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

Vydání 4/2020

prosinec 2020

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.

www.leskovecnad
moravici.eu

Obsah tohoto čísla
PF

1

SLOVO STAROSTY

2

PLES OBCE

3

TŘÍDÍME

4

TŘÍDÍME

5

ČEKANKOVÝ SIRUP

6

ZASTUPITELSTVO

7

MOBILNÍ ROZHLAS, BETLÉMSKÉ SVĚTLO

8

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v naší obci ukončil činnost MUDr. Mareš, jeho
ordinaci převzal MUDr. Daněk, který převzal
karty všech pacientů od MUDr. Mareše. MUDr.
Vaněk ale nemá zájem provozovat ordinaci přímo v naší obci, z toho důvodu je ordinace momentálně uzavřená. Obec jedná s ředitelstvím
Agelu o možnostech obnovení ordinace v Leskovci pod hlavičkou Agelu.
MUDr. Tomáš Daněk
Tyršova 596, Horní Benešov v novém lékařském
středisku vedle pošty.
Telefon: pevná linka: 728 415 183
Otevírací doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek:

7:00 - 12:00
Středa: 13:00 - 18:00
Spoje do Horního Benešova

Jako příloha tohoto zpravodaje se k Vám
dostává dotazník, jehož prostřednictvím
bychom chtěli zjistit Vaše názory na stávající situaci v obci a Vaše představy o
jejím budoucím rozvoji. Vaše odpovědi
budou jedním z významných zdrojů pro
aktuálně probíhající zpracovávání Strategického plánu rozvoje obce. Tento
plán rozvoje bude důležitým podkladem
pro zastupitele při plánování konkrétních investičních akcí i rozvoje služeb
pro občany. Plán je také důležitým dokumentem při získávání dalších finančních
prostředků z EU pro rozvoj obce v období 2021–2026. Předem děkuji za čas a
pozornost, kterou vyplnění dotazníku
věnujete.
V letošním roce jsme realizovali
projekty: rekonstrukce hasičské zbrojnice, dokončení II.etapy Zázemí na pláži,
rekonstrukci veřejného osvětlení a pokročili jsme s tvorbou územního plánu.
Věřím, že v dalším roce nám schválí dotaci na dětské hřiště v mateřské škole a u
paneláků. Rovněž jsme požádali o dotaci
na rekonstrukci chodníků.

Leskovec n.M. -

H.Benešov

5:55

6:05

14:10

14:20

15:37

15:48

Situace Covid v naší obci.
K datu 9.12.2020 jsou v naší obci evidované 2 případy nakažených nemocí Covid 19.
Od začátku epidemie evidují statistiky v
naší obci 7 případů potvrzené nákazy
Covid 19.
Věřím, že i nadále si povedeme dobře, a
situace se naší obce nijak zvlášť nedotkne. Nezbývá nám než stejně jako naši
předkové si v těžkých časech pomáhat,
radovat se z blízkosti svých blízkých a
věřit, že rok 2021 má pro nás nachystané
lepší překvapení než ten stávající.

18:30

18:40

Bedřich Buťák

H.Benešov– Leskovec n.M.
13:38

13:48

18:18

18:28
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Předprodej vstupenek na obecním úřadě od 5.1.2021, cena je 250 Kč

Mobilní pošta v obci
Leskovec nad Moravicí
Služba mobilní pošta je záslužný
počin České pošty, která se snaží
zlepšit své zásobování i v malých
obcích a reagovat na změněné
podmínky v rámci situace ohledně
stávajících zpřísněných hygienických požadavků. Stávající provoz
je zkušební. Jeho vyhodnocení
proběhne v únoru a poté bude
rozhodnuto, zda a v jakém rozsahu bude mobilní pošta fungovat.

Od 7.12. je mobilní pošta v
Leskovci nad Moravicí otevřena v těchto dnech:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

12:15 až 12:45
8:50 až 9:20
15:20 až 15:50
12:00 až 12:30
12:15 až 12:45
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TŘÍDÍME JEDLÉ TUKY A OLEJE
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TŘÍDÍME JEDLÉ TUKY A OLEJE
TUKY ANI OLEJE NEPATŘÍ DO DŘEZU, ZÁCHODU,
ANI KANALIZACE.

