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Léto v obci
V červnu jsme v naší mateř ské školce pasovali na př edškoláčky
7 dětí. Přejeme jim do dalšího života spoustu úspěchů a radosti. Děti
dostaly spoustu dárečků a rodiče 4.000 Kč příspěvek na školní výdaje, které jsou s nástupem do školy spojené.

září 2021
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
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

Obsah tohoto čísla

V září jsme se rozloučili s pr ázdninami. Popr vé byla tato akce
spojená se soutěží ve vaření kotlíkového guláše. 1.místo vyhrál
tým M. Scherzerová a H. Cakl, 2. místo manželé Malí a 3.místo
získal A.Rohner a D.Ludvíček. Děti si užily skákací hrad a plavbu
na lodi Harta, kterou přepadli piráti.
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v průběhu letních prázdnin jsme v mateřské školce rekonstruovali sociální zařízení , obklady, dlažby, sanitární zařízení i záchody pro dospěláky a venkovní záchody. Výběrové
řízení bylo zajímavé jelikož situace na stavebním trhu je velmi napjatá, nikdo nemá čas,
všichni jsou zavaleni prací a materiál neustále zdražuje. Přesto se nám podařilo v průběhu 6 týdnů celou akci úspěšně dokončit, včetně drobných oprav jako opravy omítek,
nátěry radiátorů a výmalby. Rekonstrukce stála cca 330.000 Kč. Ve školce budou rovněž
vyměněny skříňky a věšáčky na ručníky. Děti si tak mohou užívat pěkné prostředí nejen v
herně.
V průběhu podzimu budeme stavět přístřešek u domu pro seniory, který nabídne kryté posezení pro obyvatele domu č.p. 357.
Podzimní setkání se seniory je prozatím zrušeno. Proběhne pouze vítání občánků. Rádi
bychom pokračovali v tradičních adventních a vánočních setkáních, které budeme přizpůsobovat aktuální epidemiologické situaci.
Pirátskou stezku, o které jsme informovali v minulém zpravodaji a která v naší obci fungovala v průběhu letní sezóny navštívilo celkem 339 dětí. Z toho 189 dětí bylo z Moravskoslezského kraje, 46 z Olomouckého, 34 z Jihomoravského, 28 z Prahy a 15 ze Zlínského. Ostatní děti byly z dalších krajů.
Na parkovném jsme v letošním roce utržili cca 1.300.000 Kč a 300.000 Kč byly náklady.
Bedřich Buťák– starosta obce.
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Volby do poslanecké sněmovny

Dny konání voleb, hlasování:
volby do poslanecké sněmovny:
pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a sobota 9. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Umístění volební místnosti ve volebním okrsku č.1 v Leskovci nad Moravicí
Volební místnost bude umístěna v budově Kulturního domu v Leskovci nad Moravicí, Leskovec
nad Moravicí č. p. 220.
Hlasovat může volič, který alespoň v druhý den voleb dovrší věk 18 let. Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Při volbách se do obálky vkládá jeden hlasovací lístek,
který reprezentuje stranu, hnutí nebo koalici, kterou si volič vybere. Na kandidátní listině vybrané strany může zakroužkováním volič udělit tzv. preferenční
hlasy, tak může učinit u nejvýše 4 kandidátů. Ti jsou zakroužkováním zvýhodněni a získají-li od voličů své strany 5 % preferenčních hlasů, mohou se posunout v kandidátní listině výše.
Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19.
Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv.
drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres.
Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. Bruntál:
parkoviště na ul. Nádražní za Městským úřadem Bruntál, Nádražní 994/20,
Bruntál, GPS 49.993538N, 17.471905E.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené
karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvr tka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd
speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování
bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. Pokud se vás tato situace týká, objednejte se na tel. Čísle, které naleznete na stránkách Krajského úřadu.
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Informace z 15 a 16. zasedání zastupitelstva obce
Leskovec n.M. konaného dne: 2.6. a 29.6.2021

Zastupitelstvo obce na svých zasedáních schválilo či vzalo na vědomí
následující usnesení:













Uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení
projektu
s
názvem
„Rekonstrukce místní komunikace
Za kostel“ za cenu 1.162.262,05 Kč
včetně DPH se společností Kareta
s.r.o.
Záměr na prodej pozemku parc. č.
st. 61 zastavěná plocha a nádvoří o
celkové výměře 25 m2 v k. ú. Leskovec nad Moravicí za cenu minimálně
200 Kč/m2.
Záměr na prodej části pozemku o
předpokládané výměře cca 100 m2
z pozemku parc. č. 978/15 ostatní
plocha, manipulační plocha o celkové výměře 630 m2 v k. ú. Leskovec
nad Moravicí za cenu minimálně
200 Kč/m2.
Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2021 .
Záměr na prodej pozemku parc. č.
156/1 sportoviště a rekreační plocha
o celkové výměře 373 m2 v k. ú.
Leskovec nad Moravicí za cenu minimálně 200 Kč/m2 .
ZO deklarovalo, že má zájem vložit
svůj infrastrukturní majetek - kanalizační sítě splaškové kanalizace
včetně technologii do majetku společnosti VaK Bruntál a. s. výměnou
za získání akcií společnosti VaK
Bruntál a. s. v objemu odpovídajícímu hodnotě vloženého majetku.
Účetní závěrku společnosti Služby
Leskovec nad Moravicí s.r.o. za rok
2020, ze které vyplývá, že při
tržbách společnosti Služby Leskovec nad Moravicí s.r.o. za prodej










zboží
a
služeb
ve
výši
5.582 012,91 Kč, dosáhla společnost zisk ve výši 45.318,87 Kč,
přičemž zisk ve výši 45. 318,87
Kč nebude rozdělován a bude
převeden do nerozděleného zisku minulých let
Zprávu o plnění rozpočtu za období 01 – 05/2021 .
Účetní závěrku obce za účetní
období 2020 a závěrečný účet
obce za rok 2020 dle návrhu,
včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření a to bez výhrad.
Prodej pozemku parc. č. st. 61
zastavěná plocha a nádvoří o
celkové výměře 25 m2 v k. ú.
Leskovec nad Moravicí do SJM
Martinu Žílovi a Elišce Žílové oba
bytem Leskovec nad Moravicí za
cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Prodej části pozemku o předpokládané výměře cca 100 m2
z pozemku parc. č. 978/15 ostatní plocha, manipulační plocha o
celkové výměře 630 m2 v k. ú.
Leskovec nad Moravicí panu Davidu Křenkovi bytem Leskovec
nad Moravicí za cenu 200 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku parc. č. 156/1
sportoviště a rekreační plocha o
celkové výměře 373 m2 v k. ú.
Leskovec nad Moravicí paní Bc.
Miroslavě Hetmánkové, bytem
Široká Niva za cenu minimálně
205 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené.
Výše uvedené informace tvoří výběr
z jednání zastupitelstva.
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Leskovecký rodák Karel Josef Jurende

Karel Josef Jurende se narodil 24. dubna 1780 v Leskovci nad Moravicí na Bruntálsku.
Zemřel 10. ledna 1842 v Brně. Jeho dětství a doba studia je spojena se severní Moravou
a Slezskem, až do svých osmnácti let pracoval na domácím hospodářství. Již od dětství
projevoval nebývalé nadání a díky knihám místního faráře se sebevzdělával. Na vrata si
psal poznámky k astronomii, jako školák psal divadelní hry pro své vrstevníky, nebo se
naučil hrát na vlastnoručně vyrobené housle. Absolvoval gymnázium v Opavě a Krnově, zde dokonce zároveň i vyučoval. Z tohoto období pochází jeho sbírka místních německých přísloví, která vyšla knižně. Od roku 1798, ve svých 18 letech, pak vykonával
úřad dozorčího slezského daňového úřadu.

