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Krásné herecké představení nám připravily členky Českého svazu žen pod vedením
talentované Karkulky
Kamily. Jako zvláštní
27.5.Kácení máje a host exceloval vodník
Franta.
Pohárová soutěž
mladých hasičů.
Májka byla pokácena a věnována
ve prospěch dětského hřiště a naši
mladí hasiči získali již tradičně nádherné 1. místo.
Dne matek. Tradičně velmi úspěšná akce, kde je vidět, že s přibývajícími léty chuť bavit se
neklesá, ba naopak.

Umíme se bavit
28.4. Stavění máje
a rej čarodějnic. Za
krásného počasí nám
siláci postavili krásnou májku. Vršek
nám naneštěstí hned
druhý den utrhla
vichřice. Čarodějnice
poletovaly po vsi a
navečer si všichni
upekli dobroty na
hřišti.
13.5. Beseda s důchodci u příležitosti

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. http://
www.leskovecnadmoravi
ci.eu/
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení občané, dnešní Slovo bych rád věnoval Restauraci U Kormidla. Tato restaurace dosud neměla dostatek štěstí, aby se
její výjimečná poloha odrazila ve výjimečnou roli, jakou může znamenat budoucí
turistický boom. S minulým nájemcem byla pronájemní smlouva ukončena ke konci
roku 2010. Proto bylo vypsáno výběrové
řízení na pronájem, které jsme nadstandardně prodloužili na 21 dní, aby mělo
šanci co nejvíce subjektů. Z původních 14
slibných zájemců jsme nakonec písemné
nabídky obdrželi od dvou zájemců, ze kterých zastupitelstvo vybralo jako vítěze pana Romana Masného. Ten však posléze z
osobních důvodů odstoupil. Jediná další
možnost v nabídce byla od společnosti
Misgurnus a.s. Rozhodnutí jednat s touto
společností podpořil i fakt, že nabídka obsahovala i vybudování Infocentra, nástupního místa pro lodní dopravu a na přesun
sídla Mikroregionu Slezská Harta. Byl
zpracován projekt na rozsáhlou rekonstrukci budovy a v průběhu roku 2011 započaly
práce na realizaci. Přes zřejmý fakt, že se
společnost Misgurnus dostala do skluzu,
podařilo se zrekonstruovat podlahy, okna,

dveře, rozvody topení, elektroinstalace, kuchyň, šatny, sociální zařízení atd. Mluvím tady o miliónových investicích do obecního
majetku. (!) Restaurace U Kormidla byla po
dlouhých peripetiích (které mne stály nejednu
bezesnou noc) otevřena. Mrzí mne, že zatím
bez kuchyně. Informační centrum je rovněž v
provozu. Podařilo se vyřídit dotaci na jeho
vybavení. Práci u společnosti Misgurnus a.s.
našlo 5 občanů naší obce. A já chci věřit, že
osud této klíčové obecní budovy bude už jen
lepší, i když jsem si vědom, že je zde ještě
hodně práce. Krásné léto plné zajímavých
zážitků přeje váš Bedřich Buťák
Ceník sečení travních porostů strojním
zařízením obce Leskovec n.M.
prostřednictvím pracovníků obce
křovinořezem (kolem plotů apod.)
180 Kč/motohodinu
travním traktorem (rovné plochy)
350Kč/motohodinu
Objednávky podávejte na obecním úřadě.

Obecní úřad upozorňuje

Sběrný elektro
Permanentka na víceúčelové hřiště dvůr v naší obci : u
Platnost permanentky na 10 hodin na staré zbrojnice
Otevírací doba:
DVA roky. Cena : pro místní 500,-Kč, každý pátek od
pro přespolní 750,-Kč. Cena za 1hod 16.00 do 17.00.

