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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

a zároveň vytvořili dva prostory pro překládku
dřeva z kůrovcových kalamit. V měsíci dubnu
byla dokončena likvidace bývalé rekreační chaty pod přehradou a nyní žádáme o bezúplatný
převod pozemku, který je ve vlastnictví státu.
V podstatě souběžně s těmito pracemi byla prováděna celková rekonstrukce budovy moštárny
a upravena podlaha v hasičské zbrojnici.

letošní rok se pomalu chýlí ke konci, a proto
bych Vás chtěl touto formou seznámit s jeho
průběhem. Jistě si nikdo z nás při slavnostním
silvestrovském přípitku roku 2019 ani ve snu
nepředstavoval, co bude následovat za pár
měsíců. Všichni dobře víme, že je řeč o koronavirové pandemii a jejích dopadech. Každý si
o tom může myslet své, ale je zřejmé, že co se
stalo, bylo naprosto neočekávané a postihlo
svým způsobem každého z nás. Bohužel nikdo
doposud nemůže s určitostí říci, jak dlouho to
bude ještě trvat. Přes všechny tyto nesnáze
a úskalí však jde život dál, a proto musíme plánovat další rozvoj naší obce.

V letních měsících proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny, na Pradliskách byla vyměněna okna v budově hasičské zbrojnice, byla
zpevněna vozovka, rozšířeno veřejné osvětlení
k rodinným domům na Pasekách a vyvrtán zkušební vrt v areálu pod přehradou. Na podzim
byla zprovozněna za velké pomoci zahrádkářského svazu moštárna a sušárna ovoce a částečně byla provedena údržba zeleně na návsi
a na hřbitově.

Dovolte mi, abych připomněl, co se v tomto roce
v naší obci událo. Počátkem roku byly dokončeny výkupy pozemků v okolí tunelu směrem
na Paseky, o které měla obec dlouhodobější
zájem. Ihned, jakmile to dovolilo počasí, jsme
zahájili terénní úpravy před mysliveckou chatou

I v roce 2021 plánujeme další investiční akce.
Jedná se především o opravu mostu na Pasekách včetně rozšíření vozovky a parkovacích
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míst před moštárnou. Také chceme opravit železnou lávku u školy. V rámci odpadového hospodářství musíme zabezpečit sběrné místo, kde
bude vybudován nový povrch pro umístění kontejnerů a objekt bude oplocen. Následně bude
stanovena doba pro odkládání odpadů.

v kulturním domě včetně sprch a návrh
na úpravu bývalé autobusové zastávky na návsi
v Ludkovicích. Vše bude záležet na tom, do jaké
míry se naplní plánovaný rozpočet. Také nás
samozřejmě mrzí, že většina společenských
a kulturních akcí nemohla být z důvodu vládních
nařízení uskutečněna, ale věříme, že se situace postupně uklidní a my se budeme moci zase
s Vámi setkávat.

Ve školní zahradě bude na žádost učitelského sboru vybudován domeček pro úschovu
školních potřeb a dětské hřiště bude doplněno
o jeden herní prvek. Zároveň chceme ve škole
v době prázdnin vyměnit zastaralý typ plynového kotle.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem za vzájemnou spolupráci a popřát do nového roku
mnoho zdraví a krásných chvil.

V době tvoření rozpočtu na příští rok padl návrh
na celkovou rekonstrukci sociálního zařízení

Stanislav Bartoš
starosta obce

Základní škola
Při zpětném ohlédnutí mohu konstatovat, že
rok 2020 bych mohla ohodnotit nejrůznějšími
slovy. Výraz „klidný rok“ bych však rozhodně
nepoužila.

Další novinkou byla změna v odpadovém hospodářství ve světě, která nás víceméně přinutila ukončit soutěž ve sběru odpadových surovin. Firma Sběrné suroviny UH zrušila soutěž
ve sběru odpadových surovin a za jejich odvoz
bylo od nového roku nutné zaplatit. Změnili jsme
tedy strategii a vedeme děti k uvědomování si

Již v lednu k nám do školní jídelny nastoupila
nová pracovní síla – kuchařka Jana Šústková.
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nutnosti odpad nejen třídit, ale - a to hlavně - žít
tak, abychom odpadu vytvářeli co nejméně.

Vysvědčení jsme předali již v pátek 26. června,
protože od pondělí 29. června začala probíhat
celková rekonstrukce školní kuchyně. Kuchyň
již nevyhovovala současným hygienickým
a bezpečnostním nařízením. Bylo nutné celkově vyměnit elektrické a plynové rozvody,
odpady, podlahy, omítky, vyčistit odvětrávání
a kuchyň znovu vymalovat. Rekonstrukce trvala celé dva měsíce a 1. září jsme mohli obnovit provoz mateřské školy a slavnostně zahájit
nový školní rok.

Po jarních prázdninách se žáci ohřáli ve škole dva dny a přišlo plošné uzavírání škol
na dva a půl měsíce. Díky vynikající spolupráci s rodiči našich žáků se společnými silami
podařilo naučit žáky vše, co bylo potřeba. Nesmírně si vážím skutečnosti, že komunikace
a spolupráce s rodiči žáků je skvělá a velmi
obdivuji rodiče našich prvňáčků a druháčků za jejich každodenní práci s dětmi doma.
V období, kdy byla uzavřená základní i mateřská škola, proběhl distanční formou zápis
do základní a za měsíc do mateřské školy.
Do základní školy jsme pro školní rok 2020/2021
přijali 11 dětí, do mateřské školy 5.

Od září 2020 tedy máme v mateřské škole
24 dětí, první třídu navštěvuje 11 žáků (5 z Ludkovic, 6 z Biskupic), druhou třídu navštěvuje
16 žáků (9 z Ludkovic, 7 z Biskupic). První třídu učí nově od 1. září 2020 Mgr. Jana Ovesná
z Pozlovic. Od 14. října do 17. listopadu jsme
učili děti opět distančně. Od 18. listopadu jsou
žáci zase ve škole. Nosíme roušky a dodržujeme přísná hygienická opatření.

25. května byly otevřeny školy pro dobrovolnou
školní docházku a napsaný manuál, nad kterým
spousta ředitelů nevěděla, jestli má plakat nebo
jej roztrhat, protože pokyny z ministerstva byly
v podstatě prakticky neproveditelné. Jen ještě více zviditelnily fakt, že je velmi nevhodné,
když na vysokých úředních místech stojí lidé,
kteří nemají žádnou praxi ve školství. Nicméně poradit jsme si nějak museli, do školy chodilo celkem 15 žáků (9 druháků a 6 prvňáků)
a na konci června jsme se konečně mohli setkat
se všemi dětmi při předávání vysvědčení.

Co bude dál neví vlastně vůbec nikdo. Přesto
doufám, že příští rok Vás budu moci opět seznámit se všemi našimi veřejnými vystoupeními
a přeji Vám všem nejen hodně zdraví, ale také
spoustu osobní síly a zdravý rozum.
Mgr. Viktorie Janečková
ředitelka školy
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Mateřská škola
Opět se blíží konec roku, a proto bych Vás chtěla seznámit s novinkami z naší mateřské školy.
Personální obsazení v naší mateřské škole
zůstalo stejné a o vaše děti se starají dvě kvalifikované učitelky Mgr. Lenka Švadleňáková
a Zuzana Mlčáková. Také provoz školky je beze
změn. Zahajujeme ráno o půl sedmé a provoz
je ukončen v šestnáct hodin.

POHÁDKA K NÁM PŘILÉTÁ“. 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, základy ochrany životního prostředí a jeho významu
pro člověka.

Od prvního září roku 2020 je do naší mateřské
školy zapsáno dvacet čtyři dětí. Z toho je čtrnáct
děvčátek a deset chlapců. Děti jsou ve věku
od tří do šesti let.

Paní učitelka Mgr. Lenka Švadleňáková vede
kroužky „ANGLIČTINA HROU“ a „HÝBÁNKY“.
Oba kroužky zaštiťuje DDM v Luhačovicích.
Tyto aktivity byly v době pandemie přerušeny.

