SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

LUDKOVICE

1908 - 2018
VZNIK A VÝVOJ POŽÁRNÍ OCHRANY
Od prvopočátku lidské společnosti poznal člověk dva mocné živly – vodu a oheň.
Oheň měl v celém průběhu dějin pro člověka a jeho hospodářský i společenský
život nesmírný význam. Poskytoval mu teplo, chránil ho před dravou zvěří, dal mu
možnost připravovat si pokrmy, pomáhal mu mýtit lesy a měnit je v úrodná pole,
tavit rudu a vyrábět kovové nástroje. Nebezpečí ohně se projevilo v okamžiku, kdy
nad ním člověk ztratil vládu, kdy se změnil v požár, ničící výsledky lidské práce.
Proto se již v dávných dobách občané dobrovolně nebo z příkazu úřadů (vrchnosti)
seskupovali v celky, aby také lépe čelili nebo omezili možnosti dalšího rozšíření
ohně.

POČÁTKY DOBROVOLNÉHO HASIČSTVA
První dobrovolné hasičské sbory byly v českých zemích německé. Byly to sbory v
Zákupech (1854) a Liberci (1861). Na Moravě byl první německý dobrovolný
hasičský sbor ustaven ve Fulneku v roce 1861. V Čechách byl založen první český
dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech v roce 1864.
V okrese Zlín byl první český dobrovolný hasičský sbor založen roku 1874 v
Malenovicích a o rok později v Brumově.

CO PŘEDCHÁZELO ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUDKOVICÍCH
Požárů bylo v Ludkovicích poměrně velmi mnoho. Byly zaviněny většinou
neopatrností. Například 24. února 1892 vznikl velký požár, který zničil 24
rolnických usedlostí se stodolami a sušírnami v poli. Požárem byla zničena i
obecní sýpka s obilím. Škoda byla velká, byla odhadnuta na 20.000 zlatých.
Dalšímu rozšíření ohně zabránil jedině obětavý zásah hasičů z Luhačovic. Další
zásahy byly při hašení statků, stodol, mlýnic. Na to zmíněný správce školy zdejší
promluvil po vyzvání p. starostou obce o účelu a potřebě utvoření se spolku
hasičského. Týž si ale předem vyprosil, že to není snad myšlenka mluvícího ve

zdejší obci hasičský spolek zaříditi, jelikož týž zná dobře poměry ve zdejší obci,
nýbrž že byl od několika občanů zdejších požádán, by se té věci zaujal.

HISTORIE SBORU V LETECH 1908 - 2010
4. Května 1908 na ustanovující valné hromadě byl založen SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ (původní název byl „jubilejní sbor dobrovolných hasičů v Ludkovicích“).
Toho dne proběhla volba zařizujícího výboru a byly přečteny stanovy pro nový
hasičský sbor.
Následně 21. června téhož roku proběhla další valná hromada, kde proběhly volby
výboru. Zvoleni byli:
Josef Žmolík – předseda
František Žmolík – místopředseda
Josef Bílý – jednatel
Jan Gergela – pokladník
Josef Bílý - náčelník
Antonín Novota – první podnáčelník
Arnošt Doležal – druhý podnáčelník
Josef Plášek a Jan Gottvald – náhradníci
Josef Plášek – zbrojíř
Jan Matúš – první četař
Alois Janča – druhý četař
Dalších 25 občanů se přihlásilo za členy činné a 15 občanů za členy přispívající.
Dne 19. Července téhož roku byla slavnostně vysvěcena první ruční stříkačka,
která byla zakoupena od firmy Smékal v Čechách za 3000,- Kč. Slavnost to byla
veliká. Začalo to ranním budíčkem, následovala mše svatá a poté sbor s hudbou a
průvodem drůžek přivítali vysoce urozenou paní kmotru hraběnku Serrenyovou.
A pak se slavilo a tancovalo venku před hospodou.

Od počátku činnosti sboru členové pořádali tradiční kulturní a zájmové akce –
např.: požárnický ples, hasičskou muziku, fašankový průvod.
Činnost hasičů v Ludkovicích je dokumentována v místních kronikách. Během
války byla činnost sboru utlumena, rozvoj činnosti nastal v poválečném období, na
které někteří naši domorodci vzpomínají. Pracovalo se na opravě zbrojnice a
velmi důležitá byla pomoc při výstavbě vesnice.
Dne 31. srpna 1969 byl
položen základní kámen nové zbrojnice a v roce 1971 byla zbrojnice předána k
užívání.
V letech 1970 – 1980 byl předsedou sboru František Gavenda. Činnost v této době
byla rozsáhlá a různorodá. Členové pořádali tématicko-poznávací zájezdy,
pomáhali při automobilových soutěžích. V roce 1985 se členové zúčastnili pod
záštitou MNV místní spartakiády. Pravidelně se účastnili brigád na akcích „Z“ jako
složka Národní fronty, kde pomáhali při opravách místních komunikací, sběru
šrotu, prováděli preventivní prohlídky budov. Sbor organizoval „Ludkovickou
vlečku folku“, byla to vyhlášená akce v širokém okolí. V roce 1997 se členové
podíleli na pomoci při povodních, ať čerpáním vody ze zatopených objektů, tak při
uklízení naplavenin.
Od roku 2004 sbor pořádá „Memoriál Stanislava Štěpáníka“ v požárním sportu.
Zejména členové dbají na zajímavost trasy útoku a celkovou organizaci celé akce,
které se účastní mnoho sborů z okolí.

