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Podzim v obci
3.10. Den seniorů s oslavou
jubilantů. Poblahopřáli jsme
těm, kteří v druhé polovině roku
slaví narozeniny, snědli velikánský dort, zahráli si soutěž Kufr
a nakonec si i zatancovali.
27.10. Uspávání broučků. Ve
školce jsme si vyráběli v podzimní dílně, Lampiónový průvod
prošel vesnicí a akci jsme zakončili na dětském hřišti stezkou
odvahy, hrami a pálením ohně.
Počasí nám přálo a velcí i malí si
akci náležitě užili.
17.11. Výšlap na Velký Roudný. Úžasně krásné počasí odměnilo všechny turisty, kteří dobyli
vrchol.
21.11. Vepřové hody. Již třetí
ročník tradiční vesnické zábavy
se opět vydařil. Ochutnávalo se,
zpívalo a hrálo na harmoniku a
housle, vařilo i prodávalo. Poprvé jsme soutěžili o nejlepší koláč. 1.místo vyhrála p. Minarčíková, 2. p.Čudová a 3.
p.Halgašová. Zvláštní cenu diváků získala p. Buťáková.
29.11. Rozsvícení vánočního
stromu. U stromečku jsme si
zazpívali koledy a v kulturním
domě na nás čekal punč, zabíjačkové speciality a krásné vystoupení našich dětí a dětí z mateřské školky.
9.12. Vánoční pracovní dílna.
Již tradičně jsme nazdobili
spoustu perníčků, vyrobili nádherné dřevěné anděly, svícínky z
jablek a vánoční přání.

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

12.12. Adventní koncert v kostele sv.
Vavřince. Teplý grog a
perníčky, krásný koncert sólistů Slezského
divadla v Opavě a
poutavé básně Oldřicha
Kolovrata vytvořily
úžasnou vánoční atmosféru.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stejně jako v minulých letech dochází k bilancování toho,
co se v letošním rušném roce podařilo splnit z plánu na
rok 2015 a co nikoliv:
Příprava výstavby cesty za panelovkou. Byly odkoupeny pozemky a zahájeno stavební řízení.
Chodník na Benešovské. Projekt byl úspěšně realizován.
Osvětlení u kulturního domu. Realizováno.
Výstavba domu pro seniory. Realizace probíhá, předpoklad dokončení– srpen 2016. Podmínky výběru
zájemců o bydlení bude ZO zpracovávat na jaře 2016.
Oprava panelové cesty. Nebyl v letošním roce vypsán
vhodný dotační titul.
Okolí Kulturního domu. Nebylo realizováno.
Oprava hřbitovní zídky. Dokončení záklopu opravené
zídky. Nebylo realizováno.
Vybavení přísálí kulturního domu (stůl, židle). Odloženo na příští rok z důvodu možných dotací.
Zateplení a výměna oken OÚ a MŠ. Realizováno.
Přípojka elektřiny na fotbalové hřiště. Realizováno v
úspornější variantě.

Reprezentační ples obce
Leskovec nad Moravicí

20.2.2015
Host Kamélie
Živá hudba Mistral
Cimbálová muzika Gizdi
Taneční vystoupení brazilský zouk,
angolská kizomba a lambazouk

Zřízení ploch pro veřejné tábořiště a parkoviště U Hájenky. Nepodařilo se dohodnout na místě s Povodím
Odry.

Silvestr v Kulturním
domě

Zátoka a bývalá klubovna SSM. Zřízena pracovní komise pro cestovní ruch. Studie podoby zátoky prozatím
odložena.

Schůze Spolku aktivních
leskováků od 18 hod.
Silvestr od 19 hod.

Výsadba aleje- podél cesty na pláž + realizace dynamické makety údolí Moravice. Realizováno.
Aktivně se podílet na zřízení autobusového spoje
Leskovec- Opava. Provozován letní víkendový spoj.
Doplnění dětského přírodního hřiště a parku. Vahadlová houpačka, kolotoč- realizováno.
Kulturní a sportovní akce. Realizovány dle plánu akcí.
Pozititvně vyhodnoceno setkání s jubilanty.
Věřím, že v dalším roce se nám podaří na naši práci
úspěšně navázat a pokračovat v rozvoji obce.
Krásnou zimu vám všem přeje
starosta Leskovce nad Moravicí

