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Zima v obci
14.2. Člověče, nezlob se. Tur naj pod
taktovkou SAL (Spolek aktivních Leskováků.) umožnil již tradičně vyzkoušet štěstí dětem i dospělým. Gratulujeme vítězům:
1. Alena Halgašová 2. Sandra Růžičková 3. Irena Fingerová 4. Zdeněk Meca

21.2. Obecní ples. Patří tr adičně
k velké kulturní události
obce. Zahájil Zbyněk Dr-

Březen 2015

14.3. Oslava MDŽ. Hojná
účast oslavy tohoto svátku
ukazuje, že ženy se rády baví. Poděkování patří divadelnímu souboru PAJŠL z
Hlavnice, dále všem, kteří
se účastnili hry „Poznej,
kdo je kdo“, na historických
fotografiích a především
organizátorům z řad Spolku aktivních Leskováků.

da, o tanec a zábavu se staral Orient Express a všichni náležitě ocenili umění
tanečnic u tyče.
Za organizaci patří díky
SDH a samozřejmě velké
díky všem sponzorům za bohatou tombolu, jejíž výtěžek
14.850 Kč bude věnován na
opravu hřbitovní zídky.

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,
dovolte mi, abych vám všem představil plán pro
rok 2015, který jsme zpracovali na schůzce s
občany a po mírných úpravách byl schválen zastupitelstvem obce na 3. zasedání. Přeji celému
zastupitelstvu, aby se nám takto náročný plán
podařil splnit.

Infrastruktura a stavební fond
A.1. Lokalita pro výstavbu RD - odkoupit a zrealizovat
cestu u pozemků za panelovkou. Zpracovat územní
studii a připravit podklady pro zasíťování pozemků
v lokalitě za kostelem - projekt ve stupni k ÚR
A.2. Chodník na Benešovské - realizace z dotací,
celkem 4.595.500 Kč
A.3. Osvětlení u kulturního domu
A.4. Výstavba domu pro seniory - realizace z dotací,
dotace 4.600.000 Kč, cena cca 6.000.000 Kč
A.5. Oprava panelové cesty - vyhledat dotační tul
A.6. Okolí Kulturního domu - vypracovat návrh a
stavební povolení, připravit na dotaci v příštím roce.
A.7. Oprava hřbitovní zídky - dokončit záklop
opravené zídky.
A.8. Vybavení přísálí kulturního domu (stůl, židle)
A.9.
Zateplení a
výměna oken
OÚ a MŠ dotace 90%,
celkem:
3.400.000 Kč
A.10.
Přípojka elektřiny na
fotbalové
hřiště

Podnikání, krajina a příroda
B.1. Zřízení ploch pro veřejné tábořiště a parkoviště U Hájenky. Dotace Cestování dostupné
všem, 50% uznatelných nákladů ( přístřešek,
oplocení, cedule, odpadkové koše, stojany na
kola, oheň, lavičky).
B.2. Zátoka - realizace architektonické studie
ve spolupráci s Povodím Odry. Zřízení pracovní
komise pro cestovní ruch.
B.3. Bývalá klubovna SSM - vypracovat studii
na přebudování na Marinu, konzultace s Yacht
klubem, podnikateli, Mikroregionem atd.
B.4. Výsadba aleje - podél cesty na pláž + realizace dynamické makety údolí Moravice.
B.5. Využít logo s čápem - bavlněná trička promuže, ženy, dě . Nálepky na auta.
B.6. Ak vně se podílet na zřízení autobusového spoje Leskovec- Opava

Mezilidské vztahy, kultura a sport
C.1. Podpora spolků v obci
C.2. Doplnění dětského přírodního hřiště a parku. Vahadlová houpačka, lezecká stěna ke
skluzavce.
C.3. Kulturní akce - ﬁnanční zajištění : Obecní
ples , vítání občánků, akce pro jubilanty, rozloučení s předškoláky, Vavřinecké hody, zahájení
školního roku, vánoční dílna , rozsvěcení
vánočního stromečku, fotosoutěž.
C.4. Sportovní akce- Turnaj v nohejbale, bedmintonu a stolním tenise.

