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Léto v obci
8. a 9.7 Bermuda Cup– přehrada Slezská Harta hostila již
12. ročník tohoto legendárního
jachtařského závodu. Zúčastnily se jej na čtyři desítky lodí.
25.8. až 27.8. Festival Dračích lodí– rekordní účast 64
posádek a téměř 7000 návštěvníků, bohatý zábavný program,
velké emoce, to všechno provázelo 3 nabité dny. Výsledky
závodů:
kategorie Mikroregion 200m
1.místo: Stráňští bejci
2.místo: Crossfight
3.místo: Razová team
kategorie 1000m
1.místo: Spáči
2.místo: Mimoni
3.místo: Květinky

Redakční rada

11. až 13.8. Vavřinecké hody třídenní maraton zábavy letos zahájilo promítání Špuntů na vodě v
letním kině, pokračovalo vystoupením řady kapel – Michala
Hrůzy, Kopyta, Elánu revival,
Mňágy a Žďorp a Maratonu. Letošní návštěvnost cca 1700 lidí potvrdila, že lidé do Leskovce za zábavou jezdí rádi.
kategorie MSK kraj 200m
1.místo: Spáči 2.místo: Mimoni
3.místo: Květinky

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
zdenka.repkova@seznam.c
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,
léto uteklo jako voda, v Leskovci proběhla řada pěkných akcí, které řadí naši obec mezi
významné turistické lokality. Podařilo se nám vyhloubit cestu spojující pláž s obcí, dále
plánujeme její zvelebování a osazení lavičkami. Dovolte mi představit projekt, který řeší
podobu celé zátoky a který se budeme snažit postupně po etapách realizovat. V příštím
roce bychom rádi oblast pláží elektrifikovali.
V současné době
pracujeme na realizaci projektů rekonstrukce
panelové
cesty a cesty „U
Klapilů“ a instalaci
objektových stanic
na teplou vodu v
panelákových domech a regulaci
otopné soustavy na
obecním úřadě, mateřské školce a domu pro seniory.
Rád bych vás vyzval
k hojné účasti v říjnových
volbách,
které budou pro naši republiku velmi
významné.
Těším se, že se uvidíme na společných akcích jak kulturních, tak sportovních a společně
si užijeme podzim a zimu, která nás čeká.
Bedřich Buťák– starosta obce.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a sobota 21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
Volební místnost bude umístěna v budově Mateřské školky v
Leskovci nad Moravicí.
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Sedm tipů pro kontrolu topení před sezónou

Tip 1: Nechte zk ontrolovat kotel i komín

Pravidelná kontrola kotle a komínu není nadstandard, ale měla by mít pravidelné místo ve
vašem kalendáři. Je totiž klíčová pro bezpečnost a prodlužuje životnost kotle. Odborník by
měl zkontrolovat nejen samotný kotel, ale i odvod spalin. Ruku v ruce s kontrolou kotle
jde i kontrola komínů. Důvodem je především bezpečnost. Komín zanesený spalinami
může být snadno příčinou požáru. Teplota ohně v takovém případě dosahuje až 1 200 °C,
takže často dochází k poškození střechy i krovů a následná rekonstrukce bývá finančně
náročná. Cena kontroly kotle se přitom pohybuje okolo několika set korun.

