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Ludkovický zpravodaj
2019www.ludkovice.cz

Vážení spoluobčané, 

do rukou se Vám dostává obecní zpravodaj, 
ve kterém se pro Vás snažíme shrnout události 
uplynulého roku a nastínit budoucí plánované 
opravy obecního majetku. 

První rok své práce má za sebou Zastupitelstvo 
obce Ludkovice, které vzešlo z komunálních 
voleb v roce 2018. Ihned po svém zvolení se 
začalo zabývat sestavováním rozpočtu, který 
byl nakonec schválen dne 10. prosince. 

Většina investičních akcí byla naplánována  
na delší časový horizont a to vzhledem k vytí-
ženosti stavebních firem a finanční náročnosti. 

V letošním roce se nám podařilo dokončit vý-
měnu svítidel v obci Ludkovice i v místní čás-
ti Pradlisko, která zcela jistě přinese nemalou 
úsporu energie. Další významnou investicí 
byla celková oprava komunikace v místní části 
Pradlisko a nejhorší úseky v části obce Hačky  

v Ludkovicích. Na obecním úřadě byla vyměně-
na okna ze zadní části budovy a natřena fasá-
da. Rekonstrukcí prošel stožár na sušení hadic  
u hasičské zbrojnice a novou podobu dostala 
podlaha v tělocvičně, která byla v době letních 
prázdnin nalakována. U budovy mysliveckého 
sdružení byla zbudována plocha pro výstavbu 
skladového přístřešku. V části obce Podsedka 
se začalo s opravou opěrné zdi. Byly natřeny 
autobusové čekárny v Ludkovicích i v Pradlis-
ku. Mimo to byly prováděny průběžně udržova-
cí a provozní práce. Bylo také zahájeno řízení  
o změně č. 1 územního plánu obce Ludkovice, 
které potrvá přibližně dva roky. 

V příštím roce jsou plánovány následující akce.  
Ve školní kuchyni chceme provést v době let-
ních prázdnin celkovou rekonstrukci (podlahy, 
elektřina, voda, vybavení). Rekonstrukcí pro-
jde také sociální zařízení v budově moštárny  
na Pasekách včetně výměny střešní krytiny, 
okapů a svodů. V areálu mysliveckého sdružení 
se zahájí úprava terénu pro potřeby obecních 

Slovo starosty
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Základní škola
Adventní období se pomalu chýlí ke konci  
a opět se kvapem blíží čas vánoční. Jako kaž-
dý rok narůstá všeobecný shon, zmatek, stres  
a strach „abychom všechno stihli“. V době Ad-
ventu a Vánoc bychom se ale právě naopak 
měli zastavit, zpomalit. Práce na zahradě ne-
jsou potřeba, ven se stejně na dlouho jít nedá,  
můžeme si tedy uvařit čaj, sednout do křesla  

a v klidu rekapitulovat. Co jsme všechno udě-
lali v roce, který končí? Co se nám podařilo, co 
se naopak nepodařilo? V čem bychom chtěli 
pokračovat a co už další rok dělat nechceme? 
Pokud  máte chuť, můžete si teď s námi sed-
nout nad pomyslný šálek čaje a ohlédnout se  
za uplynulým školním rokem v naší základní 
škole. 

spolků. V jarních měsících bude proveden zku-
šební vrt pro posílení zdroje vody ve společen-
ském areálu. Další plánovanou akcí je likvidace 
bývalé chaty pod přehradou. V budově hasič-
ské zbrojnice v Ludkovicích chceme dokončit 
výměnu podlahy ve staré části a v Pradlisku 
proběhne výměna oken a elektrických rozvodů. 
Dále se chceme věnovat opravám komunikací  
a mostů. Mimo to připravujeme výkupy pozem-
ků, které bychom chtěli postupně získat do své-
ho vlastnictví. V oblasti odpadového  hospodář-
ství  upravíme a rozšíříme odpadové centrum 
u školy. Na návsi dojde k úpravě zeleně před 
obchodem.

Tyto výše uvedené plány však zaberou mno-
ho úsilí při jejich přípravě a realizaci, a proto 
mi dovolte poděkovat touto cestou kolegům ze 
zastupitelstva, Obecního úřadu a všem, kterým 
záleží na rozvoji naší obce. Velmi si také cením 
práce dobrovolníků ve společenských složkách, 
kteří jsou vždy nosným pilířem a věnují se své 
činnosti na úkor svého soukromí.

Do nastávajícího roku přeji všem hlavně pevné 
zdraví, hodně štěstí a úspěchů.

Stanislav Bartoš 
starosta obce Ludkovice
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Personální složení se v roce 2019 nezměnilo: 
Mgr. Viktorie Janečková, Mgr. Jana Salanci, 
Kateřina Paulová za personál pedagogický  
a za nepedagogické pracovníky Miluše Motalo-
vá.  Jako každý rok jsme se snažili zapojovat  
do kulturního dění obce. V únoru vystupovaly 
děti z tanečního kroužku na Dětském karneva-
lu,  v březnu  mohli rodiče a nejen oni navští-
vit naši školu, nahlédnout do vyučování, popř. 
pobýt ve škole celý den, protože jsme pořádali 
Den otevřených dveří, v dubnu proběhl zápis 
budoucích prvňáčků, v květnu 2019 jsme spo-
lečně s mateřskou školou uspořádali besídku 
pro rodiče. Rozhodli jsme se změnit dosavadní 
besídky pořádané ve třídách a připravili jednu 
společnou v prostorách tělocvičny spojenou 
s posezením a občerstvením, které přichystali 
rodiče dětí a žáků.  Myslím, že se besídka velmi 
vydařila, a proto jsme se  rozhodli pokračovat 
touto akcí i v budoucnu. V květnu jsme také  vy-
stupovali na besedě s důchodci  a na podzim 
začali nacvičovat vystoupení k příležitosti roz-
svěcování vánočního stromu. 

Kromě nácviku různých vystoupení se účast-
níme kulturních akcí v prostorách školy, ale  
i jinde. Žáci měli možnost zhlédnout většinou 
pohádková divadelní představení od menších 
divadelních společností, které hrály pohádky 
v prostorách mateřské školy nebo tělocvičny. 
Navštívili jsme i Divadlo Scéna a kino ve Zlatém 
Jablku ve Zlíně. Společně s dětmi z mateřské 
školy jsme na konci května nocovali ve škole  
a ve školce a i tato „novinka“ se dětem líbila.

Po celý rok jsme se snažili třídit odpadové 
suroviny a jako každý rok jsme se zapojili  
do ekosoutěže vyhlášené firmou Sběrné suro-
viny Uherské Hradiště a opět jsme vyhráli první 
místo ve sběru papíru a ve sběru elektra, za což 
patří poděkování nejen našim žákům a jejich ro-
dičům, ale všem občanům Ludkovic, kteří třídí 
odpadové suroviny.

Na podzim 2019 nastoupilo do první třídy 16 
prvňáčků, a do druhé 11 druháků. 14 žáků 
z Ludkovic a 13 žáků dojíždí z Biskupic.

Pokračujeme dále v nastaveném směřování 
školy, snažíme se rozvíjet to, co se osvědčilo  
a líbilo a hledat nová řešení tam, kde by se si-
tuace mohla zlepšit. Snažíme se také o dobrou 
a ještě lepší komunikaci a spolupráci s rodiči 
našich žáků a tímto bych jim chtěla poděkovat  
a ocenit velkou podporu  ze strany rodičů.

V roce 2020 plánujeme kromě běžných záleži-
tostí, jako Den otevřených dveří v březnu, zá-
pis do první třídy v dubnu,...ještě dvě důležité  
a velké změny týkající se školní jídelny. Bohužel 
se nevyhneme zdražení ceny stravenek. Ceny 
většiny potravin neustále stoupají a přestože se 
snažíme držet ceny stravenek na nízkých ce-
nách, nedařilo by se nám už při těchto cenových 
relacích zajistit potřebné kvalitní potraviny. 
 
Druhá velká plánovaná změna se týká také 
školní jídelny, respektive školní kuchyně. Z bez-
pečnostních důvodů je třeba kompletně vyměnit 
podlahy a elektrické rozvody v místnosti, dále 
pak rozvody plynu a odpady. Krátce řečeno  
– kuchyň potřebuje důkladnou rekonstrukci. 
Provoz celé školy tedy bude v roce 2020 ukon-
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Výsledky ankety dětí za základní školy

čen již 26. června. Omlouváme se tímto rodičům  
za způsobené komplikace, ale  mateřská 
škola se také zavře 26. června a otevře  
až v pondělí 1. září.

Prostřednictvím zpravodaje máme vždy mož-
nost vyjádřit poděkování všem, kteří nás  
v naší činnosti podporují. Největším podporova-
telem je náš zřizovatel Obec  Ludkovice. Dále  
děkuji rodičům našich dětí a žáků za jejich pod-

poru, pomoc a vstřícný postoj. Děkuji celému 
kolektivu zaměstnankyň za výborně odvedenou 
práci, za účast na akcích pro děti i veřejnost.

Vám, milí spoluobčané, přeji krásné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku 2020 pevné 
zdraví a radost z  každého dobře prožitého dne.  

Mgr. Viktorie Janečková 
ředitelka školy

V rámci zpestření obsahu zpravodaje byly po-
žádány děti naší základní školy o zodpovězení 
několika anketních otázek.

1) Co se mi líbí v Ludkovicích?
2) Kdybych mohl, co bych změnil?
3) Co bych Ludkovicím popřál do budoucna?

Zde uvádíme některé z odpovědí:
1) „Líbí se mi tady čistota.“
„V Ludkovicích se mi líbí hřiště.“ 
„V Ludkovicích se mi líbí tělocvična, která je 
k dispozici všem a taky že se nachází zvířata 
např. jako sýček obecný anebo žluna zelená.“  
„V Ludkovicích se mi nejvíc líbí kulturák a ško-
la.“
„V Ludkovicích se mi nejvíc líbí kulturní dům.“
„Nejvíc se mi líbí škola.“ 
„Líbí se mi všechno.“
„Na Ludkovicích se mi moc líbí krásné vztahy 
mezi lidma a krásná příroda“.

