LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
VYDAVATEL: OBEC LESKOVEC NAD MORAVICÍ, LESKOVEC NAD MORAVICÍ 42,
793 68 DVORCE,IČ:00296155, MK ČRE 20019

Vydání 1/2013

Zima v obci
26.1. Obecní ples. Každoroční spo-

Březen 2013

12.1. Čaj o páté.
Komorní, ale příjemná
akce potěšila hlavně ty
dříve narozené.
13.1. Člověče, nezlob se.
Turnaje oblíbené deskové
hry se zúčastnilo 20 hráčů. Umístění:
1. Veronika Kuchařová
2. Liliana Turková
3. Jana Zaoralová
4.Miroslav Urbanský
Nejmladší hráčky byly
Terezka a Esterka Tesařovy.
8.3. Oslava MDŽ. Bezmála 50 leskoveckých žen
oslavilo svátek žen, jak se
patří. Už se těšíme na

lečenskou událost roku letos zahájila
zpěvačka Kristina a taneční vystoupení DDM Krnov. Užili jsme si nový
bar, příjemnou obsluhu
i
dobrou
hudbu. Rok
2013 zkrátka
začal velmi
příjemně.
Za organizaci plesu děk u j e m e
ÚAMK Lučaři. A velké
díky patří i
všem spon- příští rok.
zorům.

Za organizace následujících akcí patří
velký dík ČSŽ.
Další informace o akcích na

www.leskovecnad
moravici.eu

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

aby se na plánování konkrétní podoby podíleli i děti a
rodiče. V rozpočtu je naplánovaná oprava panelové
cesty. Dále, a to považuji
pro naši obec za zásadní, se
zastupitelstvo dohodlo na
konkrétní lokalitě pro rozvojovou zónu obce. Po pečlivém zvažování výhod a nevýhod lokalit „Za kostelem“ a
na Bohdanovské, nakonec
zvítězila lokalita u panelové
cesty. Zde je naplánováno
zasíťování pozemků pro budoucích 18 rodinných domů.
Já doufám, že brzy budeme
moci přivítat nové mladé rodiny, které ocení bydlení v
naší hezké
obci.
Krásné velikonoční
svátky a bohatou pomlázku

Vážení a milí občané.
Vítám vás všechny v novém roce.
Na konci minulého roku jsme společně zpracovali plán pro strategii obce, zastupitelé se hned po
novém roce vrhli do práce a začlenili vaše nápady do rozpočtu
na tento rok. Můžeme se tedy těšit
na zpevnění plochy k fotbalovému
hřišti (podařilo se nám úspěšně
zpracovat a podat projekt na dotace na MAS Nízký Jeseník). Z téhož dotačního titulu jsme požádali ve spolupráci se SK Leskovec
nad Moravicí o rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště. Zde nás čeká rekonstrukce sociálních zařízení, bojlerů, zpevnění plochy u kabin, přístřešek, úprava hrací plochy, nákup fotoaparátu, dresů a
časomíry. Na těchto projektech
budeme spolupracovat společně,
stejně jako v minulých letech tak,
aby konečný výsledek splnil vaše
očekávání. Tedy alespoň většiny z
vás.
Budeme rovněž rozšiřovat hrací přeje váš
prvky na dětském hřišti a v parku. starosta Leskovce n. M.
Bedřich Buťák
Rovněž zde bych byl rád,
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Informace z 14. a 15. zasedání zastupitelstva
konaných bavenosti a sportu. Záro- Zastupitelstvo zvolilo do
funkce přísedící u Okresního
12.12.2012 a 27.2.2013 veň schválili změnu
Zastupitelé vzali na vědomí
zprávu o plnění rozpočtu.
Zastupitelé vzali na vědomí
zprávy o činnosti finančního
výboru, výboru pro dotační
tituly a školského, kulturního a sociálního výboru za
rok 2012.
Zastupitelé schválili
roční odměny za rok 2012
za výkon funkcí členů výborů zastupitelstva obce, kteří
nejsou členy zastupitelstva,
v celkové výši 10.000Kč a
roční odměny za rok 2012
za výkon funkcí členů JDHO v celkové výši 15.000
Kč.
Zastupitelé schválili
Obecně závaznou vyhlášku
obce č. 2/2012 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních
odpadů .
Zastupitelé schválili
uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na část pozemku p.č. 1887/7 v k.ú.
Leskovec nad Moravicí o
předpokládané výměře
3.450m2 panu Ing. Karlu
Sklářovi za účelem vybudování zařízení občanské vy-

