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Jaro v obci

Redakční rada
Se svými náměty ( články, inzeráty, oznámení,
nápady) se prosím obracejte na redakční radu.

Život v obci se stejně jako na
celém světě zastavil díky koronavirové nákaze. Toto jaro jsme
nepořádali žádné akce, přesto
dámy nezapomněly na tradici
vztyčení májky v naší obci. Děkujeme.

Zejména ti, kteří pořádají v obci akce a
chtějí o nich informovat občany.
Kontakty:
Simona Hovadíková,
email:

Na jaře se nám podařila výsadba
cca 50 ovocných stromků, dosadili jsme alej k pláži, prostory u
obecního úřadu, mateřské školky a panelových domů. Děkujeme p. Mikešovi za dodání.

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.

13.6. Dětský den.
SPOZ ve spolupráci se SAL připravily pro děti parádní akci plnou soutěží, zábavy a výlet na
lodi Slezská Harta. Předsedkyně
SPOZ Mgr. Bocková děkuje
všem organizátorům za spolupráci.

Obsah tohoto čísla

Další informace a fotky o akcích na
www.leskovecnadmoravici.eu nebo
na fcb Leskovec nad Moravicí.
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Slovo starosty

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Vážení a milí občané,

Koronavirovou krizi jsme v obci přestáli bez větších nesnází. A před námi je léto plné slunce, koupání, výletů a pro obec jako je naše i plné turistů. Stejně jako v letech minulých nás
čeká zvýšený průjezd aut, větší množství odpadků a hluku.
Stejně jako každá hůl má dva konce, má i tento jev svá pro a proti. Jednoznačné proti jsou
výše vyjmenované skutečnosti, které stálé obyvatele obtěžují a znepříjemňují jim život. Na
druhou stranu přináší život v turisticky zajímavých oblastech řadu výhod. Patří k jim příležitost pro výdělek peněz, jak pro místní firmy, tak pro občany, zaměstnané v cestovním ruchu (restaurace, kiosek, parkoviště, kiosek na pláži, obchod), možnost přivýdělku pronájmem nemovitostí. Dále pak řada akcí většího než místního charakteru, finanční dotace,
které bychom nezískali, kdybychom nebyli vnímáni jako významné turistické centrum.
Bydlet v obci, která je turisticky zajímavá (tedy turisty hojně navštěvovaná), znamená rovněž zhodnocení ceny nemovitostí a to jak domů, tak bytů. Stačí se podívat na ceny nemovitostí například ve Velkých Losinách a ve vesnicích, které turistické vyžití nenabízí.
Proto jako každým rokem pečlivě zvažujeme do jakých oblastí v obci financovat tak, abychom podpořili udržitelný rozvoj obce a zároveň usnadnili život stálým občanům.
V tomto roce proběhly nebo probíhají následující projekty: Rekonstrukce hasičské zbrojnice
(950.000Kč), veřejné osvětlení (1.049.384 Kč), úprava cesty na pláž (180.000 Kč), hřiště v
mateřské školce (974.056 Kč) a máme rovněž podanou žádost na zakoupení vybavení kulturního domu (475.207 Kč). A projektů na rekonstrukci chodníků. V plánu byla rovněž realizace sběrného dvora pro lepší management odpadů a úprava míst, kde se odpady shromažďují, ale dotace nakonec nebyla vypsána. Z menších investic je letos pořizováno vybavení regálů do knihovny a vybavení zasedací místnosti.
Často slýchám, že stálí občané doplácí na odpadky, které v obci zanechávají turisté. Podívejme se spolu na následující čísla a grafy.
Množství tříděného odpadu v kvartálech (plasty, papír, sklo) v roce 2019.

2019
I. čtv.
II. čtv.
III. čtv.
IV. čtv.

t
5,677
6,053
6,538
4,758

Vidíme, že množství tříděného odpadu v průběhu
letních měsíců stoupne zhruba o pětinu.