Do první třídy základní školy by k prvnímu září
2021 mělo nastoupit osm předškoláků. S dětmi
pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali „OD PODZIMU DO LÉTA

Pro děti jsme měli připraveno mnoho kulturních
a společných akcí, tak jako každý rok. Jediná,
která se uskutečnila, bylo pouštění draků.
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Přestože nám nepřálo počasí, všem se to moc
líbilo.

v mateřské škole spokojené a usměvavé děti.
Do nadcházejícího roku Vám všichni z mateřské školy přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody.
Zuzana Mlčáková
učitelka MŠ

Problémy s koronavirem však pořád přetrvávají. Je nám líto, že děti o tyto akce přišly. Budeme se snažit jim vše vynahradit, až se situace
uklidní. Snad to bude brzy. Naším přáním je mít
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Školní družina 2020
Jarní nouzový stav a s ním spojené uzavření
škol výrazně zasáhlo do chodu školní družiny.
Všechny akce, na které se děti těší, připravují
svá vystoupení a vyrábí výzdobu, byly zrušeny.

v týmech Vlajkovaná, deskové hry a výtvarné
aktivity. V tanečním kroužku si děti samy vybraly
píseň a vymyslely si choreografii. Zahájili jsme
již tradiční pravidelné návštěvy místní knihovny.

V květnu a červnu byl provoz školní družiny
obnoven za přísných hygienických podmínek
a v omezeném počtu dětí. Když jsme se v září
opět sešli v plném počtu, byli jsme plni optimismu, že už bude všechno jako dřív.

V říjnu byl provoz školní družiny znovu přerušen
z důvodu mimořádných opatření. Uvědomuji
si, jak moc chybí dětem kontakt s kamarády,
na který byly zvyklé. Proto bych si přála, aby
tato těžká doba skončila a školní družina se
vrátila zpátky do svých starých zajetých kolejí,
ve kterých zase budeme sportovat, nacvičovat
besídky, vyrábět výzdobu, tančit, zpívat a setkávat se.

Do školní družiny se přihlásilo třicet dětí. Navzdory věkovým rozdílům ve smíšeném oddělení panuje ve družině velice dobrá atmosféra.
Starší děti jsou ohleduplné k prvňáčkům a pomáhají jim zapojit se do všech aktivit. K oblíbeným aktivitám patří míčové hry na hřišti, bojovka

Kateřina Paulová
vychovatelka školní družiny
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Místní knihovna
“Dnes se usmívej, plakej zítra!“

…čti si to každý den.

byl výběr co nejlepší. Vybrat knihu si můžete
v kteroukoliv dobu, třeba i cestou na nákup.
A nebojte se vybírat, zásob je dost. I když je
knihovna pro veřejnost zavřená, neznamená to,
že se tam nic neděje.
Doplňuji náš knižní fond o nové knihy a z Krajské knihovny ve Zlíně nám přibyl nový „Výměnný soubor“.
Až nastane příznivější doba a knihovna bude
zase otevřená, jsou tu knihy pro vás připravené,
a věřím, že bude z čeho vybírat.
Děkuji všem čtenářům za přízeň a moc se těším, až bude všechno jako dřív a budu vás moci
zase přivítat v naší knihovně.
Srdečně Vás zdraví Vaše knihovnice.
Miluše Motalová

V letošním roce naše knihovna docela strádala.
Provoz byl značně omezený a čtenáři si nemohli chodit vypůjčovat knížky tak, jak byli zvyklí.
Nebyl čas ani prostor zrealizovat naše už tradiční aktivity jako třeba v dubnu „Noc s Andersenem“ či „Týden knihoven“ v měsíci říjnu. Ale
stihli jsme s dětmi z naší školní družiny alespoň
z části rozjet náš projekt „Čtení nás baví“, který
je u dětí velmi oblíbený.
Knihovna je stále uzavřená, proto mám starost
o své čtenáře. Určitě už některým dochází knižní zásoby. Připomínám tedy, jak velkou máme
výhodu, že tak dobře funguje naše „ludkovská
knihobudka“. Ta čtenářům v této nepříznivé
době přichází opravdu vhod.
Snažím se, samozřejmě i s účastí dalších přispívajících, knížky v knihobudce doplňovat, aby
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TJ Ludkovice
Vážení spoluobčané,

podzimního zápasu a zahájíme útok na první
polovinu tabulky. U dorostu jsme si stanovili cíl
nejvyšší, a to že vyhrají svoji skupinu.

do začátku nového roku 2020 zbývalo už jen
pár hodin, končilo tradiční silvestrovské setkání členů našeho spolku a jedno z nejčastějších
novoročních přání, které mezi námi bylo slyšet, znělo: „Tak ať je ten nadcházející rok zase
o trochu lepší než ten minulý“. Nikdo z nás tehdy nemohl tušit, co všechno nás v následujícím

Člověk míní, virus mění. V týdnu před zahájením mistrovských utkání došlo k vyhlášení nouzového stavu a bylo po plánech a po fotbale.
Už ani tu společnou jarní brigádu jsme nestihli.
Jakmile se vládní nařízení trochu zmírnila, připravili jsme alespoň společenský a sportovní
areál do provozuschopného stavu a dle momentálního rozvolňování tu v menším či větším
počtu trénovali. Následně došlo k ukončení fotbalového ročníku 2019/2020, a tak jsme se nevědomky rozloučili i se slováckou skupinou naší
soutěže, ve které jsme působili od roku 2016.

roce čeká!
Začátek roku 2020 však ještě v naší organizaci
probíhal v zajetých každoročních kolejích. Zahájili jsme jej výroční členskou schůzí. Účast
byla tradičně velká a mimo obvyklé oficiality bylo
našim členům představeno i nové logo našeho
klubu, které pro nás vytvořil Michal Nevařil.
Také na tradiční fotbalové soustředění jsme odjeli v maximálním počtu (téměř 30 účastníků).
Dlouhodobě se nám osvědčuje společná účast
mužského týmu a starších dorostenců, kteří
jsou tak pozvolna připravováni na vyšší tempo
v seniorské kopané.

Během letní přestávky jsme stihli pár přípravných přátelských utkání, odehráli utkání starých
pánů, ve kterém se střetli bývalí hráči Ludkovic
a Biskupic a také uspořádali tradiční taneční zábavu, která se letos velmi vydařila.
Přestože všechny sportovní i společenské aktivity byly díky neviditelnému soupeři utlumeny,
péče o areál nás zaměstnávala po celý rok.

U mužského týmu jsme si plánovali, jak v jarní
části soutěže navážeme na výhru z posledního
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Růst trávy vypnout nelze, a tak jsme měli o náplň práce postaráno. Díky úsilí některých členů
a samozřejmě i díky podpoře z obce, byl areál
Pod přehradou nadále pěkně udržovaný a stal
se vyhledávaným místem procházek mnoha
návštěvníků a to nejen z Ludkovic. Během letní
přestávky jsme také museli vyřešit personální
obsazení u trenérů mládeže, ale podrobnosti
k tomuto tématu najdete v následujícím příspěvku. Pro následující ročník jsme na přání hráčů
požádali o přeřazení našeho A-týmu do zlínské
skupiny soutěže.

Věříme, že budeme mít co nejdříve možnost
kvalitně potrénovat a následně dokázat sobě
i divákům, že fotbal hrát umíme.
Rád bych touto formou také připomněl rodičům
mladých kluků a holek, že i oni mají možnost
přihlásit své děti do fotbalu. V Ludkovicích sice,
co se týká mládeže, momentálně působí pouze dorostenecký celek, ale pro mladší kluky
a přípravku máme spolupráci s naším sdruženým oddílem z Provodova. V případě zájmu
Vám rádi poskytneme podrobnější informace.

S vědomím toho, že se přihlašujeme do soutěže, která je ve všech směrech kvalitnější, ale to
samozřejmě znamená i náročnější než předešlá
slovácká skupina, jsme s respektem očekávali
naše nové soupeře. Když jsme po prvních čtyřech kolech měli na kontě 8 bodů, vypadalo to
s námi velmi slibně. Nicméně v následujících
zápasech nás štěstí opustilo a když byla v říjnu soutěž opět přerušena, nacházeli jsme se
na nelichotivém 10. místě tabulky. To určitě není
umístění, na kterém bychom se chtěli dlouhodobě nacházet. Uvidíme, co se sportovními
návyky našich hráčů, zejména těch mladších,
udělá pohybový výpadek, který nám celý rok
komplikuje přípravu a jeho konec je zatím v nedohlednu.

