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Zima v obci
18.1. Karneval. Poděkování patř í všem, kteř í kar nevalové ř ádění pro nejmenší pomáhali organizovat a rodičům, kteří nachystali
krásné masky. Hojná účast i z okolních obcí svědčí o tom, že i děti to
u nás umí pořádně roztočit.
29.2. Člověče, nezlob se. Ufoukanou sobotu se spousta z nás rozhodla strávit k kulturním domě. V oblíbeném klání v české deskové
hře zvítězila Nikola Kratinová, na 2. místě se umístila Martina Oherová, na 3. Pavel Klapil a na 4. Alena Halgašová. Gratulujeme.
15.2. Obecní ples. Lístky na ples byly tentokát vyprodány několik dnů po zahájení prodeje. A zážitek to byl opravdu parádní. Jako
hosta jsme přivítali Zdeňka Izera, zatancovali nám tanečnice olomouckého tanečního studia. A zahrála nám skupina Mistrál a tradiční cimbálovka. Za organizaci patří díky členům SDH Leskovec a
velké díky všem sponzorům za bohatou tombolu, jejíž kr ásný výtěžek 21.000 Kč bude věnován na akci pro seniory.

Březen 2020
Redakční rada
Se svými náměty ( články, inzeráty, oznámení,
nápady) se prosím obracejte na redakční radu.

Zejména ti, kteří pořádají v obci akce a
chtějí o nich informovat občany.
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.
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ Jak zvládnout vnitřní úzkost a
nejistotu v době pandemie koronaviru.
Jak se z vývoje událostí nezbláznit
Strategii, jak se z daného vývoje událostí
„nezbláznit“, lze ve zkratce shrnout do
těchto jednoduchých bodů:
1. Zavedení režimu postaveného na
pravidelně se opakující denní rutině
To nejhorší, co můžeme pro svoji psychiku v současné chvíli udělat, je zavést
mentální anarchii. To znamená:
 nepravidelně a celkově špatně jíst,
 nehýbat se,
 chodit pozdě spát,
 celý den trávit na sítích a hraním her,
 permanentně sledovat zpravodajství a
seriály
 a neustále přiživovat svůj strach.
Kosmonauti a vojáci z válečných zón vědí, že to, co pomáhá snášet pocit ohrožení a izolace nejlépe, je řád postavený na
jasně daných a pravidelně se opakujících bodech (budíček, koupelna, aktivita, oběd atd.). V harmonogramu pro sebe (a své děti) neopomeňte pravidelně
střídat časové úseky pro práci a odpočinek. Vstávejte a choďte spát v pr avidelnou dobu. A dopřejte si pravidelně
rovněž čas na to, co vám může tzv. dobít
baterky. Cvičte. Pokud nemůžete ven,
hýbejte se doma.
2. Aktivita
Náš mozek je evolučně nastaven na neustálou aktivitu. Nečinnost ve smyslu
stagnace (zahnívající bažina) nám neprospívá. Náš mozek přímo volá po tom,
abychom si jasně stanovili program, abychom byli aktivní, kreativní a dodržovali
v těchto chvílích jasně daný řád. Naši
psychickou pohodu dokáží velice podpořit aktivity plně zaměstnávající naše ruce
(vaření, šití, uklízení….) a především naše plná koncentrace na to, co v danou
chvíli právě děláme.

3. Sounáležitost s druhými a jejich
podpora
Lidstvo přežilo díky tomu, že jsme
vždy fungovali v tlupách. Pomoc
druhým posiluje smysluplnost našeho bytí a snižuje míru našeho vnitřního stresu. Pravidelně telefonujte
svým víc než kdy jindy osamělým
seniorům. S dětmi o situaci komunikujte pravdivě, ale v klidu a zdůrazněte, že při zachovávání pravidel nehrozí nic vám ani jim. Vymyslete
smysluplné aktivity pro teenagery.
4. Cílené zklidňování se a péče o
sebe
Uvědomme si, že za současného stavu je naprosto normální cítit obavy.
Nikdo z nás neví, jak se skutečně
bude situace dále vyvíjet. Netušíme,
jak silné budou její ekonomické dopady, ani jak rychle se podaří vše
zvládnout. Neustálé křečovité přemítání o tom, co nejhroznějšího by
mohlo potencionálně nastat, nás fakticky nikam neposouvá. Stejně jako
vytváření tisícerých variant spirál
teorií odhadů, jak se věci mohou dít.
Soustřeďte se na péči o sebe:
 kvalitní spánek
 pravidelné kvalitní jídlo
 režim
 pohyb
 vitamín C, D, omega kyseliny
 sledujte pouze základní informační kanály a nenechejte se
vystrašit hrůzostrašnými zprávami většiny médií.
 smějte se spolu– vtipy, komedie,
hry...
Vše pomine i karanténa a koronavirus pomine. Naše společnost
bude mírně jiná, ale bude fungovat nadále.
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Nové vyhlášky v obci

