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Kouzelné Vánoce
a celý příští rok naplněný štěstím, zdravím a pohodou
přeje redakční rada Lukavického občasníku.

Vážení a milí spoluobčané,
nejdříve se chci vrátit k říjnovým komunálním volbám do obecního
zastupitelstva. Děkuji všem voličům za účast a podporu, kterou zejména
sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Lukavici, Vlachov, Slavoňov
získalo. Bylo to přesvědčivé vítězství, kterým to však nekončí, ale všechno
začíná. Teprve při dalších volbách za čtyři roky se ukáže, jestli byla vaše důvěra
projevena těm správným kandidátům. Za sebe však mohu slíbit, že se budu se
všemi zastupiteli i zástupci občanů v komisích snažit vaši přízeň nezklamat.
Mimo zajištění běžného chodu obce, máme nápadů více než dost a zveřejníme je
v Programu obnovy a rozvoje obce.
Blíží se závěr roku. Přeji tedy všem občanům hezké a klidné Vánoce a do nového
roku 2015, pevné zdraví, dobrou náladu a hodně osobní pohody.

Co dělají
nově zvolení zastupitelé

Vladimír Velický

RADA
Vladimír Velický – starosta
Kateřina Obšilová – místostarostka
Vladimír Doubrava – radní a předseda kontrolního výboru
Viktor Till – radní a předseda finančního výboru
Václav Navrátil – radní
KOMISE RADY

(někteří jejich členové nejsou zastupitelé, ale byli na kandidátce a mají chuť podílet
se na dění v obci)

Komise pro volnočasové aktivity:
předseda - Jiří Hampl, členové - Jiří Pur, Aleš Theimer, Tomáš Prucek.
Komise kulturní:
předseda - Petr Odstrčil, členové – Jan Hajtmar, Milada Žváčková, Petra
Smičková
VÝBORY ZASTUPITELSTVA
Výbor finanční:
předseda - Viktor Till, členové – Libor Dřevický, Jitka Tillová
Výbor kontrolní:
předseda – Vladimír Doubrava, členové – Šárka Purová, Lenka Fričerová

Návraty k tradicím a masarykovským hodnotám
v naší lukavické škole.
Blíží se nám čas adventní, čas zastavení se, rozjímání...
Zkuste spolu s námi vrátit se do časů minulých a na reportážích z naší školy
vzpomenout, jak Vy sami slavíte kalendářní mezníky.
Od začátku školního roku jsme si připomněli několik tradic a výročí. Seznámili se
s řadou inspirativních příběhů, lidí, jejichž život vždy nebyl vyšlapán cestičkou
svobody, ale naopak je spojuje společný jmenovatel: „bezpráví“.
Když slaví svůj svátek Michal, přichází čas zastavit se a hledat v sobě sílu. I příroda
se v tomto čase zastavuje a vrací se ke svým kořenům. Hledali jsme v sobě odvahu a
sílu bojovat se vším, co nás trápí. Během spaní ve škole jsme si připomněli příběh
tuláka před branou na věčnost a zpytovali své svědomí a hledali nápravu v sobě. Na
pomoc jsme si vzali vlastnoručně vyrobené meče , ochutnali sladké draky, které jsme
si rovněž sami upekli a vydali se na stezku odvahy...
Ke konci října se začíná zkracovat den, hledáme v sobě světlo ještě intenzivněji, a tak
jsme se upnuli ke svátku světel, svátku, který by mnohým zdál se pro nás
netradičním, ale jehož základ jsme našli již ve staré keltské kultuře, halloweenu. Jeho
příkladem je již několik let čas vzpomínek na zesnulé – svátek Všech svatých. Děti
ve školce i ve škole si vyzdobily třídy a chodby strašidly, dýněmi, světýlky a
netopýrky, vykreslovaly omalovánky a vyráběly svícny. Ve školičce se dokonce
objevily strašidelné hrady a za pomoci vydatného čarovného lektvaru s krájeným
ovocem, který malé děti připravily i pro své velké školní kamarády, si užívaly
magický rej s diskotékou a soutěžemi. Večer pokračoval ve spolupráci se školní
družinou v režii paní učitelky Vlaďky Valové. Společně s rodiči jsme dozdobili
zahradu dalšími dýněmi a příjemný večer byl završen lampionovým průvodem.
V listopadu si připomínáme Den boje studentů za svobodu a demokracii. Naše děti
naštěstí již vyrůstají ve svobodné době. Demokracie, kterou jsme před 25 lety získali,
je však velmi křehká a je nutné dětem její principy připomínat. Pozvali jsme si do
školy pamětníka nesvobodné komunistické éry, který dětem vyšších ročníků vyprávěl
svůj životní příběh, a my mu děkujeme za jeho odvahu hovořit o čase, jež pro něj a
jeho rodinu nebyl jednoduchý a přesto cítí obzvláště dnes potřebu připomínat tuto
nedávnou historii, abychom si své svobody dokázali více vážit a nebyli lhostejní
k lidem, kteří ji hledají a tvoří třeba právě v naší zemi. Náš dík patří duši společnosti
Respekt a tolerance, mohelnickému rodákovi Luďku Štiplovi. Reakce dětí budiž
důkazem jeho konání:
Je to příběh o panu Štiplovi, který žil za komunistů a měl těžký život. Musel se
odstěhovat do Kanady se svou rodinou. Napotřetí se mu to povedlo. Byl v Kanadě,
daleko od domova, 20 let.
Jolana Smrčková
Pan Štipl žil v komunismu a chtěl se dostat do Kanady se svou rodinou. Tak se
domluvil se svým kamarádem, že se setkají v Jugoslávii na recepci v hotelu. Oba tam
byli, ale se minuli. Zkusil to bez pasu, nevyšlo mu to. Po třetím pokusu se mu to

