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Léto v obci
6.7. Otevírání naučné stezky Zatopené osudy. Za přítomnosti sochaře
p.Dostála a manažerky projektu
p.Zónové jsme slavnostně otevřeli
naučnou stezku. Klub aktivních Leskováků zorganizoval pohoštění na
konci stezky, výsadbu dvou dubů a
vypletí růžových keřů u makety
mostu.
9. až 13.7. Vodnický splav– letos
jsme byli hlavní hostitelskou obcí,
takže jsme si užili bohatý program
Rybníkářů, divadel MRAK, MAGNET, XAVER i babičky Dadly.
27.7. Sportovní den obce – pořádající složka obec dosáhla na první
místo v letošním vodním ročníku.
Koukněte na další zajímavé fotky na
stránkách obce.

10. a 11.8. Vavřinecké hody - při slavnostech obce vystoupili: famózní Petra
Janů, Horkýže Slíže a Maratón, strhující
Miro Šmajda a Pavel Dobeš. Krásný program byl připraven nejen pro děti, ale i pro
dospělé. Ke spokojenosti návštěvníků přispělo výborné občerstvení a organizace.
Tak vzpomínáme na naše hody a děkujeme všem, kteří se účastnili náročných příprav.

září 2013
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,
definitivně skončilo letošní vydařené léto a
nám po něm v okolí zůstaly hromady odpadků a
uježděných míst. Turisté jezdí s auty přímo k
vodě, stanují, kde se jim to zrovna líbí, jako záchody jim slouží lesíky. Vím, že se to nelíbí vám
stejně jako mně. Proto bych rád od příštího
roku podpořil vznik minimálně jednoho veřejného tábořiště, omezil přístup aut k vodě, vybavil pláže a dal pravidla lodní dopravě, aby lodě, surfy apod. neohrožovaly bezpečnost plavců. Vím, že toto vše není v mé kompetenci, neboť zde vstupují do hry Povodí Odry, Plavební
správa Přerov, aktivita podnikatelů atd.. Ale je
nutné udělat vše, co je možné. Chceme, aby
nám za pár let nezbyla jen zdevastovaná příroda a znechucení turisté odvážející si vzpomínky
na odpadky a nedostatečné služby.
V obci právě probíhá rekonstrukce kulturního
domu, jejíž ukončení je plánováno do
31.10.2013. Budu se na vás všechny těšit při
provozu kulturního domu přes zimní období
tak, jako tomu v minulém roce.
Snažíme se využít posledních záchvěvů dotačních programů a žádáme o všechno, o co žádat
můžeme – zateplení školky, obecního domu, restaurace U Kormidla, výstavbu domu pro seniory, chodníku na Benešovské. Věřím, že budeme úspěšní nejen v žádostech, ale i v pečlivé a
včasné realizaci těch projektů, které nám budou schváleny.
Na základě podnětů občanů týkající se rozvoje
obce jsme stanovili plán obce na tento rok a
zpracovali jsme Místní program obnovy obce,
který představuje závazný dokument pro další
zastupitelstvo. O vyhodnocení plánu na tento
rok Vás budu informovat v příštím čísle zpravodaje.
Krásný podzim vám všem přeje
starosta Bedřich Buťák

VOLBY do POSLANECKÉ
SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Organizační opatření v obci
Leskovec nad Moravicí pro zajištění konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v roce 2013
Proběhnou ve dnech
25.10. od 14 do 22 hod
26.10. od 8 do 14 hod
V budově mateřské školy v obci
Leskovec nad Moravicí

Kam za sportem?
Od října znovu cvičíme v budově
mateřské školy se Simonou a Evou
Tréninky dětí ve Sboru dobrovolných hasičů – každý pátek od
17.00 na hasičárně, zveme i nové
zájemce