Kolik peněz utratíme za likvidaci odpadů

celkem za odpady

2 017

2 018

2 019

komunál

458 713

393 314 423 572

tříděný

126 980

132 714 155 259
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Kolik z této částky utratíme za odpad turistů a kolik za náš? Podívejme se kolik nám
stoupne odpad v průběhu letních měsíců (viz graf níže). Překvapivě množství komunálního odpadu klesá v průběhu léta (z důvodu toho, že se netopí). Můžeme odhadnout, že
rozdíl mezi zářím a srpnem je 1 tuna komunálního odpadu (což je nákladově cca 5.000
Kč) vynásobme to pro jistotu 3 měsíci tj 15.000 Kč nás stojí komunální odpad turistů. K
tomu přičtěme navýšení o pětinu tříděného odpadu což činí cca 2500 Kč za měsíc, tj.
7.500 Kč. Celkem tedy utratíme za rok 22.500 Kč za likvidaci odpadů turistů. Co nám to
na druhé straně přinese do obecní pokladny. Jen za parkovné jsme v minulém roce utržili
587.610 Kč, náklady na provoz parkoviště činily 145.266 Kč. Čistý zisk tedy činil
442.344 Kč. Z dalšího grafu můžeme říct další příjemnou informaci a to, že množství komunálního odpadu v naší obci v letech 2015 až 2019 klesá. Což můžeme přičíst tomu, že
lidé pečlivě třídí. Za což patří nám všem díky. Zároveň jednáme s Povodí Odry a Rybářským svazem o zlepšení „odpadkové“ situace v okolí přehrady.
Přeji nám všem pohodové léto.
Bedřich Buťák– starosta obce
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CYKLOSTEZKA okolo Slezské Harty
„Jsme rádi, že MSK uznal, že projekt je natolik zajímavý a pro region
z hlediska cestovního ruchu a trávení volného času důležitý, že ho podpořil finanční dotací“, uvedl předseda Mikroregionu SH, p. J. Havlík.
A kudy připravovaná cyklostezka nakonec povede? Snahou bylo vytyčit nové a
atraktivnější vedení trasy po pozemcích ve vlastnictví vhodných vlastníků, jako
Lesy ČR a Povodí Odry, s.p. Cyklostezka by měla vycházet z Bruntálu, projíždět Mezinou, Dlouhou Strání, Razovou, Leskovcem nad Moravicí a „končit“ na
hrázi přehrady. Dál je samozřejmě možné jet po stávajících komunikacích a dokončit tak okruh kolem Slezské Harty. Právě tato druhá strana přehrady bude
předmětem následné etapy projektu.
Celá trasa tak byla navržena s cílem dostat se co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením. Samozřejmostí je se co nejvíce vyhnout hlavnímu silničnímu tahu.
Samotná realizace projektu by pak měla být zahájena na podzim roku 2020.
„Doufáme, že se podaří co nejrychleji dotáhnout stavební povolení a budeme
úspěšní s žádostí o dotaci na realizaci tohoto projektu z přeshraničního dotačního programu INTERREG V-A ČR-SK, abychom mohli začít projekt obratem
realizovat“, uvedli shodně starostové dvou dotčených obcí, Razové a Leskovce
nad Moravicí, p. Féhervári a p. Buťák.

Jak se tento projekt dotkne přímo naší obce?
Součástí tohoto
projektu je úprava
zátoky přímo v
Leskovci. Zpevnění
a úprava cesty na
pláž na obou březích a přemostění
potoku.
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HVOZDNICKÝ EXPRES
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Spojení Opava—Leskovec nad Moravicí
do 30.9.2020
Opava, nemocnice 8.40 hod

Leskovec n.M. 9.21 hod.

Opava, nemocnice 15.40 hod

Leskovec n.M. 16.21 hod.

Leskovec n.M. 10.30 hod.

Opava 11.12 hod.

Leskovec n.M. 16.30 hod.

Opava 17.12 hod.

Třešně, třešeň (latinsky prunus avium, prunus cerasus)
- kvetoucí je nádherná a krásná je také obsypaná rudými srdcovitě tvarovanými plody. Třešeň je nenáročná a
roste téměř všude v bohaté a provzdušněné půdě, nemá
nicméně ráda své kořeny ve vodě. Slunce je ke zrání
plodů nezbytné. Ale doba sběru třešní je krátká, takže
honem honem!
Diuretické vlastnosti třešně jsou dány jejím vysokým obsahem draslíku: 250 mg na 100 g ovoce. Má přiměřené
množství kalorií (60 kcal na 100 g ovoce), je bohatá na vitaminy A, B a C a minerální soli: draslík, sodík, hořčík,
vápník, železo a fosfor.
Odvar z pecek je uznávaný pro své diuretické a adstringentní působení. Nezapomeňte
si ponechat pecky a použijte je při úlevě od kloubních a revmatických bolestí. Dejte pecky
od třešní do sáčku a při bolestech jej ohřejte v troubě, nebo na topení a přikládejte na postižená místa. A také pamatujte, že se při konzumaci třešní nedoporučuje pít, protože jejich na
celulózu velmi bohatá dužina pak v žaludku nabobtná a znesnadní trávení. Tř ešně
jsou dobré na pleť. Jsou účinné proti stárnutí. Remineralizační a dynamizující třešně regenerují kožní vazivo a zklidňují podrážděnou kůži.
Dna - látky obsažené v třešních, antokyany a bioflavonoidy, neutralizují kyselinu močovou
(která se v nadměrném množství tvoří při dně) a tlumí zánět. Před blížícím se záchvatem i
během něj jich snězte denně 400 g. Nemáte-li čerstvé plody, dejte si mražené nebo kompotované.
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Přívoz Razová-Roudno

Od 6.6.2020 do 30.6.2020 je přívoz v provozu o sobotách, nedělích
a ve dnech státních svátků.
Od 1.7.2020 do 31.8.2020 je přívoz v provozu denně.
Od 1.9.2020 do 30.9.2020 je přívoz v provozu o sobotách, nedělích
a ve dnech státních svátků.
Od 1.10.2020 je přívoz mimo provoz.
Odjezdy z Razová: 8.30, 9.30,10.30,11.30,12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30 hod.
Odjezdy z Roudna: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hod.

