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8. až 9.8. Vavřinecké hody - v naší obci
se stávají významnou kulturní událostí regionu, o čem svědčí rekordní návštěvnost
přes 2000 návštěvníků. Společně jsme se
25.7. Sportovní den obce – pro vel- bavili díky řadě kapel a umělců – Nebe,
ký úspěch byl tento ročník opět vě- Věra Špinarová, Kabát revival, a již nyní
nován vodě a tak jsme zdolávali láv- se těšíme na další ročník.
ku, sestřelovali mokré balónky i
protihráče. Celou soutěž po zásluze
vyhráli sportovci SK Leskovec n.M.
Vydání 3/2015

Léto v obci

Leskovec byl v létě již tradičně
místem dalších významných akcí
Vodnický splav, Bemuda Cup a
nově i Jestřábí muž (plavání 0,8
km, kolo 25 km, běh 4,5 km).

září 2015
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
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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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Podzim převzal vládu od léta, začínají se barvit stromy a já pevně doufám, že příroda bude
milostivá a čeká nás krásný a slunečný podzim. Díky němu bude bez potíží dokončena výstavba domu pro seniory, chodníku a zateplení
restaurace U Kormidla. Již nyní se setkávám s
dotazy, zda je možné si podat přihlášku do domu pro seniory. Zastupitelstvo nyní zpracovává podmínky pro žadatele tak, aby naplnily
všechny požadavky dotací, byly transparentní
a spravedlivé. A já věřím, že v příštím prosincovém zpravodaji již budou uveřejněny.
Obecní úřad a mateřská školka dostaly nový
kabát, který nejen hřeje, ale i reprezentuje naši obec. Tyto projekty byly provázeny řadou
problémů, na které jsme museli já i zastupitelstvo pružně reagovat, ale výsledek stojí za to.
Budova mateřské školy je navíc doplněna o
obrázky na štítových stěnách, aby byly naše
děti spokojené a veselé.
Rád bych ještě zavzpomínal na uplynulé horké
léto, kdy jsme zorganizovali či byli nápomocni
při realizaci řady krásných akcí, ať již Vavřineckých hodů, Vodnického splavu, Sportovního dne obce či Dračí lodě spojené s promítáním letního kina. Velké poděkování patří všem
občanům obce, kteří se podíleli na organizování těchto pro obec velmi důležitých akcí.
Jistě mnozí z vás zaznamenali, že v průběhu
prázdninových víkendů bylo autobusové spojení posíleno o spoj Leskovec n.M.—Opava.
Provoz tohoto spoje hradila obec a byl využit
kromě dopravního spojení, také k realizaci
statistiky vytíženosti spoje. Ta nedopadla vůbec špatně, v průměru jezdilo autobusem 25
lidí. I nadále bude zastupitelstvo pracovat na
zřízení plnohodnotného spoje do Opavy. Jsme
si vědomi toho, že takový spoj by výrazně zvýšil možnosti zaměstnání našich obyvatel a
zvětšil dostupnost škol.

Vzhledem k velkému počtu projektů realizovaných v tomto roce se v některých
bodech nepodaří splnit plán na tento
rok. Jedna z věcí, kterou jsme odložili,
bylo zakrytí zídky na hřbitově. Přesto se
podařilo udělat alespoň drobné práceúklid na hřbitově, úprava prostoru před
márnicí a restaurování dveří od márnice. To by nebylo možné bez práce zaměstnanců VPP.
Velká náplň jejich práce spočívá tento
rok v těžbě dřeva, jelikož díky suchému
létu jsou smrkové porosty lesů devastovány kůrovcem. Z tohoto důvodu jsme
rovněž letos schopni uspokojovat poptávku po palivovém dříví. Příští rok již
těžba v takovém rozsahu určitě probíhat
nebude, naopak budeme intenzivně pracovat na zalesňování vytěžených míst.
Snažili jsme se rovněž realizovat veřejné
tábořiště na louce v zátoce hájenka. Proběhlo jednání s Povodím Odry, ale nakonec se ukázalo, že toto místo je plánováno pro výsadbu zasakovacího pásu a
dlouhodobější umístění tábořiště je tedy
nereálné. Pro příští rok budeme hledat
další prostor, kde by mohlo vzniknout legální místo pro stanování, včetně zázemí.
Krásný podzim Vám všem přeje
starosta obce Bedřich Buťák
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Hodnocení výsledků fotosoutěže „Čtvero ročních období“
Návštěvníci Vavřineckých hodů
vyhodnotili anonymní fotografie
na výstavě.
1. místo Nikola Škodáková s fotografií Velký Roudný.
2. místo Eva Čudová s fotografií
Jak nahoře, tak dole.
3. místo Oldřiška Dostálová s fotografií Zasněná.
Výherci obdrželi zasloužené věcné i finanční
dary a my se těšíme na další fotosoutěže s ještě
hojnější účastí.

