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červen 2014
19.4. Turnaj ve stolním tenise a

Umíme se bavit

bedmintonu. Na fotce vidíme šťastné
12.4. Karneval. Spousta krásných ma- výherce.
sek a spousta zábavy nechyběla na tra- 30.4. Stavění máje a rej čarodějnic.
dičním karnevale pod taktovkou ČSŽ.
Jako každoročně i letos zdobila vesnici
krásná májka a
půvabné čarodějnice .
11.5. Beseda s
důchodci u příležitosti Dne matek.
Mimo krásné vystoupení mateřské
školky
zhlédli
přítomní i předpremiéru divadelního vystoupení
Šediváci z Leskovce. Foto na
str. 2

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 stránkách. http://
www.leskovecnadmoravi
ci.eu/

Slovo starosty

Šediváci z Leskovce aneb každý svého štěstí strůjcem

Vážení občané,
tento sloupek píši v době vrcholících příprav na
oslavy 790 let první písemné zmínky o naší obci. A
kdo ví, jak dlouho před touto písemnou zmínkou se
lidé rodili, pracovali a umírali na těchto místech?
Jako starosta cítím velký díl odpovědnosti za to,
aby naše obec byla dobrým místem k životu. Chtěl
bych tímto poděkovat vám občanům, kteří jakkoliv
přispíváte ke kulturnímu, společenskému a sportovnímu životu obce, podnikatelům, kteří vytvářejí v
naší obci hodnoty a přinášejí peníze, a zastupitelům, kteří pracují na rozvoji obce. Toto číslo našePro podporu rodin s dětmi a mateřské
ho zpravodaje je věnováno nám lidem, kteří moškolky v Leskovci n.M.
mentálně píší historii Leskovce.
Dovolte mi rovněž poděkovat vám, kteří jste na
schválilo zastupitelstvo
vytištění tohoto speciálního čísla přispěli finančně:
P.Martin Chmil, Bc Jiřina Plevjaková, p.Petr Ho- Usnesení ZO-230-22/2014
vadík, Ing. František Čuda a Ing.Sklář.
1000,- Kč. Příspěvek pro nově narozené dítě, náleží
Krásné léto plné zajímavých zážitků přeje
každému nově narozenému dítěti trvale
bydlícíváš starosta Bedřich Buťák
mu v Leskovci nad Moravicí a bude vyplaceno
v hotovosti zákonnému zástupci dítěte při slavnostVýsledky voleb do Evropského parlamentu
ním aktu „ Vítání občánků“. Platnost tohoto příspěvv obci Leskovec nad Moravicí
ků je od března 2014
4000,-Kč. Příspěvek pro dítě nastupující do základní
školy náleží dítěti majícímu trvalý pobyt v obci Leskovec nad Moravicí, které plnilo řádnou školní docházku v MŠ v Leskovci nad Moravicí v době trvání
nejméně dvou let před nástupem docházky do základní školy. Příspěvek bude vyplacen v hotovosti zákonnému zástupci při slavnostním aktu „Loučení
s předškoláky“. Platnost tohoto příspěvků je od března 2014.

Obecní úřad upozorňuje
Permanentka na víceúčelové hřiště.
Platnost permanentky na 10 hodin na DVA
roky. Cena : pro místní 500 Kč, pro přespolní 750 Kč, cena na 1hod 100,-Kč. Permanentku si můžete zakoupit na obecním
úřadě. Vstup na hřiště zajišťují:
p.Krčmaríková a p.Gattnarová, volejte tel:
732 717 726
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Výsledky závodu Cross Boar Slezská Harta
I letos se v termínu 7. června uskutečnil 5. ročník
cyklozávodu horských kol Cross Boar kolem Slezské
Harty. Počasí bylo stejně náročné jako trať. Výškové
převýšení, rozbahněná trať a vysoká teplota si vybírali svou daň. Výsledky:
Trať Kanec: Ondřej Fojtík 02:25:03 Martin Haman
02:29:23 Břetislav Rohel 02:29:23
Trať Lončák: Lukáš Heinrich 01:17:25 Martin Fus
01:18:02 Robert Navařík 01:18:22
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Program akcí v obci červenec až září
27.6.

Rozloučení s předškoláky

29.6.

Sportovní den dětí

5.7.

Pohárová soutěž mladých hasičů

8.7.-12.7

Vodnický splav

12.7. –13.7.

Bermuda Cup o pohár Slezské Harty

12.7.

Fotbalový turnaj k výročí
obce

19.7.

Fotbalový zápas- hokejisti

26.7.

Sportovní den obce

8.-10.8.

Vavřinecké hody

23.8.

Rozloučení s prázdninami

22.8.

Karaoke party- p.Špičan

29.8.-30.8.

Festival Dračích lodí

1.9.

Zahájení školního roku

20.9.

Drakiáda

20.9.

Kozlovka

Půjčovna lodí, šlapadel a elektrolodí
v Leskovci nad Moravicí
Půjčovna je otevřena od června do září každý den od
9.00 do 20.00 hod. V případě nepříznivého počasí je
zavřeno nebo omezený provoz. Můžete si u nás zapůjčit laminátové šlapadla pro 4 osoby se skluzavkou pro děti nebo bez skluzavky . Od července bude
v provozu 6 elektrolodí pro 5 osob, které pojmou
celou rodinu. Na těchto plavidlech se můžete vydat
na výlet po Slezské Hartě nebo jen tak projíždět
okolní zátoky. Pro řízení elektrolodí nepotřebujete
žádné speciální oprávnění, obsluha půjčovny Vás
zaškolí jak plavidlo bezpečně ovládat. Pro ty, kteří
nechtějí cestovat po vodě, půjčovna nabízí
k zapůjčení elektrokola. Součástí půjčovny je stánek
s občerstvením, kde se můžete posadit a dát si kávu,
pivo, limo, nanuky a jiné.
Provozovatelem je firma Veget service s.r.o., která
již pět let také provozuje půjčovnu v Nové Pláni a
pořádá závody kajutových plachetnic. Přijďte k nám
za novými zážitky, budeme se těšit na Vaši návštěvu.
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Nezůstávejte v tom
sami!
Poradna ELPIS v Bruntále
nabízí bezplatné a anonymní služby osobám starším 11 let. Na poradnu se mohou obracet osoby, které jsou ohroženy násilím, týráním a zneužíváním
nejen z důvodů domácího násilí, ale i jeho svědci.
Poradna ELPIS je dále zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstva
spravedlnosti ČR. Pokud se tedy stanete obětí trestného činu, pracovníci Vás seznámí s Vašimi právy
vyplývajícími ze zákona o obětech trestných činů
(zákon č.45/2013), který vstoupil v platnost v srpnu
loňského roku.
Sídlo poradny je v ulici Kavalcova č. 7.
v Bruntále. Pracovnice také pravidelně dojíždějí do
města Rýmařov (pondělí od 13:00 do 15:00 hod. –
Městský úřad) a do Krnova (středa od 13:00 do
15:30 hod., ulice Hlubčická 9). Dále probíhá poradenská činnost mimo kancelář v dostupných prostorech (prostory veřejných institucí, veřejné prostory)
s ohledem na možnosti a potřeby zájemce/klienta.
Odborně vyškolené poradce je také možno kontaktovat osobně, prostřednictvím emailu elpis@sdk.cz
nebo telefonicky na číslech 731 514 702,
736 757 505. Web: www.slezskadiakonie.cz