Kontakt na převozníka: 732 997 446
Jízdné pro rok 2020
děti do 12 let, kola, kočárky - Kč 20,děti od 12 let, dospělí - Kč 40,-
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REGIONÁLNÍ LISTY ANEB KAM NA BRUNTÁLSKU NA VÝLET
V rámci projektu MAP je již delší dobu vytvářena sada tzv. regionálních listů. Jedná se o 12 tipů kam s dětmi na výlet, prvořadý účel byl tyto listy poskytnout školám, neboť jejich součástí jsou i metodické pokyny pro učitele a úkoly pro žáky.
Nicméně listy lze použít i na výlety rodin s dětmi. Vydejte se na známá místa jako
je třeba Praděd, Velký Roudný či Uhlířský vrch ale i na méně známá místa jako je
Mořské oko u Karlovic, zříceniny hradů nad Vrbnem a jiná zajímává místa. Listy
nyní budou využívat také pedagogové SVČ na svých příměstských táborech. Odkaz na regionální listy najdete na této adrese: https://mashj.cz/regionalni-listy/d1321

Ukázka z listu
Mořské Oko v
Karlovicích.
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Nízký trávník nebo bohatě kvetoucí louka?

Sekání trávy patří nyní mezi velmi časté činnosti. Bohužel, často se seká
až příliš. Přitom dobře plánovaným a pečlivě promyšleným sečením můžeme podpořit druhovou pestrost. Nejde ale pouze o hmyz, ale třeba i o
luční květiny.
Sečení trávníků do anglického stylu, kdy je zelený koberec v celé ploše zahrady sestřižen na nejnižší možnou výšku, není vždy ideální. Na pohled sice taková zahrada vypadá "uklizeně", ale v parném létě připomíná spíš poušť. Kromě zvýšených ekonomických nároků, které přináší udržování takových ploch
při častém sečením motorovými stroji, je nepříjemný i přímý dopad na životní
prostředí kolem nás. Nízký trávník v sobě nedrží vlhkost, po dešti rychle vysychá a vlivem nedostatku vláhy je téměř prostý mikrobiálního života. Vzhledem k tomu, že tu chybí kvetoucí rostliny, mizí hmyz, který se nemá čím živit
a nenajde zde ani přirozené úkryty.
Sekání šetrné k přírodě
Šetrné sekání znamená zkracovat trávník po částech, kdy kosíme pouze část
plochy (tzv. mozaikové sečení). To, že na části plochy zůstane vyšší porost,
vůbec nevadí. Pomáhá to přirozené biologické rovnováze. K trávníku nejšetrnější je sečení až po deštích, kdy vzrostlý drn v sobě zadrží velké množství
vláhy, takže po zakrácení nadzemních částí znovu poroste a nebude spálen
sluncem. Také, pokud předpověď po deštích slibuje déletrvající sucho, pak
pěstěný trávník můžeme zmulčovat. Posekáme pouze jednu třetinu jeho výšky, opět pouze v jedné části a pokosenou hmotu ponecháme rozsekanou na
ploše. Během několika dní se hmota rozloží, přičemž zapůsobí jako úkryt pro
nejrůznější druhy hmyzu. Až částečně naroste, sekáme část druhou.
Pruh stařiny jako úkryt na zimu
Některé kousky můžeme posíci dvakrát ročně, jiné jen jednou – zvláště pokud
otava narůstá pomalu. A některé nejlépe vůbec. Neposečený pruh je pro přírodu i přírodní rovnováhu na zahradě velmi užitečný (na rozdíl od nízce střižených trávníků, které zabírají nesrovnatelně více plochy). Suchá tráva, podzimem dozlata vybarvená, je vítaným zimním útočištěm pro spoustu užitečného
hmyzu. S oblibou v ní zimují slunéčka, dále královny čmeláků čili matky rodu, na jejichž úspěšném zimování závisí osud dalších generací, draví střevlíci,
drabčíci i škvoři. Ptáci v ní najdou semena jako zpestření jídelníčku.
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Leskovec n.M. 1946
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Dětský den v Leskovci n.M.

