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Léto v obci
6. a 7.7 Bermuda Cup– přehrada Slezská Harta hostila již
14. ročník tohoto legendárního
jachtařského závodu. Zúčastnily se jej na čtyři desítky lodí.
23.8. až 25.8. Festival Dračích lodí – zážitky nabitý festival přilákal i přes zavedení
vstupného maximální možnou
účast 60 posádek a 8000 návštěvníků. Za neopakovatelnou
atmosféru a pohodový průběh
akce patří velký dík všem, kteří
ji připravovali.
Výsledky závodů:
kategorie Mikroregion 200m
1.místo: Vykotlaní duby
2.místo: Roudeňáci
3.místo: STRÁNŠTÍ BEJCI
kategorie 1000m
1.místo: Vykotlaní duby
2.místo: STRÁNŠTÍ BEJCI
3.místo: Roudeňáci

Redakční rada

9. až 11.8. Vavřinecké hody - již
od pátku se lidé v hojném počtu,
2000 platících, přišli podívat na
Ženy v běhu a pobavit se na karaoke show s legendárním Michalem Špičanem. Přes mírnou nepřízeň počasí v sobotu jsme si užili
Františka Nedvěda, Horkýže Slíže
revival a KATAPULT. Po setmění
nás čekala úžasná hasičská fontána a ohňostroj. Program pokračoval i v neděli mší v kostele a
Koběřankou.
kategorie Moravskoslezský kraj
200m
1.místo: Zelení draci
2.místo: Domašine Dragons
3.místo: DB Ostrava
Z obou letních akcí byl pořízen
kamerový záznam, který můžete
najít na webových stránkách obce.

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 uběhlo jako voda a my se začneme zabývat vyhodnocením letošní letní sezony. Nejzásadnější otázkou k řešení je skloubení turistického ruchu a příjemného života nás stálých obyvatel obce. Jsem si vědom přínosů i záporů, které extenzivní využívání přehrady
v letních měsících přináší. Turisté přinášejí na jedné straně pracovní příležitosti a peníze, na druhé straně odpady a ruch. Provoz restaurace, kiosku a parkoviště zaměstná
zhruba 20 lidí. Nabízí se tak možnost výdělku pro všechny občany jak ve sféře poskytování ubytování, tak drobných služeb pro turisty. Obec „žije“ pořádáním nejrůznějších akcí,
a to nejen těch velkých (Vavřinecké hody a Dračí lodě) za které by se nemuselo stydět ani
větší město. Peníze turistů umožňují fungování obchodu, restaurací, kiosku, informačního centra . Také i díky turistům se podařilo zajistit provoz nových linkových autobusů. Je
tedy kam si zajít nakoupit, posedět, popovídat a jsou nám dostupnější další města a jejich
služby. V neposlední řadě pak turisté zvyšují atraktivitu naší obce a mají tak přímou vazbu na hodnotu nemovitostí v obci. Jak pozemky, tak nemovitosti v naší obci začínají být
vnímány jako výhodná investiční příležitost. Provoz parkoviště znamená příjem obce,
která je schopna investovat tyto peníze do zlepšení organizace dopravy a managementu
odpadů v obci. To jsou, jak mi jistě dáte za pravdu, dva nejpalčivější problémy se kterými
se potýkáme– nárazové zatížení dopravní situace v obci, parkování u vody a na nepovolených místech v obci. Dále je vidět nedostatečné kapacitní řešení a třídění odpadů u
přehrady. Návštěvníci nedodržující noční klid a podmínky občanského soužití. Pro řešení
těchto problémů plánujeme na obci zřízení výboru, do kterého bych rád pozval ty z vás,
kteří by rádi na řešení situace přispěli vlastními konstruktivními nápady a prací. Věřím,
že systematická práce přinese výsledky a další letní sezóna nás zastihne zase o něco připravenější než ta právě uplynulá.
Rád bych vás ještě informoval o postupu projektu Zázemí pláže. V první etapě byly vybudovány přípojky, jejichž finální podoba čeká na projekt cyklostezky v příštím roce. Přípojky na pláži vnímáme jako důležitou strategickou akci, která nám umožňuje regulovat
vznik aktivit na pláži. V příštím roce bude zahájen provoz vybudovaného hygienického
zázemí a kiosku přímo na pláži. Pronajali jsme si také pozemek u vody, který je momentálně ohrazen a od nové sezony začne fungovat jako tábořiště. Což, jak doufáme, se příznivě projeví na omezení stanování „nadivoko“. V tuto chvíli se ještě nejedná o finální
podobu celého zázemí. Další etapou projektu bude vybudování objektu zázemí vodní záchranné služby a terasy se zastřešením, čímž bychom chtěli docílit kvalitního zázemí pláže a tábořiště a rovněž přispět k větší bezpečnosti všech.
Řada z Vás je jistě také zvědavá, proč stále nejezdí loď Harta, která u nás kotví. Na Slezské Hartě nejsou povoleny spalovací motory. Elektroloď Harta je první svého druhu
u nás a legislativa není připravena na tento typ technického řešení a tím pádem se proces schvalování neúměrně prodlužuje. Nelze jednoduše ukázat prstem na toho, kdo je viníkem. Všechny zúčastněné strany se snaží naplnit co nejlépe své povinnosti a jsem přesvědčen, že loď bude sloužit lidem již v brzké době
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.
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Otevírací doba:
Středa