2) „Nic bych neměnil/a.“
„Kdybych mohla, udělala bych lanové centrum 
v lese (lesopark).“
„Mně by se líbilo postavit poštu.“

3) „Přála bych  dostatek vody.“ 
„Přála bych Ludkovicím štěstí.“

„Popřál bych čistou přírodu.“
„Popřál bych Ludkovicím vodu a sousedy.“
„Přála bych přírodu.“
„Aby se nic nezměnilo.“
„Ludkovicím bych do budoucna přála lidi, co si 
hledí přírody a ochrany zvířat.“

Výběr z dalších slohových prací v původním 
znění:

„Lampionový průvod - vyšli jsme od školy, 
kde jsme od skřítka dostali svítící náramky. Pak 
jsme šli kolem hřiště, kolem hřbitova a nakonec 
kolem kruhového objezdu. Došli jsme na hasi-
čárnu, kde nás čekal ohňostroj a skvělé občers-
tvení. Po občerstvení jsme jeli domů. Nejvíc se 
mi líbil ohňostroj.“

„Myluju Ludkovskou kulturu - harmonykáři, 
den obce. Když jdeme spolu pěšky do sousední 
obce. Nejvíc mám nejraději tří králové, protože 
dáváme nazbírané peníze do chydých rodin. 
Taky mám ráda fašanky, které jsou na maso-
pust. Lidé jsou převlečení za jiné osoby, třeba 
kluk se převleče za holku a holka za kluka.  
A musím také připomenout lampionový průvod. 
Lidé mají lampyony a lucerny. Sejdou se na hři-
šti u školy a jídou kolem hřbitova a za hřbitov 
a potom uvidí krásný ohňostroj. A to bylo vše.“
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Mateřská škola

Opět se blíží konec roku a proto bych Vás chtě-
la seznámit s novinkami naší mateřské školy. 
Personální obsazení v naší mateřské škole zů-
stalo stejné a o vaše děti se starají dvě kvalifiko-
vané učitelky Mgr. Lenka Švadleňáková a Zuza-
na Mlčáková. Také provoz školky je beze změn. 
Zahajujeme ráno v 6.30 a provoz je ukončen 
v 16.00 hodin.

Od prvního září je do naší mateřské školy za-
psáno 26 dětí. Z toho je 13 děvčátek a 13 
chlapců. Děti jsou ve věku od dvou do šesti let.  
Do první třídy základní školy by k prvnímu září 
2020 mělo nastoupit 6 předškoláků. S dětmi pra-
cujeme podle školního vzdělávacího programu, 
který jsme nazvali „PRÁVĚ TEĎ, S KRTKEM 
CHCEME POZNAT SVĚT.“ Při vzdělávacích 
činnostech respektujeme věk dětí, zaměřujeme 
se na rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality 
a citových postojů k ostatním lidem, ke světu 
kolem nás, k člověku a jeho práci, k rodině, ale 
také k lidovým tradicím a zvykům. Vštěpujeme 
dětem základy ochrany vlastního zdraví, zákla-
dy ochrany životního prostředí a jeho významu 
pro člověka.

S předškoláky již třetím rokem pracujeme podle 
metody DOBRÉHO STARTU, kdy se u dětí roz-
víjí vnímání, řeč a grafomotorika. Při této práci 
se můžeme dětem věnovat více individuálně  
a plnění výchovně vzdělávacích úkolů lépe při-
způsobit jejich věku.

Paní učitelka Lenka Švadleňáková vede krou-
žek angličtiny. Hravou formou seznamuje děti 
od pěti let se základy anglického jazyka. S dět-
mi pracuje jedenkrát za čtrnáct dnů dvě hodiny 
týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Nově od mě-
síce října letošního školního roku mohou děti 
navštěvovat taky nový kroužek pohybových ak-
tivit „HÝBÁNKY“, vždy každou středu. Oba tyto 
kroužky jsou pod záštitou DDM v Luhačovicích.
Během celého školního roku podle potřeby 
doplňujeme nové pomůcky, hračky i knihy.  Po-
máhají nám rozvíjet matematické představy, 
pozorovací schopnosti i jazykové dovednosti.  
V dnešní uspěchané době je to nutné, proto-
že děti mají malou slovní zásobu, velmi často  
i špatnou výslovnost. Proto u dětí se špatnou 
výslovností provádíme individuální nápravu 
řeči, logopedii, kterou vede učitelka Zuzana Ml-
čáková jednou za čtrnáct dní.

Snažíme se u dětí budovat kladný vztah ke kni-
hám, často jim předčítáme, nad obrázky v kni-
hách si povídáme. Apelujeme i na rodiče, aby 
se dětem v této oblasti věnovali také doma. 
Abychom ještě více posílili zájem dětí o knihu, 
tak během školního roku navštěvujeme místní 
knihovnu. Touto cestou chceme poděkovat paní 
Motalová, zdejší knihovnici.

Pobyt v mateřské škole dětem zpestřujeme 
různými kulturními akcemi. Několikrát do roka  
k nám do mateřské školy zavítá maňáskové 
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nebo loutkové divadlo, vystoupí kouzelník. Dě-
tem se velmi líbilo sférické kino a žonglování, 
kde si samy mohly vyzkoušet svou šikovnost, 
zručnost a  postřeh. Dvakrát jsme navštívili di-
vadelní představení ve Zlíně.

Kladný ohlas měla také projektová odpoledne. 
Pro rodiče a děti je spolu se základní školou při-
pravujeme asi šestkrát do roka. Některá pro vel-
ký zájem opakujeme již několik let, např. pou-
štění draků, dlabání dýní a výrobu adventních 
věnců. Už se těšíme na další společně prožitá 
odpoledne s rodiči.

Zvlášť oblíbené je u dětí sportovní dopoledne k Me-
zinárodnímu dni dětí, které pro ně připravujeme na 
zahradě u mateřské školy DDM v Luhačovicích.

V loňském školním roce jsme opět pro před-
školáky naplánovali přespání v mateřské škole. 
Akci jsme pořádali společně se základní školou. 
Všichni jsme se dopravili autobusem do Bis-
kupic. Od obchodu v Biskupicích jsme vyrazili 
směrem do  Luhačovic.  Cesta po cyklostezce 
byla velmi příjemná, zpestřená plněním drob-
ných úkolů. Po nezbytných občerstvovacích 
zastávkách nám cesta uběhla velmi rychle. Po-
silněni lázeňským oplatkem a zmrzlinou jsme  
se vydali autobusem na cestu zpět do Ludko-
vic. 

Po návratu do mateřské školy se děti vydaly 
hledat poklad ukrytý na zahradě. Jeho naleze-
ní je velmi potěšilo a zvědavě si ho prohlížely. 
Potom jsme se odebrali do budovy, kde už byly 
připraveny pelíšky pro statečné nocležníky.  
Po vydatném posilnění dobrotami se ti nejod-
vážnější uložili k spánku. Aby se nám zdály 
jenom krásné sny,  přečetli jsme si pohádku  
na dobrou noc. Pro děti to byl nevšední záži-
tek, všechny projevily notnou dávku odvahy.  
Vždyť některé spaly poprvé mimo domov.  
Na tuto akci jsme ještě dlouho společně vzpo-
mínali.

Děti zapojujeme také 
do veřejného života 
v obci. Tradičně naše 
děti vítají svým kultur-
ním vystoupením nové 
občánky obce. Spo-
lečně se žáky základní 
školy vystupujeme při 
rozsvěcování vánoční-
ho stromu a na bese-
dě s důchodci.

Předškoláci vystoupili 
na přehlídce tanečních programů mateřských 
škol v Kongresovém centru ve Zlíně – ZLÍN-
SKÉM ŠKRPÁLKU.  Pro děti bylo vystupová-
ní na velkém pódiu před početným publikem 
opravdovým zážitkem. Možná se některým 
dětem „prkna, co znamenají svět“ natolik zalí-
bila, že o nich v budoucnu ještě uslyšíme. Na-
ším přáním je mít v mateřské škole spokojené  
a usměvavé děti.

Do nadcházejícího roku Vám všichni z ma-
teřské školy přejeme hodně zdraví, štěstí  
a osobní pohody.   

Zuzana Mlčáková
učitelka MŠ
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Školní družina

Školní družina 
poskytuje dětem 
možnost smyslu-
plně a zábavně 
využít volný čas a 
to jak po skonče-
ní vyučování, tak 
i ráno před jeho 
začátkem. V letoš-
ním školním roce 
je přihlášeno 29 
žáků od první do 
páté třídy. Děti mají 
k dispozici hračky  
a stavebnice, kni-
hy, stolní deskové 
hry, sportovní potře-
by, ale také zabezpečení pro výtvarné, pracovní  
a odpočinkové činnosti. Naší snahou je omezit 
hraní počítačových her na minimum (i když to 
je těžký boj) a raději hrát společně deskové hry,  
při kterých se rozvíjí sociální interakce, paměť, 
logické myšlení a slovní zásoba. Prioritou zů-
stávají pohybové aktivity na čerstvém vzduchu 
a nebo v tělocvičně. 

Velmi oblíbené jsou zimní radovánky na sněhu. 
Pokračujeme v pravidelných návštěvách místní 
knihovny, kde probíhají besedy dětí o přečte-
ných knihách. Již podruhé jsme se zapojili do 
projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, jehož 
cílem je vyměnit si vlastnoručně vyrobené zá-
ložky a navázat přátelství s přidělenou školou 
ze Slovenska. Snažíme se vést děti k ekologic-

kému myšlení. V rámci 
projektu „Recyklohra-
ní“ plníme úkoly, při 
kterých si děti uvědo-
mují potřebu ochrany 
naší planety. Taneční 
a hudební kroužek po-
skytuje dostatek pro-
storu pro nacvičování 
různých vystoupení  
na akcích pořádaných 
obcí. 

Kateřina Paulová
vychovatelka školní 

družiny
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Místní knihovna

Dnešní doba je hektická. Plná počítačů, mobil-
ních telefonů a dalších technických vymoženos-
tí. Není divu, že na knížky a čtení moc prostoru 
nezbývá ani dospělým ani dětem. Proto je třeba 
přitáhnout pozornost hlavně dětí a nalákat je  
na zajímavý svět fantazie ukrytý právě v kni-
hách.

V naší knihovně je připravený koutek i pro úpl-
ně malé děti, vlastně ještě nečtenáře, to aby se  
od malička učily vnímat atmosféru  knihovny 
a vůni knih. Najdou tu regál s drobnými hrač-
kami, přibyly tématicky zaměřené kufříky plné 
omalovánek, pastelek a skládaček. A tak si děti 
pohrají a maminky, tatínkové či babičky si mo-
hou v klidu vybírat knihy pro sebe. A myslím,  
že je z čeho vybírat. Snažím se nakupovat kníž-
ky podle přání svých čtenářů a samozřejmě  
i různé encyklopedie, kuchařky, knihy historic-
ké, detektivky nebo pohádky a dobrodružné kni-
hy pro děti, aby byla možnost výběru co nejširší. 
Už několik let běží v knihovně akce „Čtení nás 
baví“. Je určena pro děti ze školní družiny naší 
školy. Děti chodí pravidelně jednou za měsíc  
do knihovny, povypráví o své přečtené knížce  
a oznámkují ji na speciální záložku, která zůstá-
vá vložená v knize pro další čtenáře. První říj-
nový týden je známý jako „Týden knihoven“. To 
znamená, že knihovníci nabízí svým čtenářům 
rozmanité programy nad rámec běžných kni-
hovnických aktivit. Já jsem si do knihovny po-
zvala žáčky naší druhé třídy, protože to už jsou 
přece „čtenáři“. Povídali jsme si o pohádkových 
postavách a přečetli si příběh z knihy, kterou si 
sami vybrali.