Všechny vítězné fotografie
můžete vidět v kulturním domě.

Stránka 3

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Informace z 6. zasedání zastupitelstva obce
Leskovec n.M. konaného dne 13.8.2015
ZO vzalo
na vědomí zprávu o plnění
rozpočtu za období 01 – 07/2015.
ZO schválilo smlouvu o uzavř ení budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti na budoucí
smlouvu o zřízení věcného břemene uložení
vodovodní přípojky s právem stavby mezi
Obcí Leskovec nad Moravicí, a Bohuslavem
Křenkem. Právo věcného břemene bude spočívat v uložení vodovodní přípojky na části
pozemku p.č. 1821/12 v předpokládané délce
6,5 m ve prospěch parcely č. 1816/10
v rozsahu daném geometrickým plánem. Za
jednorázovou úplatu 1.000 Kč.
ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti na budoucí
smlouvu o zřízení věcného břemene uložení
vodovodní přípojky s právem stavby mezi
Obcí Leskovec nad Moravicí, a Markem
Buťákem. Právo věcného břemene bude spočívat v uložení vodovodní přípojky na části
pozemku p.č. 1821/12 v předpokládané délce
6,5 m ve prospěch parcely č. 18 21/26
v rozsahu daném geometrickým plánem. Za
jednorázovou úplatu 1.000 Kč.
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu “Rekonstrukce a modernizace
hřišť u přehrady“ na částku 155.000 Kč mezi
poskytovatelem Moravskoslezský kraj, 28.
října 117, 702 18 Ostrava a příjemcem Obcí
Leskovec nad Moravicí.
ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo na
projekt "Leskovec nad Moravicí – naučná
stezka 2" s panem Lubomírem Dostálem,
Horní Loděnice 104, 783 05, DIČ CZ 381500313149 za cenu 400.000 Kč s DPH.
ZO schválilo nejvhodnější nabídku a
uzavření kupní smlouvy na nákup 1 ks
kontejnerového nákladního automobilu ke
svozu bioodpadů a 6ks velkoobjemových
kontejnerů se společností Autocentrum
BARTH a.s., Hůrka 1798, Pardubice 530 12,
IČ: 25278924 za cenu 1.703.604 Kč.

ZO schválilo nejvhodnější nabídku a
uzavření kupní smlouvy na nákup 1 ks
štěpkovače se společností Nobur s.r.o.
Průmyslová 1515/14 10200 Praha 10 IČ:
25069985 za cenu 296.450 Kč.
ZO schválilo poskytnutí transferu bez
vypořádání, účelově určeného na pokrytí
části investičních výdajů na výstavbu
bytového domu pro seniory, společnosti
Služby Leskovec n. M. s. r. o.,
IČ:02611341, ve výši 2.100.000 Kč.
ZO schválilo rozpočtové opatření č.
4/2015 ve znění dle přílohy, kterým se
provádí změna rozpočtu Obce Leskovec
nad Moravicí na rok 2015 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 47.500 Kč.
Výše uvedené informace tvoří pouze výběr z jednání zastupitelstva. Všechna
schválená usnesení najdete na obecních
stránkách v sekci Obecní úřad—
Zastupitelstvo—Usnesení.

Otevírací doba:
Po až Pá 16:00 až 20:00
So
15:00 až 20:00
Pro objednávky volejte tel:

737 949 315
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Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika 1627-1629
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Program akcí v obci říjen až prosinec 2015
17.10.

Zveřinové hody

23.10.

Taneční večer Kollárovci

Restaurace
U Marka
KD

Penzion U
Sklářů
Penzion U
Sklářů
MŠ a SAL

27.10.

Uspávání broučků

MŠ, hřiště

17.11.

Výšlap na Velký Roudný

21.11.

Vepřové hody

KD

27.11.

Taneční večer DUO JAMAHA

KD

29.11.

Rozsvěcení vánočního stromku

KD

Penzion U
Sklářů
obec

5.12.

Výroční valná hromada SDH

KD

SDH

5.12.

Mikulášské odpoledne

9.12.

Vánoční dílna

Restaurace
U Marka
KD

Penzion U
Sklářů
obec

12.12.

Karaoke Michal Špičan

12.12.

Adventní koncert

Penzion U
Sklářů
obec

26.12.

