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Jaro v obci

Redakční rada
Se svými náměty ( články, inzeráty, oznámení,
nápady) se prosím obracejte na redakční radu.

Vítání občánků.

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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JARO v obci

15.4. Velikonoční turnaj badminton a stolní tenis. Bedminton:
1.místo:
Gavenda,
Hovadík,
2.místo: Baklík, Pelcová, 3.místo:
Tlolka, Zahradník. Stolní tenis:
1.místo: Janalík, 2.místo: Dedková,
3.místo: Hošek.
22.4. Vítání občánků– slavnostně
jsme přivítali dvě holčičky Elišku
Boháčovou a Kateřinu Huškovou.
Hodně štěstí do dalšího života.
30.4. a 27.5. Stavění a kácení máje
- pod taktovkou SDH jsme postavili
májku, která nám bohužel vydržela
pouze několik dní. Při kácení jsme
společně soutěžili. SDH připravilo
na hřišti několik zajímavých soutěží.
První míso obsadil tým obce. Gratulujeme.
1.5. Prvomájový průvod– Počasí
nám přálo a dobře se nám šlapalo po
Břidlicové stezce v údolí Moravice.
Viděli jsme břidlicové doly, krásnou
přírodu a řeku.
6.5. Turnaj v nohejbale– turnaj se
vydařil.1.místo gauneři , 2.místo
bruntaláci , 3. místo los bombarderos , bramborová medaile patřila
leskovci.
7.5. Den seniorů s oslavou jubilantů– pobavili jsme se u tanečního vystoupení Bílčické frajárky, zasoutěžili si v poznávání osob na pamětních fotografiích, občerstvili se a
každý vyhrál cenu v tombole. Poděkování patří SPOZu, který se postaral o občerstvení, přání a dárečky.

Slovo starosty
Vážení a milí občané,
Rád bych vás informoval o skutečnosti, že od
1.6. převzala správu kiosku a parkoviště přímo
obec. Doufáme, že budete s nabízenými službami spokojeni.
V průběhu letních prázdnin bude probíhat rekonstrukce ohřevu pitné vody, kdy v panelácích
č.p. 343, 344 a 345, budou instalovány výměníkové stanice pro ohřev teplé vody a na obecním
úřadě, mateřské školce a domu pro seniory budou instalovány regulační prvky, které umožní
lepší regulaci otopné soustavy jednotlivých objektů. Tato opatření přispějí k dalším úsporám
na vytápění objektů. Výměníkové stanice pro
bytové domy v hodnotě cca 200.000 Kč za kus
budou bytovým domům od obce převedeny ve
formě daru.
Současně pracujeme na výběrových řízeních a
realizaci následujících projektů:
 Nákup zásahového vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, na kterou se nám podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje.
 Rekonstrukce cesty v lokalitě „U Klapilů“.
Byla schválena dotace z Moravskoslezského
kraje.
 Rekonstrukce panelové cesty. Byla schválena
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Pravděpodobná realizace podzim 2017.
 Pěšina v zátoce, která vede od restaurace U
Kormidla k pláži „ Na Čapáku“. V rámci poskytování lepších služeb jak pro místní občany, tak pro turisty je zpracována studie této
zátoky, která by v budoucnosti měla umožnit
vybudovat zázemí pro rekreaci a sport, vznik
jachtařského centra, centrum záchranné vodní služby, loděnice a Případně tábořiště a
další atrakce . Prvním krokem je přístupová
cesta a přívod elektrického proudu.

Úpravy okolí bytového domu.
Těším se na viděnou na Vavřineckých hodech a
přeji všem krásné a pohodové léto.
Váš starosta
Bedřich Buťák
Stránka 2

Vydání 2 / 2017
Jízdní řád přímého
víkendového spojení
Leskovec n.M.— Opava
Opava
n.M.
9.41 hod
15.41

Leskovec

Leskovec n.M.
11.15 hod
17.15 hod

Opava
12.10 hod
18.10 hod

10.35 hod
16.35 hod

Turnaj– stolní tenis

Turnaj- bedminton
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Informace z 17. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne: 28.4.2017

