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Podzim v obci
9.11. Sv.Martin. Společně jsme
ukončili vládu podzimu a přivítali
paní zimu. Zahráli Hon na lišku,
stezku odvahy, jízdu na koních a
petanque, poděkování patří pekařkám Sv. Martinským rohlíčkům.
17.11. Výšlap na Velký Roudný.
Úžasně krásné počasí odměnilo
všechny turisty, kteří dobyli vrchol.
28.11. Vánoční pracovní dílna.
Statečně jsme se pustili do zdobení hromady perníčků určených na
adventní koncert, vystřihování a
výroby prostírání z ubrousků. Poděkování patří všem dětem, které
se v hojném počtu zapojily včetně
kluků, kteří opět vyřezávali s
p.Buťákem.
30.11. Obecní zabíjačka. První
ročník stál životy dvě prasátka,
která byla beze zbytku využita.
Vánoce nám oficiálně začaly 1.12.
rozsvícením vánočního stromu,
zpíváním koled, vánočním příběhem a posezením v kulturním domě u zabijačky.

prosinec 2013
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,
Nastává konec roku a s ním jako každoročně
bilancování, jak jsme si v tom roce vedli. Z minulého roku jsme měli plán a díky obětavé práce jak zastupitelstva, tak vás občanů se mnoho
z naplánovaného také podařilo splnit. V dnešním světě plném krizí a nečekaných zvratů nemá smysl se trápit, že jsme plán nesplnili
100%, ale naopak radovat se z úspěchu a plánovat na rok příští. Vždy je totiž dobré vědět,
kam jdeme, abychom neztráceli směr a dokázali se držet věcí, které jsou skutečně důležité.
V tomto roce se nám podařilo: Upravit fotbalové hřiště a jeho zázemí ve dvou projektech viz
další stránka. Zlepšit systém parkování v obci.
Zvýraznit přidáním osvětlení přechody U Strmeňů. Zrekonstruovat kulturní dům– vytápění,
okna a zateplení fasády. Podpořili jsme vznik
půjčovny loděk a připravili pozemky na zřízení
veřejného tábořiště a parkoviště v lokalitě V
Hájence. Doplnili jsme dětské hřiště o dva
prvky. Založili jsme Klub aktivních Leskováků,
který celoročně pracoval (turistika ve Slezské
Hartě, naplánování a výsadba zeleně v obci,
Sv. Martin, vánoční dílna).
Zároveň probíhají intenzivní práce na přípravě
projektů: Chodník na Benešovskou, výstavba
domu pro seniory, zateplení školky a obecního
domu, realizace zateplení restaurace U Kormidla.
Závěrem mi dovolte poděkovat vám všem kteří
se podílíte na rozvoji obci ať už v rámci spolků,
zastupitelstva, klubu aktivních či jen jako občané. Protože každý náš skutek dělá naši obec
příjemnějším místem k životu.
Krásnou zimu vám všem přeje
starosta Leskovce nad Moravicí
Bedřich Buťák
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VESELÉ VÁNOCE
PLNÉ LÁSKY, POHODY A DO
NOVÉHO ROKU SPOUSTU
PRACOVNÍCH I OSOBNÍCH
ÚSPĚCHŮ
PŘEJE
VŠEM LESKOVÁKŮM
STAROSTA
BEDŘICH BUŤÁK

Program akcí v obci prosinec
25.12.

Štěpánská zábava

KD

ČSŽ

26.12.

Turnaj v mariáši

Restaurace U Marka

karbaníci
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Projekty ve spolupráci MAS Nízký Jeseník

PROJEKT
„Zpevnění manipulační plochy k fotbalovému hřišti “
v celkové hodnotě 293.000 Kč
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO
FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

PROJEKT
„Rekonstrukce zázemí fotbalového
hřiště v Leskovci nad Moravicí
v celkové hodnotě 299.950 Kč
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ
VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

V rámci tohoto
projektu
byla
zpevněna přístupová plocha k fotbalovému hřišti a
místo bylo vybaveno dvěma lavičkami a odpadkovými koši. Příchozí na hřiště už
tedy nemusí blátem a kamením,
ale hezky po zámkové dlažbě.