16:00 až 20:00

Ostatní dny na zavolání po
telefonické domluvě.
Pro objednávky volejte tel:

737 949 315
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Informace z 6. a 7. zasedání zastupitelstva obce
Leskovec n.M. konaných ve dnech 27.6.2019 a 11.9 2019.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
o plnění rozpočtu za období 01 – 05/2019.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Bruntálsko za rok 2018.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet MIKROREGIONU Slezská Harta za
rok 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku
obce za účetní období 2018 a schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 dle návrhu, včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření a to s výhradou.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti mezi Obcí a p. Horákovou, za úplatu 5.000,- Kč. Právo věcného břemene bude spočívat v právu umístění a služebnosti vodovodní přípojky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.2 a 3/2019 ve znění dle přílohy,.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti mezi Obcí a p. Čechem za
jednorázovou úplatu 5.000 Kč. Právo věcného
břemene bude spočívat v právu umístění a služebnosti vodovodní přípojky.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku o výměře cca 22 m2 z pozemku parc.
č. st. 180/4 o celkové výměře 687 m2 panu Zichovi, pozemku za cenu 530 Kč/m2+ náklady s
prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce stanovilo za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce měsíční
odměnu v částce 8.000 Kč. Tato výše odměny
bude poskytována ode dne 1. 7. 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na realizaci projektu: ,,Recyklace odpadů
v obci Leskovec nad Moravicí“ v maximální výši
79,93 % vlastního podílu příjemce na uznatelných investičních nákladech projektu, maximálně však 259.000,- Kč, s poskytovatelem Moravskoslezský kraj.
Zastupitelstvo obce při výkonu jediného
společníka v souladu s ustanovením § 190
odst. 2) písm. g) zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, schválilo účetní závěrku spo-

lečnosti Služby Leskovec nad Moravicí s.r.o.
za rok 2018, ze které vyplývá, že při tržbách
ve výši 4 610 768,- Kč, dosáhla společnost
zisku ve výši 31 043,53 Kč, přičemž zisk ve
výši 31 043,53 Kč, nebude rozdělován a bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na
prodej částí pozemků o výměře 6 m2 z pozemku parc. č. 32/6 a 0,27 m2 z pozemku
parc. č. 32/11 dle geometrického plánu č.
698-58/2019 oba v k. ú. Leskovec nad Moravicí za cenu minimálně 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr na
prodej pozemku parc. č. 2632/15.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření
smlouvy o návratné finanční výpomoci
v rámci kotlíkové dotace v celkové výši maximálně 200.000,- Kč pro p.Buťákovou, Jarošovou, Dostálovou a p.Sedláčka.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti s manželi Proskeovými, Šulákovými a Jeneiovými za úplatu
5.000 Kč. Právo věcného břemene bude
spočívat v právu umístění a služebnosti vodovodních přípojek.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a
schválilo rozpočtová opatření č. 4 a 5/2019.
Zastupitelstvo obce předběžně souhlasilo se záměrem stát se nositelem projektu
s názvem „Environmentální osvětové centrum v Leskovci nad Moravicí“, které má
vzniknout na pozemku parc. č. 2018/3 za
podmínky, že předpokládané náklady ve výši 6.880.000,- Kč budou plně hrazeny
z dotace na tento projekt.

Výše uvedené informace tvoří výběr z
jednání zastupitelstva.
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Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika Konec války
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Program akcí v obci říjen až prosinec 2019

5.10.2019 Vítání občánků
5.10.2019 Den seniorů s oslavou
jubilantů
12.10.2019 Drakiáda
1.11.2019 Lampiónový průvod
17.11.2019 Výšlap na V. Roudný
29.11.2019 Vánoční dílna
30.11.2019 Rozsvěcení vánočního
stromku , vepřové hody
6.12.2019 Mikulášská besídka

Obecní úřad
KD
Mateřská školka
KD
KD

Restaurace
U Kormidla
7.12.2019 Výroční valná hromada KD
SDH
14.12.2019 Adventní koncert
Kostel
sv. Vavřince
31.12.2019 Výroční schůze spolku KD

Obec
Obec
SDH
MŠ, obec
Obec,SAL
Obec, SAL
Obec, SAL
Obec
SDH
Obec

SAL
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Povinné čipování psů od 1.1. 2020 –
co znamená pro jejich majitele?