Krásné velikonoční svátky a bohatou pomlázku.
přeje Váš starosta
Bedřich Buťák
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Nařízení Knížete Karla z Lichensteinů, l.p. 1625

Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika
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Informace z 2. a 3. zasedání zastupitelstva obce
·

·

·

·

·

·

·

konaných ve dnech: 15.12.2014 a 26.2.2015
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
volí členy školského, kulturního a sociálního výboru paní Simonu Hovadíkovou,
Bedřicha Buťáka, Mgr. Zdeňka Čihánka,
Mgr. Zdeňku Repkovou, Mgr. Ludmila
Bockovou a Olgu Kuchařovou.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Leskovec nad Moravicí č. 1/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve znění
dle návrhu.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
ukládá starostovi obce vstoupit do jednání s
fa Axia, ve kterém budeme trvat na řádném
plnění smlouvy, na dodržení termínů pro
vyúčtování za rok 2014 a na objasnění
majetkových
vztahů
technologického
vybavení.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Leskovec nad Moravicí č. 1/2015 k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Leskovec
nad Moravicí ve znění dle návrhu.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
zřizuje pracovní komisi zastupitelstva obce
pro cestovní ruch ve složení předseda Mgr.
Zdeněk Čihánek, členové: Ing. Karel Sklář,
Stanislav Hanulík a Pavel Klapil. Komise se
bude zabývat úkoly a pracovat dle přiloženého plánu. Komise se zřizuje na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
schvaluje Plán Obce Leskovec nad Moravicí
na rok 2015 ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
schvaluje nákup požadovaných předmětů v
celkové výši 7.000,- Kč dle přílohy pro
Spolek aktivních Leskováků, IČ: 03758524.
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Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí schvaluje poskytnutí daru ve výši
3.400,- Kč pro Slezskou Diakonii IČ:
65468562 středisko BETHEL Bruntál,
Rýmařov, Kavalcova 7 Bruntál.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí neschvaluje poskytnutí daru pro
Vodní záchrannou
službu ČČK místní skupina Bruntál.
Zastupitelstvo obce schvaluje nejvhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo
na projekt
Snižování energetické
náročnosti budovy OÚ a MŠ v Leskovci
nad Moravicí. Nejvýhodnější nabídku
předložila firma Cone - stavitelství a. s.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí schvaluje smlouvu č. 14191203 o
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na částku 79.558,95 Kč.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí schvaluje rozpočet obce na rok
2015
dle návrhu: příjmy celkem
16.715.600,-Kč a výdaje celkem
16.715.600,-Kč.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí schvaluje zpracování a podání
žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí Prioritní osy 4, oblasti
podpory 4.1 na pořízení svozového automobilu s kontejnerovou nadstavbou,
kontejnery a štěpkovače. Předpokládané
náklady projektu 2.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí schvaluje zpracování znaleckého
posudku za účelem ocenění zvýšení
hodnoty nemovitosti č. p. 204 v Leskovci nad Moravicí oproti stavu před provedením úprav.
2. Zastupitelstvo obce Leskovec nad
Moravicí se zavazuje, že vstoupí do
jednání se společností Misgurnus a na
základě znaleckého posudku připraví
dohodu o započtení zvýšení hodnoty
nemovitost, č. p. 204 v Leskovci nad
Moravicí.

Vydání 1 / 2015
Obecní úřad upozorňuje občany na povinnost zaplatit poplatky do konce
března.

Obecní úřad informuje

U psů držených v bytovém
domě je to pak 800 Kč. Poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
či sirotčího důchodu platí
100 Kč.
Podrobnější
informace
Poplatek za odvoz odpadu
k místním
poplatkům
je tradičně vybírán ve dvou
(rekreační, užívání veř. prosplátkách do 31.3. a do
stranství, ze vstupného atd.)
31.7. ve výši u občanů
naleznete na obecních nás trvalým pobytem
stěnkách nebo webových
540 Kč, u vlastníků stránkách a v obecně závazných vyhláškách.
nemovitosti

k rekreaci 600 Kč.

Upozornění pro
tele psů

drži-

Upozorňujeme držitele psů,
kteří venčí své psy na veřejných prostranstvích, že jsou
povinni uklízet po svých
psech jejich výkaly.
Knihovna je otevř ena každý pátek od 16 do 18 hod.

