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všem, kteří se podíleli na organizaci a
sponzorování tom13.4. Karneval.
Tradiční odpoledne boly.
v kulturním domě 26.5. Kácení máje a
bylo plné zábavy Pohárová
soutěž
pod vedením šaška mladých
hasičů.
Simony a DJ Marti- Májka byla pokácena a věnována ve
na.
30.4. Stavění máje prospěch dětského
a rej čarodějnic. hřiště a naši mladí
Májka byla postave- hasiči získali již trana za mohutného dičně výborné umísreje čarodějnic a do- tění.

Redakční rada

Umíme se bavit

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. http://
www.leskovecnadmoravi
ci.eu/

vádějících dětí. Díky všem, kteří dodržují tyto krásné tradice.
Obsah tohoto čísla

12.5. Beseda s důchodci u příležitosti
Dne matek. Za
všechna krásná vystoupení patří srdečné díky, stejně jako
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Slovo starosty
Vážení občané,
V naší obci bylo nově
tato slova píši v období, které je pro zastupitelstvo a zvlášť pro mne velmi obtížné. Čeká
umístěno 5 kontejnerů pro
nás rozhodnutí schválit či neschválit pokraukládání bioodpadu. Co do
čování projektu „Cesta za kostel“. Tento
těchto hnědých popelnic
projekt zahájilo minulé zastupitelstvo a zahrnuje vybudování cesty od křižovatky u repatří?
staurace U Marka až téměř k vodě, včetně
Biologicky rozložitelný
inženýrských sítí, které by významně podpoodpad pocházející
řilo možnost růstu cestovního ruchu v naší
především z údržby zahrad,
obci a zároveň umožnilo výstavbu rodinných
domků podél této komunikace. Jedná se řáale i kuchyní.
dově o částku 50 mil Kč. Přesto, že byly splněny všechny náležitosti k podání projektu,
uplynulo dlouhých pět let bez realizace. Nyní
požaduje ministerstvo dokončení projektu
pro výběrovou zakázku. Pro naši obec to
znamená nyní investici cca 500.000 Kč za
dopracování projektové dokumentace, bez
záruky, že po vynaložení těchto prostředků
nám budou peníze schváleny. Realizace projektu by navíc obec stála další peníze v podobě elektrického vedení, které projekt neřeší– řádově 20.000.000 Kč.
Zastupitelé již strávili řadu hodin v diskuzích
nad touto volbou a já si jen ze srdce přeji,
abychom na zasedání měli šťastné ruce.
Krásné léto plné zajímavých zážitků přeje
váš starosta Bedřich Buťák
Sběrný elektro dvůr v naší obci u staré

Obecní úřad upozorňuje
Permanentka na víceúčelové hřiště.
Platnost permanentky na 10 hodin na DVA
roky. Cena : pro místní 500 Kč, pro přespolní 750 Kč, cena na 1hod 100,-Kč. Permanentku si můžete zakoupit na obecním
úřadě. Vstup na hřiště zajišťují: p.Tihelková
a p.Halgašová, volejte tel: 732 717 726
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zbrojnice.
Otevírací doba: každý pátek od 16.00 do
17.00 hodin.
OPRAVA sazeb poplatků ze psů!
Omlouváme se všem za uveřejnění mylných sazeb poplatků v minulém čísle.
Poplatek ze psa drženého v rodinném domě činí 100 Kč na rok, u každého dalšího
psa 500 Kč. U psů držených v bytovém domě je to pak 800 Kč.
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Program akcí v obci červenec až září 2013
5.7.

Pohárová soutěž dobrovolných hasičů

6.7.

Slavnostní otevírání naučné stezky Zatopené osudy, výchozí bod restaurace U Kormidla
Pohádka pro děti a hudební vystoupení skupiny Rybníkáři v restauraci U Marka
Celodenní program Vodnického splavu se skupinou Rybníkáři

9.7.
13.7.
13.7.

BERMUDA cup- jachtařský závod + soustředění
Fotbalový turnaj MUŽI

10. až 11. 8.

Vavřinecké hody

17.8.

Country večer v restauraci U Marka

31.8.

Rozloučení s prázdninami na točně

2.9.

Zahájení školního roku v ZŠ Razová

7.9.