100,-Kč. Permanentku si můžete zakoupit na obecním úřadě. Vstup na Výzva KLID v
hřiště zajišťují: p.Kocourková a p. obci
Vyzýváme občany,
Halgašová , volejte tel:603853814
aby neprováděli
práce s použitím
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motorových sekaček,
kos a pil v neděli a ve
státní svátky. A v sobotu tyto práce omezili
na dobu mezi 9 a 18
hod.
Děkujeme, že berete
ohled na spoluobčany.
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Jak si vedli ÚAMK Lučaři v tomto roce?
Také naše nejmladší a co do počtu členů nejmenší organizace v naší obci působící,
ÚAMK Leskovec nad Moravicí Lučaři nezahálí, hájí dobré jméno naší obce a objevuje se
hned ve dvou vypsaných seriálech terénních
motocyklových závodů.
Poprvé v letošním roce se představili Lučaři
7.4. v Budišově nad Budišovkou, kde pro letošek začínal již 6. ročník závodů AZ PNEU
Cross Country. Trať v Budišově je poměrně
obtížná a většinou se zde dostaví i velmi silná konkurence i ze zahraničí. Ostatně tak tomu bylo i letos, na startu dvouhodinového
závodu bylo 133 závodníků a nechyběla mezi
nimi ani velmi zvučná jména jako mistr Evropy v enduru Roman Michalík, dále pak Josef Kulhavý nebo Radim Drlík. Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku. (0 1995, A 1994 -1983, B 1982 - 1973, C 1972 ). Za Lučaře se zúčastnili Jan Puchalter a
B.Buťák, kteří startovali v kategorii A, kde
obsadili 29. a 35. pozici z padesáti startujících, a David Palla, který v kategorii B vybojoval 22. místo z celkových 37. Dalším závodem, kde jsme mohli zaslechnout jména borců z Leskovce nad Moravicí byl dvoudenní
podnik Mistrovství ČR v enduru pod hlavičkou ČSMS v Petříkovicích .

Rubrika Leskovecká
kronika byla v tomto čísle
nahrazena z důvodu
velkého množství
sportovních úspěchů o
kterých informujeme :)

Klasická soutěž v enduru za účasti celé republikové reprezentace se konala na extrémně náročné 35 km dlouhé trati, která se jela
třikrát a v každém kole byly dva měřené testy. Závod byl opravdu náročný, o čemž svědčí i fakt, že se z celkových 180 závodníku
dostala do cíle jen polovina. Za Lučaře startovali v kategorii Hobby opět J. Puchalter,
který bohužel tuto soutěž nedokončil. A
B.Buťák, který přijel na 20. pozici z 55 startujících v této kategorii. Do nedělního závodu již ovšem nenastoupil ani jeden závodník
z našeho klubu.
26.5. a 27.5. se uskutečnil další závod seriálu
AZ PNEU, tentokráte na trati v Rapotíně.
Barvy leskoveckého týmu hájili J. Puchalter
a B. Buťák kteří v sobotním dvouhodinovém
závodě dojeli na 22. respektive 19. pozici z
celkových 35 závodníků. V neděli 27.5. se jel
tříhodinový závod dvojic, ve kterém se naše
již známá dvojice účastníků umístila na 24.
pozici z celkových 34 dvojic.
No a konečně posledním dosavadním vystoupením byla 16.6. účast na druhém podniku
letošní sezóny mistrovství republiky
v enduru ve Frýdlantě n. O.. Legendární závody na tratích v okolí Lysé hory přivítaly
dvě stovky závodníků, na které čekalo
v kategorii Hobby celkem 120 km ve třech
okruzích se dvěma měřenými testy.
Z jednašedesáti „Hobíků“
skončil 27.
Bedřich Buťák a na 38. místě dojel Jan
Puchalter. Velký dík patří Janu Šebíkovi a
Radku Šebíkovi, kteří nás provázejí a pomáhají na všech závodech.
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na nejbližší příští závody, které se uskuteční 14.15. 7. v Šumperku, kde se jede další díl Mistrovství ČR v enduru a nezapomeňme též na
závody, které uspořádají Lučaři 11.8. jako
součást Vavřineckých hodů.
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Restaurace U Marka—společenská rubrika
24. 03. 2012 proběhl v restauraci U Marka
country večer s Country kavalérií. Celý večer ve stylu country se všem velmi líbil.

21. 04. 2012 Karaoke show – opravdovou
lahůdkou z kulturních programů v restauraci
U Marka byla karaoke show pod vedením
pana M. Špičana z Litovle. O zpěv před
ostatním publikem byl velký zájem. A bylo
opravdu těžké vybrat tu nejlepší superstar.
15. 06. 2012 Karaoke show podruhé – pro
velký zájem proběhlo v restauraci u Marka
již podruhé karaoke show. A opět jsme byli
všichni nadšeni.