Stránka 2

Vydání 3 / 2013

Novela zákona o ochraně ovzduší a Společný program na
výměnu kotlů

1) Novela zákona o ochraně ovzduší

Od 1.9.2012 je platná novela zákona o ochraně ovzduší, ze které vyplývá několik zásadních změn pro uživatele kotlů na tuhá paliva v
ČR. Mezi hlavní důsledky patří:
Revize kotlů na tuhá paliva
- první revize jsou povinné od 1.1. 2017.
- revize si musí zajistit každý majitel rodinného domu, který teplou vodu ve svém objektu
ohřívá kotlem (nebo i krbem) o jmenovitém
příkonu 10 až 300 kW. Kdo nepředloží revizi
kotle, může obdržet pokutu až 20.000 Kč. Je
povinností zajistit si revizi kotle minimálně jednou za 2 roky.
Zákaz používání vyjmenovaných paliv
- od 1.9.2012 je zakázáno spalovat mimo jiné
uhelné kaly nebo lignit. Pod pokutou 50.000
Kč
- stejně tak dostane pokutu až 50.000 Kč každý, kdo ve svém kotli spaluje jiné palivo, než
pro které je kotel certifikován. To se týká
zejména těch, kdo v kotli na uhlí nebo na dřevo spalují plasty nebo gumu.
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy od roku
2014
- od 1. ledna 2014 stát zakázal prodej kotlů 1.
a 2. třídy. Ty v posledních letech tvořily až
80% všech prodávaných kotlů na tuhá paliva
v ČR.
- od 1. ledna 2018 bude platit dokonce zákaz
prodeje i kotlů z 3. třídy a na trh se budou moci uvádět pouze skutečně nízkoemisní kotle 4.
a vyšší třídy.
Zákaz používání kotlů 1. a 2. třídy od
1.9.2022
- od 1. září 2022 musí každý majitel kotle na
tuhá paliva prokázat, že jeho zdroj splňuje parametry minimálně 3. třídy.
- Pokud při revizi majitel kotle o příkonu od 10
do 300 kW používaného v rodinném domě neprokáže to, že jeho zdroj splňuje minimálně
parametry 3. třídy, dostane pokutu až 50.000
Kč.
- nejvyšší mírou jsou podpořeny instalace automatických kotlů na uhlí a dřevní pelety 4.
nebo vyšší třídy (dotace je až 60.000 Kč)

2) Společný program na výměnu kotlů
Aby se podpořila výměna zastaralých
kotlů 1. a 2. třídy za nové nízkoemisní
zdroje, byl od února 2012 zahájen pilotní projekt v Moravskoslezském kraji,
tzv. kotlíková dotace. Tento dotační titul
se ukázal jako velice úspěšný a na podzim 2013 již funguje ve 3 krajích ČR.
Další kraje o vstupu do kotlíkových dotací jednají.
Hlavní záměry kotlíkových dotací
jsou:
- odstranění starých nevyhovujících kotlů s ručním přikládáním, které jsou největšími zdroji znečištění v mnoha obcích.
- finanční podpora instalace nových tzv.
nízkoemisních spalovacích zdrojů
Výhody kotlů 4. třídy oproti běžným
kotlům 3. třídy jsou následující:
- až o 10 % vyšší účinnost (a tím pádem
nižší spotřeba paliva)
- poloviční emise (a tím výrazně nižší
dopad spalování na životní prostředí)
- o jednu úroveň vyšší míra bezpečnosti
výrobku
Kdo odstraní svůj starý kotel s ručním
přikládáním a pořídí si nový automatický
kotel na uhlí 4. třídy, získá tyto výhody:
- ušetří na palivu (uhlí) až 10 tisíc ročně
- ušetří každý rok 180 hodin svého času, který může věnovat rodině, zálibám
nebo jiné práci (k automatu stačí chodit
přikládat uhlí a vynášet popel jednou za
3 až 5 dnů)
- přestane obtěžovat své sousedy často
nesnesitelným kouřem ze svého vysoce
neekologického kotle a nikdo už nepozná, že doma topí uhlím. (Majitel nového automatického kotle na uhlí 4. třídy
vypustí do ovzduší až o 100 kg méně
prachu než ten, kdo vytápí svůj objekt
zastaralým kotlem 1. nebo 2. třídy.)
Pokračování na str.4
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Informace ze 17. a 18. zasedání Zastupitelstva obce
ZO schválilo prodej pozemků parc. č.st 471 o výměře
100 m2 v k.ú Leskovec nad
Moravicí manželům Hoďákovým za cenu 50Kč/ m2
plus náklady s prodejem
spojené .
ZO schválilo účetní závěrku
a závěrečný účet obce za
účetní období 2012.
ZO schválilo poskytnutí finanční částky ve výši
49.006,57 Kč Obci Razová
na dofinancování platů zaměstnanců naší MŠ a po-