Zastupitelstvo obce schválilo zřízení šesti
pracovních míst v rámci programu Veřejně
prospěšných pracovníků na dobu od 1. 5.
2017 do 30. 4. 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení nového dopravního automobilu JDHO Leskovec n. M.v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů maximálně však
225.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu ,,Obec Leskovec
nad Moravicí- rekonstrukce místní komunikace“, v maximální výši 37,83 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů
maximálně však 300.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 9 ke
smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené
dne 27. 1. 2009 uzavřené mezi ARRIVA MORAVA a. s. ve znění dle přílohy, prokazatelná
ztráta na rok 2017 činí 39.181,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo uvolnění prostředků z fondu oprav a obnovy kanalizačního
řádu ve výši maximálně 125.000,- Kč na výměnu regulace kompresorů na ČOV Leskovec
nad Moravicí.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku z majetku obce p.č. 2632/32 ostatní plocha
- ostatní komunikace o výměře 22 m2 panu
Ing. Karlu Sklářovi, za cenu 205 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej části pozemku z majetku obce o výměře
90 m2 z pozemku parc. č. 1887/11 orná půda
o celkové výměře 977 m2 v k. ú. Leskovec
nad Moravicí.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8013259/1, Leskovec nad MoStránka 4

ravicí, p. č. 70, Vávrová, nové NNk mezi
Obcí Leskovec nad Moravicí a ČEZ Distribuce a.s. zastoupené Firmou ELBRO
PROJEKTY s. r. o. za jednorázovou úplatu 3.630,- Kč. Právo věcného břemene a
právo provést stavbu bude spočívat v právu umístění a služebnosti zařízení distribuční soustavy NN na pozemku par. č. st.
2632/44 - ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Leskovec nad Moravicí.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
daru ve výši 2.000,- Kč pro Klub HOT
POTATOES se sídlem J. Fialy 12/218,
783 34 Skrbeň, IČ: 14889340.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
daru ve výši 3.000,- Kč na organizaci závodů HEAD BIKE MARATON 2017 pro
Mikroregion Slezská Harta.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
daru ve výši 4.000,- Kč pro Vodní záchrannou službu ČČK Krnov II, pobočný
spolek, Zapletalova 4, 794 01 Krnov.
Zastupitelstvo obce 1. nesouhlasí s tím,
aby při plánované rekonstrukci ČEZ Distribuce bylo stávající nadzemní vedení
NN nahrazeno v pozemcích v majetku obce podzemním kabelovým vedením NN.
2. souhlasí s tím, aby plánovaná rekonstrukce vedení NN byla realizována rekonstrukcí současného nadzemního vedení výměnou současného za kabelové nadzemní vedení a byly vyměněny další potřebné části nadzemního vedení. Veřejné
osvětlení zůstane na stávajících místech.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 1/2017 ve znění dle přílohy ,
kterým se provádí změna rozpočtu Obce
Leskovec nad Moravicí na rok 2017 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. Objem rozpočtu se na straně příjmů
i výdajů zvýší o 740.000,- Kč.

Program na léto
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Datum

5.7.

Akce

Kde

červenec

Pohárová soutěž o pohár zastu- Fotbalové hřiště
pitelstva obce
Bermuda Cup
Slezská Harta

11.-13.8.

Vavřinecké hody

25.-27.8.

Dračí lodě

srpen
1.9.

Pořadatel

SDH

Fotbalové hřiště

Mikroregion Sl.
Harta
obec

Volejbalový zápas

Víceúčelové hřiště

p.Janalík

Zahájení školního roku

ZŠ Razová

obec

Při plánování trasy je možno využít také nově otevřený přívoz Rouza mezi obcemi Razová
a Roudno, jimž přímé silniční spojení vzala před 20 lety voda napouštěné přehrady. Je tak
možno jet např. z Leskovce po naučné stezce Zatopené osudy do Razové, přívozem do
Roudna, a dále cestu volit buďto směrem ke hrázi či směrem k Černému mostu.
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Sběr elektrospotřebičů ve
stare hasičské zbrojnici.
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SDH Leskovec nad Moravicí

