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Podzim v obci
24.10. pro nás Český svaz žen
připravil Drakiádu. Za naprosto neuvěřitelně teplého
počasí závodili draci vyrobení
i koupení.
11.11. Sv.Martin. Společně jsme
si zahráli hry inspirované životem
Sv. Martina, na lišku, jízda na koni, hledání pokladu v pavoučí noře. Všechny děti prokázaly obratnost, rychlost, odvahu i schopnost
dělit se. Potom jsme se prošli s
lampióny a Sv. Martin nám za
odměnu přivezl na koni rohlíčky.
Příroda šla spát a nás čeká dlouhá
zima.
21.11. Vánoční pracovní dílna–
Tento rok jsme se pustili do výroby dřevěných ozdob na vánoční
stromeček, za což patří veliké díky klukům a panu Buťákovi. Holky a maminky zatím vytvořily
krásné andělíčky, nazdobily perníčky, babičky napekly cukroví na
adventní koncert a Vánoce nám
oficiálně začali 2.12. Rozsvícením vánočního stromu, zpíváním
koled a vánočním příběhem.

prosinec 2012
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.leskovecnadmorav
ici.eu
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhly tři měsíce jako voda. Je za námi opět spousta
práce a já bych rád dnes nejprve poděkoval všem, kteří
věnovali svůj čas a energii práci na nové strategii obce. Proběhly dvě úspěšné pracovní dílny. Na první věnované tomu, „Co by šlo v naší obci zlepšit“, jsme společně dali dohromady 3 velké archy papírů plné nápadů. Na druhé schůzce jsme je všechny pečlivě zvážili,
stanovili priority a navrhovali řešení. Obě schůzky
provázela srdečná a příjemně tvořivá atmosféra. Výstupy byly zpracovány pro zastupitele, kteří vše znovu
pečlivě projdou, stanoví plán pro rok 2013 a strategický plán obnovy pro roky 2013 až 2017.
Jsem rád, že jsem občanem obce, kde lidem stojí za to
jít a měnit podobu místa, kde žijí. V dalších zpravodajích budou postupně zveřejněny konkrétní výsledky,
tedy plány a jejich plnění.
Tento podzim pro mne osobně byl naplněný prací na
dvou projektech a to naučná stezka Zatopené osudy,
která dala vzniknout krásné procházce, začínající u
restaurace U Kormidla. Stezka dále pokračuje za kostel směrem na Razovou. Čeká nás celkem 5 zastavení
věnovaných osudu údolí řeky Moravice, továrny, Rudolfa Saligera a zatopenému mostu. Její celková délka
je cca 1,5 km. A končí na místě překrásné vyhlídky.
Jednotlivá zastavení a maketu mostu, který je na konci
stezky, vytvořil sochař Lubomír Dostál a tvoří napodobeninu místního kamene tufitu. Za texty patří díky studentce novinářské fakulty sl.Kateřině Plevjakové. A mě
nezbývá než vás pozvat na příjemnou procházku.
Druhý projekt ukončovaný v tomto období pokrývá dvě
oblasti – úpravy v kulturním domě tak, aby jej bylo
možno využívat víceúčelově. Konkrétně bude nabízet
vyžití v oblasti sportu (stolní tenis, bedbinton, florbal,
karambol, stolní fotbal a šachy). Pro všechny tyto
sporty bude v kulturním domě připraveno vše, co je
nezbytné pro jejich provozování a doplnění chybějícího
zázemí v podobě baru. Jeho druhá část zahrnuje rozšíření využívání víceúčelového hřiště v zimě a to zakoupením mantinelů, které nám umožní provozovat bruslení. Informace o zahájení provozu hledejte na webových stránkách obce.
Krásnou zimu vám všem přeje
starosta Leskovce nad Moravicí
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Bedřich Buťák

VESELÉ VÁNOCE PLNÉ LÁSKY, POHODY A DO NOVÉHO
ROKU SPOUSTU PRACOVNÍCH
I OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ
PŘEJE VŠEM LESKOVÁKŮM
STAROSTA
BEDŘICH BUŤÁK