UŽITEČNÉ KONTAKTY
Telefonická pomoc
Telefonická pomoc dětem – Linka bezpečí
116 111 - volání je zdarma
Dětské krizové centrum
777 715 2015 NONSTOP
Pomoc obětem kriminality
257 317 110 NONSTOP – BKB
Pomoc obětem domácího násilí
2 51 51 13 13 NONSTOP – DONA linka
Domácí násilí
www.donalinka.cz
www.rosa-os.cz
http://nasili.unas.cz
www.profem.cz
www.nasili-domaci.cz
www.stopnasili.cz
http://www.ditekrize.cz/

Informace z 20. a 21. zasedání
zastupitelstva obce
konaného dne 14.5.2014
Zastupitelé schválili zřízení sedmi pracovních míst
v rámci programu VPP na dobu od 1. 5. 2014 do
31. 10. 2014 .
Zastupitelé schválili plán obnovy kanalizace v obci
Leskovec nad Moravicí na období let 2014 - 2019.
Zastupitelé schválili smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene- umístění zemní
kabelové přípojky NN pro pozemek parc. č. 2013.
Zastupitelé schválili smlouvu o zřízení věcného
břemene-umístění zemní kabelové přípojky NN pro
novostavbu RD na parc. č. 1825/2.
Zastupitelé schválili smlouvu o právu umístit
stavbu—zemní kanalizační přípojky a zemní vodovodní přípojky pro objekt č. p. 133.
Zastupitelé schválili poskytnutí finanční částky ve
výši 34.762,- Kč Obci Razová na dofinancování platů zaměstnanců MŠ v Leskovci nad Moravicí.
Zastupitelé schválili poskytnutí finanční částky ve
výši 25.685,- Kč pro krytí obnovy kotelny č. p. 344
za rok 2013.
Zastupitelé vzali na vědomí žádost o dobudování
veřejného osvětlení, ale z finančních důvodů neschvaluje zařazení dobudování veřejného osvětlení
do rozpočtu pro rok 2014.
Zastupitelé schválili
rozpočtové opatření č.
1/2014 , navýšená částka 1.085.000 Kč bude kryta z
rezervy.
Zastupitelé schválili smlouvu o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů a obalů mezi Obcí Leskovec nad Moravicí a EKO-KOM a. s.

Vzory žádosti o rozvod
www.zadostorozvod.cz
www.smlouva-zdarma.cz
www.pravnik.cz
www.vzory.cz/category/vzory/
rodina-a-manzelstvi
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Ekolamp učí děti třídit odpad

Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají kolektivní
systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do kterého se zapojilo již více
než 3200 škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit a recyklovat
odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za první republiky, dnešní
žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dětem se
tak dostane nepřeberné množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom
všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až
po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?

Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení
se od roku 2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP,
který také vytvořil naučně
zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné
bydlení a vyzkoušet si své
znalosti z ekologie. Portál
pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše
chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se,
sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a
při tom všem se hlavně
dobře baví. Zastavte se u
nich na návštěvu, nudit se
nebudete.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Leskovec nad Moravicí
1884 – 2014
Informace o SDH Leskovec
nad Moravicí u příležitosti
130. výročí založení sboru
Přesné datum založení sboru neznáme. S ohledem na
složení obyvatelstva v Leskovci nad Moravicí, v tehdejším Spachendorfu to byl samozřejmě sbor německý. Dle blíže neurčených zdrojů, které cituje kronikář v obecní kronice v zápise o hasičích, byl sbor
založen v roce 1884, stejně jako několik dalších v
okolí. Tuto informaci máme potvrzenu z Německa
od Josefa Schildera, který v obci žil před odsunem.
Původní německá kronika hasičů byla údajně zničena v roce 1945 nebo 1946. Česká kronika hasičského
sboru vedena nebyla a bohužel není ani dnes. Jak se
uvádí v kronice obce Leskovec nad Moravicí, byl
Český hasičský sbor v obci založen jako jedna z
prvních společenských organizací záhy po osídlení
obce v roce 1945.
V současné době má sbor 77 členů, z nichž je 17
mladých hasičů do 18 let.
Sbor je dlouhodobě aktivní jak v oblasti kulturní a
společenské, tak i na poli sportovním. Pravidelně již
mnoho let vítězí soutěžní družstvo v prvním kole
soutěže v požárním sportu (okrsek). V druhém
(okresním) kole již také získali několik vítězství což
jim zabezpečilo postup do kola třetího (krajského).
Účast soutěžního družstva v krajských kolech soutěže v požárním sportu patří k největším sportovním
úspěchům. V posledních letech dosahuje výborných
sportovních výsledků také soutěžní družstvo žen,
které postoupilo do krajského kola soutěže v požárním sportu v loňském roce.
Členové SDH Leskovec nad Moravicí se podíleli v
roce 2001 na vytvoření světového rekordu v dálkové
dopravě vody hadicemi pomocí otevřených nádrží –
47,2 km i rekordu v dálkové
dopravě vody čerpáním ze
stroje do stroje- 52,7 km na
letišti v Hradčanech u Mimoně o rok později.
Úspěchů dosahuje i mládež,
která pod vedením svých vedoucích pravidelně dosahuje
předních příček v umístění ve
hře Plamen i v okresní hasičské lize mladých hasičů.
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Družstva mužů, žen i mladých hasičů se účastní
také pohárových soutěží pořádaných sbory v blízkém i vzdálenějším okolí.
Sbor pořádá pohárovou soutěž O pohár zastupitelstva obce (v letošním roce 33. ročník) i pohárovou
soutěž mladých hasičů (letos proběhl již 10. ročník).
Sbor udržuje od roku 2001 družební vztahy s hasičským sborem v polském Opole místní část Bierkowice. Výborné přátelské vztahy máme také s přáteli z valašského Zděchova a kolegy z Leskovce u
Březové. Uskutečňují se vzájemné návštěvy u příležitosti výročních valných hromad i při jiných slavnostních příležitostech. Také měříme síly na hasičských soutěžích. Sbor má od roku 1996 svůj historický prapor, s nímž se členové zúčastnili oslav 140
let hasičského hnutí v českých zemích, které proběhly v roce 2004 v Litoměřicích. Zde obdržel sbor
ke svému praporu výroční slavnostní stuhu. V letošním roce jsme vzpomněli již 150 let existence Českých hasičů. Sbor spolupracuje s okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Bruntále. Několikrát jsme uspořádali okresní kolo soutěže v požárním sportu dospělých i mládeže - naposledy v
letošním roce. 15 členů SDH pracuje v zásahové
jednotce dobrovolných hasičů obce. Tato jednotka
zajišťuje požární ochranu i pro sousední obce Razovou a Staré Heřmínovy. Z velkých požárů se jednotka podílela např. na hašení hotelového komplexu
v Razové nebo seníku v Razové či Křišťanovicích.
Soutěž mladých hasičů se konala 31.5.2014. 10.
ročníku se účastnilo 8 družstev v kategorii starších a
5 družstev v kategorii mladších. Družstvo Leskovce
nad Moravicí v kategorii starších obsadilo 3. místo.
2012 Křtění nové hasičské stříkačky