Závěrem mého článku bych rád jménem našeho spolku poděkoval za podporu Obci Ludkovice, trenérům mládeže panu Janu Bartošovi
a Robertu Kunorzovi za odvedenou práci, našim příznivcům a také všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomáhali našemu spolku.
Přeji Vám všem hodně zdraví, životní pohody
a optimismu. Nic netrvá věčně a věci se zase
vrátí do normálu. Budeme se na Vás co nejdříve
těšit v našem krásném areálu Pod přehradou.

Filip Kunorza
předseda spolku
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Mládežnické družstvo
Další rok uběhl jako voda a je naší milou povinností se za ním poohlédnout. Jaký to byl vlastně
rok z pohledu dorosteneckého týmu?
Zcela určitě můžeme tento rok pojmenovat jako
„divný a nešťastný“. A to nejen pro dorostenecký fotbal, ale pro sport jako takový obecně. Nakonec nejenom pro sport, ale také pro všechny
oblasti našeho života. Covid-19 obrátil nejen
sportování, ale i celý svět vzhůru nohama.
V polovině rozehrané sezóny jsme byli po podzimu v tabulce na druhém místě, kdy jsme dýchali na záda Slušovicím. Cíl byl jasný, dobře se
připravit v zimě a pokusit se vybojovat postup
do krajské soutěže.
Naši borci zvládli úspěšně zimní přípravu…
a potom se to stalo. Koronavirus necitlivě vlétl
do našich životů a „odpískal“ celou druhou polovinu sezóny.
Na jaře se už nesehrálo nic. Což mrzelo určitě
všechny kolem. Nás trenéry o to víc, protože
sezóna 2019/2020 pro nás byla po osmi letech
práce u ludkovické mládeže poslední a určitě

jsme se chtěli rozloučit s týmem jiným způsobem.
Na jaře jsme také řešili, jaký realizační tým povede mužstvo od podzimu. Nakonec nás „zachránil“ Zdeněk Mikulášek z Provodova, který
je zkušený mládežnický trenér. Jako asistent
mu vypomáhá Roman Špendlík a vedoucí mužstva je Jaroslav Pleca ml. Mančaft byl doplněný
o navrátilce Davida Janečka ze Zlína a další talentované mladíky převážně z Provodova. Celkově je tým složen z kluků Ludkovic (8), Provodova (4), Řetechova (2) a Kaňovic (1). Kapitán
Vojta Brebis nastupoval s Vaškem Stolaříkem
už pravidelně za muže. Libor Dostálek a Filip
Janča vypomáhali prvnímu mužstvu také, většinou střídáním. Kluci předváděli na podzim výborný fotbal. Bohužel Covid-19 udeřil podruhé
a stihlo se odehrát jenom 7 zápasů….
Naši borci všechny zápasy vyhráli a s 20 body
jsou po těchto sedmi kolech na prvním místě!
Nastříleli přitom 34 gólů.
Nejlepší střelci jsou:
1. David Janeček (8), 2. Denis Kadlčík (7),
3. Honza Suchý (6).
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Nemáme křišťálovou kouli a nevíme jak to bude
se sportem v této divné době pokračovat. Dovolíme si ale vyslovit přání, aby se situace co
nejdříve stabilizovala a vrátila do normálu. Sport
je obecně dobrý a pro kluky v dorosteneckém
věku je konfrontace v mistrovských zápasech
velmi důležitá.

má na to, stát se v brzké době plnohodnotnými
posilami pro první mužstvo mužů. Nepolevujte
ale a makejte na sobě i nadále.

Závěrem chceme moc poděkovat všem, kteří nám celou dobu pomáhali. Vážíme si Vaší
podpory. Největší poděkování patří ale všem
našim borcům. Moc nás to s Vámi bavilo. Bylo
super sledovat jak na sobě makáte, zlepšujete
se a zrajete. Troufáme si říct, že většina z Vás

Všem přejeme hezké Vánoce a vše dobré
v roce 2021. Hlavně pevné zdraví a také, ať ten
Covid už jde konečně do....(však víte kam :-) ).

Přejeme Vám i novému trenérovi a celému realizačnímu týmu hodně štěstí a budoucích sportovních úspěchů.

Honza Bartoš a
Robert Kunorza

Sbor dobrovolných hasičů Ludkovice
Vážení spoluobčané,

•

je až neskutečné, jak ten čas letí. Když jsme
se na stránkách obecního zpravodaje loučili posledně, čekaly nás volby do výboru SDH,
10. ročník hasičského plesu a mnoho dalších
akcí, které jsme plánovali. Najednou je tady prosinec, konec roku, čas bilancování, hodnocení
a předsevzetí.
Začátek roku 2020 se zdál optimistický, dobře
naladěný. Odstartovali jsme 8. ledna, kdy jsme
v civilním obleku uctili památku zemřelých hasičů v místní kapli při mši svaté. V pátek 10. ledna proběhla naše výroční valná hromada za rok
2019, který byl zároveň rokem volebním. Valná
hromada a volby proběhly dle všech náležitostí
v místním pohostinství U Komára a to za hojné
účasti členů SDH i hostů.

•
•
•
•
•

vedoucí mládeže: Soňa Caletková
revizor: Šárka Skovajsová
hospodář: Věra Juřičková
strojník: Karel Večeřa
kronikář: Lenka Kubáčková
členové výboru: Josef Zábojník, Martin
Zábojník

25. ledna jsme se zúčastnili výroční valné hromady pro zástupce sborů 13. okrsku, kterou
tentokrát pořádalo SDH Luhačovice.
Na únorové schůzi byly dle stanov vybrány
členské příspěvky. Základnu sboru k tomuto
datu tvoří celkem 57 členů, z toho 25 mužů,
14 žen a 18 dětí do 18 let.

Složení výboru SDH Ludkovice pro 2020 - 2025:

Letošní masopustní veselí vyšlo na sobotu
22. února. Ve spolupráci s obecním úřadem
a ostatními složkami jsme po mnoha letech tuto
krásnou tradici oslavili jinak.

•
•
•

Masky, kterých se sešlo věru hodně, měly sraz
u hospody. Potom celý průvod masek
s harmonikou vyrazil do Ekotrendu, kde nás

starosta: Miroslav Gärtner
jednatel: Markéta Šůstková
velitel: Aleš Bartončík
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čekalo menší občerstvení, ale hlavně nás přivítal
pan Jiří Šesták se svou kapelou. Zahráli jsme,
zazpívali si a pak jsme vyšli za veselé hudby
a zpěvu k starostovi obce.
Starosta obce pan Stanislav Bartoš s manželkou nás již čekali. Šohaj s cérkama v kroji požádali starostu o povolení rozveselit našu dědinu.
Povolení jsme dostali, zazpívali jsme si, vyfotili
se a po bohatém občerstvení celý průvod odcházel centrem dědiny až ke kulturnímu domu.

