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Podzim v obci
7.10. Vítání občánků. Vše
nejlepší do života jsme popřáli dvěma dětem: Emě
Levákové a Daliboru Pallovi.
7.10. Den seniorů s oslavou jubilantů. Naši senioři
ho oslavili zpěvem a soutěží
„Kdo je kdo“ na historických fotografiích. Společně
jsme si zazpívali a pobavili
se.
17.11. Výšlap na Velký
Roudný. Letošní sychr avý
podzim akci moc nepřál,
přesto i letos nejodvážnější
dobyli vrchol.
26.11. Vepřové hody. J iž
pátým rokem si užíváme
vepřových dobrot a zimní
atmosféry. Akce je velmi
oblíbená a hojně navštěvovaná.

Prosinec 2017
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
Zpravodaj i další informace z dění z obce, včetně zajímavé fotodokumentace z akcí naleznete
i na webových stránkách.

K zabijačce neodmyslitelně patří nějaká buchta. Naše ženy dostaly za úkol
upéci co nejlepší štrůdl. Pekařské klání www.leskovecnad
s rekordním počtem účastníků 14, letos moravici.eu
vyhrála p. Rohnerová, na 2. místě.
p.Buťáková a 3. místo: p.Denisa Fajtlová. Gratulujeme. Recept na vítězný Obsah tohoto čísla
štrůdl a fotodokumentaci najdete na str.
8. Děkujeme všem obětavým lidem,
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přichází období, kdy se budeme loučit se
starým rokem a přivítáme nový rok 2018.
V tomto roce uplyne volební období nejen
pana prezidenta, ale i současného zastupitelstva obce, ve kterém se nám podařilo
zrealizovat řadu projektů majících za cíl
vnímat naši obec jako příjemné místo k životu a atraktivní destinaci pro turisty. Věřím, že rozvoj turistického ruchu představuje zajímavou příležitost a přinese v budoucích letech do obce řadu možností a
nabídek.
Chtěl bych také poděkovat všem lidem, kteří se podílí na realizaci kulturních a společenských akcí a věnují svůj volný čas,
energii a nápady obci a jejím občanům.
Bez nich bychom takové množství akcí nebyli schopni zrealizovat.
Vážení a milí spoluobčané, přeji vám hodně
zdraví a krásných zážitků do nového roku.
Bedřich Buťák
starosta obce
Pavel Klapil s novou čtyřkolkou
se chystá na odklízení sněhu.

Reprezentační ples obce
Leskovec nad Moravicí

24.2.2018
Host Jožka Černý

Živá hudba
Cimbálová muzika Gizdi
Překvapení

Silvestr v kulturním
domě
31.12.2017 od 18 hod .
Badminton, ping pong, kulečník,
stolní fotbal, tanec
Jídlo: s sebou
Pití: s sebou
Vstupné: příspěvek na pronájem
KD dle počtu účastníků
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Výlet do Halouzkovy Pradědovy galerie.

V neděli 10.12. jsme se společně vypravili autobusem
do Pradědovy galerie v Jiříkově. Již samotná jízda
autobusem nabízela krásné výhledy na zasněženou
krajinu Nízkého Jeseníku. Je neuvěřitelné v jak zanedbané obci s rozpadajícími se socialistickými paneláčky najdete, tak úžasný poklad v podobě Pradědovy
galerie. V galerii jsme postupně prošli všechny expozice – největší dřevěný obraz Děda Praděda a jeho
říše, který původně stál na kamenné rozhledně na Pradědu. Obdivovali jsme výstavu betlémů od různých
řezbářů a samozřejmě i ten největší Halouzkův betlém požehnaný papežem Janem Pavlem II čítající 250
soch. Nejodvážnější děti sestoupily do pekla i do tajemné komnaty. Vyzkoušeli jsme, jak se jezdí na dřevěném koni i velbloudovi a prošli expozici historie
Čech, křížovou cestu a zdrželi se u dřevěného obrazu
Poslední večeře páně. Venku mrzlo až praštělo, takže
venkovní prohlídka byla kratší. Venku jsme potkali
draky, mloky, krokodýly, medvědy i prasátka. Čekali
na nás dokonce živá divoká prasata, výři a labrador
Sam. Na venkovní areál dohlíží více než 10 m veliký
Praděd.