Další den jsem se věnovala naším školkáčkům. 
Zaplnili celou knihovnu, všechno je zajímalo  
a ani jsem   nestačila odpovídat na otázky, jako 
třeba proč je knihovna, kolik je tam knížek, proč 

“Četba jsou otevřené dveře kouzelného světa.“    Francois Mauriac
jsou na knížkách nalepená písmenka, kde ty 
knížky beru a tak dále a tak jsme povídali a po-
vídali…

Největší a taky nejvíc oblíbenou akcí bývá už 
tradičně „Noc s Andersenem“. Koná se vždy za-
čátkem dubna a to na počest slavného pohád-
káře Hanse Christiana Andersena. Děti se vždy 
moc těší a užívají si dlouho do noci krásné chví-
le se čtením pohádek, plní různé zábavné úko-
ly a soutěže, ale hlavně v knihovně přenocují.  
A to už chce notnou dávku statečnosti. Ráno si 
pak odnáší sladkou odměnu. Takovou akci bych 
sama nemohla zvládnout, a proto moc děkuju 
všem, kteří obětují svůj volný čas a   pomáhají 
mi s její organizací.

Nesmím zapomenout na naši KNIHOBUDKU. 
Na návsi u obchodu už má své místo, jakoby 
tam byla odjakživa. Za rok její existence už vím, 
že se osvědčila a mám z toho radost.

Srdečně Vás zvu k návštěvě naší knihovny.
Jsem tam pro Vás každý pátek od 16.30  
do 19.30 hodin.

Miluše Motalová, knihovnice
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Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku a je zde prostor, alespoň 
krátce zrekapitulovat rok 2019 z pohledu naší 
organizace. Tak jako v životě lidském, tak  
i v chodu každého sdružení či spolku, střídají 
se období lepší s horšími. Takže zatímco v roce 
2018 jsme slavnostně otevřeli nové fotbalové 
hřiště, důstojně oslavili 50. výročí založení klu-
bu a v závěru roku obhájili mandáty ve volbách 
do obecního zastupitelstva, rok následující byl 
pro náš spolek o poznání náročnější. 

Výroční členská schůze našeho spolku, která 
proběhla zkraje roku 2019, byla snad předzvěstí 
těžkostí, které nás během roku měly čekat. Ne-
zúčastnil se jí totiž náš dlouholetý a věrný člen 
pan Vladimír Hrabina. To v minulosti nebývalo 
zvykem a pan Hrabina byl napříč generacemi 
oblíben pro jeho veselou a společenskou po-
vahu. Následná zpráva o jeho úmrtí nás proto 
velmi zarmoutila. Patří se na tomto místě podě-
kovat za vše co vykonal nejenom pro náš spo-
lek, ale i pro obec a v dobrém na něj vzpomínat. 

Špatným zprávám na toto téma však neměl být 
ještě konec, a tak jsme se v průběhu roku mu-
seli navždy rozloučit i s naším bývalým hráčem  
a dlouholetým členem panem Františkem 
Michalíkem a i na něj budeme s vděčností 
vzpomínat. Život však jde dál a my jsme měli  
před sebou každodenní fotbalové povinnosti,  
a že jich není málo. 

Mezi ty mimofotbalové povinnosti patří na-
příklad i starost o sportovní areál tak, aby 
byl stále chloubou obce. To si vyžaduje vel-
ké úsilí jak v počtu strávených brigádnic-
kých hodin, tak v objemu finančních pro-
středků. Udržujeme a staráme se nejenom  
o fotbalový trávník, ale pečujeme i o přilehlé 
prostory a celkové okolí společenského areálu. 
Ten bývá místem setkávání pro mnohé z nás 
a také častým místem procházek rodin s dětmi. 
Snažíme se, aby se Vám tam líbilo a snad se 
nám to i daří. 

V mém příspěvku ohledně sportovní činnosti 
se budu věnovat převážně hodnocení našeho 
mužského týmu, jelikož dorostenecké družstvo 
má svůj prostor v dalším článku. 

Po tradičním zimním soustředění a absolvova-
né tréninkové přípravě nastoupil náš mužský 
tým do jarní části soutěže dobře připraven. 
Náš cíl pohybovat se v klidném středu tabul-
ky se nám podařilo naplnit a soutěžní ročník 
2018/2019 jsme zakončili s 39. body a aktivním 
skóre 49:39, na dobrém sedmém místě. 

Další komplikace však zasáhly klub hned v pří-
pravě na novou sezónu. Nedostatek hráčů v na-
šem dorostu, stejně jako způsob řešení tohoto 
problému, Vám podrobněji ve svém článku po-
píšou trenéři mládeže. Já se zde omezím jen  
na obecné konstatování. 

Tělovýchovná jednota Ludkovice
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Sportující mládeže vlivem nejrůznějších fak-
torů velmi ubývá a fotbal je na tom podob-
ně jako ostatní sporty. U malých dětí se tak 
apeluje na to, aby byl fotbal pouze pohybem 
pro zábavu, bez ohledu na dosažené vý-
sledky. Postupem do vyšších kategorií však  
od dětí vyžaduje odhodlání, obětavost (trénin-
ky a zápasy za každého počasí), soudržnost  
a zodpovědnost (je to kolektivní hra a hráč musí 
přijít, protože na tom závisí zbytek týmu) a tím-
to sítem neprojde každý. Vybrat si mezi poho-
dlností nebo dřinou, může být v tomto období 
rozhodující faktor, a tak se do dospěláckých 
kategorií dostávají jen ti nejvytrvalejší.

Vážím si nesmírně těch, kteří na úkor své-
ho pohodlí to dotáhli až na „pomyslný vrchol  
ve svém oboru“ a přestože v tomto článku 
mluvím zejména o fotbale, týká se mé uznání 
všech, kteří uspěli v jakémkoliv jiném sportu. 
Stejně tak s respektem vzhlížím k těm, kteří 
svůj volný čas obětovali pro úspěch v jiné spol-
kové činnosti, případně se jinak aktivně podíleli  
na vzkvétání obce prostřednictvím dobrovolné 
veřejné činnosti. Závěr této obecné úvahy by 
měl znít asi takto: „Děti sportujte, běhejte, dělej-
te cokoliv („legálního“ :-) ), ale když už to děláte, 
dělejte to naplno a se vší vervou!“

Začátek podzimní části byl pro mužský tým vel-
mi komplikovaný. Vlivem nejrůznějších důvodů 
měl trenér Miroslav Holík k dispozici hned o čty-
ři hráče méně než měl původně naplánováno. 
Bez nadsázky říkám, že pro mnoho fotbalových 
týmů by tato situace znamenala existenční potí-
že. Díky šíři kádru a zejména pomoci vlastních 
dorostenců se nám však tento problém podařilo 
vyřešit. Divák, rozmlsaný televizní ligou mistrů, 
mohl někdy trpět nad kvalitou naší hry, ale s ohle-
dem na to, že hrajeme krajskou, tedy nejvyšší 
soutěž, která se kdy v Ludkovicích hrála a také 
s ohledem na to, že zapracováváme dorostence 
do mužského týmu, musíme být s devátým mís-

tem po podzimu spokojeni. Uděláme všechno 
pro to, aby naše jarní výkony byly lepší a naše 
fanoušky žádáme o trpělivost, shovívavost  
a stálou podporu. Fotbalový rok 2019 byl  
pro náš spolek velmi náročný, ale se všemi pro-
blémy jsme se nakonec dokázali poprat.

Na rok 2019 však můžeme zavzpomínat tře-
ba i řečí čísel. Znamenal pro nás:

● 200 organizovaných tréninkových jednotek
● třídenní sportovní soustředění ve Vizovicích
● 48 mistrovských utkání
● 10 přátelských utkání
● 2 velké spolkové brigády v areálu
● 10 lokálních brigád 
● výroční členská schůze
● Červencová noc v areálu – zábava
● zabijačka pro naše příznivce
● silvestrovský fotbal na „umělce“ u školy a roz-
loučení s rokem
● blahopřání bývalým členům, výborové schů-
ze, ukončená pro hráče, zatrhání…….atd.

TJ Ludkovice – muži
Z + 0 - Skóre Body

1. Těšnovice 13 11 0 2 38:23 32

2. Staré Město 13 11 0 2 45:16 31

3. Březnice 13 10 0 3 23:11 30

4. Zdounky 13 10 0 3 36:21 28

5. Tlumačov 13 8 0 5 41:24 25

6. Slavkov 13 7 0 6 30:20 22

7. Ořechov 13 6 0 7 38:25 21

8. Uh. Ostroh 13 6 0 7 32:37 18

9. Ludkovice 13 6 0 7 20:31 17

10. Morkovice B 13 5 0 8 29:40 14

11. Nedakonice 13 5 0 8 16:31 14

12.Jankovice 13 4 0 9 22:29 12

13. Havřice 13 1 0 12 12:30 6

14. Březolupy 13 1 0 12 11:55 3
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Rád bych závěrem mého článku poděkoval 
těm, kteří si to právem zaslouží. Podpora obce 
Ludkovice je pro nás stále klíčovou záležitos-
tí, a přestože se snažíme zajistit financování 
klubu i z dalších zdrojů, bez její pomoci by náš 
spolek fungoval jen velmi těžce. Patří jí za to 
velké díky, stejně jako všem, kteří se snaží po-
máhat našemu spolku jakýmkoliv jiným způso-
bem. Děkuji trenérům mládeže i trenérovi mužů  
za obětavost s kterou ke své práci přistupují. 

TJ Ludkovice – mládež

Konec roku se kvapem blíží a mojí milou povin-
ností je, tak jako každoročně, zhodnotit doroste-
neckou sezonu TJ Ludkovice. 

Slušně rozehraný podzim z předešlého roku, 
kdy jsme byli průběžně na druhém místě, 
jsme na jaře bohužel výsledkově nepotvrdili  
a celkové 4. místo bylo zklamáním. Přitom zim-
ní příprava proběhla standardně dobře, hráči 
měli dobrou docházku a na tréninku pracovali 
kvalitně. Hlavním důvodem nepodařeného jara 
bylo to, že nám utekl začátek a hned zkraje 
jsme prohráli těžké a důležité zápasy. Soupeři 
z čela tabulky nám rychle odskočili. Je pravda, 
že oproti podzimu, který nám vyšel náramně, 
nás trochu také opustilo štěstí. Ale sehráli jsme 
i vyloženě špatné 
zápasy a ne všich-
ni klíčoví hráči nás 
podrželi v rozhodují-
cích chvílích. Celko-
vě jsme ale i na jaře 
hráli docela pohledný  
a ofenzivní fotbal 
s velmi dobrou útoč-
nou lajnou. Naši tři 
útočníci za celou 
sezonu nastříleli 43 
branek z celkových 
64. Konkrétně Zde-

něk Chot a Denis Kadlčík po 15, Honza Suchý 
13.

V létě nám ročníkově skončili čtyři hráči, včet-
ně gólmana Michala Juráka. Měli jsme trochu 
těžkou hlavu, jestli dáme dohromady vůbec se-
stavu. Naštěstí jsme získali dvě výrazné posily 
týmu. Zpátky z Luhačovic přišel Libor Dostálek 
a Pozlovice nám postoupili na hostování řete-
chovského Václava Stolaříka.