Obec Leskovec nad Moravicí vydala na svém posledním zasedání 5 nových vyhlášek, které reflektují legislativní změny. Platné znění vyhlášek najdete na webových stránkách obce v sekci Obecně závazné vyhlášky a nařízení.
1/2020 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Pro občany u této vyhlášky nevyplývají žádné nové povinnosti. Sazby
poplatků za odpad zůstávají stejné, podrobnosti najdete na str.5.
2/2020 Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Leskovec nad Moravicí. U této vyhlášky došlo k několika úpravám oproti její původní verzi. Výrazná změna se
týká nově tříděného odpadu jedlé tuky a oleje, který je možno odevzdávat v platových lahvích do černých popelnic s oranžovým víkem. Ty jsou umístěny u paneláků č.p.308 a u kiosku. Elektroodpad je stále možno odevzdávat ve staré
hasičské zbrojnici, bioodpad u hasičské zbrojnice č.p.339, u rodinného domu
č.p. 334, u rodinného domu č.p. 347, na hřbitově a v zahrádkářské kolonii. Kontejnery na kovy a na velkoobjemový odpad jsou umístěny u dílny č.p.338.
3/2020 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu, nahrazuje
Místní vyhlášku o poplatcích, které jsou nově samostatně v jednotlivých vyhláškách. Stanovuje povinnost každého občana se přihlásit k poskytování úplatného
pobytu a následně vybír at, evidovat a platit na obecním úř adě poplatek z
pobytu ve výši 20 Kč za každý započatý den pobytu kromě prvního. Poplatek se
netýká osob mladších 18 let a dalších výjimek, které jsou specifikovány v čl.8
této vyhlášky. Žádáme tímto všechny občany, kteří poskytují či budou v průběhu sezóny poskytovat ubytování za úplatu, aby vyplnili formulář Oznámení o
zahájení činnosti viz př íloha zpr avodaje a seznámili se s podrobným zněním vyhlášky.
4/2020 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů. Poplatky ze
psů zůstávají v tomto roce stejné, podrobnější informace o splatnosti tohoto poplatku najdete na str.5. Žádáme tímto všechny majitele psů, aby vyplnili formulář Ohlášení držení psa (př íloha zpr avodaje) a odevzdali ho na ob. úř ad.
5/2020 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Nahrazuje původní vyhlášku o místních poplatcích specifikující
poplatky za zábor veřejného prostranství. Ceny za jednotlivé sazby jsou upraveny. Podrobné informace naleznete v případě potřeby přímo ve vyhlášce na webových stránkách obce.
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Informace z 9. a 10. zasedání zastupitelstva obce
konaných ve dnech: 11.12.2019 a 27.2.2020 akci putovaní s Vavřincem, rekonstrukce
míst pro tříděný sběr odpadů, rekonstrukce
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí hasičské zbrojnice, místo pro setkávání u
daru ve výši 265.000,- Kč na dofinancování domu pro seniory.
rozpočtu MŠ Leskovec nad Moravicí v roce Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
daru ve výši 1.000,- Kč pro Help-in, o. p.
2018 .
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí s .
daru ve výši 2200,- Kč pro Slezskou Diakonii, Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč pro EquiRelax
