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Podzim v obci
5.10. Den seniorů s oslavou jubilantů. Sváteční den pr o naše seniory byl spojený s oslavou výročí
zlatých svateb hned dvou párů. Srdečně gratulujeme.
17.11. Výšlap na Velký Roudný.
Nádherné počasí přineslo štěstí i
lodi Hartě, která poprvé oficiálně
převezla turisty z Leskovce do
Roudna.
30.11. Vánoce. Rozsvěcení str omečku proběhlo již tradičně s vepřovými hody a Vánočním jarmarkem.
Velké poděkování patří všem, kteří
se podíleli na výrobě, prodeji a nákupech. Pro mateřskou školku jsme vydělali 8.640 Kč. Soutěžili jsme o nejlepší koláč 1.místo vyhrála p.V. Kaňoková, 2. p.M. Rohnerová a 3.
p.Minarčíková. Nejlepší pálenku pak
najdeme v těchto domácnostech:1.místo p.Nekoranec, 2.místo
p.O.Kuchařová a 3.místo p.Minarčík.
Gratulujeme.
6.12.2016. Mikuláš. J ako již po několik let i letos přišel svatý Mikuláš,
anděl i strašidelný čert, který přivítal

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

a snad i potěšil všechny děti, které
zavítali do restaurace U Kormidla .
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stejně jako roky minulé dochází k bilancování, co se v
letošním roce podařilo splnit z plánu na rok 2019.
Hodnocení plnění plánu:
Lokalita pro výstavbu RD– zůstává v rozpracovaném
stavu, na základě geologického průzkumu je třeba zpracovat další studii ohledně hospodaření vody v krajině.
Zpracování a realizace koncepce parkování v obcibyly dokoupeny značky a zábrany. Zlepšen koncept parkování v průběhu velkých akcí.
Rekonstrukce veřejného osvětlení– odloženo o rok z
důvodu nutné spolupráce s ČEZ, která bude projekt realizovat v roce 2020.
Projekt dětská hřiště v Leskovci nad Moravicínebyla schválena dotace, budeme znovu žádat o dotaci v
roce 2020.
Oprava komunikace, chodníky– opraveny komunikace v Hartě, uličce U Halgašů a kolem hřiště.
Zpracování územního plánu– byly zpracovány připomínky zastupitelů, v příštím roce začneme s projednáváním na veřejnosti. Byla schválena dotace na pořízení.
Vybavení mateřské školy– pořídili jsme nové postýlky,
peřiny, termohlavice na topení, koberec a hračky za přispění dárců JUDr. Šrámka, a p.Frančáka, kteří oba věnovali školce po 10.000 Kč.
Projekt Zázemí pro návštěvníky Sl. Harty II.– realizace byla ukončena (zázemí pro pláž, nástupiště lodi,
WC, sprchy, prodej). Projekt bude pokračovat vybudování terasy a tábořiště v roce 2020.
Celý rok jsme rovněž pracovali na organizaci společenských, kulturních a sportovních akcí dle plánu. Snažili
jsme se podporovat spolky v obci a zapojit co největší
počet občanů do připravovaných akcí. Srdečně děkujeme
všem občanům, kteří se podílejí na organizaci akcí a zachování tradic v naší obci.
Krásnou zimu vám všem přeje
starosta Leskovce nad Moravicí

Bedřich Buťák

S účinností od 1. 1. 2020 bude činit
cena pitné vody 36,56 Kč/m3 + 15% DPH,
tj. 42,04 Kč/m3 včetně DPH.
Od 1.5.2020 dojde ke snížení sazby
DPH na 10%. Od tohoto data bude cena
pitné účtována se sníženou sazbou DPH a
její výše bude činit 40,22 Kč/m3
Ve srovnání s rokem 2019 se jedná o
nárůst ceny o 2,99 Kč/m3. Po snížení sazby
DPH pak bude nárůst ceny o 1,17 Kč/m3.
Důvodem zvýšení ceny vodného je nárůst ceny el. energie, nárůst ceny surové vody
a v neposlední řadě nárůst mzdových prostředků a zákonná povinnost zahrnout do ceny
vodného dostatečný objem finančních prostředků k zajištění financování obnovy vodovodu. Spol. VaK Bruntál a.s. plánuje pro rok
2020 z vlastních prostředků obnovu vodovodů, kanalizací a realizaci dalších investičních
akcí v objemu přesahující 43 mil. Kč
Stočné pro rok 2020 41,99 Kč/m3 s DPH.
Pro srovnání průměrná cena v ČR
vodné je 45,97 Kč/m3
stočné 42,40 Kč/m3