Sestava pro podzim byla tedy 14 hráčů, 5 hrá-
čů v žákovském věku, z toho nejmladší Ra-
dek Veškrna - 11 let. Po reorganizaci soutěže 
(důvodem je bohužel opadající zájem o fotbal 
obecně) nám byli přiděleni i „cizokrajní“ kromě-

Poděkování patří též klubu FC RAK Provodov, 
který je naším sdruženým oddílem. Závěrem 
děkuji hráčům i jejich partnerkám, spolupracov-
níkům z výboru a našim fanouškům za jejich 
podporu. 

Přeji nejenom výše uvedeným, ale i všem obča-
nům naší krásné obce hodně zdraví a úspěchů 
v roce 2020.

Filip Kunorza, předseda spolku
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TJ Ludkovice – dorost
Z + 0 - Skóre Body

1. Slušovice 11 11 0 0 80:12 32

2. Ludkovice 11 10 0 1 94:18 29

3. Jasenná 11 7 0 4 33:21 21

4. Tečovice 11 7 0 4 32:35 21

5. Bezměrov 11 6 0 5 36:31 19

6. Vizovice 11 6 0 5 23:23 18

7. Skaštice 11 5 0 6 20:19 15

8. Příluky 11 5 0 6 22:34 14

9. Lutopecny 11 4 0 7 38:46 13

10. Sehradice 11 3 0 8 24:55 8

11. Jaroslavice 11 2 0 9 19:54 7

12. Kostelec 11 0 0 11 13:86 1

řížští soupeři Bezměrov, Skaštice a Lutopecny.  
Se žákovským gólmanem v bráně (Dominik 
Jurák jde ve šlépějích staršího bratra Micha-
la) a malou znalostí soupeře jsme vstupovali  
do nového ročníku okresní soutěže dorostu 
s minimálním očekáváním. Vstup do soutěže 
se nám ovšem náramně povedl a těžce jsme 
drtili jednoho soupeře za druhým. Zastavil nás  
až lídr tabulky Slušovice. Na jeho hřišti jsme 
smolně prohráli 3:2, přičemž ještě deset minut 
před koncem jsme vyhrávali 1:2. Fotbal se hraje 
ale na góly a díky našim neproměněným šancím 
a netaktickému přístupu v závěru zápasu, jsme se 
o body připravili.  Na podzim ničil znovu soupe-
ře náš „super zabijácký“ útok (Kadlčík 25 branek  
+ Suchý 22 branek + Chot 14 branek), který na-
střílel dohromady 61 z celkových 94 branek!

Celkový účet 10 výher z 11 zápasů, 29 bodů, 
skóre 94:18, může působit impozantně, nicmé-
ně je potřeba přiznat, že někteří soupeři byli 
opravdu slabí. V posledním zápase jsme vyhráli 
v Kostelci dokonce 1:21 čímž jsme zostudili do-
mácí, zmátli elektronický ukazatel skóre a také 
vytvořili rekord týkající se nejvyššího vítězství 
v historii klubu. Naši hráči tak trochu na pod-
zim zachraňovali i mužský tým a to nejenom 
v zápasech, ale i při trénincích. Hráčská situace  
u našeho A-týmu nás donutila dost často tré-
novat společně a dorostenci začali nastupovat 
i v mistrovských zápasech mužů. Společný tré-
nink však nutí hráče pracovat v jiné rychlosti  
a pod tlakem a má velice pozitivní vliv na zvlád-
nutí přechodu z dorostenecké do dospělácké 
kategorie.

Spolu s hlavním trenérem Honzou Bartošem 
máme nesmírnou radost, že kluci dorostenci 
nebyli jenom do počtu, ale naopak velmi dobře 
do mužského týmu zapadli. Zdeněk Chot, Vašek 
Stolařík a Vojta Brebis pravidelně nastupovali, 
Libor Dostálek, Jakub Chanát a Pavel Majzlík 
byli připraveni na lavičce zasáhnout do hry. Pár-

krát se jim také střídání vyvedlo náramně, jako 
například u Libora Dostálka v podobě premié-
rové branky proti Zdounkám. Celkový gólový 
účet v mužském dresu byl nakonec na podzim 
čtyři branky. Kromě Libora Dostálka přidal ještě 
dvě branky Zdeněk Chot a jednu vsítil Vašek 
Stolařík. Potvrdilo se také, že dorostenci jsou  
na základě kvalitních tréninků velmi dobře fyzic-
ky připraveni.
 
Co je ale hlavní, kluci jsou velmi dobrá parta  
a fotbal a sport obecně je baví. Velmi dobře za-
pracovávají do kolektivu mladší hráče, kteří se 
rychle učí. Daří se naplňovat naši vizi a připra-
vovat hráče pro první mužstvo. Toto celé by ne-
fungovalo bez široké podpory řady lidí: starosty, 
předsedy TJ, členů výboru TJ, širšího realizač-
ního týmu, rodičů a fanoušků.
 
Všem za Vaši podporu děkujeme a slibujeme, 
že přes zimu pořádně potrénujeme a na jaře  
se pobijeme o 1. místo a postup do krajské sou-
těže. Přejeme všem hezké Vánoce a vše dobré 
v novém roce 2020.
 

Robert Kunorza, vedoucí mužstva
a Honza Bartoš, hlavní trenér
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Sbor dobrovolných hasičů Ludkovice

Vážení spoluobčané, 
prosinec je vnímán nejen jako sváteční období, 
ale také měsíc spojený s bilancováním uplynulého 
roku.  Úspěchy a běžnou činnost dobrovolných ha-
sičů Vám nyní v krátkosti zhodnotím.

23. ledna jsme v civilním obleku uctili památku ze-
mřelých hasičů v místní kapli při mši svaté. Násle-
dující víkend 26. ledna jsme se zúčastnili výroční 
valné hromady pro zástupce sborů 13. okrsku, kte-
rou tentokrát pořádalo SDH Řetechov.

Na únorové schůzi byly dle stanov vybrány členské 
příspěvky. Základnu sboru k tomuto datu tvoří cel-
kem 57 členů, z toho 25 mužů, 14 žen a 18 dětí do 
18 let, jmenovitě: Brigita Caletková, Barbora Mina-
říková, Tereza Gavendová, Simona Hanáková, Ště-
pán Gavenda, Šimon Říha, Daniela Gavendová, 
Pavlína Rídlová, Tamara Grajová, Silvie Londinová, 
Alexandr Caletka, Filip Říha, Ondřej Říha, Tomáš 
Mikel, Štěpán Chudý, Jonáš Křapa, Jakub Mališka, 
Sára Ochodnická

Letošní masopustní veselí vyšlo na sobotu 2. břez-
na. Dětí a mládeže s námi šlo po dědině hodně, 
bohužel starších příznivců nám rok od roku ubý-
vá. Dlouhodobě zápasíme s nešvarem – nezna-
lost lidových písní. Nejen z těchto důvodů plánu-
jeme na další rok inovaci masopustu – fašanku.  
Ve spolupráci s obecním úřadem, spoluobčany  
a také s ostatními spolky uspořádáme tyto oslavy 
tak trochu jinak – viz. článek o masopustu. Další 
víkend 9. března jsme uspořádali cca po 20 letech 
v kulturním domě taneční zábavu se skupinou Kří-
dla. K naší velké radosti návštěvnost byla bohatá  
a akce se obešla bez větších problémů.

Devátý ročník hasičského plesu vyšel na sobotu 
23. března a nesl se ve znamení osmdesátých let. 
Letos jsme poprvé prodávali vstupenky včetně re-
zervací na místa. Na základě spokojenosti hostů 

budeme opakovat předprodej i roce následujícím. 
Jsme velmi potěšeni, že se Vám ples líbí a že se 
rádi dojdete pobavit, zatančit si a strávit pěkný ve-
čer doplněný hudebním vystoupením skupiny Ga-
laxy. 

Bohužel život není jen o radostech, v únoru jsme 
se rozloučili s dlouholetým členem bratrem Vla-
dimírem Hrabinou a na konci března nás navždy 
opustil další dlouholetý člen hasičského sboru bratr 
František Záhorovský. S bratrem Vladimírem jsme 
se rozloučili ve smuteční síni zlínského krematoria 
a bratra Františka jsme doprovodili na jeho poslední 
cestě na hřbitově v Ludkovicích.

Jarní slavností, která je rozšířená ve většině Ev-
ropy je stavění máje. Snažíme se tradici dodržet  
a tak jsme v sobotu 4. května za velké účasti hasičů, 
spoluobčanů a dětí připravili, ozdobili a následně 
postavili fakt krásný máj. Nepřálo nám moc počasí, 
ale špekáčky jsme opekli, pobavili se a také za zvu-
ků kytary prozpívali celý večer. Děkujeme našemu 
spoluobčanovi Mirkovi Hlavičkovi za skvělý hudeb-
ní doprovod. Následující sobota 11. května patřila 
taneční zábavě v areálu pod přehradou. Rocková 
kapela Focus rock večer rozjela na plné pecky  
a do ranních hodin bavila tři stovky hostů.  Meziná-
rodní den dětí vychází na 1. června, v tento sváteč-
ní den jsme po menších lapáliích uspořádali soutěž 
družstev SH ČMS OSH Zlín, 13. okrsku v požárním 
sportu. Zúčastnilo se mnoho družstev v kategoriích 
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přípravka, mladší žáci, starší žáci, muži a veteráni. 
SDH Provodov uspořádalo 5. července v areálu je-
jich fotbalového hřiště soutěž „Provodovská osmič-
ka“. Naše družstvo se umístilo na krásném 3. místě 
z 8 družstev. Jako každoročně jsme v září připravili 
v areálu pod přehradou dětskou pohárovou soutěž 
v požárním útoku. Halloweenskou zábavu se sku-
pinou Křídla jsme uspořádali v kulturáku 19. října.  
To byla poslední kulturní akce v letošním roce. 
Krásné prosincové odpoledne jsme s dětmi strávili 
v kině, malá odměna za celoroční práci.

V letošním roce měla naše zásahová jednotka 
dva výjezdy vyhlášené Krajským operačním a in-
formačním střediskem Zlín. Při výjezdech jsme 
spolupracovali s profesionálními hasičskými jednot-
kami Zlín, Luhačovice a s hasičskými jednotkami  
z okolních obcí. První poplach byl 12. června. Naše 
jednotka pomáhala při hašení uloženého dřeva  
v blízkosti chaty. Při pálení klestí se požár rozšířil 
mimo ohniště, majiteli chaty se nedařilo oheň své-
pomoci uhasit. Následně ohlásil požár na Hasičský 
záchranný sbor a ten zajistil likvidaci požáru.

Druhý poplach byl vyhlášen 16. září. Pomáhali 
jsme při hledání horkovzdušného vyhlídkového ba-
lonu, který byl viděn řidičem kolemjedoucího vozi-
dla jak klesá do lesního porostu. Povolané hasičské 
jednotky v rojnici pročesávali za pomocí baterek 
vytipované místo, kde byl balon naposled spatřen.  
Po neúspěšném hledání byl zásah ve 22.00 hodin 

odvolán. Byl to planý poplach. V době, kdy hasiči 
pročesávali les, balon bezpečně přistál na opač-
ném konci obce Ludkovice. Majitel vše sbalil a ve-
sele uháněl domů. Přesto všechno patří hasičům 
dík, i takové případy se stávají. Prověřovací cvičení 
letos proběhlo 21. září  v Kladné-Žilín. 