Jaro už se blíží ke konci a léto klepe na dveře, to znamená, že teď se ukáže, jak se nám zimní příprava povedla a jestli následující rok bude tak z poloviny úspěšný jako ten minulý. Dovolte mi, abych vám aspoň trošku přiblížila aktivitu hasičů v Leskovci. Od měsíce dubna do
května probíhala částečná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Do zbrojnice přibyly koupené a
následně zrekonstruované skříňky pro výjezdovou jednotku, byl udělán nový nátěr podlahy
epoxidovou barvou, vymalovaní stěn a také nově namontované odsávaní do garáže. Večerní procházky vám zpříjemní osvětlený Sv. Florián. Hasiči z Leskovce také sbírají elektro odpad a toho jste sami mohli být svědky 21.5 u nás a 27.5 v obci Razová. Na fotbalovém hřišti
jsme si vybudovali nové zázemí pro tréninky a také na soutěže. A protože trénink dělá mistry, dá se říci, že „teprve“ začátek této sezóny je docela úspěšný. Z první soutěže, která se
konala 30.4 v Široké Nivě si družstva mužů i žen odvážela druhá místa. Den poté, na 1.
Máje se konalo v Leskovci okrskové kolo, kde si muži i ženy připsali první místo s postupem
na okres. Mužům se na okresním kole zadařilo ve všech disciplínách a tak mohli postoupit
na krajské kolo, ale to přenechali ostatním. Ženám se nepovedla předávka na 4x100m a tak
si holky z Horního Benešova odvážely domů postup. Přejeme jim hodně štěstí na krajském
kole, které se koná v Ostravě 18. - 19.6. Jednotlivce v disciplíně 100m s překážkami vyhrál
za muže Radim Hanulík a za ženy Liliana Turková. Od 8.5 se rozjel seriál soutěží v rámci
hasičské ligy Praděd. Muži si v Břidličné a v Janovicích připsali 2. místa. Na noční soutěži
v Liptani kluci zazářili a první místo měli v kapse. V Miloticích nad Opavou ale měli maličké
problémy, tak skončili na místě 15. Holky ovšem na svém kontě mají už dvě vítězství a to
z Břidličné a Milotic nad Opavou. Liptaň 2. místo a smolné Janovice až 6. místo. Oba týmy
zatím drží první příčku ligy, ale do
konce vyhodnocení zbývá ještě 11
soutěží, kdy poslední se koná 8.10
v Jeseníku. Kostky jsou vrženy! A tak
pevně doufáme, že nás budete i
nadále podporovat a přijdete nás
povzbudit a fandit na pohárovou
soutěž, která se bude konat 5.7 od
13:00 na fotbalovém hřišti v Leskovci
nad Moravicí. Těšíme se na Vás.

Za SDH Leskovec nad Moravicí
Liliana Turková
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Tarokový turnaj v Leskovci nad Moravicí
V sobotu 25.3.2017 v restauraci "U Marka" byl uspořádán již 3. ročník tarokového turnaje družstev, který se hraje jako
vzpomínka na tarokáře v regionu. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev z okolí a také
přijeli hosté z Polska, kteří se stali letošním vítězi turnaje. Leskovecké družstvo
reprezentované bratry Janalíkovými
skončilo na 3. místě. Poděkování za
drobné ceny patří obecnímu úřadu Leskovec n. M., personálu restaurace "U
Marka" a rodině Janalíkové. Všem zúčastněným se v Leskovci n.M. líbilo a již
teď se těší na příští ročník.
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Dotace na zateplení bytových domů

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné.
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se
v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby
zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů,
případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci
žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových
způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných
opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo
výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů
Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy
vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení
nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat
vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím
jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu
280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory
všech administrovaných žádostí
v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální
výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace
zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli
další informace o získání podpory,
obraťte se na regionální pracoviště
Centra pro regionální rozvoj ČR
(www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR
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Vítej, léto!

Hurá, léto opět začíná! Další školní rok je
úspěšně za námi a my netrpělivě vyhlížíme
prázdniny. Prázdniny plné sluníčka, koupání,
výletů, odpočinku… Však si to také všichni zasloužíme. Během roku jsme zažili spoustu akcí,
zábavy, poznali jsme nové kamarády, užívali si i
pestré rozmary počasí… vždyť co může vykouzlit roztomilejší úsměv na tváři dítěte než kupy
sněhu na konci dubna. Za tyto dětské úsměvy, za

ty jiskřičky v dětských
očích se vyplatí denně vstát, připravit
pro děti nějakou akci, překvapení, udělat
ze sebe klauna… Milé děti, vážení rodiče, přátelé, od září se na vás bude těšit
nová paní učitelka. Já se loučím, zamačkávám slzu, nikdy na vás nezapomenu!
Leskovec se stal v posledních letech
mým druhým domovem. Potkala jsem
tady úžasné lidi. Přátelskost,
vlídnost,
úsměvy na tváři kolemjdoucích… Kdoví, třeba se ještě potkáme J
Užijte si léto!
Za MŠ Leskovec nad
Moravicí

paní učitelka Hanka.