Připravujeme:

Vario Sauna:

Více informací včetně
zahájení provozu na
11. 07. Pohádka pro děti „Vodnická www.penzionusklaru.w
škola“ - proběhne v 18 hodin v restau- z.cz
raci U Marka. V rámci Vodnického
splavu
na
Slezské Hartě
vystoupí skupina Rybníkáři z Českých
Budějovic
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Restaurace U Marka pokračuje
ve výstavbě
Na konci května 2012 byla ukončena druhá etapa rekonstrukce restaurace U Marka a to podkrovní vestavba penzionu. Druhá etapa, jež byla
započata v dubnu 2011, proběhla dle stanoveného harmonogramu. Nejdříve byla provedena
nadstavba nad kotelnou, poté úprava a výměna
celé střechy, včetně zhotovení vikýřů a střešních oken. Na podzim 2011 bylo provedeno zateplení celého objektu a v lednu letošního roku
byla zahájena samotná podkrovní vestavba penzionu. Bylo vybudováno celkem šest nových
pokojů s vlastní chodbou a sociálním zařízením s kapacitou cca 20 lůžek. V prostorách
nad kotelnou pak prádelna a privátní sauna
(informace viz níže).
Celá rekonstrukce pod názvem „Podkrovní vestavba penzionu a stavební úpravy restaurace
Leskovec nad Moravicí č. p. 329“ je spolufinancována ze zdrojů EU – program rozvoje

venkova. Nadstavba nad kotelnou, včetně
sauny pak z vlastních zdrojů.
Pro potřebu ubytovaných, ale nejen pro
ně, byla vybudována v rámci rekonstrukce úplně nová vario sauna. Má kapacitu
do šesti osob a je zde možná privátní rezervace. Sauna je vybavena šatnou s
očistnou sprchou, odpočívárnou a sestavou zábavných ochlazovacích sprch včetně vědra odvahy .
Při relaxaci v sauně bude možno si objednat chlazené nápoje jako minerální vody,
pivo či sekt dle nabídkového listu.

WELLNESS v Leskovci n.M.
Nová Vario sauna pro 2 až 6 osob

Zdravotní a jiné výhody vario sauny
- odstranění únavy a stresu (po namáhavé práci, sportu či celodenním shonu)
- uvolnění dýchacích cest při nachlazení
- otužování, detoxikace organismu, vyplavení nahromaděných škodlivin
- prokrvení celého organisnu ( zvýšení a zlepšení krevního oběhu)
- nastavení alternativního způsobu saunování dle výběru zákazníka jako teplota, vlhkost,
aroma
- prevence proti nachlazení
- zvyšování obranyschopnosti organismu (zvyšování imunity )
- rozpouštění tukových buněk a přebytečné vody a tím k snižování nadváhy

·
·
·

Upozornění :
nedoporučujeme nemocným lidem ( při chřipce, angíně, kožních onemocněních)¨
nedoporučujeme lidem s nemocí krevního oběhu či srdce ( nutno konzultovat s lékařem)
nedoporučujeme dětem do 6 let
Zaváděcí cena včetně ručníkového servisu : 1 hodina 120,- Kč
2 hodiny 180,- Kč Stránka 5

Kontakt: p.Fialová Alena
Email:afialova@centrum.cz

Mobil:
731 077 270
Adresa: Světlá 329,
Světlá Hora 793 31

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH A ZDRAVOTNÍCH
POMŮCEK Charita Odry stř. Malá Morávka

Služby naší půjčovny
jsou určeny seniorům,
potřebným, dlouhodobě nemocným, nemocným a propuštěným z nemocničního léčení,
nemocným po úrazech na doléčení, osamoceným lidem, rodinám, které se starají o své zestárlé
nebo
nemocné rodiče.
Našim
cílem je
spokojený uživatel a
spokojeni rodinní příslušníci nebo ti, kteří o uživatele
pečují. Abychom našimi kompenzačními pomůckami pomohli řešit sociální nebo zdravotní
životní situaci uživatele.
Výhody a hodnoty pro Vás:

•K zapůjčení nepotřebujete potvrzení lékaře
•Příznivé ceny a žádná
záloha
•Platba v hotovosti nebo
bankovním převodem
•Možnost krátkodobého i
dlouhodobého zapůjčení
kompenzačních pomůcek
•Vstřícná komunikace
Kontaktujte nás osobně,
telefonicky nebo emailem od pondělí do
pátku v době 8.00 –
14.30 hod. a rádi Vám
pomůžeme najít řešení
při zajištění vhodných
kompenzačních a zdravotních pomůcek pro
Vás nebo pro Vaše blízké.

