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Vážení spoluobčané, 

závěr roku se nezadržitelně blíží, proto mi do-
volte, abych ho ve stručnosti zrekapituloval.
Začátek roku nás bohužel opět zastihl v ne-
lehké situaci, zejména kvůli probíhající pande-
mii. Mnozí z nás marně doufali, že se vrátíme 
„do normálu“, ale opak byl pravdou. Opět jsme 
nemohli pořádat společenské a kulturní akce, 
děti chodit do školy atd., však už to všichni zná-
te. Přese všechny tyto nesnáze a úskalí však 
život šel dál.

K fungování obecní samosprávy patří přede-
vším dobře zpracovaný rozpočet, k němuž jsme 
v letošním roce neměli dobré predikce. Nikdo 
z nás totiž ani netušil, jak se bude ubírat ekono-
mická situace, od které se odvíjí přerozdělová-
ní daní do obecního rozpočtu. I díky úsporám 
z minulého období jsme mohli sestavit poměrně 
stabilní rozpočet bez zadlužení obce, ve kterém 
jsme se zaměřili hlavně na dokončení stávají-
cích projektů. 

Počátkem roku byla zahájena rekonstrukce 
sociálního zařízení v sále tělocvičny. Byly zde 
provedeny rozvody plynového a vodovodního 
potrubí, elektrické rozvody, výměna odpadů 
a dlažeb, nové podlahy, obložení a osazení 
dveří. Bohužel se protáhl termín zahájení pro-
vozu, přesto se domnívám, že se rekonstrukce 
povedla ke spokojenosti všech. V letních měsí-
cích na tyto práce navázala výměna plynového 
kotle v budově školy, včetně kouřovodu. Násled-
ně byly zahájeny práce na dokončení areálu 
u myslivny, který byl budován pro účely sboru 
dobrovolných hasičů a ostatních složek. Na tyto 
práce navázaly opravy mostků na Pasekách, 
u školy a oprava místní komunikace k obecnímu 
úřadu. Co se nepodařilo uskutečnit v letošním 
roce, byla úprava sběrného dvora u školy. Mimo 
investiční akce je rozpracována Změna územ-
ního plánu č. 1, která by měla být schválena 
v nejbližší době.

V rozpočtu na příští rok připravujeme opravy 
a údržby dle harmonogramu. Mezi navrhované 

Slovo starosty
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plány patří nátěry sloupů veřejného osvětlení, 
mostků, střech na obecních budovách, opravy 
chodníků, nátěry konstrukcí a fasády ve spole-
čenském areálu, sběrné místo u školy, dokon-
čení oprav místních komunikací, opravy soch 
a místních památek. Ve spolupráci se soukro-
mým investorem se připravuje výstavba vysílače 
na posílení telefonního signálu. Z neinvestičních 
plánů jsou to: studie lokalita Chrástka - výstav-
ba rodinných domů, studie Chodník u vodárny 
a další. Většina akcí souvisí i s plánovanými osla-
vami výročí obce Ludkovice – 610 let od jejího 
vzniku a se záměrem uskutečnit setkání rodáků.

Touto cestou chci poděkovat všem zastupitelům 
za jejich práci v dosavadním volebním období, 
všem pracovníkům obecních zařízení, kteří svou 
prací zajišťovali služby ke spokojenosti všech ob-
čanů i podnikatelům a partnerům, kteří podporo-
vali naši obec. 

Závěrem bych chtěl všem popřát příjemné vá-
noční svátky a do nastávajícího roku 2022 ze-
jména pevné zdraví, štěstí, spokojenost a životní 
optimismus.

Stanislav Bartoš
starosta obce

Nové obecní vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství

Koncem r. 2020 byl v České republice schvá-
len nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
Nahradil téměř dvacet let starý původní zákon 
z r. 2001. V souladu s evropskými směrnicemi 
a nařízeními zavádí mj. postupné zvyšování 
poplatku za ukládání využitelných a recyklo-
vatelných odpadů na skládky ze současných 
500 Kč za tunu až na 1 850 Kč v r. 2029.
Tento zákon představuje významnou změnu, 
která měla dopad také do zákona o místních 
poplatcích, kde byla zcela změněna úpra-
va týkající se poplatku za komunální odpad. 
Všechny obce proto musely vydat obecně zá-
vazné vyhlášky s pravidly odpovídajícími nové 
právní úpravě a stanovit poplatek za komunální 
odpad. S účinností od 1. ledna 2022 zastu-
pitelstvo obce vydalo dvě obecně závazné 
vyhlášky (OZV):
• OZV č. 1/2021 o stanovení obecního sys-

tému odpadového hospodářství,
• OZV č. 2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství.
Obě vyhlášky jsou zveřejněny v plném znění 
na webových stránkách obce Ludkovice.
První vyhláška stanovuje způsob a systém 
odkládání jednotlivých druhů odpadů, druhá 
vyhláška vymezuje okruh poplatníků a urču-

je výši poplatku za stanovený obecní systém. 
Ve stručnosti lze shrnout, že obsah vyhláš-
ky o místním poplatku zůstal stejný, jediné co 
se změnilo, je sazba ročního poplatku za jed-
noho poplatníka. Dosavadní poplatek 400 Kč 
občané platili beze změn posledních deset let 
a v současné době už nebylo možné jej udržet 
na stejné výši. Také nový zákon počítal se vzrůs-
tajícími náklady obcí, proto stanovil horní hranici 
pro tento typ poplatku až na 1 200 Kč.

Zastupitelstvo obce Ludkovice schváli-
lo místní poplatek za obecní systém od-
padového hospodářství ve výši 500 Kč 
za osobu a rok, s platností od 1. 1. 2022. 
Termín splatnosti poplatku je do 31. března 
2022. 

Poplatek ze psa zůstává ve stejné výši tj.100 Kč 
za jednoho psa.
PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ (za odpady 
+ ze psa): Žádáme tímto občany, aby stejně 
jako v loňském roce, v co nejvyšší míře zasílali 
své roční poplatky bezhotovostním převodem 
přímo na účet obce. Poplatky na účet může-
te začít platit od 1. ledna do 31. března 2022. 
Po úhradě poplatku Vám bude doručen domů 
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požadovaný počet nálepek na popelnici. 
Výběr poplatků v hotovosti na obecním úřadě 
bude zahájen od 1. března.
Poznámka:
Změny oproti minulému roku týkající se po-
platkové povinnosti „ze psa“ (nový pes, úhyn) 
oznamte na obecním úřadě ještě před provede-
ním platby.

Přeji Všem do nového roku hodně sil, optimis-
mu a pevného zdraví.

Jindra Zábojníková 
OÚ Ludkovice

Základní škola

V roce 2021 jsme vyučovali střídavě distančně 
a střídavě jsme se učili ve škole. Online výuku 
jsme realizovali na platformě Teams, jako vět-
šina škol v naší republice. Zpočátku jsme s on-
line výukou zápolili,  nakonec jsme se ale nau-
čili s Teamsy pracovat a distanční výuku jsme 
zvládli. Samozřejmě, že pro žáky první a druhé 

třídy distanční výuka nikdy nemůže nahradit vý-
uku přímo ve třídě. Ačkoliv učivo první a druhé 
třídy díky velké pomoci rodičů zvládli, chyběl jim  
kontakt s ostatními dětmi a učitelkou ve třídě. 
12. dubna se žáci mohli vrátit do lavic při dodr-
žení podmínky nošení respirátorů a antigenního 
testování 2x týdně.  

PLATEBNÍ ÚDAJE PRO PLATBU 
PŘEVODEM NA ÚČET OBCE:

číslo účtu: 6423661/0100
částka k úhradě: vypočtená celková 

částka poplatků (za odpady + ze psa)
variabilní symbol: číslo popisné domu 

(nebo evidenční číslo rekreačního objektu)
specifi cký symbol: požadovaný počet 

nálepek na popelnici 
(1 nádoba = 1 nálepka)
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Díky lockdownu a poté přísným hygienickým 
opatřením se nekonaly žádné kulturní ani osvě-
tové akce, nezúčastnili jsme se žádné soutěže.
V červnu jsme mohli díky rozvolnění vyjet 
na školní výlet do Hostětína, kde se děti zapojily 
do ekoprojektu Živá a mrtvá voda. Také jsme 
navštívili statek Horní Dvůr. Tam se děti zážit-
kovou metodou seznámily se životem na statku 
a 30. června jsme rozdali vysvědčení a zakončili 
tak náročný školní rok.