Tento druh odpadu lze shromažďovat v PET láhvích, po naplnění je pečlivě uzavřít a vyhodit do příslušné
popelnice. K uskladňování použitého rostlinného oleje se doporučují PET láhve, které jsou pevné
a zároveň se snadno zavírají. Úplně nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly. Při vylití takto skladovaného oleje by došlo k úniku oleje na chodník a tím k jeho kontaminaci.

Do sběrné nádoby patří:
• použitý rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET láhvích.
Do sběrné nádoby nepatří:
• směsný (komunální) odpad,
• živočišné tuky (sádlo, lůj),
• motorový olej,
• plast (krom láhví s olejem),
• sklo,
• papír,
• nápojové kartony,
• baterie, elektromateriál,
• textil a obuv,
• biologický odpad,
• zdravotnický materiál,
• aj.

Černé nádoby s oranžovým víkem jsou umístěny
na ulici Benešovské a u parku
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným jídlem. Ať už na štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé klobásky, jistě při tom spotřebujete
nemalé množství oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho každoročně použijeme několik litrů a pak přemýšlíme co s ním. Do odpadkového koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). DO kontejneru na sběr oleje! Ve vaší obci se nachází popelnice určené po sběr použitých jedlých olejů a tuků. Ať už tedy použijete olej nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to skutečně jednoduché, olej
slijete do plastové lahve a až půjdete vyhodit balící papíry od dárečků, vezměte
plnou láhev sebou. Kde najdete svou nejbližší popelnici se dozvíte na webu
tridimolej.cz.
Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak zabráníte ucpání odpadů
v domácnosti, stejně jako ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce jsou pro čističky odpadních vod náročné období, protože kromě vody přitéká také obrovské množství olejů a tuků, které ztěžují správné přečištění vody. Náklady na
čištění odpadních sítí by se mohly lépe využít jinde. Jedlé tuky a oleje se
recyklací také stávají hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv 2. generace a
letadlového paliva.
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Čekankový sirup

Z kořene čekanky se začal pomocí patentované
technologie získávat sirup se skvělým složením.
Má nízký glykemický index, na rozdíl od běžného
cukru obsahuje méně kalorií a je bohatý na vlákninu. Naopak byste v něm těžko hledali konzervanty, umělá aromata nebo lepek. Zlepšuje imunitu,
po fyzické aktivitě dodá čekankový sirup okamžitou energii, aniž by zatížil trávení, játra a ledviny.
Také obsahuje téměř o polovinu méně kalorií než
med nebo cukr. Ve 100 g čekankového sirupu se
nachází jen 161 kcal. Sirup je vhodný i
pro cukrovkáře s diabetem 1. a 2. typu. Čekankový sirup podporuje růst hodných bakterií ve střevech. Naopak bojuje s nežádoucími
„obyvateli“, původci zažívacích potíží. Stimuluje tak činnost střev a ulevuje od akutní i
chronické zácpy. Dobrá zpráva nejen pro děti a jejich rodiče – konečně existuje sladidlo,
které se chutí vyrovná cukru, ale neničí zubní sklovinu. Čekankový sirup je vůči zubům
citlivý, a dokonce snižuje riziko zubního kazu.