V případě akutní potřeby
volejte i mimo tuto dobu.
Ze střediska Malá Morávka je možné si zapůjčit tyto pomůcky: polohovací postel s el. ovládáním (včetně matrace,
paropropustného potahu
a hrazdičky s držákem),
chodítko, invalidní vozík,
nástavec na WC (14 cm),
pokojové WC, sedačka
přes vanu, oxygenerátor,
jídelní stolek
Přehled všech pomůcek
zapůjčovaných Charitou
Odry naleznete na internetové adrese:
www.odry.charita.cz

Program akcí v obci červenec až září 2012
5.7.

Pohárová soutěž dobrovolných hasičů

11.7.

Vodnický splav Vodnická pohádka pro
děti

9 -15.7

BERMUDA cup- jachtařský závod +
soustředění
Fotbalový turnaj MUŽI

28.7.
11. a
12.8.
25.8.

Vavřinecké hody
Konec prázdnin

1.9.

Zahájení školního roku
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Prosíme občany,
kteří mají ve
vlastnictví dobové
fotografie či
pohledy, aby je
zapůjčili na
obecní úřad pro
připravovanou
stezku Zatopené
osudy.
Děkujeme.
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14. dubna SK Leskovec - Malá Morávka
„B“4:3 Jaro začalo chladným a deštivým
počasím na domácím hřišti. Brzy jsme se
dostali do vedení 3:0, ale pak jsme o něj
málem přišli. A o vítězství jsme museli tvrdě bojovat.
Góly domácích: M. Ziakas, Z.Repka,
P.Klapil, J. Lunkmoss
21.4. SK Leskovec - Dětřichov 3:1
Druhý zápas byl od začátku v režii domácích a vítězstvím 3:1 začali šlapat na paty
dosud vedoucímu týmu Rýžoviště.
O góly domácích se zasloužili: M.Ziakas, J.
Lunkmoss (penalta) a P.Klapil.
28.4. SK Leskovec -Milotice nOpavou 5:0
O výsledek se postarali hosté z Milotic, kteří se dostavili v počtu 9 hráčů. Po poločase
za výsledku 5:0 nenastoupili pro zranění
dalších 3 hráčů. Zápas řešila STK OS Bruntál, která ponechala výsledek 5:0.
Góly domácích: M.Ziakas 2x, M.Rychlík,
Z.Repka, P.Klapil.

20.5. H.Benešov „B“ -SK Leskovec 1:1
Vedoucí celek soutěže hráči „Leskovce uhráli
jen remízu, a protože Rýžoviště zvítězilo,
klesli Leskováci o 2 body na druhé místo.
Gól Leskovec: J.Rychlík
26.5. Velká Štáhle-SK Leskovec 2:1
Pokud chtěli Leskováci postoupit, museli vyhrát. Ujali se sice vedení gólem J.Lunkmosse,
ale domácí proti hodně kombinované sestavě
hostů do poločasu vyrovnali. Ve 2. poločase
po velké snaze Leskováků a promarněných
šancích využili domácí chybu našeho zaskakujícího brankáře. A tím nás definitivně připravili o možnost postupu o třídu výš. Rýžoviště o den později prohrálo v M.Morávce
3:1.

Vydařená sezóna, kdy hráči Leskovce bojovali o postup až do posledního kola. Za předvedené výkony patří hráčům velký dík a také
všem fanouškům, kteří je podporovali jak na
domácích zápasech, tak i na těch venkovních.
Na závěr bych všem popřál pevné zdraví,
žádná zranění, a aby svými výsledky navázali
5.5. Svob. Heřmanice-SK Leskovec 1:4
Po sérii domácích zápasů přijeli hráči Les- tam, kde tuto sezónu skončili
kovce na půdu posledního celku tabulky v
roli velkého favorita. Leskováci se ujali ve- Nohejbalový turnaj 5.5.
dení a i když domácí z penalty za hraní ru- Tento rok soutěžilo 8 týmů, rozdělených do
kou vyrovnali, ve 2. poločase se projevila dvou skupin. Do tuhého semifinálového boje
herní převaha hostů a po bojovném výkonu postoupily týmy p.Přidala a Kováče a tým p.
Janalíka a Chvojkovice.
jsme si zaslouženě odvezli vítězství.
Góly Leskovec: M.Zborovský, P.Klapil, Výsledky
1. místo: Janalík tým
M.Repka, M.Ziakas.
2. místo:Kováč tým
12.5. SK Leskovec-Rýžoviště 2:1
3. místo: Chvojkovice
Boj o první místo v tabulce bylo šlágrem 4. místo: Přidal tým
kola. Výrazně lépe hrající hosté si dokráčeli 3. místo tým ve složepro první porážku, když si dali vlastní gól. ní:Kováč T. (Br.), Halaška J. (Br.), Čepica R.
Leskovec se bodově dotáhl na vedoucí Rý- (Br.)
žoviště.
Pokračování na další straně.
Góly domácích: vlatní gól hostů, L.Kempný.
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Konečná tabulka IV. Třídy skupina „B“
Místo

Z

V

R

P

SKÓRE

BODY

1.