skytnutí finanční částky
ve výši 60.739 Kč obci
Razová na dofinancování platů zaměstnanců
ZŠ a MŠ Razová.
ZO neschválilo pořízení projektové dokumentace k získání stavebního povolení a doplnění
zadávací dokumentace
pro akci s názvem Revitalizace po hornické
činnosti v okolí Slezské
Harty.
ZO schválilo Smlouvu o

této občanské vybavenosti č.
smlouvy
je zhoto- p. 204 - Restaurace U
vení projektu s názvem Kormidla.
Zpevnění manipulační ZO schválilo uzavření
plochy k fotbalovému smlouvy o právu umístit
hřišti za cenu 295.000 Kč stavbu (kanalizace) mezi
s p. Nyilfou Štefanem.
obcí a Ing.Kovaříkem.
ZO schválilo Smlouvu S dovětkem o zřízení
dle návrhu s Ing. Plíšti- věcného břemene za jedlem. Předmětem této norázovou úplatu 1.000,smlouvy je organizace Kč. Právo věcného březadávacího řízení na mene bude spočívat v
akci Snížení energetické právu umístění zemní
náročnosti a výměna kanalizační přípojky pro
zdroje vytápění budovy objekt č. p. 20.

ZO neschválilo záměr prod ej e b u do v y č. p . 2 0 4
z majetku obce a přilehlých
pozemků.
ZO schválilo záměr na vybudování novostavby bytového domu pro seniory- 8
byt. jednotek na par.číslo
1001/ 1.

ZO schválilo záměr na
snížení energetické náročnosti a výměny tepelného zdroje budovy
mateřské školy č.p.350,
obecního úřadu č.p.42
a podání žádostí o dotaci z OPŽP prioritní osy
3.
ZO schválilo nabídku
na energetické úspory

kulturního domu – stavba firmu EKOBAU INVEST v nabídkové ceně
s DPH 2.382.014 Kč.
ZO schválilo nabídku na
energetické úspory kulturního domu dodávky
firmu ŠINDELKOVÁ
NINA, v nabídkové ceně s DPH 794.915,55
Kč.

dílo—předmětem

Výše uvedené informace
tvoří pouze výběr z jednání zastupitelstva.
Všechna schválená usnesení najdete na obecních
stránkách v sekci Obecní
úřad—Zastupitelstvo—
Usnesení.