Buchta na hubnutí
Suroviny: semínka: 1 lžíce chia semínek, 2 lžíce slunečnicových semínek, 1 lžíce lněných semínek, 2 lžíce dýňových semínek, 2 lžíce sezamových semínek
1 sáček (250 g) sušené švestky, 1/2
lžičky sušené citronové kůry drcené
(nemusíte použít), 1/2 lžíce skořice,
2 lžíce kakaa, 2 banány (na krém),
2 lžíce sirupu, 1 banán (ozdoba)
Nejdříve smícháme všechna semínka, zalijeme vodou (vše bude ponořeno) a necháme tak
1 hodinu bobtnat. Já tuto směs většinou nechám nabobtnat přes noc. Všechna voda se vsákne do semínek. Takto upravená semínka vložím do mixéru a vše rozmixuji. Postupně přidávám skořici, citronovou kůru a sušené švestky nesířené. Pokud jsou sířené, propláchnu je v
teplé vodě a osuším. Po rozmixování hmotu rovnoměrně rozprostřu na plech, který je vyložený pečícím papírem.
Dále si připravím krém. Do mixéru dám banán, kakao, med. Taktéž rozmixuji a poliji již
připravený korpus ze semínek. Pak vezmu poslední banán, nakrájím je na kolečka, asi 7
mm tlustá, a vložím je do krému, který je na plechu. Celý plech dám do mrazničky na 1 hodinu, aby vše ztuhlo.
DOBROU CHUŤ.
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Informace z 12. ZO obce Leskovec nad
Moravicí ze dne: 16.9.2020

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období 01 –
08/2020.
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce přísedící u Okresního soudu v Bruntále na
období let 2021-2024 paní Danu Rulfovou.
Zastupitelstvo obce neschválilo připomínky k návrhu územního plánu obce ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost o dílčí změnu návrhu územního plánu obce ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
zřízení věcného břemene mezi Obcí a
ČEZ Distribuce a.s. zastoupené Firmou
ENERGOROZVODY s. r. o. za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč. Právo věcného břemene spočívá v právu umístění a služebnosti zařízení distribuční soustavy NN na
pozemcích parc. č. 2815/7, 1826/9 a
1821/12.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Obcí a
Janem Puchalterem, za jednorázovou
úplatu 5.000,- Kč. Právo věcného břemene a právo provést stavbu bude spočívat v
právu umístění a služebnosti vodovodní
přípojky na pozemku parc. č. 2457/1
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Obcí a
Janem Puchalterem za jednorázovou
úplatu 5.000,- Kč. Právo věcného břemene a právo provést stavbu bude spočívat v
právu umístění a služebnosti kanalizační
přípojky na pozemku parc. č. st. 58/1.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku parc. č. 32/9 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře 437 m2 ,
za cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené panu Marku Buťákovi, o celkové
výměře 382m2 za cenu minimálně 200
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2020,
4/2020 a 5/2020.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost Veslařského klubu
Slezská Harta, IČ.: 05858861, Janáčkova 1387/15, 792 01 Bruntál
a zavazuje se pozvat p. předsedu
na jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej části pozemku o
předpokládané výměře cca 180
m2 z pozemku
parc. č. 148/1
ostatní plocha, zeleň o celkové
výměře 196 m2 a části pozemku o
předpokládané výměře cca 190
m2 z pozemku parc. č. 148/8
ostatní plocha, zeleň o celkové
výměře 382m2 za cenu minimálně
200 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené. Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena
geometrickým plánem.
Zastupitelstvo obce v souladu s
ustanovením zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění
deleguje zastupitelstvo obce pana Ing. Františka Čudu jako zástupce Obce Leskovec nad Moravicí na valnou hromadu společnosti VaK Bruntál konanou dne 8.
10. 2020.
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Mobilní rozhlas

chytrá komunikace samospráv s občany, realizovaná především prostřednictvím
mobilních telefonů. Tato komunikace využívá e-maily, SMS zprávy a hlasové hovory. Pro občany zdarma.
Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší
obce pomocí SMS, e-mailů, SMS zpráv případně aplikace. Případně pomozte při
registraci spoluobčanům, kteří nejsou příliš technicky zdatní.
Jaké zprávy budu dostávat? Upozornění na krizové situace, zejména poslední
nouzová situace nás učí, jak důležitá je včasná a přesná informovanost občanů.
Informace o kulturních a sportovních akcích v obci, novinkách, odstávkách vody
a elektřiny, pozvánkách na zastupitelstvo apod.

Odkaz pro registraci do mobilního rozhlasu:
www.leskovecnadmoravici.mobilnirozhlas.cz/
registrace
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