Bedřich Buťák

Badminton, ping pong, kulečník,
stolní fotbal, tanec, Activity
Jídlo: s sebou
Pití: s sebou
Vstupné: příspěvek na pronájem
KD dle počtu účastníků
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Vydání 4 / 2015 Obecní úřad informuje
Od 1.1.2016 nabývá platnost Obecně závazná vyhláška č.2-2015 o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Tato vyhláška zapracovává změny v legislativě a
mírně pozměňuje článek 6 Osvobození a úlevy:
Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
•
umístěna do dětského domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.
•
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.
•
jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo umístěna v domově pro osoby
se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném
bydlení.
•
poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a), kteří se dlouhodobě (déle než 1 rok) zdržují mimo ČR.
•
poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a), po dobu výkonu trestu odnětí svobody delšího než 1 rok.
Úleva se poskytuje: Poplatníkovi dle čl. 2 odst. 1
písm. a), který se soustavně připravuje na budoucí povolání a který prokáže dlouhodobý pobyt mimo obec,
se poskytne úleva ve výši 30,- Kč za každý měsíc.
Zároveň byl navýšen poplatek za rekreační nemovitost na 800 Kč za rok. Poplatek pro fyzické osoby
zůstal zachován i přesto, že náklady na likvidaci odpadů poplatky zdaleka nepokryjí. Rádi bychom při této
příležitosti apelovali na občany, aby třídili odpad. Tříděný odpad znamená pro obec peníze, které dostaneme. Každý odpad, který neskončí v komunálním odpadu, je důležitý nejen pro ekologii, protože tříděný odpad je velmi cennou surovinou, z kterého se vyrábí,
ale i pro nás. Pečlivé třídění odpadu nám i v budoucnu
umožní zachovat poplatky za odpad ve stávající výši.

Tříděním proti zdražení !
Upozorňujeme občany,
že poplatek pro poplatníka je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. 3. a do
31. 7. příslušného kalendářního roku. Vznikla-li
poplatková povinnost po
31. březnu, je poplatek
splatný najednou do 30
dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Od 1.1.2016 vstupuje v platnost rovněž směrnice obce Ceník služeb, produktů, nájmů a
prodeje pozemků poskytovaných obcí Leskovec na Moravicí.
Mírně se mění některé ceny za služby:
Uložení movitých věcí ve skladovacích prostorách obce ve výši 25,-Kč/m2 užité skladovací
plochy za každý i započatý měsíc, nejméně 50,Kč. S vyjímkou společensky prospěšných účelů,
o kterém rozhodne starosta obce, kde je tarif 10
Kč/m2
Sečení křovinořezem 200 Kč/motohod.
Práce plotostřih
200 Kč/motohod.
Práce traktor Belarus 550 Kč/motohod.
Sečení travn. malotraktorem (rovné plochy) 350
Kč/motohod.
Pronájem pozemků a kabiny u fotbalového hřiště 500 Kč/den plus spotřebovaná el. energie a
voda.
Inzerce v Leskoveckém zpravodaji 200 Kč/A5
černobíle.
Poplatek za 1relaci veřejného rozhlasu 50 Kč.
Pronájem KD přísálí 900 Kč plus spotřebovaná el. energie a voda.
Pronájem KD
1800 Kč plus spotřebovaná el. energie a voda.
Pronájem kuchyně KD 300 Kč plus spotřebovaná el. energie a voda.
Sleva na pronájem KD pro občany obce činí
50%
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Pronájem sport v KD 20 Kč dospělý/ hod, 10
Kč dítě /hod, 150 Kč/ 1 hod mimo otevírací
dobu
Víceúčelové hřiště
100 Kč/hod.
Permanentka víceúčelové hřiště 10 hod sleva
25% tj. 750 Kč.
Sleva pro občany na permanentku víceúčelové
hřiště 10 hod. je 50% tj. 500 Kč.
Palivové dříví
650 Kč/prmr.
Pronájem hrobového místa 18 Kč/m2/rok.
Výkop hrobu
3000 Kč.
Registrační roční poplatek knihovna dítě 10
Kč/rok, dospělý 20 Kč/rok.
Sazby nájemného (pachtovného)
A. Minimální výše nájemného (pachtovného)
u všech pozemků v zastavěném území obce a
pozemků mimo zastavěné území obce o výměře do 2.000 m2 činí:
Orná půda, zahrada
2 Kč/m2/rok
Sad- zahrádkářská osada
0,60 Kč/m2/rok
Trvalý travní porost
1 Kč/m2/rok
Zastav. plocha a nádvoří
2 Kč/m2/rok
Stavební plocha
2/m2/rok
Ostatní plocha (vjezdy, cesty) 1 Kč/m2/rok
Ost. plocha (svah,.skála apod.)0,10 Kč/m2/rok