Od září 2021 musíme mít od zřizovatele schvá-

lenou výjimku z nejnižšího počtu žáků, protože 
v první třídě máme jen 9 žáků a ve druhé 11. 
Prvního září také posílila pedagogický sbor paní 
Monika Trojáková z Luhačovic jako asistentka 
pedagoga.

V září jsme využili víceméně příznivé epide-
miologické situace a zorganizovali školní výlet  
do Ekocentra Veronica v Hostětíně, kde jsme se 
zúčastnili projektu „Piju mošt – co ty?“ Žáci se  
učili zážitkovou metodou poznávat různé druhy 
jablek, ale i ovoce, které není moc známé (dřin-

ka, kdoule). Podívali se jak vypadá 
a jak funguje stará sušárna ovoce 
a vyzkoušeli si společně moštovat 
nasbíraná jablíčka. Říjen nebyl 
pro naši školu příznivým měsícem, 
protože od poloviny října jsme 
museli díky nákaze covid do ka-
rantény a výuka probíhala (pokud 
to bylo možné) opět distanční for-
mou. Situace je zkrátka náročná 
a je to vidět i v naší škole. Proto 
přeji všem co nejvíce pohodové 
Vánoce a hodně zdraví a pevné 
nervy v novém roce.

Mgr. Viktorie Janečková
ředitelka školyZákladní škola Ludkovice 2021/22, 1. třída
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Mateřská škola

Opět se blíží konec roku, 
a proto bych Vás chtěla se-
známit s novinkami naší 
mateřské školy. Personál-
ní obsazení zůstalo stejné 
a o Vaše děti se starají dvě 
kvalifi kované učitelky Mgr. 
Lenka Švadleňáková a Zu-
zana Mlčáková. Také provoz 
je beze změn. Zahajujeme 
ráno o půl sedmé a provoz 
je ukončen v šestnáct hodin. 
V tomto školním roce je do 
naší mateřské školy zapsá-
no dvacet šest dětí. Z toho je 
patnáct děvčátek a jedenáct 
chlapců. Děti jsou ve věku 
od tří do šesti let. Do první tří-
dy základní školy by k první-
mu září 2022 mělo nastoupit 
jedenáct předškoláků.

Nadále paní učitelka Mgr. Lenka Švadleňáková 
vede kroužky „ANGLIČTINA HROU“ a „HÝBÁN-
KY“. Oba kroužky zaštiťuje SVČ v Luhačovi-
cích. Ztížené podmínky spojené s hygienickými 
opatřeními se nevyhnuly ani naší školce. 

Začátkem kalendářního roku jsme museli třídu 
v MŠ uzavřít, protože byly nemocné tři děti, 
z personálu nikdo. Po ukončení karantény jsme 
se všichni těšili do školky. Ne však nadlouho.
Velkou část školního roku byla práce v mateř-

ské škole přerušena nebo 
omezena v rámci hygienic-
kých opatření v důsledku 
pandemie. Pokud byla škol-
ka uzavřena, tak obě učitelky 
pracovaly s předškoláky dis-
tančně. Rodičům těchto dětí 
byly zasílány pracovní mate-
riály emailem nebo si je mohli 
po domluvě vyzvednout 
v MŠ. Bylo to náročné 
pro obě strany, ale myslím si, 
že jsme to společnými silami 
zvládli na výbornou.
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Pro děti jsme měli připraveno mnoho kulturních 
a společných akcí, tak jako každý rok. Je nám 
líto, že děti o tyto akce přišly. Až v červnu, kdy 
se některá hygienická pravidla zmírnila,  jsme 
se to dětem snažili vynahradit. Jako první jsme 
naplánovali výlet do Luhačovic. Cestu jsme 
zpestřili z Biskupic jízdou vlakem. Některé děti 
jely vlakem poprvé. I když cesta byla krátká, 
všem se nám moc líbila. Výlet jsme zakon-
čili procházkou po Luhačovicích s ochutnáv-
kou lázeňských oplatků, lázeňských pramenů 
a zmrzliny. Pro děti to byl velký zážitek. Také se 
nám podařil uskutečnit výlet do ZOO v Lešné. 

Za velmi vydařenou akci, kterou jsme nazva-
li PIRÁTSKÁ NOC, můžeme považovat také 
nocování předškoláků ve školce. Velmi pečlivě 

jsme se na ni všichni připravovali. Vyrobili jsme 
si pirátské masky a vyrazili k místnímu „moři“ 
zkontrolovat, zda se neblíží nějaká loď s pokla-
dem. Po vyhodnocení situace, že žádný koráb 
nepřiplouvá, jsme se společně vrátili na naši 
základnu. Po malém občerstvení jsme ulehli ke 
spánku. Všichni piráti byli moc stateční a noc 
bez rodičů přežili bez slziček a strachu. Ráno 
jsme rodičům předávali jejich ratolesti spokoje-
né a plné dojmů a zážitků. Snad se už v brzké 
době situace uklidní a vše se vrátí do normálu.

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

Zuzana Mlčáková 
učitelka MŠ
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Školní družina

Všichni to teď máme v životech i v práci jiné. 
Moje loňské prosby nebyly bohužel vyslyšeny 
a školní družina má za sebou další rok plný 
omezení, nařízení a zákazů.

Na začátku školního roku jsme plny optimismu 
naplnily plánovací kalendář báječnými akcemi 
pro děti a naplánovaly vystoupení a besídky. 
Bohužel 14. října došlo z důvodu nepříznivé 
covidové situace k uzavření škol, které trvalo 
do 18. listopadu. Do školy se mohli vrátit jen 
prvňáčci a druháci za dodržování přísných opat-
ření. Děti i učitelky musely mít po celou dobu 
ve škole nasazenou roušku. Podmínkou bylo za-
chování homogenity kolektivu. Z tohoto důvodu 
nemohli školní družinu navštěvovat žáci 3. - 5. 
ročníku. Platil zákaz pořádání kulturních a spor-
tovních akcí. Tradiční rozsvěcování vánočního 
stromu s Mikulášskou nadílkou bylo zrušeno.

K naší velké radosti v lednu napadl sníh, tak 
jsme si ho užívali. Stavění sněhuláků a bobo-
vání na Planýrce děti velice bavilo. Další ce-
lostátní lockdown byl vyhlášen od 1. března 
do 12. dubna. Školy znovu přešly na distanční 
výuku. Až v posledním květnovém týdnu došlo 

k rozvolnění opatření a školní  družinu mohli 
navštěvovat všichni přihlášení žáci. To bylo ra-
dosti! Činnosti byly zaměřené hlavně na pobyt 
venku a na sportovní aktivity, které během nou-
zového stavu chyběly dětem nejvíc. Děti venku 
na zahradě nacvičovaly taneční vystoupení, 
které předvedly na Dni obce. V letošním škol-
ním roce se do družiny přihlásilo 30 dětí. Nej-
raději trávíme čas na školní zahradě a na hři-
šti. Hrajeme hry, fotbal, stavíme hrady z písku. 
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Místní knihovna

A je to tady. Tma je už v pět, na zahradě není 
už nic vidět a tak si bez výčitek můžeme sed-
nout do křesla a pustit se do čtení. „...že nemá-
te co číst!?“ Stačí přece zajít do naší knihovny 
a máte vystaráno. Čeká tu na vás plno zajíma-
vých titulů. Jen tak namátkou: Karin Lednická 
- Šikmý kostel, Viktorie Hanišová – Houbařka, 
Alena Mornštajnová – Listopád, Jaroslava Černá 
– Útesy a další a další...Je tady řada historických 
románů od autorů Vondrušky, Přibského či Bře-
zinové. Nechybí ani zástupci světové literatury 
jako třeba bestsellery od Schari Lapeny – Man-
želé odvedle, B.A.Paris – Za zavřenými dveřmi. 
I oblíbená autorka románů pro ženy Jojo Moy-
esová nebo skvělá a velice čtivá a žádaná Táňa 
Keleová-Vasilková tu mají bohaté zastoupení.

Kniha je fi lm, který se odehrává v mysli čtenáře. 
Proto chodíme do kina a říkáme: „Hm, kniha je lepší.“  Paulo Coelho

Také tu najdete spoustu detektivek a thrillerů. 
Nechybí ani životopisy slavných osobností, li-
teratura naučná, encyklopedie a široký výběr 
časopisů.

