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Milí čtenáři, 

začal poslední měsíc roku 2016, 

poklidný čas adventu, kouzelných Vánoc  

a bujarého Silvestra, který otevírá bránu novému roku 2017. 

Než se tak stane, čekají nás společná setkání 

na již tradičním vánočním jarmarku na návsi  

a své místo si získal i vánoční svařák s krásnými koledami. 

 

 

 

 

http://www.matejovsky-povleceni.cz/prostirani-vanoce-fialove.html


Vánoce za dveřmi 
 

Po podzimu, bohatém na kulturně – společenské akce, ze kterých se zejména díky své 
výjimečnosti velice zdařila slavnostní mše spojená s požehnáním knize Vzpomínka na 
domov od Jaroslava Střechy – výtisky jsou stále zdarma k dispozici na úřadě, přichází 
velmi rychle čas vánoční, který si připomeneme nejen rozsvícenými stromy v našich 
obcích, ale také zpíváním koled pod nimi, jarmarkem na lukavické návsi a všudypřítomném 
punči nebo svařáku. Předtím než se však plně oddáme vánoční náladě, několik pracovních 
informací.  
Učinili jsme důležitý krok v plnění našich investičních záměrů zahájením spolupráce se 
společností Osigeno ze Šumperka, která se zabývá dotačním poradenstvím a veřejnými 
zakázkami. Byl to krok nezbytný. Už jsme si vyzkoušeli podávání žádostí o dotace 
vlastními silami a získali velmi rychle zkušenost, že to sice jde, ovšem za cenu enormního 
úsilí a času připravit žádost tak, jak se má a přitom s minimální šancí na úspěch v 
konkurenci zkušených profesionálních firem. Stejným způsobem postupuje většina 
okolních úspěšných obcí. S dotacemi jim pomáhá v některých případech i několik 
poradenských společností a v těchto obcích je to vidět.Spolupráce se společností Osigeno 
nám také umožní kvalitnější řízení veřejných zakázek, které je potřebné s ohledem na již 
účinný nový Zákon o zadávání veřejných zakázek. Prvními výsledky jsou podání žádosti 
o dotaci na vybudování a modernizaci zázemí pro sportovce v Lukavici na Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy a příkazní smlouvy na zadání a administraci veřejných 
zakázek – zázemí pro sportovce v Lukavici, rekonstrukce školní kuchyně, plynovod ke 
třem stavebním parcelám ve Slavoňově a KD Vlachov a dokončení výměny oken a dveří 
na víceúčelové budově v Lukavici.   
Ve spolupráci se Svazkem obcí Mikroregion Zábřežsko jsme v rámci projektu Zábřežsko 
kompostuje podali žádost o finanční dotaci z Operačního programu životního prostředí  
na pořízení 300 ks kompostérů. Vyhodnocení by mělo proběhnout začátkem příštího roku  
a případná realizace projektu v jeho druhé polovině.  
V příštím roce bude z „velkých věcí“ prioritní zahájení stavby zázemí pro sportovce 
v Lukavici, rekonstrukce školní kuchyně, dokončení projektové dokumentace 
k inženýrským sítím pro stavební parcely „Šanovská“ v Lukavici, získání pozemků k dalším 
stavebním parcelám „Za školou“ ve Slavoňově, rekonstrukce KD Vlachov a zázemí u 
hasičské nádrže ve Slavoňově. Měl by také zůstat prostor pro rekonstrukci vybraných 
místních komunikací i chodníků, obnovu hezkého vzhledu obecních budov a pokud bude 
šance, snad i na některé víceúčelové sportovní hřiště. A abychom si odpočinuli od 
každodenních starostí, setkali se a trochu odreagovali, je opět v plánu kultura a 
cestovatelské přednášky.   
 
 
Vážení a milí spoluobčané, těším se na společná setkání u punče nebo svařáku a přeji 
vám všem příjemné a klidné adventní období, hezké a pohodové Vánoce a do nového 
roku 2017 pevné zdraví a dobrou náladu. 

Laďa Velický 



Rodina je základ státu! 