středisko BETHEL Bruntál.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí Slezská Harta, z. s.
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr
daru ve výši 5.000,- Kč pro p.Bubeníka.
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr na na prodej pozemku parc. č. st. 61.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na
prodej pozemků parc. č. 409/8 a 409/2.
části pozemku o výměře cca 180
Zastupitelstvo obce schválilo prodej po- prodej
2
zemku parc. č. 1001/1 zahrada o výměře 1364 m , z pozemku2 parc. č. 2457/1, o celkové
výměře 756 m
m2 panu Bedřichu Buťákovi.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej částí Zastupitelstvo obce stanovilo odměnu
pozemků o výměře cca 44 m2 z pozemku parc. za výkon funkce neuvolněného člena zač. 64/1 a cca 110 m2 z pozemku parc. č. stupitelstva obce ve výši 900,- Kč měsíč1833/1 přesná výměra bude stanovena geo- ně, za výkon funkce člena výboru 1.300,metrickým plánem paní Mgr. Ludmile Bocko- Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy
výboru 1.650,-Kč měsíčně, a za výkon
vé
Zastupitelstvo obce schválilo Nař ízení ob- funkce neuvolněného místostarosty 9.000,
ce Leskovec nad Moravicí č. 1/2019 o zákazu - Kč měsíčně
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet
podomního a pochůzkového prodeje.
Zastupitelstvo obce schválilo pr avidla hos- obce na rok 2020 dle návrhu: příjmy celpodaření Obce Leskovec nad Moravicí v roce kem 8.902.200,-Kč a výdaje celkem
15.605.200,-Kč.
2020.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové Zastupitelstvo obce zvolilo členkou Kulturního a sociálního výboru paní Annu
opatření č. 8/2019 ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schválilo stř ednědobý Krčmaríkovou a to od 1.3.2020.
rozpočtový výhled Obce Leskovec nad Mora- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu
č.06061961 o poskytnutí podpory ze Státvicí na období let 2021-2023.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o ního fondu životního prostředí České reuzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného publiky na projekt „Podpora výměny kotlů
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12- v obci Leskovec nad Moravicí“ ve výši
8017226/VB/002 o právu umístění a služeb- 2.300.000 Kč.
nosti zařízení distribuční soustavy NN na po- Zastupitelstvo obce schválilo záměr na
uzavření budoucí smlouvy kupní na části
zemku parc. č. 1821/12
č.978/5 o
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádos- pozemku parc.č. 978/15 a parc.
2
tí o dotaci z programů Ministerstva pro místní předpokládané výměře 400 m - přesná výrozvoj, ze Státního fondu životního prostředí a měra bude stanovena dle geometrického
výstavby parkoviště za
z Moravskoslezského kraje a to na: dětské plánu- za účelem
2
hřiště v MŠ a u panelových domů, kulturní cenu 100 Kč/m .
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Obecní úřad
prodlužuje splatnost poplatků na konec
května !!!!
Poplatek za odvoz odpadu je tr adičně vybír án ve
dvou splátkách do 31.3. a
do 31.7. ve výši u občanů
s trvalým pobytem