PROJEKT
„Zajištění volnočasových aktivit v
obci Leskovec nad Moravicí s důrazem na zimní využití“ v celkové
hodnotě 499.450,-Kč
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR
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Požární ochrana očima dětí

… Od 13:15 hodin nám před školou pan
Michal Sedláček ukázal, jak se stříká z ruční
hadice a jak se umí trefovat do dvou lahví
od kofoly. Každý si to potom mohl zkusit.
Až jsme dostříkali, vylezla z auta Veronika
Kuchařová převlečená za hasiče. Prohlédli
jsme si sací koš, různé velikosti hadic a nějakou mašinu. Poděkovali jsme a jeli doV pondělí 19. listopadu 2012 se v naší škole kona- mů…
la beseda s hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů
(M. Hovadíková)
v Leskovci nad Moravicí. Do školy za námi přijeli
pan Soběslav Sedláček, Michal Sedláček a Veroni- … Jak si to každý zkusil, šly stříkat i paní
ka Kuchařová. Nejdříve nám něco o hasičích řekli učitelky. Potom jsme se podívali do hasiča potom jsme šli ven před školu a zkoušeli jsme ského auta, abychom viděli, co všechno postříkat ruční stříkačkou. Moc se mi to líbilo a hasi- třebují. A nakonec jsme jim poděkovali. Cečům moc děkuju…
lý den byl super!!
(E. Kašparová)
(N. Bárkyová)

Dne 19.11. 2012 proběhla od 12.30 hod v Základní škole Razová akce Požární ochrana očima dětí, která tvořila důležitou součást projektu
Modernizace technického vybavení sboru dobrovolných hasičů v obci Leskovec nad Moravicí. A jak toto setkání viděli děti?

… Nejdřív se nám představili a pak se nás ptali,
kam by měl někdo z nás volat, kdyby začalo hořet.
Bylo by to číslo 150. Pak jsme se ptali, jestli už
někdy vyprošťovali a pan Sedláček Michal nám
odpověděl, že už vyprošťovali… A měli pro nás
připravené „překvápko“ před školou, tak paní ředitelka šla pro vodu a to překvapení bylo stříkání ze
džberové stříkačky. Poté nám Michal ukázal vybavení na Verči Kuchařové – helmu, převlečník,
kalhoty a boty. Ukázal nám ještě mašinu a pak
jsme se s nimi rozloučili a poděkovali. Bylo to
moc nádherné…
(T. Kašpar)

V rámci projektu „Modernizace technického vybavení sboru dobrovolných
hasičů v obci Leskovec n. M.“
Bylo pořízeno následující vybavení:
Požární přenosná stříkačka PPS 12
sportovní provedení, sport hadice C o
průměru 42 (4ks), sport hadice B o průměru 65 (3ks), sport savice o průměru
110/2500 (2ks).
V celkové hodnotě: 216.410 Kč
Projekt
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ
VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR
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Informace z 13. zasedání Zastupitelstva obce Leskovec n.M.
ZO vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období 01 – 09/2012 .
ZO neschválilo záměr prodeje pozemků parc. č.
1928/4 trvalý travní porost o
výměře 78 m2, parc. č. 1947
ostatní plocha o výměře 72
m2 a část pozemku parc. č.
1928/1 orná půda o výměře
102.499 m2 .
ZO schválilo záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej části pozemku o výměře cca 3450 m2

pozemku parc. č.
1887/7 orná půda o výměře 18951 m2 .
ZO schválilo smlouvu
o dílo, dle návrhu a doplnění s p. M. Ovčačíkem,
M.Beroun,
IČ:63055457. Předmětem této smlouvy je
zhotovení projektu : Zajištění volnočasových
aktivit v obci s důrazem
na zimní využití za cenu
495.000,-Kč.
ZO podpořilo záměr

vybudování autocampu
na pozemku parc. č.
2184/2 v k.ú. Leskovec
nad Moravicí dle platného územního plánu
pro p.Radima Zičovského, Ostrava .
ZO schválilo kupní
smlouvu k převodu
vlastnických práv k nemovitosti pozemku
parc.č.1828/17 trvalý
travní porost o výměře
679m2 ve znění smlouvy o budoucí kupní

smlouvě č.2/2009 s manželi Jiřím a Věrou Hoďákovými .
ZO schválilo rozpočtový
výhled Obce Leskovec
nad Moravicí na období
let 2014-2016 ve znění
dle návrhu. .
Výše uvedené informace
tvoří pouze výběr z jednání zastupitelstva. Všechna
schválená usnesení najdete na obecních stránkách v
sekci Obecní úřad—
Zastupitelstvo—Usnesení.