Texty z kroniky Leskovec nad Moravicí
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
ČSŽ Leskovec byl podle kroniky
založen v květnu roku 1945 po
válce. Ženy po boku Národní fronty přispěly nemalým dílem k dobrému dílu. Pomáhaly dle svých sil a
s nadšením. Naše práce byla oceněna u příležitosti 30. výročí osvobození naší vlasti,
kdy byla organizace ČSŽ vyznamenána čestným
uznáním. Průkopnice ženského hnutí v naší obci byla
soudružka Zdeňka Goňcová.
Začátky ženského hnutí v Leskovci n.M. – založení
první ženské organizace 28.3.1948 vznikl 1. výbor
žen.
V roce 1975 byla předsedkyní paní Božena Slámová.
Konaly se různé výlety spolu s mládeží SSM, například do Rožnova pod Radhoštěm nebo výšlap na
Velký Roudný.
V roce 1976 měla organizace 62 členek a výbor pracoval v tomto složení:
Marie Vojčíková

předsedkyně

Štěpánka Valčáková

místopředsedkyně

Eva Kaločová

jednatelka

Terezie Valčáková

pokladní

Marie Lazecká

kulturní referent

Marie Kročková

zapisovatelka

Ostatní členky výboru: Jana Johnová, Marie Kročková, Ludmila Ezechýlová, Věra Puchalterová, Ludmila Klimentová, Bětuše Rychlíková, Marie Kocourková, Marie Šuláková, Marie Králová.
Každým rokem proběhlo mnoho akcí například: vítání občánků do naší obce, MDŽ, májové oslavy a další kulturní akce.
V roce 1977 bylo registrováno 64 členek. Proběhlo
rozloučení s dlouholetou členkou paní Růženou Kamennou, která byla v Leskovci zdravotní sestrou.
V roce 1979 byl výbor doplněn o
hospodářku Bětuši Rychlíkovou,
členky revizní komise: Zdeňku Skácelovou, Františku Škrabanovou, Růženu Zichovou a členky výboru:
Zdeňku Klosovou, Ludmilu Klimentovou, Marii Koláčkovou, Anežku
Krajíčkovou.
V roce 1980 měla organizace ČSŽ 68
členek. V květnu na počest 35. výročí
osvobození bylo předáno vyznamenání těmto členkám ČSŽ: p.Ludmile
Ezechylové st., p.Marii Šulákové,
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p.Marii Kocourkové, a p. Janě Johnové. P. Eva Sedláčková byla vyznamenána odznakem Výborný učitel. Pořádaly se večery poezie, Vavřinecké hody,
zájezdy na Hlubokou, do Hronova, na Zemi živitelku. V tomto roce nás po krátké nemoci opustila p.
Jiřina Přidalová.
V letech 1982-2000 nebyla z důvodu nemoci kronika vedena. V roce 2001 byla zvolena nová předsedkyně Jana Šebíková, jednatelka Cecilie Šuláková a
pokladní Alena Halgašová.
Probíhaly obdobné akce jako v uplynulých letech a
rozloučily jsme se s dlouholetou předsedkyní Zdenkou Klosovou.
Roku 2004 byl složen nový výbor:
P.Šebíková J.

předsedkyně

P.Kuchařová O.

místopředsedkyně

P.Krčmaríková

Zapisovatelka a kronikářka

P.Halgašová A.

pokladní

Celkem bylo registrováno 40 členek.
Proběhly akce: Dětský a maškarní karneval, táborák, Den matek, Vavřinecké hody, rozloučení s
prázdninami, travesti show, Štěpánská zábava. V
obdobném duchu probíhala činnost ČSŽ až do roku
2008, kdy přibylo několik akcí - Člověče, nezlob se,
Čaj o páté, hrabání listí na místním hřbitově a oslavy narozenin v ČSŽ.
V roce 2012 se změnilo složení výboru, pokladní se
stala p. Slavkovská.
Český svaz žen tvoří významnou složku obce. Zajišťuje řadu kulturních i tradičních akcí zaměřených na
zachovávání tradic na venkově, péči o děti a seniory. Díky obci může využívat klubovnu v kulturním
domě.
Poděkování patří všem, kteří se podílejí na zajištění
akcí v průběhu celého roku.

Vydání 2 / 2014 ÚAMK Lučaři Leskovec nad Moravicí
ÚAMK - LESKOVEC NAD MORAVICÍ - LUČAŘI je nejmladší společenská organizace, která
v obci Leskovec nad Moravicí působí. Byla založená ke konci roku 2009 příznivci motocyklového sportu. Počet zakládajících členů byl sedm
a postupem času toto číslo vzrostlo na šestnáct,
až došlo k poklesu v posledním roce na současných sedm členů. Předsedou organizace je již od
jejího založení pan Bedřich Buťák.
Tento spolek byl založen za účelem prosazovat a
šířit krásy motocyklového sportu, a také prosazovat jeho cíle a hodnoty. Když hovoříme o motocyklovém sportu, jedná se především o závody
na terénních motorkách a čtyřkolkách. Disciplíny, kterých se účastníme, jsou crosscountry a
enduro.
Již před tím, než tento spolek vznikl, se naši členové účastnili řady motocyklových závodů v našem kraji, a tak vznik našeho spolku byl logicky
dalším krokem v našem rozvoji. Bohužel vlivem
náročnosti a nákladnosti tohoto sportu jsou v
současné době v podstatě jen dva aktivní závodníci. Tito naši reprezentanti se pravidelně účastní
republikového mistrovství ČR Českomoravské
asociace motocyklových sportů v obou zmiňovaných disciplínách. Od roku 2007 se účastní seriálu s názvem AZ PNEU Cross Country a dále
pak dalších vybraných závodů, které se konají v
našem okolí nebo jsou pro nás něčím zajímavé,
jako například účast v St.
Georgenu v závodě mistrovství Rakouska endurotrophy. Mezi naše největší
úspěchy patří 3. místo v
MČR enduro Opařany 2012
kategorie hobby, celkově 6.
a 10. místo v seriálu AZ
PNEU v roce 2013, 3. místo
závod dvojic Rapotín 2014
aj.
Dalším naším sportovním
počínáním, kterého se účastní všichni naši členové a také další spousta dobrovolníků a sponzorů, je pořádání
paralelních závodů. Tyto

