístky na vyhlídkovou plavbu zakoupíte v Infocentru v Leskovci nad Moravicí cca 15 min.
před vyplutím!
Ceny jízdného
Děti do 6-ti let 50,– Kč
Děti od 6-ti do 15-ti let 110,– Kč
Dospělí 150,– Kč
Pes 20,- Kč
Organizované skupiny, školní výlety dohodou, tel.: +420 603 996 548





Provozní doba
Santa Maria
domluvy

červenec – srpen duben, květen, červen, září, říjen
9:00 – 18:00 denně
9:00 – 18:00 (víkendy), ostatní plavby dle

Půjčovna elektrolodí a šlapadel

v zátoce Leskovec nad Moravicí nabízí
8 šlapadel, 1 šlapadlo s klouzačkou, elektrolodě.V půjčovně je možné také zakoupit občerstvení jako pivo, limo, presso, nanuky,
sladkosti.
Rezervace na tel. 722 258 781
Provozní doba červenec, srpen:
denně 9:00 – 20:00 hod
Provozní doba červen, září:
víkendy 9:00 – 20:00 hod.
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Informace z 5. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne: 21.5.2019
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti, za úplatu nejméně
5.000,- Kč. Právo věcného břemene bude spočívat v právu umístění a služebnosti vodovodní přípojky a vodoměrné šachty na pozemku
parc. č. 1821/12.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128016323/V/2, za jednorázovou úplatu 5.000,Kč. Právo věcného břemene a právo provést
stavbu bude spočívat v právu umístění a služebnosti zařízení distribuční soustavy NN na
pozemcích parc. č. 2815/7, 1826/9 a 1821/12.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavř ení
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právo provést stavbu mezi obcí Leskovec nad Moravicí
a YACHT CLUBEM LESKOVEC z. s., Krnov za jednorázovou úplatu nejméně 5.000,Kč. Právo věcného břemene a právo provést
stavbu bude spočívat v právu umístění a provozování elektrické přípojky NN na pozemku
parc. č. 2632/28.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej části pozemku o výměře cca 22 m2 přesná
výměra bude stanovena po zaměření geometrickým plánem, z pozemku parc. č. st. 180/4 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře
687 m2 za cenu minimálně 200 Kč/m2+ náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce souhlasí se vznikem
pracovněprávního vztahu-dohoda o provedení
práce mezi Obcí Leskovec nad Moravicí a
členem zastupitelstva obce Mgr. Zdeňkem Čihánkem.
Zastupitelstvo obce r uší usnesení zastupitelstva obce č. ZO-139-14/2012 přijatého dne
12. 12. 2012.
Zastupitelstvo obce schválilo požadavky na
doplnění územního plánu obce Leskovec nad
Moravicí.
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Zastupitelstvo obce schválilo zástavní
smlouvu mezi obcí Leskovec nad Moravicí a Wüstenrot stavební spořitelna a. s, na
byt č. 328/2 umístěném v bytovém domě
č. p. 328 na pozemku parc. č. st. 367 v k.
ú. Leskovec nad Moravicí k zajištění dluhu ve výši 360.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
daru ve výši 5.000,- Kč na organizaci závodu SUPERIOR BIKE MARATON 2019
pro Mikroregion Slezská Harta.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši
50.000,- Kč k předfinancování výdajů
spojených s realizací Cyklostezky Slezská
Harta a zahájení lodní dopravy na Slezské
Hartě pro Mikroregion Slezská Harta.
Lhůta pro navrácení finanční výpomoci se
stanovuje na 31. 10. 2023.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt: ,,Rekonstrukce
veřejného osvětlení - přehrada Slezská
Harta,, v maximální výši 38,51 % celkových skutečně vynaložených uznatelných
nákladů maximálně však 353.500,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení
zakázky malého rozsahu na projekt: „ Zázemí pro návštěvníky Slezské Harty II.
etapa “ nabídku od MB kontejner s. r. o.,
Zlín, s nabídkovou cenou: 1.491.736,40,Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce schválilo na základě
výzvy č. 1/2019 SFŽP ČR v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících
kotlů na pevná paliva v domácnostech podání žádosti o podporu . Součástí této žádosti bude také žádost o finanční podporu
na zajištění služeb specialisty na výměnu
kotlů.

