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Léto v obci
Druhý prázdninový týden– si děti užívaly na
příměstském táboře. Soutěžily, sportovaly, vyráběly, tancovaly, jezdily na
lodičkách a hledaly poklad. Také příští rok se na

září 2011
vás budou těšit Simona a
Hanka.

Redakční rada
Se svými náměty ( články,
inzeráty, oznámení, nápady) se prosím obracejte na
redakční radu. Kontakty:
Simona Hovadíková,
email:

16.7. Vodnický splav–
krásná akce s podmanivou náladou. Na břehu
Harty jsme společně přivítali vodnickou delegaci
a pobavili se při vystou-

simona.hovadikova@seznam.cz ,

tel: 608833423,
Mgr. Repková

pení Stonožek i krásného
divadla o Kašpárkovi.
24.7. Sportovní den obce–
pod pečlivou rukou Lučařů
jsme soutěžili v netradičních
disciplínách – řezání dřeva,
jízdě na speciálně upraveném
kole i čtyřkolce. Všechna
družstva prokázala nejen
kondici, ale i odvahu a chuť
si hrát a soutěžit. Zvítězilo
družstvo zastupitelů.
6. a 7.8. Vavřinecké hody –
naštěstí sv. Vavřinec na svou
oslavu dohlédl a počasí přálo. Hustě začalo pršet až dvě
hodiny po ukončení oslav.
Program se podařil, bavily se
děti, dospěláci i ti dříve narození. Za bohatý program,
výborné občerstvení, hezké
vystoupení i dokonalou
organizaci patří dík nám
všem, kteří jsme se na hodech podíleli.
4.9. Rozloučení s prázdninami. Pod taktovkou Českého svazu žen se s létem rozloučili malí i větší. Společně
jsme si zasoutěžili, zaskákali
na trampolíně i na skákacím
hradu a hurá do školního
roku.

Zpravodaj i další informace z dění z obce, včetně
zajímavé fotodokumentace
z akcí naleznete i na webových stránkách.
www.leskovecnadmoravici.eu

Obsah tohoto čísla
LÉTO V OBCI

1

SLOVO STAROSTY,
CYKLOVÝLET, CENY

2

DŘEVA

REKONSTRUKCE RESTAURACE U MARKA,
KULTURA U MARKA,

3

INFO Z 5. ZASEDÁNÍ ZO

4

KAM ZA SPORTEM

OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE

4

KRONIKA
SLEZSKO A HUSITÉ

5

INTERVENČNÍ CENTRUM A
REGTIME

6

PROGRAM AKCÍ 09 AŽ 12
ELEKTROWIN

7

SPORTOVNÍ STRÁNKA
RUDY ZBOŘILA
PLAKÁT DOBEŠ

8

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Mikroregion Slezská
Harta pořádal
2. ročník cyklovýletu
kolem nejmladší přehrady v ČR.
Cyklovýletníci mohli
začít svůj výlet kdekoliv
na stanovištích v obcích
Mikroregionu Slezská
Harta. Bylo zde připraveno občerstvení a

každý účastník cyklovýletu dostal mapku zajímavostí mikroregionu, kde byl i prostor pro
vylepování samolepek jednotlivých stanovišť. Od 15:00 byl
pro všechny zúčastněné připraven závěrečný mejdan na hřišti
v Moravskoslezském Kočově.
Z naší obce oficiálně odstartoval pouze jeden účastník. Příští
rok máme co dohánět.
Děti na přímšstském táboře se svým návrhem
Přírodního hřiště