A co naše děti? Na ty určitě nezapomínám 
a stále dětskou knihovnu doplňuji a  zpest-
řuji zajímavými tituly. Stalo se už tradicí, že 
do knihovny pravidelně přicházejí děti z naší 
školní družiny. Je to hezký pocit, když vidím tu 
různorodost jejich zájmů. Začínající malí čtenáři 
si vybírají knihy trošku rozpačitě, s obavami, zda 
je zvládnou přečíst a naopak je tu znát suvereni-
ta těch starších, už zkušenějších čtenářů. Takoví 
už jsou v knihovně jako doma a mají  i své oblí-
bené žánry a autory. Tajně doufám, že ten zájem 
pro čtení jim zůstane i nadále. Ještě chci zmínit 
naši „Knihobudku“. Už nám tady zdomácněla 
a je jako kamarádka, která nezklame a dokáže 
potěšit i překvapit. Je dobře, když věci fungují 
tak jak mají a to naše „Knihobudka“ splňuje. Tak 
jako pokaždé i teď vás zvu do knihovny. Přijďte 
se podívat, popovídat nebo jen posedět mezi 
knihami. Ráda vás přivítám.                

Vaše knihovnice
Miluše Motalová

V družině panuje přátelská atmosféra. Je hezké 
vidět, jak nejstarší páťáci s úplnou samozřej-
mostí berou do hry malé prvňáčky.

Závěrem mi prosím dovolte, abych znovu vy-
slovila přání návratu do normálního života, 
ve kterém již nebude vzájemné setkávání lidí 
považováno za nežádoucí.

Kateřina Paulová
vychovatelka školní družiny
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Vážení spoluobčané,

ještě nikdy se mi nepsalo hodnocení minulého 
roku tak obtížně jako letos. Téměř všechno totiž 
dopadlo v tomto roce jinak, než jsme si původ-
ně plánovali. Nejprve bych však prostřednictvím 
zpravodaje připomněl památku našeho kama-
ráda, člena, čestného předsedy našeho spolku, 
pana Jaroslava Ivanovského, který nás navždy 
opustil před koncem roku 2020. S jeho odcho-
dem jsme přišli o člověka, který byl důležitou 
osobou naší organizace, zejména v jejích po-
čátcích. V prosinci roku 1968 byl zvolen prvním 
předsedou Tělovýchovné jednoty Ludkovice 
a tuto pozici zastával až do roku 1991. Během 
této doby vykonal nejen pro fotbal, ale i pro spo-
lečenský život v obci hodně práce. Aktivní zů-
stal i nadále a pomáhal dle potřeby, tak jak mu 
to možnosti dovolovaly. V našich vzpomínkách 
zůstane navždy zapsaný jako náš dobrý přítel 
a skvělý člověk. Život však plyne dál. Tento rok 
ale rozhodně nejel v „zajetých“ kolejích. Přehled 
naší činnosti v první polovině roku 2021 by se 
dal vyjádřit velmi stručně:
• Tradiční silvestrovský fotbal – zrušeno!
• Výroční členská schůze – zrušeno!
• Tradiční sportovní soustředění – zrušeno!
• Celá jarní část soutěže – zrušeno!

Během prvního půlroku jsme se tedy mohli, 
s ohledem na momentální pandemickou situa-
ci, věnovat pouze trénování a samozřejmě péči 
o areál. První společná akce byla až tradiční 
Červencová noc, která se však letos mimořád-
ně povedla.

Nová fotbalová sezóna začínala pro náš muž-
ský tým začátkem srpna, kdy jsme přivítali 
na svém hřišti nováčka soutěže ze Lhoty u Ma-

TJ Ludkovice

Sezóna 2021 - 2022
Z + 0 - Skóre Body

1. Mladcová 13 10 1 2 41:11 31

2. Březnice 13 9 3 1 30:14 30

3. Lužkovice 13 8 2 3 36:24 26

4. Louky 13 7 2 4 21:13 23

5. Tečovice 13 6 2 5 29:20 20

6. Holešov B 13 6 2 5 28:19 20

7. Chropyně 13 6 2 5 28:23 20

8. Jaroslavice 13 5 3 5 20:20 18

9. Kostelec 13 5 3 5 25:27 18

10. Veselá 13 5 1 7 33:32 16

11. Ludkovice 13 2 5 6 14:25 11

12.Admira Hulín 13 3 1 9 8:39 10

13. Slavkov pH 13 2 2 9 9:49 8

14. Lhota 13 2 1 10 27:33 7
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lenovic. Vítězství 4:1 na úvod sezóny bylo však 
jen jedním z mála, které nás v podzimní části se-
zóny mělo potkat. Výsledky našeho A týmu měly 
podobu dubnového počasí a v mnoha utkáních 
jsme tahali za kratší provaz. Výsledkově jsme 
tak zakončili první polovinu sezóny na neli-
chotivém 11. místě. Jednou z mála pozitivních 
věcí na této mizérii je fakt, že do těchto utkání 
museli v hojné míře nastupovat naši dorosten-
ci, kteří zaskakovali za zraněné hráče A týmu.
Díky tomu však mohli získat cenné zkušenosti 
z mužské kopané, kterou momentálně hraje-
me na krajské úrovni. Našimi soupeři jsou tak 
týmy z daleko větších obcí i měst a porovnávání 
s těmito soupeři přináší našim mladým hráčům 
cenné zkušenosti do budoucna. Možnost pou-
žít naše vlastní odchovance do mužského týmu 
je však výhodou pouze do té chvíle, než dojde 
ke kolizi utkání dospělého a dorosteneckého 
týmu. Naši mladí hráči v nedokončené minulé 
sezóně aspirovali na první příčku ve své soutě-
ži. V probíhajícím ročníku měli cíle stejné, nic-
méně výše uvedená skutečnost jim významně 
zkomplikovala dosažení této mety. Pod vede-
ním trenéra Mikuláška však kluci srdnatě bojo-
vali a nebýt několika zbytečně ztracených zá-
pasů v posledních minutách utkání, první místo 
ve skupině by je jistě neminulo. Pokud kluci 

přes zimu pořádně potrénují, mohou se směle 
poprat o příčku nejvyšší.

Ze společenských akcí se nám ještě v listo-
padu podařilo uspořádat tradiční zabijačku, 
kterou jsme chtěli poděkovat hráčům i našim 
fanouškům. Díky výborné práci řezníka, skvě-
le sehrané partě pomocníků a dobré náladě, 
jsme prožili perfektní sobotu. Také se nám jako 
obvykle podařilo uklidit celý společenský areál 
a připravit jej na zimu. Ze společenských akcí 
plánovaných na příští rok, je prozatím stanoven 
termín pro výroční členskou schůzi, a to sobota 

Sezóna 2021 - 2022
Z + 0 - Skóre Body

1. Štípa 10 7 2 1 52:20 23

2. Tečovice/Mysločovice 10 7 1 2 42:21 22

3. Bezměrov 10 7 0 3 59:32 21

4. Ludkovice/Provodov 10 6 2 2 58:20 20

5. Lutopecny/Zlobice 10 5 2 3 48:29 17

6. Březová 10 5 1 4 49:25 16

7. Dolní Lhota/Horní Lhota 10 5 0 5 51:28 15

8. Březnice 10 3 2 5 35:29 11

9. Vizovice 10 2 1 7 32:47 7

10. Lípa/Jasenná 10 2 1 7 31:48 7

11. Těšnovice 10 0 0 10 8:167 0
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Příspěvek k nejmenším fotbalistům

Momentální situace okolo mládežnické kopa-
né není příliš optimistická. Obce naší velikos-
ti už většinou nejsou schopny plnohodnotně 
složit dvě družstva - žákovské i dorostenecké, 
tak jako tomu bývalo v minulosti. Musíme tak 
v této oblasti kooperovat a jsme rádi, že naším 
partnerem je právě oddíl z Provodova, se kte-
rým máme výbornou spolupráci. 
O zhodnocení práce s mladšími 
dětmi jsem poprosil jejich trenéra 
Petra Štěpáníka.

Mladší přípravku a fotbalovou 
školičku navštěvují děti ze tří 
obcí: „Březůvek, Ludkovic a Pro-
vodova“. Pokud můžu zhodnotit 
poslední dvě covidové sezó-
ny, tak ta první, která probíhala 
za přísnějších opatření, kdy byl
v podstatě ofi ciálně sport 
na klubové úrovni po část roku 
zakázán, byl pro naše nejmenší 
kategorie paradoxně pozitivní. 