Cvičeni hasičů v roce 1923 na hostinci pana Kirchnera na návsi.

HISTORIE SBORU V LETECH 2010 – 2021

2010
Aktuální počet registrovaných členů je 51, z toho 8 žen a 10 dětí do 18let
Začátkem roku proběhly volby v okresních sdruženích, na okrscích tak i ve
sborech.
V lednu proběhla valná výroční hromada, kde se uskutečnily volby. Mezi
hasiče byly přijaty i ženy, což je poprvé v historii od vzniku sboru.
Složení nového výboru:
Miroslav Gärtner – starosta
Markéta Šůstková – jednatelka
Aleš Bartončík – velitel
Karel Večeřa - strojník
Věra Juřičková – hospodář
Josef Vašina st. – vedoucí mládeže
Martin Studený – referent prevence
Josef Vašina ml. – předseda KRR
Miroslav Žmolík – člen výboru
Josef Zábojník – člen výboru
Činnost začala spoluprací na Valašské zimě, kde jsme pomáhali s
kontrolou bezpečnosti u trati. Následovalo masopustní rejdění. Během
celé sezony jsme jezdili na soutěže, kde jsme měli i pohárová místa.
Tradičně jsme přivítali jaro stavěním a kácením máje. Nechyběli jsme ani
na hasičské pouti na Maleniskách.
Červen byl velmi deštivý a tak naše zásahová jednotka
pomáhala spoluobčanům v blízkosti místního potoka
s odčerpáváním
vody ze zatopených sklepů. Provedla i odčerpání většího množství vody
ve firmě Ekotrend. Následně na žádost Zlínského záchranného sboru
zůstala

v pohotovosti pro případ potřeby vyjet na pomoc při likvidaci vody po
povodni v oblasti Kunovic a Tlumačova.
Kulturní dění ve vesnici jsme oživili dvěma tanečními zábavami. V září
jsme pro okolní sbory uspořádali 7.ročník memoriálu Stanislava Štěpáníka.
V září byli jménem hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka pozváni z našeho sboru zástupce jednotkyvelitel Aleš Bartončík a zástupce sboru dobrovolných hasičů – starosta
Miroslav Gärtner na Zlínský kraj, kde převzali ocenění za mimořádné úsilí
při záchranných a likvidačních pracích při povodních.
V říjnu Kladná Žilín organizovala taktickou přípravu (prověřování sborů 13.
okrsku, kam patříme i my) v dálkové dopravě vody. Cílem tohoto prověření
je komunikace mezi jednotlivými zasahujícími jednotkami a jejich časový
dojezd od vyhlášení poplachu.

2011
Aktuální počet registrovaných členů je 41, z toho 8 žen a 13 dětí do 18let
V Ludkovicích se v dřívějších letech pořádaly plesy. Po delší odmlce jsme
tuto tradici obnovili a poslední lednový zasněžený víkend jsme pro naše
spoluobčany připravili hasičský ples za hudebního doprovodu dechové
kapely Javořinka.
Pomáhali jsme pořadatelům hlídat trať na Valašské zimě.
Příprava dětí na soutěže začala hned z jara. Následně jsme se zúčastnili
nejen okrskové soutěže pořádané SDH Polichnem. Za odměnu s námi jely
děti do krytého bazénu.
Hasičské sbory Želechovice nad Dřevnicí, Luhačovice a Řetechov slavily
letos v létě výročí jejich založení, kde byla vystavena naše stará ruční
stříkačka a samozřejmě jsme byli přítomni těchto oslav.
Další velkou akcí byla oslava 100let od vzniku obce Zádveřic, součástí této
oslavy byla ukázka hasičských technik. Naše smíšené hasičské družstvo
ukázalo funkčnost ruční stříkačky.
Prověřovací cvičení zásahových jednotek letos pořádalo SDH Luhačovice.
Tohoto cvičení se zúčastnilo 17 sborů včetně našeho sboru.
Letošní RZ Biskupice, která je součástí Barum Rally startovala v
Ludkovicích. Podél tratě jsme měli 24 traťových komisařů, kteří zajišťovali
bezpečný průjezd závodních vozidel na daném úseku.
Za nasazení a aktivitu během roku jsme se odměnili a uspořádali jsme
na podzim pro hasiče i spoluobčany zájezd do hasičského muzea v
Přibyslavi spojenou
s exkurzí pivovaru Černá hora.
Naši muži vyrobili kladinu pro nácvik štafety a pro mladší hasiče vyrobili
dva nástřikové terče, které lze napojit na okrskovou časomíru.
Poslední velkou akcí byla 3denní brigáda ve firmě Ekotrend, kde naši
šikovní chlapi demontovali střechu a bourali staré zdivo.
Rok jsme ukončili valnou výroční schůzí SDH, která proběhla 17.12.