závody jsou jak pro jezdce, tak pro diváky poměrně atraktivní a zpestřují od roku 2011 každoroční oslavy Vavřineckých hodů.
Ovšem nejen sportem živ je náš klub, a proto se
od roku 2010 podílíme také na společenském
dění v obci. Podíleli jsme se a pořádali jako samostatná složka řadu akcí. Ať už to byly obecní
plesy, taneční zábava, obecní sportovní hry a
v neposlední řadě Vavřinecké hody.
V roce 2011 jsme poté ve spolupráci s Obcí
Leskovec nad Moravicí byli úspěšní s žádostí o
dotaci u SZIF a vybudovali tak přírodní dětské
hřiště u panelových domů č. p. 343 a 344. Součástí tohoto projektu bylo také pořízení vybavení, jako jsou stoly, lavičky, nůžkový stan, slunečníky, gril, apod., jež slouží pro konání společenských a sportovních akcí v obci.
Pro příští léta bychom rádi rozšířili naše řady o
nové členy, zejména o ty sportovně založené, a
rádi bychom mezi sebe získali také mladé kluky
a holky, kteří mají zájem o motocyklový sport a
vůně benzínu a puchýře na dlaních jsou pro ně
příjemnější než vůně tabákových výrobků a
puchýřů na prstech od mačkání klávesnice. Úplným závěrem bych chtěl poděkovat všem našim
příznivcům, pomocníkům a sponzorům za jejich
podporu. Budeme se těšit na spolupráci do dalších let.
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Sportovní klub Leskovec nad Moravicí
V roce 1946 byl založen sportovní oddíl s názvem SLOVAN LESKOVEC. Oddíl založili
předseda p. Václavík, místopředseda p. Kroček, Pilka, Lokaj, Janalík Miroslav. První utkání oddílu bylo sehráno proti Bohdanovicím, které Slovan Leskovec porazil vysoko 8:1.
Od 60. let minulého století byl název TJ LNH Leskovec, dle místního závodu LNH, se kterým byla
vždy dobrá spolupráce.
V roce 1993 byl změněn název na FC Juridica Leskovec, dle v tehdejší době hlavního sponzora fotbalového klubu. Z důvodu odstěhování se sponzora
FC Juridica se výbor rozhodl od roku 2006 přejmenovat klub na SK Leskovec nad Moravicí.
Klub hrál ve své minulosti od IV. třídy až po okresní přebor. Historického úspěchu dosáhl v roce 1969,
kdy poprvé postoupil do okresního přeboru. V té
době až do roku 1985 měl fotbalový oddíl
v soutěžích tři mužstva - muže, dorost a žáky. Nejlepším umístěním mládežníků byla druhá místa
v okresních soutěžích. Jeden z největších fotbalových turnajů byl pořádán v roce 1984 za účasti šesti
mužstev. Nejlépe obsazený turnaj byl uspořádán
v roce 1997 za účasti mužstev SK Vítkovice – lig.
dorost, FC Baník Ostrava – lig. dorost, SK Staré
Město a pořádající FC Juridica Leskovec. To bylo
v období po povodních a takové obsazení nám záviděl celý okres.
V souvislosti s výstavbou VD Slezská Harta bylo
vybudováno nové hřiště za bývalým obchodem. Dále v této souvislosti došlo k odlivu hráčů, kteří se
museli vystěhovat. Slavnostní otevření nového hřiště bylo provedeno v červenci 1993 za účasti představitelů obce a mužstev žáků Leskovce a Vítkovic,
kteří hráli předzápas k utkání Leskovec– Vítkovice
mistr ligy 1984. Po otevření nového hřiště začala
spolupráce s fotbalovým oddílem SK Vítkovice,
v tehdejší době zde měli soustředění žáci i dorost Vítkovic. Klub pořádal fotbalové turnaje a
navazoval družební styky s jinými zahraničními
oddíly. Byly to: MITWEIDA—NDR, PODOLÍ
- jižní Morava, ZARIEČIE- Slovensko, VOLARY- jižní Čechy.
V současné době hrají v soutěži pouze muži SK
Leskovec, kteří hrají III. třídu okresní soutěže.
Po fotbalové stránce náš klub pořádá každoročně jeden turnaj mužů a přátelské utkání mužů
proti „Starým pánům“. Mimo turnaj pořádáme
na začátku prázdnin sportovní odpoledne pro
děti v různých sportovních disciplínách.
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Kromě reprezentace naší obce ve sportovní soutěži
jsme se zúčastňovali různých brigád v obci, např.
v 70. letech při budování kanalizace na Benešovské
ulici. Dále naše TJ pořádala taneční zábavy, abychom získali finanční prostředky na vlastní sportovní činnost. Zdrojem financí byly také brigády na
statním statku, kde jsme pomáhali při sklizni slámy
a sběru kamení z polí. Nespočet brigádnických hodin bylo odpracováno při budování nového fotbalového hřiště. V posledních pěti letech bylo kolem
hřiště vybudováno zábradlí a byly dodány okenice.
V loňském roce byl realizován dotační projekt ve
spolupráci s obcí, Mikroreginem a Státním zemědělským intervenčním fondem, v celkové hodnotě cca
300.000 Kč. Podařilo se zrekonstruovat sociální zázemí v klubovně, vybudovat zpevněnou plochu, altán, nakoupit dresy, časomíru, fotoaparát a v neposlední řadě upravit hrací plochu. Obec z dalšího dotačního titulu zpevnila přístupovou plochu k hřišti.
Po roce 1989 jsme navázali dobrou spolupráci
s Povodím Odry, kdy jsme za úplatu čistili potok ve
Dvorcích. Povodí Odry rovněž přispělo nemalou
částkou jako sponzorský dar. Na dobré úrovni byla i
spolupráce se společností SPOLAGRA s.r.o., která
nám vycházela vstříc.
Děkujeme rovněž obci Leskovec nad Moravicí, která nám při provozu klubu pomáhá.
Současná soupiska:
Bocek Michal, Budík Jiří, Čanda Josef, Černohorský
Michal, Dostál Karel, Kempný Ladislav ml., Klapil Pavel ml., Krčmarík Jiří, Krčmarík Radek, Levák Václav,
Lunkmoss Jakub (C), Lunkmoss Jiří, Mikeš Pavel, Misař
Tomáš, Nekoranec Robin, Orviský Lukáš, Repka Michal,
Rychlík Jaroslav, Rychlík Michal, Sedláček Ondřej,
Na hostování:Badač Martin– Nové Heřmínovy, Repka
Zdeněk – Sv. Heřmanice, Ziakas Michal– Lichnov

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

Bilancování uplynulých 5. let

Rok 2010
•
•
•
•
•
•

Na II. reprezentačním plese vystoupila Kateřina
Brožová
Výstavba mol a přívozu pro přepravu osob
Prodána většina bytů z majetku obce nájemníkům
Zvolen nový starosta p.Bedřich Buťák a místostarostka Bc. Jiřina Plevjaková
Vyšlo nulté číslo Leskoveckého zpravodaje
30.9.2010 skončilo analogové vysílání, vysílač
Praděd přešel na digitální

