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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. Sebík Meca 2. Pavla Doričáková
3. Klárka Rohnerová
20.2. Obecní ples. Patř í tr adičně k
velké kulturní
události obce. O
tanec a zábavu
se letos starali
Kamélie, Gizdi
a Mistral. Ocenili jsme krásné
taneční vystoupení Zouk a
Lambazouk. Za
organizaci patří
díky Lučařům a
samozřejmě
velké
díky
všem sponzorům za bohatou tombolu,
jejíž
výtěžek
17.880 Kč bude
věnován na vybavení KD.
19.3. Turnaj v
badmintonu a
st. tenise, př inesl
výrazně
zvýšenou úroveň. O to větší
gratulace patří
vítězům:

Březen 2016

badminton - čtyřhra : 1. Baklík , Bártl, 2 .Blažek , Černoch, 3. Gavenda , Hovadík
M.
stolní tenis - dvouhra :1.
Dedková Renáta, 2.Janalík
Miroslav, 3. Vítek Jiří
Foto na str. 10 a 11

Další informace o akcích na www.leskovecnadmoravici.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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Slovo starosty
Vážení a milí občané,
jako každý rok i letos připravil výbor pro dotační tituly schůzku s občany a zastupiteli a
společně jsme naplánovali, co bychom v tomto
roce chtěli v obci realizovat. Tento plán byl na
10. zasedání zastupitelů schválen.
Infrastruktura a stavební fond
A.1. Lokalita pro výstavbu RD– zpracovat
územní studii a připravit podklady pro zasíťování pozemků v lokalitě za kostelem- projekt
ve stupni k ÚR.
A.2. Rekonstrukce chodníku na cestě k vodě
do fáze projektu.

Podnikání, krajina a příroda
B.1. Zřízení ploch pro veřejné tábořiště a
parkoviště U Hájenky. Vytipování vhodného místa, zřízení oplocení, cedule, odpadkové koše, stojany na kola, oheň, lavičky).
B.2. Zázemí na pláži- převlékárny, záchody.
B.3. Klubovna SSM najít využití
B.4. Využít logo s čápem- samolepky,
pohlednice
B.5. Pracovat na rozšíření autobusového
spoje Leskovec- Opava

A.3. Oprava panelové cesty.
A.4. Vybavení kulturního domu- stoly a židle.

Mezilidské vztahy, kultura a sport

A.5. Rozšíření a zpevnění místní komunikace
(Klasa).

C.1. Podpora spolků v obci. Člověče, nezlob se, karneval, kácení máje, Sportovní
den pro děti, lampiónový průvod)

A.6. Okolí Kulturního domu- vypracovat
návrh a stavební povolení, připravit na dotaci
v příštím roce.
A.7. Oprava hřbitovní zídky, výsadba na hřbitově- dokončit záklop opravené zídky, výsadba
jehličnanů.
A.8 Rekonstrukce pokojů v restauraci U Šneka.

A.9 Zpracování územního plánu– zahájení
prací na novém územním plánu.
A.9. Zpracovat plán opravy hasičárny, spolupráce SDH a obce.

C.2. Doplnění dětského přírodního hřiště
a hřiště v mateřské školce- lezecká stěna
ke skluzavce, herní sestava (domeček) do
školky.

Krásné velikonoční svátky a bohatou pomlázku.
přeje Váš
starosta
Bedřich Buťák

A.10. Zpracovat plán obnovy zázemí fotbalového hřiště, spolupráce SK a obce.
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Těžký život předků v letech 1625-1627

Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika
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Informace z 9. a 10. zasedání zastupitelstva obce






















konaných ve dnech: 14.12.2015 a 29.2.2016
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový
výhled obce na rok 2016-2017.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
provizorium na rok 2016.
Zastupitelstvo obce schválilo dar ve výši
15.000 Kč pro SDH Leskovec nad Moravicí.
Zastupitelstvo obce schválilo dar Slezské
diakonii, středisku Bethel ve výši 2.750 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr vložení
majetku obce ve formě vodovodního řádu
do společnosti VaK Bruntál a. s. Samotné
vložení majetku a jeho podmínky budou
podléhat samostatnému schválení zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr na
prodej pozemku p.č.: 339/1.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na
prodej pozemku p.č. 978/3.
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle
přílohy.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č.9/2015.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu– manželé Rokosovi.
Zastupitelé obce vzalo na vědomí žádost o
vybudování veřejného osvětlení a zavazuje
se najít vhodné řešení k vybudování osvětlení komunikace parc. č. 2589/5.
Zastupitelstvo obce schválilo nákup požadovaných předmětů v celkové výši 5.200,- Kč
dle přílohy pro Spolek aktivních Leskováků,
IČ: 03758524.
Zastupitelstvo obce schválilo dar 2.000 Kč
pro společnost HELP -IN, Bruntál.
Zastupitelstvo obce neschválilo dar pro Český svaz včelařů, Bruntál.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 339/1 za cenu min. 200
Kč/m2.
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A neschválilo záměr na prodej části pozemku
p.č. 342.