Rýžoviště

14

10

2

2

38:15

32

2.

SK Leskovec

14

9

3

2

44:16

30

3.

V.Štáhle

14

9

1

4

37:16

28

4.

Dětřichov

14

7

2

5

41:28

23

5.

M.Morávka „B“

14

5

0

9

24:43

15

6.

Milotice n.O.

14

3

4

7

23:48

13

7.

H.Benešov“B“

14

3

1

10

24:43

10

8.

S.Heřmanice

14

3

1

10

30:50

10

Velký podíl na hladkém průběhu turnaje a
poděkování patří pánům Milanovi Krošlákovi a Františku Čudovi. Dále p.Repkové a
spol. za obsluhu a občerstvení. Ceny byly
předány, sluníčko svítilo a nám nezbývá než
se těšit zase za rok.
SPORTU ZDAR.
Uvidíme se na hřišti váš R.U.Z.

Úspěchy na poli Sboru dobrovolných hasičů
V roce 2011 jsme v Hasičské lize okresu
Bruntál obsadili v kategorii mužů 3. místo a
ženám se podařilo vybojovat místo 1.
V Hasičské lize Praděd jsme obsadili místo
6. - 7. ze 32 družstev
mužské kategorie. V
letošním roce jsme již
objeli 6 soutěží se střídavými úspěchy. Okrskové soutěže na míst-

ním hřišti se zúčastnilo družstvo mužů a žen.
Ženy získaly krásné 2. místo a mužům jsme
blahopřáli k vítězství.V okresním kole požárního sportu v Dolní Moravici pak vyhráli jak
muži, tak ženy a vybojovali si tak postup do
kola krajského. Které se bude konat 22. – 23.
6. v Ostravě. V dorostenecké kategorii
(jednotlivci) soutěžili Tereza Malá, Liliana
Turková, Dominik Svoboda, Miroslav Šimek,
Jiří Krčmarík a Radim Hanulík. Radimovi
Hanulíkovi, Lilianě Turkové a Tereze Malé se
podařilo postoupit z Okresního kola do kola
krajského, kde Liliana Turková vybojovala 4.
místo a Radim Hanulík 1. místo a bude nás
reprezentovat na mistrovství České republiky
dorostu. Dále se závodníci zúčastnili soutěže
na 100 metrů překážek v Kravařích a v Moravském Berouně. Velké gratulace, spoustu
píle a odvahy do dalších soutěží přeje celý
Leskovec. A jak vše dopadlo si řekneme příště.
Fotodokumentace na další straně.
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28.5.2012 Vítání občánků
V tento krásný den jsme přivítali dvě nové
občanky Ministrovou Anežku a Pastyříkovou Nikolku. Z celého srdce jim do života
přejeme spoustu lásky, štěstí a odvážných
snů. Za doprovodný program patří dík pa-

9.6. třetí ročník cyklozávodu Cross Boar
spojený s cyklovýletem kolem Slezské
Harty.
Pro účastníky závodu byly připraveny dvě
tratě - 65 a 35 km. Start i cíl obou tratí byl
v H. Benešově. I když počasí příliš nepřálo a
odradilo zejména cyklovýletníky, sjelo se do
Horního Benešova téměř 200 závodníků.Nejprve se vydali na 65 km dlouhou trať
účastníci jedoucí na horských kolech.

Sbor dobrovolných hasičů se raduje ze sportovních úspěchů

Závodníci se podívali i pod hráz Slezské
Harty, do ¾ Velkého Roudného, na Venušinu
sopku, do „Hájenky“ u Leskovce a zpátky.
„35“ startovala o dvacet minut později a po
prvních 16 km se trať oddělila.
V cíli bylo perfektně připravené zázemí a pro
ty nejúspěšnější finanční odměny a věcné ceny. Po vyhlášení výsledků zahrála kapela
Country kavalérie. Počasí účastníkům nepřálo, ale nakonec se všichni dobře pobavili, což
dokládá i spousta kladných ohlasů, které přišly na adresu pořadatelů- Mikroregion Slezská Harta. Takže svůj účel, kterým je propagace území kolem Slezské Harty závod přinesl. A příště si snad přijdou na své i cyklovýletnici.