Celý rok probíhají přípravy na požární soutěže, děti 
trénují venku ale i uvnitř v tělocvičně, kde zdokona-
lují své tělesné dovednosti. Mimo požární soutěže 
se děti věnují uzlování.

Díky stavebním úpravám na sušárně zrealizujeme 
výroční valnou hromadu hasičského sboru Ludko-
vice až v novém roce a to 10. ledna 2020. Schůzi 
spojíme s přijetím nových členů do sboru a také 
s volbami nového výboru. Prozatím jsou všich-
ni členové informováni o skutečnosti, že mohou  
do výboru kandidovat.

UZLOVACÍ LIGA ZLÍNSKÉHO KRAJE 36 DRUŽSTEV
2018 - 2019

10. 11. 18  Prštné 13. místo 18. místo
24. 11. 18  Nová Dědina 16. místo 17. místo
25. 12. 18  Újezd u Val. Klobouk 2. místo 22. místo
12. 01. 19  Malenovice 2. místo 8. místo
19. 01. 19  Pohořelice 12. místo 17. místo
26. 01. 19  Napajedla 18. místo 22. místo
23. 03. 19  Žlutavy + FINÁLE 2. místo 18. místo

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - celkem 188 st. dětí
NAŠI TŘI NEJLEPŠÍ:

Simona Hanáková - 21. místo
Brigita Caletková - 22. místo
Elena Londinová - 28. místo

POŽÁRNÍ ÚTOKY 2019
POHÁROVÁ MÍSTA

25. 05. 19  Polichno 1. místo  
01. 06. 19  Ludkovice okrsková 1. místo 4. místo
16. 06. 19  Napajedla 2. místo  
07. 09. 19  Ludkovice pohárová 2. místo  
28. 09. 19  Řetechov 2. místo 3. místo

ÚČAST BEZ POHÁROVÉHO MÍSTA
26. 05. 19  Želechovice Paseky 
15. 06. 19  Želechovice Střelnice 
22. 06. 19  Provodov 
23. 06. 19  Pozlovice Vega 
29. 06. 19  Veselá 
07. 07. 19  Brumov Bylnice 
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22. 02. 2020 MASOPUST – FAŠANK + večer FAŠANKOVÁ ZÁBAVA se skupinou KŘÍDLA – KD Ludkovice
21. 03. 2020 HASIČSKÝ PLES „10. ročník“
Předprodej lístků včetně rezervací na místa bude probíhat na Obecním úřadě a to v určené dny.  
Ty budou přesně uvedeny na informačním plakátu, který bude začátkem března uveřejněn na webových 
stránkách Ludkovic, ale také na dalších vývěsných místech v obci. 
Veškeré informace na tel. čísle: 731 598 119.
jaro 2020 TANEČNÍ ZÁBAVA v areálu pod přehradou se skupinou FOCUS ROCK
05. 09. 2020 POHÁROVÁ SOUTĚŽ DĚTÍ v areálu pod přehradou na tréninkovém hřišti
V plánu máme i další akce, ale ty ještě nemají stanovený termín. Včas Vás budeme informovat.

Pohledem mladých hasičů

Tamara Grajová: „Hasič mě baví, poznala jsem 
pár lidí a s některýma jsem se začala hodně bavit,  

chci dál pokračovat.“ 

Štěpán Chudý: „Je to nejlepší kroužek, baví mě to. 
Letos byl nejlepší Řetechov.“

Silvie Londinová: „Hasič pro mě znamená radost. 
Ten dobrý pocit, když zjistíš, že jsi při dobrém 

útoku nikoho nezabil :-). Kdyby se mě někdo ptal, 
co mě baví víc, jestli útok, nebo uzlování,  

tak bych řekla uzlování. Neskutečně jsem ráda  
za všechno co mě hasič naučil.  

Miluji to a budu dál.“ 

Tereza Gavendová: „Hasič je pro mě sport  
ve kterém trénuji svoji rychlost a fyzičku.  

Hasič mám dost ráda.“

Štěpán Gavenda: „Hasič mě baví. Je tady dobrý 
kolektiv. Jsem rád, že do hasiče můžu chodit.“

Šimon Říha: „Někteří lidi berou kroužky jako 
povinnost. Já ne. Hasič je zábava a možnost  

si najít nové kamarády a zlepšit taky  
kamarádské vztahy.“ 

Ondřej Říha: „Baví mě stříkat při útoku  
a taky uzlovat.“

Barbora Minaříková: „Hasič mám moc ráda,  
ale nejvíc tetu Soňku.“

Tomáš Mikel: „Hasič je dobrý.“

Filip Říha: „Baví mě uzlovat.“

Elena Londinová: „Hasič je sport, který mě 
naplňuje. Hasiči jsou pro mě jako druhá rodina.“

Alexandr Caletka: „Život, zábava…“
 

Jakub Mališka: „Baví mě to a chtěl bych  
v tom pokračovat.“

Brigita Caletková: „Hasič je neodmyslitelná část 
mého života. Máme skvělý kolektiv, je tam hrozná 

sranda. Zkrátka taková druhá rodina.“

Simona Hanáková: „Hasič pro mě znamená 
zábavu, užívat si s kamarády a nesedět doma  

o víkendech. Místo toho být na závodech.“

Daniela Gavendová: „Hasič mě baví, ráda jezdím  
na soutěže a mám tady fajn kamarády.“

Pavlína Rídlová: „Hasič mám ráda a baví mě 
jak trénování, tak i soutěže, i když podle svých 

úspěchů už teď vím, že ze mě hasička nebude.“

Plánované akce pro rok 2020
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Vzpomínka nejstaršího člena hasičů v Ludkovicích

František Gavenda je nejdéle registrovaným čle-
nem našeho sboru a to krásných 70 let. Vášeň 
k „hasičině“ našel u svého dědečka, který byl 
v roce 1908 jeden ze členů zakládajícího hasič-
ského sboru v Ludkovicích. V roce 1949 ve svých 
18 letech vstoupil František do sboru dobrovol-
ných hasičů a po vojně se stala jeho prací činnost 
profesionálního hasiče ve Zlíně. Práce to byla 
náročná a to nejen na fyzičku. Přestože v práci 
sloužil 12-ti a 24-ti hodinové směny, tak ve dnech 
volna jako zkušený řidič, jezdil ještě Avií pro různý 
materiál na výstavbu obecních budov pro Místní 
národní výbor Ludkovice. Vždy mu totiž záleželo, 
aby obec vzkvétala.

Uměl však lidem pomáhat i jiným způsobem.  
K darování krve se dostal při školení v první po-
moci, které absolvoval v zaměstnání. Jedna zdra-
votní sestra tam agitovala za bezplatné dárcovství 
a tak tedy začal darovat krev i František. Dříve 
však k dárcovství krve nenáležel den volna jako 
v současnosti, ale ráno se šlo darovat a hned po-
tom se spěchalo normálně do práce. O to víc. je 
jeho pomoc chválihodná a také za dárcovství do-
stal mnoho ocenění vč. Zlaté medaile Prof. MUDr. 
Jana Janského. 

V letech 1970 – 1980 byl předsedou SDH  
v Ludkovicích. Činnost v této době byla rozsáhlá  
a různorodá. Pravidelně se členové sboru účastnili 
brigád na akcích „Z“, kde pomáhali při opravách 
místních komunikací, výstavbě obecních budov, 
sběru šrotu, prováděli preventivní prohlídky budov 
aj. Vzpomíná také na dobrou spolupráci s okolní-
mi sbory, kdy společně pořádali hasičské soutěže.  
A aby toho snad nebylo málo, byl také šest let  
členem okresního výboru, kde pomáhal řešit pro-
blémy v celém 13. okrsku. Manželku měl však 
hodnou a ta jeho aktivity tolerovala. Františko-
vou doménou byli fašanky, vždycky rád chodil  
s průvodem a tancoval. Jeho oblíbená mas-

ka byl cikán  
s husličkami. Dle 
jeho vyprávění 
dříve pořádaly 
fašanky „staré 
baby“ z Ludkovic  
a hasiči chodili 
s nimi. 

Příběhy z období profesionálního hasi-
če dle vyprávění bratra Františka: Ve Zlín-
ské slévárně začalo hořet. Vzplály fošně, kte-
ré byly kolem kotle s rozpáleným železem.  
Po příjezdu na místo viděli, jak dřevo hoří. Mezitím 
se uvolnila pojistka a z kotle se začalo valit tekuté 
železo. Jeden ze zaměstnanců nestihl včas utéci 
do bezpečí, žhavá láva ho zachytila a on na místě 
zemřel. Oheň se jim pak podařilo uhasit. 

V neděli odpoledne se vznítil oheň přímo doma 
u Františka. Ten měl zrovna službu u hasičů  
ve Svitu ve Zlíně a manželka byla na Řetechově  
u rodičů. Doma byly pouze děcka, které měla 
hlídat babička. Ale to víte, děcka. Přišli za nimi 
kamarádi, hned jim byla chalupa malá a „frnk“  
do humna. Stačila minuta nepozornosti, jeden dět-
ský nápad na rozdělání malého ohníčku a neštěstí 
bylo na světě. Teta Žmolíková, která první uhlédla 
kouř, hned volala do Zlína, že Františkovi hoří cha-
lupa. Ten okamžitě volal na nádraží, aby zdrželi 
linkový autobus do Ludkovic, který zrovna jel. Ko-
lega ho rychle odvezl na nádraží. Když kolem páté 
hodiny přijížděl na dědinu, viděl už zdálky dým, 
který se z Podsedek valil. Utíkal rychle domů, kde 
už ho vyhlížela manželka. František měl největší 
starost o děti, zda se jim nic nestalo. Děcka byly 
naštěstí u sousedů v pořádku. Stodola v tu dobu 
byla v jednom ohni a už ji nešlo zachránit. Hasit 
dojeli pozlovští hasiči, ale bohužel stodola shoře-
la na prach. Škoda to byla veliká. Ve stodole byl 
uskladněný stavební materiál připravený na re-
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Historie masopustu
Počátky masopustního veselí můžeme najít v po-
hanském kultu zimního slunovratu. Úplně první 
zmínky lze najít v antice. Původem byl masopust 
starořímskými slavnostmi, které se jmenovali Sa-
turnálie, a oslavovaly Saturna. Nejde tedy o svátek 
křesťanský, nýbrž o oslavu přírody a začátku jara.

Teorií, jak tedy nakonec samotný název maso-
pust, nebo fašank vzniknul, je vícero. Na někte-
rých místech se používalo pojmenování fašank, 
které bylo převzato z německého Fasching.
Samotné slovo masopust, vychází – i když se 
to na první pohled nemusí zdát, ze slova kar-
neval. Jde o spojení slov „carne“ – neboli maso  
a „vale“ – odejít. Odtud odvozeno slovo masopust 
– „maso není“. Samotný zvyk obcházení domů 
s maskami a bláznivým chováním má podle ně-
kterých pramenů původ ve středověku. Vychází  
z tehdy známého „carrus navalis“ – loď bláznů.