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Rád bych vás v dnešním sloupku informoval o stavu projektu Vytvoření míst pro komunitní setkávání v obci Leskovec nad Moravicí a zlepšení jejich vybavenosti.
Dotaci máme schválenu fondem SZIF a podepsali jsme k
ní i příslušnou dohodu. Hned poté jsme začali s realizací
projektu. Vypracovali jsme zadávací dokumentaci – rozdělenou na 3 funkční celky a začali hledat dodavatele.
V průběhu příměstského tábora v červenci naplánovaly
děti podobu Přírodního dětského hřiště a dne 16.9. proběhlo na obecním úřadě setkání dětí a občanů nad dalším
rozkreslením. Po konzultaci s odborníkem na parkové
úpravy jsme projekt dále zpřesnili a nyní nás čeká „jen“
realizace s vybraným dodavatelem. 5ejprve proběhnou
terénní úpravy, zatravnění a instalace betonových patek.
5ásledně bude realizovaná výsadba rostlin a instalace
vybavení. V této fázi projektu nás bude znovu čekat vzájemná spolupráce jak dětí, tak rodičů. O dalších částech a
pokračování realizace se dočtete v dalším čísle.
Zároveň využiji této příležitosti k oznámení, že hledáme
sponzory pro dvě fotbalové branky, tyče na síť, síť a venkovní povrch pro dětská hřiště (pro naše nejmenší) – mezi
lavičky cca. 8m2.
Krásný podzim vám všem přeje
Starosta Leskovce nad Moravicí Bedřich Buťák
Tento projekt je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU
PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

Ceník palivového dříví a dřevní
hmoty určené pro samovýrobu
v lesích ve vlastnictví obce Leskovec n.M.
Cena je stanovena za 1 prostorový
metr rovnaný (prmr) což je prostor
s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou
vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo. Výše ceny se odvíjí od
hmotnatosti vytěženého dřeva.
Hmotnatost se určí podílem skutečných prostorových metů a počtem
vytěžených stromů
hmotnatost do 0,19 prmr 80Kč/
hmotnatost nad 0,2 prmr
prmr
200Kč/prmr
Těžené stromy v samovýrobě budou
vyznačeny před těžbou kontaktní
osobou obce a následně po vlastní
těžbě přeměřeny. Zjištěné údaje, tj.
objem a průměrná hmotnatost,
budou sloužit pro vyhotovení daňového dokladu k zaplacení ceny dřeva.
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CENY dřeva
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Podobně - rekonstruovaný
interiér určitě
přitáhne i turisty na kolech, motorkách i v autobusech a tím
zvýší atraktivitu naší obce.

Rekonstrukce restaurace U Marka
pokračuje

Na

konci března 2011 byla ukončena první etapa
rekonstrukce restaurace U Marka, a to stavebními
úpravami samotné restaurace. Ihned po kolaudaci
této části byl zahájen provoz. Všichni jsme se již
velmi těšili na znovuotevření restaurace, která vytvořila příjemnější a důstojnější prostředí k setkávání našich občanů.

V měsíci dubnu začala druhá etapa rekonstrukce. Nejdříve byla provedena nadstavba nad kotelnou a poté úprava a celá výměna střechy
včetně zhotovení vikýřů a střešních oken. V
současné době se již provádí zateplení celého
objektu restaurace. Všechny stavební práce jdou
dle stanoveného harmonogramu. V zimním období bude provedena samotná podkrovní vestavba penzionu a veškeré práce budou ukončeny ke konci dubna 2012 tak, aby mohla být v
měsíci květnu provedena kolaudace celé stavby.
Ukončením celého projektu vznikne v Leskovci nad Moravicí nový penzion vyšší kategorie s
kapacitou dvaceti lůžek.

Penzion U Sklářů a restaurace
U Marka připravuje:

15. října 2011 Ovocnářský kurz
- restaurace U Marka (viz. plakát)

22. října 2011 Vystoupení Pavla Dobeše
- kulturní dům (viz. plakát)

29. – 30. 10. 2011
19. l1. 2011
10. 12. 2011

Zvěřinové hody
Turnaj v šachu
Mikulášská nadílka

zábavné odpoledne pro děti s příchodem Mikuláše,
čerta i anděla

25. 2. 2012

Ples pro starší a pokročilé
- kulturní dům

k tanci i poslechu hraje po celý večer dechová hudba
Mistříňanka
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Informace z 5. zasedání Zastupitelstva obce Leskovec n.M.
konaného dne 20.6.2011od 17 hod.