2012
Aktuální počet registrovaných členů je 41, z toho 29 dospělých a 14 dětí do
18let
Během tohoto roku se událo mnoho významných událostí a to nejen ve
světě, u nás v české republice, ale také u nás v malebné vísce v
Ludkovicích.
Začátek roku jsme odstartovali tradičními akcemi a to:
V místní kapli se konala mše za bývalého člena Františka Skovajsu, ale
také za zemřelé a žijící bratry a sestry hasiče.
Koncem ledna jsme uspořádali hasičský ples, následoval masopustní
průvod. Zimu vystřídalo jaro a naši členové se již tradičně zúčastnili božího
těla v Pozlovicích a také hasičské poutě, která se konala na Maleniskách.
Každoroční akce stavění a kácení máje opět proběhla na pasekách,
tentokrát za velké účasti našich spoluobčanů z Ludkovic.
Naši chlapi s pomocí obce provedli přeznačení místní hydrantové sítě. Dále
jsme provedli menší stavební úpravy v objektu sušárny, kde jsme vytvořili
jednu místnost navíc a upravili ji k našim potřebám.
Významné jubileum 600let od založení slavila letos v červnu naše obec
Ludkovice.
I my jsme se nemalou mírou podíleli na organizaci této akce. Zúčastnili
jsme se s dalšími sbory průvodu ke kapli, kde se konala mše. V průběhu
slavnostní mše se světil obecní prapor a také nový hasičský prapor.
Následně jsme za doprovodu hudby šli průvodem k místnímu památníku,
kde jsme se poklonili památce zemřelých v druhé světové válce.
Během jarního a letního období jsme všichni trénovali a následně se
účastnili různých soutěží.
Přesto, že náš sbor nemá výkonnější stroj PS 12, který se na těchto
soutěžích požívá, dosahovala naše družstva slušných výsledků, mnohdy s
pohárovým umístěním. Dařilo se dětem, ženám i mužům

Jak to v životě chodí, nejsou jen příjemné chvilky, ale i ty smutné. V září
nás opustil dlouholetý člen a spoluobčan Vladislav Malaník. Byl jedním z
vůdčích osobností sboru a hodně se podílel na činnosti.
S blížícím se koncem roku jsme provedli zazimování techniky a také jsme
se odměnili a to sportovní a společenskou akcí. Uspořádali jsme
bowlingový turnaj v Luhačovicích.

2013
Aktuální počet registrovaných členů je 45, z toho 30 dospělých a 15 dětí do
18let
Letos se rozrostly naše řady o mladší muže a také další ženy.
Leden začal tradičně mší svatou v místní kapli. Zima byla velmi studená a
tak mnoho lidí skolila chřipka, která ovlivnila další tradiční akce a to nejen
ples, ale i masopust. Díky této skutečnosti byla účast hostů, ale i nás ze
sboru malá.
16. února jsme organizovali Valnou hromadu 13 okrsku. Akce se
uskutečnila v kulturním domě za hojné účasti.
Na schůzi byla jednohlasně odsouhlasena větší investice do naší mašiny.
Byla provedena úprava motoru z obsahu 1500 na obsah 1900. Podařilo se a
mašina byla při první příležitosti pěkného počasí vyzkoušena při tréninku
jednotlivých družstev.
Následující období jaro, léto, podzim provází tradiční akce, kterých jsme se
zúčastnili. Za zmínku stojí účast na hasičské pouti na Maleniskách, Božího
těla v Pozlovském kostele a také účast na hasičské pouti na svatém
Hostýně dále pak už námi pořádané akce stavění a kácení máje konající se
na Pasekách.
Hasičskou zábavu jsme uspořádali v srpnu, kde nám hrála kapela Sára
Rock a koncem tohoto měsíce se naši členové zúčastnili Barum Rally, kde
prováděli dozor trati, dle pokynů pořadatelů.
Mimo námi pořádané soutěže, se naše družstva v tomto roce účastnila
mnoha jiných soutěží. Za zmínku stojí např.: soutěž SDH Želechovice nad
Dřevnicí, kde se naše mladší ženy umístily na druhém místě; 8.června jsme
uspořádali Okrskovou hasičskou soutěž, která proběhla ve sportovním
areálu pod přehradou, naše starší ženy se umístily na 3 místě stejně jako
mladší žáci a na 2 místě se umístili starší žáci; následovala pohárová
soutěž SDH Hrobice, kde si naši muži odskočili zacvičit a z 28 soutěžících
družstev skončili na krásném 5 místě; 7. září jsme pro okolní sbory

