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Zima v obci
22.2. Obecní ples. Krásný večer zahájila úžasná Markéta Konvičková. Užili jsme si vystoupení tanečního páru a
báječně si zatancovali. Za organizaci
patří díky Sportovnímu klubu a samozřejmě velké díky všem sponzorům za
bohatou tombolu.

Březen 2014

Taneční večery pro aktivní a usměvavé. Každou neděli pod vedením tanečního
mistra Kamila Gavendy trénují nejen odvážlivci, ale i
ti, co se chtějí hýbat. Za
touto inspirativní akcí stojí
Klub aktivních Leskováků.

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:

Za organizaci následujících
simona.hovadikova
akcí patří velký dík ČSŽ:
@seznam.cz,
12.1. Čaj o páté spojený s tel: 608833423
výroční schůzí.
Komorní, ale příjemná akce
potěšila hlavně ty dříve narozené.
11.1. Člověče, nezlob se.
Turnaje oblíbené deskové
hry se zúčastnilo 20 hráčů.
Umístění:
1. Zdeněk Meca
2.
3.
8.3. Oslava MDŽ.
Celkem 46 leskoveckých žen oslavilo
svátek žen, jak se patří. Už se těšíme na
příští rok.
Další informace o akcích na
www.leskovecnadmo
ravici.eu
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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
Mezilidské vztahy,
kultura a sport

Slovo starosty

Podporovat Klub aktivních Leskováků při
úpravách veřejných prostranství (úklid a
úprava okolí u křížků), výsadbě zeleně, turistice po okolí, vzdělávání na obci (využití
školky a zasedací místnosti pro kurzy), pořádání sportovních a kulturních akcí.
Infrastruktura a stavební fond
Zavést systém zlepšení informovanosti na
Zřízení lokality pro výstavbu rodinných domůobci pomocí webu, mailu a sms. Zlepšit kolokalita za kostelem, nutné zpracovat územní studii. ordinaci se spolky, podnikateli.
Dokončení úprav v okolí fotbalového hřištěDoplnění přírodního dětského hřiště a
zpevnění plochy cca 220 m2.
parku o dětské prvky– houpačka vahadlová
Oprava panelové cesty- hlídat stavební povolení a a lezecká stěna ke skluzavce.
dotace pro rekonstrukci.
Oprava hlavního kříže na hřbitově
Výstavba a oprava chodníků- realizace podaného
Oprava hřbitovní zídky
projektu v případě kladného vyřízení žádosti o do- Symbol obce - vyrobit a umístit symbol obtaci.
ce na pozemku u "Strmeňů"
Veřejné osvětlení- dodělat u p. Sajaše a u kulturní- Příprava oslav 790 let obce- setkání rodáho domu .
ků, Vavřinecké hody, divadelní zpracování
Kanalizace na Razovské- hlídat dotace.
pověsti, dokončení aktualizace kronik a tabuRekonstrukce kulturního domu- střecha nad pří- lí v kulturním domě, fotosoutěž, reklamní
sálím, okapy, zpevnění plochy pro parkování, tapředměty (tričko s čápem, brožura...).
neční parket, umístění mantinelů a kluziště.
Oprava cesty "za kostelem"- zpevnění povrchu
tak, aby ji v letních měsících bylo možno využívat Vzhledem k blížícím se volbám do obecnípro odjezd z parkovacích ploch.
ho zastupitelstva vyzývám všechny k pre-

Vážení a milí občané,
dovolte mi, abych vám všem představil plán pro
rok 2014, který jsme společně zpracovali a po
mírných úpravách byl schválen zastupitelstvem.

zentaci svých stran v obecním zpravodaji.
Podnikání, krajina a příroda
Podpora cestovního ruchu- zřízení ploch pro veřejné tábořiště a parkoviště U Hájenky. Podporovat
půjčovnu šlapadel a loděk, navrhnout a realizovat
zázemí u přehrady (WC, koše, koše na tříděný odpad), vyčistit a upravit terasy u kostela a cestičku
směrem na pláž. Umožnění vzniku běžeckých tras.
Projednat možné rozdělení pláží pro koupání, rybáře a psy.
Realizace cyklo a inline stezek- hlídat dotace, projevit zájem na patřičných místech.
Naplánovat a realizovat raritu v obci– dynamická maketa údolí Moravice, která se bude pravidelně
zaplavovat. Případně muzeum přehrady (podobně
jako bylo v Kružberku) s fotkami, kronikou atd.
Zpracovat návrh a hledat prostředky na realizaci.
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Krásné velikonoční svátky a bohatou
pomlázku
přeje váš starosta
Bedřich Buťák

Vydání 1 / 2014
Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Informace z 20. a 21. zasedání zastupitelstva
konaných
12.2.2014

16.12.2013

a č. 1928/4.