Vydání 2 / 2019
V období od 9.6. do 29.9.2019 znovu jezdí přímý spoj č. 902266 mezi
Opavou a Leskovcem nad Moravicí.
Každý den:
Opava vých. nádr. 8.33 hod
Opava vých. nádr. 15.33 hod

Leskovec n.M. 9.21 hod
Leskovec n.M. 16.21 hod

Leskovec n.M. 10.30 hod
Leskovec n.M. 16.30 hod

Opava východ 11.18 hod.
Opava východ 17.18 hod.
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BERMUDA
CUP
TJ Sokol Palkovice-oddíl jachtingu ve spolupráci s obcí Leskovec nad Moravicí,
yacht club Razová a půjčovna plachetnic Slezská Harta-lodevevode.cz, Vás zve
na legendární závod 14. ročníku Bermuda cup 2019 na Slezské Hartě.

Datum: 6.7.-7.7.2019
Pořadatel: TJ Sokol Palkovice-oddíl jachtingu, Leskovec nad Moravici, lodevevode.cz a yacht club Razová
Lodní třídy: Laser radial-3M; Evropa-3M,2; Finn-4K, 3M; Fireball-3M, Kajutové
plachetnice (otevřená třída) - VPOZ.
Těšit se můžete na příjemný netradiční závod se zázemím na zelené louce s příjemnou hudbu, posezením a stánkem s domácí pizzou.
Občerstvení je pro Vás připraveno.
Ředitel závodu: Lukáš Vavrla, tel: 777 558 480

PŮJČOVNA ELEKTROKOL V LESKOVCI
Půjčovna elektrokol se nachází v našem Infocentru v Leskovci nad Moravicí. Telefon: 603 996 548
Rezervaci můžete provádět v provozní době Infocentra. K dispozici jsou momentálně 2 elektrokola typu MTB.
Půjčovné (poplatek spojen se servisem a údržbou) je 50 Kč/ 1 Hodina
Podmínky zapůjčení: Požadujeme vr atnou kauci 500 Kč za každé kolo, podepsání smlouvy o půjčce elektrokola!
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Lodní přeprava na přehradě
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Velká loď Harta, která zatím z technických důvodů nevyjela, bude
v průběhu prázdnin jezdit dle stanoveného jízdního řádu.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY NA OBSLUHU PARKOVIŠTĚ
odměna 90 Kč na hod. Volejte na tel: 603 520 506 Mgr. Čihánek
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Propozice závodu Dračí lodě
Slezská Harta 2019
Termín:

23. 8. – 25. 8. 2019

Místo:

Leskovec nad Moravicí, Slezská Harta

Pořadatel:
Torrsen Sports s.r.o. a Cesta draka, z. s. ve spolupráci
s mikroregionem Slezská Harta
Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Moravskosl. kraje Jana Krkošky
Předběžný časový harmonogram závodu:
Pátek 23. 8. 2019
14.00 – 20.00 hod
místě závodu.
požadovaný čas.
20:30 hod

tréninky
Možnost tréninkových jízd (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v
Nutnost napsat do přihlášky v případě zájmu o trénink konkrétní
Hudební program, občerstvení

Sobota 24. 8. 2019 200m
08.30 – 09.00 hod

Porada kapitánů

09.00 – 19.00 hod

Závody na 200m - rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále

19.30 – 20.00 hod

Defilé vítězů, předání cen

20:30 hod

Hudební program, občerstvení

Neděle 25. 8. 2019 1000m
08.30 – 09.15 hod

Porada kapitánů

09.00 – 14.00 hod

Závody na 1 000m

14.30 hod

Defilé vítězů, předání cen
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Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru
nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi
nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých
elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné
žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez
nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc
je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na
nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat
suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo.
Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v Leskovci nad Moravicí a
nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.
V Leskovci n.M. můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře
ve staré hasičské zbrojnici. Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé
sběrné nádoby, která je umístěna na obecním úřadě.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných
míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační
firmy
i
samotnou
recyklaci. Díky tomu
ušetříme finanční prostředky, které bychom
jinak museli zaplatit
za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice
nakládání
s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími
elektrozařízeními dočtete
na
www.ekolamp.cz.
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Mateřská školka.

Dne 31.5. jsme s dětmi slavili dětský den. V dopoledních hodinách jsme si
s dětmi vytvořili krásné náhrdelníky z kolínek a bonbónů a povídali si o všech
dětech z celého světa. Od rána se ale děti nejvíce těšily na odpoledne, kdy nás
čekalo to pravé sportovní dovádění s rodiči. Děti soutěžily, tancovaly a užívaly si
krásného slunečního dne. Na
závěr naší akce nás čekalo
hledání pokladu a dětmi oblíbené opékaní špekoňů � � .
Děti si celé odpoledne pořádně užily!
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Setkání nad kronikami fotodokumentace
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