Menší zastavení jsme udělali u horního tunelu,
kde se celá družina vyfotila. U kulturáku bylo
již připraveno posezení, občerstvení, zábava
pro děti – různé soutěže a výstava bábovek. Sešlo se zde mnoho spoluobčanů, ale i lidí z jiných
vesnic.
Během odpoledne měli jednotlivé hudební vystoupení místní harmonikáři - Pavel Blahoš,
Alois Kunorza a Luděk Galeta. O další hudební
produkci se postarala skvělá kapela pana Jiřího
Šestáka, která hrála až do večerních hodin.
Soutěže o nejlepší bábovku se zúčastnilo mnoho místních občanů. Pět nejlepších, dle hlasování, bylo odměněno. Ustanovená porota vyhodnotila nejkrásnější a nejkreativnější masky.
Ve všech kategoriích bylo vyhlášeno 5 nej..nej..
a ti byli také odměněni.
Po celou dobu si mohly masky, hosté a občané dopřát bohaté občerstvení, které zajistil pan
Martin Hanák. Za spolupráci děkujeme. Počasí
nám přálo, a tak se zpívalo až do tmy. V kulturáku mezitím začala rocková zábava se skupinou
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Křídla. Celou akci bych zhodnotila velmi kladně,
počasí nám přálo a přišlo se pobavit mnoho lidí.
Určitě budeme v této tradici pokračovat.
Další velkou kulturní akcí měl být 10. ročník hasičského plesu. Ale jak všichni víme, od poloviny března díky celosvětové pandemii a zavedení nouzového stavu se všechny akce musely
zrušit.
V jarním období došlo k rekonstrukci budovy
sušárny-moštárny. Byla provedena nejen oprava toalet, vstupní chodby, ale také kompletní
rekonstrukce střechy a komínů. Následně byla
natřena fasáda. Díky investici Obecního úřadu
Ludkovice je nyní budova v plně funkčním stavu
a to nejen pro potřeby hasičů a zahrádkářů, ale
i pro občany. Sušárnu je možné si pronajmou
k soukromým oslavám.
Také se podařilo dodělat stavební úpravy
na staré části hasičské zbrojnice tak, aby mohla
i nadále sloužit pro potřeby zásahové jednotky. Májovou tradici stavění a kácení máje jsme
uskutečnili u sušárny v malém počtu lidí.

V sobotu 29. srpna jsme se v hojném počtu
sešli a proběhla brigáda jak na sušárně, tak
i ve zbrojnici. Rozdělili jsme se na dva týmy.
Na sušárně se umývala okna, stoly, židle, kuchyň, podlahy a nové toalety. Ve zbrojnici
se řádně roztřídilo a uložilo hasičské nářadí
do zakoupených regálů, zrevidovaly se staré nepotřebné věci a proběhl úklid v místnosti
pro zásahové obleky. Tam nám obec dokoupila
šatní skříň s lavicí. Brigádu jsme ukončili společným obědem na sušárně a rozešli se domů.
Všem zúčastněným patří velké díky.
V pátek 4. září jsme vypomohli s organizací
akce divadlo pod širým nebem. Divadelní spolek Pod Lampů nám dojel představit svoji hru
Biomatka. Akce dopadla vskutku velmi dobře.
Přálo nám počasí a lidí se sešlo mnoho.
Následující sobotní den patřil dětem. Připravili
jsme v areálu pod přehradou tradiční dětskou
pohárovou soutěž v požárním útoku. K naší velké radosti se akce zúčastnilo 16 družstev.
Celý rok probíhají přípravy na požární soutěže,
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V letošním roce měla naše zásahová jednotka dva výjezdy. Při těchto výjezdech zpravidla
spolupracujeme s profesionálními hasičskými
jednotkami ze Zlína, Luhačovic a s hasičskými
jednotkami z okolních obcí.
První poplach byl vyhlášen Krajským operačním a informačním střediskem Zlín dne
25. března. Jednalo se o požár střechy místní
firmy EKOTREND. Po příjezdu na místo určení
byl oheň již z velké části uhašen. Prvotní zásah
provedli členové naší zásahové jednotky, kteří
jsou zaměstnanci dané firmy. Poté už měli situaci pod kontrolou profesionální hasiči.
Následně po vyhodnocení stavu a zjištění, že již
naše přítomnost není důležitá a také z důvodu
probíhající krizové situace koronaviru nás velitel
zásahu propustil zpět na základnu.

děti trénují venku, ale i uvnitř v tělocvičně, kde
zdokonalují své tělesné dovednosti. Mimo požární soutěže se děti věnují uzlování. Bohužel
letos četnost soutěží nebyla tak velká díky již
zmíněné situaci.
Každopádně naši mladí hasiči nezaháleli
a zúčastnili se následujících soutěží v uzlování:
11. ledna Malenovice, 18. ledna Nová Dědina,
kde obsadili 2 místo, dále pak 25. ledna Napajedla, 26. ledna Kvasice, kde obsadili krásné
1. místo, 8. února proběhla soutěž v Pohořelicích, následující víkend 15. února v Traplicích,
7. března ve Vítonicích, kde obsadili 2. místo.
Finále se již neuskutečnilo!

Druhý výjezd proběhl 14. října na výzvu starosty obce. Na toho se obrátili naši spoluobčané
s tím, že díky přetrvávajícím vydatným srážkám
mají vodu ve sklepních prostorách svého rodinného domu. Na základě této skutečnosti naše
zásahová jednotka vyjela na pomoc.
Zásah zde proběhl bez problémů. Voda byla odčerpána a majitelé byli velmi vděčni za naši pomoc. Vždyť ale nemají za co – od toho tu jsme.
Závěrem bych Vám chtěla za celý sbor poděkovat za přízeň a důvěru. Speciální poděkování patří obci Ludkovice za finanční příspěvky
a podporu.
Vánoční doba je tu, požehnej, Pane, světu, ať
mír a klid vstoupí mezi lid a dobré věci se dějí,
ať každý má naději. Příjemné prožití vánočních
svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek,
mnoho chuti do práce a pevné zdraví přeje

Soutěží v požárním útoku se naši mladí hasiči
zúčastnili jenom v Želechovicích a v Sazovicích. Zbytek akcí pro děti byl zrušen.
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Markéta Šůstková
jednatelka SDH Ludkovice

Plánované akce pro rok 2021
13. 02. 2021 FAŠANK – průvod masek dědinů, u KD Ludkovice proběhne fašanková veselice
20. 03. 2021 HASIČSKÝ PLES „10. ročník“
Plakát a podrobné informace budou uveřejněny na obecních webových stránkách
a na „vývěskách“ v Ludkovicích v polovině února. Veškeré další informace na tel. čísle 731 598 119.
JARO 2021 STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE
08. 05. 2021 TANEČNÍ ZÁBAVA v areálu pod přehradou se skupinou FOCUS ROCK
04. 09. 2021 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.

Historie a vznik hasičství
Nyní zabrousíme do minulosti hasičství. Zmíním několik zajímavostí a historických milníku
spojených s fenoménem hasičství v celosvětovém měřítku.
K prvním organizovaným pokusům o boj s ohněm, třebaže primitivního charakteru, docházelo již v dobách římského impéria. Opravdu první
hasičský sbor byl v Alexandrii založen roku
1500, který provozoval hasičství plně řemeslně
a nechal si za služby i platit.
Ve starém Římě byly tzv. „ohňové kohorty římské“, což byla jakási požární policie. Ty již používaly stříkačky podle Heronova vzoru (syfony).
V 17. století obstarávala v Římě hasičskou službu městská garda, která již používala hasičské
přilby. Teprve až v roce 1877 byl v Římě zřízen
řádně organizovaný hasičský sbor z povolání, který čítal 100 mužů. Číňané znali stříkací
stroje (dřevěné) vesměs přenosné, které se používaly již před tisícem let. Dlouhou řadu desítek let byl zvláštní předpis pro policii čínských
měst, podle kterého měla policie přísný rozkaz
zamezovat požárům. Pokud však požár přece
jen vypuknul, byla trestána sama policie, a to
veřejným výpraskem. V Japonsku až do roku
1873 platil nelidský zákon, že z domu, ve kterém oheň vypukl, byli všichni obyvatelé po po-

žáru popraveni (byla jim useknuta hlava).
V Belgii se mluví o zakoupení první stříkačky teprve po roce 1650. V roce 1786 vynikl svým vynálezem stříkačky se stožárem starosta bruselského hasičstva Šalamoun Fűrst. To byl pokrok,
protože se dalo proudnicí otáčet na stožáru.
Ve Velké Británii bylo vydáno první nařízení
týkající se hašení ohně hned po roce 1189, kdy
v Londýně zuřily velké požáry. Bylo nařízeno,
že v každém domě musí být studna nebo velká
nádoba na vodu pro hašení. Aby se zamezilo zakládání požárů, bylo zakázáno být večer
po zazvonění klekání venku.
V Dánsku právě jako v ostatních severských
státech jsou již od 17. století známy požární řády. Ve Stockholmu je požární řád z roku
1666, ale řádně organizovaný sbor až v roce
1875. Holandsko dalo světu prvního vynálezce hadic Jeana van der Heydena, který se stal
v roce 1672 požárním velitelem města Amsterodamu.
V Německu byly vydávány předpisy o požární
policii již od 13. století. První stříkačka (dřevěná ruční) byla v Německu známa již roku
1450. První hasičské sbory v Německu byly
placené sbory v Berlíně v roce 1680. Říkalo
se jim „Zeměpanské placené hasičstvo“. Byla
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to povinná hasičská služba pro občany ve věku
20-30 let. Rakousko mělo počátky hasičství
skoro totožné s Německem a vzniklo bez pomoci státu a i bez pomoci samosprávních svazků, bylo tedy skutečně dobrovolné a ke všemu
si muselo pomoci samo, vlastními prostředky.
Ve Švýcarsku bylo zákonem z roku 1876 hasičstvo organizováno zcela vojensky.