Rok 2011
•

•
•
•

•

Na III. reprezentačním plese vystoupila Věra Špinarová, v tombole vybráno 19.000 Kč, které byly
věnovány Mateřské škole
Rekonstrukce restaurace U Marka
Restauraci U Šneka získala do pronájmu fa Misgurnus a.s., změna jména na U Kormidla
Realizace dotačního titulu SZIF pro spolek
ÚAMK Lučaři v hodnotě 418.990 Kč (přírodní
dětské hřiště u paneláků, vybavení zařízení pro
spolky – lavice, slunečníky, gril…)
1. ročník Vodnického splavu na Slezské Hartě

•
•
•
•

•
•
•

Prvomájový pochod do obce Slezská Harta
První obecní zabíjačka
Dotační titul SZIF Zpevnění manipulační cesty k
fotbalovému hřišti 293.000 Kč
Dotační titul SZIF pro SK Leskovec v hodnotě
299.950 Kč– pergola, zpevnění plochy, rekonstrukce klubovny, pořízení dresů, časomíry, úprava hrací plochy.
Dotační titul Energetické úspory kulturního domu
v hodnotě 2625.561 Kč (okna, fasáda, vytápění)
Restaurace U Marka uspořádala řadu kulturních
pořadů– Franta Uher, Duo Yamaha, Karaoke…
Oprava zídky na hřbitově

Dětské hřiště u paneláků

Cesta k fotbalovému hřišti

Rok 2012
•

•
•
•

•
•

•

Na IV.reprezentačním plese vystoupil Martin Maxa, výtěžek z tomboly 11.950 Kč věnován seniorům (zájezd na muzikál Popelka)
Penzión U Sklářů pořádal ples s dechovou hudbou Mistříňanka
Penzión U Sklářů ukončil 2.etapu rekonstrukce– 6
pokojů s kapacitou 20 lůžek a wellnes zázemí
Realizace dotačního titulu SZIF v hodnotě
499.450Kč (úpravy KD pro možné sportovní využití, barový pult, mantinely na kluziště)
Realizace dotačního titulu SZIF pro SDH v částce
216.410 Kč (požární stříkačka, hadice a savice)
Realizace dotačního titulu Zatopené osudy v hodnotě 400.000 Kč. 5 zastavení věnovaných osudu
údolí Moravice a Saligerovi.
Rekonstrukce kuchyně v kulturním domě

Rok 2013
•

Na V. ¨reprezentačním plese vystoupila Kristýna,
výtěžek tomboly 15.000 Kč využit na výstavbu
znaku obce na zastávce U Strmeňů.
• Klub aktivních Leskováků– výsadba zeleně u
obecního domu a U Strmeňů, plán obnovy obce
• Otevření půjčovny lodí a šlapadel
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Kotelna v kulturním domě

Kluziště na víceúčel hřišti

Kulturní dům

Petr Hovadík

www.ways.cz

Podnikám v oblasti síťového marketingu, O infarktech, cukrovce, alergiích lépe nemluvit. Drucož patrně pro spoustu čtenářů Leskoveckého zpravodaje hým faktorem je postupné probírání postkomunistické
zní jako cizojazyčný film a tak se stručně pokusím o jedno- společnosti ze šoku, který utrpěla nepřipravená na příduchý dabing. Síťový marketing je fenoménem zhruba chod svobody a kapitalismu. Najednou – generačně
posledních 60-ti let. Jeho dnešní světový obrat se blíží ce- zjišťujeme, že zdánlivá jistota zaměstnání už není žádloročnímu HDP takových zemí, jako je právě Česká repub- nou jistotou, zjišťujeme, že volání sirén vnucujících
lika. A na rozdíl od spousty jiných odvětví obchodu, slu- úvěry všem vede k milionu exekucí ročně, a tak statisížeb a výroby, má zřetelně vyšší dynamiku ročního růstu – ce lidí ročně dospívá někdy bolestně k poznání, že
ve dvojciferných číslech. Týká se to i firmy, se kterou jsem ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT MAJÍ JEN A
spojil své jméno – Green Ways.
JEN ONI SAMI. A tito lidé se chápou příležitosti poČím je to způsobeno? Proč firmy jako je AmWay, Orifla- stavit si druhý příjem do rodiny tím, že začnou něco
me, Avon, ... produkují ročně podobné množství dolaro- smysluplného dělat místo sledování televize, vysedávých milionářů jako zdánlivě nesíťové firmy jako je vání v hospodě či hraní her na počítači. Často proto,
Microsoft, Facebook, Wallmart, či Google? Pregnantně aby se dostali z dluhové bryndy či z mizerné perspektivyjádřeno slovy Roberta Kyosakiho: „Velikost obchodu se vy klesajících důchodů v blízké budoucnosti. Mají na
rovná velikosti obchodní sítě“. Je těžké přežít s malým výběr ze tří možností – výroba, obchod a služby. Výrokrámkem potravin, když vedle otevře síťový Kaufland…
ba se odstěhovala do Číny a brzy do Indie, Bangladéše.
Budování sítí klasického síťového marketingu se ale od Zbývají služby a obchod. I tady se předpokládá nemalá
internetových, mobilních a jiných obchodních sítí liší investice a odvážně překročit zkušenost přes 95% těch,
v důrazu na distributora. On je tím klíčovým článkem. I v kteří to zkusili a padli. Solidní etický síťový marketing
české firmě Green Ways je právě distributor nositelem in- nabízí prakticky bezrizikový začátek, nabízí vedení,
formace o produktu, který prodává a zároveň poskytuje komplexní vzdělávání na úrovni vysoké školy. Učí
přesně zacílené služby. A za to je odměňován. A za dobrou věci, které jsou potřebné pro život a nikoliv to, nad
práci – dobře odměňován. No schválně, kolik procent po- čím jsme trávili čas ve školních lavicích. A dává všem
tenciálu svého mobilního telefonu využíváte? Já pouze pár stejnou šanci uspět, dojít až na šestimístné měsíční
procent. A proč? Protože mě to nikdo nenaučil! Klasické provize s charakterem reziduálního, tedy pasivního
obchodní modely to totiž neumí. Zato taková holčina příjmu, který nejlépe vysvětlil opět – pan Robert Kiyoz Oriflame má se zákaznicí nekonečnou práci a trpělivost – saki.
naučí odličovat, tonizovat, hydratovat, nalíčit, … Podobně Členství ve firmě se síťovým marketingem je pro kaži my v GW neprodáváme jen krabičky, ale především služ- dého, kdo se zajímá o její produkty. Výhodnější nákup,
bu zákazníkovi. A i proto máme výsledky, a proto se naba- zdroj informací a péče, sounáležitost apod. Naproti
lují další tisíce lidí ročně jako u efektu sněhové koule. A za tomu úspěch v síťovém marketingu už pro každého
práci managerskou, za práci leadera celých obchodních není. Je jenom pro ty, kteří opravdu chtějí, opravdu si
skupin i velmi nadstandardně a přitom naprosto spravedli- dokáží poručit a opravdu se dokáží i poslechnout. Tavě dle pravidla, že jeho úspěch je založen na úspěchu jím kovým lidem dáváme v Green Ways obrovskou pervedených lidí.
spektivu nesrovnatelnou s jakoukoliv zaměstnaneckou
Naše perspektivy jsou ještě zajímavější než naše 14-ti letá kariérou.
minulost na trhu. Protože obchodujeme
s produkty, které se
přímo dotýkají zdraví,
tak ať chceme či nechceme, je to trh, který brutálně rychle roste. Dnes již každý třetí
Čech onemocní na
rakovinu a každý čtvrtý na ni umírá. A medicína to prostě zastavit neumí. Rozpočítejme se…To je jen jediná nemoc, která byla
Pracovní workshop Mallorca
statisticky zanedbatelkvěten 2014
ná ještě před 100 lety!
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SLAVNOSTNÍ ŠKOLNÍ
AKADEMIE ZŠ a MŠ RAZOVÁ
k 110. výročí postavení
základní školy v Razové
(z postřehů žáků 3. – 5. ročníku ZŠ)