uspořádali již 10 ročník Memoriálu Stanislava Štěpáníka; začátkem října
proběhla hasičská soutěž v PS8 pořádaná SDH Polichnem a naše družstva
se umístili na prvním místě; další velmi zajímavá „noční soutěž“ proběhla
26. října ve Véskách, které se zúčastnili naši mladší muži a poslední
závěrečnou soutěž pro děti uspořádal SDH Řetechov, kde se naši nejmenší
hasiči umístili na pěkném třetím místě.
Koncem října proběhlo námětové cvičení na Pradliskách. Po vyhlášení
poplachu jsme na místo určení dojeli jako druhý sbor.
V minulém roce jsme provedli stavební úpravy v klubovně a letos nás
čekalo dodělání podlahy, což se povedlo a nová místnost je plně funkční.
Dále jsme tady v klubovně nainstalovali starší kuchyňskou linku, vč.
nových obkladů.
OSH Zlín nabídl sborům možnost zakoupení za výhodných podmínek
stanové přístřešky. Na říjnové schůzi jsme jednohlasně odsouhlasili
zakoupení dvou přenosných stanů, které využijeme na soutěže i na jiné
akce. Za celoroční práci jsme se odměnili a uspořádali jsme pro členy a
jejich partnery bowlingový turnaj ve Zlíně.

2014
Aktuální počet registrovaných členů je 48, z toho 22 mužů, 9 žen a 17 dětí
do 18let
Během roku byly přijaty dvě ženy a tři mladí žáci. Zahájení roku proběhlo
již tradičně a to společným setkáním v místní kapli, kde se konala mše.
O pár dní později se konala na Řetechově Valná výroční hromada 13
okrsku. Jako i v minulosti se na této valné hromadě zhodnotí činnost
hasičských sborů v uplynulém roce a stanový se plán na rok následující.
Únor je měsícem radosti a hojnosti. K tradičním únorovým akcím patří
masopust, neboli fašank. I my pořádáme fašankový průvod naší obcí.
Tradičně jsme uspořádali Hasičský ples, který se stává tradicí. Letos jsme
zvolili kapelu Viviand Band, která se svým repertoárem oslovila nejen
střední generaci, ale také naše seniory. Taneční vystoupení dětí i žen pod
vedením paní Janečkové bylo perfektním zpestřením večera.
Přes nepřízeň počasí se zástupci našeho sboru účastnili v dubnu hasičské
pouti na Svatém Hostýně, kde bylo k vidění 102 hasičských praporů.
Postavením máje započal květen. Máj tradičně stavíme v Ludkovicích na
pasekách. Během tohoto měsíce jsme aktivně pracovali na přípravě
zábavy, která nás čekala v červnu. A jelikož čas plyne jak voda, byl tady
den, kdy jsme uskutečnili taneční zábavu se skupinou Reflexy. Organizační
přípravy této akce byli velmi náročné pro mnoho členů. Odměnou nám byla
hojná účast nejen místních, ale i přespolňáků.
Poslední víkend o prázdninách se na Zlínsku pořádala automobilová soutěž
Barum Rally. Naši členové zde pomáhali zajištovat bezpečnost na
rychlostní RZ mezi Vizovicemi a Zádveřicemi.
Zahájení školního roku je pro nás obdobím, kdy pořádáme Hasičskou
soutěž, memoriál Stanislava Štěpáníka, letos to byl jedenáctý ročník.
Soutěže se účastní mladší a starší hasiči, ale také muži a ženy. Letos jsme
akci zpestřili nejen pro soutěžící, ale také pro diváky, a to požárním
útokem starších hasičů, který byl proveden starou ruční stříkačkou.

Za celoroční práci jsme si naplánovali rozptýlení ve formě zabíjačky.
Pozvali jsme rodiny a hosty a v sobotu 22. listopadu to vypuklo. Akce to
byla zdařilá, hojně jsme pojedli, popili, ale také si zazpívali a pobavili se.
Každoročně jsme ukončili rok valnou výroční schůzí, která se vždy koná v
prosinci.
Před koncem roku jsme se vydali na Štěpánský pochod.