Turnaj v mariáši

31.12.

Výroční schůze spolku

Restaurace
U Marka
Kostel sv.
Vavřince
Restaurace
U Marka
KD

SAL

Penzion U
Sklářů
SAL

Úklid hřbitova a hrabání listí 28.10.
od 14 hod. na hřbitově
Děkujeme všem, kteří pomohou připravit náš hřbitov
na Dušičky. (rukavice a hrábě s sebou)
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SK LESKOVEC

Leskovec vstoupil do nové sezóny s jasným cílem,
nezopakovat loňské fiasko
Sezóna 2014/2015 byla z pohledu leskoveckého mančaftu přímo katastrofální. Druhou
nejhorší defenzivu, jenž propustila 92 gólů. Bilanci měl horší jen poslední Dětřichov, který inkasoval jen o jednu branku více. Špatnou obranu ovšem šperkoval i špatný útok, jenž
nasázel 44 branek. Leskovec si tak za celou sezónu přišel jen na 14 bodů z 24 zápasů, což
mu zajistilo ve III. třídě bruntálského regionu předposlední místo.
Největším problémem byla absence brankáře. Ta se bohužel nepodařila zalepit ani v probíhající sezóně, proto leskovecká obrana znovu trpí. Zato ale září ofenziva, která zařídila
11 branek v 5 zápasech. Hlavním tahounem je bezpochyby Michal Rychlík, který okupuje s 5 góly druhé místo v individuálních střeleckých statistikách. Díky výraznému zlepšení útoku si Leskovec přišel již na 6 bodů a zdárně uniká spodku tabulky.
Leskovec přitom i do této sezóny vstoupil tragicky, když doma podlehl Malé Morávce,
která loni skončila až desátá, vysoko 1:5. Úvodní zaváhání bylo napraveno na půdě Moravskoslezského Kočova, kde se brala výhra 3:2. Na zisk tří bodů navázal Leskovec i proti Spartaku Dvorce, od té doby ale smolně prohrál s Lomnicí 3:4 a Rýžovištěm 0:1. V tabulce tak sídlí na 9. místě s šestibodovou ztrátou na vedoucí Lomnici.
-Karel Dostál-
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Věděli jste ?

Památka zesnulých, Dušičky, svátek Všech svatých
Dušičky jsou příležitostí vzpomenout na naše předky, díky kterým jsme se narodili a
napojit se na sílu života. Dušičky - čistě historicky vzato jde o pozůstatek Keltů, kteří
ve starověku obývali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka . Právě keltský rok začínal Samhainem a slavil se 1.listopadu v noci
z předešlého dne na den sváteční ( jako všechny svátky). Jeho název se skládá ze slov
„sam-fuin“ tedy „Konec léta“. Dnes se s ním můžeme setkat v pokřesťanštěné formě
svátku všech Svatých 1. listopadu a následných Dušiček 2.listopadu. Byl to svátek všech
zesnulých a příprava na období zimy.
Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje tedy na předkřesťanské tradice. Církev od
nepaměti konala modlitby a obětovala za zesnulé, avšak až na přelomu tisíciletí roku
998 zavedl tento zvyk v druhý listopadový den benediktýnský opat Odillo z Cluny a
zvyk se rychle rozšířil po všech křesťanských zemích. Od té doby se v 18 evropských
zemích slaví prvního listopadu svátek Všech svatých a den poté Dušiček.
Svátek Všech svatých vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení
Pantheonu v Římě v roce 609. Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval
kult všech římských bohů. Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Dušičky jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří
této blaženosti zatím nedošli. Dušičky (duše v očistci) jsou rovněž katolickým svátkem
slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé.
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.
Mezi řadu lidových pověr a zvyků rozšířených v Česku patřila víra, že prý duše jednou
za rok, v předvečer Dušiček, vystupují z Očistce, aby si odpočinuly od útrap. Blízcí hříšníků proto podle dostupných informací naplnili lampu na olej máslem, aby si duše
mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé napili studeného mléka (nebo
se jím postříkali), aby se duše tak ochladily.
Na svátky se také pekly takzvané „dušičky“ nebo „kosti svatých“, pečivo (bochánky, rohlíky) ve tvaru kostí. Těmi se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela, chudí lidé v obci a
zaměstnanci. V jižních Čechách ještě na počátku 20. století
chodili koledníci na Dušičky prosit o toto pečivo. V okolí
Českého Krumlova tento zvyk, koledu, nazývali "chodit po
rohlíkách".
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Úroda červené řepy