Druhá etapa jeho života je spojena se střední Moravou. Roku
1806(7) nastoupil na pokrokový
učitelský ústav (výchovný ústav) v Kuníně jako ředitel. Marií
Walburgou,
hraběnkou
Truchses-Zeil, rozenou Harrachovou z Kunína - majitelkou
panství, filantropem a osvícencem své doby, byl pověřen vedením školy a Výchovného ústavu v Kuníně. Prosazovali zde
moderní a pokrokové metody
ve výuce. S hraběnkou cestoval
po Evropě - Itálie, Španělsko,
Švýcarsko a Francie. Mezi žáky
školy nacházíme i devítiletého
Františka Palackého, jehož sem
přivedl tatínek o Vánocích roku
1807. Strávil zde dva roky a rád
na ústav vzpomínal.
Ještě před kunínskou etapou se ale stal v roce 1802 písařem u daňového úřadu v Brně .
Roku 1804-1806 pracoval v moravsko-slezské státní účtárně. Po ukončení činnosti
v Kuníně v roku 1813 se vrátil do Brna, kam řadíme jeho závěrečnou životní periodu.
Co říci o díle K. J. Jurendeho? Jeho záběr byl opravdu široký. Dnes je znám hned
v mnoha vědeckých oborech jako průkopník a významná osoba první poloviny 19. století. Věnoval se astronomii a meteorologii. Již v první etapě svého brněnského pobytu v
zahradě Františkova muzea na městských hradbách, v rohové věži, zbudoval malou
hvězdárnu. V Brně psal pro Brněnský vlastenecký deník. Měl velkou zásluhu na propagaci prvních průzkumů jeskyň Moravského krasu. Byl znám svými úspěchy v oblasti
zahradnictví a vinohradnictví, vlastnil jednu z nejznámějších révových školek na Moravě.
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V roce 1809 začal K. J. Jurende v Kuníně vydávat významný německy psaný lidový kalendář Mährischer Wanderer (Moravský poutník), jež vycházel řadu roků (1809 - 1824). Po zrušení výchovného ústavu odešel z Kunína do Brna, kde se i nadále věnoval vydávání lidových kalendářů. Moravský poutník později přejmenoval v roce 1825 na Vlastenecký poutník
pro císařství Rakousko (1829 - 1833). Jejich rozsah byl až 300 stran a náklad vzrostl až na
6000 výtisků. Kalendář e nabyly značné obliby u široké veř ejnosti. K. J . J urende tak
pedagogicky působil na širokou masu obyvatelstva, čímž si zajistil svoji značnou popularitu.
Na svou dobu byla podobná osvětová činnost obdivuhodná. Kalendáře se staly svéráznými
lidovými slovníky. Do této doby podobný fenomén neexistoval. Stal se natolik oblíbeným,
že se distribuoval nejen v Rakousku, ale i v Německu, Dánsku, Švýcarsku, Rusku nebo
Turecku, dokonce i v zámoří v severní Americe. Vlastenecký poutník vycházel po
Jurendově smrti až do roku 1858. Doba se už natolik změnila, že kalendáře se staly nadobro
minulostí. K. J. Jurende vydával i další kalendáře, ale jen v omezené míře, šlo o Spravedlivý
zvěstovatel, časopis Moravia, Znamení doby.
Vrcholem Jurendovy vědecké kariéry byla účast na vídeňském kongresu učenců
v Hochburgu. Christian d´Elvert jej nazval „otcem moravské vlastivědy a národopisu".
Od roku 1833, kdy přestal Jurende aktivně pracovat, žil v Brně v ústraní až do své smrti
v roce 1842, měl 63 let. Nikdy se neoženil a neměl potomky. Na jeho náhrobku se nacházejí
slova, která sám složil: „Zdar nám! Nás volá vlast v dál, jen prach přijme prach, Ducha
čekají hvězdy!" K. J . J urende byl př íkladem intelektuála pr vní poloviny 19. století, jehož činnost a život nebyl založen na nacionální ale ryze na národnostní rovině. Německy píšící autor spolupracoval s českým elementem a vždy se cítil být Moravanem, byl spjat s územím, tradicí i státem.

Program akcí v obci říjen až prosinec 2021– realizace akcí bude
záležet na aktuální epidemiologické situaci
Říjen 2021
16.10.2021
17.11.2021
28.11.2021
3.12.2021
4.12.2021
11.12.2021
31.12.2021

Vítání občánků
Drakiáda
Výšlap na Velký Roudný
Rozsvěcení stromečku, oslava sportu a hody
Mikulášská besídka
Výroční valná hromada
SDH
Adventní koncert
Výroční schůze spolku

Obecní úřad
Fotbalové hřiště

KD

Obec
SDH
Obec,SAL
Obec

Restaurace U kormidla
KD

Obec

Kostel Sv. Vavřince
KD

Obec
SAL

SDH
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Trápí vás něco s čím si nevíte rady?

Stránka 7

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

Otevírací doba:
Pondělí
16:00 až 20:00
Středa
16:00 až 20:00
Pátek
16:00 až 20:00
Za cenu 20Kč za hod./na os.
Ostatní dny na zavolání
po telefonické domluvě za
cenu 150Kč na hodinu.
Pro objednávky volejte tel:
737 949 315
Stránka 8

Vydání 3 / 2021

Stránka 9

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

Stránka 10

Vydání 3 / 2021

Jaké kuchyňské oleje a tuky třídit?