Zastupitelé vzali na vědomí
zprávu o plnění rozpočtu za
období 01-11/2013.
Zastupitelé vzali na vědomí
zprávy o činnosti finančního
výboru, kontrolního výboru,
výboru pro dotační tituly a
školského, kulturního a sociálního výboru zastupitelstva
obce za rok 2013.
Zastupitelé schválili
roční odměny za rok 2013
za výkon funkcí členů výborů zastupitelstva obce, kteří
nejsou členy zastupitelstva,
v celkové výši 10.000Kč a
roční odměny za rok 2013
za výkon funkcí členů JDHO v celkové výši 15.000
Kč.
Zastupitelé vzali na vědomí
závěrečný účet MIKROREGIONU Slezská Harta za
rok 2012.
Zastupitelé schválili pravidla hospodaření Obce Leskovec nad Moravicí v roce
2014.
Zastupitelé schválili prodloužení dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných
prací .
Zastupitelé neschválili záměr prodeje pozemků parc.

Zastupitelé
schválili
prodej pozemků p.č.
1887/11 a p. č. 1852/6
za minimální cenu 50Kč/
m2 firmě Get-up Service .
Zastupitelé schválili nabídky na projekt:
"Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje
vytápění budovy občanské vybavenosti č.p.
204" od společnosti Cone-stavitelství a. s.. a firmě Šindelková Nina.
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtová opatření č.5,6 a 7/2013.
Zastupitelé schválili
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Leskovec nad
Moravicí a Davidem Pallou týkající se vodovodní
přípojky.
Zastupitelstvo schválilo
Plán Obce Leskovec nad
Moravicí na rok 2014.
Zastupitelstvo schválilo
zařazení správního území obce do územní působnosti MAS Nízký Jeseník na období 2014 2020.
Zastupitelé schválili
smlouvu o bezúplatném
převodu pozemku parc.

č. 1837/10 orná půda na
společnost Služby Leskovec
n. M. s. r. o..
Zastupitelé schválili smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Obcí
Leskovec nad Moravicí,
Kateřinou Hoďákovou a Dušanem Konečným týkající se
vodovodní přípojky.
Zastupitelé vzali na vědomí, že společnost Ventureal
byla prodána společnosti
Ostwind CZ s r.o.
Zastupitelé neschválili záměr prodeje pozemků parc.
č. 250 zahrada o výměře 80
m2.
Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2014 dle návrhu : příjmy celkem
13.588.000 Kč a výdaje celkem 13.588.000 Kč.

Zastupitelstvo rozhodlo, že výtěžek z tomboly bude věnován na
výstavbu dřevěného
erbu v
prost oru zastávky
U Strmeňů.
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Obecní úřad informuje

U psů držených v bytovém
domě je to pak 500 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

Obecní úřad upozorňuje občany na povinnost zaplatit poplatky do konce
března.

Upozornění pro
držitele psů
Upozorňujeme držitele
psů, kteří venčí své psy na
veřejných prostranstvích,
že jsou povinni uklízet po
svých psech jejich výkaly.

k rekreaci 600 Kč.
Od poplatku se osvobozují:
a) Poplatníci, kteří se dlouhodobě (déle než 1 rok)
zdržují mimo ČR.
b) Poplatníci ve výkonu
trestu odnětí svobody delšího než 1 rok.
c) Poplatníci, kteří pobývají dlouhodobě (déle než 1
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 200 Kč.

Knihovna je otevřena každý
pátek od 16 do 18 hod.
Zpětný odběr elektroodpadu je každý pátek od 16 do
17 hod v bývalé hasičské
zbrojnici.