Pozitivní v tom smyslu, že došlo k nárustu hráč-
ské základny. 

Děti byly dlouho bez organizovaného pohybu 
a bez kontaktu s kamarády. Samotným dětem 
totiž sport a kolektiv chyběl. Proto hned jak se 
uvolnila pravidla pro společné trénování, rodiče 

29. ledna. Ta by měla být zároveň schůzí vo-
lební. Dále pak termín pro tradiční Červenco-
vou noc, která proběhne v pátek 15. července. 
Uvidíme, co všechno nás ještě překvapí v bu-
doucnu. Ze všeho nejvíce bych si pro náš spo-
lek přál, abychom v příštím roce mohli dělat to, 
co máme nejraději. To znamená poctivě tréno-
vat, co nejlépe hrát a dělat tak radost sobě i na-
šim fanouškům. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří ja-
kýmkoliv způsobem podporují náš spolek a přeji 
nejenom jim, ale i Vám ostatním hodně zdraví, 
štěstí a přátelství v nadcházejícím roce.

Filip Kunorza
předseda spolku TJ Ludkovice
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Sbor dobrovolných hasičů Ludkovice

Po roce Vás opět zdravím při čtení našeho 
zpravodaje. V první řadě bych ráda poděkova-
la všem členům za odvedenou práci, protože 
je nutné říct, že se zvládlo mnohé co jsme si 
v této omezující době předsevzali. Všichni jsme 
si přáli, aby svět začal zase normálně fungovat. 
Bohužel se tak nestalo a velká část roku se nes-
la v duchu překážek, restrikcí a náhlých úmrtí. 

V dubnu nás navždy opustil 
nejdéle registrovaný člen 
našeho sboru bratr Franti-
šek Gavenda. Mimo svoji 
profesionální dráhu u hasi-
čů ve Zlíně, byl dlouhých 10 
let starostou našeho sboru. 
Vždy byl aktivní při pořádá-
ní akcí, soutěží, brigád a to 
nejen u hasičů. V sobotu 
17. dubna jsme Františka 
doprovodili na jeho posled-
ní cestě a uctili jsme jeho 
památku. V tento smutný 

okamžik se stalo i něco veselého a to, že naše-
mu bratrovi při podřepu „prdly“ kalhoty :-). Děda, 
jak jsme Františkovi mnozí říkali, by se takové 
situaci určitě zasmál. Přes požehnaný věk 
za námi rád chodíval na hasičské akce a hlav-
ně fašanky, ty měl tuze rád a když to zdravíčko 
dovolilo, vždy s námi obešel velkou část dědiny. 
Všem nám bude moc chybět.

začali vyhledávat pohybové aktivity v blízkém 
okolí. V tomto roce se nám hráčská základna 
rozrostla cca o 30 %. Když jsme viděli, jakou 
chuť mají tito mladí fotbalisti do trénování, 
tak jsme se rozhodli uspořádat o prázdninách 
1. ročník fotbalového kempu pro mladší pří-
pravku a mladší žáky. Tato akce měla takový 
úspěch, že už chystáme druhý ročník.

Druhá covidová sezóna už byla trošku jiná. Re-
strikcí už sice nebylo tolik, ale celý podzim nás 
provázela velká marodka. Pokud se v kolektivu 
objevilo nachlazení, rodiče z preventivních dů-
vodů dítě omluvili z tréninků a zápasů. Jako tre-
nér jsem s tím hodně bojoval, protože nám pak 
chyběli hráči. Zároveň jako otec druháka jsem 
toto plně respektoval a zastával stejný postoj. 

Nejdříve škola a s tím spojené povinnosti a pak 
teprve sport.

V září proběhl tradiční memoriál Honzíka Ku-
belky. Ze zúčastněných deseti mužstev mlad-
ších přípravek, jsme se umístili na pátém místě. 
V našem týmu máme velké talenty, o kterých 
ještě v Ludkovicích, Březůvkách a na Provo-
dově uslyšíme. Chtěl bych poděkovat všem 
rodičům, kteří malé fotbalisty podporují a vozí 
na tréninky. Zimní tréninky budou probíhat ka-
ždý pátek v Ludkovicích v tělocvičně a srdečně 
zveme nové fotbalisty a fotbalistky.

Přeji Vám všem hodně zdraví a štěstí v novém 
roce.

Petr Štěpáník, trenér mládeže
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Zima byla dlouhá a plánované akce jako fašank 
a výroční hasičský ples jsme nemohli uspo-
řádat. V únoru za přísných pravidel proběhla 
v naší kapli mše svatá za zemřelé i žijící hasiče. 
Zúčastnili jsme se jen v omezeném počtu.

Bohužel, ani děti se nemohly setkávat 
a věnovat se přípravě na hasičskou sezó-
nu, většina soutěží byla zrušena. Již pár let 
se naši mladí hasiči pod taktovkou vedoucí 
mládeže Soňky Caletkové věnují uzlování. 
Výsledky uzlovací soutěže za rok 2020 
se uzavřely před jeho dokončením. Starší 
žáci skončili na krásném 4. místě ze 43 
družstev a věřím, že kdyby soutěž pokra-
čovala, byli by naši šikulové na bedně :-)

Za jednotlivce zmíním tři nejlepší – Štěpán Ga-
venda, Simona Hanáková a Barbora Minaříko-
vá. V listopadu začala další uzlovací soutěž pro 
rok 2021-2022. Naši dorostenci se 20. listopadu 
zúčastnili Prštoucké uzlovačky. Dorostenky ob-
sadily krásné 2. místo. Jmenovitě: Elen Londí-
nová, Brigita Caletková, Barbora Minaříková.

Jarní postupné rozvolňování nám umož-
nilo vrátit se k organizaci společenských 
akcí, na které jsme si z minulých let již zvyk-
li. Májová slavnost stavění máje nám vyšla. 
Počasí nám přálo a tak jsme 1. května ozdobili 

a postavili máj, podotýkám nejhezčí v okolí :-) 
V přátelském duchu se neslo celé odpoledne 
a večer. Nejen my hasiči, ale i sousedé, ostatní 
pasekáři a kamarádi jsme poseděli, opekli špe-
káčky a zazpívali si. 

Ve čtvrtek 3. června se naši bratři zúčastnili mše 
svaté a slavnostního průvodu v Pozlovicích 
u příležitosti Božího těla, svátku římskokato-
lické církve. V sobotu 5. června jsme pořádali 
taneční zábavu jako první v širokém okolí. Roc-
ková kapela Křídla večer rozjela na plné pecky 
a dobře bavila přes čtyři stovky hostů. Druhý 
víkend v červenci patřil oslavám 130. výročí od 

založení sboru Luhačovice. 
V pátek 9. července po 16-té 
hodině, byl vyhlášen poplach 
a proběhlo prověřovací cvi-
čení zásahových jednotek 
13. okrsku. Úkolem byla do-
prava vody pomocí přenos-
ných motorových stříkaček 
do vzdálenosti 500 m společ-
ně s výškovým převýšením. 
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Velitel 13. okrsku zhodnotil prověřovací cvičení 
kladně. V sobotu pak proběhla hasičská sou-
těž a neděle patřila slavnostnímu průvodu, mši 
a oslavám. Během jarního a letního období se 
podařilo dodělat úpravy na novém hřišti. Zá-
kladna, dráha i okolí je připraveno na novou 
sezónu požárních soutěží.

21. srpna pořádal sbor dobrovolných hasičů 
Řetechov oslavu 80. let od založení sboru. 
Ve svátečních uniformách jsme se zúčastnili 
mše svaté a svěcení praporu. Během následují-
cího programu náš sbor provedl ukázku zásahu 
se starou koňskou stříkačkou. Po slavnostním 
obědě jsme se přesunuli na sportovní hřiště, 
kde oslavy pokračovaly.

První letošní schůze proběhla až 25. září 
v hasičské klubovně. Bylo už důležité se potkat 
a probrat jak bude dál sbor fungovat. Za po-
slední rok a půl se naše aktivity lehce utlumily. 
Hojná účast a pozitivní přístup nás nakopl a na-
plánovali jsme mnoho akcí na další rok.

Sobota 16. října patřila každoroční brigádě. 

