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Podzim v obci
14.11. Sv.Martin. Nezvykle
teplé počasí nám umožnilo zahrát si spoustu her venku, najít
poklad, prodiskutovat možné
využití okolí KD a samozřejmě
posedět u ohně a zavzpomínat na
léto.
17.11. Výšlap na Velký Roudný. Úžasně krásné počasí odměnilo všechny turisty, kteří dobyli vrchol.
29.11. Vánoční pracovní dílna.
Již tradičně jsme nazdobili
spoustu perníčků, vyrobili věnečky na ozdobení kostela pro
adventní koncert. Děti si vyrobily papírové stromečky a dospělí
adventní věnce z chvojí, nebo si
alespoň chvojí odnesli domů.
29.11. Vepřové hody. Druhý
ročník tradiční vesnické zábavy
neušel pozornosti mnoha občanů. Ochutnávalo se, zpívalo, vařilo a prodávalo.
30.11. Rozsvícení vánočního
stromu. Tentokrát se nám podařilo zazpívat několik koled.
Vánoční strom jsme rozsvítili
napoprvé a potom jsme společně
poseděli v kulturním domě u
výrobků ze zabijačky a svařeného vína. Pobavily se i děti při
hrách a vánočním focení s knírky.
13.12. Adventní koncert v kostele sv. Vavřince. Užili jsme si
krásné
andělské představení
MŠ, pochutnali si na perníčcích
a grogu a poslechli si nádherný
koncert dětského pěveckého
sboru z Vrbna p.P. Starosta využil slavnostní nálady k poděkování členkám minulého výboru
SPOZ za 4 letou práci a zástupcům spolků za činnost.

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.

www.leskovecnad
moravici.eu
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec roku je tradičně obdobím ohlížení se za tím,
co se podařilo a kde naopak je potřeba v roce příštím přidat. Tak se společně podívejme, jak jsme si
v roce 2014 vedli v realizaci našeho ročního plánu
my:
Fotbalové hřiště - břeh je zpevněný, okolí upraveno, zbývá zpevnit plochu.
Cesta za kostel – zrealizováno v rámci dotace
celkové náklady cca 430.000 Kč, podíl obce cca
230.000 Kč.
Křížek Saliger - okolí upraveno svépomocí
Okolí cesty k fotbalovému hřišti– částečně upraveno, k diskuzi další postup.
Cedule na křižovatce - byly sundány.
Prostor u Strmeňů - kamenná mohyla postavena,
znaky obce objednány. Hrazeno zčásti výtěžkem z
tomboly na obecním plese.
Okolí kulturního domu – nerealizováno, nutno
vypracovat projekt na stavební povolení a najít
dotační titul.
Bývalá klubovna SSM – nerealizováno.
Veřejné tábořiště - připraven prostor
(parkoviště Hájenka), vykácen. V příštím
roce nutno realizovat.
Cyklo a inline stezky - sledovat možnosti
dotací.
Klub aktivních Leskováků - turistika 1.máj– výlet
na Kružberk, oslavy sv. Martina, obecní zabíjačka,
dvě pracovní schůzky.
Dětské hřiště u paneláků - houpačka pro dva bude
v průběhu zimy vyrobena.
Kostel a hřbitov– zídka na hřbitově je zčásti opravena svépomocí, oprava hlavního kříže byla realizována v rámci dotace z MMR celkové náklady
cca 180.000 Kč z toho podíl obce cca 74.000 Kč.
Fotosoutěž - Leskovec 790 - vyhodnoceno na
setkání rodáků.
Divadlo - pověst o Leskovci, premiéra na setkání
rodáků, s úspěchem opakováno na hodech.

Reprezentační ples obce
Leskovec nad Moravicí

21.2.2014
Host Zbyněk Drda

Živá hudba Orient Express
Cimbálová muzika Kubálovci
Taneční vystoupení Pole dance
Bohatá tombola

Silvestr v Kulturním
domě
31.12.2014 od 13 hod .
Badminton, ping pong, kulečník,
stolní fotbal, tanec
Jídlo: s sebou
Pití: s sebou
Vstupné: příspěvek na pronájem
KD dle počtu účastníků

Věřím, že v dalším roce se nám podaří na naši práci úspěšně navázat a pokračovat v rozvoji obce.
Krásnou zimu vám všem přeje
starosta Leskovce nad Moravicí
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo
pro období 2014-2018
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bedřich Buťák - starosta
Simona Hovadíková - místostarostka
Mgr. Zdeněk Čihánek
Stanislav Hanulík
Pavel Klapil
Bc. Jiřina Plevjaková
Soběslav Sedláček
Ing. Karel Sklář
Martin Tesař