Obecní úřad upozorňuje

Má to smysl.
Třiďte odpad.
V průběhu pracovních dílen věnovaných budoucnosti naší obce jsme se setkali s připomínkami
týkající se plnosti nádob na tříděný odpad.
Proto jsme se rozhodli, že v průběhu letní
sezóny zvýšíme v
případě potřeby interval vývozu. Jako
vždy je zde ale jedno
veliké ALE. Nyní
stojí vývoz odpadu
naší obce 731 Kč na
osobu.

Občan oplatí jen
450 Kč Rozdíl tedy
hradí obec. Náklady
za minulý rok citelně stouply, a proto
zastupitelstvu nezbývá než pro příští
rok zvýšit poplatky
za odvoz odpadů na
540 Kč pro trvale
bydlící osobu a 600
Kč za nemovitost
určenou k rekreaci.

Jak můžeme zabránit
tomu, aby se poplatky
dále zvyšovaly?
1. Třiďte odpad.
2. Zmenšete objem
tříděného odpadu tím,
že ho budete důsledně
lisovat, trhat papírové
krabice apod.
3. Kompostujte organický odpad, kdo má
možnost.

4.
Minimalizujte
vznik odpadu – již při
nákupu rozhodujete o
tom , kolik odpadu
vznikne.
Tato jednoduchá opatření výrazně přispějí k
ochraně naší planety a
zároveň i k ochraně
vašich peněženek. To
zní jako dobré předsevzetí do nového roku .
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Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika

Kvíz pro děti?
Co nejvíce
sužovalo
obyvatele
Leskovce v
letech 16271629?
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Program akcí v obci
prosinec 2012
25.26.12.
26.12.

Štěpánská zábava
Turnaj v mariáši

KD

ČSŽ

Restaurace U
Marka

karbaníci

Zimní recept
Výborný zahřívací nápoj
Zázvorový čaj
Zakupte čerstvý zázvor, oloupejte
ho škrabkou na brambory a nastrouhejte na struhadle. Pozor na
hrneček čaje stačí čtvrt lžičky nastrouhaného
zázvoru. Přidejte lžičku
medu, citrón
a získáte výborný aromatický mírně
pálivý
čaj.
Dobrou
chuť.
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Sportovní stránka tentokrát přináší
Podzimní část fotbalového ročníku 2012- 2013
III.třída skupina B – muži

Nový ročník přinesl reorganizaci OFS
(okresní fotbalový svaz), kdy byly zrušeny
IV. třídy a vznikly 2 II.třídy. Skupiny „A“ a
„B“. Klub SK Leskovec byl zařazen do skupiny „B“, kde bylo původně nalosováno 15
týmů. Během podzimní části odstoupil ze
soutěže tým Malé Morávky „B“ a její výsledky byly anulovány. Paradoxně SK Leskovec právě v Malé Morávce zahájil sezónu
19.8. a hned prohrál 3:2, takže tato porážka
není v konečné podzimní části započítána.
Podzimní část přinesla střídavé výsledky, po
dobrých výkonech buď těsné porážky, nebo
výhry a v posledním kole jedinou remízu. Hráči pod vedením pana Zdenka Zborovského podávali celkem solidní výkony, v některých zápasech jim chybělo trošku toho
fotbalového štěstí. Např. při
domácí porážce 1:2 s Razovou, kdy obě družstva podala
výkon, za který byla po zápase odměněna bouřlivým potleskem fanoušků obou mužstev.
Po jarní části odvet bych
chtěl poděkovat za dobrou reprezentaci obce
Leskovec nad Moravicí a hráčům popřát do
nového roku pevné zdraví, osobní úspěchy a
pohodu, doufám, že budou i nadále bavit fotbalem nejen sebe, ale i své věrné fanoušky.
SPORTU ZDAR.
Váš sportovní redaktor RU.Z.
Přehled podzimních výsledků a tabulka
III.třídy sk „B“.
19.8. M.Morávka“B“- Leskovec
Góly Leskovec: Klapil P., Mikeš P.

