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Léto v obci
16.7. Sportovní den obce– i
kdy nám počasí příliš nepřálo,
myslivci, kteří letošní ročník
organizovali, neponechali nic
náhodě. První cenu sele vybojovali v náročných disciplínách sportovci, druhou cenu
srnče získali Lučaři a na třetím
hezkém místě oceněném 3 kg
klobás skončilo družstvo obce.
9.až 10.7 Bermuda Cup– přehrada Slezská Harta na Bruntálsku hostila už 11. ročník
jachtařského závodu Bermuda
cup. Zúčastnily se jej na čtyři
desítky lodí.

Redakční rada

12. až 14.8. Vavřinecké hody třídenní maraton zábavy letos zahájilo promítání Teorie tygra v
letním kině, pokračovalo vystoupením řady kapel- The Pant,
Markem Ztraceným, Turbem a
Maratonem. Pobavily se i děti s
klaunem a paní klaunovou. Letošní návštěvnost cca 1400 lidí
byla vzhledem k počasí dobrá.

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
zdenka.repkova@seznam.c
Zpravodaj i další informace z dění z obce, včetně
zajímavé fotodokumentace
z akcí naleznete i na webových stránkách.

www.leskovecnadmorav
ici.eu
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vás pozval
na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
DOMU PRO SENIORY
v neděli 9.10.2016 od 14 hodin


Program:
Slavnostní otevření domu pro seniory

Prohlídka

Prezentace fotografií z výstavby

Občerstvení
starosta obce Bedřich Buťák
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Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu
a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, př ičemž pr vní kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž
po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má
od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto
odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou
záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, kter á je
začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob.
Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Případné dotazy posílejte na e-mail: zeleny@komora.cz

K 26. dubnu 2016 působí v rámci celé ČR a je tedy
na seznamu zveřejněno 452 odborně způsobilých
osob, kter é jsou schopny realizovat kontrolu
spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva. Z
toho Moravskoslezský kraj 75 osob.
Výše uvedený počet je rozdělen mezi 14 výrobců,
kdy každý výrobce je odpovědný za proškolení
svých zástupců. Pro informaci mezi výrobce kotlů,
kteří mají největší zastoupení pro realizaci kontrol,
patří OPOP s.r.o. – 159 osob, DAKON – Bosch
Termotechnika s.r.o. – 134 osob, BENEKOVterm
s.r.o. – 93 osob.
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Informace z 13. zasedání zastupitelstva obce
Leskovec n.M. konaného dne 18.8.2016.

Zastupitelstvo obce schválilo na základě
žádosti opravu místní komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 225/4 v k. ú.
Slezská Harta.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
najít vhodné technické řešení opravy místní komunikace nacházející se na pozemku
parc. č. 225/4 v k. ú. Slezská Harta.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
částky 450.000 Kč na základě veřejnoprávní smlouvy pro
SLUŽBY LESKOVEC n. M. s. r. o. se sídlem Leskovec
nad Moravicí 42, 793 68 pošta Dvorce IČ:
02611341. Na realizaci projektu: „B.j. 4
PB - PCB a 4 PB Leskovec nad Moravicí“
k pokrytí výdajů:
a) na vybudování parkovacích a přístupových ploch
b) na technický dozor investora
c) na případné vícepráce související
s realizací projektu
Účel projektu bude dosažen do 31. 12.
2016.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavř ení
smlouvy o dílo na rekonstrukci hřbitovní
zdi v Leskovci nad Moravicí s firmou
ZAJJM s.r.o., Loučky 76, Zátor 793 16,
IČ: 25369202 za cenu 368.612 Kč.

cca 132 m2 přesná výměra bude dopřesněna po zaměření geometrickým
plánem z pozemků parc. č. 2819
ostatní plocha o výměře 399 m2 v k.ú.
Leskovec nad Moravicí, za cenu minimálně 200 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.2/2016 ve znění dle přílohy, kterým se provádí změna rozpočtu Obce Leskovec nad Moravicí na rok
2016 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 121.000,- Kč.
Výše uvedené informace tvoří pouze
výběr z jednání zastupitelstva. Všechna
schválená usnesení najdete na obecních
stránkách v sekci Obecní úřad—
Zastupitelstvo—Usnesení.

Zastupitelstvo obce schválilo záměr podání žádosti na projekt: "Přestavba objektu občanské vybavenosti na bytový dům s
5 bytovými jednotkami" pro dům č. p. 186
do výzvy IROP Sociální bydlení.

Otevírací doba:
Po až Pá 16:00 až 20:00
So
15:00 až 20:00

Zastupitelstvo obce schválilo záměr na
prodej části pozemku o celkové výměře

737 949 315

Pro objednávky volejte tel:
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Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika 1630-1639
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Program akcí v obci říjen až prosinec 2016
9.10.

Den seniorů s oslavou jubilantů KD

Obec

15.10.

Zveřinové hody

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

22.10.

Karaoke party M.Špičan

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

27.10.

Úklid hřbitova

hřbitov

obec

27.10.

Lampiónový průvod, uspávání
broučků

Mateřská škola

Mateřská škola,
SAL

12.11.

Turnaj v mariáši

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

17.11.

Výšlap na Velký Roudný

19.11.

Taneční večer Black Band

KD

Penzion U Sklářů

25.11.

Vánoční dílna

KD

Obec, SAL

26.11.

Zabijačka

KD

Obec, SAL

27.11.

Rozsvěcení vánočního stromku KD

Obec

3.12.

Výroční valná hromada SDH

KD

SDH

4.12.

Mikulášské odpoledne
s Ivetkou

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

10.12.

Taneční večer Duo Jamaha SK

KD

17.12.

Karaoke party M.Špičan

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

17.12.

Adventní koncert

Kostel Sv. Vavřince

26.12.