Otevírací doba
kulturního domu
pro sport končí
30.4.2015

Zpětný odběr elektroodpadu
Od poplatku se po proká- je každý pátek od 16 do 17
hod v bývalé hasičské zbrojzání osvobozují:
a) Poplatníci, kteří se dlou- nici.
hodobě (déle než 1 rok)
zdržují mimo ČR.
Upozornění
b) Poplatníci ve výkonu
Zákaz vypalování trávy podle zákona č.
trestu odnětí svobody delší203/1994 Sb. o požární ochraně.
ho než 1 rok.
Vypalování je kvalifikováno jako přestupek, za ktec) Poplatníci, kteří pobývarý lze podle odstavce 1 písm. r) uložit pokují dlouhodobě (déle než 1
tu do výše 15.000 Kč.
rok) v ústavní léčbě mimo
území obce.
Úleva se poskytuje:
Poplatníkovi, 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 drženého
v rodinném domě činí 100
Kč na rok, u každého dalšího psa 500 Kč.
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ROZPIS JARO 2015
III. Třída sk. "B" [muži]
Datum

Čas

Domácí

Hosté

so 4.4.
so
11.4.
ne
19.4.
so
25.4.
so 2.5.
so 9.5.
so
16.5.
so
23.5.
so
30.5.
so 6.6.
so
13.6.
so
20.6.

15:30

Razová

Leskovec

15:30

Leskovec

Milo ce

16:00

Rýmařov "B"

Leskovec

16:00
16:30

Leskovec
volno
H. Město

V. Štáhle
Leskovec
Leskovec

17:00

Leskovec

Rýžoviště

17:00

Dětřichov

Leskovec

17:00
17:00

Leskovec
Dvorce

Mor. Kočov
Leskovec

17:00

Šir. Niva

Leskovec

17:00

Leskovec

M. Morávka

28.6. sportovní den dětí.
11.7. domácí
fotbalový turnaj.
25.7. po skončení Sportovního dne obce
pokračuje
pivní liga.
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu
jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech
však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či
lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho
let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a
recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do
sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj
Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se
rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do
sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra
či do takzvaných malých sběrných nádob,
kterých EKOLAMP rozmístil již více než
1700 a každý rok přibývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a
řadě firem. Více informací o rozmístění
sběrných nádob a správné likvidaci úsporných
žárovek
se
dovíte
na
www.ekolamp.cz.
Leskovec nad Moravicí má malou sběrnou nádobu umístěnou na obecním úřadě.
Sběrný dvůr, který se v Leskovci nad Moravicí nachází, je otevřen v budově bývalé
hasičské zbrojnice a je otevřen každý pátek od 16 do 17 hod. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům
podnikajícím v katastru obce.
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Hurá do školky!
Jak již mnozí z Vás ví, ve školce se neustále
něco
děje.
V
září 2014
nastoupilo
k předškolnímu vzdělávání 7 dětí. V současné
době je zapsáno již dětí 11 a pevně věříme, že se
toto číslo bude i nadále zvyšovat. Novinkou letošního školního roku je také přítomnost dvou
učitelek…
Podzim plný barev jsme si zpříjemnili
tvořením a společnou dílnou s rodiči, v zimě
jsme sáňkovali, koulovali se, užili si nádherný
vánoční čas a nyní se již připravujeme na jaro.
Jaro plné barev, zpívajících ptáčků, jaro plné
květů, motýlů a hlavně sluníčka. Celý rok se
snažíme nějakým způsobem ozvláštnit dětem jejich pobyt v mateřské škole. A tak jsme navštívili
dětské centrum v Bruntále, pořádáme pracovní
dílny s rodiči, založili jsme si vlastní akvárium,
vyráběli jsme nanuky apod.

Oblékli jsme si naruby trička, vařili si
sami oběd, židličky jsme dali vzhůru nohama apod. Také režim dne jsme obrátili… Ráno jsme si vytáhli lehátka, odpočívali jsme při pohádce, k obědu jsme
měli nejdříve hlavní chod a teprve poté
polévku. Výběr obědu byl velice snadný.
Na plné čáře u dětí zvítězila oblíbená
rajská polévka a dětmi zbožňované špagety. U oběda jsme si užili spoustu legrace. Jak dětem chutnalo, mohli poznat
mnozí rodiče i z triček dětí… Celý tento
netradiční den se nám velmi zdařil a
vzpomínáme na něj společně i po týdnech. Děti si uvědomily význam dodržování režimu dne, ale také důsledky jeho
nedodržování.

Nastává jaro, příroda se probouzí ze
zimního spánku a my se už těšíme, až
V pátek 6. února se ve školce děly nevídané navlékneme tenisky a bundičky a vyběhvěci! Všední den jsme dětem trošku ozvláštnili. neme na sluníčko.
Po dlouhé zimě jsme zatoužili po změně. A tak se zrodil nápad nahradit běžný den
v mateřské škole Dnem naruby.
Děti se vžily do role paní
učitelky a organizovaly den
podle svých přání. Společně
jsme přišli na spoustu činností, které bychom mohli
dělat naruby.