Zastupitelé

schválili plnění
rozpočtu. Obec plní rozpočet
dle předpokladu, na straně výdajů byl přečerpán rozhlas o
poplatek OSE, který se od minulého roku zvýšil. Na straně
příjmů plníme zhruba na 45%.
Na straně příjmů chybí prodeje
bytu, které dosud nejsou realizované. Dále bylo schváleno
rozpočtové opatření navyšující
rozpočet jak na straně příjmů,
tak výdajů o 327.500,- Kč Zastupitelé schválili závěrečný
účet obce za rok 2010 s doporučením finančního výboru.

né pro samovýrobu v le- bytem Leskovec nad Morasích ve vlastnictví obce a vicí č. 344 ze dne
mí závěrečný účet Mikroceníky úhrad za sečení 14.6.2011 o půjčku.
regionu Slezská Harta.
travních porostů strojním Zastupitelstvo schválilo
Zastupitelstvo neschváli- zařízením obce.
uzavření Dodatku č. 1
lo záměr prodeje pozemků
Z
astupitelstvo souhlasilo smlouvy nájemní a o Buv parc.č. 409/8 a parc. č.
se záměrem Společenství doucí smlouvě o zřízení
409/2.
pro dům Leskovec nad věcného s Green Energie s.
Zastupitelstvo schválilo Moravicí 345 vyměnit r. o.
ceníky úhrad za pronájem okna v bytě č.9 a s výměZastupitelstvo pověřilo
prostor a zařízení v ma- nou oken a dveří ve všech
starostu ke zpracování
jetku obce a nákladů spo- nebytových prostorá ch
smlouvy o finanční výpojených s jejich užíváním, bytového domu č. 345.
moci a následném vrácení
ceníky úhrad za palivové Zastupitelstvo neschválipeněz z dotace MAS Nízký
dříví a dřevní hmoty určelo žádost pana Slaniny Jeseník a poskytnutí fi-

Zastupitelé vzali na vědo-

nanční výpomoci pro
ÚAMK-Leskovec nad
Moravicí-Lučaři ve výši
418.990,- Kč, v případě
schválení projektu MAS
Nízký Jeseník a po podepsání Smlouvy o finanční
výpomoci.

Bruntál s.r.o.. Právo věcného
Kam za sportem?
břemene bude spočívat v právu umístění podzemního kabelového vedení nízkého na- Od října znovu cvičíme v budově mateřské školy se
pětí na pozemcích par. č. Simonou a Evou, úvodní schůzka v pondělí 3.10. v
1837/10 orná půda, parc. č.
18.00
2815/6 ostatní plocha a parc.
č. 2815/7 ostatní plocha a
těchto parcel ochran- Tréninky dětí ve Sboru dobrovolných hasičů– kažZastupitelstvo obce Les- omezení
ným pásmem podzemního dý pátek od 16.30 na hasičárně, zveme i nové zákovec nad Moravicí
vedení – G.P. č. 395jemce
schvaluje uzavření Smlou139d/2009. Tato smlouva bude
vy o věcném břemeni
uzavřena za podmínek stejných
mezi Obcí Leskovec nad jako v jiných obdobných přípa- Tréninky dětí tenis a nohejbal s p.Trčkou v úterý
Moravicí a ČEZ Distribu- dech a za jednorázovou náhradu
a v neděli od 15.00 hod, na víceúčelovém hřišti ,
ce a.s. zastoupené Firmou 1000,-Kč.
těšíme se na všechny
EmB – Elektromontáže

