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Podzim v obci
01.10. Drakiáda
Za naprosto neuvěřitelně teplého
počasí a hojné účasti jsme strávili
příjemné odpoledne pouštěním
draků na fotbalovém hřišti. Za organizaci patří dík Českému svazu
žen.

11.11. Slavnostní otevření Přírodního dětského hřiště a lampiónový průvod.

Prosinec 2011

Slavnostně jsme otevřeli hřiště, seznámili
jsme se s jeho dispozicemi, zakopali časovou kapsli. Děti zvolily strážce hřiště, kterým se stal Tomáš
Kašpar. Prošli jsme se
vesnicí s lampióny,
vypustili dva balóny
společných přání, u
ohně si zazpívali, pojedli a popili. Nakonec přijel i Sv. Martin
a přivezl tradiční svatomartinské rohlíčky.
Na krásnou akci budeme rádi vzpomínat.
Děkujeme všem, kteří
se podíleli na organizaci. Více foto na
webových
kách obce.

strán-

15.10.
Uspořádali
ÚAMK Lučaři
Paralelní závody
motorek a čtyřkolek

Redakční rada
Se svými náměty ( články, inzeráty, oznámení,
nápady) se prosím obracejte na redakční radu.
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
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení a milí občané.
A je tady opět prosinec. Minulý rok jsem rozsvěcel svůj
první obecní strom a od té
doby se udála spousta věcí.
Věřím, že ku prospěchu naší
obce a tedy i nás občanů. Má
vize Leskovce je vizí útulné
rostoucí vesnice, poskytující
zázemí místnímobčanům i turistům, s fungujícími službami, sportovním vyžitím a řadou kulturních akcí. Na tom
všem jsem připraven pracovat i celý příští rok a těším se
na Vás na všechny, protože
názor každého z Vás je důležitý a pro mne přínosný.
Přeji nám všem krásné a pohodové Vánoce, plné štěstí,
lásky a radosti a do nového
roku 2012 splnění všech snů
pracovních i osobních.
Starosta Leskovce
Bedřich Buťák
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Obecní úřad informuje
Výtěžek z tomboly na obecním plese v roce 2011 byl věnován naší mateřské školce. Penízky byly smysluplně využity
na nátěr židliček a dalšího vybavení, na zakoupení krásné
dřevěné kuchyňky a obchodu. S
novými hračkami si děti velmi
rády hrají, a proto by rády využily této příležitosti a poděkovaly všem, kteří si zakoupili na
plese los. Pozor, výtěžek z dalšího plesu bude věnován našim

Vydání 4 / 2011
Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
15.12. byl ukončen PROJEKT
„Vytvoření míst pro komunitní setkávání v obci Leskovec nad Moravicí a
zlepšení jejich vybavenosti“
JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
jeho realizaci. Díky nim máme Přírodní dětské hřiště u panelových domů a
vybavení, které bude sloužit nám všem
(nůžkový stan, topidlo, elektrocentrála, slunečníky, lavičky, atd.)

Informace z 6. a 7. zasedání ZO
konaných ve dnech 19.9.
a 16.11.
Zastupitelé schválili žádost SDH Leskovec o finanční příspěvek na zakoupení požární stříkačky
ve výši 85.000,-Kč a zároveň poskytnutí SDH součinnost při vyřizování dotace.
Zastupitelé schválili podání žádosti o prodloužení
pracovní smlouvy v programu Veřejně prospěšných prací s panem Zdeňkem Repkou a následně
potřebnou úpravu rozpočtu.
Zastupitelstvo schválilo
Smlouvu na zpracování
žádosti o podporu s EU
centrum a.s
na rekonstrukci panelové cesty.
Tento dotační titul nebyl
nakonec pro Moravskoslezský kraj vypsán.
Zastupitelstvo vzalo na
vědomí zprávu o plnění
rozpočtu za období 01 –
10/2011 .

Program akcí
25.12
26.12.
Prosinec leden

Štěpánská
zábava
Turnaj
v mariáši
Motoskiering

KD

ČSŽ

Restaurace U
Marka
Leskovec n.M.