Mimo nás dospěláků přišli na pomoc i mladí 
hasiči a hasičky. Rozdělili jsme se na dva vý-
konné týmy. Na sušárně jsme vymetli pavučiny 
ze všech rohů, naleštili poháry, vygruntovali WC 
a uklidili kuchyň.  Následovala rychlá akce „ku-
lový blesk“, odvoz starého nábytku a přivezení 
nových stolů a židlí, které nám zakoupila obec 
Ludkovice. Staré stoly a židle jsme prozatím po-
nechali na zbrojnici k blížící se akci Lampionový 
průvod. Ve zbrojnici naši chlapi uklidili, vyházeli 
nepotřebné věci a zkontrolovali výbavu zásaho-
vé jednotky. Brigáda se vydařila a všem zúčast-
něným patří velký dík.

V podvečer 1. listopadu jsme přijali SMS 
zprávu o požáru rodinného domu v Ludkovi-
cích. Byl vyhlášen požární poplach jednotkám 
profesionálních hasičů ze Zlína, z Luhačovic 
a z Uherského Brodu a jednotkám dobrovol-
ných hasičů obcí Pozlovice, Luhačovice a Lud-
kovice. Celkem k požáru vyjelo pět automobilo-
vých cisteren, dva velitelské automobily a jeden 
dopravní automobil. Byl vyhlášen II. stupeň 
požárního poplachu. Průzkumem v dýchacích 
přístrojích bylo zjištěno, že hoří ve zděné pří-
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stavbě, kde byl kotel na tuhá paliva a sklad dře-
va. Požár se rozšířil do zrekonstruovaného ne-
obývaného podkroví. Velení zásahu si převzal 
velící důstojník směny. K uhašení požáru jsme 
použili dva útočné proudy C a dva vysokotla-
ké proudy vody. Doplňování vody k hašení bylo 
prováděno z místního vodovodního řadu. Poho-
tovostní služba provozovatele rozvodů elektřiny 
provedla v části ulice odpojení od přívodu prou-
du. Po lokalizaci požáru byla rozebírána střešní 
konstrukce a s termokamerou byla vyhledávána 
skrytá ohniska hoření. Objekt byl odvětráván 
přirozeně. Na místo se dostavil starosta obce, 
který zajistil pro hasiče pitný režim. Na požářišti 
jsme setrvali do odvolání velitele zásahu. Důle-
žité je, že se nikomu nic nestalo.

Se smutkem v srdci vzpomínáme na naše-
ho bratra Josefa Zábojníka, který nás navždy 
opustil 3. listopadu 2021. Pepa byl dlouholetý 
člen SDH Ludkovice, víc jak 10 let dělal staros-
tu sboru. Mimo „hasičinu“, byl určitou dobu člen 
zastupitelstva obce, pravidelně fandil našim fot-
balistům, účastnil se obecních akcí a hlavně byl 
kamarád nejen pro nás pasekáře. Do poslední 
chvíle byl aktivní člen a také správce budovy su-
šárny, kde byl mimo jiné i nápomocen zahrád-
kářům v její modernizaci a úpravě moštárny. 

Za 12 let mé aktivní činnosti ve sboru si nepa-
matuji, že by Pepa někde chyběl. Účastnil se 
brigád, přípravy společenských akcí, zájezdů, 
poutních akcí a v neposlední řadě byl vždy 
nápomocen jako rozhodčí na hasičských sou-
těžích. Na poslední cestě jsme našeho brat-
ra Josefa doprovodili 10. listopadu v kostele 
na Maleniskách, kde jsme uctili jeho památku. 
Pepa byl hasič srdcem i duší a všem nám bude 
chybět. 

Poslední setkání hasičů v letošním roce pro-
běhlo 11. prosince na Valné výroční hromadě.  
Na základě opatření vlády ČR, jsme dostali 
doporučení k průběhu VVH. Sešel se jen výbor 
a pár členů, bez dětí a hostů.  Přečetli jsme 
zprávy o činnosti a hospodaření SDH v roce 
2020 a 2021. Přivítali jsme mezi sebou novou 
členku sboru. 

Základnu sboru ke konci letošního roku tvo-
ří celkem 43 členů, z toho 25 dospělých žen 
a mužů, 18 dětí do 18 let. V bodech jsme pro-
brali doporučení k činnosti dobrovolných hasičů 
z OSH Zlín, které nám poslala Ing. Eva Úlehlo-
vá, garant 13. okrsku. S platností od 1. prosin-
ce výbor odsouhlasil nového správce klubovny
 na sušárně paní Moniku Krajčovou. V případě 
zájmu o pronájem klubovny ji kontaktujte osob-
ně nebo na tel.: +420 739 410 960. V nepo-
slední řadě jsme stanovili termíny plánovaných 
sportovních a kulturních akcí na rok následující. 

Tak a je tu zase konec roku, čas bilancování, 
přání a předsevzetí. Mnohé jsme naplánovali 
a nevyšlo to, ale my se nevzdáváme a příští rok 
to rozjedeme :-). Úplným závěrem mi dovolte 
popřát všem klidné vánoční svátky a jen to nej-
lepší v nadcházejícím roce 2022. Těšíme se na 
Vaši podporu a potkávání se s Vámi při našich 
akcích.

Markéta Šůstková
 jednatelka SDH Ludkovice
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Činnost SDH Pradlisko 2021

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

s blížícím se závěrem roku 2021, který byl dal-
ším obdobím omezení společenského života na 
základě vývoje epidemiologické situace, se na-
bízí připomenout události spojené s činností ha-
sičů a našeho sboru, jako důkaz věrnosti hasič-
skému heslu „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.
Sbor dobrovolných hasičů Pradlisko má 25 
členů – 4 ženy a 21 mužů, z nichž je obecním 

úřadem zřízena devítičlenná zásahová jednot-
ka, která disponuje motorovou stříkačkou PS 12 
a zásahovým vozidlem Volkswagen Caravelle.
Ačkoli jsme se nemohli setkat při výroční člen-
ské schůzi sboru, ani na výroční valné hromadě 
13. okrsku, členové našeho sboru se zúčastnili 
stráže u Božího hrobu na Bílou sobotu 3. dubna 
a hasičské pouti na poutním místě Malenisko 
o první květnové neděli. V neděli 6. června jsme 
přispěli svou účastí na pouti farnosti Provodov.

26. února       FAŠANK - průvod masek dědinů ke KD Ludkovice, kde proběhne fašanková veselice

JARO        Nábor dětí do sboru

19. března     HASIČSKÝ PLES „10. ročník“ se skupinou Galaxy

       Předprodej lístků včetně rezervací na tel. čísle 731 598 119.

28. května     TANEČNÍ ZÁBAVA v areálu pod přehradou se skupinou KŘÍDLA 

11. června     TANEČNÍ ZÁBAVA v areálu pod přehradou se skupinou PROFIL ROCK + předkapela

25. června     Setkání rodáků a náplav - ukázka požárního útoku dětí

18.-21. srpna Letní kino

3. září            Pohárová dětská soutěž

Plánované akce pro rok 2022
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Stejně jako v minulém roce byly i letos omezeny 
nebo zakázány sportovní a kulturní akce, což 
se týkalo i tradičního fašankového průvodu, 
stavění a kácení máje a také nebylo možné 
uspořádat sraz rodáků Pradlisko na hasičské 
zbrojnici jako v minulých letech. Naštěstí se to 
nedotklo oslav výročí založení okolních sbo-
rů dobrovolných hasičů, na které byli pozváni 
i naši členové.

SDH Luhačovice si v tomto roce připomněl 130 
let od založení a k této příležitosti uspořádali 
námětové cvičení v pátek 9. července. Hlavní 
oslavy proběhly v neděli 11. července, kdy se 
zástupci našeho sboru zúčastnili bohoslužby 
v kostele sv. Rodiny, které předcházel slavnost-
ní průvod od místní hasičské zbrojnice za do-
provodu dechové hudby a historické i moderní 
hasičské techniky. 

Druhé prověřovací cvičení absolvovala naše 
zásahová jednotka ve spolupráci se sbory 

z 10. okrsku v pátek 30. července. Toto cviče-
ní připravil sbor dobrovolných hasičů Březůvky 
a jednalo se o dálkovou dopravu vody.

Dalšími sbory našeho okrsku, které v letošním 
roce slavily výročí založení, byly SDH Řetechov 
a SDH Provodov. V pátek 21. srpna sbor hasičů 
Řetechov oslavil 80 let od založení a o den poz-
ději si hasiči z Provodova připomněli 130. výročí 
svého sboru. Na obě tyto události byli pozvaní 
i zástupci našeho sboru.