540 Kč, u vlastníků
nemovitosti
k rekreaci 790 Kč.

Obecní úřad informuje
-umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
-poplatníci dle čl. 2 odst.
1 písm. a), kteří se dlouhodobě (déle než 1 rok)
zdržují mimo ČR.
-poplatníci dle čl. 2 odst. 1
písm. a) po dobu výkonu
trestu odnětí svobody delšího než 1 rok.
Úleva se poskytuje:
Poplatníkovi dle čl. 2 odst.
1 písm. a), který se soustavně připravuje na budoucí povolání a který
prokáže dlouhodobý pobyt
mimo obec, se poskytne
úleva ve výši 30,- Kč za
každý měsíc.
Nově se neplatí poplatek
dle trvalého bydliště majitele, ale dle toho, kde je
pes držen.
Poplatek ze psa dr ženého 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. Držitelé psa starší
65 let platí 100 Kč.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
-umístěna do dětského
domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro
preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
-umístěna do zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
-umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvlášt- V obci nově platí Nařízením režimem nebo chrá- ní o zákazu podomního a
něném bydlení
pochůzkového prodeje.

Upozornění
pro držitele psů
Upozorňujeme držitele
psů, kteří venčí své psy
na veřejných prostranstvích, že jsou povinni
uklízet po svých psech
jejich výkaly. Každý
držitel psa dostal od obce
sáčky na psí exkrementy,
v případě jejich spotřebování je možno se dostavit
na obecní úřad pro další.

Otevírací doba
kulturního domu
pro sport končí
30.4.2020
Od 1.5. bude zahájen provoz víceúčelového hřiště.
tel. na správce:
737 949 315
Pro zajištění
termínů akcí v
kulturním domě
volejte prosím
správce:
p.Rudolfa Krále
tel: 605 241 530
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Soutěž o nejhezčího velikonočního zajíčka

Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje soutěž o nejhezčího velikonočního zajíčka vyrobeného dětmi do 15. let.
Materiál: dle výběr u
Počet: dle výběr u
Hodnotí se: roztomilost, věk dítěte, náročnost výroby
Zveřejnění: pošlete 2 fotogr afie, jednu z výroby dr uhou finálního
výrobku se jménem a věkem dítěte buďto na email:
simona.hovadikova@seznam.cz, nebo přímo do facebookové skupiny
Leskovec nad Moravicí, kde bude zveřejněna anketa a bude možno
hlasovat. Od 1.4. do 30.4.
Odměna: pro pr vní 3 s největším počtem hlasů jsou př ipr aveny
hezké ceny.
Níže uvedené fotografie slouží pouze jako inspirace.
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Pučálka

Seznamte se s pučálkou, zdravým jarním mlsáním
Možná jste již výraz pučálka někde zaslechli, ale nevíte, co to vlastně je. My
vám dnes prozradíme, že z pučálky si můžete připravit zdravé a chutné mlsání
Hovoříme-li o pučálce, máme na mysli tradiční postní pokrm, který vznikne
opražením naklíčených zrn hrachu. Jedná se o celá semena hrachu včetně slupky
a zárodečného klíčku. Hrách musí nejdříve vzklíčit, nabobtnat takzvaně
„napučet“. Odtud vznikl název pokrmu. Hrách napučí po několikadenním máčení ve vodě.
Většina za nás si pučálku spojuje s obdobím Velikonoc. Jedná se totiž
o staročeské jídlo, které se konzumovalo nejčastěji v období velikonočního
půstu. Doložené historické zmínky o pučálce jsou z 15. století. Nabobtnalý hrách
se dříve pražil na sucho, až později se začal smažit na tuku. Následně se upravoval na slano anebo na sladko.
V dobách dávno minulých praženou pučálku prodávaly na ulicích pučálnice. Tak
se říkalo ženám, které ji přímo na ulici pražily a pak hned prodávaly. Podle pučálky byla také pojmenována první postní neděle a zároveň počátek velikonočního půstu.
1. den hr ách př ebereme a propláchneme. Zalijeme ho vodou tak, aby jí bylo
dost ještě 3 cm nad vrstvou hrachu. Jako nádobu pro naklíčení můžeme vybrat
například zavařovací sklenici. Hrách necháme 24 hodin stát v chladnější místnosti.
2. a 3. den slijeme z hrachu vodu, která v něm zůstala. Propláchneme ho čerstvou vodou, znovu zalijeme vodou a opět vrátíme do zavařovací sklenice. Sklenici utěsníme potravinovou fólií a do ní třeba vidličkou propíchneme dírky. Tím umožníme hrachu, aby
dýchal a zároveň se nevysušoval. Následně hrách necháme stát jeden den opět na stejném místě.
3. nebo 4. den jsou již na hr achu klíčky, můžeme se
tedy pustit do samotné přípravy pučálky.
Jak udělat z hrachu pučálku
Nejprve na pánvi rozehřejeme máslo. Máslo zpěníme
a vysypeme do něj naklíčený hrách. Mírně jej osolíme,
opepříme a opékáme něco mezi 3 až 5 minutami. Opékáním ztratí měkkost
a syrovou chuť. Občas ho opatrně protřepeme, aby se neuvolnily slupky. Dobrou
chuť.
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JARNÍ ROZPIS ZÁPASŮ

Datum

Domácí

Hosté

11.04.2020
14:00

Zátor

Leskovec

18.04.2020
16:30

Leskovec

Nové Heřminovy

25.04.2020
15:00

Ryžoviště

Leskovec

02.05.2020
16:30

Leskovec

Dvorce

09.05.2020
16:30

Dětřichov nad
Bystř.