Sloužit v hasičstvu musel každý branec
od 32. do 42. roku. V důsledku tohoto zákona
bylo švýcarské hasičstvo vzorem pro hasiče
v jiných státech. V Turecku byly odedávna
v městech řemeslné skupiny samozvaných
obránců proti ohni, jež se nazývaly „Tulum-badži“. Platit jim musel občan zasažený ohněm
a to až do roku 1874.
Markéta Šůstková

Činnost SDH Pradlisko v roce 2020
Vážení spoluobčané,
rok 2020 byl pro sbory dobrovolných hasičů
nejen obdobím plným změn a omezení jejich
činnosti, ale také rokem volebním, kdy se rozhodovalo o složení výborů jednotlivých sdružení
a okrsků.
Sbor dobrovolných hasičů Pradlisko má celkem 26 členů – 4 ženy a 22 mužů. Oproti minulému roku se členská základna rozšířila
o nového člena, kterým se stal Miloslav Rudoš
a jehož jsme slavnostně přivítali během výroční
valné hromady 11. ledna. Rovněž proběhla volba členů výboru, kdy byl na pozici hospodáře
zvolen Martin Juračka. Poděkování patří Lucii
Nevařilové, která tuto funkci vykonávala od roku
2005, a přejeme stávajícím i novým členům výboru hodně úspěchů v jejich činnosti. Výroční
schůze 13. okrsku se v letošním roce konala
25. ledna v Luhačovicích za účasti čtyř zástupců našeho sboru. Pro náš sbor byla vždy důležitá dobrá spolupráce s okolními sbory. Proto se
naši členové rádi zúčastnili VVH SDH Provodov
na začátku roku i brigády na Malenisku 1. února. O týden později se starostka našeho sboru
zúčastnila vzdělávacího semináře pro rozhodčí
požárního sportu v Březové.
Z důvodu vládních omezení byl jedinou kulturní akcí v naší obci fašankový průvod masek,
který uspořádali naši členové a spoluobčané

22. února. O hudební doprovod a dobrou náladu se postarali naši věrní harmonikáři František Blahoš a Lubomír Krahulík. Bohužel
ostatní každoroční kulturní události – stavění
máje, kácení máje i sraz rodáků Pradlisko –
se nemohly uskutečnit. Ze stejného důvodu
byla zrušena hasičská pouť na Svatém Hostýně a na poutním místě Malenisko. Místo ní
byla sloužena vzpomínková mše za hasiče
3. května, které se zúčastnili naši členové i s hasičským praporem.
Během letních měsíců a příznivější epidemiologické situace se SDH Březůvky podařilo uspo-
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řádat prověřovací cvičení s dálkovou dopravou
vody, ke které byla přizvána naše zásahová
jednotka. Tato akce se uskutečnila v sobotu
20. června. Tento sbor oslavil v letošním roce
90 let od svého založení a mezi pozvanými hosty byli také zástupci našeho sboru.

se o hasičskou techniku a její údržbu.
Na závěr přeji všem našim členům i ostatním
občanům mnoho šťastných okamžiků prožitých
ve zdraví a úspěšný rok 2021.
Pavel Juračka ml.

Rovněž na pouti farnosti Provodov v neděli
14. června se naši hasiči připojili ke svým kolegům z Provodova a Březůvek. Letošní jarní
shromáždění delegátů sborů okresu Zlín bylo
přesunuto až na 15. srpna. Do funkce starosty
okresního sdružení byl zvolen Vlastimil Nevařil.
V rámci údržby objektu zbrojnice byla v tomto
roce provedena výměna oken díky spolupráci s obecním zastupitelstvem. Stejně tak děkujeme všem členům sboru, kteří se podíleli
na přípravě rekonstrukce a úklidu a starají

Z činnosti Mysliveckého spolku Zálesí Ludkovice
Vážení spoluobčané,
rok 2020 se nám pomalu chýlí ke svému závěru, a proto bych vás rád seznámil s letošním děním v našem spolku. Myslivecký spolek Zálesí
Ludkovice vykonává právo myslivosti na ploše
1 156 hektarů honební plochy, kterou má pronajatou od Honebního společenstva Ludkovice.

Ke dni 30. 11. 2020 tvoří naši členskou základnu
14 členů. V průběhu roku si totiž žádost o řádné
členství v MS podali pánové Libor Cuřín a Ladislav Máčala a oběma bylo vyhověno. Dále pak
pan František Mališka složil úspěšně zkoušky
z myslivosti a byl taktéž po své adeptské praxi
přijat za člena MS.

17

V tomto roce jsme provedli méně brigád než
v předchozích letech, což bylo dáno situací
okolo koronaviru a také poměrně deštivým jarem a podzimem. Totiž především v jarním období máme každoročně nejvíce brigád. Přesto
všechno se nám podařilo zrealizovat plánované
práce. Postavili jsme dvě oplocenky mladých
lesních porostů v singulárním lese za „Oberským“, zabudovali jsme umělou noru pro lišky,
vyřezávali jsme křoviny za účelem tvorby průseků kvůli zlepšení podmínek lovu ve „Vršku“,
opravovali jsme myslivecká zařízení a také proběhly práce kolem myslivny.
Nedílnou součástí a zároveň nejdůležitější
činností v myslivosti je péče o zvěř. Snažíme
se zvěř vhodně přikrmovat na místech k tomu
určených. Velké úsilí věnujeme obstarávání
krmiva a to už každoročně od léta. Začíná to
usušením kvalitního sena. Čím druhově pestřejší zastoupení druhů travin a bylin v senu, tím
lépe. Seno se v zimním období předkládá zvěři
v zastřešených krmelcích. V našich podmínkách jej bere zvěř srnčí, daňčí, jelení a zajíci.
U krmelců bývá umístěno i slanisko s kusovou
solí. Spárkatá zvěř ji potřebuje kvůli minerálům
a stopovým prvkům. Ihned po žních zajišťujeme odpad při sklízení pšenice – pšeničné plevy. Házejí se do zásypů pro bažanty. Do plev
se v průběhu zimy sype zrno pšenice. Bažanti
jakožto hrabaví ptáci se při hrabání a hledání
zrna z plev zahřívají. Koncem srpna kupujeme
ječmen a oves v množství asi 20 q. Tyto dvě
obiloviny mícháme dohromady a předkládáme