V rámci údržby vybavení hasičské zbrojni-
ce byly obcí Ludkovice zakoupeny nové stoly 
a židle do zasedací místnosti. Poděkování patří 
také členům sboru, kteří zajistili jejich výměnu 
a odvoz původních stolů.

V polovině října se zástupce starostky našeho 
sboru oženil v kostele Panny Marie Sněžné 
a naši členové si tuto událost nenechali ujít, 
za což jim patří velké poděkování.



1818

Vážení spoluobčané, 

rok 2021 už ukrajuje poslední týdny a nám ne-
zbývá než jej začít bilancovat. Seznámím Vás 
proto s letošním děním v našem spolku. Mysli-
vecký spolek Zálesí Ludkovice vykonává právo 
myslivosti na ploše 1 156 hektarů honební plo-
chy, kterou má pronajatou od Honebního spo-
lečenstva Ludkovice. Ke dni 30. 11. 2021 tvoří 
naši členskou základnu 14 členů a 1 myslivecký 
adept, kterým je pan Jan Kučera.

Začátek roku byl ve znamení omezení spole-
čenských styků kvůli koronaviru, takže z toho 
důvodu se neuskutečnila tradiční únorová vý-
roční členská schůze za rok 2021. 

V jarním období jsme již mohli pomalu realizo-
vat tradiční brigády. Podařilo se nám letos udě-
lat poměrně velký kus práce. 

Nejdříve jsme vyrobili smrkovou tyčovinu, která 
je pro nás důležitá jakožto stavební materiál. 
Dále jsme postavili 5 posedů a k tomu proběhly 
opravy stávajících mysliveckých zařízení a také 
likvidace starých, které už dosloužily. Důležitou 
pracovní součástí tohoto roku byly samozřejmě 
také práce okolo myslivny. 

Na příští rok máme naplánovány lesní práce 
v obecním a singulárním lese. V polovině roku 
se uskutečnily volby do výboru MS a do revizní 
komise MS. Volební období trvá 5 let. 

 Z činnosti Mysliveckého spolku Zálesí Ludkovice

K hasičskému životu patří bohužel i smut-
né okamžiky. V letošním roce jsme se museli 
rozloučit s panem Josefem Zábojníkem, čle-
nem SDH Ludkovice, kterého jsme doprovodili 
na jeho poslední cestě 10. listopadu v kostele 
na Malenisku. Dalším členem, který nás opus-
til, byl dlouholetý člen našeho sboru pan Ros-
tislav Máčala. Zemřel náhle dne 20. listopadu 

ve věku 61 let. Čest jejich památce.

Na závěr děkuji všem členům za jejich práci pro 
sbor, jejich rodinám za podporu a všem přeji 
pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2022.

Za SDH Pradlisko 
Pavel Juračka
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V tomto roce jsme zajistili včas dostatečné záso-
by krmiva pro zvěř na zimní období. Při přikrmo-
vání v krmelcích mícháme dohromady ječmen 
a oves. Tuto směs bere zvěř srnčí, daňčí a jele-
ní. Nezapomínáme na kusovou sůl, kterou má 
zvěř velmi ráda a zároveň ji potřebuje. V zásy-
pech pro drobnou zvěř zase předkládáme pše-
nici dohromady s obilnými plevami pro bažanty. 
Poblíž zásypů se věší kukuřičné klasy taktéž 
pro bažantí zvěř. Zásypy bývají v zimě hojně 
navštěvovány zpěvným ptactvem. V remízcích, 
kde je v zimě závětří se umísťuje krmná nebo 
cukrová řepa pro zajíce. Divoká prasata jsou 
jak známo všežravci s velkým apetitem a ne-
pohrdnou prakticky ničím z výše zmíněného, 
ale úplně nejvíce je láká kukuřice a kukuřičná 
siláž, kterou dostávají předloženou na určených 
vnadištích. Výjimkou byl loňský rok, který byl ex-
trémně bohatý na úrodu žaludů a bukvic. Zna-
menalo to, že divočáci vnadiště téměř ignorovali 
a věnovali se plodům lesa. V letošním roce se 
ale zase vrátili k tomu, co dostanou přikrmeno.

V průběhu roku 2021 se uskutečnily i společen-
ské akce pořádané naším spolkem. Oslavovali 
jsme kulatá jubilea našich členů a také proběhlo 
tradiční letní posezení při uzených rybách na 
myslivně i za účasti našich rodinných příslušní-
ků. Dne 28. srpna proběhlo v rámci již třetího 
ročníku „Myslivecké rozloučení s prázdninami 

pro děti“. Byly opět připraveny stanoviště s růz-
nými soutěžemi. Poznávačky zvěře a jejich 
stop, přehlídka vycpaných exponátů, poznávání 
větviček, listů a plodů lesních dřevin vyskytu-
jících se v Ludkovicích a okolí. Dále pak byly 
děti i dospělí seznamováni s fungováním mysli-
vosti a lesnictví. Oblíbená je každoročně střelba 
ze vzduchovek na terč, dále orientace v lese 
se zavázanýma očima, či určení předmětů, 
které do lesa nepatří. Výtvarné nadání mohly 
děti zúročit při malování křídami na dřevěná 
kolečka. Letos tuto akci navštívila Zdravotnic-
ká záchranná služba Zlínského kraje s plně 
vybaveným sanitním vozem. Záchranáři se-
známili návštěvníky s fungováním a činnostmi 
záchranné složky při zdravotnických výjezdech. 
Přítomní si mohli také nechat změřit krevní 
tlak a množství cukru v krvi. K prohlédnutí byly 
i přístroje a vybavení sanitního vozu. Dále zde 
proběhla i ukázka resuscitace, poskytnutí prv-
ní pomoci a ošetření rány na fi gurínách. Zají-
mavé bylo i předvádění dravců, které poskytl 
i s odborným výkladem zkušený sokolník. 
Děti si také mohly opékat špekáčky na ohni. 

Po absolvování všech stanovišť dostaly děti ba-
líčky s různými potřebami do školy a sladkostmi. 
Pro všechny návštěvníky bylo zajištěno bohaté 
občerstvení. Poděkování za tuto akci patří všem 
zúčastněným a také našim sponzorům. 
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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 18 členů 
včetně tzv. čestných členů a plánujeme přijetí 

dalších nových členů. Pod vedením našeho 
předsedy Jaroslava Pleci st. se v dnešní covi-
dové době scházíme jen občas podle potřeby 
na krátké schůzi, kde projednáme aktuální úko-
ly a vzájemně se informujeme o nových věcech 
v oblasti zahrádkářství. K tomuto účelu nám 
Obec Ludkovice poskytla zakoupenou used-

Druhý říjnový víkend byl vyhrazen zkouškám 
loveckých psů v naší honitbě. V sobotu 9. října 
se konaly Lesní zkoušky psů loveckých plemen 
a o den později proběhly Barvářské zkoušky 
psů loveckých plemen. Oba dva dny nám přálo 
počasí a ve spolupráci s Kynologickou komi-
sí při Okresním mysliveckém spolku ve Zlíně 
jsme uspořádali vydařenou akci s velice klad-
ným ohlasem. Opět jsme zde přivítali účast-
níky z celé republiky a rádi jsme přispěli k re-
prezentaci naší obce. Velkým problémem jsou 
momentálně časté srážky automobilů se zvěří 
v naší honitbě. Srnčí zvěře máme méně než 
v předchozích dekádách, ale srážek na silnicích 
přibývá. Zvěř komunikace přechází hlavně ve-

čer, když se jde napít k potoku. Buďte prosím 
obezřetní na svých cestách autem a dejte raději 
nohu z plynu. Tento problém se týká již všech 
tří směrů (Biskupice, Březůvky, Řetechov). Dále 
prosím buďte ohleduplní při svých návštěvách 
přírody a to jak k jejím obyvatelům, tak k ní sa-
motné.

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 2022.

Josef Bernátek
předseda MS
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lost po rodině Pavlačíkových. Ani v minulém 
roce a  ani v letošním roce jsme neuskutečnili 
téměř tradiční akci „Setkání harmonikářů“, kte-
rá bývala ve sportovním areálu pod přehradou. 
Důvodem byla špatná epidemiologická situace 
a stále přetrvávající nemoc covid 19. Ze stejné-
ho důvodu jsme neuskutečnili zájezd na tradič-
ní výstavu ovoce a zeleniny do obce Machová. 
Doufejme, že snad v příštím roce bude situace 
již normální a doženeme to, co jsme zameškali. 
Na pozemku nad bývalým koupalištěm, kte-
rý máme pronajatý od obce jsme pokračovali 
v udržování výsadby ovocných stromů. 

