LEDEN 2019

LÚCKÝ
ZPRAVODAJ
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
poprvé se mi dostalo cti popřát Vám
na prahu nového roku hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.
Doufám, že jste prožili se svými
blízkými krásné, pohodové a klidné
svátky. Velmi mne potěšila vaše
účast na rozsvěcení vánočního
stromku před obecním úřadem a
také na vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi spojeným s jarmarkem.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
zasloužili o zdárný průběh těchto
akcí.
Vám občanům bych chtěl poděkovat
za dobré srdce, které jste prokázali
při Tříkrálové sbírce. Poděkování
patří také ochotným dobrovolníkům,
kteří se do sbírky zapojili.
Ještě jednou bych Vám chtěl jménem
obecního úřadu i zastupitelstva obce
popřát hodně úspěchů v novém
roce. Věřím, že se nám podaří
pokračovat ve zdárném rozvoji naší
obce.
Ing. Radim Buzík, starosta

PF 2019
Vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku,
porozumění a celý nový rok 2019 stejně
krásně malovaný jako naše kaplička
Vám přeje obec Louka

CO SE U NÁS DĚJE….
PÁR SLOV Z OBCE
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, klidu a spokojenosti. Většina z nás prožila krásné
chvíle v rodinném kruhu svých nejbližších a přátel, kdy jsme mohli alespoň na pár dní přerušit kolotoč
každodenních starostí a povinností. Právě v tyto chvíle můžeme zhodnotit uplynulý rok a vyjít vstříc letopočtu
novému, roku 2019.
Bude to rok, ve kterém nás opět čeká spousta životních rozhodnutí, splněných přání, radostí, ale i proher
a zklamání. Důležité je neztrácet víru v sebe sama, okolí a své blízké, nevzdávat se a najít sílu čelit někdy
i nepříjemným věcem v našich životech.
Každý člen nově zvoleného zastupitelstva Obce Louka si uvědomuje odpovědnost úřadu, kterého se mu
zvolením ve volbách dostalo. Uvědomujeme si patřičnou náročnost při navázání na práci minulého
zastupitelstva obce. Obracíme se na Vás s prosbou o patřičnou trpělivost a podporu při námi vykonávaném
úřadu. Stejně tak se na Vás obracíme s prosbou o podněty a diskuzi při řešení projektů. Věříme, že s Vaší
pomocí se vydáme správným směrem tak, aby život v naší krásné obci byl nám všem příjemný.
Milý občané, nově zvolené zastupitelstvo přeje Vám, Vašim rodinám i přátelům mnoho zdraví, úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Za nově zvolené zastupitelstvo
Ing. Jaromír Kostelanský, místostarosta

DO NOVÉHO ROKU ZPRAVODAJ V NOVÉM KABÁTĚ
Stejně jako na činnost v mnoha jiných směrech,
navážeme plynule také na vydávání LÚCKÉHO
ZPRAVODAJE. Do nového roku ale vykročíme
v novém kabátě. Lehce pozměníme formát
zpravodaje, grafickou úpravu, přidáme nové
rubriky, zajímavosti... Budeme Vás informovat
o dění v obci, proběhlých i nastávajících kulturních
či sportovních akcích nebo významných životních
jubileích našich občanů. Stránku zpravodaje
věnujeme i mateřské a základní škole a poslední
list bude patřit výhradně dětem.
Četnost vydávání zpravodaje bude také zvýšená.
Prozatím nás čeká první lehce osekané číslo, poté
jej ve svých schránkách naleznete obsáhlejší a již
každé dva měsíce. Další číslo se tedy objeví už na
začátku měsíce března. Věříme, že pro Vás bude
zpravodaj i v lehce pozměněném kabátku, stejně

čtivý jako v předchozích letech a když bude
potřeba, do jeho tvorby se zapojíte i vy sami.
Nejen zpravodaj projde přeměnou. Do budoucna
chystáme také modernizaci webových stránek
obce Louce, aby byly všechny informace
přehlednější a lépe dohledatelné. Nově naleznete
obec Louka také na sociálních sítích a to konkrétně
na facebooku. Jste-li na této sociální síti aktivní,
dejte like a dozvíte se z našich stánek nejen o tom
co se děje či dělo v naší obci, ale také kam se vydat
za kulturou nebo za sportem, kde strávit příjemné
odpoledne či večer v našem nebo blízkém okolí.
Věříme, že všechny informační kanály, týkající se
naší obce budou pro Vás nejen zdrojem
potřebných informací, ale také příjemným
ohlédnutím za děním v naší obci. /bh/

CO NÁS ČEKÁ…
Počátkem ledna je v Louce zahájena plesová sezona. Máte-li chuť, vydejte se do víru
společenského tance a zábavy. Nabídka plesů je opravdu pestrá.
DIVADELNÍ PLES

SOBOTA 12. 1. 2019

- Ochotníci z Louky Vás srdečně zvou na XI. Divadelní ples. K tanci a poslechu hraje kapela
DOLINEČKA. Čeká Vás bufet plný chutných dobrot, tombola, zábavný fotokoutek a již
tradičně předpůlnoční překvapení. Začátek akce je v 19:30 hod.
HASIČSKÝ PLES

SOBOTA 19. 1. 2019

- Sbor dobrovolných hasičů Louka Vás zve na II. Hasičský ples. K tanci a poslechu hraje
dechová hudba Blatnička. Dobré jídlo, pití a bohatá tombola jsou zajištěny. Začátek akce
je v 19:30 hod.
MYSLIVECKÝ PLES

SOBOTA 26. 1. 2019

- Myslivecké sdružení Volavec Louka Vás zve již na tradiční myslivecký ples. K tanci
a poslechu hraje skupina KAMASI. Těšit se můžete na bohatou mysliveckou tombolu
a ochutnat řadu výborných zvěřinových specialit.
RODIČOVSKÝ PLES

SOBOTA 2. 2. 2019

- Rodiče, přátelé a ZŠ a MŠ Louka Vás srdečně zvou na rodičovský ples. K tanci a poslechu
hraje skupina DOLINEČKA. O zábavu se postará Dance aerobic Louka. Čekají Vás zajímavé
výhry v „soutěži o ceny“ a k jídlu bohaté menu:
- Kuřecí prsíčka s mozzarellou a cherry rajčátky, hranolky
- Vepřové medailonky se slaninou a drceným pepřem, domácí americké brambory
- Dušené hovězí kousky s mrkví, bramborem a olivou, šťouchané brambory

V měsíci březnu se můžete ještě těšit na krojovanou fašankovou obchůzku
(sobota 2. března 2019).

STRÁNKA PRO DĚTI
Milé děti! V každém čísle bude poslední stránka vyhrazena jen a jen pro Vás. A protože je
měsíc leden, je tentokrát věnována zimním radovánkám. Přejeme Vám sníh nejen na papíře,
ať si můžete venku užít lyžování, sáňkování a koulování. A doma v teple pak zábavu při
malování a vyplňování na naší dětské stránce…

BÁSNIČKA
Sněhulák na lyžích
Jiří Žáček
Když já jedu po sjezdovce ze Sněžky,
neposlouchám jedovaté posměšky.
Chvíli frčím, chvíli padám na frňák,
připadám si jako velký kabrňák.