Hasičské odpoledne v požární zbrojnici

14.9.

Drakiáda s diskotékou na točně

21.9.

Karaoke párty – Michal Špičan v restauraci U Marka

28.9.

Lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota v restauraci U
Marka

Nadační
fond mění
postavení
zdravotně
postižených
na trhu práce
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V České republice dnes žije
přibližně jeden milion osob se
zdravotním postižením, tedy
10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání
marně. Firmy, organizace,
státní správa a samospráva jsou i v roce
2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob
se zdravotním postižení u subjektů, které
mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku
2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou
do státní pokladny statisíce na pokutách,
než aby daly například kratším úvazkem
šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou apod.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem
„postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím,
že člověk se zdravotním omezením by je
stál finance navíc už tím, že by mu musely
vytvořit speciální podmínky.
Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP).
V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která
popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace
zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A
hlavně poznají při různých setkáních,
školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří
pracují na manažerských pozicích. Lépe
tak pochopí, kdo to vlastně člověk se
zdravotním postižením je.“ Nadační fond
má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která jako

první upozorňovala veřejnost na kvalitní
práci osob se zdravotním postižením a s
tím související ochrannou známku „Práce
postižených.
Na stránkách www.pracepostizenych.cz
lze nalézt řadu výrobků označených touto
známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou
podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z
velmi důležitých projektů nadačního fondu
je sekce Práce OZP a poradny na portálu
Prace.cz,
které
odborně
zaštiťuje.
V současné době nadační fond spustil projekt „Start bez překážek“, který se snaží
řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i
práci.

Proč zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že
postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv.
náhradního plnění
(outsourcing služeb či výrobků od firem
s náhradním plněním, tedy s více než 50
procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom,
že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze
ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc
začala od loňského roku vytvářet pro firmy
pozitivní motivační nástroje např. v podobě
vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu,
na pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu,
ale také současné legislativě se více dozvíte na www.nfozp.cz
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Sbor
dobrovolných
hasičů
Leskovec nad
Moravicí
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A tak nám už konečně začala
hasičská
sezóna.
V zimních měsících jsme
někteří jezdili posilovat do
tělocvičny v Razové. Díky
dotacím, které jsme získali
na nákup stříkačky, hadic a savic, se dostavily i první úspěchy. Zúčastňujeme se
hasičské ligy Praděd a dalších pohárových
soutěží.
V okrskovém
kole
v Leskovci nad Moravicí se muži a ženy
umístili na 1. místě, čímž postoupili do
okresního kola, které se konalo v Horním
Benešově. Zde opět potvrdili prvenství a
postoupili do krajského kola, které se
v letošním roce koná v Přerově. Doufáme, že budou rovnocennými soupeři dalším družstvům.
Hasičská liga „Praděd“:
ženy
muži
Janovice
2. ze 7
5. ze 34
Vrbno pod Prad. 4. z 9
24. ze 27
Široký Brod
2. z 7
4. ze 24
Milotice nad Op. 7. ze 9
3. ze 23
Na okresním kole jednotlivců v dorostu
skončila Liliana Turková na 1. místě, Tereza Malá na 3. a Miroslav Šimek také
na 3. místě, čímž postoupili do krajského
kola, které se konalo v Českém
Těšíně. Počítalo se, že Liliana
Turková poustoupí do republikového kola (v loňském roce skončila v kraji na 4. místě), bohužel
se jí však lepila smůla na paty.
V běhu na 100 m s překážkami
byla na 3. místě, v dvojboji na
místě 2., ale v testech se nezadařilo tak, jak by bylo třeba, čímž
se v celkovém součtu umístila na
9. místě z 15 závodnic. Bohužel
první může být jen jeden a ve
sportu se to tak někdy stává. Ale
Stránka 8

i tak všem ukázala, že je výborná sportovkyně.
Mimo jiné také začal Český pohár a Big
Schock pohár (soutěže jednotlivců
v běhu na 100 m s překážkami), kterého
se i v letošním roce zúčastňuje Radim
Hanulík. V Praze se umístil na 23. místě
(ze 116 závodníků), zde rovněž závodila Liliana Turková, která obsadila 25.
místo (ze 73 závodnic). Radim pak absolvoval další soutěže, a to v Bludově
(35. místo z 69 závodníků) a
v Moravském Berouně (3. místo z 29 závodníků).
Doufáme, že se
všem
bude
v letošním roce
dařit a budou
se i nadále
umisťovat
na
předních místech.
A jak se umístí
ženy v krajském
kole
v Přerově Vám
sdělíme
příště…
S.H.+ K.H.