Turnaj v mariáši

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

31.12.

Výroční schůze spolku

KD

Obec,SAL

Penzion U Sklářů
Obec
SAL
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Rozpis SK Leskovec podzim, sezona 2016/2017
III. Třída sk. "B" [muži]
20.8.2016

so

17:00

Leskovec

Dětřichov

11.9.2016

ne

15:00

Razová

Leskovec

17.9.2016

so

16:00

Leskovec

V. Štáhle

24.9.2016

so

16:00

H. Město

Leskovec

1.10.2016

so

15:30

Leskovec

Lomnice

2.10.2016

ne

15:00

Mor. Kočov

Leskovec

8.10.2016

so

15:00

Dvorce

Leskovec

15.10.2016

so

15:00

Leskovec

M. Morávka

22.10.2016

so

14:00

Rýžoviště

Leskovec

29.10.2016

so

14:00

Leskovec

Milotice

Jáhlový koláč s dýňovým krémem a čokoládou
Korpus: 100 g jáhel, 45 g sušených
datlí, 3 lžíce kokosu, 1 lžíce kakaa, 1
vejce
Náplň: 500 g tvar ohu, 2 lžíce vanilkového pudinku , bez lepku, 1 vejce, 1
lžíce vanilkového extraktu, Stévie nebo cukr dle chuti, pyré z 1/2 dýně ,
1/2 lžičky skořice, kokosové plátky
na ozdobení
Poleva: 2 kostičky 90% čokolády,1
lžíce kokosového oleje, 1 lžíce kakaa
Postup
Jáhly nejprve spařte a poté dejte vařit
společně s datlemi. Můžete vařit i v
mléce, ale i voda postačí.

Uvařenou
směs nechte zchladnout a poté
rozmixujte
do hladké
hmoty. Tu
pak smíchejte s
ostatními
ingrediencemi a rozprostřete na
dno dortové
formy.
Z uvařené dýně vytvořte v mixéru dýňové pyré a nechte jej
vychladnout. Poté jej smíchejte s tvarohem, vejcem, pudinkem a dochucovadly. Krém poté natřete na korpus.
Pečte v předehřáté troubě na 180 °C přibližně 40 minut.
Smíchejte ingredience na polevu a vychladlý dort jí polijte.
Posypte kokosovými plátky a můžete podávat.
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Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7
kg starého elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to
ale opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské
zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na
každého obyvatele České republiky včetně dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu těchto
kvót, který tuto kvótu významně navýšil. Doposud jsme však bez problémů požadavek
evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového
množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných
nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000
tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných
sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici naznačují, že by se to mohlo
podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od
ledna do října na 30 000 tun
starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru
v roce 2014. Věříme, že především díky podpoře široké
veřejnosti,
které
není
lhostejný osud naší planety, i
novou vyšší kvótu letos opět
s rezervou naplníme.
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Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky
je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký
je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích
může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše
zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek
v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se
od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat přímo na obecním úřadě, nebo
v bývalé hasičské zbrojnici nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných
recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány
především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové
dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze
zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových
zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2015 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu.
Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.
Stránka 9

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

Stránka 10

Vydání 3 / 2016

JM / INŽENÝRING
Jiří Marek
Podlesí 17
793 31 Světlá Hora

mobil: 736 118 312
e-mail: j.marekpo@seznam.cz

Zajišťuji služby směřující k získání povolení umístění stavby na
pozemku a k získání povolení výstavby např. rodinného domu, nebo jiné
stavby

Vyřídím za Vás:











zajištění podkladů pro umístěním stavby - územní souhlas/územní
řízení a podání žádosti
zajištění podkladů pro povolením stavby - ohlášení stavby/ stavební
povolení a podání žádosti
zajištění projektové dokumentace pro územní souhlas, stavební povolení, dokumentaci skutečného provedení stavby
zajištění geodetického zaměření (zajistím geodeta), vyhotovení geometrického plánu a zápis do katastru nemovitostí
zajištění kolaudačního souhlasu /souhlas s užíváním
kompletace dokumentů pro žádost o kolaudačního souhlas/souhlas
s užíváním rodinného domu
výzva k závěrečné kontrolní prohlídce zástupce stavebního úřadu
dokumentace skutečného provedení
revize elektro, komínu, čerpadla, kotle, aj.
vyřízení služebnosti (věcného břemene)
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Zveme děti všechny leskováky na

USPÁVÁNÍ
BROUČKŮ a ÚKLID
LISTÍ NA HŘBITOVĚ
na hřbitově

27.října od 15 hod.

Program:

Hrabání listí na hřbitově

Lampiónový průvod– 17:00 odchod do
MŠ

Čaj a posezení v MŠ, podle počasí oheň a
hry na hřišti u panelákůl
S sebou: lampióny, hrábě, rukavice,
teplé oblečení
Srdečné pozvání na tradiční

VÝŠLAP NA VELKÝ
ROUDNÝ
17.11. v 10 hod
u obecního úřadu
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Sportovní a kulturní léto
v Leskovci nad Moravicí
26.a27.8. Festival dračích lodí
Famózní den, neskutečná atmosféra, návštěvnost cca 2000 lidí a dvě první místa pro
Leskovec.
kategorie Mikroregion 200m
1.místo: Leskovec
2.místo: Stráňští bejci
3.místo: Vykotlaní duby

kategorie Moravskoslezský kraj 200m
1.místo:Květinky
2.místo: Zdravá výživa
3.místo: Mimoni
Kategorie Moravskoslezský kraj 1000m
1.místo: Zdravá výživa
2.místo: Květinky
3.místo: Mimoni

kategorie Mikroregion 1000m
1.místo: Leskovec
2.místo: Stránští bejci
3.místo: Námořníci z Milotic
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