majitel starého kotle 1. nebo
2. třídy svůj zastaralý zdroj
Pokračování ze str.3 Kotlíkové dotace
nahradit a kotlíková dotace
Investice do nové kotelny s Státního fondu životního
je výborná příležitost, jak tuautomatickým kotlem na uhlí prostředí na odkaze: http:// to výměnu provést nejlevněji
4. třídy se pohybuje okolo 100 registrace.nzu2013.cz/np/ s návratností do dvou let.
tisíc Kč. Po odečtení dotace vyhledavani-vyrobku/
60 tisíc zůstává doplatit 40 ti- Seznam obsahuje pouze Pokud máte zájem ušetřit na
síc Kč. Díky roční úspory 10 100 % legální výrobky, topení až 10 tisíc korun ročtisíc na palivu se tato investice které prošly akreditovanou ně, pokud máte zájem šetřit
vrátí do 4 let. Pokud majitel zkušebnou, splňují veške- svůj čas a pokud už nadále
nového kotle započte do ná- ré podmínky emisí, účin- nechcete obtěžovat své okolí
kladů i svůj čas, který musel nosti a bezpečnosti výrob- vysokými emisemi prachu,
trávit neustálým přikládáním ku. Pouze tyto kotle, pro- získáte více informací na
ve starém kotli, tak se pořízení věřené Státním fondem www.sfzp.cz v sekci Národní
nového automatu vrátí do 2 životního prostředí jsou programy.
let! Oficiální seznam dotova- finančně podporovány.
ných kotlů je zveřejněn na
stránkách
Do roku 2022 musí každý
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Program akcí v obci říjen až prosinec 2013

19.10.

Zvěřinové hody a taneční večer s Kozlovkou

Restaurace U Marka

p.Sklář

26.10.

Úklid hřbitova

hřbitov

ČSŽ, obec

2.11.

Halloween – program pro děti

Restaurace U Marka

p.Sklář

9.11.

Podvečer se sv. Martinem

9.11.

Taneční večer s DUO YAMAHA

Restaurace U Marka

p.Sklář

17.11.

Výšlap na Velký Roudný

Velký Roudný

ČSŽ

20.11.

Vánoční dílna

MŠ Leskovec n/M.

obec

23.11.

Výroční valná hromada

KD

ČSŽ

23.11.

Turnaj v šachu

Restaurace U Marka

p.Sklář

1.12.

Rozsvěcení vánočního stromku

Obec

SPOZ

7.12

Výroční valná hromada

KD

SDH

7.12.

Mikulášská nadílka

Restaurace U Marka

p.Sklář

Restaurace U Marka

p.Sklář

Karaoke párty – Michal Špičan

14.12.

hřiště u panelových domů

obec

prosinec

Adventní koncert

Kostel sv. Vavřince

SPOZ

25.12.

Štěpánská zábava

KD

ČSŽ

26.12

Turnaj v mariáši

Restaurace U Marka

karbaníci

Předprodej vstupenek na Zvěřinové hody s Kozlovkou a
na taneční večer s DUO YAMAHA je od 7.10.2013 v
Restauraci U Marka
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Hana Potměšilová (NFOZP): I zdravotně postižený může
pracovat, potřebuje jen šanci

V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením,
tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina z nich shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva, tedy všichni potenciální zaměstnavatelé jsou
i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem
se zdravotním postižením. Nedokáží si je
představit jako schopné kolegy. Bohužel
ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením u
subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi omezené a
zpřísněné náhradní plnění v tomto směru
nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na odvodech,
které
se
nikdy
k lidem
s postižením, kteří již pracovat nemohou,
nijak nedostanou, než aby daly například
kratším úvazkem šanci pracovat ženě po
rakovině prsu, člověku s roztroušenou
sklerózou, Crohnovou nemocí… O této
problematice jsme si povídali s Hanou Potměšilovou, ředitelkou Nadačního fondu
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).
S jakými předsudky v této oblasti jste
se setkala nejčastěji? A jak s nimi lze
bojovat?
Společnost si většinou pod pojmem
„postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob (OZP). Málokdo ví, že OZP
jsou také lidé s těžší formou alergie, lupénkou, epileptici či ženy po rakovině prsu.
Tito lidé však mají odbornou kvalifikaci
stejně jako zdraví lidé. A jak s tím bojovat?
Potřebujeme především vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých formálních i neformálních setkání, školení, v rámci vzdělávacích projektů životní příběhy lidí