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno
následující vybavení: Koupelnové baterie 4ks, elektrický bojler 2ks, dřez 1ks,
svítidlo zářivka 3ks, obklady 15 m2, obložení stěn sociálních zařízení 15m2,
zpevnění plochy zámkovou dlažbou
70m2, Obrubníky okolo zámkové dlažby
35 ks, veřejně přístupný přístřešek na
zpevněné ploše 6x5m, úprava hrací plochy (provzdušnění vertikutací, dosetí,
srovnání válcem) 50x100m, dresy 10 ks,
fotoaparát 1ks, časomíra 1ks.
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Tuto stránku pro vás připravil:
Jako tradičně, tak i v podzimním čase se v restauraci U
Marka pořádaly kulturní akce.
28.9. k nám zavítal lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota.
Nebyla nouze o veselou zábavu a
zpěv písní, ale čeho bylo opravdu málo, byla malá účast což nás
dost mrzí, neb atmosféra byla
skvělá.
9.10. si lidé pochutnali, jako již
tradičně, na zvěřinových jídlech
a večer k tanci a poslechu zahrála kapela Kozlovka.
9.11. se konala nejočekávanější
akce podzimu a to Duo Yamaha
ze Slovenska, známá z mnoha
televizních pořadů. Už prvními
tóny písniček si získali srdce
účastníků. Netrvalo dlouho a zpívalo se, někteří i tancovali.
Všichni se zajisté shodneme na
tom, že akce se opravdu vydařila.
23.11. se konal turnaj v šachu,
kterého se účastnili i přespolní.
Výsledková listina:1. místo Hrbáček Miroslav, 2. Boček Dalibor, 3. Milián Milan,
4. Mareš Jiří, 5. Zbořil Rudolf,
6. Klapil Pavel, 7. Buťák
Bedřich, 8. Matýsek Marek
7.12. jsme přivítali Mikuláše,
anděla a nemohl chybět ani obligátní čert, bez kterého se tato akce nikdy nemůže obejít. Všechny
děti obdrželi drobné balíčky a už
se těší na příští rok.
14. 12. Vás zveme na již tradiční
a velmi oblíbenou Karaoke party, kterou nás provede Michal
Špičan. Přijďte si zazpívat známé a oblíbené písničky.

Dále bychom vás chtěli
informovat o možnosti zakoupení dárkových poukázek jak do sauny, tak i na Balneoterapeutické
koupele v mnoha kombinacích. Dalším produktem
v naší nabídce jsou permanentky do sauny i na Balneoterapeutické koupele. K těmto permanentkám
obdržíte jako bonus jedenáctou návštěvu jen za 1,Kč. Podrobnější informace naleznete na našich
stránkách www.penzion-u-marka.cz.
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Všem našim zákazníkům a
klientům přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a
všechno nejlepší v nadcházejícím roce 2014.
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Snižování energetické náročnosti budovy OÚ v
Leskovci n.M.. Z cenu 158.000 Kč bez DPH +
INFORMACE Z 19. zasedání ZO 3% z uznatelných nákladů se společností KONCEDO s.r.o..
ZO schválilo založení společnosti s
Výše uvedené informace tvoří pouze výběr z
názvem Služby Leskovce n.M. s.r.o. se
jednání zastupitelstva. Všechna schválené usnesídlem Leskovec n.M. 42. Jehož bude
sení najdete na obecních stránkách v sekci Obecobec Leskovec 100% vlastníkem.
ní úřad—Zastupitelstvo—Usnesení.
ZO schválilo záměr na odkup pozemků
č. 1837/18 o výměře 374m2.
ZO schválilo prodloužení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací.
ZO schválilo záměr prodeje pozemků
p.č. 1887/11 orná půda o výměře
977m2 a p.č. 1852/6 o výměře 549 m2.
ZO neschválilo záměr na převod pozemků p.č. st. 42 zastavěná plocha a
nádvoří, p.č. 75/2 ostatní plocha a p.č.
179/1.
ZO schválilo Místní program obnovy
obce Leskovec nad M.na roky 20132020.
ZO schválilo uzavření darovací smlouvy na částku 90.000 Kč pro SK Leskovec o.s.
ZO schválilo zadání změny č.1 Územního plánu obce Leskovec nad Moravicí (červen 2013).
ZO schválilo rozpočtové opatření
č.4/2013. Objem rozpočtu se na straně
Reprezentační ples obce
výdajů i příjmů zvýší o 160.000 Kč.
Leskovec nad Moravicí
ZO schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Pallovými
(vodovodní přípojka).
ZO schválilo uzavření mandátní smlouvy zajišťující činnost v rámci přípravy a
Živá hudba Orion Express
realizace projektů: Snižování energeticCimbálová muzika Albína Poláška
ké náročnosti budovy MŠ v Leskovci
pod vedením Mgr. Pustějovské
n.M.. A.