Cena pozemků v zastavěné a zastavitelné části obce pro bytovou výstavbu, bez inženýrských sítí, je
stanovena minimálně na 100 Kč/m2. Stavebník je povinen ukončit výstavbu rodinného domu (kolaudací)
nejpozději do 5 let ode dne koupě tohoto pozemku a
na vlastní náklady si přivede inženýrské sítě.
Prodej bude proveden formou smlouvy o smlouvě
budoucí s tím, že kupní smlouva bude podepsána po
kolaudaci domu.
Cena pozemků v zastavěné a zastavitelné části obce pro bytovou výstavbu, který je v dosahu vodovodní přípojky, elektrické přípojky a přístupové komunikace, je stanovena minimálně na 250 Kč/m2.
Stavebník je povinen ukončit výstavbu rodinného
domu (kolaudací) nejpozději do 5 let ode dne koupě
tohoto pozemku.
Prodej bude proveden formou smlouvy o smlouvě
budoucí s tím, že kupní smlouva bude podepsána po
kolaudaci domu.

Velké poděkování patří našim veřejně prospěšným pracovníkům, kteří za tento rok významně přispěli ke zvelebování obce.

Sazba nájemného bude stanovena dle skutečného charakteru pozemku, nejnižší nájemné
činí 100 Kč.
B. Minimální výše nájemného u pozemků mimo zastavěné území obce o celkové výměře u
jednoho nájemce od 2000 m2 do 10 000 m2bez
ohledu na druh pozemku činí 0,22 Kč/m2/rok.
C. Minimální výše nájemného u pozemků mimo zastavěné území obce o celkové výměře u
jednoho nájemce větší než 10 000 m2 bez
ohledu na druh pozemku činí 1800 Kč/ha/rok.
Prodej pozemků z majetku obce
Pozemky v zastavěné a zastavitelné části obce,
které nejsou určeny pro bytovou výstavbu, se
prodávají minimálně za cenu 200 Kč /m2. Cena
může být snížena pouze na základě znehodnocení (např.veřejně prospěšná stavba, kulturní
památka, sloup VN, NN, trafostanice, špatná
přístupnost...), s tím, že cenu lze snížit max.
o 50%.

A stejně tak všem, kteří věnují svůj čas prací
pro nás všechny při organizování velkého
počtu krásných akcí v naší obci.
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Blížící se konec roku 2015 znamená pro nás i zhodnocení své práce v letošním roce, který byl pro
penzion a restauraci u Marka ( Sklářů) velmi náročný. Ubytovací kapacita byla plně vytížena.
Proběhla celá řada akcí, nejen kulturních, jejichž obliba stále více roste a přitahuje i veřejnost z
širokého okolí. Nejednou jsme si museli pro malou kapacitu restaurace pronajmout i místní kulturní dům. Přitom nezapomínáme na žádné věkové kategorie.
Pro ty nejmenší jsme připravili pohádky a velmi oblíbeného Mikuláše spojeného se zábavným
programem a Mikulášskou nadílkou. Pro mládež velmi oblíbené karaoke s M.Špičanem, pro
střední generaci country den s M.Tučným revival, nebo vystoupení Vladimíra Hrona a pro tu
starší generaci taneční večery s velmi oblíbenými skupinami z TV Šlágr, jako Ludo Kašuba,
Black band, Kozlaňáci. Zvláště Kollárovci a Duo Jamaha naplnili skoro celý KD v Leskovci
n.Moravicí.
V tomto trendu chceme pokračovat i v následujícím roce.
Na závěr chceme za celý kolektiv penzionu a restaurace u Marka poděkovat všem našim občanům a příznivcům za dobrou spolupráci v letošním roce, přejeme šťastné a spokojené Vánoce.
V novém roce 2016 přejeme pevné zdraví s přáním, aby ten příští
rok pro všechny občany byl ještě lepší, než ten minulý.