2015
Aktuální počet registrovaných členů je 50, z toho 22 mužů, 10 žen a 18 dětí
do 18let
První společné setkání bylo v místní kapli na mši, která se konala za
současné žijící sestry a bratry hasiče, ale i za ty kteří již nejsou mezi námi.
Další akcí byla valná hromada 13 okrsku, která opět proběhla na
Řetechově.
Masopustní průvod masek obcí se uskutečnil v únoru za podpory masky
medvěda. Vodění medvěda v Ludkovicích není tradice, ale mi tuto tradici
chceme zavést. Poděkování patří i našim spoluobčanům a dětem, kteří se
do průvodu připojili.
Hasičský ples jsme pořádali v březnu s kapelou Viviand Band. Taneční
vystoupení dětí i žen pod vedením Mgr. Viktorie Janečkové se stalo
součástí plesu. Letos stavění máje proběhlo na bývalém koupališti
společně se sletem čarodějnic.
V červnu jsme pořádali taneční zábavu se skupinou Reflexy. První
červencovou neděli jsme uspořádali za podpory našeho člena setkání
harmonikářů doplněné o vystoupení folklorního tanečního souboru Leluja z
Provodova.
V srpnu jsme opět pořádali taneční zábavu se skupinou Focusy. Poslední
víkend o prázdninách se na Zlínsku pořádala automobilová soutěž Barum
Rally . Naši členové zde pomáhali zajištovat bezpečnost v okolí tratě, v
pátek na okruhu v centru Zlína a v sobotu na rychlostní RZ Pindula.
V září jsme pořádali tři akce. První akce byla hasičská soutěž, memoriál
Stanislava Štěpáníka, která má už za sebou dvanáctý ročník. Soutěže se
účastní mladší a starší hasiči, kdy soutěž probíhá dopoledne. Odpoledne
soutěží muži. Druhou akcí byla přátelská pohárová soutěž PS8, pořádaná v
prostorách bývalého koupaliště. Na této soutěži se cvičí podle starých

pravidel a používá se k dopravě vody neupravená motorová stříkačka PS8.
Třetí akcí bylo prověřovací cvičení sborů 13. okrsku, která probíhala v
katastru Ludkovic. Jedná se o prověření doby dojezdu jednotek po
vyhlášení poplachu, komunikace mezi jednotkami a organizace při
samotném zásahu.
V březnu jsme s mladšími hasiči vyrazili do krytého bazénu v Luhačovicích
a začali s tréninky na soutěže v tomto roce. První ze soutěží byla okrsková
soutěž pořádaná hasičským sborem Pozlovice. Dovezli jsme pohár za
prvním místo. V Želechovicích jsme obsadili třetí místo. Na pohárové
soutěži v Pozlovicích u hotelu Vega jsme obsadili čtvrté místo. Na
memoriálu jsme měli dvě družstva mladších žáků. Tyto družstva obsadily
šesté a osmé místo. SDH Řetechov organizuje pro malé hasiče v okrsku
dětské odpoledne spojené se soutěží v požárních útocích, kde získali naši
mladší hasiči medaile za první i druhé místo.
Muži na okrskové soutěži v Pozlovicích obsadili třetí místo, ženy místo
druhé. Družstvo mužů se účastnilo pohárové soutěže v Hrobicích,
Provodově,Zádveřicích.
Zásahová jednotka během roku měla jeden ostrý výjezd. 6. července se
účastnila likvidace požáru lesního porostu v katastru Ludkovic společně s
profesionálními hasiči.
Od září má zásahová jednotka k dispozici nový vůz Fiat Ducato. Na nákupu
vozidla se podílela obec společně s dotací Zlínského kraje. V průběhu roku
provedli naši členové opravu přenosné motorové stříkačky PS8 z roku
1952, zakoupené od SDH Polichno v roce 2014. Dále jsme zakoupili malou
přenosnou stříkačku PS2/3 z roku 1962, kterou dříve používali hasičské
hlídky k likvidaci malých požárů. Tato stříkačka byla zakoupena v Tišnově
ze soukromých rukou. V říjnu proběhl úklid v prostorách zbrojnice a
zazimování techniky. Koncem roku jsme uspořádali hasičskou zabijačku a
19. prosince proběhla Valná hromada sboru.