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ ZŠ RAZOVÁ
Uskutečnil se v sobotu 31. 5. 2014 od 10 do 17 hodin. Během této doby se do naší školy přišlo podívat
přes 138 lidí. Právě tolik se jich podepsalo na slavnostní prezenční listině, u které každý z nich dostal
dárek – igelitovou tašku se znakem školy a symbolickou tužku s vyrytým výročím: ZŠ RAZOVÁ 1904
– 2014. Naše razovská škola totiž slavila 110 let od
svého vzniku. Hosté si mohli prolistovat všechny
školní kroniky i fotodokumentaci od roku 1945.
V historické učebně si prohlíželi staré učební pomůcky, nástěnné obrazy, původní hudební nástroje
apod. V současných třídách naopak viděli moderní
vybavení – počítače, dataprojektory, interaktivní tabuli nebo plátno, na kterém se právě promítal zajímavý dokument, viděli ukázky výukových programů
i nových učebnic a pracovních sešitů, zajímavé hry
k procvičování učiva atd. V tělocvičně paní učitelky
připravily výstavu moc hezkých výtvarných prací
žáků ZŠ i obou tříd naší MŠ v Razové a Leskovci
nad Moravicí. Lidé se mohli během akce průběžně
občerstvit v družince. Děkujeme našim maminkám
nebo babičkám za upečené dobrotky! Celá akce byla
hodně vydařená a máme moc pěkné ohlasy
i poděkování.

Konala se v pátek 30. 5. 2014 od 16 hodin v KD Razová. Vystoupila MŠ a ZŠ Razová a MŠ Leskovec
nad Moravicí. Občerstvení bylo zajištěno. Zákusky
stály 10 nebo 5 Kč – záleží, jak byly velké. Ondrášovka stála 5 Kč. Obě MŠ i ZŠ měly moc hezké
vystoupen. Maminky nebo babičky nám upekly moc
dobré cukrovinky. Prodávaly je paní Bobková a Kadlecová. Peníze, co dostaly z těch cukrovinek, daly
do SRPDŠ pro děti…
Školní akademie byla pěkná. Bylo tam dobrovolné
vstupné a pěkný program, prostě hezká atmosféra.
Nejhezčí bylo asi představení 1. a 2. ročníku…
Já jsem si tu akademii užil, protože 4. a 5. třída vystupovala ve scénce o miminech a to se mi líbilo nejvíc. Pak 3. až 5. třída zpívala anglicky dvě písničky.
Moje babička dala do bufetu 1 buchtu…
Školní akademie probíhala dobře. Bavili se diváci a
dokonce i soutěžící. První vystoupení měly obě MŠ,
po nich vystupovala 1. třída, pak 3. ročník a nakonec
5. ročník, který měl vystoupení o souboji dvou obcí.
Byly to různé úkoly, které museli soutěžící plnit a P. Nitková (5. roč.) a R. Mecnerová
byli hodně nadšení. A hezké pohádky měly i další
ročníky. Všichni byli výborní. Mně se asi nejvíce
líbilo vystoupení MŠ O Červené karkulce…
Vedení školy ještě jednou velmi děkuje všem spolupracovníkům v týmu, kteří akademii připravovali.
Mateřské škole v Leskovci nad Moravicí děkujeme
za výrazný podíl na přípravě výzdoby sálu
v kulturním domě Razová.
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Kamenolom Bílčice
Kamenolom Bílčice leží mezi obcemi Bílčice a Leskovec nad Moravicí, v těsné blízkosti
vodního díla Slezská Harta (těžba je prováděna ve
vzdálenosti cca 600 m od sypané hráze).
První zmínka o zdejším kamenolomu je již kolem
roku 1892. Tehdy se zde těžil kámen pro stavební
účely hlavně okolních vesnic a měst. Zdejší těžená
surovina je čedič, tedy láva, vyvřelá z nedaleké sopky Velký Roudný. Je to jeden ze tří lávových proudů této sopky.
Z tohoto důvodu má zdejší kámen odlišné fyzikální a
chemické vlastnosti než kámen z ostatních lomů na
Moravě. Jsme jediný kamenolom na Moravě, který
těží čedič (ostatní lomy těží většinou moravskou drobu). Surovina obsahuje velké množství železa a
z toho vyplývá jeho velká měrná hmotnost (v rostlém stavu je 1m3 =3 tuny), také je velmi abrazivní
a tvrdý. Proto se používá do betonů při stavbách dálničních mostů a jiných vysopevnostních betonů.
Další použití :
•
asfaltové směsi pro budování a opravy silnic
•
beton pro výrobu zámkové dlažby (tmavší
barva)
•
granule pro barvení a výrobu barevných bonských šindelů a ip, tavení pro výrobu čedičové
vaty
Způsob těžby se postupně měnil. V počátcích byla
těžba prováděna lámáním a většinou ručním zpracováním kamene. Postupně s vývojem techniky docházelo k modernizaci, takže již jsou ty tam doby, kdy
v kamenolomech pracovali hlavně trestanci, neboť

SPOLAGRA, spol. s r.o.
Leskovec nad Moravicí čp. 305
79368 Leskovec nad Moravicí
IČ 48401480 DIČ CZ48401480
tel:554 731 026, email: spolagra@iol.cz

SPOLAGRA, spol. s r.o. je společnost zabývající se konvenční a ekologickou zemědělskou výrobou.