Plán kulturních akcí pro rok 2016 Restaurace U Marka
Leden
Únor
Únor
Březen
Duben
Duben
Duben
Květen
Červen
Červen
Srpen
Září
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
Prosinec
Prosinec
Prosinec

23.01.2016
13.02.2016
27.02.2016
19.03.2016
08.04.2016
23.04.2016
30.04.2016
28.05.2016
18.06.2016
25.06.2016
20.08.2016
17.09.2016
15.10.2016
22.10.2016
12.11.2016
19.11.2016
04.12.2016
10.12.2016
17.12.2016

KD

KD

KD

KD

KD
KD

Společenský ples - Mistříňanka
Vepřové hody
Karaoke párty – Michal Špičan
Ladies párty + Ivetka
koncert „Žalman a spol.70“
Karaoke párty – Michal Špičan
Pálení čarodějnic
Taneční večer - Kozlaňáci
Párty pro oba + Ivetka
Rockové odpoledne – The Apples
Rybářské odpoledne + Michal Špičan
Taneční večer - Ľudo Kašuba SK
Zvěřinové hody
Karaoke párty - Michal Špičan
Turnaj v mariáši
Taneční večer - Black Band SK
Mikuláš s Ivetkou
Taneční večer – Duo Jamaha SK
Karaoke párty - Michal Špičan

Změna programu vyhrazena.
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Reportáž SK Leskovec n.M.

Leskovci to střílí, jsou lepší zítřky na obzoru?
Leskovecký fotbal zažil v posledních letech mizerné výsledky a do nové sezóny tak měl
jasnou vizi špatnou situaci napravit. Vstup do sezóny ale vůbec nevyšel dle představ, když
doma Leskovec prohrál s Kočovem 1:5 a vypadalo to na opětovnou tragédii jak v obraně,
tak útoku.
Bohužel defenziva Leskovce zůstává slabou stránkou nadále. Inkasovaných dvaatřicet branek znamená společně se Spartakem Dvorce druhou nejhorší obranu ve III. třídě skupiny
B. Zatím to ale nevypadá, že by se měl opakovat loňský počin, kdy Leskovec ze své sítě
vytahoval míč dvaadevadesátkrát.
Pokud se však podíváme na počínání ofenzivy, musíme konstatovat rapidní probuzení, díky
kterému dokonce Leskovec patří mezi nejlepší čtveřici s třiceti góly na kontě. Téměř polovinu vsítil Michal Rychlík a se čtrnácti góly dominuje tabulce střelců. Ve velmi dobrém
světle se prezentuje i nováček týmu Jaroslav Srník, jenž s osmi góly sídlí v tabulce střelců
na pěkném šestém místě. Do základní sestavy se probojovala i druhá letní posila, Josef Badač.
Doufejme, že příjemné zlepšení povede ještě k lepším výsledkům, které konečně přinesou
kýžené body. Prozatím jich Leskovec vybojoval jedenáct ze stejného počtu zápasů, což stačí pouze na deváté místo dvanáctičlenné tabulky. Pozitivně se díváme na stabilizaci týmu,
za který nastupují téměř výhradně odchovanci SK Leskovec.
-Karel Dostál-
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Kotlíkové dotace
Kulturní dům pro
sportovce otevřen
Provozní doba:
Po až Pá
So

Stručně řečeno, Kotlíkové dotace mají za úkol
zlikvidovat co nejvíce nevhodných kotlů z hlediska emisní zátěže, účinnosti a bezpečnosti. Tedy kotle pro spalování tuhých paliv s ručním přikládáním v emisních třídách 1 nebo 2, které budou podle Zákona o ochraně ovzduší od 1. září
2022 zakázány provozovat. Prodeje těchto kotlů přitom končí již 1. ledna 2014. Podle posledního sčítání lidu je v českých domácnostech okolo 50 tis. kotlů na tuhá paliva, z toho 350 tis. v
nevyhovujících emisních třídách 1 a 2. Kotlíkové dotace jsou vedle nové Zelené úsporám zásadním nástrojem, jak tuto situaci řešit.