Obecní úřad upozorňuje
Změna v platnosti
permanentky
na
víceúčelové hřiště
Platnost permanentky
na 10 hodin se prodlužuje na DVA roky.
Cena : pro místní 500,Kč, pro přespolní 750,Kč. Cena za 1hod 100,
-Kč. Permanentku si
můžete zakoupit na
obecním úřadě. Vstup na hřiště zajišťují: p.Kocourková a
p. Halgašová , volejte

tel:603853814
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kos a pil v neděli a ve státní
svátky, v sobotu tyto práce
omezili na dobu mezi 9 a 18
hod.
Děkujeme, že berete ohled na
spoluobčany.
Ceník sečení travních porostů strojním zařízením obce Leskovec n.M. prostřednictvím
pracovníků obce
platný od 1. 7. 2011.
křovinořezem (kolem plotů
apod.) 180 Kč/motohodinu
travním traktorem (rovné
Výzva KLID v obci
plochy) 350Kč/motohodinu
Vyzýváme občany, aby Objednávky podávejte v kanceneprováděli práce s použi- láři obecního úřadu.
tím motorových sekaček,

Výtěžek z tomboly na
obecním plese byl věnován naší mateřské školce.
Zatím školce zbývá k použití 15.200 Kč. Nová paní
učitelka plánuje nákup
hraček a kulturní akci pro
děti. Budeme vás dále informovat.
Sběrný elektrodvůr v
naší obci : U staré zbrojnice
Otevírací doba:
každý pátek od 16.00 do
17.00.

Vydání 3 / 2011
Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika
Co je to urbář?
České označení úřední knihy
převzaté z německého Urbar či Urbar-Register.[1] Souběžně se používaly i dobové termíny knihy purkrechtní,
registra ložní, registra komorních platů, rejstříky úroční
apod. Urbáře vznikaly z
iniciativy majitelů panství a
statků pro evidenci platů a
dávek, které jim plynuly z
poddanských usedlostí. Povinnosti poddaných tvořily
buď peněžní platy, naturální
dávky nebo robota. Jednot-

livé druhy se mohly navzájem doplňovat. Zatímco ve
středověku převažovaly
dávky v naturáliích a posléze v penězích, pro raný novověk je charakterističtější,
že vrchnost ukládala více
roboty. Výše finančních odvodů totiž nebyla obvykle
během let valorizována a
ztrácela proto na hodnotě,
zatímco v případě roboty
tento problém odpadal.
Platy a dávky se obvykle
vybíraly dvakrát do roka.

Slezsko za husitských
válek
Za husitských válek dochází
ke značnému oslabení vztahu Slezska k Českému království. Tehdy zůstali obyvatelé Slezska nejen věrni
katolicismu, ale vesměs
patřili k rozhodným odpůrcům husitů. V té době, díky
přílivu německých kolonistů
od 11. století, bylo už území
především ve městech do
značné míry germanizováno, na východě však stále
převažovali Poláci. Husité

sice řadu měst a některá knížectví dobyli, ale vzhledem k
nepevné vládě v samotných
Čechách se pouta mezi oběma
zeměmi uvolnila. Jiří z Poděbrad na jedné straně pro sebe
a své potomky zakoupil Kladsko a Minstrberské knížectví,
na druhou stranu však v boji s
uherským králem Matyášem
Korvínem ztratil nejen Slezsko, ale i ostatní vedlejší země
Koruny české. Matyáš Korvín
zde provedl určitou centralizaci
slezské správy, v níž krále zastupoval vrchní hejtman; centrální orgány měly sídlo ve Vratislavi. Od 15. století začali o
Slezsko projevovat zájem braniborští Hohenzollerni, kteří
roku 1482 získali Krosensko,
poté i některá další území, jako
například Krnovské knížectví.
K České koruně se Slezsko
vrátilo až roku 1490 s nástupem Vladislava Jagellonského
na uherský trůn, de iure však
až s nástupem Ferdinanda I. na
český trůn.

Kvíz pro děti?
Jak se druhým
jménem
jmenovali dva
významní
Janové spojení s
érou husitství?
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Intervenční centrumkomu pomáhá ?
Intervenční centra vznikla
z potřeby pomoci lidem,
kteří se setkali s domácím
násilím. Je to mnohem
častější jev, než se většina
lidí domnívá. Jedná se o
chování, které v partnerském soužití nebo v širší
rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé.