Toto rčení nám bylo mnohým vštěpováno a dnes vyloudí často na našich 

tvářích úsměv. Pojďme se však podívat na definici rodiny z pohledu pana 

profesora MATĚJČKA: Rodina v první řadě formuje osobnost dítěte a 

uspokojuje základní psychické potřeby jak dítěte, tak jeho rodičů, či 

vychovatelů.  Je pro ni nezbytné, aby se vytvářely hluboké a trvalé 

citové vztahy mezi dítětem a jeho vychovateli. Jedná se o uspokojení 

potřeby životní jistoty. Děti lásku nejen přijímají, ale také dávají. Měla 

by být uspokojena potřeba otevřené budoucnosti, což znamená 

společné prožívání, plánování a formování osobnosti dítěte. V rodině 

by měla fungovat vzájemná sdílnost, učení vzorem, společné 

činnosti, což je základním předpokladem pro další vzdělávání. Není 

to vzdělávání podle osnov, dítě si tímto nese obraz a vzor otevřenosti a 

přirozenosti. Pro rodinu je typická interakce. Jak vychovatel, tak dítě 

jsou vzájemně ovlivněni. Nezbytnou součástí vzájemného soužití je 

správné užívání odměn a trestů a zachování patřičného odstupu a 

nadhledu. 

Když se nad tím zamyslíme, musíme si uvědomit rozložení času, kde dítě 

tráví, prožívá první roky svého života. Profesor Matějček uvádí interakci – 

dítě – rodič – vychovatel. Naše děti v běžném pracovním dni  tráví ve 

školském zařízení běžně 7-8 hodin, 5-6 hodin jim zbývá pro společně 

strávený čas s rodinou a zbytek prospí. Čas trávený s rodiči je tedy 

v nepoměru s tím, co stráví dítě se svými vychovateli – učiteli MŠ a ZŠ. O 

to více tu vzniká potřeba úzké spolupráce rodiny a školy. My v lukavické 

škole si tuto skutečnost plně uvědomujeme a snažíme se hledat 

společnou řeč v řešení problémů ve výchově a nastavit dětem společné 

jednotné vzory chování. Jelikož se v poslední době potýkáme s mnoha 

problémy v projevech dětí, které můžeme ovlivnit výchovou a nasměrovat 



je k jejich řešení, rozhodli jsme se naši spolupráci škola versus rodina 

prohloubit. Chceme tedy obnovit Kavárny pro rodiče, jichž se budou 

samozřejmě účastnit i učitelé naší školy. Budeme postupně zvát mnohé 

odborníky, kteří nám budou možné cesty otvírat, pomohou hledat vhodné 

řešení při výchovných obtížích. 

Pro tento školní rok 2016/2017 se chceme zabývat těmito tématy:  

 Citová výchova dětí od narození do puberty 

 Komunikace s dětmi 

 Vhodné stravovací návyky dětí doma a ve škole 

 Školní zralost 

 Tresty a odměny, sociální týrání dětí 

 Agresivita i u dětí z dobrých rodin 

 Předmatematická gramotnost profesorova Hejného 

 Situace v životě, které mohou dítě ohrozit 

a mnohé další.  

Samozřejmě, že si plně uvědomujeme, že především Vy sami řešíte 

mnohé potíže a budeme tedy očekávat návrhy na témata, jimiž bychom 

se mohli společně zabývat především z Vaší strany. Vždy se pokusíme 

pozvat vhodného odborníka, jež by nám poradil v našich výchovných 

otázkách.  

Budeme se tedy těšit na Vaše návrhy. Vy víte, že jsme škola otevřená 
dětem i jejich rodičům a  „jsme jedno velké ucho“ a to i mimo rodičovské 
schůzky či konzultační dny. 
 
První společná Kavárna pro rodiče se uskuteční 8. prosince 2016 v 16. 
00 hodin v naší škole. První téma „KOMUNIKACE S DĚTMI ANEB 
PROČ TO NEUMÍME“ nám otevře naše přední klinická psycholožka a 
odbornice na výchovu dětí - Lidmila Pekařová. S jejími schopnostmi a 
myšlenkami jsme Vás již seznámili v jednom z minulých Občasníků a těm 
nezasvěceným ji rádi prostřednictvím DVD přednášky představíme právě 
na začátku prosince. Vzhledem k načasování zabrousíme i do tématu 
VÁNOCE V ČESKÉ RODINĚ. Těšíme se na setkání. 



Termíny a témata dalších Kaváren se dozvíte vždy včas prostřednictvím 
web stránek školy a pozvánkou skrze Vaše děti.  
 
Nyní ještě přijměte pozvání na společné prožití adventu.  
 

