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Podzim v obci
8.10. Vítání občánků. Vše
nejlepší do života jsme popřáli třem chlapečkům: Tenhue
Timothy Derekovi, Sedláčkovi Vojtěchovi, Kavanovi Václavovi a Jančulovi Sebastiánovi.
9.10. Den seniorů s oslavou
jubilantů. Slavnostně jsme
otevřeli dům pro seniory. Poblahopřáli jsme těm, kteří v
druhé polovině roku slaví narozeniny a společně se pobavili.
17.11. Výšlap na Velký
Roudný. Letošní sychr avý
podzim akci moc nepřál, přesto ti nejodvážnější dobyli vrchol.
25.11. Vánoční dílna. J iž
tradičně jsme vyrobili výzdobu do kostela, nazdobili
spoustu perníčků, vyrobili
nádherné dřevěné sněhuláčky
a 3 velké sněhuláky, kteří
zdobí obec.
26.11. Vepřové hody. J iž
čtvrtý ročník tradiční vesnické
zábavy se opět vydařil. Děkujeme všem obětavým lidem,
kteří tuto časově náročnou akci pro nás všechny pomohli
zorganizovat. Soutěžili jsme o
nejlepší buchtu. 1.místo vyhrála p. Minarčíková, 2.
p.Denisa Fajtlová a 3.
p.Halgašová. Gratulujeme.
27.11. Rozsvícení vánočního
stromu. U str omečku jsme si
zazpívali koledy a v kulturním
domě na nás čekal punč, zabíjačkové speciality, vánoční
zvyky a vánoční bowling.

prosinec 2016
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.
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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 2016. Tento
rok jsme nebyli příliš úspěšní v dotacích. Přesto jsme se
snažili, abychom ve zvelebování naší obce zase pokročili
o kus dál.
Lokalita pro výstavbu RD. Zpr acovává se územní studie a podklady pro zasíťování pozemků.
Rekonstrukce chodníku na cestě k vodě. Zpracovává
se studie na podobu celé zátoky v souvislosti s provozem
velké lodi pro 50 lidí.
Oprava panelové cesty. Nebyli jsme úspěšní v žádosti
o dotaci, ale budeme žádat znovu.
Vybavení kulturního domu. Z výnosu tomboly bylo
zakoupeno ozvučení, další vybavení je částí projektu příhraniční spolupráce.
Rozšíření a zpevnění místní komunikace (Klasa). Nebyli jsme úspěšní v žádosti o dotaci, přesouvá se na další
rok.
Okolí kulturního domu. Nebylo r ealizováno.
Oprava hřbitovní zídky. Bylo r ealizováno v r ámci
projektu SZIF. Zídka byla opravena zaklopena deskami.
Rekonstrukce pokojů v restauraci U Kormidla. Restaurace byla pronajmuta bez opravy pokojů.
Zpracování územního plánu. Bylo zahájeno.
Zpracování plánu opravy hasičárny, spolupráce SDH
a obce. Byl úspěšně schválen pr ojekt na poř ízení zásahového vozidla.
Zřízení ploch pro veřejné tábořiště a parkoviště U Hájenky. V letním období bylo pr ovozováno par koviště a
veřejné tábořiště U Hájenky.
Zázemí na pláži– převlékárny, záchody. Návr h bude
řešit studie zátoky.
Bývalá klubovna SSM- najít využití. Byla podána žádost na dotaci na přestavbu na sociální bydlení.
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.
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

Reprezentační ples obce
Leskovec nad Moravicí
25.2.2015
Host Fleret

Živá hudba Orient
Cimbálová muzika Gizdi
Překvapení

Silvestr v kulturním
domě
31.12.2015 od 18 hod .
Badminton, ping pong, kulečník,
stolní fotbal, tanec
Jídlo: s sebou
Pití: s sebou
Vstupné: příspěvek na pronájem
KD dle počtu účastníků