REGTIM Internetový a mobilní turistický
průvodce je v provozu

Program akcí v obci září až
prosinec 2011

Místní akční skupina Nízký
Jeseník ukončila projekt, který netradičním způsobem přináší informace o turistických
zajímavostech v území od
Jeseníku přes Bruntál až po
Moravskoberounsko. Jde o
moderní informační systém
pro propagaci regionu Jeseníky.
Informační systém obsahuje
komplexní soubor informací a
dat o historických, kulturních
a přírodních zajímavostech
regionu včetně informací o
základní turistické infrastruktuře, jakou jsou turistické trasy, cyklotrasy, lyžařské trasy
a základní objekty služeb cestovního ruchu.
Spuštěný webový portál
www.regtim-jeseniky.cz, zajišťuje názornou prezentaci
shromážděných informací o
regionu. Informace jsou prezentovány s využitím interaktivního mapového podkladu
pro efektivní a účelnou propagaci cestovního ruchu ve vybraném regionu. Webový
portál částečně nahrazuje
standardní prostředky jako
informační tabule, kiosky,
tištěné prospekty a publikace.
Součástí služby je i mobilní

1. 10.

Drakiáda

Fotbalové hřiště

ČSŽ

15.10.

Paralelní závody motorek a čtyřkolek

U fotbalového hřiště

ÚAMK Lučaři

Listopad

Výroční valná hromada

Klubovna KD

ČSŽ

3.12.

Výroční valná hromada

KD

SDH

Prosinec

Rozsvěcení vánočního stromku

Obecní úřad

SPOZ

Prosinec

Adventní koncert

KD

SPOZ

Prosinecleden
26.12.

Motoskiering

Leskovec n.M.

ÚAMK Ludaři

Turnaj v mariáši

Restaurace u Marka

Karbaníci

Štěpánská zábava

KD

ČSŽ

KONTAKT NA
INTERVENČNÍ CENTRUM
OPLETALOVA 4/607,
HAVÍŘOV – ŠUMBARK (VEDLE
KRYTÉHO BAZÉNU), PO-PÁ:
8:00-16:00 HODIN, TEL:
596 611 239,
POHOTOVOSTNÍ MOBIL
739 500 634.

25.26.12.

Posláním Intervenčního
centra v Havířově je napomáhat svým uživatelům
při řešení jejich krizové
situace, kterou domácí
násilí určitě je. Pracovníci
intervenčního centra při
své práci dodržují zásady
diskrétnosti, anonymity,
profesionálního a individuálního přístupu, tolerance,
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné.
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průvodce ve formě SW aplikace pro mobilní telefonní
přístroje, který zajišťuje inovativní a moderní způsob
prezentace
regionu
s využitím shromážděných
dat a na základě nejmodernějších technologií (GPS,
GPRS). Aplikace je zdarma
ke stažení na webovém portálu www.regtim-jeseniky.cz.
Zájemci o bližší informace
se mohou obrátit na turistická informační centra v Horním Benešově, Moravském
Berouně, či na obecní úřady.
Komplexní informaci získáte
i v kanceláři Místní akční
skupiny Nízký Jeseník
v Bruntále, na Zámeckém
nám 4, tel.: 775 295 599
(e-mail: masnj@email.cz, ).
Informační systém je otevřený všem zájemcům, kteří si
chtějí nechat nahrát údaje o
své firmě, organizaci, anebo
chtějí touto formou poskytnout či poskytovat zprávy o
existujících nebo připravovaných zajímavostech. Staňte
se i vy součástí tohoto pomocníka.
Ing. Pavel Kolář
Manažer MAS Nízký Jeseník

Vydání 3 / 2011
Kam s vysloužilými elektrospotřebiči v Leskovci čtěte
na straně 2
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Sportovní stránka tentokrát přináší