spárkaté zvěři do krmelců. V říjnu přichází řada
na kukuřici a kukuřičnou siláž. Ty se používají
pro vnadění a přikrmování divočáků. Nakonec
se dováží cukrová nebo krmná řepa, kterou se
po malých dávkách přikrmuje hlavně zvěř daňčí
a jelení. Přikrmovací období je od září do března. Aktuálně máme v naší honitbě umístěno
18 krmelců a 10 zásypů. V centrální části honitby máme velké krmeliště pro spárkatou
a černou zvěř.
V průběhu roku 2020 se uskutečnily i společenské akce pořádané naším spolkem. Stalo se již tradicí letní posezení u uzených ryb
v klubovně MS. To letošní bylo v pátek 7. srpna
i za přítomnosti našich rodinných příslušníků.
Dne 29. srpna proběhlo v rámci druhého ročníku „Myslivecké rozloučení s prázdninami pro
děti“. Po loňském velmi kladném ohlasu jsme
letos připravili v areálu myslivny opět pestrý
program. Děti i dospělí poznávali lesní a polní
zvěř na obrázcích, mohli si prohlédnout vycpané exponáty, naučnou formou různých her a doplňovaček poznávali lesní dřeviny a jejich plody.
Seznámili se s fungováním myslivosti a s pracemi v lesním hospodářství. Obzvlášť zapeklitá
byla poznávačka větviček stromů vyskytujících
se v okolí Ludkovic, a to i pro dospělé. Dále pak
si mohli návštěvníci akce vyzkoušet oblíbenou
střelbu ze vzduchovky na terč, pohybové soutěže, orientaci se zavázanýma očima v lese,
určení předmětů, které do lesa nepatří, házení
šišek na cíl a také malování barevnými křídami na dřevo. Po absolvování všech těchto stanovišť byly děti obdarovány balíčky s různými
potřebami do školy a sladkostmi. Pro všechny
návštěvníky bylo zajištěno bohaté občerstvení.
Poděkování za tento vydařený den patří všem
zúčastněným a také sponzorům.
V sobotu 10. října se měly konat Lesní zkoušky psů loveckých plemen, ale pro malý zájem
ze strany vůdců psů byly tyto zkoušky zrušeny.
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O den později ale Barvářské zkoušky psů loveckých plemen proběhly v takřka plném počtu. Ve
spolupráci s Kynologickou komisí při Okresním
mysliveckém spolku ve Zlíně se podařilo opět
uspořádat velice kvalitní akci s kladným hodnocením. Sice jsme měli velkou obavu ohledně
počasí, které ještě v noci před zkouškami bylo
velice deštivé, ale brzy ráno nakonec déšť ustal
a akce se uskutečnila ve vší parádě. I přes hygienická opatření jsme si myslím vytvořili dobrou reprezentaci našeho spolku i obce, protože
účastníci zkoušek se do Ludkovic sjeli z mnoha
koutů naší republiky. Kvůli problému s koronavirovou nákazou nám situace bohužel neumožňovala uspořádat tuto akci i s doprovodným
programem pro spoluobčany s podáváním zvěřinových specialit. Ze stejného důvodu se letos
nekonal ani plánovaný květnový zájezd do Lysé
nad Labem na výstavu myslivosti a rybářství,
která se vždy po pěti letech koná ve větším rozsahu.
Epidemiologická opatření nezakazovala konání
společných lovů na černou a jelení zvěř, a ty
proběhly vždy poslední sobotu v měsících říjnu

a listopadu za dodržení přísných hygienických
podmínek.
Buďte prosím obezřetní na svých cestách autem, aby nedocházelo ke srážkám se zvěří, protože tento problém nás velice trápí. Dále prosím
buďte ohleduplní při svých návštěvách přírody
- jak k jejím obyvatelům, tak k ní samotné.
Dovolte mi na závěr, abych popřál všem spoluobčanům za Myslivecký spolek Zálesí Ludkovice šťastné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví a bystré mysli v nadcházejícím roce
2021.
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Josef Bernátek
předseda MS

Zahrádkáři v Ludkovicích
Milí spoluobčané, zahrádkáři a přátelé!
Naše základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ludkovice se pomalu začíná omlazovat a rozrůstat. V současné době má náš
spolek již 18 členů včetně tzv. čestných členů.
A nyní něco o naší činnosti. Pod vedením našeho předsedy Jaroslava Pleci st. se občas
dle potřeby scházíme na krátké schůzi, kde
projednáme aktuální úkoly a vzájemně se informujeme o nových věcech v oblasti zahrádkářství. K tomuto účelu nám obecní úřad poskytl
zakoupený domek po rodině Pavlačíkových.
I když situace v letošním roce nebyla jednoduchá, přesto se činnost v naší organizaci nezastavila. Pravidelných schůzí bylo o něco méně,
ale o to byly bouřlivější. Třeba v červnu, kde
se rozhodovalo o tom, jestli uspořádáme sraz
harmonikářů. Po dlouhé diskuzi a po hlasování mezi přítomnými členy bylo rozhodnuto
těsnou většinou, že se akce neuskuteční v daném termínu a pokud se situace nezlepší, tak

se neuskuteční vůbec. To se taky naplnilo. Ale
abychom tradici dodrželi, uspořádala se schůze
členů a pozvaných v měsíci srpnu a tam jsme
využili našich členů harmonikářů, kteří nám
k posezení zakoncertovali.
Vrátil bych se ke schůzi v červnu, kde nebylo
odsouhlaseno vystupování harmonikářů, ale
vznikla tam dobrá myšlenka na znovuzprovoznění sušárny a moštárny. To bylo 85-ti % hlasů
odsouhlaseno a taky se hned na této myšlence
začalo pracovat. Sešli jsme se na místě samém
a určili si práce, které je nutno provést, aby
mohlo být toto zařízení provozuschopné. Velmi
nám při tom pomáhal bývalý provozovatel Josef
Zábojník ve spolupráci s Pavlem Blahošem. Některé prvky se musely vyrobit nově, ale většina
se jenom vyčistila a případně natřela.
Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří se této
obnovy zúčastnili, abychom mohli 16. září 2020
zahájit ve spolupráci s obecním úřadem jak sušení, tak i moštování ovoce.
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Přítomni byli členové z řad zahrádkářů, starosta obce pan Bartoš a nakonec při moštování
i naši mladí zahrádkáři, kteří v tomto roce zahájili činnost a z moštování si odnesli nějaké naplněné „petky“ čerstvě natočeného moštu.
Rádi bychom v této činnosti pokračovali
i pro veřejnost, ale stojíme před problémem najít
nějakou osobu, která by zodpovídala za provoz
tohoto zařízení po dobu jeho užívání tj. měsíce
září – říjen. Zájemci se mohou přihlásit u pana
Ing. Verbergera Jiřího st., nebo u starosty obce
pana Bartoše.

Mladí pomocníci při moštování.

V tomto roce jsme z důvodu zákazu pořádání
veřejných akcí vynechali zájezd na tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin v obci Machová.
Doufáme, že v příštím roce už to bude lepší, neboť tato výstava patří mezi nejlepší na okrese
a je pro nás velkou inspirací.

A nakonec ještě pár pranostik:

Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat
za vstřícný přístup k našemu zahrádkářskému
spolku Obci Ludkovice za to, že nám poskytla
finanční dotaci na naši činnost, opravu ovocného lisu a zařízení sušárny.

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

Když krtek ryje v lednu,
končí zima v květnu.
Suchý březen, studený duben,
mokrý máj, bude v stodole ráj.
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Jaroslav Pleca st. a Ing. Jiří Verberger st.

Společenský život v době koronavirové

V letošním roce jsme byli bohužel nuceni zrušit většinu společenských akcí, které by jinak
Obec Ludkovice pořádala. A tak jsme postupně
přišli o dětský karneval, setkání důchodců, společnou brigádu, den obce, lampionový průvod
a také o rozsvěcování vánočního stromu i mikulášskou besídku. Nicméně jsme úplně nezaháleli. Ve chvílích, kdy se vládní nařízení ales-

poň trochu uvolnila, předávali jsme po domluvě
s občany alespoň dárkový koš a gratulaci našim
milým jubilantům. V letošním roce se to týkalo
celkem třiceti oslavenců a také jedné zlaté svatby. Naštěstí nějaké společenské vyžití připravily
pro občany naše spolky, a tak se nás letos týkala pouze organizace divadelního vystoupení
a taky jedna velmi podařená letní akce.
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Ve spolupráci s děvčaty „nejen“ z Ludkovic jsme
11. července uspořádali pro děti „Letní hrátky“,
neboli dětský karneval. Původní plán, uskutečnit akci v areálu pod přehradou, nám zhatilo počasí, a tak jsme karneval přesunuli do kulturáku.
Pro děti byl připravený zábavný program, soutěže, diskotéka, promítání pohádky aj. Přestože
se akce konala v období dovolených, sešlo se
zde mnoho dětí i s rodiči a prarodiči. Letní hrátky začaly ve tři hodiny a pak už se jen soutěžilo, tancovalo a kreslilo. Také byly vyhodnoceny
nejhezčí masky a pro všechny bylo připraveno
bohaté občerstvení.