2016
Aktuální počet registrovaných členů je 58, z toho 25 mužů, 14 žen a 19 dětí
do 18let
Začátkem roku jsme se jako každoročně zúčastnili mše svaté v naší
Ludkovické kapli za zemřelé bratry hasiče a současné žijící bratry a sestry
hasiče. Další akcí byla valná hromada 13 okrsku, která proběhla v
Luhačovicích. Masopustní průvod masek včele s medvědem se uskutečnil
6. února. K naší velké radosti se k nám opět přidali někteří naši
spoluobčané a děti.
Následující víkend 13. února jsme tradičně uspořádali hasičský ples, který
byl ve znamení lásky. Vystoupení žen zpestřilo průběh plesu a za to jim
díky.
Únor jsme zakončili s dětmi v Luhačovicích na soutěži v zlování. Musím
pochválit naše mladší i starší žáky, kteří byli poprvé na této soutěži a
přesto se dobře umístili. V březnu byli vybraní žáci reprezentovat sbor na
velké uzlovací soutěži pořádané OSH Zlín.
Přiblížil se květen a s tím spojených mnoho naplánovaných akcí. Dle tradic
jsme začátkem května postavili máj a to vedle sušárny. Večer jsme si i s
dětmi zpříjemnili soutěžemi a táborákem. Další víkend v sobotu 7. května
jsme s dětmi uskutečnili brigádu – čistění potoka a okolních břehů a to od
bývalého koupaliště až po sušárnu. Brigáda proběhla ve spolupráci s
Povodí Morava s.p.
Hned ráno v neděli jsme vyrazili na výlet do ZOO Lešná ve Zlíně. Kromě
hasičů s námi jeli i spoluobčané, kteří nás podpořili v masopustním
průvodu.
Zbytek května mimo kácení máje jsme připravovali velmi aktivně první
zábavu v sezóně. V sobotu 4. června proběhla velmi úspěšná zábava s

kapelou Reflexy a za měsíc 5. července proběhla další zábava s kapelou
Focus.
Koncem srpna jsme se jako v předchozích letech zúčastnili akce Barum
Rally. Dohlíželi jsme na klidný průběh akce v úseku Pindula.
V září jsme uspořádali třídenní zájezd do jižních Čech, bohužel nebyl větší
zájem, tak jsme vyrazili v počtu „14 účastníků zájezdu“. Program jsme měli
velmi nabytý a prožili jsme mnoho srandy a poznání.
Letos provedli naši chlapi servis na PS8. V podzimním období proběhla
brigáda ve zbrojnici.
Za zmínku stojí pár soutěží, kterých jsme se zúčastnili: okrsková soutěž v
Biskupicích, pohárová soutěž v Pozlovicích, Zádveřicích, na Provodově, v
Želechovicích a také v Nevšové.
10. září jsme pro okolní sbory uspořádali tradiční
a již letos 13. ročník
Memoriálu Stanislava Štěpáníka. Putovní pohár si odvezlo SDH
Želechovice Paseky
1. října proběhla oblíbená dětská soutěž na Řetechově, naši nejmenší hasiči
se umístili na pěkném druhém a třetím místě. Následovali soutěže, hry a
také stezka odvahy
Letos byl vytištěn již dlouho očekávaný Almanach – historie sborů
dobrovolných hasičů v okrese Zlín.
Hasičskou zabijačkou a valnou výroční schůzí a zdravotním výšlapem na
Velkou Javořinu jsme ukončili rok 2016.

2017
Aktuální počet registrovaných členů je 52, z toho 36 dospělých a 16 dětí do
18let
Nejdéle registrovaným členem našeho sboru je pan František Gavenda a
to krásných 68 let. Nejmladší sedmiletý člen Tomáš Mikel je registrovaný 1
rok.
V lednu jsme se sešli v místní kapli, kde byla odsloužena mše svatá za
zemřelé bratry hasiče. Masopustní průvod masek obcí proběhl v únoru i
za podpory spoluobčanů. K vidění bylo 34 masek + hudební doprovod.
Hasičský ples jsme uspořádali v březnu a nesl se ve znamení květin. Nejen
vystoupení žen, bohatá tombola, ale celá organizace plesu se podařila a k
naší radosti byla velká účast hostů.
Tradiční hasičská pout´ na Maleniskách proběhla v květnu. Sraz hasičů a
hasiček byl dole na parkovišti, odtud vyšli hasiči spolu s vlajkonoši za
doprovodu hudby ke kostelu zasvěcené Panny Marie Sněžné. Zde proběhla
mše svatá. Ke květnu patří stavění a kácení májky i my se snažíme tuto
tradici dodržovat již několik let.
Každoročně se snažíme udělat taneční zábavu. Letos se nám podařilo
uspořádat hned dvě taneční zábavy, první se skupinou Reflexy a druhou se
skupinou Infinity.
Nácvik požárních útoků začíná každoročně na jaře, jak nám počasí a
prostor na cvičení dovolí. Naši mladí hasiči začali brzy s přípravou na
nadcházející soutěže. Okrsková soutěž v Kladné Žilině byla první, které
jsme se zúčastnili. Následovali pak soutěže: na Provodově, v Loučce, v
Pozlovicích, v Želechovicích nad Dřevnicí, v Nevšové, v Želechovicích
Pasekách, v Kaňovicích.