Bedřich Buťák
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Obecní úřad informuje
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Blíží se Tříkrálová sbírka 2017
koledníci, hlaste se nám!
Tříkrálová sbírka 2017 je za dveřmi! Začínáme prvního ledna
2017. A chystá se samozřejmě zajímavá akce a ceny pro Tříkrálové koledníky, bez jejichž každoročního nasazení by se tato velmi prospěšná akce nemohla konat.
To právě díky koledníkům a štědrosti občanů Bruntálska za výnosy z letošní Tříkrálové sbírky pod Charitou Krnov a Charitou Odry jsme mohli nakoupit kompenzační a zdravotnické pomůcky, které půjčujeme
našim nemocným a seniorům.
Od února 2016 vznikla nová pobočka Charity ČR - Charita sv. Martina a pod její záštitou bude v lednu
2017 probíhat sbírka na Bruntálsku. Výnos z Tříkrálové sbírky 2017 plánujeme využít na nákup zdravotnického materiálu pro novou Ošetřovatelskou službu, pořídit automobil pro zdravotní sestru a pečovatelky v terénu, dofinancovat provoz pečovatelské služby.
Každoroční výborné výsledky Tříkrálové sbírky jsou výsledkem práce desítek dětských koledníčků i dospělých vedoucích kolednických skupinek. A právě na ně se již nyní obrací koordinátorka Tříkrálové sbírky Kateřina Babišová. „Chtěla bych již v těchto dnech poprosit občany na Bruntálsku a to nejen ty, kteří
koledují pravidelně, ale i nové koledníky, aby se mi již nyní hlásili na mail katerina.babisova@svmartin.charita.cz či telefonní číslo 734 264 333“. Děkujeme.
Nová pečovatelská služba Charity sv. Martina
Charitní pečovatelská služba se věnuje starým lidem a lidem se zdravotním znevýhodněním či s tělesným
postižením. Naše služba těmto lidem pomáhá, aby mohli zůstat ve svých domovech, tedy tam, kde je jim
nejlépe a kde jsou zvyklí žít. Zároveň aby nemuseli předčasně odcházet do pobytových zařízení. Pomáháme jim zejména se zajištěním stravy, s osobní hygienou, s úklidem, s nákupy a pochůzkami, poskytujeme
sociální poradenství. Naše služba působí na území Vaší obce. Pečovatelskou službu si částečně hradí klienti služby, platí se skutečně spotřebovaný čas a výše úhrady je od 23,- Kč/15 min. Hlavní složkou financování jsou dotace z kraje, obcí, ve kterých působíme. Část péče je financována i z Tříkrálové sbírky, z
darů jednotlivců a firem. Myslíme si, že je v okolí stále hodně osamělých lidí, především seniorů, kteří
nevědí, kam a jak se obrátit s žádostí o pomoc. O ty, kteří se na nás obrátí, ať už sami, nebo zprostředkovaně, je myslím si dobře postaráno. U mnoha klientů můžeme být jediní lidé, se kterými se za celý den
setkají a popovídají si. Pečovatelskou službu provozujeme v pracovních dnech od 7 do 15.30h. Pracovník
služby se s Vámi setká osobně, zjistí Vaše přání a potřeby a seznámí Vás s nabídkou a možnostmi naší
služby. Charita sv. Martina Vám zapůjčí i různé zdravotnické pomůcky polohovací postel, invalidní vozík, chodítko apod. Půjčovna těchto pomůcek funguje ve Světlé Hoře. Od ledna 2017 budeme nabízet
Ošetřovatelskou službu zatím především v Bruntále. Zajistíme tak zdravotnickou péči u Vás přímo doma.
Kateřina Babišová
Charita sv. Martina – Charitní pečovatelská služba
Malá Morávka 56, Malá Morávka 793 36
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Jako již po několik let i letos přišel svatý Mikuláš,
anděl i strašidelný čert, který přivítal a snad i potěšil všechny děti, které zavítali do restaurace "U
Marka" 4.12.2016.
Bylo pro ně připraveno spoustu her, písniček,
tancování a samozřejmě nechyběly ani obligátní
balíčky.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, chceme touto cestou popřát všem
občanům krásné svátky vánoční a také spoustu zdraví a štěstí v osobním i
pracovním životě do roku 2017.
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Kulturní dům

otevřen pro děti a mládež
do 18 let zdarma každé
pondělí od 18 do 19 hod.
čtvrtek od 17 do 18 hod.

Kulturní dům pro
veřejnost otevřen
Provozní doba:
Po až Pá
So

16 až 20 hod
15 až 20 hod

Provozní doba v průběhu svátků:
22. otevřeno jako ve všední dny
26. otevřeno jako v So
27.-30.otevřeno jako ve všední dny

Tel: 732 717 726
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Hasičská sezóna 2016