povedlo. Potom se dostal do Kanady a v ní žil 20 let. Tam ho hezky přivítali a
nesmáli se, že neumí jazyk. A tak se tam zabydleli se a žili tam šťastně. Po sametové
revoluci se vrátil a stará se o druhé a o synagogy.
Barbora Smrčková
Součástí besedy byl také film z cyklu Příběhy železné opony – který připravil Luděk
Navara a uváděl Jaroslav Hutka. Příběh pana Štipla je jedním z dílů, nazvaným
Jugoslávská cesta.
Kryštof Chmelař a Daniel Bezděk reagovali na tento dokument a z potřeby sdělit své
dojmy, napsali panu Navarovi dopis v tomto znění:
Milý pane Navaro, děkujeme za pěkné zpracovaní vašeho filmu o panu Štiplovi. My
jsme v té době nežili, ale ten film nám to vyjasnil.

Pan Luděk Štipl při besedě s dětmi promítl i fotografie z Kanadské přírody v rámci
anglické konverzace.
Děti trvaly na připojení fotografie z rodinného alba při návštěvě jednoho
z kanadských jezer.
Další z příběhů, které by nám mohly být morálním vzorem a patří rovněž do příběhů
bezpráví, je příběh paní Terry Haass, která rovněž žila v našem regionu, ale tentokrát
nacistické bezpráví ji donutilo k emigraci a ona dodnes žije v Paříži. Málokdo ví, že
se jedná o světoznámou výtvarnici, která tvořila společně s Picassem a jejíž dílo je
zastoupeno v nejvýznamnějších galeriích světa. My jsme se inspirovali jejím
příběhem a na její popud jsme vytvořili portréty Tomáše Garika Masaryka, které jsme
jí poslali k jejím narozeninám spolu s naším blahopřáním a tímto pozdravem:

Věříme, že i mezi námi žijí lidé, jejichž životní příběh je pro nás inspirativním a
zajímavým důkazem odvahy a odrazem historie. Pokud jej budete chtít s námi sdílet,
budeme nesmírně potěšeni.
Advent je právě takovým časem k povídání, zklidnění, rozjímání.....
Přijměte pozvání k jednomu společnému adventnímu zastavení se:

Mateřská škola a Základní škola Lukavice ve spolupráci s obcí
Vás co nejsrdečněji zvou na

Vánoční jarmark na návsi
18. prosince 2014
v 17.00 hodin
před OÚ v Lukavici.
Přijďte si s námi zazpívat koledy, užít si Vánoční příběh z Betléma,
zahřát se čajem či punčem, nakoupit si nějaké ty drobnosti
pro své blízké a potěchu, které vyrobily naše děti,
zkrátka společně se vánočně naladit, a kdo ví, třeba se nám podaří najít
„ kouzlo Vánoc“...