Poděkování patří milé paní Halouzkové, která
pro nás dokonce otevřela kostel, který také patří
rodině Halouzků. Ač v ne příliš dobrém technickém stavu dýchal překrásnou vánoční atmosférou díky létajícím andělům. Z nichž ten nejvyšší má tvář papeže Jana Pavla II. V kostele se
pravidelně pořádají akce a my se budeme těšit
příští rok na adventní koncert, létající anděly,
zapálený dvoumetrový šestiramenný lustr a nové přírůstky v Halouzkově galerii. Přejeme panu Halouzkovi do další práce stále stejně elánu
a celé rodině hodně štěstí, zdraví a lásky.
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Advent
v Leskovci nad Moravicí.

Díky finančnímu příspěvku Evropských strukturálních fondů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme v letošním roce naplánovali v Leskovci nad Moravicí zajímavý program na čas předvánoční.
V pátek dopoledne kulturní dům ožil dětským smíchem a vůní perníčků. Přišly a přijely děti z Mateřské
školky a Základní školy v Razové na vánoční dílnu. Společně jsme vyráběli svícny pro maminky na sváteční stůl, krmítka pro ptáčky z šišek, aby i naši opeření kamarádi venku nestrádali. Psali jsme a zdobili
dopisy pro Ježíška, na kterém nebyla jen přání dětí, ale také dobré skutky, které jsme za celý rok udělali a
obrázek pro Ježíška, když má na Štědrý večer narozeniny. Společně jsme vyrobili polevu na zdobení a
namalovali spoustu medových perníčků tradičními vzory.
V odpoledních hodinách jsme pokračovali i s maminkami a babičkami. Poslouchali jsme koledy a malovali další spoustu perníčků, které budou dělat radost občanům obce na adventním koncertě. Připravovali
jsme výzdobu do kostela- velké proutěné srdce ozdobené vánočními motivy a přidělali si další svícny na
stůl. Velká část práce byla zaměřená na výrobu betlému, který se opravdu povedl. Základ těla soch je ze
dřeva, dotvořili jsme ho metodou slámování a oblečením. Instalovali jsme ho před budovu obecního úřadu, nasvětlili světýlky, připevnili schránku na Ježíškovu poštu a zvoneček a byli jsme připraveni na neděli, kdy se rozsvěcoval vánoční strom.
Na rozsvěcování vánočního stromečku se dostavilo opravdu hodně lidí. Společný zpěv koled se povedl,
potom si část lidí šla prohlédnout betlém a zazvonit si na zvoneček. Pak už jsme pospíchali do tepla kulturního domu, kde náš čekalo krásné vystoupení dětí z Mateřské a Základní školy- Stvoření světa. Občerstvení, pouštění skořápkových lodiček, lití vosku a věštění budoucnosti a vánoční bowling byly příjemnou
kulisou pro společně zahájený advent v Leskovci nad Moravicí.
Velké poděkování patří všem občanům, kteří svými nápady a trpělivou prací přispěli ke krásné vánoční
atmosféře v naší obci. Věřím, že budeme rádi vzpomínat na to, jak se rodil malý Ježíšek, jak jsme vymýšleli připevnění andělských křídel a jak jsme dostávali sennou rýmu při práci se senem:).
V neděli 10.12. se pojedeme podívat na betlémy
do Jiříkova a pak už nás
bude čekat jen společný
adventní koncert v kostele.
Děkuji a těším se na
další společné tvoření.
Simona Hovadíková
místostarosta obce
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Restaurace U Marka rozváží
po obci polední menu
Objednávky na tel.č.: 603 921 430
Ceník manažerského menu

110Kč

Ceník poledního menu

80 Kč

Nabídku naleznete na webových stránkách restaurace

http://www.penzion-u-marka.cz/restauracetydenni-menu.php
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Kulturní dům pro
veřejnost otevřen
Provozní doba:

Po - Pá 16 až 20 hod
So 15 až 20 hod

Provozní doba v
průběhu svátků:
25., 26.
zavřeno
27., 28., 29.otevřeno jako ve všední
dny
30.
otevřeno jako v So

Tel: 737 949 315
NA OBJEDNÁNÍ–
nutno volat dopředu
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EKOLAMP
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Recept na vítězný štrůdl
Autor: paní Milena Rohnerová
25 dkg mouky– napůl polohrubá a hladká

1 lžíce cukru
1 lžíce vlažné vody
1 lžíce octa
20 dkg Hery
1 vejce
Těsto necháme 20 minut odpočinout, vyválíme, naplníme nádivkou ze strouhaných jablíček, cukru,
skořice, podle chuti můžeme přidat ořechy, hrozinky.
Zavineme a dáme péct do trouby.
Dobrou chuť.
V úterý 5.12. navštívil naši školku Mikuláš.
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