Karbaníci
ÚAMK Lučaři

Zastupitelstvo

schválilo
roční odměny za rok 2011
za výkon funkcí členů výborů zastupitelstva obce,
kteří nejsou členy zastupitelstva, v celkové výši
10.000,-Kč. Schválilo i
roční odměny za rok 2011
za výkon funkcí členů JDHO, v celkové výši
15.000,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo
Smlouvu o dílo zajišťující
projektovou přípravu a
technický dozor investora,
Smlouvu o dílo zajišťující
inženýrskou činnost manažera projektu spojenou s
přípravou, monitoringem a
závěrečným vyhodnocením projektu a Mandátní
smlouvu zajišťující technický dozor investora s
firmou IRBOS s.r.o.
(zateplení a rekonstrukce
kulturního domu).
Zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č.
7/2011 - příspěvek Leskovecké MŠ na dorovnání
mzdových nákladů zapříčený snížením počtu žáků
a vyúčtování skutečných
neinvestičních nákladů na
žáka a pololetí v ZŠ Razová.
Zastupitelé schválili prodej bytové jednotky 344/6
z majetku obce Leskovec
nad Moravicí manželům
Jaromíru a Lence Rychlíkovým za nabídnutou
cenu
201.000,-Kč.
Stránka 4

Vydání 4 / 2011

Školní zprávy
ZŠ a MŠ Razová
informuje Leskovec
nad Moravicí
Naše škola pro letošní
školní rok připravila pro
žáky ZŠ i děti z obou MŠ
řadu zajímavých akcí. Vybíráme několik z nich
(z období od října do začátku prosince):
25. října- podzimní slavnost s výtvarnými dílnami
a exkurzí na přehradu
Slezská Harta (pro ZŠ a
předškoláky MŠ Razová)
31. října - oslava Halloweenu (pro žáky 3. – 5.
roč.)
4.listopadu-pobyt
v přírodě (pro 1. – 5. ročník ZŠ) s plněním řady
úkolů z prvouky, přírodovědy a vlastivědy
28. listopadu– adventní
slavnost s průvodem
světýlek (pro ZŠ, MŠ
a rodičovskou i širší veřejnost)
5. prosince – návštěva
Mikuláše a čerta (v ZŠ i
MŠ)
O první z nich napsal svůj
příspěvek do školního časopisu jeden z žáků
4. ročníku:

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Na
podzim
jsme byli na
přehradě –
vypráví M. Jedlovský
„V úterý 25. října jsme se jeli
se
školou
podívat
k přehradě Slezská Harta.
Dojeli jsme až skoro
k elektrárně.
Tam
byla
spousta přístrojů. Prováděl
nás pan Zbořil z Leskovce.
Pak jsme šli štolou, ušli jsme
390 schodů až skoro
k autobusu. Mohli jsme si
obejít i tu věž na hrázi, byla
tam taky spousta přístrojů.
Potom jsme se vrátili
k autobusu, který nás odvezl
zpátky do školy. Výlet se
nám líbil.“
Vedení školy by chtělo touto
cestou velmi poděkovat panu Zbořilovi, který se nám
během exkurze opravdu maximálně věnoval a trpělivě
všem dětem odpovídal na jejich otázky. Zároveň děkujeme i panu hráznému Vrágovi za zprostředkování této
exkurze. Završila se jí
naše práce v projektu
„Spolupráce neúplných základních škol v okrese
Bruntál“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR.
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Tuto stránku pro Vás připravil

Vystoupení PAVLA DOBEŠE
Dne 22.10.2011 se uskutečnil v kulturním domě koncert Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby.
Mohli jsme si poslechnout spousty známých
písniček, u kterých si někteří i zazpívali. Po jejich vystoupení následoval program ve stylu
country, kdy po zbytek večera hrála skupina
Country Kavalerie ze Sv. Heřmanic. Občerstvení bylo zajištěno a mohli jsme si i zatancovat ve stylu country.
Turnaj v šachu
1.ročník turnaji v šachu se uskutečnil
19.11.2011 v restauraci U Marka. Hráčů se sešlo v hojném počtu.
Vítězové se
mohli radovat z příjemných
cen a samozřejmě nechyběly ani
ceny útěchy.

Připravujeme pro rok 2012:
Dne 21.01.2012 - vystoupení cimbálové muziky Olšava v restauraci U
Marka. Začátek v 1700 hodin. Zveme
všechny příznivce cimbálové muziky.
Dne 18.02.2012 - vystoupení Pohádkové babičky. Tímto zveme všechny
malé děti a jejich rodiče celkem na tři
pohádky. Začátek v 1500 hod. - v restauraci u Marka.
Dne 25.02.2012 - ples s oblíbenou
Mistříňankou v kulturním domě. Začátek ve 2000 hod.

Další foto a informace na

Turnaj v mariáši
www.penzionusklaru.wz.
Již brzy, a to
26.12.2011 se uskuteční další ročník turnaje v
mariáši v restauraci U Marka. Stejně jako loni,
tak i letos očekáváme opravdu hojnou účast
hráčů. Místní se již pilně připravují.Vítězové se
mohou těšit na mnoho cen.
Srdečně zvou karbaníci.