územního plánu, umožňující tuto výstavbu.
Zastupitelé neschválili
žádost firmy Misgurnus
a.s. o prominutí nájmu za
pronájem budovy restaurace U Kormidla.
Zastupitelé schválili
pravidla hospodaření obce .
Zastupitelé schválili
rozpočtová opatření čísla
4 a 5.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o stavu kriminality v obci.
Zastupitelé schválili záměr prodeje pozemku
p.č. 174 zahrada o výměře 167 m2 v k.ú. Leskovec nad Moravicí za
cenu 50,-Kč/ m2 plus náklady s prodejem spojené.
Zastupitelé schválili
Obecně závaznou vyhlášku obce Leskovec
nad Moravicí č. 1/2013 o
odpadech.
Zastupitelstvo odstoupilo od záměru směnit pozemky s Lesy ČR s.p.
Lesní správa Bruntál tak,
jak je uvedeno v žádosti.

soudu v
Bruntále na období let 2013-2017 paní Danu Rulfovou.
Zastupitelé vzali na vědomí
akceptaci žádosti SFŽP na
projekt s názvem Snížení
energetické náročnosti a výměna zdroje vytápění budovy č. p. 204 (Restaurace U
Kormidla).
Zastupitelé schválili smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Obcí a ČEZ
Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 3.000,- Kč. Právo
věcného břemene bude spočívat v právu umístění zemní kabelové přípojky NN pro
novostavbu rodinného domu
na parc. č. 1825/2 .
Zastupitelé schválili Plán
Obce Leskovec nad Moravicí na rok 2013
Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2013 dle návrhu : příjmy celkem
16.705.800 Kč a výdaje celkem 16.705.800 Kč. (včetně
výdajů na odkoupení pozemků pro výstavbu RD)
Zastupitelé schválili zvýšení ceny stravenky na 70 Kč
a příspěvek SDH Leskovec
n.M. ve výši 21.900 Kč.
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Obecní úřad upozorňuje Poplatek ze psa drženého
v rodinném domě činí 100
občany na povinnost

Kč na rok, u každého
dalšího psa 200 Kč. U psů
zaplatit poplatky
držených v bytovém domě
je to pak 500 Kč. Poživatelé
invalidního, starobního,
Poplatek za odvoz odpadu vdovského, vdoveckého či
je tradičně vybírán ve dvou sirotčího důchodu platí 100
splátkách do 31.3. a do 31.7. Kč.
ve výši u občanů
Podrobnější informace
s trvalým pobytem 540 k místním poplatkům
(rekreační, užívání veř.
Kč, u vlastníků
prostr., ze vstupného atd.)
nemovitosti k rekreaci naleznete na obecních
600 Kč.
nástěnkách, nebo webových
stránkách
a v obecně
Od poplatku se osvobozují: závazných vyhláškách.
a) poplatníci, kteří se
dlouhodobě (déle než 1 rok)
zdržují mimo ČR.
Knihovna je otevřena každý
b) poplatníci ve výkonu
pátek od 16 do 18 hod.
trestu odnětí svobody
delšího než 1 rok.
Z p ě t n ý
o d b ě r
c) poplatníci, kteří pobývají
elektroodpadu je každý
dlouhodobě (déle než 1 rok)
pátek od 16 do 17 hod.
v ústavní léčbě mimo území
obce.
Úleva se poskytuje:
Svoz
Poplatníkovi, který se
velkoobjemového
soustavně připravuje na
budoucí povolání a který
a nebezpečného
prokáže dlouhodobý pobyt
odpadu bude letos
mimo obec, se poskytne
úleva ve výši 30,- Kč za
13.4.2013
každý měsíc.

do
konce března.

Upozornění pro držitele psů
V naší obci se objevuje čím dál větší množství psích výkalů na veřejných prostranstvích. Upozorňujeme držitele psů, kteří venčí své psy na veřejných prostranstvích,
že jsou povinni uklízet po svých psech jejich výkaly.
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Sportovní stránka
tentokrát přináší

Turnaj v mariáši 2012
Klub
aktivních
Leskováků
Při tvorbě obecní strategie pro následující
období vznikl nápad na založení Klubu aktivních Leskováků, který by sdružoval aktivní Leskováky všeho věku A je to tu.

1.schůzka KLUBU
AKTIVNÍCH LESKOVÁKŮ
5.4.2013 na obecním úřadě od 18 hod.
Co budeme dělat?
·
Domluva na tom, jak budeme fungovat
·
Volba předsedy
·
Plán první akce
·
Návrhy na doplnění prvků pro dětské
hřiště u paneláků a u kiosku

Přijďte, prosím, všichni, kdo máte
čas a zájem.
·

Zastupitelstvo rozhodlo, že výtěžek z tomboly bude věnován Klubu aktivních Leskováků na realizaci akcí. O využití těchto peněz vás budeme nadále informovat

