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Jaro v obci

Redakční rada
Se svými náměty ( články, inzeráty, oznámeními, 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

Den seniorů s oslavou jubilantů.

Mgr. Repková
Zpravodaj i další informace z dění z obce,
včetně zajímavé fotodokumentace z akcí naleznete i na webových
stránkách.
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Slovo starosty

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

JARO v obci

Vážení a milí občané,
v letošním roce bude obec provozovat jak kiosek, tak parkoviště a nakonec po neúspěšném
výběrovém řízení, kdy se nám nepodařilo restauraci pronajmout, provozujeme i Restauraci
U Kormidla. Postavili jsme novou terasu těšíme
se na vaši návštěvu, na něco dobrého z jídelního
a nápojového lístku.

30.4. a 26.5. Stavění a kácení máje. Letos májka slehla až díky našim
srdnatým hasičům. A ostatní zabojovali o ceny v branných hrách a prokázali tak své schopnosti i příští rok
bránit obec a její májku.
Další projekty na kterých pracujeme jsou:
1.5. Prvomájový průvod. Počasí
nám přálo a dobře se nám šlapalo z
Leskovce na razovské tufity. Povozili jsme se na koních, opekli párky
a užili si krásné přírody.
13.5. Den seniorů s oslavou jubilantů. Pobavili jsme se u krásného
vystoupení mateřské školky a kulturního pásma spolku Kopretiny z
Bohdanovic, zasoutěžili si v soutěžním kvízu z historie Leskovce (1.
místo- p.Kuchařová, 2. místo p.Sklářová, 3.místo- p.Čudová a
p.Kaňoková), občerstvili se a každý
vyhrál cenu v tombole.

•
•

•

•

•

Zpracování územního plánu.
Pořízení vybavení sběrného dvora, na které
nám byla schválena dotace. Jedná se o pořízení kontejnerů a nakladače.
Zasíťování pláže „Čapák“ tak, aby byl připraven na provoz velké lodě, která se momentálně dokončuje, a na vybudování zázemí pro
pláž.
Budeme se rovněž snažit průběžně opravovat
cesty a chodníky v naší obci.
Úpravy okolí bytového domu pro seniory.

Vzhledem ke skutečnosti, že nastaly problémy s
přijímáním pracovníků VPP ze strany Úřadu
práce, jsme ve skluzu s úpravou zeleně obce a
dalšími pracemi. Ale věřím, že se vše zvládne i v
menším počtu lidí než v minulých letech.
Rád bych také velmi poděkoval všem občanům,
kteří pomáhají a starají se o údržbu zeleně u paneláků a spolku SAL za organizaci
těchto prací. Je úžasné, že se lidé
zajímají o místo, kde žijí, a neváhají přiložit ruku k dílu.
Na podzim nás čekají komunální
volby, v zářijovém zpravodaji je
pro všechny kandidující připraven
zdarma prostor pro prezentaci
svých stran.
Těším se na viděnou na Vavřineckých hodech a Dračích lodích a
přeji všem krásné a pohodové léto.
Váš starosta
Bedřich Buťák
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Informace z 23. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne: 18.5.2018
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku o výměře cca 150 m2 z pozemku
parc. č. st. 58/1 zastavěná plocha a nádvoří
o celkové výměře
1.702 m2 panu
p.Ondřeji Tomancovi a p. Lilianě Turkové .
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na
prodej části pozemku o výměře cca 60 m2
z pozemku parc. č. 2632/44 ostatní plocha
– ostatní komunikace o celkové výměře
924 m2 .
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na
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 za cenu minimálně 290.000
Kč + náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na
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 za cenu minimálně 350.000
Kč + náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
daru ve výši 200.000 Kč na počáteční výdaje se zprovozněním Restaurace U Kormidla pro Služby Leskovec n. M. s. r. o.
Zastupitelstvo obce schválilo nákup části
pozemků parc. č. 1821/36 o výměře 76 m2
dle geometrického plánu č. 674-101/2017
za cenu 300 Kč za m2 plus náklady s prodejem spojené od Jiřího Křenka a Marty
Křenkové.
Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti na úseku projednávaní přestupků mezi Obcí Leskovec nad Moravicí a Městem
Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, IČ:
00295892, ve znění dle přílohy.
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Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru ve výši 56.004 Kč na dofinancování rozpočtu MŠ Leskovec nad Moravicí v roce 2018 pro Obec Razová,
Razová 351, IČ: 00296287.
Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením veřejného osvětlení lokality 10-ti
rodinných domů navrhovaných na parcele č. 1821/1 na stávající rozvody veřejného osvětlení na pozemku p.č.
1821/12, dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení
pěti pracovních míst v rámci programu
Veřejně prospěšných pracovníků na dobu od 18. 5. 2018 do 30. 4. 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr
na prodej hasičského automobilu Avia
A 31 z majetku obce za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu
10.000 Kč
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě ve znění dle přílohy s ČEZ Distribuce a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
24729035.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/2018 ve znění dle přílohy, kterým se provádí změna rozpočtu Obce Leskovec nad Moravicí na rok
2018 dle § 16 odst.1) písm. c), § 16
odst.2) a § 16 odst.3) písm. a) zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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5.7.
7.7.
10.-12.8.
24.-26.8.
3.9.