3:2

25.8. Leskovec—Milotice

3:2

Góly Leskovec: Ziakas M., Pravda T., Nekoranec R.
1.9. Sv. Heřmanice—Leskovec
3:1
Góly Leskovec: Lunkmoss J. z pok. kopu
5.9. Dvorce—Leskovec
Góly Leskovec: Lunkmoss J.
X, Stratil Š. 2x

0:4

8.9. Leskovec—Razová
Góly Leskovec: Rychlík J.

1:2

15.9. Š. Niva—Leskovec
Góly Leskovec: Nekoranec R.

5:1

22.9. Leskovec—Rýžoviště
3:2
Góly Leskovec: Orviský L., Pravda T., Nekoranec R.
28.9. Leskovec—Dětřichov
4:1
Góly Leskovec: Stratil Š., Klapil P., Ziakas
M., Orviský L.
30.9. Lomnice—Leskovec
Góly Leskovec: Rychlík M.

2:1

6.10. Leskovec—M-Kočov
2:3
Góly Leskovec: Orviský L., Rychlík M.
13.10. Zátor—Leskovec
Góly Leskovec: Pravda T.

2:1

20.10. Leskovec—V.Štáhle
3:4
Góly Leskovec: Pravda T. 2x, Klapil P.
27.10. Horní Město—Leskovec
Góly Leskovec: Lunkmoss J.

5:1

10.11. Leskovec—Rýmařov „B“
2:2
Góly Leskovec: Ziakas M. , Rychlík M.
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Sportovní stránka tentokrát přináší SK
Leskovec n.M.

SDH Leskovec n.M.

TABULKA III: třídy sk. „B“
zap. výhry

remi- Po- skóre
za
ráž.

body

1

Zátor

13 11

1

1

45:17

34

2

V.Štáhle

13 9

2

2

36:21

29

3

H.Město

13 8

4

1

36:12

28

4

Rýmařov „B“ 13 7

3

3

42:24

24

5

S.Heřmanice 13 7

0

6

31:27

21

6

Š.Niva

13 6

2

5

25:23

20

7

Lomnice

13 6

2

5

25:34

20

8

Milotice

13 4

2

7

24:27

14

9

Razová

13 4

2

7

21:27

14

10 Rýžoviště

13 4

2

7

18:31

14

11 Leskovec

13 4

1

8

27:33

13

12 M.Kočov

13 3

1

9

22:38

10

13 Dětřichov

13 2

4

7

17:37

10

14 Dvorce

13 3

0

10 18:36

9

Sbor dobrovolných hasičů Leskovec nad Moravicí
4.— 6. července se konalo mistrovství ČR
dorostu v Sokolově, kde naši organizaci
reprezentoval Radim Hanulík, který vyhrál v krajském kole v Ostravě a postoupil. Soutěžil v kategorii jednotlivců v disciplinách běh na 100m a ve dvojboji v běhu na 100m. Skončil na krásném 2. místě
a ve dvojboji na 5. místě ze 42 závodníků,
kde ho od 3. místa dělily 3 setiny vteřiny.
Je to pro něj životní úspěch. V předchozím
roce skončil na místě 18. ze 42. závodníků.
Mimo to objížděl s Miroslavem Šimkem
závody Moravské hasičské stovky, kde
skončil celkově v kategorii dorostu na 2.
místě a v kategorii mužů na místě 11.
Soutěžní družstvo mužů skončilo v Hasičské lize „Praděd“ na 9. místě ze 40. družstev a v hasičské lize okresu Bruntál na 1.
místě muži a 1. místo obsadili rovněž
ženy.
Tímto skončila mimořádně úspěšná
sezóna
hasičů.
Doufáme, že příští
rok navážou na letošní úspěchy s novou závodní stříkačkou.
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