Už jen něco málo přes 100 dní zbývá majitelům psů na splnění zákonné
povinnosti nechat svého psa čipovat. Všem, kdo si nevědí rady, přinášíme
základní informace spojené s tímto zákrokem.
Proč je čipování psů nově povinné?
Přijatá novela veterinárního zákona má za cíl zlepšit podmínky pro chov psů a
omezit výskyt množíren psů. Právě díky povinnému čipování psů veterinární
správa rychleji zjistí, zda pes nepochází z množírny a je možno v registru dohledat majitele psa. Momentálně existuje více registrů, například
www.narodniregistr.cz , www.iftaregistr.cz , www.registrmikrocipu.cz ,
www.czpetnet.cz . Některé jsou zdarma, jiné vyžadují vstupní poplatek v řádech stokorun. S výběrem si nechte poradit u svého veterinárního lékaře.
Očkování proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, bude od 1. 1. 2020
platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace označen identifikačním čipem. Orgánem, který bude pověřen kontrolami povinného čipování
psů, bude Státní veterinární správa. Kontroly budou prováděné jak náhodně
(na základě obdrženého podnětu), tak plánovaně. Jestliže chovatel neprokáže,
že má jeho pes platné očkování a mikročip, může mu být stanovena pokuta ve
výši 20 až 100 tisíc korun, podle dr uhu a rozsahu pr ovinění.
Kdy je třeba čipovat štěňata?
Pro majitele štěňat platí, že by měli své mazlíčky nechat očipovat (označit mikročipem) nejpozději v půl roce věku, kdy se provádí u štěňat první povinné
očkování proti vzteklině. Celý vrh je vždy čipován, nebo tetován zároveň a po
sobě následujícími čísly.
Existují výjimky?
Mikročip nemusí mít pouze psi, kteří byli ještě před 3. 7. 2011 označeni tetováním a jejich tetování je dosud čitelné.
Praxe.
Čip je natolik malý a jeho aplikace tak šetrná, že psa nijak zdravotně neohrožuje. Proto se tohoto kroku majitelé domácích mazlíčků a chovných zvířat nemusejí nikterak obávat. Běžně používané mikročipy jsou 1 cm dlouhé a 1 mm
široké. Aplikace mikročipu využívaná při označování zvířat se nazývá Radiofrekvenční identifikace (RFID). Mikročip je naprogr amován číselným kódem, jenž je neopakovatelný a jedinečný. Ke každému čipu patří jednorázový
aplikátor. Čip je považován jen za pasivní nosič informací. Není pro zvíře ani
pro jeho okolí nebezpečný, neobsahuje žádný zdroj energie. Neobsahuje
ani jméno majitele nebo jeho telefonní číslo nebo e-mail. Mikročip není možné vyhledat přes satelit. Povrch čipu je upraven tak, aby psovi nezpůsobil problémy. Tělo psa na něj nereaguje jako na cizí těleso.
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Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa,
aby nezamořila životní prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech
jsou však v posledních letech „wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich
předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické
rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou
soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o starou elektroniku
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale
od ledna 2019 rozšířil své služby i na další elektrozařízení. Nově se tak postará například o vysloužilé domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, elektrické hračky, nástroje
nebo vybavení pro volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst
po celé České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes
4400 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci
starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se v obci nachází, naleznete ve staré
hasičské zbrojnici. Otevírací doba dle domluvy na obecním
úřadě. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.
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KARBENÁTKY Z ČERVENÉ ŘEPY

Ingredience
 2 - 3 větší řepy
 kousek mrkve
 kukuřičná mouka (dle vodnatelnosti řepy)
 100g - 150g ovesné vločky s klíčky
 2 vejce, majoránka
 sůl,2 stroužky česneku
 olej, petrželka
Uvaříme řepu doměkka. Necháme vychladnout a
poté nastrouháme na struhadle nahrubo. Přistrouháme kousek mrkve. Zahustíme ovesnými vločkami a kukuřičnou moukou, na spojení použijeme 2
vejce (nebo lze nahradit sezamovým semínkem) a dochutíme dle chutě: majoránkou, solí,
popřípadě pepřem a třeným česnekem. Až dosáhneme dobré konzistence (jako bramboráky) smažíme na pánvi, kterou jsme potřeli tenkou vrstvou oleje. V ubrousku zbavíme přebytečné mastnoty a podáváme nejlépe se zeleninou, především ředkvičkou, která pomáhá
štěpit tuky a tak napomáháme trávení smaženého.
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SDH Leskovec nad Moravicí

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se letos pěkně zapotila.
Od začátku roku absolvovali naši hasiči celkem 18 výjezdů. Nejrušnější měsíc byl březen. Jednalo se převážně o saze v komíně, pětkrát spadlé stromy přes cestu, dvakrát uvolněné plechy na panelovém domě a na
restauraci U Kormidla.
V letních měsících pětkrát pomáhali při likvidaci vos a sršňů. Jedenkrát
likvidovali 350 metrů velkou olejovou skvrnu na vozovce. Dvakrát vyjeli k požáru trávy a balkonu.
Pomáhali také při organizaci Vavřineckých hodů a realizaci třetí hasičské fontány v zátoce přehrady Slezské Harty. Jedenkrát měli planý poplach.
Co jim popřát do konce roku ? Co nejméně zásahů a co nejvíce
úspěchů při hasičských soutěžích .
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