Dnes zde lidé provádějí pouze obsluhu strojů, jejich
údržbu a opravy. Přes všechny technické vymoženosti je však práce v lomu prací dosti rizikovou
(zejména vzhledem k prašnosti, hlučnosti a jiným
nebezpečím, souvisejících se samotnou těžbou).
Z tohoto důvodu spadají všechny lomy pod dozor
OBÚ jako šachty.
Kamenolom je v provozu většinou od března do poloviny prosince a podle zakázek pracuje ve 2 směnném a 3 směnném provozu (cca polovinu ).
Za tuto doby vyprodukuje cca 200.000 tun drtí.
V kamenolomu pracuje 12 dělníků při úpravě kameniva (vlastní), 6 dělníků v těžbě a technologické dopravě (cizí-provádí dodavatelsky) a 2 THP (závodní
a směnový technik).
Vyrobené drtě se vozí na obalovny a betonárny především na severní Moravě, poslední cca 3 roky se
část produkce vyváží na obalovny a betonárny do
Polska.
Firma KAMENOLOMY ČR s.r.o. vlastní následující certifikáty:
Certifikát systému managementu kvality
Certifikát systému environmentálního managementu
Certifikát systému managementu BOZP
Rostlinná výroba - konvenční - pšenice potravinářská,
krmná, ječmen sladovnický, krmný, oves, řepka olejná,
hořčici.
Rostlinná výroba - ekologická – v BIO kvalitě pohanka,
pšenice špalda, tritikále, oves černý a seno.
Živočišná výroba - chov krav na mléko i skotu bez tržní
produkce mléka.
V ekologické části - chov koní.
Počet stálých zaměstnanců 19.

SPOLAGRA, spol. s r.o. vznikla 1. července 1993. Dnes
obhospodařuje 854 ha zemědělské půdy na KÚ obcí Leskovec nad Moravicí a Slezská Harta.
Stránka 16

Vydání 2 / 2014
Bc. Jiřina Plevjaková
Účetní a daňový servis
Leskovec nad Moravicí č. 351, 793 68
IČO: 69582629
Podnikající fyzická osoba od 1. 7. 2002 v činnosti vedení účetnictví.
Vedení kompletního účetnictví včetně mezd a platů zaměstnanců, DPH,
podání daňových přiznání fyzickým a právnickým osobám. Svým stávajícím klientům poskytuji celkový daňový servis včetně komunikace
s obchodním rejstříkem.
Kontakty:
mobil – 731 569 061, e-mail: jirina.plevjakova@seznam.cz
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Boháčovy Potraviny s.r.o. - obchod se smíšeným zbožím, jsme tu pro Vás a těšíme se na
Vaši návštěvu.
Otevírací doba: Po – Pá 6.00 – 16.00

TATTOO KARLOS – tetovací studio, www.tattookarlos.cz , Tel: 604 640 305
Naše studio Vám může nabídnout vše, co se týká provedení tetování a to jak v oblasti rad ohledně výběru motivu, tak jeho vlastní provedení, rovněž provádíme aplikaci piercing.

Stránka 18

Vodní dílo Slezská Harta
na Moravici
POVODÍ
ODRY,
státní
podnik

Přehrada Slezská Harta byla
budována v letech 1987 až
1997 a v roce 1999 byla po
kolaudaci uvedena do trvalého provozu. Vodní dílo Slezská Harta s přehradou Kružberk spadá pod provoz Vodní díla se sídlem
v Opavě. Úsek VHP VD se stará o provoz soustavy
vodních děl na řece Moravici, který je určen především k zásobování obyvatel kraje pitnou vodou a
kromě dodávek vody slouží k rekreaci. Díky svému
objemu disponuje také významným způsobem protipovodňovým efektem, což přehrada ukázala při povodni v roce 1997, kdy zachytila 48 milionů metrů
kubických vody. Nezanedbatelná je též výroba elektrické energie, nalepšování průtoků pod hrází a
v neposlední řadě též sportovní rybolov, jachting,
pořádání letních táborů pro děti, soutěže a různé závody.
O správu vodního díla Sl.Harta se v současnosti stará 8 pracovníků. Ke každodenním úkolům hrázných
patří ranní vizuální kontrola přehrady, provedení
potřebného měření a podání hlášení dispečinku. Na
to navazuje další denní údržba, která je potřebná
k tomu, aby všechno na přehradě fungovalo jak má,
a byla zajištěna bezporuchová funkce všech technologických zařízení za jakýchkoli okolností. Časově
velmi náročná je i údržba samotné zátopy, okolí hráze a provozního střediska, kde k časově nejnáročnějším pracím patří kosení trávy a údržba zasakovacích pásů.
Z větších úkolů, které v minulosti provoz řešil, lze
zmínit např. sanaci těsnícího jádra hráze. Již v roce
2001 se objevily anomálie v těsnícím jádru v jeho
horní části, což znamenalo, že jádro nebylo homogenní (celistvé). Na to navázaly série průzkumných
prací, které v roce 2005 vyústily v provedení opravy
části těsnícího jádra, kdy bylo jádro přehrady sanováno tryskovou injektáží z koruny hráze. Byla to
mimořádná akce vzhledem k tomu, že s danou technologií opravy byly zkušenosti především ze zakládání staveb, ale ne s tak specifickým použitím
v těsnícím jádru hráze. Nakonec se vše za významné
pomoci mnoha odborníků podařilo. Na Slezské Hartě jsme v roce 2010 provedli generální opravu vodní
elektrárny, včetně rekonstrukce řídícího systému,
v roce 2012 následovala instalace záložního zdroje.
Práce na vodním díle je zodpovědná, časově náročná, ale díky nové technice a vybavení lze vše zvládat.

Dnes na přehradě pracují tito zaměstnanci
z Leskovce: František Šulák, Jan Šebík, Marian
Vaculák, Rudolf Zbořil a Stanislav Sedláček
Přímo na přehradě bydlí a slouží : Jindřich Vrága,
Jana Vrágová a Hana Rozsypalová
Jindřich Vrága – vedoucí hrázný
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AU T O D O P R AVA
A L O I S RO H N E R
Vnitrostátní, (dle domluvy mezinárodní)
dodávkový autodopravce nabízející přepravu nákladu do 1.350 t.
Přeprava možná denně po celé ČR (dle
domluvy státy EU) a to jak volně, tak i na
paletách loženého zboží. Možnost pravidelných přeprav.
Automobil Volkswagen, rok výroby. 2001,
délka vozidla 4,20 m, šířka 2,10 m, výška 2,10 m. Cena za 1 km již od 10 Kč
dle ložné plochy nákladu. Pojištění nákladu do výše 500.000,- Kč.
Kontakt:
Alois Rohner
Leskovec nad Moravicí 345, 793 68
Zjistil jsem, že ve svém životě potřebuji konečně
změnu. Člověk by neměl dělat celý život jednu čin- Tel.: + 420 604 30 43 81
nost, protože se přestane rozvíjet. Ustrne. Mojí pů- e-mail: alois.rohner@seznam.cz
Můj životní příběh.

vodní profesí byla stavební činnost a ta je spojena
vždy s nadměrnou fyzickou námahou. Ze zdravotních důvodů jsem potřeboval zvolit jinou obživu
pro sebe a svoji rodinu. Byla to pro mě velká výzva
Nebráním se ani netradičním nákladům...
pracovat sám na sebe. Už dlouho jsem plnil příkazy
svých nadřízených a to byl další důvod pro změnu.
A tak, když mi skončila poslední pracovní činnost
ve stavařině, hledal jsem, přemýšlel, kombinoval...,
co dál? Bylo to vzrušující, ale také stresující období. Autodoprava mě lákala už dlouhá léta, ale nikdy jsem nenašel odvahu začít. Až teď. Mám hodně
informací od svého rodinného příslušníka, který mi
hodně v mých začátcích pomohl. Moje kariéra autodopravce začala. Musím říci, že to pro mě vůbec
není jednoduché v dnešní těžké době začínat
s novým oborem. V autodopravě je mnoho úskalí a
překážek, které se snažím překonávat každý den.
Jsem teprve na začátku, ale je to zábavnější než vylévat betonem jímky. A navíc bývám se svojí rozrůstající rodinou více než dřív. A to je velké plus
pro nás všechny.
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Vnitrostátní a mezinárodní

automobilová

doprava se zaměřením na Finsko a Pobaltí,

provozovaná

vozidlem DAF XF530.