Silvestr v kulturním
domě 31.12.
Od 17 hod. se bude konat výroční schůze spolku SAL , prosíme
členy o dochvilnost , připravte si
náměty na další rok a příspěvky
pro rok 2020.
od 18 hod . Volná zábava, badminton, ping pong, kulečník, stolní fotbal, tanec.
Jídlo: s sebou
Pití: s sebou
Vstupné: příspěvek na pronájem
KD dle počtu účastníků
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Předprodej vstupenek na obecním úřadě od 5.1.2020, cena je 250 Kč
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Tříkrálová sbírka 2020
Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce (2019) vřele přijali
koledníky a štědře je obdarovali.
V lednu 2020 vyrazí do ulic Tří králové, aby podpořili Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR. Tři krále můžete potkat v rozmezí od 1.ledna do 14.ledna 2020. V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou
sbírku organizuje čtvrtým rokem Charita sv. Martina – pobočka Charity ČR. Do sbírky v našem regionu
se každým rokem zapojí až 200 dobrovolných koledníků a vedoucích skupinek, kteří jsou ochotni i
v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné.
Charita sv. Martina hledá i nové koledníky – děti i dospělé. Koledování pr obíhá př edevším o víkendech. Chceš být Kašpar, Melichar nebo Baltazar? Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv. Martina tel. 734
264 333. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z Východu), kteří se podle tradice přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. Ke králům hledáme
také doprovod starší 15 let. Kostýmy jsou žádoucí.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům v našem městě a regionu – nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené pečovatelské a ošetřovatelské služby – domácí péče. Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i přes často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých domácnostech.
Celkem na území Charity sv. Martina (Br untálsko a Rýmař ovsko) se v lednu 2019 podařilo vybrat
474 268 Kč:
65% z výtěžku, tedy 308 274 Kč pomohlo přímo Charitě sv. Martina. Rozšířila nabídku půjčovny
zdravotnických pomůcek o 3 oxygenerátory a 1 mobilní WC. Dofinancovala provozní ztrátu Charitní pečovatelské služby, jejíž udržitelnost je v našem rozsáhlém regionu finančně náročná, ale
velmi žádaná.
Dále 15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, která využívá výnos tříkrálové sbírky
na podporu vlastních poskytovaných služeb, tedy např. nízkoprahových zařízení pro děti a mládež,
ve Vesničce soužití, v sociálně-aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v ohrožených lokalitách
(Šance domova);
10% výnosu sbírky se věnuje na humanitární pomoc do zahraničí, především na Ukrajině a
v Moldavsku. Balíky základních potřeb pro rodiny postižené konfliktem na východě Ukrajiny,
v Moldavsku v rámci projektu Důstojný život pomoc chudým seniorům, realizace anglického příměstského tábora pro děti z vesnice na Zakarpatí, pořádání Psychologického semináře pro 20 specialistů v poskytování psychologické pomoci postiženým válkou.
5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika;
a 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
Výnos Tříkrálové sbírky v roce 2020 plánujeme použít na nákup dalších zdravotnických pomůcek dle zájmu našich klientů, ať můžeme zdravotnickou pomůcku nabídnout co nejrychleji potřebným lidem. Chceme pokračovat v poskytování terénních služeb, které jsou finančně prodělečné (pečovatelská služba a domácí péče – ošetřovatelská služba).

ZAČNĚTE S NÁMI
ROK DOBRÝM
SKUTKEM!
Děkujeme.
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POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, které je jako jediné
zdarma, přechází na nový standard DVB-T2
Od dubna 2020 bude v Leskovci postupně ukončováno vysílání na stávajících frekvencích.
Co je třeba udělat pro to, aby vaše televize fungovala?
1. Pořídit si set top box (cena startuje na 550 Kč, i nejlevnější boxy umožňují příjem v HD kvalitě
a lze je připojit i nejstarším televizorům) nebo televizor, které nový signál umí přijmout. Podívejte
se, které přijímače již byly na příjem DVB-T2 a kodek HEVC certifikovány www.dvbt2overeno.cz.
V obchodech poznáte certifikované přijímače podle nálepky DVB-T2 ověřeno.
2. Naladit si DVB-T2 vysílání již dnes. V případě individuálních antén není obvykle potřeba činit
žádné změny. U společných antén v bytových domech je nutné povolat specializovanou servisní
firmu. Specializovaných servisních firem je omezený počet, doporučujeme proto tento krok učinit co
nejdříve. Jejich seznam také najdete na webu www.dvbt2overeno.cz. reno.cz
Pokud budete mít dotazy, obraťte se na naši zákaznickou linku: +420 800 929 929 (Po – Pa,
8:00 – 20:00), můžete nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.dvbt2overeno.cz a informace jsou dostupné také prostřednictvím informačního TV kanálu Nalaďte se na DVB-T2.