Na usedlosti po rodině Pavlačíkových se naši 
členové zúčastnili společné brigády. V místní 
sušárně a moštárně jsme na podzim zahájili su-
šení ovoce, kterého se zúčastnili naši členové 
a mladí zahrádkáři. Vzhledem ke slabé letošní 
úrodě jablek a švestek to byla z řad zahrádkářů 
ojedinělá akce. 

Plánů do budoucna máme hodně a proto rádi 
mezi sebe přivítáme nové členy, kteří mají zá-
jem o zahrádkářskou činnost a pěknou přírodu. 
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat 
vedení naší obce za vstřícný přístup k našemu 
zahrádkářskému spolku a za to, že nám poskyt-
lo fi nanční dotaci na nákup zahrádkářských po-
třeb a na naši činnost.  

 A nakonec ještě pár pranostik:

Když dlouho list nepadá, 
tuhá zima se přikrádá.

Kateřina na ledě - Vánoce na blátě.
V lednu sníh a bláto, 

v únoru tuhé mrazy za to. 

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

Jaroslav Pleca starší 
a Ing. Jiří Verberger
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Zjara roku 2020 jsem po seznámení se s něko-
lika dětmi z dědiny dostal nápad. Založit zde v 
Ludkovicích přírodovědný oddíl malých zálesá-
ků nazvaný 1. Ludkovský oddíl Jelenů a Laní. 
Myšlenka se ujala, a tak ani ne po půl roce 

nás už bylo třináct členů. Na-
ším zájmem bylo a je poznávat 
přírodu, chovat k ní úctu, vyznat 
se v ní a umět ji chránit. Schá-
zíme se každé pondělí a cho-
díme za ní ven i do klubovny. 
V zimě roku 2021 jsme měli jen 
málo aktivit kvůli pandemické situaci. I tak jsme 
na jaře začali znovu pracovat. Jak už to tak cho-
dí, někteří zůstali, jiní odešli, noví přišli. Mezi 
naše oblíbené zájmy však stále patří vycházky 
do lesa, lehké horolezectví, pohybové doved-
nosti, střelba z luku nebo ze vzduchovky. 

V tomto roce  jsme s dětmi navštívili např. or-
nitologickou přednášku u pana Sviečky v Bis-
kupicích a  byli jsme také na prohlídce  hradu 
v Malenovicích. Zúčastnili jsme se také akce 
Ekocentra Čtyřlístek „Jablečné Obeciny“ 

ve Zlíně. Navazujeme spo-
lupráci se správou CHKO 
Bílé Karpaty v Luhačovi-
cích a vybíráme peníze pro 
organizaci Prales dětem 
na podporu zachování dešt-
ných lesů. 

Děkujeme tímto ZO ČZS Ludkovice, sponzorům 
a lidem, jež se zapojili do podpory tohoto projek-
tu vzdělávání mladé generace. 

S díky za nás všechny náčelník 
Mladý Jelen - Adam Běhula

Oddíl Jeleni a laně
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POČASÍ 2021 V ČÍSLECH

průměrná roční teplota +10,20 °C

nejvyšší teplota 34,6 °C   (8. 7.)

nejnižší teplota -21,2 °C   (18. 1.)

nejteplejší měsíc červenec 
(prům.tepl. 21,19 °C)

nejchladnější měsíc únor 
(prům.tepl. 0,12 °C)

nejvyšší minimum 17,8 °C  (14. 7.)

nejnižší maximum -5,1 °C (18. 1.)

dny ledové  
max teplota pod 0 °C 13

dny mrazové
min teplota pod 0 °C 113

dny letní
max teplota nad 25 °C 56

dny tropické
max teplota nad 30 °C 24

roční úhrn srážek 557,8 mm

nejsušší měsíc březen (13,7mm)

nejdeštivější měsíc srpen (155,2 mm)

nejvyšší denní úhrn 28,9 mm (17. 5.)

počet dní s bouřkou 22/ 2 s kroupami

nejvyšší sněhová pokrývka 20 cm (19. 1.)

nejvyšší nová sněh. pokrývka 8 cm (12.,19. 1.)

počet dní se sněh. pokrývkou 32

celková suma 
napadlého sněhu 58 cm

data k 25. 11. 2021

A na řadě je počasí

Zdravím Vás přátelé. Tak. Téměř všech dvaa-
padesát týdnů je opět v čoudu a s ním i tenhle-
ten jednadvacátý rok, jednadvacátého století. 
Oko bere, řekl by kdejaký karbaník - karetník. 
Jestli to však  byla vždycky jen výhra, tak za to 
bych ruku do ohně rozhodně nedával. I když se 
tedy říká, že poctivého nepálí. No... zkoušet to 
nebudu. Ono jako u všeho, tak i u toho poča-
sí platí, že se něco povede a něco zase ne. A 
vlastně je to dobře. Aspoň je ten život pestřejší. 
Tak ať nezdržuji. 

Letošní zima byla, co se do jejích projevů týče, 
konečně trošku odvážnější. Dočkali jsme se 
jak silnějších mrazů, tak i sněhové pokrývky. 
Přestože její start byl poněkud vlažnější, tak se 
přece jen po většinu ledna a až do půlky úno-
ra vyskytovala nějaká ta sněhová pokrývka. 
Spousta pamětníků by hned podotkla, že to nic 
nebylo. Ovšem když to srovnáme s tou ubo-
hostí a bídou, kterou tady poslední roky máme, 
tak přece jen trošičku vyčuhovala. 

Nejnižší roční teplotou (zatím) se mohl po-
chlubit 18. leden. Pokořil totiž dvacetistup-
ňovou hranici (-21,2 °C) a ani v půlce února 
do té hodnoty moc nechybělo. Nejvíce sně-
hu leželo o den později 19. ledna (20 cm). 
Zima se nevzdávala ani v dubnu, kdy se vy-
skytovalo sněžení a přechodně i slabá po-
krývka. Takový 12. duben přinesl slunečné 
a teplé odpoledne s teplotou až 20 °C a večer 
postupně sněžení. Apríl jak vyšitý. Ale to už 
jsme vstoupili do jara. 

To bylo poněkud studené a ani ta pověstná 
pastýřova hůl v květnu moc neosychala. I letos 
bylo jaro provázeno až do půlky května častý-
mi mrazy. Aspoň tedy v té naší mrazové díře. 
V teplých krajinách, jako jsou např. části Pod-
sedka, to bylo jistě veselejší. A nejen zahrád-

káři se museli mít na pozoru. Díky nevlídnému 
májovému počasí si ani včelaři nepřišli moc 
na své a jarního medu moc nebylo. Predikce 
pro letošní léto hovořila o chladnějším a vlh-
čím počasí a do jisté míry, hlavně v jeho dru-
hé polovině, se předpověď i vyplnila. Přesto 
s červnem přišla radikální změna. 

I když první letní měsíc začal chladem a ranní 
minima se blížila k nule, velmi rychle se kar-
ta obrátila a s ní i teplé a suché počasí a to 
po celý zbytek měsíce. Jen občasné bouř-
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ky svlažily žíznivou zem. Jedna taková, dne 
24. června, přinesla i docela silné krupobití, 
a taky zesílení větru. Kroupy o velikosti až 
4 cm a silné větry, které na některých místech 
lámaly větve stromů, způsobily i nějaké ško-
dy. Ovšem to nebylo nic oproti blízkému oko-
lí (Luhačovice), kde řádila již silná vichřice, 
a Hodonínsku, které zpustošilo tornádo. Takže 
z toho naše obec vlastně nakonec  vybrusli-
la vítězně. Ve stejném, tedy slunečnějším 
duchu a již bez škodících bouřek, se nesl 
i první prázdninový měsíc. V něm taky teplo-
ta vystoupila na nejvyšší hodnotu letošního 
roku: 34,6 °C (8. července). Milovníci slunného 
a pohodového léta tak o něco hořčeji nesli 
fakt, že srpen již nepatřil k tak výstavním jako 
dva předchozí měsíce. Byl chladnější, výrazně 
deštivější a s úhrnem 155,2 mm srážek i jedno-
značně nejdeštivějším měsícem tohoto roku. 
S těmi dešti to letos bylo poklidnější. Převažova-
ly měsíce sušší a jen dva (květen a srpen) patři-
ly k těm srážkově významným. Loňský podzim, 
hlavně tedy říjen, patřil k rekordně deštivým 
a taky zakaboněným.To letos jsme si to vyna-

hradili vrchovatě. Slunečné, málo deštivé  pod-
zimní počasí, zbarvovalo přírodu krásně, sytě... 
Pro oko fotografa a vlastně pro jakékoli oko 
byla radost vyrazit za humna do přírody 
a kochat se jejími krásami. Jen ty košíky se 
letos těmi houbami neplnily tak snadno, jako 
v minulých letech. Nedá se. Něco za něco. 
S krátícími se listopadovými dny jsme se na-
konec dočkali i těch zamračených a mlhavých 
časů. Ale to už tak nějak k tomu podzimu patří. 
Mrazy na sebe nenechaly dlouho čekat (první 
10. října) a s končícím listopadem se objevily 
i první sněhové vločky. Uvidíme co nás čeká....