U nás se podle nejstarší dochované zmínky objevil 
kolem roku 1250. Křesťané jej oslavovali, ale mu-

sel se vždy přizpůsobit oslavám velikonoc. Proto 
nemá masopust nikdy pevné datum konce oslav. 
MASOPUST lidově ostatky, fašank, moravské 
voračky, končiny, či obecně karneval je třídenní 
svátek na oslavu konce zimy. Byl pro lidi v mi-
nulosti oficiálním svátkem hodování, během kte-
rého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval 
dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se 
na královském dvoře konaly hostiny, ve městech 
tancovačky, na vesnici vepřové hody. Masopust 
končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný 
zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k roz-
chodu. Druhý den (na Popeleční středu) se napo-
sledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo 
mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. 
Oběd však už byl přísně postní, což většinou bý-
vala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice 
nebo pečené brambory.

V nastávajícím roce proběhnou masopustní osla-
vy v sobotu 22. února 2020. Po mnoha letech tuto 
krásnou tradici oslavíme u nás v Ludkovicích tak 

konstrukci domu (mimo jiné i ručně tesané trámy), 
mlátička a další zemědělské stroje a všechno bylo 
zničeno. I přes nejrůznější těžkosti, které mu život 
přinesl, zůstává František nadále veselým a přá-
telským člověkem.

Vzkaz od bratra Františka - držet se hasičského 
hesla: „Bohu ku cti, lidem ku pomoci.“

Závěrem bych Vám chtěla za celý sbor poděkovat 
za přízeň a důvěru. Do nového roku 2020 Vám 
přejeme hodně zdraví, protože je vzácné …hodně 
štěstí, protože je krásné …pár dobrých přátel, pro-
tože bez nich to nejde...

Markéta Šůstková 
jednatelka SDH
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Sbor dobrovolných hasičů Pradlisko
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,
dovolte mi seznámit Vás s činností našeho 
sboru. Rok 2019 jsme zahájili výroční členskou 
schůzí dne 5. ledna a  výroční valnou hroma-
dou 13. okrsku, kterou pořádalo SDH Řetechov  
26. ledna. Společenské dění v naší obci je ne-
odmyslitelně spjaté s tradičními událostmi, které 
se i v tomto roce těšily velkému zájmu našich 
spoluobčanů a přátel. Ať to byl masopustní prů-
vod obcí dne 2. března, stavění a kácení máje 
nebo 7. ročník setkání pradliských rodáků v so-
botu 20. července. Při těchto akcích se o hudeb-
ní doprovod a dobrou atmosféru obětavě starali 
pánové Blahoš a Krahulík. 

V oblasti duchovních tradic se členové sbo-
ru připojili ke stráži u božího hrobu v kostele  
na Malenisku. Dále se zúčastnili hasičské pouti 
na sv. Hostýně v sobotu 27. dubna a 25. pou-
ti k oslavě sv. Floriána v Provodově v neděli  
5. května. Při této příležitosti bylo posvěceno 
nové zásahové vozidlo pro SDH Provodov, 
jehož zástupci předali našemu sboru čestné 
uznání za dlouholetou spolupráci. Okrsko-
vé kolo soutěže v požárním sportu se konalo  
1. června v Ludkovicích. Navzdory nehodě  
při štafetě a díky úspěšnému opravnému poku-
su získala naše jednotka v kategorii družstev  
5. místo.

Druhou akcí, které se naše 
družstvo mužů zúčastnilo, 
byla soutěž PS 8 v Provodo-
vě dne 5. července. I když  
v konkurenci dalších pěti druž-
stev jsme obsadili 6. místo, 
odměnou jim bylo poděkování  
od pořádajícího sboru a pohár 
za účast. V rámci údržby objektu 

trochu jinak a to ve Vaší společnosti, ludkovičtí 
spoluobčané. Zahájení masopustu začne u domu 
starosty, následovat bude průvod s hudbou cen-
trem vesnice až ke kulturnímu domu. Zde bude 
k dispozici posezení s bohatým občerstvením, 
hudební program, hry pro děti i dospělé, vyhlá-
šení soutěží. Večer proběhne taneční zábava se 
skupinou Křídla. Přesný program „PLAKÁT“ bude 
včas vyvěšen na obecních stránkách, na vývěsce,  
na obchodě, ale také na školce a zastávkách.

TÍMTO VYHLAŠUJI SOUTĚŽ O „NEJLEPŠÍ BÁ-
BOVKU“ A  SOUTĚŽ O „NEJKRÁSNĚJŠÍ MAS-
KU“ 
● Soutěž o nejlepší bábovku je určená  
pro zručné ženy, muže i děti bez rozdílu věku. 
Během odpoledne proběhne ochutnávka naší 

odbornou porotou a následně budou vyhlášeny  
a oceněny tři nejlepší bábovky. 
● Soutěž o nejkrásnější masku je určena  
pro všechny účastníky průvodu. Nezávislá porota 
z řad občanů vyhodnotí a následně ocení 3 nejkre-
ativnější masky dospěláků a 3 nejkrásnější masky 
dětí.
● Podrobné informace k soutěži /kde se přihlásit, 
kdy donést vzorek aj./naleznete na plakátu.

Přijďte s námi prožít pěkné odpoledne, zazpívat si 
lidové písničky, ochutnat něco dobrého, ohodnotit 
masopustní masky a bábovky, ale hlavně se sejít 
a popovídat si s přáteli. Srdečně Vás všechny zve-
me a těšíme se na Vaší účast.

Markéta Šůstková, jednatelka SDH
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zbrojnice byla hasičská kuchyně vybavena no-
vým nábytkem, jehož návrh a montáž provedla 
firma pana Kosečka z Ludkovic.

Poděkování patří nejen členům, kteří se zapojili 
do rekonstrukce při demontáži původního vy-
bavení kuchyně, ale i všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na údržbě zásahového vo-
zidla, vybavení jednotky a další práci nezbytné 
pro fungování sboru. Rovněž i spoluobčanům, 

jenž se aktivně zúčastnili všech kulturních akcí.
V neposlední řadě děkuji obecnímu zastupitel-
stvu za vstřícnou spolupráci a starostce sboru 
za výbornou práci pro sdružení.

Závěrem přeji všem radostně prožité vánoční 
svátky a v novém roce mnoho zdraví, štěstí  
a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Za SDH Pradlisko, Pavel Juračka

Hasičské desatero

1. ČTĚTE NÁVODY (Instalujte a užívej-
te tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce).

2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ (Nene-
chávejte bez dozoru otevřený plamen 
svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatr-
nost při vaření).

3. POZOR NA CIGARETY (Při kouření 
a odhazování nedopalků do odpadko-
vých košů nedopalky vždy dokonale 
uhaste).

4. KONTROLA KOMÍNŮ (Dodržujte pra-
vidla na údržbu a provoz spalinových 
cest).

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, oslo-
vujeme Vás touto cestou proto, že stále evi-
dujeme vysoký počet požárů v domácnostech, 
které mají tragické následky. Každý rok dochází 
k více než tisícovce požárů v obytných budo-
vách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou 
zraněny.

5. TOPTE, JAK SE MÁ (Nedávejte  
do blízkosti topidel hořlavé látky, popel 
ukládejte do nehořlavé nádoby).

6. POUČTE SVÉ DĚTI (Dejte z dosahu 
dětí zápalky, zapalovače a vysvětlete 
jim nebezpečí vzniku požáru).

7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST (In-
stalujte hlásiče požárů, vybavte do-
mácnost hasícími spreji a přenosnými 
hasícími přístroji).

8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Hlavní vypína-
če elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené  
a přístupné).

9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍ-
ZENÍ (Kontrolujte pravidelně stav spo-
třebičů a šňůrových vedení).

10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY 
A SCHODIŠTĚ (V případě požáru oce-
níte, že budete moci z hořícího domu 
rychle utéct a zachránit členy rodiny).
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 Z činnosti Mysliveckého spolku Zálesí Ludkovice

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás prostřednictvím tohoto 
článku seznámil s tím, jak jsme prožili už skoro 
uplynulý rok 2019 v našem spolku. Myslivecký 
spolek Zálesí Ludkovice vykonává právo mysli-
vosti na ploše 1156 hektarů honební plochy, kte-
rou má pronajatou od Honebního společenstva 
Ludkovice.

Dne 7. 9. 2019 nás bohužel postihla smutná 
událost, kdy naše řady navždy opustil dlouhole-
tý člen pan Miroslav Mlček. Ke dni 30. 11. 2019 
tvoří naši členskou základnu 11 členů, 2 hosté  
a jeden myslivecký adept.

Rok 2019 byl v našem spolku velice bohatý 
na různé akce. Začali jsme v březnu brigádou 
při úklidu klestu v singulárním lese nad „Stud-
ničným“, poté jsme provedli řadu brigád jak při 
odklízení nepotřebných objektů u myslivecké 
klubovny z důvodu rekonstrukce nádvoří, tak 
při opravách či nových stavbách přikrmovacích 
zařízení v honitbě. Za všechny jmenujme nové 
zásypy pro bažanty v lokalitách „Mezné“ a „Po-
debřezí“ a nový krmelec pro spárkatou zvěř  
za „Machalovým mlýnem“. Dále jsme opravovali 
posedy a naopak likvidovali ty, které již doslouži-
ly. Jak jsem již předeslal, v tomto roce proběhla 
u „myslivny“ generální oprava nádvoří, které bylo 
rozšířeno a byla zde položena zámková dlažba. 
Potom byl postaven nový dřevěný sklad na místě 
bývalých šaten, který bude sloužit k uskladňová-
ní krmiva a dřeva na vytápění klubovny. Za tuto 
akci patří velké poděkování obci Ludkovice. 

V letních měsících jsme začali se zajišťováním 
krmiva na zimní přikrmování zvěře. Bylo zakou-
peno přes 8 q ovsa a 10 q ječmene, tyto obilniny 
předkládáme srnčí zvěři do korýtek v krmelcích 
v intervalech 4-7 denních, samozřejmě v zá-
vislosti na aktuálním stavu sněhové pokrývky. 
Dále bylo dovezeno 10 q pšenice pro bažanty 
do zásypů. Zde je přikrmovací interval v zimním 
období podobný jako u přikrmování srnčí zvěře. 
Taktéž byly zásypy už na podzim zásobeny pše-
ničnými plevami. Poté byla zajištěna cukrová  
a krmná řepa, která je předkládána zvěři daňčí 
a jelení. Řepu s oblibou bere ale i zvěř srnčí, 
černá a zajíci. Nakonec byla zakoupena ku-
kuřice spolu s kukuřičnou siláží pro vnadění 
divočáků, což nám potom ulehčuje jejich lov. 
Od loňské zimy máme opět povoleny společ-
né naháňky na černou zvěř, kde pravidelně 
zaznamenáváme největší úspěchy v počtu ulo-
vených kusů této rytířské zvěře. Pravidelně je 
doplňována kusová sůl do krmelců a slanisek.  
Pro spárkatou zvěř je sůl důležitým zdrojem mi-
nerálů a stopových prvků. Kvalitní, druhově pes-
tré a dobře usušené seno si zajišťuje člen, který 
má přidělen krmelec, sám. V zimě také ořezá-
váme a předkládáme na vhodná místa větve 
okusových dřevin, vyskytujících se v remízech 
a okrajích lesních porostů. Jedná se především 
o větve planých jabloní, třešní, osik a bříz. Tyto 
měkké „okusové“ dřeviny slouží jako doplnění 
potravy zajícům či divokým králíkům v období 
strádání.  Aktuálně máme v naší honitbě umís-
těno 18 krmelců a 10 zásypů. V centrální části 
honitby máme velké krmeliště pro spárkatou  
a černou zvěř. 