Tip 2: Nakupte včas topivo
Kolik za vytápění zaplatíte, záleží na celé řadě parametrů. Zimní teploty ovlivnit nemůžete, ale nákup paliva za rozumnou cenu ano. Především dřevo nebo pelety podléhají sezónním výkyvům – nejlevnější jsou na jaře a v létě. Ještě na začátku podzimu můžete narazit
na akční nabídky. Když vytápíte zemním plynem nebo elektřinou, lze vyúčtování optimalizovat využitím akčních nabídek svého dodavatele, případně jeho změnou.
Tip 3: Prohlédněte a odvzdušněte radiátory
Naší pozornosti by před zahájením topné sezóny neměly ujít ani radiátory. Začněte tím, že
z nich vysajete prach. Jestli používáte reflexní fólii umístěnou za topným tělesem, prohlédněte ji a případně vyměňte – při vytápění je užitečná, protože odráží teplo zpět do
místnosti a zabraňuje tepelným ztrátám. Radiátory odvzdušněte, zkontrolujte ventily
a měřidla, pokud jsou na nich umístěná. S nástupem zimy se přesvědčte, že jste před radiátory nepostavili velké kusy nábytku nebo je nezakrývají těžké závěsy, které by bránily cirkulaci tepla v místnosti.
Tip 4: Nastavte termostat na správnou teplotu
Každý stupeň navíc se ale promítá do konečného účtu za vytápění. Zatímco v obývacím
pokoji odborníci doporučují teplotu kolem 21 °C až 22 °C, v ložnici topení snižte nejlépe
na 18 °C. Moderní řídicí jednotky umožňují zvolit vhodnou teplotu na denní i noční dobu.
Během doby, kdy jste pryč stačí interiér domu či bytu jen mírně temperovat.
Tip 5: Vyměňte kotel s dotacemi
Drobná úsporná opatření se mohou minout efektem, pokud váš
dům vytápí zastaralý kotel. I letos můžete získat příspěvek na výměnu kotle v takzvaných kotlíkových dotacích. Kotlíkové dotace
mohou pokrýt až 85 procent investičních nákladů a jsou uznatelné
až do výše 150 tisíc korun. Domácnost tak může na nový kotel získat až 127 500 korun.
Tip 6: Větrejte krátce, ale intenzivně
Zavřená okna brání výměně vzduchu a v místnosti narůstá koncentrace oxidu uhličitého, což vede k únavě, snížené pozornosti, bolesti hlavy nebo pálení očí.
Zatímco během teplých dnů máme okna pootevřená neustále, v zimě je instinktivně zavíráme. Zimní větrání by mělo být krátké, ale intenzivní, kdy místností proženete čerstvý
vzduch, ale stěny se nestihnou ochladit. Větrání v zimě by nemělo trvat déle než 5 minut.
Větrejte často, v zimě klidně i jednou za 1,5 až 2 hodiny.
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Informace z 18. zasedání zastupitelstva obce
Leskovec n.M. konaného dne 23.6.2017.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období 01 –
5/2017.
Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření
jednoho pracovního místa koordinátora
veřejně prospěšných v rámci programu
VPP na dobu od 1. 7. 2017 do 30. 4.
2018
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Obcí
Leskovec n.M. a Bc. Jiřinou Plevjakovou.
Právo věcného břemene bude spočívat v
uložení přívodu kabelu veřejného osvětlení v části pozemku p.č. 1821/12 v k. ú.
Leskovec nad Moravicí v rozsahu daném
geometrickým plánem, za jednorázovou
náhradu 15 Kč za m2 (nejméně 1.000 Kč,
nejvýše 10.000 Kč).
Zastupitelstvo obce schválilo plánovací
smlouvu č. 1/2017ve znění dle přílohy
mezi Obcí Leskovec nad Moravicí a stavebníky Tomášem a Ludmilou Klapilovými.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za účetní období 2016.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet MIKROREGIONU Slezská
Harta za rok 2016 dle návrhu, včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření bez
výhrad a včetně zprávy revizní komise.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Bruntálsko za rok 2016
dle návrhu, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření bez výhrad a včetně
zprávy revizní komise.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 2/2017 ve znění dle přílohy ,
kterým se provádí změna rozpočtu Obce
Leskovec nad Moravicí na rok 2017 dle §
16 odst.1) písm.c), § 16 odst.2) a § 16
odst.3) písm. a) zákona č.250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Objem rozpočtu se na straně příjmů i výdajů zvýší o 1.849.000,Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8011682/VB/1, Leskovec nad Moravicí 1821/35, projekt:
manželé Rokosovi, kNN, mezi Obcí
Leskovec nad Moravicí, IČ: 296155,
Leskovec nad Moravicí 42, 79368 a
Čez Distribuce, a. s., IČ: 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8 Právo věcného břemene bude spočívat ve zřízení, umístění
a provozování distribuční soustavy v
části pozemku p. č. 2465/1 a p. č.
1821/40 ve prospěch parcely č.
1821/35 vše v k. ú. Leskovec nad Moravicí v rozsahu daném geometrickým
plánem. Za jednorázovou náhradu
1.000 Kč .
Výše uvedené informace tvoří pouze
výběr z jednání zastupitelstva. Všechna schválená usnesení najdete na
obecních stránkách v sekci Obecní
úřad—Zastupitelstvo—Usnesení.
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Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika 1640-1649
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Program akcí v obci říjen až prosinec 2017
22.9.

Taneční večer Duo Kašubovci

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

7.10.

Den seniorů s oslavou jubilantů KD

7.10.

Vítání občánků

Obec Leskovec n.M. Obec Leskovec n.M.

14.10.

Paralelní závod ter. motocyklů

Trať u fotbal. hřiště

21.10.

Zveřinové hody

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

24.10.

Lampiónový průvod s uspáváním zimních spáčů

MŠ Leskovec, obec

28.10.

Karaoke party M.Špičan

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

28.10.

Úklid hřbitova

hřbitov

12.11.

Turnaj v mariáši

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

17.11.

Výšlap na Velký Roudný

25.11.

Country večer Country kavalerie

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

24.11.

Vánoční dílna

KD

Obec, SAL

25.11.

Vepřové hody

KD

Obec, SAL

26.11.

Rozsvěcení vánočního stromku KD

Obec

2.12.

Výroční valná hromada SDH

KD

SDH

8.12.

Výlet do Pradědovy galerie

Jiříkov

obec

9.12.

Mikuláš pro děti s nadílkou

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

16.12.

Adventní koncert

Kostel Sv. Vavřince

26.12.