Už nyní se těšíme na další ročník dětského karnevalu. Za „fajnově“ připravený program včetně
nejmenších detailů patří díky Terezce Bednaříkové a také celému kolektivu dobrovolníků :-).
Velmi se těšíme až tahle „Covidová“ záležitost
odezní a budeme pro Vás opět moci připravovat kulturní vyžití k Vaší i naší spokojenosti.
A nebojte se, už se připravuje něco velkého,
ale o tom se brzy dozvíte.
Za kulturní výbor Vás zdraví
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Jitka Studená, Markéta Šůstková,
Viktorie Janečková a Filip Kunorza

Počasí - tak nějak to snad bylo
Letos jsem se zkusmo zamyslel (což se zas
nestává často) a řekl si, že pokud přece jen vyplodím něco do zdejšího „plátku“, mohl bych se
o to pokusit dříve než jen den před pomyslnou
uzávěrkou. Tak nějak jsem to plánoval i loni,
předloni a ještě před tím... No a dopadlo to vždy
tak, že jsem to štrikoval horkou jehlou pár hodin
před předáním. Pardon. Vlastně jednou mne literární múza políbila již v srpnu, ovšem ten článek se nakonec do zpravodaje nedostal. Bylo to
v roce 2012. Tak jsem ho nakonec „uschoval“
alespoň v místní knihovně. No, abych to tady
ale zbytečně nenatahoval a neokecával - škoda
papíru - pustím se do toho.
Tak tedy. Bylo nebylo. Ještě v době nedávno
minulé bejvávalo zvykem, že rok tvořila čtyři
roční období: jaro, léto, podzim a zima. A co
se nestalo. Jaro opět vytáhlo ze země první
nedočkavce, léto taky nabídlo něco ze svého
horkého umění, podzim se znovu obarvil do své
pestrosti a pak se čekalo a čekalo na to poslední, mrazivé a zimní, které ten starý rok uzavírá
a nový spouští. A „vono“ nic. Skutečná zima
tohoto roku - zima 2019 - 2020, byla skutečně
jen parodií, a to dokonalou. Sníh viděti? To bylo
možné jen z Ladových obrázků či zaprášených
starých fotografií a nějaký větší mráz taktéž.
Mohl bych napsat - k radosti všech řidičů. Není
proto divu, že se významnější sněhová pokrývka, která by stála za řeč a mně za záznam, vyskytla jen ve dvou dnech: 19. ledna a 28. února
s maximální výškou 5 cm (19. ledna). Rekordně
slabý byl i mráz. A to přesto, že mrzlo všech
jednatřicet lednových dní. Nejchladnější ráno
nastalo hned 2. ledna, kdy teplota spadla na,
jen těžko uvěřitelných, - 9,2 °C. Je to zatím poprvé, co jsem během roku nenaměřil mráz pod
-10 °C. Ale do konce ještě nějaký čas zbývá, tak
se třeba zadaří v prosinci. Ku prospěchu této
nezimy lze snad přičíst jen to, že se nevyskytovala vysoká denní maxima, která by škádlila

přírodu k jejímu rychlejšímu probuzení. Jak už
jsem se zmiňoval výše, po sněhové stránce si
zima vystačila s pouhopouhými dvěma dny. Po
té teplotní se ještě připomněla jednou, a tak trochu netradičně, až na přelomu března a dubna.
Nebyly to žádné extra mrazy, ovšem na mnoha
místech v ČR stačily na to, že právě na začátku
dubna byly naměřeny nejnižší teploty za celou
zimu. Mrazy nás pak v hojném počtu navštěvovaly až do konce května. Zdá se, že tento trend
teplých zim a mrazivých jar bude pokračovat.
Jaro postupně převzalo otěže. Po tak zpackané zimě to však nebylo obtížné. Průměrný
březen přešel k prosluněnému a suššímu dubnu a následně chladnějšímu květnu. Až na ty
mrazy celkem sympatické středoevropské jaro.
Jak postupoval čas směrem k létu, přibývalo
i deště. Nejlépe se v tomto vyznamenal červen.
Pršelo téměř každodenně a ti, co se ještě stále „vyžívají“ v profesi zvané sušení sena, se
natrápili dosyta. Usušit letos v červnu byl takový vrcholný majstrštyk. To ovšem nebyla jediná
radost, kterou si letošní červen nachystal do
svého černého scénáře. Nesmím opomenout
na silné krupobití 13. června, aspoň tedy v některých částech obce, které znehodnotilo relativně velkou část ovoce a zeleniny. U nás na
Kútech to padalo velice sympaticky, kvalitně
a dlouze. Všechno děravé jak řešeto. Přes to
všechno začaly prázdniny a hlavní období léta.
Podle světových předpovědí mělo být letošní
léto suché a horké. Podle těch českých dokonce pětisetletě suché. Ani jedno se nenaplnilo.
Teplotně bylo příjemně teplé bez větších extrémů a srážkově vlhčí a nestabilní. Co letošnímu
létu scházelo bylo nějaké vícedenní slunečné
a bezesrážkové období. Téměř po celou letní
sezónu, den co den, hrozily nějaké přeháňky.
Jen na přelomu prázdninových měsíců se to
trochu zklidnilo.
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No a když jsme uprostřed léta a dovolených, je
tu otázka, kdy si tu dovolenou vlastně vzít, aby
to počasí vyšlo. Letos to bylo tak, že nejsuššími dny v týdnu byly čtvrtky, od začátku roku
v nich dohromady napršelo 51,1 mm, a ty nejuplakanější zase víkendové soboty - 167,8 mm.
I ostatní dny v týdnu měly kolem 100 mm srážek a víc, takže čtvrtek jednoznačně vyčníval.
Abych se ještě, s blížícím se podzimem, vrátil
k teplu, tak to největší nastalo 9. a 10. srpna
s hodnotou 32,7 °C.

tedy den před, jak jsem v úvodu hlásal, pomyslnou uzávěrkou a opět jsem se nedokázal
vyhecovat k tomu, abych si splnil své přání
a sen a dokončil toto „dílo“ včas. No snad se splní alespoň ta Vaše přání. Ale abych to nakonec,
s přihlédnutím k datumu, zakončil trošku stylově. Jestli se to tedy dá tak nazvat. Přišel bych
sem s úryvkem jedné písně, ve které se praví:
„Po roce vánoce, vánoce přicházejí, šťastné
a veselé“. Tedy, ať takové i jsou...

Léto se pomalu loučilo se svou vládou a než
nás astronomicky 22. září opustilo, přišlo
s nejslunečnějším počasím za celé jeho trvání. Bylo to v září. Od 7. do 24. září převládalo
skoro jasné, bezesrážkové počasí a díky zkracujícím se dnům i s příjemnými teplotami mezi
22-28 °C. Bylo to hezké rozloučení s letošním
létem, protože pak nastalo již temné, upršené
a daleko chladnější období. Hlavně říjen v tomto vyčníval. Zařadil se mezi rekordně deštivé
měsíce. Se svým úhrnem 204,7 mm (což je
zhruba třetina průměrného ročního úhrnu), je to
zároveň nejdeštivější měsíc tohoto roku a taky
nejdeštivější měsíc od začátku mého měření.
I na řadě míst východní Moravy to byl nejsrážkovější říjen od začátku měření.
K těm rekordům ještě dodám, že letošní rok se
stane se svým prozatímním úhrnem 833,9 mm
nejdeštivějším rokem minimálně za posledních
20 let. Není proto divu, že na takové úhrny zareagovala i koryta zdejších potoků a zaplnila
se bouřící se vodou. Naštěstí včas přestalo
a v listopadu již převládalo sušší počasí s bohatou nízkou oblačností a mlhami. Díky pár
jasným nocím se vyskytly i první mrazy nadcházející zimní sezóny, které si většinou nárokuje
říjen. Jestli a kdy uvidíme i první sněhové vločky, toť otázka.

Miroslav Žmolík ml.
Počasí 2020 v číslech
Průměrná roční teplota

+10,90 °C

Nejvyšší teplota

32,7 °C (9. a 10. 8.)

Nejnižší teplota

-9,2 °C (2. 1.)

Nejteplejší měsíc

srpen
(prům tepl. 19,83 °C)

Nejchladnější měsíc

leden
(prům tepl. 0,12 °C)

Nejvyšší minimum

16,6 °C (29. 8.)