Nyní bych rád vzpomněl na akce, které se usku-
tečnily v průběhu tohoto roku, a kterých nebylo 
na naše poměry zrovna málo. Dne 2. srpna pro-
běhlo posezení u uzených ryb. Stalo se již tradi-
cí, které se účastní i rodinní příslušníci členů MS.  
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Dne 31. srpna byla poprvé v areálu klubov-
ny MS uspořádána akce s oficiálním názvem 
„Myslivecké rozloučení s prázdninami pro děti“. 
Program byl pestrý a zahrnoval poznávání zvě-
ře, jak na obrázcích, tak vycpaných exponátů, 
poznávání stop zvěře, plodů lesních dřevin, dru-
hů lesních dřevin a seznámení s výkonem my-
slivosti či pracemi v lesním hospodářství. Děti 
si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky na terč, 
pohybové soutěže a malování křídami na dře-
vo. Poté byly děti odměněny balíčky s různými 
potřebami do školy a sladkostmi. Pro všechny 
bylo zajištěno bohaté občerstvení v tomto hor-
kém letním dni. Poděkování patří všem zúčast-
něným za tuto zdařilou akci. 

Dne 21.září byl zorganizován zájezd pro členy 
MS a občany Ludkovic na jižní Moravu, kon-
krétně do Pavlova, kde jsme navštívili místní 
Archeopark a poté jsme se přesunuli pěším po-
chodem přes Pálavské vrchy a zříceninu hradu 
Děvičky do Dolních Věstonic, kde jsme poseděli 
ve vinařství U Langrů u burčáku a vína. Domů 
jsem se vrátili ve večerních hodinách. 

Druhý říjnový víkend byl už podruhé vyhrazen 
Lesním a barvářským zkouškám psů loveckých 

plemen. Po loňské úspěšné premiéře v naší 
honitbě jsme byli opět požádáni Kynologic-
kou komisí při Okresním mysliveckém spolku  
ve Zlíně o uspořádání této dvoudenní kynolo-
gické akce. Počasí nám opět přálo na výbornou 
a ohlasy byly velmi kladné, z čehož jsme byli 
velice potěšeni. Účastníci zkoušek se do Lud-
kovic sjížděli z různých koutů republiky a nám 
bylo ctí aspoň tímto způsobem přispět k repre-
zentaci naší obce. Při této akci byly připraveny 
mimo klasické občerstvení i zvěřinové speciali-
ty, na které byli pozváni i spoluobčané. Posled-
ní říjnová a listopadová sobota byla vyhrazena 
znovuobnoveným společným lovům na jelení  
a černou zvěř.

Poprvé ve skoro stoleté historii myslivosti v Lud-
kovicích byly v průběhu roku uloveny čtyři různé 
druhy spárkaté zvěře (srnčí, černá, daňčí a je-
lení), což svědčí o postupné změně ve sklad-
bě druhů zvěře v naší honitbě. Ubývající zvěř 
srnčí je nahrazována expandující zvěří daňčí  
a i jelení. Stavy černé zvěře narůstají i přes pro-
zatím zažehnanou hrozbu v podobě afrického 
moru prasat. Letos jsme sledovali i lehce zvýše-
né stavy zajíců. Bohužel tento postřeh neplatí  
pro bažanty.
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Buďte prosím opatrní na svých cestách autem, 
hlavně v úsecích komunikací směrem na Bis-
kupice a Březůvky, jelikož zde často dochá-
zí ke střetům automobilů se zvěří. Již to není 
„jen“ zvěř srnčí, ale i ty výše uvedené druhy 
zvěře, které jsou podstatně „větší“ a tudíž hrozí  
i mnohem větší nebezpečí, jak pro vozidlo, tak  
pro osádku cestující v něm.

Dovolte mi na závěr, abych popřál všem spo-
luobčanům za Myslivecký spolek Zálesí Ludko-
vice šťastné prožití svátků vánočních a hodně 
zdraví v nadcházejícím roce 2020.

Josef Bernátek
předseda MS

Zahrádkáři  v Ludkovicích

Milí spoluobčané, zahrádkáři a přátelé!

Naše základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Ludkovice se pomalu díky  přícho-
du nových členů začíná omlazovat a rozrůstat. 
V současné době má náš spolek již 16 členů 
včetně tzv. čestných členů a plánujeme přijetí 
dalších nových členů a další omlazení. A nyní 
něco o naší činnosti.  Pod vedením našeho 
předsedy Jaroslava Pleci st. se pravidelně 
jednou za 2 měsíce scházíme na krátké schů-
zi, kde projednáme aktuální úkoly a vzájemně  
se informujeme o nových věcech v oblasti za-
hrádkářství. K tomuto účelu nám Obecní úřad 
poskytl  zakoupenou usedlost po rodině Pavla-
číkových. 

Dále se staráme o naše ovocné stromy, které 
byly vysázeny v prostoru bývalého koupaliště. 
Na konkrétních stromcích a odrůdách si uka-
zujeme, jak by se měla tvořit správně koruna 
stromu a další nezbytné činnosti při ošetřování 
stromků. Po delším váhání, vzhledem k loň-

skému a předloňskému suchému roku, jsme 
se rozhodli, že v našem sadu obnovíme naši 
výsadbu novými stromky. V měsíci říjnu jsme 
uskutečnili brigádu, na které jsme vysadili nové 
stromky - slivoně, které snad budou odolnější 
než ty původní. 

Již se pomalu stává tradicí, že 5. července se 
na sportovním areálu Pod přehradou sejde 
dobrá parta muzikantů na akci „Setkání harmo-
nikářů“. Poděkování patří Pavlu Blahošovi, Lu-
bomíru Krahulíkovi a Jaroslavu Plecovi st., kteří 
zorganizovali celou akci a pozvali harmonikáře 
z blízkého i dalekého okolí. Akce byla úspěšná 
a také mezi občany získává na popularitě. Vel-
ké poděkování patří Obecnímu úřadu a dalším 
dobrovolníkům, kteří pomáhali při tomto setká-
ní. V měsíci září jsme uspořádali v prostoru my-
slivecké chaty společné posezení našich členů, 
hlavních organizátorů akce a dobrovolníků, kte-
ří nám při této akci pomáhali, jako poděkování 
za pomoc při této akci. Zpestřením večera bylo 
zpívání s harmonikou a speciality na grilu.   
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Jelikož naše organizace byla založena již v roce 
1968, máme ve svém kolektivu i zahrádká-
ře, kteří překročili 80 letou hranici svého živo-
ta. Jedním z nich byl i přítel Vladimír Hrabina, 
který nás v únoru 2019 opustil. Chtěli bychom 
mu touto cestou poděkovat za vše, co pro naši 
organizaci udělal, ale také zavzpomínat na to, 
co pro naši obec vykonal nejen jako člen ČSZ, 
ale i jako člen tělovýchovné jednoty, ludkovic-
kých hasičů a v neposlední řadě jako předseda 
tehdejšího Místního národního výboru v letech 
1965 – 1991. Nebudu vyjmenovávat všechny 
stavební akce, které se v tomto období vybu-
dovaly, to je zapsáno v ludkovické kronice,  
ale vzpomenu na to, jak byl této obci plně oddán  
a jak sám jako předseda byl vždy přítomen  
na každé brigádě pořádané obcí, zahrádkáři, 
sokoly a  hasiči. Jak byl plný optimismu a nad-
šení až do posledních dní svého života. Ještě 
jednou velké poděkování.

V tomto roce jsme  z důvodu malého počtu zá-
jemců vynechali zájezd na tradiční výstavu ovo-
ce, zeleniny a květin v obci Machová. Doufáme, 
že v příštím roce to bude lepší, neboť tato vý-

stava patří mezi nejlepší na okrese a je pro nás 
inspirací i  do budoucna. Plánů do budoucna 
máme hodně a proto rádi mezi sebe přivítáme 
nové členy, kteří mají zájem o zahrádkářskou 
činnost a pěknou přírodu. 

Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat 
za vstřícný přístup k našemu zahrádkářskému 
spolku Obecnímu úřadu a firmě Ekotrend za to, 
že nám poskytli finanční dotaci na nákup za-
hrádkářských potřeb a na naši činnost.  
 
A nakonec ještě pár pranostik:

Je-li leden nejostřejší,  
bude roček nejplodnější.  
Jestli únor honí mraky,  
staví březen sněhuláky.

Všem našim občanům a zahrádkářům přejeme 
dobrou pohodu, pěkné Vánoce a v novém roce 
pevné zdraví, hodně sil, dobrou  bohatou úrodu.                                         

Jaroslav Pleca st.  
a Ing. Jiří Verberger st.
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Už po sedmé jeden prázdninový víkend rozčeřil 
poklidný život na Pradliskách setkáním rodá-
ků, sousedů a všech, kteří mají nějaký vztah 
k naší vesnici. A tak zbrojnice zažila invazi ro-
dilých „Pradlišťanů“ všech ročníků. Přijeli staří, 
mladí, z různých koutů republiky, ba i z ciziny. 
Po tradičním zahájení, minutě ticha za zemřelé 
sousedy, zazpívání neoficiální rodácké hymny 
(všemi přítomnými) a povinném skupinovém 
focení, se rozproudila  družná a veselá zábava-
,která se jako vždy protáhla do pozdních hodin.
Hlavně starší rodáci si měli mezi sebou co říct 

a zavzpomínat na staré časy. Veselou náladu 
udržovalo svou hrou, jako vždy, několik harmo-
nikářů. O tom, že se akce zdařila, svědčí přání 
většiny přítomných (hlavně těch přespolních), 
abychom se v příštím roce mohli opět sejít.

Proto je potřeba poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem zasloužili o její zdar.  
V neposlední řadě děkujeme i obecnímu úřadu  
za podporu. Tož, dá-li Pán Bůh, nashle u další-
ho setkání.   

Josef Nevařil st.

Sraz rodáků Pradlisko 2019

Pozastavení se nad počasím
A je to tu opět. Podzim v plném proudu a s ním 
taky vše, co k tomuto období patří - povětšinou 
zatažené,  temné a krátké dny okořeněné  kví-
lením větru, mrholením, blátem... a s tím vším  
i postupující vánoční šílenství. Alespoň mně se 
to tak, teď ke konci listopadu, zdá. Spousta lidí 
nemá na nic čas, blázní, stále někam spěchá  
a člověk se ptá kam a proč. A pokud  tento člá-
nek způsobí, či spíše  přiměje k pozastavení as-
poň některé z Vás, tak jsem ho nepsal zbytečně 
a jsem za to rád. A jako „téměř“ každý rok, bude 
to i letos o připomenutí, jak že vlastně v naší 

obci počasově bylo.