Otázka co patří do popelnic na třídění oleje se zdá být jednoduchá. Přece olej ze smažení a
fritování – a to my doma skoro neděláme, takže nás se třídění oleje vlastně netýká… Omyl!
Většina použitého odpadního oleje v domácnosti totiž nepochází z fritování. Takže kde olej
vhodný k vytřídění v kuchyni hledat?
Jasným adeptem na třídění je olej z rybích konzerv. Sardinky, sledě, makrely, tuňák a všechny další rybky v konzervě v oleji přímo plavou. Do těstovin, salátu nebo do pomazánky je ovšem mnohem lepší použít čerstvý, kvalitní olej, a ten z konzervy vyhodit. Samozřejmě do správné popelnice
– do olejové.
Stejně nápadné je množství oleje použitého u nakládaného hermelínu či
jiných sýrů s bylinkami, česnekem nebo chilli. Pokud nejste zvyklí
použít zbylý bylinkový olej třeba pod maso – šup s ním do PET lahve a
pak do olejové popelnice. Vytřít jej stěrkou můžete nejen ze sklenice, ale
také z talířů.
Nakládání do oleje je vůbec oblíbený způsob konzervace, ať už jde o nakládaná sušená rajčata,
houby, česnek, papriky, chilli, olivy a jakoukoli další zeleninu. Ze všech naložených pochutin
vám přitom zbyde spousta oleje vhodná ke slití do vaší sběrné PET lahve. A nevadí přitom ani
drobné kousky zeleniny, které v oleji zůstávají. Každá kapka se počítá.
Také salátové zálivky jsou nejčastěji na olejové bázi, ať už používáte olivový, slunečnicový, řepkový nebo tř eba ořechový či avokádový olej. Takže když vám v
míse či talíři něco zálivky zbyde, přilijte ji do PETky také. Pokud
obsahuje trochu šťávy ze zeleniny, nevadí. Lepší troška vody ve vytříděném oleji než kapka oleje v odpadní vodě.
Je na vás té zeleniny už příliš? Pojďme na maso! Třeba takový výpek z kachny nebo žeber, kter ý vám zůstane na dně pekáče a
který obsahuje až 50 % tuku. Když jej slijete a stěrkou setřete do PET lahve, budou vám vaše myčka i potrubí pod dřezem vděčné. K recyklaci se hodí také tukový škraloup ze silného masového vývaru. Vytř ídit nezapomeňte ani zbylou marinádu z grilování, klidně i se zbytky koř ení.
Vidíte, kolik oleje už jsme doma našli? A to jsme ještě nezačali se smažením. I zbylý olej po smažení a fritování řízků, ryb, sýrů, hranolek, langošů, křidýlek, špalíčků nebo koblih sem samozřejmě patří, a je jedno, jestli smažíte radši na oleji, másle nebo sádle. Jen nezapomeňte nechat tuk
vždy vychladnout, abyste se při manipulaci s ním nepopálili nebo neroztavili plastovou lahev.
Pokrmy a pochutiny, ve kterých najdete jedlý olej a tuk vhodný k recyklaci, má zkrátka doma každý z nás. Třídit se navíc dají i pevné živočišné tuky, jako je máslo nebo sádlo. Pokud byste měli pr oblém je do PET lahve dostat s pomocí stěrky, stačí je nechat chvíli roztát v pánvi. Těšit
vás při tom všem můžou nejen čisté filtry v myčce a nezanesené
odpadní trubky, ale i pocit, že dáváte oleji šanci být ještě jednou
užitečný a že tím vším berete ohled na naši společnou planetu.
PS: Nezapomeňte, že do olejových popelnic patří pouze jedlý odpadní olej a tuk. Nejsou určeny pro motorové, hydraulické,
technické ani žádné jiné průmyslové oleje a maziva.
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Vavřinecké hody a Dračí lodě
Sláva vítězům! Pohár Mikroregionu Slezská Harta získali:
v závodech na 200 m Roudeňáci
v závodech na 1000 m Vykotlani duby
Pohár Moravskoslezského
kraje v závodech na 200 m i
1 000 m vyhráli Mimoni.

Vavřinecké hody proběhly letos po roční
pauze, kdy opatření proti koronaviru neumožňily akci realizovat. Účast byla o trochu
menší než v minulých letech, ale zábava, kulturní i gastronomické zážitky, byly úžasné.
Piráti na Hartě.
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