Složení výborů a komisí
Výbory
·
Finanční výbor
Ing. Karel Sklář - předseda
Členové: Soběslav Sedláček, Hana Černínová
Kontrolní výbor
Bc. Jiřina Plevjaková - předseda
Členové: Cecílie Šuláková, Jana Šebíková

·

Kulturní a sociální výbor
Martin Tesař - předseda
Členové: p. Hovadíková, p. Buťák, Mgr. Repková,
Mgr. Bocková, Mgr. Čihánek, p. Kuchařová
·

Výbor pro dotační tituly
Simona Hovadíková - předseda
Členové: Bc. Jiřina Plevjaková, Stanislav Hanulík,
Pavel Klapil, Bedřich Buťák

·

Děkujeme všem voličům za účast ve volbách a za důvěru, kterou jste nám dali. Těšíme se na společnou
práci v následujících letech.

Katastrální úřad oznamuje dokončení
obnovy katastrálního operátu
Občané mají možnost nahlédnout do digitalizované podoby katastrální mapy ve dnech:
26.1.-6.2. vždy v pondělí a ve středu od 8 do
16 hod , v ostatní dny od 8 do 12 hod. Ve
dnech 26.1. a 30.1., 2.2. a 6.2. bude přítomen
úředník katastrálního úřadu.

O Vánocích jsme blízko zázrakům. Velkým i těm malým, každodenním. Vidíme
je kolem sebe, cítíme je, jsme k nim vnímavější a také je tvoříme. Třeba hezkým
úsměvem, dobrým skutkem , či návštěvou souseda.
Chtěl bych popřát
všem
občanům
naší obce zázračné Vánoce a do
nového roku 2015
co nejvíce úsměvů
na tvářích.
Za zastupitelstvo
obce
Starosta
Bedřich Buťák
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Vánoční magie lití olova, potažmo vosku
·
·

Věštění z olova litého do vody je původně keltský zvyk. Pokud zapojíte fantazii, dá se u lití olova zažít spousta rodinné zábavy, ale zároveň lze tento zvyk
použít i k „vážnému“ věštění. A na lití
můžete bezpečně použít vosk místo olova. Stačí zapálit větší svíčku, chvíli počat a tekutý vost nalít do nádoby s vodou. Odlitek si musí každý zhotovit sám
a při jeho lití myslet na svá přání či trápení a položit jasně formulovanou otázku.
Malý věštěcký manuál:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

čáry rovné – spokojený, klidný život
čáry vlnité – nejasnosti, zmatky, cestování,
duševní zmatky
půlkruh – falešný přítel, zrada, rozchod s
milovaným člověkem
jeden uzavřený kruh – finanční zisk, dědictví, dar
porušený či prolamovaný kruh – tím větší
zklamání, čím více je rušivých prvků, též
nemoc či neutěšená finanční situace
více dobře vyvedených kruhů – štěstí, blahobyt, hodně dětí
dva kruhy – svatba
více porušených kruhů – nic dobrého na
vás nečeká
dva porušené kruhy – rozchod s partnerem,
zrušení zásnub či svatby
kruh zlomený při vyndavání z lázně - znamená prý smrt či minimálně sedm let
smůly
pravidelný ovál – sňatek z lásky
poškozený ovál – láska s překážkami, výsledek záleží na síle a chuti bojovat za své
štěstí
pravidelný čtverec – harmonický život v
souladu s ostatními lidmi i přírodou
přerušovaný čtverec – cesta k úspěchu není
snadná