se zdravotním postižením, kteří pracují na
manažerských pozicích.
Z čeho mají zaměstnavatelé strach?
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do
svých řad osobu se zdravotním postižením
ohrazují tím, že takový člověk by je stál finance navíc už tím, že by musely upravit
pracoviště a vytvořit mu speciální podmínky.
A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne
všichni zdravotně postižení jsou na vozíčku
nebo výrazně pohybově omezení. Zdaleka
ne všichni potřebují speciální podmínky na
pracovišti. Potřebují jen dostat šanci stejně
jako zdraví lidé.
Proč by měly firmy zaměstnat osobu se
zdravotním postižením?
Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s
více jak 25 zaměstnanci, tedy i úřad, škola
ale i nezisková organizace, které nezaměstnávají OZP, musí buď platit již zmíněné
„pokuty“, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění. Uvedu příklad. Pokud má např.
základní škola ve vašem okolí více jak 25
zaměstnanců a nezaměstnává člověka
s postižením, musí odvést za jednoho chybějícího zdravotně postiženého kolegu odvod do státního rozpočtu v částce téměř
65 000 Kč nebo nakoupit výrobky či služby
z chráněného trhu práce za více jak
200 000 Kč. Co ale taková škola od
„chráněných dílen“ nakoupit skutečně může? Přefakturovat přes ně učebnice nebo
školní pomůcky? To je od roku 2012 ale už
za hranou zákona a vystavila by se tak riziku, že přijde kontrola z inspektorátu práce,
která jí doměří odvod do státního rozpočtu.
A ještě pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola
měla na pozici paní učitelky třeba ženu po
ablaci prsu nebo v pozici školníka člověka
po infarktu? Nejenom, že by tak získala pracovitého a kvalifikovaného člověka, ale vyplatilo by se jí to i z ekonomického hlediska.
Více o činnosti a projektech nadačního
fondu, ale také současné legislativě se
dozvíte na www.nfozp.cz
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Wellness v penzionu u Marka
Po menších stavebních úpravách a zlepšení příjemného prostředí pro celkovou relaxaci dochází od
1. října k několika změnám v provozu wellness.

Balneoterapeutické koupele
Leskovec nad Moravicí č.329
Balneoterapeutické koupele v dřevěných modřínových vanách za účelem
celkové regenerace, relaxace a odpočinku lidského organismu.
Druhy koupelí:
•
•
•
•
•
•

Koupel v mořských řasách - díky obsahu jodu stimuluje látkovou výměnu, čímž startuje odtučňovací kůru
Kleopatřina koupel - pomerančový sen - působí antidepresivně, osvěžuje a povzbuzuje mysl
Kleopatřina koupel - medový sen - pomáhá při nachlazení a podporuje obrany schopnost organismu
Kleopatřina koupel - růžový sen - regenerace pokožky a uklidňující koupel
Afroditina koupel - díky mléčným proteinům omlazuje pokožku a mořské řasy startují odtučňovací kůru
Pivní koupel - výrazně zlepšuje
funkci celého těla a jeho obranyschopnost, pročišťuje krevní oběh
a uvolňuje svaly

Během samotného provozu budou rozšířeny o další relaxační koupele.
V ceně bude zahrnut čajový a ručníkový
servis (župan, osuška)
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Novinka
Saunový rituál

SAUNA

Kromě normálního provozu lze za příplatek cca 50,- Kč/osobu nově objednat i
léčebnou formu, tzv. saunový rituál, který se skládá ze dvou částí:
- polévání horkých kamenů aromatickou esencí
-potírání pokožky různými tělu prospěšnými produkty, tzv.peelingy
Můžete si užít rituály s použitím těchto produktů:
•
Cukrový s kokosovým olejem- cukrová třtina působí jako peeling, krystalky se v horku rozpouští na těle
•
Kávový- rozemletá káva smíchaná s lučním medem působí jako mimořádně
účinný peeling, po jejím použití máte kůži hebkou jako miminko
•
Jogurtový- bílý jogurt má vyživující efekt na pokožku
•
Solný- peelingová sůl obohacená minerály, podáváme s citronovým masážním olejem. Je používána výhradně sůl z Mrtvého moře, která díky vysokému počtu minerálů zlepšuje revmatické, artritické a kožní potíže (lupénka,
ekzémy, alergie), zároveň uvolňuje bolest těla a svalů
•
Medový- díky vysokému obsahu přírodních látek je vysoce výživný na pokožku. Med výrazně v horku ztrácí svou lepkavost a vyhlazuje pokožku.
Dopřávála si i samotná královna Kleopatra
•
Pivní- díky vysokému obsahu piva bohatého na vitamíny a minerály šetrně
odstraňuje suché a hrubé šupinky kůže, vyživuje pokožku
•
Kokosový- mimořádně účinný peeling, vyhlazuje a vyživuje pokožku
Aromatické esence k polévaní horkých kamenů:
•
Eukalyptus
•
Máta
•
Lipový květ
•
Levandule