Podzimní část fotbalového ročníku 20112012 IV.třída skupina B – muži

Fotbalový turnaj
V sobotu 30.7.se konal fotbalový turnaj na místním
hřišti. Původně se měly zúčastnit 4 týmy, nakonec byly
jen 3, neboť Razová se nedostavila. A tak v turnaji
nastoupily domácí SK Leskovec, Spartak Dvorce a
výběr Bruntálu. Ten poskládal p. Michal Černohorský.
K prvnímu zápasu ve 14.00 nastoupily Dvorce a výběr Bruntálu. Hrálo se 2x 30minut. Kuriozitou tohoto
zápasu byla nominace 3 hráček za Bruntál. První gól
sice daly Dvorce, pak ale bruntálští zpřesnili hru a
zápas zcela ovládli. Dvorce inkasovaly 5 branek a
Bruntál po zásluze vyhrál 5:1.
Druhý zápas hráli domácí proti Dvorcům. Domácí
nebyli v plné sestavě a proti rozehraným Dvorcům
tahali za kratší konec. Dvorce
působily fotbalověji a když po
úvodním gólu skórovaly podruhé, bylo rozhodnuto. Domácí
již jen korigovali gólem z rohového kopu, kdy se hlavou prosadil Ondra Sedláček. Domácí
podlehli Dvorcům 2:1.
Třetí zápas měl jasného favorita v hráčích a hráčkách z Bruntálu. Za domácí také nastoupila
jedna hráčka, výměnou za
brankáře hostů. Domácím se
ani tentokrát nedařilo vyhrát.
Prohráli 4:1. Za domácí skóroval J.Šulák.

Rozpis zápasů na podzim
4.9.
M.Morávka—Leskovec
10.9. Dětřichov—Leskovec
17.9. Milotice—Leskovec
24.9. Leskovec—S. Heřmanice
1.10. Rýžoviště—Leskovec
8.10. Leskovec—H.Benešov
15.10. Leskovec—V.Štáhle

poločas

14.00 0-7 0:4
16.30 2-1 1:0
16.00 2-2 1:2
16.00
15.30
15.00
15.00

4.9. M.Morávka - Leskovec
0:7
(poločas 0:4)
Hrálo se v neděli od 14.00 hod za krásného počasí. 5a
úvod sezóny parádní výsledek i předvedená hra hostujících hráčů. Začátek zápasu byl opatrný, ale jen do 15.
minuty, kdy po důrazu hostů si domácí dali vlastní gól.Pak
už měli hráči Leskovce zápas plně pod kontrolou a domácí
k ničemu nepustili. Skóre utěšeně narůstalo ve prospěch
hostů a tak na poločas se šlo do kabin za stavu 0:4 pro
Leskovec. Po přestávce se pokračovalo v rytmu a tempu
hostů, kteří když přidali na důrazu, vždy to bylo pro domácí ohrožení. Po dalších 3 gólech se už závěr dohrával v
poklidu. 5a závěr lze popřát hráčům SK LESKOVEC dobré výsledky i do dalších bojů. Věříme, že budou předvádět
pohlednou hru, ze které budou mít radost nejen hráči, ale
i fanoušci.
Góly 2x vlastní
P.Klapil, M.Repka, S. Stratil, J. Šulák, Z. Orviský
SPORTU ZDAR. Váš sportovní redaktor RU.Z.

Pořadí:

Nenechejte si ujít

Bylo to přípravný zápas hraný fair play a k tomu přispěli i dva rozhodčí z řad místních fandů. 2x pískal
pan Josef Badač a 1x pan Milan Krošlák. Patří jim
velký dík, že se tohoto úkolu zhostili a přispěli k hladkému průběhu turnaje.
1.Bruntál– 2 výhry
skóre 9:2
2.Dvorce– 1 porážka , 1 výhra
skóre 3:6
3.Leskovec– 2 porážky skóre 2:6

Ceny byly rozdány, vítěz turnaje je znám, takže zbývá
popřát všem hráčkám i hráčům úspěšnou sezónu
2011/12. Ať fotbalem baví nejen sami sebe, ale i fanoušky.
SOBOTA 22.10.2011 20.00 hod
v KD v Leskovci, od cca 22.00 hraje country
Kavalerie

Vstupné 150,-Kč, předprodej na obci a v
restauraci U Marka