Upozornění

Svoz
velkoobjemového a
nebezpečného
odpadu bude letos
17.5.2014 na
obvyklých místech.

Zákaz vypalování trávy
podle zákona č. 203/1994
Sb. o požární ochraně.
Vypalování je kvalifikováno jako přestupek, za který
podle Ą 78, odstavce 1
písm. r) lze uložit pokutu
do výše 15.000 Kč.
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily
životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu namísto ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Ročně tak na skládkách zbytečně skončí 75 kilogramů toxické rtuti. Pokud by
se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu 238 Máchových jezer.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše.
V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje:
zejména malé kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží mnoho let a spotřebují o 25–90 % méně elektřiny než
klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmí se vyhodit do koše, ale odevzdat
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje nezisková společnost EKOLAMP. EKOLAMP zpětně odebírá 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 obzvláště nebezpečné organické formy, která je nebezpečná především pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je potřebné odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny
elektra či takzvaných malých sběrných nádob, kterých je nyní k dispozici více
než více než 1500. „Nacházejí v obchodních centrech, úřadech a v řadě firem. Každoročně se jejich počet zvyšuje o další stovky. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek je na
www.ekolamp.cz

Leskovec nad Moravicí má malou sběrnou nádobu umístněnou na
obecním úřadě.
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Už jste vyzkoušeli?
LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

Rádi Vás přivítáme ve wellness,
kde je připravena NOVINKA –
Pivní lázeň
Tato lázeňská procedura je výborná antistresová terapie vhodná pro duševní odpočinek a relaxaci, prokazatelně zlepšuje
imunitní systém organismu (vhodná při
léčbě lupenky, celulitidy a akné). Podporuje regenerační schopnost kůže, celkově
zklidní dermatologické problémy a psychickou disharmonii. Celá procedura probíhá v příjemné teplotě, pohybující se okolo 37 °C. Dokonalý prožitek umocňuje
koupel ve stylových dřevěných vanách z
modřínu. Pro vnitřní regeneraci Vašeho
organismu nemusíte pít lahodný obsah
procedury, k lázni Vám rádi podáme pivo
z naší nabídky. Stačí mít pouze chuť vyzkoušet něco nového a netradičního.
Pivní lázeň má díky své
čistě přírodní podstatě
velmi blahodárné účinky
na lidský organismus.
Chmel, kyselina listová a
soubor vitamínů B v pivní lázni obsažený dokáže
výrazně zlepšit funkce
celého těla, včetně výrazného posílení jeho obranyschopnosti. Představuje naprosto ideální
ozdravnou kúru pro pleť i
vlasy. Pivní lázeň pročišťuje též krevní oběh a
uvolňuje svaly. Příjemně
prohřeje klouby i pokožku a
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uvolní škodlivé látky z kůže. K regeneraci přispívá také celá řada vitamínů B, organického
železa, esenciálních aminokyselin, nenasycených mastných kyselin, fosfatidů, sterolů, glycidů, enzymů, minerálních látek, stopových
prvků a dalších bioaktivních látek, které v sobě
mají pivní kvasnice.
A ještě na závěr několik dobře míněných rad.
1. Bezprostřední sprchování po koupeli se nedoporučuje, neb se snižuje působení výživných
látek z
pivní koupele na pleť.
2. Koupele nejsou vhodné pro děti do 12 let a
těhotné ženy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Najdete nás na stránkách
www.penzion-u-marka.cz

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Kulturní a společenská rubrika
Jako každý rok, tak i letos připravuje restaurace U Marka řadu kulturních a společenských akcí, které si získávají stále větší
oblibu. V lednu se konal již tradiční ples s
krojovanou kapelou Mistříňanka. I přes
výpadek elektřiny se všichni přítomní pobavili a protáhli těla v rytmu tance.

Další foto a informace na
www.penzion-u-marka.cz

Dne 21. 03. 2014 proběhl v KD Leskovec nad Moravicí koncert Věry Martinové a spol. Zazněly nové i starší hity, u
kterých jsme si zazpívali i zavzpomínali.
Kapacitu KD jsme zcela naplnili a tato
vydařená akce se všem posluchačům
velmi líbila.