Červená řepa a její účinky
Účinky červené řepy nejsou zanedbatelné, protože jich má
spoustu:
·

zdroj draslíku - díky velkému obsahu draslíku má velký význam při tvorbě vazivových tkání a kostí a pružnosti cévních
stěn. Snižuje krevní tlak a má vliv na nervovou soustavu. Dále
regeneruje lidský organismus a zpomaluje stárnutí. Díky tomu
je pokožka mladší a červená řepa také působí proti zavodnění
organismu.
· kyselina listová - ta patří mezi důležité látky v těhotenství pro
správný vývoj plodu a snižuje možnost potratu. Dále kyselina
listová pozitivně ovlivňuje činnost srdce a kardiovaskulární
systém. Nejvíce kyseliny listové nalezneme v syrové červené
řepě. V tepelně upravené řepě je ji tak polovina.
· vláknina - díky velkému množství vlákniny červená řepa upravuje vyměšování a likviduje jedovaté látky ve střevech. Reguluje výskyt zácpy a průjmů.
· trávicí účinky - mezi její další účinky patří produkce trávicích šťáv a podpora činnosti jater a žlučníku.
· protinádorové účinky - červená řepa díky obsahu antokyanů a její schopnosti likvidovat volné radikály
je doporučována jako prevence proti rakovině. Je ovšem velice užitečná i při léčbě nádorů a po jejich
rekonvalescenci. V tomto případě je nejdůležitější šťáva z červené řepy, která by se měla pít třikrát
denně po 100 ml. dále podporuje nervový systém a vyživuje nervy
· díky obsahu železa doplňuje červená řepa červené krvinky, podporuje krvetvorbu a pročišťuje krev
· ovlivňuje pozitivně tvorbu inzulínu
· podporuje látkovou výměnu
· pomáhá po rekonvalescenci při borelioze a klíšťové encefalitidě
· má pozitivní vliv na zrakovou ostrost
· má příznivý vliv na vlasy a nehty
· je vhodná při menstruačních a klimakterických potížích
· vylučuje škodlivé látky (cholesterol, olovo a radioaktivní látky) z těla
Opatrně by ji měli konzumovat diabetici a nemocní s močovými kameny kvůli většímu obsahu cukru.

Salát ze syrové červené řepy s jablky
Ingredience:

400 g červené řepy
300 g jablek
1 citrón
20 g vlašských ořechů
20 g rozinek
200 ml bílého jogurtu
sůl
cukr

Postup: oloupeme řepu, kterou pak nastrouháme a k
ní přidáme nastrouhaná jablka. Promícháme a přidáme do salátu šťávu z citrónu, rozinky a ořechy na
drobno nakrájené. Nakonec vmícháme jogurt a salát
podle
potřeby
ochutíme
cukrem
a
solí.
Syrová červená řepa má
mnoho vitamínů, ale nemusí
chutnat všem. Díky jablku
je salát moc dobrý.
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Zveme děti všech věkových kategorií, rodiče i prarodiče na

USPÁVÁNÍ
BROUČKŮ
27.října od 15 hod
v budově Mateřské školy
Program:
·
Podzimní dílna– 15:00 až
17:00 v MŠ
·
Lampiónový průvod– 17:00
odchod od MŠ
·
Hry na dětském hřišti u paneláků ( Na bludičku, stezka odvahy a další)
S sebou: lampióny, špekáčky, baterku, šátek na zavázání očí.

Srdečné pozvání na tradiční

VÝŠLAP NA VELKÝ
ROUDNÝ
17.11. v 10 hod
u obecního úřadu
S sebou: špekáčky a dobrou náladu
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Sportovní a kulturní léto v
Leskovci nad Moravicí
29.8.Prázdninový volejbal– na
konci srpna se sešli bývalí a
současní Leskováci, aby si
zahráli volejbalový zápas jako
zhruba před 40 lety, kdy hrávali
na hřišti za kostelem a na hřišti
v Hartě. Bývalí Leskováci (bratři
Janalíkovi, L.Sláma, F.Bednář,
F.Šulák, J. Kurzová) prohráli
s kombinovaným týmem hráčů
z Leskovce (Z.Repková, K.
Stupková, J. Vraga) doplněným
o hráče z Břidličné. Radost ze
setkání a hry však nad prohrou
převážila.
28. a 29.8. Festival dračích lodí– letos s rekordním počtem
soutěžících družstev – 16. Leskováci se umístili na krásném 2.
místě.
19.9. Drakiáda– největší drak
lítal i nejvýš a 1. místo tak zaslouženě vyhrála Klárka Rohnerová a Eliška Kašparová, 2. mís-
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