Kulturní a
společenská
rubrika
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Nedílnou
součástí
společenského života
v restauraci U Marka
je pořádání různých
kulturních, ale i zábavných akcí, které se dostaly do podvědomí
nejen místních, ale i přespolních obyvatel.
Všechny tyto akce jsou na vysoké profesionální úrovni a vytvořily si již svůj fan klub,
který tyto akce pravidelně navštěvuje.
23.03.2013 již poněkolikáté proběhlo posezení u cimbálu s jednou z nejlepších cimbálovek Olšava z Uherského Brodu. Jako tradičně byla vysoká účast, což svědčí o jejím

nezastupitelném místě v kulturních akcích
restaurace U Marka .
18.05.2013 proběhl tradiční country večer s
Country Kavalérií. Také tato country skupina je velmi oblíbená.
15.06.2013 Vrcholem tohoto čtvrtletí bylo
vystoupení slovenské hudební skupiny
PROGRES. Od samého počátku si slovenští
hoši získali sympatie všech přítomných.
Účast byla vysoká a všichni se výborně bavili.
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
SPORT
v obci

Výsledky závodu Cross
Boar Slezská Harta

Nová
půjčovna
loděk

Otevření nové půjčovny lodí v Leskovci
nad Moravicí.
Již 29. června 2013 bude v leskovecké zátoce
otevřena nová půjčovna lodí a šlapadel.
V půjčovně si bude možné půjčit nová laminátová šlapadla pro 4 osoby a elektrické čluny pro 5 osob. Pojmou tak celou rodinu, která se bude moci vydat na výlet po Slezské
Hartě nebo jen tak projíždět okolní zátoky.
Pro řízení těchto loděk nemusí být žádné speciální oprávnění. Pro ty, kteří nechtějí cestovat po vodě, půjčovna nabídne elektrokola.
V zátoce přibude jedno nové molo a mobilní
stánek jako zázemí půjčovny. Zde se budou
moci zákazníci občerstvit. Půjčovna bude
otevřena o prázdninách denně od 9:00 –
do20:00 hodin.
Provozovatelem je firma Veget service s.r.o.,
Výsledky nohejbalového turnaje
která již pět let také provozuje již zaběhlou
ze dne 25.5.
1. místo: Zdenek Zborovský a Pavel Nekora- půjčovnu lodí v Nové Pláni a pořádá závody
nec
kajutových plachetnic. Všichni jste srdečně
2.místo: Bedřich Buťák a Pasvel Klapil
zváni. Přijďte vyzkoušet nová plavidla této
3. místo: Franta Čuda a Martin Chmiel
půjčovny.
gratulujeme

I letos se v termínu 8. června
uskutečnil 4. ročník cyklozávodu
horských kol Cross Boar kolem
Slezské Harty. Oproti loňskému ročníku jsme
nezmokli, podmínky na trati byly pro závodníky většinou příznivé. Jako každý rok i letos
změřili své síly závodníci na tratích Lončák
35 km a Kanec 65 km. Absolutním vítězem
na trati Kanec se stal závodník se startovním
číslem 37 Martin Haman, který zdolal náročnou trať v čase 2 h 34 min 11 s. Na druhém
místě se umístil závodník s číslem 10 Adam
Pilčík s časem 2 h 36 min 9 s, třetí skončil
Nikola Ivanov s číslem 19 a časem
2 h 42 min 55 s.
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Transfúzní služba v Bruntále děkuje občanům obce Leskovec nad Moravicí za
pomoc při darování krve a plazmy
Darovaná krev a krevní plazma zachraňují
denně zdraví a životy obyvatel okolo nás, a
to během operací, při závažných úrazech či
onemocněních. „Zcela příkladný je postoj
k dárcovství u obyvatel obce Leskovec nad
Moravicí. Někteří obyvatelé patří mezi skutečně výjimečné dárce. Ráda bych proto za
tento lidsky solidární přístup poděkovala
všem dárcům z Vaší obce. Velice si jejich
snahy pomoci lidem v krizových situacích
vážíme,“ děkuje ředitelka Transfúzní služby
MUDr. Marie Urbánková.
Mezi výjimečné dárce patří:
Jana Klapilová - držitelka bronzové
plakety profesora MUDr. Jana Janského za 10 bezpříspěvkových odběrů.
Ludvík Kašpar a Tomáš Matějka – držitelé stříbrné plakety profesora
MUDr. Jana Janského za 20 bezpříspěvkových odběrů.
Dana Rulfová - držitelka Zlatého kříže
ČČK 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů.
František Fülöp a Stanislav Hanulík –
držitelé Zlatého kříže ČČK 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů.