16 až 20 hod
15 až 20 hod

Provozní doba v průběhu svátků:
21.,22., 23., otevřeno jako ve všední dny, 26. jako v sobotu
28., 29., 30., otevřeno jako ve všední dny.
31. Silvestr, 1.1. zavřeno
tel: 737 949 315

Uznatelnými náklady jsou výměna
zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové
dokumentace, nová otopná soustava vč.
souvisejících stavebních prací, rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytKotlíkové dotace 2015 - výběr nejdůležitějšího né regulace a měření, úpravy spalinových cest, realizovaná mikroenergetická
Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v
opatření, služby energetického speciarodinných domech. Veškeré tepelné zdroje musí
listy, pořízení PENB, projektová dokusplňovat Směrnici o Ekodesignu. Pokud dům ne- mentace.
splňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatMožnost získat až
ření. (zateplení části domu, výměna dveří, oken
127.500,- Kč dotaci na
apod. max. 20.000 Kč). Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat
automatické kotle firmy
pouze kvalifikovaní topenáři. Výše dotace je od
Benekov.
70 do 85 % (dle instalovaného topidla), maxiVolejte na číslo
mální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč. Uzna602 457 888.
telnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
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Štědrovečerní zvyky a tradice našich předků

Ke Štědrému dni se váže zřejmě nejvíce zvyků, pověr a
praktik. Tradiční vánoční zvyky se předávaly z generace
na generaci a v dnešní době většina z nich již nemá původní podobu. Jsou přizpůsobené modernímu světu a tím
vznikají novodobé tradice postavené na starých základech. My si připomeneme ty staré a původní vánoční
zvyky.

Štědrý den – během dne
Na Štědrý den se nesmělo chodit do hospody ani hrát
karty, nesmělo se nadávat a klít (ani při úleku). Kdo se
celý den postil, uviděl večer zlaté prasátko. Je to zvyk
z pohanských dob, kdy se slavil zimní slunovrat a jeho
symbolem bylo slunce a zlaté prase. Hospodyně zadělaly
těsto na chleby a vdolky. Kopistím (nástroj na mísení
těsta) pak pomazaly ovocné stromy, aby dobře rodili. O
Štědrém dni se nesmělo prát, aby se nepřivolala do domu
smůla. Čištění chlévů na štědrý den by zase přineslo kulhání dobytka. Pometlem se vyčistila pec od popela a
chlapci potom po pometlu přeběhli, aby se v noci nepočůrávali. Dopis milovanému, napsaný na Štědrý den,
znamenal budoucí rozchod. Odpoledne se začal zdobit
vánoční stromeček. Kdo v předvečer vstoupil bosou nohou na sekyru, toho neměly v příštím roce bolet nohy.
Hospodář před večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal s nimi, aby se včas probudily ze zimního spánku.

Štědrý den – večer
Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním oblečení. Stůl musel být prostřený pro sudý počet lidí. Věřilo
se, že před večeří chodí stoly obhlížet Smrt, a kde prý
najde lichý počet, tam se následující rok vrátí pro jednoho ze členů rodiny. Aby se v rodině držely peníze, dávala se pod každý talíř mince nebo šupina z kapra. Ta měla
stejný význam i v peněžence. Do každého rohu stolu se
dávala ošatka. V jedné byl pecen chleba, aby rodina měla
dostatek jídla. Ve druhé bylo to, co se urodilo na poli a
v zahradě, aby byla další rok dobrá úroda. Ve třetí byly
peníze, symbolizující blahobyt a ve čtvrté byly kousky
potravin pro drůbež a dobytek. Nohy štědrovečerního
stolu se omotávaly řetězem, aby rodina držela pohromadě a také proti zlodějům na poli. Na stůl se dával bílý
ubrus a na něj dožínkový věnec, který sloužil jako podnos pod polévku. Dále byl na stole bochník chleba, česnek, hrnek medu a svíce.

Štědrovečerní večeře
Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně začala
nosit na stůl. Hospodář zapálil svíčky na stromečku a všichni se pomodlili. Poté usedli ke
stolu. Hospodář rozkrojil jablko na tolik dílů,
kolik bylo členů rodiny. Každý svůj kousek
snědl, to proto, aby všichni z rodiny trefili domů a aby se po roce opět sešli. Potom hospodář nakrájel na malé kousky chléb, pomazal je
medem a každému dítěti dal. Říkal u toho:
“Kraju chleba, mažu medem, abyste všeci byli
po celý rok tak dobří, jak ten med je.“ Dále se
jedla jídla ze společné mísy. Nejdříve hrách,
ten spojoval rodinu v dobrém i zlé, poté polévka pro sílu, čočka pro hojnost a peníze a nakonec se pro radost a pohodu jedl kuba, ryba nebo jiný masitý pokrm. Po dobu jídla se nikdo
nesměl od štědrovečerního stolu zvednout.
Znamenalo by to, že rodina se příští Vánoce
nesejde celá.