Dne 10.03.2012 - Ovocnářský kurz
– II. část. Začátek od 800 hod. v restauraci U Marka
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Sportovní stránka tentokrát přináší

Podzimní část fotbalového ročníku 20112012 IV.třída skupina B – muži

Podzimní část soutěže začala 3.9. v
Malé Morávce, kde hráči Leskovce
zahájili výhrou 7:0. Jak už bylo psáno v Leskoveckém zpravodaji, o góly
se nám postarali – P.Klapil,
M . R ep ka , Š .S tr a t il , J . Š u lá k ,
L.Orviský a 2 góly si přidali domácí
sami.
Ve druhém kole měli hrát hráči Leskovce na domácím
hřišti, ale po vzájemné dohodě odjeli na
hřiště do Dětřichova,
kde se toto utkání stalo součástí oslav obce. Utkání mělo velmi
vyrovnaný průběh,
ale domácí se z nařízené penalty dostali
do vedení. Ve 2. půli
na začátku měli hráči Leskovce více
ze hry a zaslouženě vyrovnali krásnou střelou Honzy Šuláka. Nakonec
štěstí přálo domácím, kteří z ojedinělé akce dali rozhodující gól na 2:1
a tak utkání i skončilo.
Dětřichov - Leskovec 2:1
Gól za hosty: J.Šulák
3. kolo: Milotice - Leskovec 2:2
Góly za Leskovec: M.Rychlík,
M.Badač. V bojovném utkání byli
hosté vždy o gól napřed, ale odvážně
hrající domácí dokázali vyrovnat na
konečných 2:2.
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4.kolo: Leskovec – S.Heřmanice 7:1
Góly: M .Zborovský, L .Kemp ný,
M.Ziakas 2x, L.Orviský 2x, M.Rychlík.
První zápas na domácím hřišti měl jednoznačný průběh, kdy domácí předvedli
kombinačně rychlý fotbal a skóre narůstalo v jejich prospěch.
5.kolo: Rýžoviště - Leskovec 1:1.
Gól: P.Klapil
Na hřišti vedoucího celku podali Leskováci dobrý výkon a sahali po vítězství,
když domácí vyrovnali v závěru zápasu.
Leskováci jako jediní obrali o body dosud suverénní Rýžoviště.
6.kolo: Leskovec - Horní Benešov 3:0.
Góĺy: P.Klapil, L.Kempný, J.Šulák.
Oboustranně pohledný zápas, kdy si fanoušci přišli na své. Dobře kombinačně
hrající domácí po boji zdolali houževnatě hrající hosty. Zaslouženě sklidili
potlesk fanoušků.
7.kolo: Leskovec - V.Štáhle 3:1. Góly:
M.Rychlík, P.Klapil, M.Repka.
V posledním zápase podzimu se domácí
ujali vedení. I když hosté vyrovnali, hráče Leskovce to nerozhodilo a přidali na
důrazu. Druhým gólem potvrdili domácí neporazitelnost a po zásluze jim
po podzimní části patří v tabulce 2. místo, hned za Rýžovištěm.
Pokračování na straně 8
SPORTU ZDAR.

Váš sportovní redaktor RU.Z.

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Sportovní stránka tentokrát přináší

podzimní část fotbalového ročníku
2011- 2012 IV.třída skupina B – muži
pokračování ze str.7
TABULKA IV.třída, sk. B
1. Rýžoviště
7 6 1 0 20:6 19
2. Leskovec
7 4 2 1 24:7 14
3. V.Štáhle
7 4 0 3 19:11 12
4. Dětřichov
7 4 0 3 17:13 12
5. H.Benešov 7 3 0 4 12:16 9
6. Milotice
7 2 2 3 8:15 8
7. M.Morávka B7 2 0 5 10:22 6
8.S. Heřmanice 7 0 1 6 4:24 1

Podzim v obci
22.10. Vítání občánků
Letos jsme přivítali dvě nové
holčičky: Inés Robeovou a
Barborku Zmydlochovou.
Přejeme holčičkám do života
spoustu štěstí a lásky a děkujeme dětem z mateřské školky a paní učitelce za kulturní
program.

Podzimní část je za námi a věru bude
nač vzpomínat. Až na malé zaváhání
v Miloticích a v Dětřichově se nám
dařilo. Za všechny bych rád hráčům
poděkoval a popřál jim i v jarní části
solidní výkony, které budou hřát u
srdce fanoušky i je samotné.
Váš navždy RU.Z

19.11. proběhla vánoční dílna. Vyráběli jsme ozdoby na
náš obecní stromeček z víček
na zavařovací sklenice a balili dárečky přání.
27.11 Rozsvěcení obecního
stromečku– proběhlo za zpěvu koled, zapalování prskavek, zahříváním se svařeným
vínem. Letos se rozzářil první adventní neděli.
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