Nejnižší maximum

-1,9 °C (25. 1.)

Dny ledové
max teplota pod 0 °C

5

Dny mrazové
min teplota pod 0 °C

108

Dny letní
max teplota nad 25 °C

66

Dny tropické
max teplota nad 30 °C

16

Roční úhrn srážek

833,9 mm

Nejsušší měsíc

duben (14,4 mm)

Nejdeštivější měsíc

říjen (204,7 mm)

Nejvyšší denní úhrn

43,3 mm (14. 10.)

Počet dní s bouřkou

18/ 1 s kroupami

Nejvyšší sněhová pokrývka

5 cm (19. 1.)

Nejvyšší nová sněh. pokrývka

5 cm (19. 1.)

Počet dní se sněh. pokrývkou

2

Celková suma
napadlého sněhu

8 cm

A já si teď uvědomuji, že už je 24. listopadu,
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Data k 25. 11. 2020

Vítání našich občánků

Společenská kronika 2020
Narození:

			

Ondřej Urbanec

David Talaš

Viktorie Zichová

Jan Kubáček

Barbora Talašová
Sňatky:		
Tereza Malotová a David Blaha

Martin Janča a Markéta Suchánková

Radek Mikel a Michaela Častulová

Karolína Plšková a Martin Surý

Zlatá svatba:		
Stanislav a Ludmila Hrbáčkovi
Úmrtí:
Drahomíra Janíčková, 94 let
Úmrtí bývalých občanů:
Miroslav Plášek, 67 let (Loučka)

Miroslav Gergela, 67 let (Nezdenice)
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Pohyb obyvatelstva

Celkem

Z toho Ludkovice

Z toho Pradlisko

Počet obyvatel k 1. 1. 2020

722

650

72

I. Přírůstek (počet osob)
Narozeno:

5

5

0

Přistěhováno:

5

5

0

Zemřelo:

-1

-1

0

Odstěhováno:

-7

-7

0

Počet obyvatel k 31. 12. 2020

724

652

72

z toho děti 0 – 14 let

105

96

9

II. Úbytek (počet osob)

z toho mládež 15 – 17 let

32

28

4

z toho dospělí nad 18 let

587

528

59

Z celkového počtu dětí do 18 let (137 os.) je 61 chlapců a 76 dívek.
Z dospělých 587 osob je 299 mužů a 288 žen. Průměrný věk obyvatel je 41,9 let.
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.

Platba místních poplatků na rok 2021
Milí spoluobčané,
v posledních měsících jsme žili se stínem koronaviru a snažili se dodržovat všechna opatření vlády. Jedním z mnoha vydaných krizových
opatření bylo i nařízení na omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců a dalších
úředních osob s osobami z řad veřejnosti
na nezbytně nutnou úroveň. Vláda nařídila
všem správním orgánům, aby v rámci svých
pracovišť zavedly opatření pro omezení osobních kontaktů spočívající zejména v:

ještě čeká, než se budeme moci vrátit k běžnému fungování úřadu. Zdraví je jistě pro všechny
nejdůležitější prioritou a proto jsme se rozhodli
upravit náš dosavadní způsob výběru místních
poplatků v hotovosti (tj. od začátku roku) a posunout hotovostní platby na jarní období, které
snad už bude pro osobní jednání příznivější.
OZNAMUJEME:
Výběr místních poplatků v hotovosti bude zahájen od 1. března 2021 a potrvá do 31. března 2021. Úhrada poplatků bezhotovostním
převodem na účet obce je i nadále možná
od počátku roku, nejpozději do 31. března.

- upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před kontaktem
osobním a to ve všech případech, kdy je to
možné,
- omezení rozsahu úředních hodin orgánů
na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin
v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost.

Zároveň Vás tímto chceme požádat, abyste
v co nejvyšší míře využili pro úhradu své poplatkové povinnosti platbu bankovním převodem.
Jak to bude v případě bezhotovostní platby
s nálepkami na popelnice, nebo nákupem žlutých pytlů na plastové odpady:

Daná opatření byla realizována od 8. října také
na našem obecním úřadě. Nevíme, jak dlouho
tato situace potrvá, nebo co nás v budoucnu

Nálepky na popelnice - po zaplacení poplatků
Vám nálepky na popelnici v požadovaném množství doručíme včas do Vaší poštovní schránky.
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Žluté pytle: - na základě telefonické domluvy
Vám pytle v tomto období také můžeme doručit,
platbu lze provést na účet současně s poplatky,
nebo jiným dohodnutým způsobem. Jeden pytel
stojí 4,- Kč, celé balení, tj. 25 ks, je za 100,- Kč.
Sazby místních poplatků na rok 2021
- pro výpočet celkové platební povinnosti:
A. Poplatek za odpady:
• 400,- Kč za každou fyzickou osobu s trvalým
pobytem v obci (včetně cizinců).
• 400,- Kč za rekreační objekt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Osvobozeny od poplatku jsou
osoby umístěné v domovech pro seniory nebo
v domovech pro osoby se zdravotním postižením, děti narozené v roce, na který je poplatek
vybírán, osoby s trvalým pobytem v místě ohlašovny a občané žijící trvale mimo ČR.
B. Poplatek ze psa: (platí se ze psů, starších
3 měsíců):
• 100,- Kč za jednoho psa
• 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Částečné úlevy a osvobození mají
osoby přihlášené mimo zastavěnou část obce.
Máte-li nějaké změny v poplatkové povinnosti ze psa oproti minulému roku (např. pořízení
nového psa, úhyn psa, aj.) oznamte změnu
na Obecní úřad Ludkovice ještě před provedením platby, nejlépe do konce měsíce ledna 2021, aby správce poplatku mohl nastavit
údaje pro předpis pohledávky ve správné výši.

V případě dotazů, či nejasností týkajících se
místních poplatků, nebo budete-li chtít předem zkonzultovat vypočítanou výši svých poplatkových povinností, můžete kontaktovat
obecní úřad telefonicky na číslo: 577 131 933,
popř. e-mailem na adresu: ludkovice@volny.cz
Pro platbu poplatků převodem na účet
obce uvádíme potřebné platební údaje:
číslo účtu obce: 6423661/0100
částka k úhradě: vypočítaná celková výše
poplatků za odpady + za psa,
popř.+ za pytle, variabilní symbol: uveďte
číslo popisné (popř. evidenční)
konstantní symbol: 558 (nepovinný údaj)
specifický symbol: uveďte požadovaný
počet nálepek na popelnici
Věříme, že v dnešní době moderních technologií nebude pro většinu z Vás žádný problém
uhradit poplatky bezhotovostním způsobem
z pohodlí domova, ale že naopak bude pro obě
strany přijatelnější variantou.
A pro občany, kteří tuto možnost nemají nebo
z jiných důvodů preferují hotovostní způsob
úhrady, ponecháváme pro platby v hotovosti
celý měsíc březen.
Přeji všem krásné Vánoce a šťastný nový rok!
Jindra Zábojníková
Obecní úřad Ludkovice

Termíny svozu odpadů v roce 2021
Termíny svozu SKO / Svoz 1x 14 dnů po celý rok
2. 1.

15. 1.

29. 1.

12. 2.

26. 2.

12. 3.

26. 3.

10. 4.

7. 5.

21. 5.

4. 6.

18. 6.

2. 7.

16. 7.

30. 7.

13. 8.

23. 4.
27. 8.

10. 9.

24. 9.

8. 10.

22. 10.

5. 11.

19. 11.

3. 12.

17. 12.

31. 12.

10. 5.

7. 6.

5. 7.

2. 8.

30. 8.

14. 5.

11. 6.

9. 7.

6. 8.

3. 9.

Termíny svozu TO / Sáčkový svoz plastů 1x měsíčně
18. 1.

15. 2.

15. 3.

12. 4.

27. 9.
25. 10.
22. 11.
20. 12.
Termíny svozu TO / Svoz skla 1x měsíčně
22. 1.

19. 2.

19. 3.

16. 4.

1. 10.

29. 10.

26. 11.

24. 12.

Termíny svozu NO: 28. 4. a 29. 9. 2021.
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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