Lodičky z ořechových skořápek
Velmi rozšířený zvyk byl pouštění lodiček. Do
ořechové skořápky se voskem přilepila malá
svíčka a zapálila se. Každý vložil svoji lodičku
do lavoru a sledovalo se, jak plavou. Když se
lodičky shlukovaly k sobě, znamenalo to rodinné soužití bez problémů. Vztah členů rodiny určovala vzdálenost jednotlivých lodiček od
sebe. Pokud se nějaká lodička odtrhla z kruhu,
její majitel odejde z domova. Jedna lodička
uprostřed znamenala, že dotyčný potřebuje pomoc a ochranu. Když se lodička nevzdálila od
kraje, majitele nečekaly žádné změny. Potopená lodička znamená marnou snahu. Pokud jedna lodička potopila druhou, její majitel se neohlíží na druhé a jde tvrdě za svým cílem. U
partnerů to znamenalo brzký rozchod, u sourozenců žárlivost na druhého. Dvě lodičky plující spolu jsou symbolem spolupráce, přátelství
a lásky. Pokud vedle sebe plavou dlouho, znamená to dlouhý a pevný svazek. Čí lodička
pluje první, ten je ve vztahu dominantnější.
Když se jedna lodička přiblíží k druhé a té
zhasne svíčka, znamená to, že svým chováním
dotyčný způsobí ztrátu lásky druhé osobě nebo
také odmítnutí prosby. Lodička, která se točí
na místě nebo v malém v kruhu značí nerozhodnost majitele.
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Sedm žen, sedm mužů, 1500km, to vše se dá
stihnout v 6 měsících hasičské sezony roku
2015 ! Dovolte mi, abych vám ji představila.
Objezdili jsme převážně hasičskou ligu Praděd,
která obsahuje 15 soutěží. Koukli se i do vedlejších lig, jakožto například je Moravskoslezský
pohár, který se běhá na Opavsku. Ženy zavítaly
do Dolní Libiny, která se počítá do Hanácké extraligy, a muži se účastnili druhé největší soutěž
v ČR, která nese October cup, neboli Hoštický
pohár, kde je přihlášeno okolo 200 týmu. Mimo
tyto ligy si i zajeli na pohárovky jako třeba je
Vrbka, Rohov, Suchá Rudná a nejdál za sezonu
jsme byli na soutěži ve Vsetíně.
Začnu družstvem mužů:
Naši kluci, jakožto loňští vítězové HL-P, se
s touhle sezónou celkem prali. Na začátku to vypadalo slibně. Okrskové a okresní kolo vyhráli,
na kraj však nejeli. Poté přišly ligové soutěže.
Na to že kluci moc netrénovali, první soutěž
v Břidličné vyhráli s časem 15:27. Ale jak se občas říká: „První vyhrání z kapsy vyhání“, se u
kluků bohužel potvrdilo. Na další soutěži
v Janovicích nepomohla ani stejná adidasová
souprava a svůj pokus nedokončili. Na noční
soutěži v Liptáni, i když přiznejme si, že v Liptáni snad nikdy nebyla soutěž bez deště a kluci
svoji sestavu neposkládali podle představ jim
celkem uškodilo. Odváželi si 10 místo.
V Miloticích a Slezských Rudolticích pro kluky
vysvitlo aspoň trochu naděje a přineslo jim 1. a
2. místo. To ovšem nikdo nevěděl že to jsou poslední medailová místa. Od té doby si kluci brali
jen 5., 7., 9.,10., 17., a 22. místa. I s těmito nezdary se kluci dokázali udržet na celkovém 8.
místě v HL-P.