Každý dárce krve a plazmy na Transfúzní
službě v Bruntále má nárok na celou řadu
výhod. Kromě studijního a pracovního volna
s náhradou mzdy dárce získá proplacené
jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od své
zdravotní pojišťovny, občerstvení či odpočet
ze základu daně z příjmu, a to za každý odběr 2000 Kč.
Zájemci se mohou objednávat telefonicky
na čísle 724 612 667, 554 700 660 nebo
emailem
na
adrese
evidence.bruntal@tsl.agel.cz. Další informace k
darování naleznete na webu Transfúzní
služby na adrese transfuznisluzba.agel.cz a
facebooku
www.facebook.com/
transfuznisluzba.

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve
věku od 18 do 60 let. Pro darování krve musí
být dárcizdraví. Zda je dárce způsobilý k
odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na odběrovém
středisku.
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Letošní 1. máj v Leskovci nad Moravicí

Klub aktivních
leskováků
oslavil 1. máj

1.5.1886-odbory a anarchisté vyhlásili deníkem
The Alarm celodenní stávku za 8 hodinovou pracovní dobu.
3.5.1886-proběhlo v Chicagu shromáždění, při
kterém došlo ke střetu a bylo usmrceno několik
lidí.
Dále následovaly soudy a popravy anarchistů.
Poprvé se svátek práce slavil v USA 1.5.1888 a
o rok později jej přijala II. internacionála na návrh francouzských socialistů za oficielní svátek
práce. Postupně se k oslavě přidávaly další politické proudy, jako např. nacismus nebo třeba katolická církev, která jej roku 1955 zasvětila sv.
Josefu dělníkovi. Oslavy v novodobé historii
většina Leskováků pamatuje – průvody, tribuny i
alegorické vozy (tolik zdroj Wikipedie)
Protipolem oslav Svátku práce je První máj –
lásky čas a svátek zamilovaných. Svátek lásky se
slaví od nepaměti, dávno před básníkem Máchou. Měla by se dodržovat tradice líbání pod
rozkvetlou třešní.
Klub aktivních Leskováků se rozhodl oslavit 1.
máj pochodem do Slezské Harty, který započal v
9 hod. u obecního úřadu. Pochodu se zúčastnilo
asi 25 lidí včetně 3 dětí. Nechyběly vlaječky i
skandování „Ať žije 1. máj – hurá!“. Bohužel
ještě třešně nerozkvetly, takže žádné líbání nebylo.
Cílem pochodu byl zdevastovaný kostel a hřbitov ve Slezské Hartě. Při prohlídce se většina
účastníků shodla, že by se s kostelem, který je v
polovičním vlastnictví obce a církve mělo něco
dělat – např. rekonstruovat na venkovní uměleckou galerii. Ale kde vzít peníze?
Při zpáteční cestě po riskantním překročení řeky
Moravice po lanovém mostě, jsme rozdělali táborák, upekli buřty a promazali bolavé klouby i
žaludek. Pak následovala prohlídka vnitřku hráze s odborným výkladem pana Rudy Zbořila. Na
konci pochodu účastníci už vlaječkami nemávali
a snažili se hlavně dojít.
Oslava letošního Prvního máje se tedy podařila .
Při obdobných akcích bychom přivítali větší
účast našich dětí, hlavně těch vysedávajících u
počítače.
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