Teď na přelomu posledních dvou letošních 
měsíců člověk tak nějak začíná hodnotit dosa-
vadní úspěchy a tedy i přešlapy - těm se holt 
taky nevyhne asi nikdo  a střádá plány na další 
období. Tak snad máte i Vy něco nastřádáno 
a vše dotáhnete do  úspěšného konce.

Hezké svátky všem!!!

Miroslav Žmolík mladší

Společenský život

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
V sobotu 23. října jsme pořádali v kulturním domě divadelní představení. Autorskou komedii SÁZKA 
O BARANA nám zahrála společnost Debřa v režii pana Viléma Kolaříka. Dvanáctičlenný ochotnický 
spolek nám předvedl pěkné a veselé dvouhodinové představení. Bohužel díky restrikcím a velké 
nemocnosti byla malá účast. Po celou dobu bylo zajištěno i občerstvení. Do budoucna plánujeme 
pozvat do naší dědiny další ochotnické spolky, abychom se mohli opět pobavit. 
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
V prvních letech po sametové revoluci by jste 
lampiónový průvod v Česku zřejmě nepotkali. 
Byl jedním ze symbolů totality. Na příkaz komu-
nistických ideologů vyrážely 7. listopadu do ulic 
měst celé školy a povinně rozsvěcely lampióny 
na počest Velké říjnové socialistické revoluce. 
Teď opět přicházejí lampiónové průvody do 
módy. Konají se při oslavách vzniku republiky 
nebo na svatého Martina. U nás se konal tradič-
ní lampionový průvod v pátek 29. října. V pod-
večer vyrazily děti v doprovodu svítícího skřítka 
od školky. Průvod dětí a jejich krásných lampió-
nů prošel kolem hřbitova až na „kruháč“, kde je 
přivítaly rozsvícené dýně. 

Poté přešel celý průvod dětí, rodičů a prarodičů 
k hasičské zbrojnici, kde obec spolu s hasiči při-
chystali pro všechny občerstvení. Setkání Lud-
kovjanů u ohně a svařáčku bylo velmi příjemné. 
Celá akce byla ukončena ohňostrojem. Těšíme 
se na další rok, kdy se zase potkáme.

POZVÁNKA - Sraz rodáků a náplav z Ludkovic

Vážení spoluobčané,
rok 2022 se blíží velkým tempem a v něm bude 
naše obec slavit 610 let od svého založení. 
Při  této příležitosti chystáme v rámci tradičního 
Dne obce na  25. června 2022 velký Sraz rodáků 
a náplav z Ludkovic, na který bychom Vás všech-
ny chtěli co nejsrdečněji pozvat. Oslovte prosím 
všechny Vaše příbuzné, známé, spolužáky, ro-
zené Ludkovjany nebo ty, kteří část svého života 
prožili v naší krásné obci a jsou rozprchlí, ať už 
ve vedlejší vesnici nebo někde na konci světa. 
Pokud se budou chtít potkat se svými kamarády 

ze školy, sousedy a známými a zavzpomínat 
na léta minulá, budou mít dobrou příležitost. 
Slovo „náplava“ v názvu akce znamená po-
zvání i pro všechny nenarozené v Ludkovicích, 
pro které se naše obec stala novým domovem. 
Sraz se bude konat v areálu Pod přehradou, 
občerstvení bude zajištěno a i o zábavu bude 
postaráno. Odpoledne bude hrát Provodovská 
dechovka a později se o hudbu postará pan Jiří 
Šesták st. se svou kapelou. Program bude sa-
mozřejmě s předstihem uveřejněn.

Za Obec Ludkovice zve kulturní výbor.

Společenská kronika 2021

DIAMANTOVÁ SVATBA

Další významné životní jubileum, tentokrát 
60 let společného života v srpnu oslavili 
i manželé Veronika a František Veškrnovi. 

Také jim přejeme do dalších let především 
pevné zdraví, štěstí optimismus do dalších 
let života.
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PLATINOVÁ SVATBA 

V letošním roce oslavili naši spoluobčané 
Marie a František Mlčkovi z osady Pradlis-
ko mimořádné životní jubileum - 70 let spo-
lečného života. 

K tomuto významnému výročí jim touto 
cestou opětovně blahopřejeme a přejeme 
hlavně pevné zdraví, osobní a rodinnou 
spokojenost a ještě hodně společně strá-
vených chvil.
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  Úmrtí:

Jaroslav Ivanovský (2020), 87 let Ondřej Krajča, 32 let

Alois Šimšalík (2020), 89 let Marie Talašová (č. 66), 90 let

Ludmila Marková, 85 let Vladimír Zábojník, 79 let

Zdeňka Zábojníková, 88 let Marie Juřičková, 86 let

Marie Máčalová (Pradl.), 91 let Josef Zábojník, 69 let

Marie Talašová (č. 23), 90 let Rostislav Máčala (Pradl.), 61 let

František Gavenda, 93 let

  Narození: 

Martin Surý (2020) Melissa Dvorníková Ester Žižková

Vojtěch Huspenina (2020) Sára Malaníková Anna Viola Bakalová 

Stela Hřeblová Šimon Valerián Mikuláš Rídl 

Magdalena Zajícová Veronika Bobálová Mikuláš Bureš

Izabela Šůstková Kristián Korta Jonáš Nemeškal



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.

2828

Termíny svozu odpadů v roce 2022
Termíny svozu SKO / Svoz 1x 14 dnů po celý rok

14. 1. 28. 1. 11. 2. 25. 2. 11. 3. 25. 3. 8. 4. 23. 4. 6. 5.
20. 5. 3. 6. 17. 6. 1. 7. 15. 7. 29. 7. 12. 8. 26. 8. 9. 9.
23. 9. 7. 10. 21. 10. 4. 11. 18. 11. 2. 12. 16. 12. 30. 12.

Termíny svozu TO / Sáčkový svoz plastů 1x měsíčně

17. 1. 14. 2. 14. 3. 11. 4. 9. 5. 6. 6. 4. 7. 1. 8. 29. 8.
26. 9. 24. 10. 21. 11. 19. 12.

Termíny svozu TO / Svoz skla 1x měsíčně

14. 1. 11. 2. 11. 3. 8. 4. 6. 5. 3. 6. 1. 7. 29. 7. 26. 8.
23. 9. 21. 10. 18. 11. 16. 12.

Termíny svozu NO: 27. 4. a 28. 9. 2022.

Pohyb obyvatelstva celkem z toho Ludkovice z toho Pradlisko

Počet obyvatel k 1. 1. 2021 724 652 72

Narozeno: 15 15 0

Přistěhováno: 16 15 1

Zemřelo: - 13 - 11 - 2

Odstěhováno: - 14 - 13 - 1

Počet obyvatel k 31. 12. 2021 728 658 70
z toho děti 0 – 14 let 116 107 9

z toho mládež 15 – 17 let 28 25 3

z toho dospělí nad 18 let 584 526 58

  Sňatky:  

Markéta Žmolíková a Adam Hřeblo Michal Žmolík a Tereza Kubíková

Rostislav Dvorník a Michaela Gavendová Martin Mikel a Alžběta Hašpicová

Tomáš Hanák a Nikola Gavendová Pavel Juračka a Denisa Spurná

Kateřina Kunorzová a Vojtěch Rafaja

  Platinová svatba (70 let):                                  Diamantová svatba (60 let): 

František a Marie Mlčkovi z Pradlisk Veronika a František Veškrnovi

Z celkového počtu dětí do 18 let (144 os.) je 62 chlapců a 82 dívek.
Z dospělých 584 osob je 295 mužů a 289 žen. Průměrný věk obyvatel je 41,5 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.