Vzorky vánočního pečení vítány.

Těší se na Vás děti a kolektiv pracovníků školky, školy a obecního
úřadu.

Pozvánka na
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
v pondělí 15. prosince 2014
ve Vlachově v 16.00 hod.
ve Slavoňově v 16.30 hod.
S pásmem vánočních koled a písní
vystoupí děti ZŠ a MŠ Lukavice.

ROZPIS CVIČENÍ V KD LUKAVICE
PRO OBDOBÍ 2014/2015
PONDĚLÍ

NOHEJBAL

ÚTERÝ

STOLNÍ TENIS 18:30 – 20:00 Velický / 602752320

STŘEDA

KOPANÁ

ČTVRTEK

STOLNÍ TENIS 18:30 – 20:00 Velický

PÁTEK

FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI 15:30 – 16:30 Hampl / 739344182
FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI 16:30 – 17:30 Hampl
ODBÍJENÁ

SOBOTA

17:30 – 18:30

Odstrčil / 721613125

18:00 – 20:00 Prucek / 737638814

19:30 – 21:30

Odstrčil

STOLNÍ TENIS – REZERVACE, regionální soutěž
9:00 – 15:00 Velický
KOPANÁ (od 7.1.2015)

15:00 – 17:00 Prucek

FLORBAL DOSPĚLÍ 18:00 – 20:00 Hampl
NEDĚLE

NOHEJBAL 15:00 – 19:00

_____________________________________________________________

Změny, doplnění, jednorázové akce je nutné předem projednat
se zástupcem obce a správcem KD - Hampl Filip, případně
Hampl Jiří.

FLORBAL-FLORBAL-FLORBAL-FLORBAL-FLORBAL
Vzhledem k velkému zájmu florbalistů se rozšířila nabídka tréninků. Starší
žáci trénují každý pátek od 16:30 do 17:30 hod., tam je kapacita naplněná.
Mladší žáci (1.-5. ročník) trénují od 15:30 do 16:30 hod. a jsou ještě volná
místa.
Zveme tedy všechny kluky i holky, kteří si chtějí zahrát – přijďte mezi nás.
Jirka Hampl

Zapište si do kalendáře:

Fotbalový ples
31.1.2015 ve 20:00 hod.
Hraje: DUO TYLŠAR Uničov

19. února, 26. února
5. března, 12. března
od čtvrté odpolední do šesté podvečerní
Město Šumperk
zve do tříd
Střední zdravotnické školy Šumperk
kurz civilní ochrany
mezilidská zdravotnická první pomoc
Jste-li domácí snaživec či sportovec, kuchařka bo řidička,
vzhůru do krásného městečka.
bez placení
u jednoho novoty
u druhého občerstvení paměti

Upozornění hasičů občanům
Ve středu 26.11.2014 začal v Lukavici v ohradě hořet kontejner na popel.
Do kontejneru někdo nasypal skořápky ořechů a na ně žhavý popel.
DŮRAZNĚ ŽÁDÁME: POPEL VYSYPÁVEJTE DO KONTEJNERU
AŽ PO VYCHLADNUTÍ!!!
...a ještě dodatek: skořápky ořechů patří do kontejneru s bioodpadem, který
stojí u ohrady.

Vánoční moudra:
Pamatuj, že pokud nejsou Vánoce ve tvém srdci, pod stromečkem je nenajdeš.
Charlotte Carpenter
Vánoční tipy na dárky:
Svým nepřátelům odpuštění.
Oponentům toleranci.
Příteli srdce.
Zákazníkovi službu.
Všem dobročinnost.
Každému dítěti dobrý příklad.
Sobě respekt.
Oren Arnold
Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou
Vánoce.
Dale Evans
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