Leskovec

16.05.2020
17:00

Leskovec

Malá Morávka

24.05.2020
15:00

Břidličná "B"

Leskovec

30.05.2020
17:00

Leskovec

Milotice n. Op.

07.06.2020
15:00

Razová

Leskovec

13.06.2020
17:00

Leskovec

Horní Město
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Mobilní rozhlas

Co to je? Mobilní rozhlas je obecné označení pro chytrou komunikaci samo-

správ s občany, realizovanou především prostřednictvím mobilních telefonů. Tato komunikace využívá především SMS zprávy, hlasové hovory nebo upozornění v emailech. Stávající veřejný rozhlas je v nynější době poruchový, neefektivní, protože v případě, že právě
nejste doma, hlášení neslyšíte a je drahý na údržbu.

Jak to funguje? První krok pro úspěšné fungování je registrace nejlépe

všech občanů do systému. Následně rozesílá obec informace dle skupin vašeho zájmu a
dle zadaného komunikačního kanálu. Pro obec je samozřejmě výhodnější rozesílat emailovou komunikaci, a zprávy do aplikace, za SMS zprávy obec platí a jsou využívány v případě, že občan nemá emailovou adresu či aplikaci.

Co mám teď udělat?

Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z našeho města pomocí SMS, e-mailů, SMS zpráv případně aplikace. Případně pomozte při registraci spoluobčanům, kteří nejsou příliš technicky zdatní.

Jaké zprávy budu dostávat?

Upozornění na krizové situace,
zejména poslední nouzová situace nás učí, jak důležitá je včasná a přesná informovanost
občanů. Informace o kulturních a sportovních akcích v obci, novinkách, odstávkách vody
a elektřiny, pozvánkách na zastupitelstvo apod.

Co mě to bude stát? Vůbec nic. Služba je pro občany zdarma.
Odkaz pro registraci do mobilního rozhlasu:
www.leskovecnadmoravici.mobilnirozhlas.cz/
registrace

Stránka 9

Vydání 1 / 2020

Opatření proti koronaviru v naší obci

Vážení občané,
dovolte mi informovat vás o průběhu opatření v naší obci. Velmi dobře funguje preventivní opatření pro ochranu zdraví občanů zavedená od státu– lidé
poctivě nosí roušky, neshromažďují se, školka byla uzavřena již v době uzavřených škol.
Obecní obchod je velmi dobře zásobován a je možno zde zakoupit všechny
základní potraviny. Na obecním úřadě je možno si vyzvedávat v určených
hodinách poštovní zásilky. Provoz úřadu je v době karantény omezen na
pondělí 8.00 až 11.00 a středu od 13.00 do 16.00 hod. Úřad využívejte pouze v urgentních případech. Splatnost veškerých poplatků je prodloužena do
konce května.
Obec zajistila výrobu a distribuci bavlněných roušek pro seniory a posléze
přistoupila k distribuci dezinfekce a roušek i do všech domácnosti. Dezinfekcí byly rovněž vybaveny prostory, kde se setkává více lidí: panelové domy, obecní úřad, obchod.
O výrobu roušek se přičinily p.Šuláková Libuše, Kocourková Marie,
Rohnerová Helena, Turková Růžena a při balení a distribuce pomáhali Klapil Pavel, Klapilová Jana, Stupková Karla, Sklářová Ivana, Puchalter Jan a
Kratinová Nikola. Pro zajištění materiálu nám pomohli FIDES Bruntál, Macco Organiques, Ladislav Kraus, Nutrend za přispění p. Hetmánka.
Všem děkujeme a přejeme brzké překonání této nepříjemné krize ve zdraví.
Pro nadcházející velikonoční svátky přeji nám všem domácí pohodu, nedoporučuji chodit na klasickou „pomlázku“ a omezit návštěvy svých starších
příbuzných, kteří jsou reálně nejohroženější skupinou obyvatel.
Za obec Leskovec nad Moravicí

Bedřich Buťák
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