Dne 26.12.2012 proběhl v restauraci u
Marka již 12. ročník turnaje v mariáši a
zároveň 3. ročník Memoriálu Šfefana Feče (pro nezasvěcené - byl to jeden ze zakladatelů a organizátorů turnaje). Leskovecký turnaj má v okolních obcích dobrý
zvuk a 12. ročníku se zúčastnilo rekordních 30 vyznavačů karbanu. 12 hráčů bylo
místních, patří mezi ně i ti, kteří už v Leskovci nebydlí, přesto se za Leskováky
vždy považují.
Vítězem se stal Olin Bužek z Horního Benešova, na druhém místě stanul Pavel
Lukšík z Moravského Berouna a třetím
byl nejlepší z domácích borců Milan Vaculák.
Do TOP10 ještě z Leskováků pronikli na
krásném 5. místě Rudolf Zbořil a na 8.
místě Jan Kocourek. Vysoká umístění v
tomto turnaji jsou jedním jeho rozměrem,
ale tím druhým je možnost scházet se alespoň jedenkrát za rok s přespolními kamarády, které jinak vidíme zřídka.
Na závěr bychom chtěli my účastníci turnaje poděkovat majiteli restaurace Ing.
Karlu Sklářovi za to, že v jeho podniku
můžeme náš turnaj pořádat, stejně tak patří
poděkování i paní Janě Sklářové, že nám
přichystá vždy něco dobrého na zub, a
rovněž nesmíme zapomenout zmínit i
usměvavou a příjemnou obsluhu jejich
personálu. Děkujeme starostovi Obecního
úřadu v Leskovci Bedřichu Buťákovi za
sponzorský příspěvek na drobné ceny pro
vítěze turnaje.
To je z ohlédnutí se za prosincovým turnajem vše a na Štěpána 2013 se na milovníky mariáše těší Váš RuZ.
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V letošním roce to bude už pět let, co byl
zkolaudován a uveden
do provozu penzion U Sklářů. Během celého pětiletého období zde našlo ubytování
téměř dvatisíce spokojených zákazníků
nejen z Česka, ale téměř z celé Evropy.
Kvalitou ubytování se naše penziony staly
vyhledávanými nejen rekreanty, ale i jako
přechodná ubytování zaměstnanců mnoha
firem pracujících v našem nejbližším okolí.
Své místo má i malý wellness v podobě
sauny, kdy tuto pravidelně navštěvuje řada
místních obyvatel, ale svou cestu zde nacházejí i přespolní; narůstá i počet návštěvníků z Bruntálu.
V nejbližší době bude nabídka wellness
rozšířená o další balneoterapeutické koupele v dřevěných vanách a to:
Regenerační koupel v soli z Mrtvého
moře
Koupel v mořských řasách – Talasoterapie
Bylinná koupel
Pivní lázeň
Vinná lázeň
Zvláště pivní lázeň bude velmi vyhledávaná, neboť má velmi blahodárné účinky na
lidský organismus. Dokáže výrazně zlepšit
funkce celého těla a jeho obranyschopnost.
Představuje naprosto ideální ozdravnou
kúru pro pleť a vlasy. Pivní lázeň pročišťuje též krevní oběh a uvolňuje svaly. Příjemně prohřeje klouby a pokožku a uvolní
škodlivé látky z kůže. K regeneraci přispívá také celá řada vitamínů B, proteiny a
sacharidy, které v sobě mají pivní kvasnice.
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Během celého roku proběhne ještě celá řada
kulturních a společenských akcí
v březnu: Karaoke párty s M. Špičanem
Posezení
u
cimbálu
s cimbálovkou Olšava
v květnu: Country večer s Country Kavalérií
v červnu: Karaoke párty s M. Špičanem
v červenci: V rámci Vodnického splavu vystoupení skupiny Rybnikáři a pohádková babička Dadla
v srpnu:
Country večer
v září:
Karaoke párty s M. Špičanem
Večer s lidovým vypravěčem a
písněmi Franty Uhra z Lanžhota
v říjnu:
Zvěřinové hody a taneční večer s
Kozlovkou
v listopadu: Turnaj v šachu
Halloween – program pro děti
Hudební vystoupení DUO YAMAHA
v prosinci: Mikulášská nadílka s programem
pro děti
Karaoke párty s M. Špičanem
Turnaj v mariáši ve spolupráci
s karbaníky
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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. První velmi vydařenou akcí byl
dne 22.2.2013 Společenský ples s jednou
z nejlepších dechovek v rámci ČR –
Mistříňankou. Ples byl zahájen představením žákyň ZŠ Horní Benešov pod vedením paní Juřicové. Pak už vyhrávala dechovka až do rána. Během celého večera
pak probíhala společenská hra o
hodnotné ceny, které nám věnovali naši sponzoři, za což jim
chceme veřejně poděkovat.
V současné době již připravujeme i kulturní akce na rok 2014
Společenský ples
s Mistříňankou
24.01.2014
Country bál s
Věrou Martinovou
21. nebo 22.03.2014

Další foto a
informace
na
www.penzio
nusklaru.wz
.cz