7 lidí, 7 srdcí, 7 stejných společných cílů. Mnoho fanoušku a ještě více lidí, kteří nás podporují. Hodně konkurence a žádné zklamání. To vše je jeden jediný – POŽÁRNÍ SPORT. A tak je zase na čase po roce si všechno
zopakovat a připomenout, jak se nám sezóna v roce 2016
povedla. Začneme zimní přípravou, která probíhala ve
školní tělocvičně v obci Razová. Mnohdy nás tam bylo
jako malých myší a někdy zase jako po válce. Když opadl sníh, vydali jsme se trénovat kondičku na vybíhání
schodu na hrázi. Dokázali jsme se udržet ve formě a to
se vyplatilo. V loňskem roce se družstvo žen účastnilo
prosincové soutěže o vánočního kapra, které se konalo v
Lesnici a hlavní cennou byl kapr. Jistě že o kapra byla
velká poptávka, a tak jsme si jednoho museli vyhrát a
odvést domů. Po zdárném absolvování okrskové a okresní soutěže jsme se v letošním roce účastnili 15 soutěží v
rámci hasičské ligy Praděd (ve které se měnilo hodně
pravidel), pár pohárovek a jedné soutěže moravskoslezského poháru. Na soutěžích jsme byli-Břidličná, Janovice, Liptaň, Milotice nad Op., Ryžoviště, Velké Kunětice,
Stará Červená Voda, Zátor, Široký Brod, Široká Niva,
Sádek, Bílý Potok, Vrbno pod Pradědem, Lipová-lázně a
rozhodující Jeseník. Mimo jiné se konala i soutěž v Leskovci nad Moravicí. Jako obvykle 5.7., když je den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a když dětem
začínají prázdniny, se v Leskovci koná každoroční pohárová soutěž. Letošního mužského 35. ročníku O pohár
zastupitelstva obce a 31. ročník Memoriálu Karla Skláře,
a u žen 11. ročník Memoriálu Boleslava Puchaltera se
účastnilo 24 mužských a 11 ženských družstev z Bruntálského, Jesenického, Olomouckého, Opavského, a i
dokonce z okresu Nový Jičín. Přípravy byly náročné jako
vždy, ale všem chci ještě jednou moc poděkovat za plynulý chod celé soutěže a HLAVNĚ sponzorům, kteří
nám přispěli svými dary do cen. Přesuňme se ale k družstvu mužů. Letošní sestava byla: Filip Jurka, Jiří Krčmarik, Radim Červenka, Marek Benda, Jakub Puchalter,
Radim Hanulík a vypůjčený Vladimír Valchař ze Sádku.
Klukům jsme minulý rok přáli hodně štěstí a mnoho odhodlání po loňském nezdaru, kde se v HL-P skončili na
nepěkném 7. místě. Nevím, čím to bylo, jestli si kluci
chtěli odpočinout nebo dát soupeřům šanci, ale letos se
snažili. Krásně rozběhnutá sezóna si připsala 3 první
místa, 3 druhá místa a 2 třetí místa. Poté to bylo 4., 7., 2x
11m., 14., 15., a 17. místo. Myslím si, že klukům se jejich sezóna dostatečně líbila. Jenže špatné umístění přineslo nemilou situaci. Při posledním kole, které se běželo na 3B v Jeseníku bylo na ostří nože. Rozhodovalo se o
tom, kdo bude na prvních třech místech. Ve hře se jednalo o družstvo z Vrbna, Janovic a Leskovce. Kluci z Leskovce nasadili laťku hodně vysoko s časem 19:94, což
vypadalo dobře.
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Janovičtí soupeři svůj pokus nedovedli k dokonalosti, a tak rukavice stále byla hozena do ringu. Na start se připravovali závodnici z Vrbna.
Atmosféra by se dala krájet. Po nekonečném
sledování časomíry se vrbenský čas zastavil na
18:67 sekundách. Po složitém počítání a chvilce napětí vrbenští kluci obhajují výhru z minulého roku a stávají se zlatými s počtem bodů
317. S pouhým rozdílem JEDNOHO bodu jsou
Leskovečtí hasiči. GRATULUJI VÍCEMISTRŮM HASIČSKÉ LIGY PRADĚD PRO
ROK 2016 !!! Družstvo žen v letošním roce
zářilo. Loňské a letošní mistryně hasičské ligy
Praděd byly a jsou : Kateřina Hanulíková, Jana
Kyjáková, Nikola Škodáková, Karin Zbranková, Erika Jelínková, Jůlie Malá, Liliana Turková. S holkami jsme se letos moc snažily. Na
začátku sezóny jsme měly dobře našlápnuté.
První soutěž nám hned přinesla první místa.
Poté přišlo zklamání v podání 6.místa v Janovicích. V Liptáni na noční soutěži to bylo
2.místo. Po malých nezdarech přišlo něco velkého a pěkného. 4x první místo hned po sobě
přineslo holkám velký náskok v žebříčku. Poté
už to bylo jako obvykle 5., 2x 3m., 3x 2.m. a
krásné zakončení v podání prvních míst, kde v
posledním kole jsme dosáhly svého sezonního
maxima a stříkly si tak svůj osobní rekord
17:68! Jelikož se nám tak krásně dařilo celý
rok a prolomily jsme kletbu domácí soutěže
(dokončily a vyhrály), tak už v předposledním
kole bylo rozhodnuto o vítězství leskoveckých
hasiček. Leskovecké ženy jsou mistryně pro
rok 2015 i 2016. A doufám, že v příštím roce
si budeme moct říct „VÍTEJ ZLATÝ
HATTRICKU“ ! 17.12. se ještě účastníme
(jako minulý rok) soutěže o Lesnického vánočního kapra, tak doufáme, že i letos se to povede. Tímto bych chtěla poděkovat VŠEM, kteří
nás podporovali a hnali nás výkonnostně kupředu. Mnohokrát děkujeme, že jsme si mohli
připsat titul VÍCEMISTRŮ A MYSTRIŇ PRO
ROK 2016! Přeji si, abyste i v příštím roce byli s námi a my vám dokážeme, že HASIČI Z
LESKOVCE JSOU NEJLEPŠÍ !
Přeji všem klidné prožití vánočních svátku a
spoustu splněných přání, tak jako my jsme si
letos naše přáni plnili.
Turková Liliana

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ Leskovec nad Moravicí
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