Turnaj v mariáši

Restaurace U Marka Penzion U Sklářů

29.12.

Karaoke Michal Špičan

Restaurace U Marka Penzion U SKlářů

31.12.

Výroční schůze spolku

KD

Obec
ÚAMK Leskovec
MŠ Leskovec n.M.

obec
Obec,SAL

Obec

SAL

Nenechte si ujít letošní bohatý Vánoční program financovaný v rámci projektu Vánoce v
Leskovci nad Moravicí díky Místní akční skupině Hrubý Jeseník
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Volejbal - léto 2017

Už potřetí se sešli v neděli 13.8.2017 „ Leskovečtí“ volejbalisté na víceúčelovém hřišti,
aby si zahráli jako zamlada. Tentokrát nastoupila rodina Janalíkova ( Mirek, Josef, Přema, Štěpán, Zdenek) proti ostatním ( Jožka Limberk, Laďa Sláma, Mirek Mlčoch, Jana
Tkáčová, Zdenek H.). Přišla povzbudit i paní Šromová z Harty, která si před léty taky ráda zahrála. Kdo se nemohl ze zdravotních důvodů do hry zapojit, alespoň povzbuzoval
(Jirka a Libor Sklářovi, Jarda Přidal, Zdena Repková, Franta Šulák, Ondra a Jitka Janalíkovi). Díky lepší sehranosti vyhrálo mužstvo Janalíků. Škoda jen, že si nepřišlo zahrát
více současných Leskováků.

Otevírací doba:
Po až Pá
16:00 až 20:00
So
15:00 až 20:00
Pro objednávky volejte tel:

737 949 315
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo
ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí ekonadšenci v posledních letech. Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé
začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a
„společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku
v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i
značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace,
kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím
v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen
z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje.
V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je
opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze
svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily
veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě,
která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a
šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace
jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku
škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje již 9 let kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou
síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří Leskovec nad Moravicí finanční
prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
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V Penzionu u Marka v Leskovci nad Moravicí, kde již několik let funguje malé privátní wellness centrum, zavedli od září několik novinek,
které jistě potěší každého příznivce wellness, saunování a
zdravého životního stylu.
V tamní sauně lze, kromě již
zavedených procedur, nově vyzkoušet také aroma saunu –
aroma terapie, solnou saunu či
bio saunu.
Další novinky, na které se mohou návštěvníci těšit jsou inhalace, oxygeno terapie nebo suché uhličité koupele.
V nabídce jsou nově také
různé wellness balíčky, od
privátního balíčku pro jednu
osobu, který je možné rozložit do více dnů, přes různé
relaxační a odpočinkové pobyty až po aktivní balíčky
pro sportovně založené hosty.
Podrobné informace o všech
novinkách najdete na našich
webových stránkách
www.penzion-u-marka.cz
nebo na telefonním čísle
604 156 234, případně se
můžete informovat přímo
v Restauraci u Marka.
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SDH Leskovec nad Moravicí

Konec dobrý, všechno dobré aneb Hasičská liga Praděd zná své vítěze!
Hasičská liga Praděd, která probíhala od 13. 5. 2017, již konečně má své
mistry. V mužské kategorii jsou to po dvouroční pauze muži z Leskovce nad
Moravicí a v ženské kategorii se stala již potřetí mistryněmi leskovecká děvčata.
Obě sportovní družstva si procházela těžkým obdobím z důvodu onemocnění a
pracovního vytížení některých členů. Se zatnutými zuby a s pomocí přátel se
však dá zvládnout vše!
Muži si letos ze 14 soutěží odvezli celkem 4 prvenství (Liptaň, Velké Kunětice, Karlovice a Rýmařov). Jejich nejlepším časem na 2B je čas 14:33
z Karlovic, který se dá považovat za nový rekord ligy na 2B a zároveň také za
rekord leskoveckých mužů. Na 3B pak 18:41 ze Staré Červené Vody. Stejně jako
v roce 2014 se tak stali mistry Hasičské ligy Praděd pro rok 2017!
Ženy nechtěly zůstat v pozadí a rovněž přivezly 4 první místa (Břidličná,
Velké Kunětice, Karlovice a Bílý Potok). Jejich nejlepším časem pro letošní sezonu je čas 17:44 z Bílého Potoka. Jejich konečné umístění na poslední soutěži
v Lipové – Lázně jim přineslo již potřetí mistrovský titul v Hasičské lize Praděd.
Celkově se sportovní družstva zúčastnila 17 soutěží, kromě HL-P ještě velikonočního závodu ve Vsetíně, Jarního klání o velikonočního beránka v Široké
Nivě a okrskového kola na domácí půdě.
Vyhlášení HL-P proběhne 21. 10. 2017 v kulturním domě v Leskovci nad
Moravicí od 18:00, kde je také od 20:00 naplánovaná taneční zábava. Na tuto
akci jste srdečně zváni.
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