Zavítali taky na MSP do Malých Hoštic,
Svobody a Sádku, kde pokusy byly neúspěšné. Klukům jako je: Jakub Puchalter,
Filip Jurka, Jiří Krčmarík, Radek Krčmarík, Radim Červenka a Radim Hanulík chci poděkovat za bojovnost v tomto
roce a přeju jim více úspěchů, radosti a
sportovního nadšení do dalších let! Za
připomenutí stojí i skvělá výpomoc od
kluku z SDH Sádek- Vladimírovi Valchařovi. Mimo jiné Radim Hanulík reprezentoval moravskoslezský kraj
s družstvem SDH Těškovice na MČR
v požárním sportu, které se konalo
v Trutnově 26.-28. června 2015, kde obsadil 1. příčku v celkovém pořadí.
Družstvo žen
Tuto sezónu bychom nezvládly bez skvělé pomoci Eriky Jelínkové, kterou jsme si
půjčovaly z SDH Široká Niva. Naše stále
ženy byly: Kateřina Hanulíková, Julie
Malá, Jana Kyjáková, Nikola Škodáková,
Kateřina Romaňáková, Liliana Turková a
Karin Zbranková. Na sezonu jsme se
moc těšily, věděly jsme však, že to nebude žádné peříčko. Okrskové a okresní kolo jsme zvládly problémů, ale chtěli jsme
držet krok s klukama a na kraj jsme nejely. Soutěž ve Vsetíně nám přinesla neplatný pokus a odjížděly jsme zklamané,
ale motivované do dalších kol. Napravit
reputaci jsme si jely do Široké Nivy na
klání o velikonočního beránka, kde jsme
překvapily nejen sebe, ale i ostatní
s našim nejlepším časem 17:87 !!! První
ligová soutěž v Břidličné 3. místo.
V Janovicích to ovšem bylo 9. místo
s časem na jednom terči 17:16 a na druhém 33:98. Na soutěži v Liptáni jsme
měly štěstí, že jsme mohly startovat hned
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druhé, a tak nám ještě tolik nepršelo a proto jsme si odvážely 1. místo. Poté už to bylo jak
na horské dráze. 3., 4., 7., 4. místa. Přišla domácí soutěž v Leskovci, jelikož víme, že
se nám doma nikdy nedařilo, letos to nebyla žádná výjimka. Do výsledku se nám připsal
skvělý čas,který mohl znamenat 1. místo, ale nakonec po mávnutí červeného praporku rozhodčího to bylo NP. V Širokém Brodě se nám vyplatila klidnost a rozvážnost. Plné radosti
z prvního místa a dobrého pocitu z rekordu tratě s časem 18:94 to vypadalo, že se udržíme
na zlatém místě v HL-P. To ovšem na druhý den změnilo 6. místo v Zátoře. Další soutěže
jsme obsadily 4., 2. a 2x první místa. Poslední rozhodující soutěž ve Vrbně pod Pradědem
byla opravdu na ostří nože. Nakonec jsme zatly zuby, možná i půlky a zvolaly své „Hip hip
hurá!“, a ukázaly všem, že hasičky z Leskovce to umí! Rozhodčí odstartoval, výběh, koncovky na jistotu, koš v kádi, voda z mašiny a nakonec z proudnic. Okolo šel slyšet hlasitý
potlesk diváku, kteří nám tleskali, že jsme to dokázaly. STALY JSME SE LETOŠNÍMI
VÝHERKYNĚMI HASIČSKÉ LIGY PRADĚD !!! Za týden se chystáme na poslední
soutěž v tomhle roce do Lesnice, kde se bude závodit o vánočního kapra. Mimo tyto úspěchy se Nikola Škodáková zúčastnila fotografické soutěže „HASIČI PŘED I ZA OBJEKTIVEM", kde obsadila 1. příčku v internetovém hlasování a 3. místo v hlasování odbornou
komisí.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se s námi podíleli na těchto úspěších, radovali se s
námi, pomáhali nám s dopravou na soutěže a zajistili nám tak pevný základ, za který jsme
se nebály reprezentovat. Doufám, že příští rok bude pro muže úspěšnější a pro ženy aspoň
z poloviny tak úspěšný, jako byl tento, ať příští rok můžeme spolu slavit, že hasiči
z Leskovce nad Moravicí jsou nejlepší v celém Bruntálském a Jesenickém okrese!
Za SDH Leskovec nad Moravicí Liliana Turková.

Stránka 11

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČů Leskovec nad Moravicí

Str.12