Rok 2018 prosvištěl rychlostí světla a v kalen-
dáři se objevil ten následující, nový, ještě čis-
tý a neposkvrněný. A začal zimně. Celý leden 
pod sněhem, a to i docela hlubokým s častým 
sněžením a relativně nízkými teplotami. Srá-
žek bylo hodně, a to tak hodně, že to byl měsíc  
s nejvyšším úhrnem z celého (zatím) roku: 
120,2 mm. Přitom zimní měsíce jsou spíše ty 
nejsušší. Spolu s tím se leden blýsknul i nej-
vyšší sněhovou pokrývkou (37 cm - 28. ledna) 
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Počasí 2019 v číslech
Průměrná roční teplota +11,43°C

Nejvyšší teplota 33,5°C (1. 7.)

Nejnižší teplota -19,4°C (23. 1.)

Nejteplejší měsíc červen  
(prům. tepl. 22,03°C)

Nejchladnější měsíc leden 
(prům. tepl. -1,88°C)

Nejvyšší minimum 17,8°C  (16. 6.)

Nejnižší maximum -5,3°C (23. 1.)

Dny ledové  
max teplota pod 0°C 12

Dny mrazové
min teplota pod 0°C 101

Dny mrazové  
(min. teplota pod 0 °C): 81

Dny letní
max teplota nad 25°C 76

Dny tropické
max teplota nad 30°C 26

Roční úhrn srážek 737 mm

Nejsušší měsíc únor (35,0 mm)

Nejdeštivější měsíc leden (120,2 mm)

Nejvyšší denní úhrn 37,1 mm (22. 5.)

Nejvyšší sněhová pokrývka 37 cm (28. 1.)

Nejvyšší nová sněh. pokrývka 18 cm (8. 1.)

Počet dní se sněh. pokrývkou 48

Celková suma napadlého sněhu 86 cm

Počet dnů s bouřkou 28/z toho 2 s kroupami
Data k 24. 11. 2019

a nejnižší teplotou (-19,4°C - 23. ledna). Únor, 
jakožto poslední zimní měsíc, z toho pak jen 
přežíval, jelikož srážek významně ubylo a sníh 
už jen postupně odtával. Přibylo ale slunečných 
dnů, kterých se v lednu mnoho nedostávalo. Je 
to zatím nejsušší měsíc v roce (35 mm). Dál už 
to frčelo svižně k jaru. Kromě pár smíšených 
či krupkových přeháněk se již sníh neukázal.  
Po teplejším a sušším dubnu s mrazivou vlož-
kou  v jeho středu, přišel chladnější a deštivější 
květen. Byl to jediný teplotně podprůměrný mě-
síc v tomto roce. Srážky, které byly srovnatel-
né s těmi lednovými, hodně pomohly, protože 
léto začalo zhurta. Přišel červen. Málokdo by si  
po květnu vsadil na to, že bude  až tak letní, 
jak se ukázal. Byl nejteplejším měsícem léta  
i celého roku. Dokonce  nejteplejším červnem 
za celou dobu pozorování v ČR (od roku 1775). 
A u mě taky. Tak snad jste si ho užili! Nejvyš-
ší teplota letošního roku 33,5°C, ale padla až  
1. července, kdy vyvrcholila horká vlna z pře-
dešlého měsíce. Po chladnější první polovině 
července pak panovalo relativně normální let-
ní počasí. Žádné teplotní extrémy se nekonaly. 
Těch několik třicítek, které se vyskytly, se dalo 
snést, protože nestoupaly až tak vysoko. Celé 
léto pak bylo nepravidelně a nerovnoměrně 
skrápěno občasnými bouřkami. Možná se to 
někomu nezdá, ale letošní rok je, co se srážek  
v jejich všech skupenstvích týká, zatím nejbo-
hatší za několik posledních let a svým způso-
bem aspiruje na rekord. Přesto se, a to hlavně 
ve vegetační době, vyskytlo sucho. Srážky totiž 
padaly, jak jsem již zmínil, nepravidelně  a vět-
šinou spadl celý měsíční úhrn  během 3 - 4 dní. 
Když to ovšem porovnáme s ostatním územím  
v ČR, tak jsme na tom vlastně relativně dobře. 
S létem jsme se rozloučili symbolicky 1. září po-
slední třicítkou (31,3°C). Byla to zároveň nejvyš-
ší teplota, jakou jsem kdy v září naměřil. Na konci 
astronomického léta 20. září přišel naopak prv-
ní letošní mráz nastávajícího podzimu (-0,3°C). 
Tak brzy jsem zatím mráz nezaznamenal. První 

dva podzimní měsíce byly většinou ve znamení 
slunečného a relativně teplého počasí. Srážky 
se vyskytly vždy hlavně na začátku obou měsí-
ců, ale i to stačilo na pokrytí celoměsíčního prů-
měru. Díky teplejšímu počasí se ani nevyskytlo 
mnoho mrazivých rán. Listopad jsem si nechal 
zvlášť. A to hlavně proto, že se vyznačoval,  
a vlastně i teď ke konci měsíce stále vyznačuje, 
nezvykle teplým počasím. Zdá se, že se zařadí 
mezi ty vůbec nejteplejší listopady, jaké jsme 
tu měli. Oproti září i říjnu je více zakaboněný, 
větrný a i s přispěním krátícího se dne i značně 
potemnělý. Ale na druhou stranu to prodloužilo 
houbařskou sezónu, letos nakonec dosti vy-
dařenou. Jediná věc, se kterou jsme se zatím  
s nastupující zimou nesetkali a v listopadu se 
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Společenská kronika 2019
  Narození:    

Anika Tůmová Nela Vaňková Ester Rudošová

Vendula Juřičková Matěj Dvorník Kristián Sedláček

Vanessa Běhůnková Patrik Malaník Vivien Gajdošíková

  Úmrtí:

Josef Hlavica (12/2018), 73 let Ludmila Bačová, 74 let

Vladimír Hrabina, 88 let František Michalík, 72 let

František Záhorovský, 80 let Marie Plášková, 92 let

Rostislav Viktorin, 69 let Miroslav Mlček, 64 let

  Sňatky:  

Světlana Plecová a Ondřej Bureš Lukáš Novák a Jana Pešová

Vlastimil Urbanec a Veronika Plišťáková Michal Nevařil a Tereza Kolaříková

Diamantová svatba

V červnu 2019 oslavili naši spoluobčané Eva a Zde-
něk Bartončíkovi diamantovou svatbu. K tomuto vý-
znamnému výročí jim blahopřejeme a do dalších 
společných let oběma přejeme hlavně pevné zdraví, 
osobní a rodinnou spokojenost a současně děkujeme  
za malý příspěvek, kterým se podělili o své vzpomínky.
„…60 let - co všechno se do nich vešlo! Práce, starosti, 
povinnosti, naděje i plány, úspěch, ale i chvíle smutku  
a radosti. Dnes se rádi ohlédneme a často zavzpomí-

náme na společně prožitý život, který nám obohatily naše dce-
ry Lenka a Naděžda, později 4 vnoučata a nyní 2 pravnoučátka. 
Šedesát let je sice dlouhá doba, ale přesto se nedá zapomenout 
na první setkání v roce 1955 v Březůvkách při taneční zábavě. 
Máme obrovské štěstí, že žít a vzpomínat můžeme ve dvou. Moc 
si toho vážíme. S vděčností přijímáme a plně využíváme každý 
nový společný den.“                                                                                                         

Eva a Zdeněk Bartončíkovi

  Diamantová svatba:  

Zdeněk a Eva Bartončíkovi

jí zřejmě ani nedočkáme, jsou sněhové vločky. 
Že by kolem Mikuláše? Ať to dopadne, jak to 
dopadne, vánoce jsou za dveřmi...Vlastně již ve 
dveřích!
A tak bych rád popřál, aby toto období patřilo  

k tomu nejlepšímu a nejkrásnějšímu, co letošní 
devatenáctý rok nabídl, a ať úspěšně předá šta-
fetu tomu  novému „přestupněkulatému“ dvacá-
tému ....

Miroslav Žmolík ml.
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Vítání našich občánků



Obec Ludkovice, Ludkovice  44, 763 41 Biskupice, tel.: 577 131 933, e-mail: ludkovice@volny.cz
www.ludkovice.cz, úřední dny: pondělí a středa od 8 do 17 hod.
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Termíny svozu odpadů v roce 2020
Termíny svozu SKO / Svoz 1x 14 dnů po celý rok

4. 1. 17. 1. 31. 1. 14. 2. 28. 2. 13. 3. 27. 3. 10. 4. 24. 4. 8. 5. 22. 5. 5. 6.
19. 6. 3. 7. 17. 7. 31. 7. 14. 8. 28. 8. 11. 9. 25. 9. 9. 10. 23. 10. 6. 11. 20. 11.
4. 12. 18. 12.

 
Termíny svozu TO / Sáčkový svoz plastů 1x měsíčně

21. 1. 18. 2. 17. 3. 15. 4. 12. 5. 9. 6. 21. 7. 18. 8. 15. 9. 13. 10. 10. 11. 15. 12.

Termíny svozu TO / Svoz skla 1x měsíčně

24. 1. 21. 2. 20. 3. 18. 4. 15. 5. 12. 6. 10. 7. 7. 8. 4. 9. 2. 10. 27. 11. 26. 12.
 
Termíny svozu NO: 16. 4. a 9. 9. 2020.

Při příležitostí životního výročí, obec zasílá jubilantovi rozhlasovou hudební gratulaci a členové 
kulturního výboru jej navštěvují s drobnou pozorností. Gratulace jsou určeny občanům od 70-ti let  
a dále vždy po 5-ti letech. Pokud si někdo z občanů nepřeje veřejnou či osobní gratulaci, je možné toto 
své rozhodnutí oznámit předem na Obecním úřadě v Ludkovicích.

Pohyb obyvatelstva Celkem Z toho  
Ludkovice

Z toho  
Pradliska

Počet obyvatel k 1. 1. 2019 726 653 73

I. Přírůstek (počet osob)

Narozeno: 9 8 1

Přistěhováno: 6 6 0

II. Úbytek (počet osob)

Zemřelo: - 8 - 6 - 2

Odstěhováno: - 11 -11 0

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 722 650 72

z toho děti 0 – 14 let 117 107 10

z toho mládež 15 – 17 let 22 18 4

z toho dospělí nad 18 let 583 525 58

Z celkového počtu dětí do 18 let (139 os.) je 61 chlapců a 78 dívek. 
Z dospělých 583 osob je 297 mužů a 286 žen. Průměrný věk obyvatel je 41,3 let.

Nově mají občané možnost odevzdávat použitý jedlý olej na sběrné místo ke kotelně.  
Olej se odevzdává v uzavřených PET lahvích, případně v plastových nádobách.