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

několik čtverců – rozmělnění sil a malá soustředěnost může zhatit tvoje plány
pravidelný trojúhelník – nečekané štěstí v podnikání
nepravidelný trojúhelník – nejistota, ztráta
zajištěné existence
jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného
dva kříže – zajištěné stáří
mnoho křížů – smysl pro okultismus
malý lesklý křížek – smrt dítěte
dům se střechou a oknem – štěstí tě provází
dům s oplocenou zahradou – dědictví, bezpracný
zisk, ale i povinnosti a námaha
dům hořící – těžká nemoc
dům bez oken a dveří – máš tvrdé srdce
husté mřížky – vězení nebo dlouho odloučení
řídké mřížky – nemoci zubů
zvířata – buď soucitnější
savci – pomáhej slabším a potřebnějším a budeš
odměněn, též starosti
ptáci – duše je cestou ke spáse, též dopis či zpráva
ryby – svou spásu hledej v mlčení
plazi – nepřátelství, zrada, úskoky
hadi – pokušení, ale i moudrost nabytá zkušenostmi
hvězdy – znamenají obecně všechno dobré, zdar a
cestu k duchovnímu rozvoji
kometa s ocasem – velké životní změny
květiny – láska, rodinné štěstí
stromy – dlouhá životní cesta
stromy s bohatým větvovím či rozkvetlé – čeká tě
skvělá budoucnost
stromy polámané – nemoc
jehličnany – smrt fyzická či duševní nemoc
keře – malý finanční zisk či dědictví s překážkami
nádoba – své bohatství nabudeš jen vlastním přičiněním (čím je nádoba větší, tím jsou tvé vyhlídky lepší)
člověk, postava – žij svůj život tak, aby ses za své
činy nemusel stydět, máš velkou odpovědnost
srdce – láska je branou k poznání
dvě srdce – milenecký vztah
jedno velké a jedno nebo několik menších – láska
k dětem, též starosti
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Vydání 4 / 2014 Tuto stránku pro vás připravil:
Už nám klepe na dveře rok 2015 a hodnocení letošního roku je na snadě. Jsme nesmírně rádi, že
akce uskutečněné v letošním roce byly navštěvovány opravdu širokou veřejností z blízkého i širokého okolí. V tomto duchu chceme pokračovat i v příštím roce a těšíme se, že nás i nadále budete
na těchto akcích v hojném počtu navštěvovat.
V roce 2015 pro Vás připravujeme následují akce:
Leden
Leden
Únor
Březen
Březen
Duben
Duben
Květen
Červen
Červen
Září
Září
Říjen
Říjen
Listopad
Prosinec
Prosinec
Prosinec

10.01.2015
24.01.2015
28.02.2015
14.03.2015
20.03.2014
24.04.2015
30.04.2015
23.05.2015
13.06.2015
20.06.2014
19.09.2015
26.09.2015
17.10.2015
23.10.2015
27.11.2015
05.12.2015
12.12.2015
26.12.2015

Karaoke párty – Michal Špičan
Posezení u cimbálu - cimbálovka Olšava (Uherský Brod)
Taneční večer - Duo Aramis
Karaoke párty – Michal Špičan
Taneční večer s Vonička V-Band, host Vladimír Hron
Taneční večer se skupinou Kašubovci (Ľudo Kašuba) SK
Pálení čarodějnic
Taneční večer – Black Band SK
Karaoke párty – Michal Špičan
Country den – hlavní host Michal Tučný (revival)
Karaoke párty – Michal Špičan
Taneční večer - Kozlaňáci
Zvěřinové hody
Taneční večer – Kollárovci SK
Taneční večer - Duo Jamaha SK
Mikulášské odpoledne
Karaoke párty – Michal Špičan
Turnaj v mariáši
Změna programu vyhrazena.

Děkujeme všem návštěvníkům našich akcí a také zařízení za projevenou přízeň v letošním roce a
přejeme krásné prožití svátků vánočních, hodně úspěchů a zdraví do nadcházejícího roku 2015.
Kolektiv restaurace a penzionu U Marka

Stránka 5

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
16.10.2014 14:24

Leskovec jede do Rýžoviště,
dokáže opět vyhrát?
První tři body z minulého kola budou chtít
leskovečtí potvrdit na hřišti Rýžoviště v rámci
III. třídy skupiny B. Málokdo očekával, že by
mohl Leskovec porazit Horní město, a i když
se tak stalo, přeci jen jede Leskovec do Rýžoviště překvapit.
Rýžoviště je totiž šesté a jen bod ztrácí na páté
Horní město, které- jak známo - naposledy
v Leskovci prohrálo 2:3. Morálně vzpružený
Leskovec si tak věří, otázkou ale stále zůstává,
kdo se bude moci na zápas dostavit. Pokud
bude postavena stejná sestava, jako v minulém
kole, není známo a ve vzduchu visí alternativy
a i mírné obavy, zda-li se tým sejde.
Jisté jsou absence Jaromíra Rychlíka, který
po oznámení doktorů vynechá minimálně celý
podzim z důvodu natrhlého svalu na stehně a
Karla Dostála, který prodělává zánět středního
ucha.
Sobotní domácí celek v posledním kole jen
remízoval ve Velké Štáhli a v domácím prostředí jistojistě nebude chtít ztratit. Leskovec
nad Moravicí se
ale bude snažit
znovu vyhrát a
v tabulce získat
důležité tři body
a pomoci si od
dna tabulky.