Zastupitelstvo obce schválilo prodej
pozemku parc. č. 978/3, zahrada v k. ú.
Leskovec nad Moravicí o celkové výměře 140 m2 paní Waleczkové Heleně .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Unesení Okresního soudu v Bruntále v
právní věci žalobce Misgurnus a. s. se
sídlem Milady Horákové 687/10, Praha,
o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkové újmy.
Zastupitelstvo obce schválilo Plán Obce Leskovec nad Moravicí na rok 2016
ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet
obce pro rok 2016.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření
smlouvy o dílo na stavební úpravy domu č. p. 204 v Leskovci nad Moravicí s
FENBAU s. r. o., Gajdošova 59, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:
25815458 za předpokládanou cenu
65.000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření
smlouvy o dílo na topenářské práce na
domu č. p. 204 v Leskovci nad Moravicí s Pavel Harnol - HARTOP, Bezručova 1552/5, 794 01 Krnov 1, IČ:
12668079 za předpokládanou cenu
42.000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
sedmi pracovních míst v rámci programu Veřejně prospěšných pracovníků na
dobu od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 8.500,- Kč pro paní Moniku Kocourkovou, bytem Leskovec
nad Moravicí 130.
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Obecní úřad upozorňuje občany na povinnost zaplatit poplatky do konce
března.
Poplatek za odvoz odpadu
je tradičně vybírán ve
dvou splátkách do 31.3. a
do 31.7. ve výši u občanů
s trvalým pobytem

540 Kč, u vlastníků
nemovitosti
k rekreaci 800 Kč.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, kter á
je:
-umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon
ústavní
nebo
ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
-umístěna do zařízení pro
děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu
obce
s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého
-nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby se
zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy o poskytnutí
sociální služby, nebo

Obecní úřad informuje
-umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
-poplatníci dle čl. 2 odst. 1
písm. a), kteří se dlouhodobě (déle než 1 rok) zdržují
mimo ČR.
-poplatníci dle čl. 2 odst. 1
písm. a), po dobu výkonu
trestu odnětí svobody delšího než 1 rok.
Úleva se poskytuje:
Poplatníkovi dle čl. 2 odst.
1 písm. a), 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 dr ženého
v rodinném domě činí 100
Kč na rok, u každého dalšího psa 500 Kč.
U psů držených v bytovém
domě je to pak 800 Kč. Poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu platí
100 Kč.
Podrobnější
informace
k místním poplatkům
(rekreační, užívání veř. prostranství, ze vstupného atd.)
naleznete na obecních nástěnkách nebo webových
stránkách a v obecně závazných vyhláškách.

Upozornění pro držitele psů
Upozorňujeme držitele psů,
kteří venčí své psy na veřejných prostranstvích, že jsou
povinni uklízet po svých
psech jejich výkaly. Každý
držitel psa dostal od obce
sáčky na psí exkrementy, v
případě jejich spotřebování
je možno se dostavit na
obecní úřad pro další.

Knihovna je otevř ena
každý pátek od 16 do 18
hod.

Otevírací doba
kulturního domu
pro sport končí
30.4.2015
Kulturní dům má
nového správce,
pro zajištění termínů akcí v kulturním domě volejte
prosím:
p.Rudolfa Krále
tel: 605 241 530
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NEVÁHEJTE
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST

Vydání 1 / 2016

SK LESKOVEC

ROZPIS ZÁPASŮ III. třída sk.B
12. kolo Sobota 2. 4. 2016 15:30
SK Leskovec - TJ Horní Město
13. kolo Sobota 9. 4. 2016 15:30
SK Leskovec - Široká Niva
14. kolo Sobota 16. 4. 2016 16:00
Malá Morávka - SK Leskovec
15. kolo Sobota 23. 4. 2016 16:00
SK Leskovec - Mor. Kočov
16. kolo Sobota 30. 4. 2016 16:30
Spartak Dvorce - SK Leskovec
17. kolo Sobota 7. 5. 2016 16:30
SK Leskovec - Sokol Lomnice
18. kolo Sobota 14. 5. 2016 15:00
Dynamo Ryžoviště - SK Leskovec
19. kolo Sobota 21. 5. 2016 17:00
SK Leskovec - Sokol Razová
20. kolo Sobota 28. 5. 2016 17:00
Velká Štáhle - SK Leskovec
21. kolo Sobota 4. 6. 2016 17:00
SK Leskovec - FC Milotice n.O.
22. kolo Sobota 11. 6. 2016 17:00
Dětřichov n. Bystř. - SK Leskovec

tráva 2015811A2B1206
tráva 2015811A2B1301

tráva 2015811A2B1406
tráva 2015811A2B1502
tráva 2015811A2B1605
tráva 2015811A2B1703
tráva 2015811A2B1804
tráva 2015811A2B1904
tráva 2015811A2B2003
tráva 2015811A2B2105
tráva 2015811A2B2202

Údržba hřiště před jarní sezónou.
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Kam v Leskovci na jaře

23.4.

Karaoke party M.Špičan

Restaurace U Mar- Penzion
ka
U Sklářů

30.4.

Pálení čarodějnic

Restaurace U Mar- Penzion
ka
U Sklářů

30.4.

Stavění máje

Hřiště u paneláků

SDH

30.4.

Okrsková soutěž hasičů

Fotbalové hřiště

SDH

1.5.

Prvomájový výlet

7.5.

Turnaj nohejbal

Víceúč. hřiště

Obec

8.5.

Oslava jubilantů

KD

Obec

28.5.

Taneční večer Kozlaňáci

KD

Penzion
U Sklářů

28.5.

Kácení máje, turnaj fotbalogolf

Hřiště u paneláků

SDH

18.6.

Fathers day party s Michalem Restaurace U Mar- Penzion
Špičanem
ka
U Sklářů

SAL

Závod horských kol Cross
Boar

Slezská Harta

Mikroregion
Sl.Harta

30.6.

Rozloučení s předškoláky

MŠ

obec

30.6.

Sportovní den pro děti

Fotb. hřiště

SK Lesk.
n.M.

První 3 místa
ve dvouhře
stolního tenisu.
Gratulujeme.
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První místo ve
čtyřhře
badmintonu
patřilo
bruntálákům.
Gratulujeme a
těšíme se na
příští rok.
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Co je nového v mateřské škole…
Tak jako příroda, i my v mateřské škole se pomaloučku probouzíme ze zimního spánku. Toto krásné zimní období jsme si užili dosyta. Stavěli jsme
sněhuláky, koulovali se, dělali andělíčky, chytali
zbloudilé vločky na jazyk… Také jsme pozorovali
ptáčky v krmítku, stopy zvířat ve sněhu a sledovali
tající sníh ve sklenici.

Na konci ledna jsme se zúčastnili soutěže Talent
školy v Razové. Dali jsme hlavy dohromady a
společně s dětmi jsme vymysleli básničku o naší
vysněné školičce. Napadla nás spousta zábavných
změn a vylepšení, ale nakonec jsme přece jen usoudili, že nic měnit nebudeme a necháme si tu naši milou mateřskou školu tak, jak ji známe.

Jaro, léto, podzim, zima,
v naší školce je nám prima.
A co bychom chtěli změnit?
Třeba žádný spánek nemít.
Zrušit všechna pravidla,
nejsme žádná zlobidla.
K obědu samou čokoládu,
na chleba jen marmeládu.
Bazén, dlouhou klouzačku,
každý den novou hračku.

Počasí nám velmi přálo ve čtvrtek
11.února, kdy po delší době opět
napadl sníh a my si na zahradě
užili naší každoroční zimní miniolympiádu. Děti pojaly soutěž
velmi vážně a do jednotlivých disciplín se zapojily na 100%. Sladká
odměna i krásné medaile všem vykouzlily úsměv na tváři.
A teď už se pomaloučku loučíme
se zimou a netrpělivě vyhlížíme
jaro. Jaro plné sluníčka, tepla, kytiček, mláďat, her na pískovišti…
MŠ Leskovec nad Moravicí

Dělat si jen to, co chceme,
všechno, co si umaneme.
Jakpak by to dopadlo,
kdyby se to povedlo?
Ajejejej, tak to né,
takovou školku my nechceme!
Necháme si školku svou,
vždyť učení je škola hrou!