Program na léto
Akce

Pohárová soutěž o pohár zastupitelstva obce
Bermuda Cup
Vavřinecké hody
Dračí lodě
Zahájení školního roku

Kde

Pořadatel

Fotbalové hřiště

SDH

Slezská Harta
Fotbalové hřiště
Slezská Harta
ZŠ Razová

Mikr. Sl. Harta
obec
Mikr.Sl.Harta
obec
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Hasiči se konečně dočkali nového hasičského vozu.
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5. května jsme se sešli před hasičskou zbrojnicí, abychom společně slavnostně
požehnali nový hasičský vůz Renault Master. Staré vozidlo Avia A-30 má již dnes 41 let.
Po úspěšném vyřízení žádosti o dotaci na Generálním ředitelství Hasičského záchranného systému proběhlo výběrové řízení, ve kterém byla vybrána vítězná nabídka
MOTO TRUCK CZ s.r.o. Přerov.
Vozidlo bylo zakoupeno v České Republice a poté převezeno do Polska, kde bylo odborně instalováno vybavení– plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, elektro centrála,
osvětlovací stožár, trhací hák, motorová pila, lano, vysílačky apod. Toto vybavení bylo
zakoupeno převážně ze sponzorských darů firem a občanů Leskovce na Moravicí. Všem
patří obrovský dík za podporu nákupu vybavení, které je velmi důležité při zásazích
sboru dobrovolných hasičů.
Hodnota hasičské vozu je 1.575.000 Kč, z toho se podařilo získat dotaci 450.000 Kč z
GŘHZS, 225.000 Kč přispěl Moravskoslezský kraj a 900.000 Kč hradila obec ze svého
rozpočtu.
Slavnostní požehnání se zúčastnili náměstek hejtmana MSK p.Krkoška, za HZS okresu
plk.Ing. Jiří Patrovský, za obec Razová p. Ivan Fehervari, družební obce Opole, Zděchov,
Leskovec u Březové, hasiči Horní Benešov a představitelé církve z Bruntálu a Leskovce
nad Moravicí.
K poslechu a dobré náladě nám hrála
dechová hudba z Moravského Berouna. Pro děti byly připraveny zábavné hry, prohlídka nové I stare
požární techniky a pro všechny drobné občerstvení.
Večer v kulturním domě byla taneční
zábava s hudbou z Opavy a je jen
škoda, že se přišlo pobavit málo lidí.
A co si přát dál? Aby auto jezdilo bez
poruch co nejméně zásahů a co
nejvíce kilometrů k soutěžím s našimi
muži, ženami a dětmi, kteří nám
dělají
svými
úspěchy
radost.
Doufáme, že se brzy setkáme zase u
hasičské zbrojnice při kolaudaci oken
a fasády, která potřebuje opravit.
Stanislav Hanulík velitel JDHO
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Byli jsme při tom.

Více než tisícovka hasičů z celé republiky se sjela 2.6. do Prahy, aby pomocí 239
proudů vytvořila největší hasičskou fontánu na světě. Barevným vodním baletem
na hudbu symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany velkolepě oslavili 100
let české státnosti. Akci iniciovali dobrovolní hasiči z Liberecka v čele s Jirkou
Haunerem, člověkem, který stojí již za 2 ročníky vodní fontány na Slezské Hartě.
210 hasičských družstev během 20 minut odčerpalo a zase vrátilo 3 milióny litrů
vody přes 455 hadic. Voda stříkala do výšky 80 m, proudy byly řízeny regulovčíky
z požárních plošin z protějších břehů. Moravskoslezský kraj reprezentovalo 14
družstev. Za Leskovec n.M. to byli: p.Soběslav Sedláček, Stanislav Sedláček,
Benda Marek, Puchalter Miroslav, Hanulík Radim, Hanulík Stanislav.
Z obou vltavských nábřeží sledovali akci tisíce diváků, kteří obrovské úsilí organizátorů a účinkujících odměnili bouřlivým aplausem. Hasiči tak opět dokázali, že
jsou připraveni pomáhat nejen při neštěstích, ale jsou rovněž významnými nositeli
kultury.
My jsme si kromě jedinečného zážitku při účasti na světovém rekordu přivezli
chuť pustit se příští rok do fontány znovu při 3. ročníku na Slezské Hartě.
-Stanislav Hanulík velitel JSDHO-
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15.5. Návštěva prezidenta ČR v naší obci

Pan starosta Bedřich Buťák přijal prezidenta
republiky Miloše Zemana na pracovním obědě v restauraci U Kormidla. V družné atmosféře poobědvali za přítomnosti dalších vysokých státních činitelů a bojovníků za svobodu.
Při příležitosti zápisu do kroniky obce obdržel
prezident republiky od starosty pozvání na
oficiální návštěvu spojenou se spuštěním nové
výletní lodě do vod Slezské Harty. V odpoledních hodinách se prezident republiky rozloučil
a pokračoval ve svém programu setkání v Moravskoslezském kraji.

RESTAURACE U KORMIDLA

Restaurace "U Kormidla" v Leskovci nad Moravicí je pro letošní rok zcela v novém - nový
provozovatel, nový personál, nová terasa. Restaurace vám nabízí příjemné posezení pár
metrů od vody. Při návštěvě můžete vybírat z
pestrého jídelníčku. Např. pstruha na bylinkách, který je známý svou jemností, zapečeného candáta se sušenými rajčaty nebo výborného lososa s holandskou omáčkou a jiné další chutné pokrmy z ryb.

Z hlavních jídel je to vynikající hovězí
steak, domácí hovězí burger, kuřecí prsa
na grilu s bylinkovým máslem, vepřové
medailonky na fazolovém lůžku nebo třeba grilovaná krkovička. Nezapomněli
jsme ani na milovníky sýru, které určitě
osloví nakládaný hermelín s pečenou zeleninou nebo klasika smažená variace sýrů. Samozřejmostí je i několik druhů salátů a opravdu výborná pizza.

Čepovaná piva
Litovel 11°
Litovel Premium 12°
Polotmavý Gustav 13°
Nealko pivo Litovel Free
Malinovka
Kofola
Těšíme se na Vaši návštěvu!