Reportáž SK Leskovec n.M.
Tabulka III. Třída B
Muži Rýmařov '"B"'
Razová
Šir. Niva
Rýžoviště
Lomnice
H. Město
Dvorce
V. Štáhle
Milotice
M. Morávka
Dětřichov
Mor. Kočov
Leskovec

13 12 1 0 37
13 10 2 1 32
13 7 3 3 24
13 6 4 3 22
13 6 3 4 21
13 7 0 6 21
13 6 0 7 18
13 5 3 5 18
13 4 1 8 13
13 4 0 9 12
12 2 2 8 8
13 2 2 9 8
13 2 1 10 7

66:24 1. (19)
46:25 2. (14)
26:16 3. (9)
41:25 4. (1)
41:26 5. (3)
38:27 6. (0)
32:35 7. (0)
31:35 8.(-6)
31:49 9.(-8)
31:53 10.(-6)
26:46 11.(-13)
21:42 12.(-10)
23:50 13.(-14)

Kulturní dům pro
sportovce otevřen
Po až Pá
So

Provozní doba:

16 až 20 hod
15 až 20 hod

Provozní doba v průběhu svátků:
22., 23., 26. otevřeno jako ve všední dny
27., 3.1. otevřeno jako v So
29., 30., 2.1. otevřeno jako ve všední dny

-Karel Dostál-

-
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Leskovec nad
Moravicí

Zpráva o činnosti soutěžních družstev
za rok 2014

V nádrži soutěžního stroje se po dobu
sezóny 2014 projelo 26 litrů benzínu,
ujelo bezmála 2 síce km na soutěže a
Sezónu 2014 jsme tradičně zahájili zimní
nejvzdálenější soutěž jsme absolvovali
přípravou v razovské tělocvičně, kde jsme posilove vzdálenos 95 km v Bílém Potoku.
vali a udržovali se v kondici na jaro. Na
počátku března jsme měli první venkovní SDH Leskovec nad Moravicí reprezentocvičení, na které jsme se moc těšili. Za celou se- val také v kategorii jednotlivci, běh na
zonu jsme měli celkem 23 cvičení, která se 100m překážek, Radim Hanulík, který se
převážně uskutečnila na místním fotbalovém věnoval 5 kolovému seriálu Big Shock
Pohár. Vybojoval celkové nádherné 2.
hřiš .
místo ze 125 závodníků stejně jako v
V ženském družstvu působily : Kateřina Hanulíroce minulém. Nejrychlejšího času sezóková, Kateřina Romaňáková, Julie Malá, Tereza
ny 17:11 dosáhl v Moravském Berouně.
Malá, Jana Kyjáková, Nikola Škodáková, Liliana
Turková. Holky Erika Jelínková a Karin Zbranková Družstvo mužu se podílelo na sběru
se k nám připojily v průběhu sezóny a pomohly elektrického odpadu, který probíhal v
nám vybojovat celkové 3. místo v Hasičské lize průběhu celé sezóny (5x). Chtěli byPraděd. Objely jsme
celkem 16. soutěží. chom také poděkovat obci Leskovec
Nejlepší čas sezony byl 20:23. Nejrychlejší ses- nad Moravicí za poskytnu ﬁnanční
hotovos , která nám sloužila k dopravě,
třik sezony byl 18:65 v Slezských Rudol cích.
k reprezentaci obce a k splnění našich
Mužské družstvo se zúčasnilo celkem 15 soutěží
snů.
v rámci Hasičské ligy Praděd, kterou jsme vyhráli. Zúčastnili jsme se také 7 kol Moravskoslezského poháru, který se koná
v Opavském okrese. Na výborných výkonech se
podíleli : Radim Hanulík, Radim Červenka, Jiří
Krčmarík, Radek Krčmarík, Jakub Puchalter, Filip
Jurka a vynikajicí koně vypůjčeni ze Sádku Vladislav Valchař, Jiří Foj k a Dušan Gregorica.
Osobní rekord letošního roku na 2 B (14,90)
nejlepší terč sezony 14,35. Nejlepší čas na 3B
18:62 z toho nejrychlejší terč sezony byl 18:20.
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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ Leskovec nad Moravicí
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