OLEJE A TUKY 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.
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace.
Stačí olej doma slévat do nádob na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci.
Pro naši obec zajišťuje přistavení, vývozy a následnou likvidaci jedlých olejů a tuků firma Trafin Oil, a.s.
Ostrava, oprávněná k nakládání s tímto druhem odpadu.

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 budou umístěny od 1.1.2020
na ulici Benešovské a u parku
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PROVOZNÍ DOBA
RESTAURACE
U KORMIDLA
24.12. a 25. 12. zavřeno
26.12. 14:00 až 22:00 hod
27.12. 17:00 až 22:00 hod.
28.12. 11:00 až 22:00 hod.
29.12. 11:00 až 19:00 hod.
30.12. až 3.1. 2020 zavřeno

Kulturní dům pro
veřejnost otevřen
Na zavolání
Tel: 732 717 726

Ve dnech 23.12.- 5.1. 2020
nevaříme menu .
Srdečně zveme všechny
zájemce na
TURNAJ V MARIÁŠI
dne 26.12. od 15 hod.
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Hasičská sezóna 2019

Co znamenal rok 2019 pro družstva hasičů
z Leskovce nad Moravicí? Radost, zklamání a spoustu nových zkušeností.
Na začátku roku jsme začali jezdit do tělocvičny v Razové a pilně cvičili, aby byla
nadcházející sezona co nejúspěšnější.
Jakmile už nám roztály poslední zbytky
sněhu a vylétli první ptáčci, vytáhli jsme
mašinu a začali trénovat na našem fotbalovém hřišti.
Po absolvování okrskového kola v Š. Nivě
se nám rozjel i maraton Pradědské ligy.
Klukům se ze začátku moc nedařilo. Školácké chyby jim padaly jedna za druhou,
ale na přelomu sezony chytili druhý dech a
dali se dohromady. Holt je to o 7 lidech,
kteří musí být sehraní a doplňovat jeden
druhého. V mužské kategorii je se celkem
na co dívat (tím teď nemyslíme postavy
některých závodníků), ale spousta konkurenčních týmů předvádí vynikající časy, a
tak to hoši neměli vůbec jednoduché.
V rámci Hasičské ligy Praděd posbírali
celkem 2x první místo, 2x druhé místo, 1x
třetí, 1x čtvrté, jedenácté a dvanácté
místo a 4 neplatné pokusy. Měli našlápnuto
na bednu, jenže poslední soutěž se jim nevyvedla tak, jak by si představovali. A po
následném odečtu bodů, skončili celkově
až na 5. místě. Před nimi byla družstva
z Š. Brodu
A, Š. Nivy,
Vrbna p. P. a
zlatí kluci
z Janovic.
Mimo tuto
ligu se naši
muži účastnili Olomoucké noční ligy, Holba
Cupu, October Cupu a
také největší soutěže ČR v Širokém Dole,
kde se umístili na 32. místě ze 150 týmů.
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Ženy z Leskovce to měly jasné už
od začátku. Přibyly nám nové posily do týmu, které se rychle zaučily
a seběhly se s námi, jako by k nám
patřily už odjakživa. Letošní sezóna byla výjimečná tím, že po celou
dobu jsme si držely první příčku
v tabulce. (Štěstí jsme občas měly
víc než rozumu, ale na to už se nikdo neptá !)
Zopakovaly jsme tedy roky 2015,
2016 a 2017 a staly jsme se opět
Mistryněmi Hasičské ligy Praděd!
Celkově jsme posbíraly 5x první
místo, 2x druhé, třetí a čtvrté
místo, 1x šesté místo a jednou
chtěný neplatný pokus (kvůli odečítání bodů). Za námi se řadily
týmy z Vrbna p.P. a Š. Nivy. Mimo
ligu jsme se dostaly na jednu
z největších soutěží October cup,
který se koná co dva roky ve
V.Hošticích. Parádně rozběhnutý
útok však nakonec skončil nezdarem. Navštívily jsme také Dolní Libinu, ale bohužel na půjčeném
proudu byl prostřik moc velký, a
tak nám čas na bednu nestačil.

Závěrem bychom chtěly jménem
sboru poděkovat VŠEM našim kamarádům a fanouškům, kteří nás
v tomto roce podporovali, a nadále
doufáme, že při nás budete stát i
v příštím roce. Přejeme klidné prožití svátků a mnoho úspěchů do
příštích let. L.Turková a E. Jelínková
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