22.2.2014

Tančení vystoupení
Bohatá tombola
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Zpráva pro sportovní fanoušky
a fotbalu zvlášť
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Vzhledem k vnitřním úpravám kabin, hrací
plochy a vybudování zpevněné plochy s pergolou SK Leskovec odehrál podzimní část
ročníku 2013-2014 III. Třídy sk.B všechny
na hřištích soupeřů s těmito výsledky.
1.kolo Zátor „B“- Leskovec n.M.
2:2
2.kolo M. Morávka- Leskovec n.M. 6:1
3.kolo Dvorce- Leskovec n.M.
2:0
4.kolo Leskovec n.M.– S. Heřmanice 3:5
(odehráno na hřišti v Razové vzhledem k rekonstrukci obou hřišť)
5.kolo Milotice n.O.- Leskovec n.M. 2:2
6.kolo Dětřichov- Leskovec
1:2
(první výhra)
7.kolo M.Kočov- Leskovec n.M.
1:1
8.kolo Rýmařov „B“- Leskovec n.M. 2:0
9.kolo Lomnice- Leskovec n.M.
1:1
10.kolo Razová- Leskovec n.M.
4:3
(ztracený zápas při vedení 3:0 pro Leskovec)
11.kolo Široká Niva- Leskovec n.M. 0:2
12.kolo Rýžoviště -Leskovec n.M.
3:2
K

V

R

P

13.kolo V.Štáhle- Leskovec n.M.
10:2
(tady si kluci zajeli pro předčasnou Mikulášskou nadílku)
Předehrávka jarního kola hráno v Zátoře
Zátor“B“- Leskovec n.M.
5:4
Hráči SK Leskovec posbírali na podzim 10
bodů . A při skóre 25:44 okupují předposlední 13. místo tabulky. Nejlepší střelec týmu je s 10. góly Michal Rychlík.
Jarní část odehraje Leskovec s ostatními
týmy na domácím hřišti, takže nezbývá než
doufat, že výsledky budou na lepší úrovni a
nastane posun tabulkou směrem nahoru,
protože ztráta na týmy ve středu tabulky není velká. Ale až jaro ukáže jak na tom hráči
doopravdy jsou.
SPORTU ZDAR.
Váš sportovní redaktor RU.Z
skóre

body

1

V.Štáhle

14

11

1

2

40:15

34

2

M.Morávka

14

10

1

3

47:22

31

3

S.Heřmanice

14

10

0

4

46:23

30

4

Rýmařov „B“

14

8

2

4

30:17

26

5

Lomnice

14

6

5

3

28:21

23

6

Š.Niva

14

6

3

5

22:21

21

7

Milotice

14

6

3

5

28:31

21

8

Dvorce

14

6

1

7

22:27

19

9

Dětřichov

14

5

2

7

24:41

17

10 Razová

14

4

3

7

24:35

15

11 Zátor „B“

14

3

3

8

25:38

12

12 Rýžoviště

14

3

2

9

15:25

11

13 Leskovec n.M. 14

2

4

8

25:44

10

14 M.Kočov

1

4

9

19:35

7

14
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TABULKA
III. Třída sk. „B“
Vysvětlivky
K- Kola
V- Výhry
R- Remíza
P– Porážka

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČů Leskovec nad Moravicí

Hasiči bilancují uplynulou sezónu
A tak nám skončila hasičská sezóna. Letošní rok
jsme bojovali v Hasičské lize okresu Bruntál a
Hasičské lize Praděď. Na poslední soutěži, která se
konala v Jeseníku, se mužům moc nedařilo. A tak
celkově muži v Hasičské lize Praděd skončili na 5.
místě ze 41 družstev (v loňském roce na 9. místě ze
40 družstev). V Hasičské lize okresu Bruntál se muži
umístili na 3. místě z 39 družstev, ženy na 3. místě z
17 družstev a mladí hasiči na 3. místě z 6 družstev.
V jednotlivcích se Radim Hanulík zúčastňoval závodů v běhu na 100 m s překážkami. V Českém poháru
skončil celkově na 39. místě z 238 závodníků (v loňském roce na 94. místě) a v Big shock poháru se
umístil na pěkném 2. místě (v loňském roce na 11.
místě).
Radim se také zúčastnil s družstvem z Hněvošic za
Moravskoslezský kraj Mistrovství České republiky v
požárním sportu v Mladé Boleslavi, kde skončili celkově na 3. místě z 16 družstev a ve štafetě 4x100 m
na 2. místě. Radim v letošním roce získal také 1. výkonnostní třídu s časem 17:35.
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