Začátkem září jsme u nás v Ludkovicích uspořádali dětskou pohárovou
soutěž v požárním útoku. Zúčastnilo se 30. družstev. Odpoledne patřilo
dospělým.
14. ročníku memoriálu Stanislava Štěpáníka se zúčastnilo 6 družstev. Dění
celého sportovního dne probíhalo v prostorách bývalého koupaliště za
bohaté účasti soutěžících a hostů. Poslední soutěž, kterou jsme s dětmi
navštívily, byla již tradičně soutěž na Řetechově a obsadili jsme i pohárové
místa.
Mimo jarní přípravu na soutěže i letos jsme pracovali s mladšími hasiči.
Pod vedením Soňi Caletkové začali mladí hasiči a hasičky v zimních
měsících nacvičovat různé druhy uzlovaní. Jsou to druhy uzlů, které můžou
pomoci hasičům při samotných zásazích. V rámci Zlínského okrsku
družstva soutěží jak v rychlosti úvazů, tak v kvalitě provedení.
Za dobrou práci našich mladých hasičů jsme děti vzali pobavit se do
zábavného centra Galaxie ve Zlíně.
My dospělí jsme vyrazili na třídenní zájezd do Prahy. Celkem nás jelo 24.
Během každého roku probíhají schůze členů našeho sboru, zpravidla v
období, kdy je potřeba naplánovat nadcházející akci, nebo při zhodnocení
již uskutečněné akce.
V tomto roce je pro nás přelomový ve výstavbě nové zbrojnice, do které
investovala naše obec. V listopadu jsme provedli úklid staré, ale i nové
části zbrojnice včetně věcí pro zásahovou jednotku.
Zásahovou jednotku obce tvoří devět členů. Tito členové měli dvakrát
vyhlášený výjezd operačním střediskem. Jeden výjezd se týkal hlášeného
ohně v lesním porostu – lokalita Ludkovice. Druhý výjezd zásahová
jednotka odstraňovala části spadlého stromu z vozovky. Za zmínku stojí
výjezd při záchraně psa, který byl uvězněn v prostoru sklepa, po
propadnutí stropem. V říjnu proběhlo prověřovací cvičení zásahových
jednotek 13. okrsku v dálkové dopravě vody. Cvičení proběhlo v lesní části
Obora směrem k Hornímu Dvoru.

2018
Aktuální počet registrovaných členů je 52,
z toho 36 dospělých a 16 dětí do 18let
Tradici jsme ani letos neporušili a lednu jsme se zúčastnili na mši svaté v
kapli za zemřelé a žijící hasiče.
Hasičský ples slavil letos 8. ročník a nesl se ve znamení hvězd a to za
hudebního doprovodu skupiny Galaxy. Zpestřením večera bylo vystoupení
mladých tanečníků pod vedením manželů Mědílkových.

Tento rok je ve znamení oslav hasičského sboru.
Co bude dál pokračovat? Jen ve zkratce: zábava se skupinou Focus,
stavění a kácení máje, účast na mnoha hasičských soutěžích, pohárová
soutěž + 15 ročník memoriálu St.Štěpáníka, dále pak návštěva zlínské
hvězdárny s dětmi, výroční valná schůze, kde celý rok zhodnotíme a
uděláme si plány na další rok.

POZVÁNKA NA OSLAVU

110 let SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUDKOVICÍCH
Kdy: 23. června LP 2018
08:00
09:15
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:00
13:30

Ranní budíček trubačem, který pojede na povozu s koňmi
po Ludkovicích
Sraz hasičů i hostů na kruhovém objezdu – zde si můžete nechat
zaparkované auta
Průvod hasičů z kruhového objezdu ke kapličce s trubačem
Slavnostní mše u kapličky, žehnání hasičského vozu
Slavnostní průvod od kapličky s dechovkou na kruhový objezd k
uctění památky za zemřelé hasiče
Přesun do areálu pod přehradou / k dispozici budou připraveny
hasičské auta, které může kdokoliv využít k přesunu do areálu /
Slavnostní oběd pro hosty – myslivna /bývalé prostory koupaliště/
K tanci a poslechu bude hrát Cimbálová muzika Pajtáš
Slavnostní uvítání hostů, ocenění jednotlivých hasičů