V ceně bude zahrnuto malé ovocné osvěžení s nápojem
jako poděkování za absolvování saunového rituálu.
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem
můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové
obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor,
použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!Pokud jsou vedle
sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu.
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Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový
karton
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak
sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků,
které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte
sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Věděli jste, že.
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat.
Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na
skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak
použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady
už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme.

23 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se
toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 71 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak
nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky
třídění odpadu je v atmosféře o 1 114 840 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2012:
•

vytřídil každý Čech průměrně 39,1 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)

•

70 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

•

71 % obalů bylo využito a recyklováno
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SDH Leskovec nad Moravicí
pokračuje ve slibné reprezentaci
Letošní sezóna pomalu končí. Naše hasičské
družstvo mužů a žen čeká poslední, letošní
závěrečná soutěž, která se bude konat
v Jeseníku, na hřišti s umělým trávníkem. Je
to takové vyvrcholení letošní hasičské sezóny. Družstva se zúčastnila několika soutěží.
Někdy se dařilo, ale někdy se nedařilo. Jak
se říká: ,, Čest poraženým, sláva vítězům”.
Zkoušeli jsme štěstí i mimo okres Bruntál Jelenice (u Vítkova), Služovice ( u Opavy),
noční soutěž se svítící kádí. V této soutěži
jsme nebyli příliš úspěšní.
V našem okresu Bruntál a Jeseník, kde
muži soutěží v rámci Hasičské ligy Praděd, jsme získali hned několik prvních
míst. Celkově bojujeme o 4.—3. místo.

Mladí hasiči se zúčastnili během letošních
prázdnin pouze dvou soutěží. 3. srpna
v Široké Nivě a Svobodných Heřmanicích,
kde obsadili krásná první místa. Momentálně
se připravují na branný závod Hry Plamen
2014, který se bude konat, 5. října 2013 ve
Starých Heřminovech. V zimní sezóně je
čeká neoficiální Mistrovství Čech, Moravy
a Slezska v Havířově, které proběhne
v únoru 2014.
Dne 7. září se konalo Hasičské odpoledne
pro děti a dospělé, kdy byly připraveny, jak
pro děti, tak i dospělé hry, prohlídka hasičské
zbrojnice, výstava pohárů a diplomů. Pro
všechny přítomné bylo k dispozici občerstvení. Zábava probíhala do pozdních nočních
hodin.
Věříme, že i příští sezóna přinese družstvům mužů, žen a hlavně mladým hasičům plno sportovních úspěchů. Přejeme
hodně štěstí.

V srpnu se muži a ženy zúčastnili Noční pohárové soutěže ve Zlatých Horách, odkud
jsme dovezli dvě první místa + putovní pohár. Září bylo taky velmi štědré. Ve Světlé
Hoře jsme s přehledem vybojovali také dvě
první místa a dovezli jsme si tak, již podruhé putovní poháry. Velmi úspěšnou soutěží Srdečně gratulujeme všem členům SDH a
byla Pohárová soutěž ve Vraclávku. Znovu přejeme spoustu dalších úspěchů.
dvě krásná první místa a putovní poháry.
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