Zajišťujeme

sběrnou a balíkovou
službu pro firmu MFS
s.r.o. Ostrava (CZ) FVT

oy

Riihimäki

(FIN). Zásilky do/z
Finska přepravujeme
od firmy k firmě, z
domu do domu.
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V roce 2008 byl zkolaudován a uveden do provozu
penzion U Sklářů.
Tento penzion byl nově postaven na místě bývalého
domu manželů Koňařových, který byl pro jeho
chátrající stav zdemolován.
Hned během prvního roku provozu se ukázalo, že
výstavba penzionu byla správná věc, neboť v Leskovci byly nedostatečné ubytovací kapacity a ubytování rodinného typu se společnou kuchyňkou v
okolí Slezské Harty úplně chybělo. Projevila se ale
i druhá, bohužel stinná stránka a to nedostatečné
stravovací služby, kdy naši klienti neměli
možnost se dobře najíst. Také přitažlivost
nádrže Slezská Harta nebyla téměř žádná a to
z důvodu špatné infrastruktury a nedostatečného sportovního a relaxačního vyžití.
Proto v roce 2009 vznikla myšlenka koupit
bývalou Jednoťáckou hospodu „U Marka“ a
tu postupně přebudovat na moderní restauraci s penzionem a malým relaxačním centrem.
Během prvního roku byla provedena výměna
všech jednokřídlových oken, vstupních dveří
a byly vybudovány základy budoucí venkovní terasy.
V roce 2010 byla dostavěna venkovní terasa
a započala celková rekonstrukce restaurace a
výstavba penzionu za přispění fondů Evropské unie v rámci projektu „Podkrovní vestavba penzionu a stavební
úpravy restaurace“.
V roce 2011 byla po krátkém uzavření znovu otevřena restaurace „U Marka“.
V době uzavření byly vybourány veškeré podlahy v
celé restauraci a přilehlých
místnostech, zdi na sociálních zařízeních a provedena
celá nová vodoinstalace,
kanalizace, topení a elektroinstalace.
V roce 2012 byla zkolaudována půdní vestavba penzionu a nástavba nad kotelnou, kde byla umístěna moderní sauna a prádelna.
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V roce 2013 byla prádelna přemístěna do přízemí a
místo ní vznikly lázně se dvěma modřínovými vanami pro balneoterapeutické koupele.
Veškeré tyto investice přispěly k vyšší atraktivitě
obce Leskovec nad Moravicí, především k větší návštěvnosti turistů a vyšší zaměstnanosti místních
obyvatel.
Přesto se stále ukazuje, že celková kapacita je nedostatečná a tím dává další možnosti k rozšiřování veškerých služeb v oblasti cestovního ruchu.

Ing. František Čuda
Projektování a konstrukce
strojů a zařízení
Přijaté patenty :
-autorské osvědčení „Parogenerátory pro jaderné
elektrárny s dělenou trubkovnicí“
-autorské osvědčení PV 02167-87-Svařovaná kladka
velkého průměru … (zakladač ZP 1000)
-vynález č. 5677-90 „Vozíkový dopravník zejména
pro manipulaci s hutními polotovary“
Moje práce mi umožňuje pracovat v pohodlí mé domácí kanceláře, což na druhou stranu vyžaduje pevnou vůli. Musel jsem se naučit si poručit a poslechnout se, protože na mém soustředění a kvalitně odvedené práci závisí životy mnoha lidí.

Moje firma se po dobu 15 let zabývá statickými
výpočty ocelových konstrukcí .
Reference :
-hutní nádoby např. konvertor Oxyvit – VÍTKOVICE
-divadelní technika – SND Bratislava , ND Praha,DJZ Prešov…
-výpočty nízkotlakých i vysokotlakých potrubních
tras a nádob
-posuzování strojních elementů-hydraulické prvky,závěsné elementy atd.
-výpočetní expertízy poruch a havárií strojních zařízení
-další spolupráce na mnoha projektech za 45 let
praxe
V posledních letech se podílím hlavně na na návrzích výtahových šachet v interiéru i exteriéru a
technologie výtahů-např. Velvyslanectví Kanada ,
Bankog a další v rozsahu cca 120 šachet ročně.
Vzdělání :VŠB – strojní fakulta , postgraduál 4 semestry –Povrchové dobývací stroje , specializační
kurz pro vyhrazená tlaková zařízení VÚT Brno
osvědčení o“Autorizaci pro technologická zařízení
staveb“ - ČKAIT – číslo 1100824
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Na fotografiích příklady výtahových šachet realizované f. ATA – Patočkova ul. - Praha

Klub aktivních
Leskováků oslavil 1.
máj

Vydání 2 / 2014
26.4. Vítání občánků

Letošní 1. máj v Leskovci nad Moravicí
Klub aktivních Leskováků navázal na tradici
prvomájového průvodu, a aby to bylo doslovné
vyrazili jsme z místa, kde jsme minule skončili.
Tedy ze Slezské Harty jsme zamířili údolím Moravice na Kružberk. Procházeli jsme divočinou,
zarostlými pěšinkami, okolo zbytků staveb, až
jsme narazili na bobřiště. Bobra jsme sice nezahlédli, ale ohlodané kmeny ano. Na oběd jsme
upekli špekáčky u břidlicových lomů. Když jsme
došli ke Kružberku, díky hodnému panu hráznému jsme si mohli prohlédnout i hráz Kružberku
uvnitř. A pak už jen na kafe na Velké Sedlo a
díky Lojzovi Rohnerovi dobrodružně domů.

Přivítali jsme do řad občanů Leskovce nad Moravicí
•
Samantu Danielu Foitzikovou
•
Matěje Sedláčka
•
Kristýnu Rohnerovou
Všem dětem i jejich rodičům přejeme za obec spoustu štěstí, lásky a rodinné pohody.
Poděkování patří paní učitelce a dětem z mateřské
školy, které nacvičily kulturní program.

Skřivánčí písně
Josef Václav Sládek
Pacholátko boubelaté
očka modrá, vlásky zlaté
ústa jako máky plané
celé jako malované.
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Pacholátko boubelaté
směje se jak slunce zlaté
to jsme rádi že je máme
nikomu je neprodáme.