    Těší se všichni z MŠ a ZŠ Lukavice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZŠ a MŠ Lukavice a Obec Lukavice 

Vás srdečně zvou na  

VÁNOČNÍ JARMARK 

V LUKAVICI 
16. prosince 2016 od 16.00 hod 

 před obecním úřadem.  

 
Užijeme si vystoupení dětí ze školky  

a Svatomartinský příběh v kapli. 

Můžete si nakoupit malé velké vánoční radosti, ochutnat 

předvánoční guláš a jiné dobroty, připít si punčem.  

Na závěr si společně zazpíváme vánoční koledy. 

 

Losování cen – soutěž PATRIOTI – radost z pohybu. 



Výlov mysliveckého rybníka 

 
Chladná rána a krásně se zbarvující listí na stromech zvěstují příchod podzimu. 
V těchto dnech se rybáři v různých koutech naší země snaží výlovem rybníků 
zúročit celoroční práci. 
 
Tak tomu bylo i tento prodloužený víkend kolem svátku 28. října, kdy členové 
mysliveckého spolku Posázaví Zvole – Lukavice již od brzkých ranních hodin 
chystají vše potřebné pro výlov rybníka. Tento již tradiční výlov přivádí do 
prostředí malebného areálu ve Vlachovském Dole mnoho návštěvníků. Mnoho 
z nich má zájem o koupi z některých druhů lovených ryb, jako jsou např. kapři, 
amuři, candáti a další. Ovšem některé tento výlov zaujal hlavně jako velká 
kulturní akce, která poskytuje návštěvníkům našeho areálu podívanou, jaká se 
nevidí každý den.  
 
Přípravy probíhaly celý týden, ať už se jednalo o přípravu areálu, nákupy zboží, či 
postupné upouštění vody. Od brzkých hodin sobotního rána bylo slyšet pomalé 
praskání dřeva rozehřívajícího udírnu, ve které byla připravena uzená žebra a 
vynikající domácí klobásy. Velkým tahákem, který přilákal návštěvníky výlovu 
směrem k chatě, byla vůně koření svařeného vína, zvěřinový guláš a linoucí se 
vůně makrel opékaných na ohni. 
 
První zátah sítě byl plánován na devátou hodinu a od toho se odvíjely i přípravy. 
V devět hodin se již skupina mladých myslivců a rybářů brodila hlubokým 
bahnem rybníka, kam upíralo zrak mnoho návštěvníků čekajíce zvědavě na obsah 
tažené sítě. Po třech zátazích rybářské sítě byla převážná většina ryb vylovena, 
vytříděna a poté následně prodána, nebo vrácena zpět do rybníka. Pravdou je, 
že návštěvnost byla tak vysoká a nevídaná, že již v 11 hodin bylo komplet vše z 
nabízených pochutin vyprodáno. 
 
Tento den byl podtrhnut krásným, podzimním počasím stráveným v krásném 
prostředí Vlachovského Dolu. Můžeme jen doufat, že se v příštím roce znovu 
setkáme při této již tradiční akci pořádané mysliveckým spolkem Posázaví Zvole 
– Lukavice. Na příští ročník výlovu mysliveckého rybníka srdečně zvou členové 
mysliveckého spolku. 
 

Ing. Tomáš Lenhart 

                                                                                    MS Posázaví Zvole – Lukavice 



 

                                                                                                             

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Autorka fotografií: 
             Bc. Kateřina Chamlarová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unibrno.cz/omalovanky-ryba/
http://www.unibrno.cz/omalovanky-ryba/


Adventní koncert šumperského pěveckého souboru 

AVONOTAJ se uskuteční v sobotu 10.12. 2016 

v 17 hodin v kostele ve Zvoli. Tradiční židovská 
hudba s instrumentálním doprovodem.    

   Vstupné dobrovolné. 

 
 

Zpívání u stromečku ve středu 14.12.2016 
(Punč pro dospělé, čaj pro děti.) 

 
Vlachov 16:30 hod. 

                       Slavoňov 17:00 hod. 
 
 
 

Setkání u svařáku: 

Uvidíme se 25.12.2016 v 17 hodin 

u vánočního stromu v Lukavici. 

Opět se chystá spousta litrů svařeného vína 

a vánoční koledy v podání skvělých muzikantů. 

 
O Vánocích nám prospěje i trošku pohybu, dopřávejme 
si pravidelné procházky a zhluboka dýchat!  
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