V průběhu odpoledne proběhnou hasičské ukázky z požárního sportu např.: požární útok
profesionálních hasičů z Luhačovic, dále pak ukázka požárního útoku dětí z Ludkovic na hořící domek a
také bude proveden útok Ludkovských veteránů s koňským povozem a starou stříkačkou.
Během odpoledne bude k dispozici pro děti skákací hrad. Po celý den bude připraveno bohaté
občerstvení (guláš, dobroty z udírny a grilu, káva a trdelníky Lišák, ledová tříšť)
19:30

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Vivian Band
SRDEČNĚ ZVOU HASIČI LUDKOVIC

Vážení přátelé,
předcházející řádky stručně dokumentují události z historie o založení sboru a
hlavně přehled činnosti sboru dobrovolných hasičů za posledních 10let.
Markéta Šůstková

TOTO NENÍ POVĚST, ALE SKUTEČNÁ UDÁLOST
Z MINULOSTI HASIČŮ LUDKOVIC

Nemyslete si, že na dědině byli hasiči furt sto roků za opicama. Aj tam
začala pronikat moderní technika. To bylo slávy, dyž si Ludkovští hasiči
dovézli auto a motórovů stříkačku. Ludé vybíhali z chalup, děcka sa
plantaly šoférovi pod kolama, křiku a vřéskání bylo víc jak na Poslovskéj
půti. „To sa včil bude hasit“ pochvalovali si Ludkovjané, „už aby nekde
hořelo.“ Konečně sa jednic v noci ozvalo očekávané vytí sirény. „Hoří ve
Slatinách, v lese mezi Březůvkama a Ludkovicama,“ letěla zpráva noců.
Ludé obůch dědin tam utěkali, jak vyskočili z postele. V pyžamoch, nočních
košulách, podlikačkách, trenýrkách nebo aj bez nich. „Rychlo! Hasit! Nedaj
Bože, aby sa oheň rozšířil. Teďka ve žňa, při tom suchu by to bylo strašné.“
Před ohněm sa ale zarazili. Plameně šlahaly na všecky strany. Kolem sa
ozýval křik a bědování. „Takové neščestí. Hasiči určitě zas lapíja v
hospodě,“ vykřikoval kdosi. „Jak to, dyť Ludkovajné sů taky,“
odporoval druhý. Byla to pravda. Kolem ohňa bylo plno hasičů. Hasili čím
sa dalo. Nekeří v zůfalství aj gatě rozepínali, aby živel zmohli. Bylo vidět, že
ze
sebe vydávajů opravdu všecko. Spocení, unavení, nohy ich už přestávaly
poslůchat vyčerpáním. Vyschlýma hubami lapali po dechu. „To si včíl
myslíja,“
šuškali si Březovjané závistivě. „Bodejť by tu nebyli první, dyž majů auto.
Naši s tyma konima tu tak brzo byt nemožů.“ V tom okamžiku větr trochu
rozfůkl
oheň, že sa dalo poznat, co to vlastně hoří. Bylo to auto – náklaďák. Na
jedných dveřách, které nebyly tak opálené byl nápis: POŽÁRNÍ SBOR
LUDKOVICE.

FOTKY Z AKCÍ ROKU 2018

2019
Aktuální počet registrovaných členů je 58,
z toho 25 mužů, 14 žen a 18 dětí do 18let

23. Ledna jsme v civilním obleku uctili památku zemřelých hasičů v místní
kapli při mši svaté. Následující víkend 26. Ledna jsme se zúčastnili výroční
valné hromady pro zástupce sborů 13. okrsku, kterou tentokrát pořádalo
SDH Řetechov.
Naše děti do 18let: Brigita Caletková, Barbora Minaříková, Tereza Gavendová, Simona Hanáková, Štěpán Gavenda, Šimon Říha, Daniela Gavendová, Pavlína Rídlová, Tamara Grajová, Silvie Londinová, Alexandr
Caletka, Filip Říha, Ondřej Říha, Tomáš Mikel, Štěpán Chudý, Jonáš Křapa,
Jakub Mališka, Sára Ochodnická

Letošní masopustní veselí vyšlo na sobotu 2. Března. Dětí a mládeže s
námi šlo po dědině hodně, bohužel starších příznivců nám rok od roku
ubývá. Dlouhodobě zápasíme s nešvarem – neznalost lidových písní. Nejen
z těchto důvodů plánujeme na další rok inovaci masopustu – fašanku. Ve
spolupráci s obecním úřadem, spoluobčany a také s ostatními spolky
uspořádáme tyto oslavy tak trochu jinak….

Další víkend 9. Března jsme uspořádali cca po 20letech v kulturním domě
taneční zábavu se skupinou Křídla. K mé velké radosti návštěvnost byla
bohatá a akce se obešla bez větších problémů.
Devátý ročník hasičského plesu vyšel na sobotu 23. Března a nesl se ve
znamení 80let. Letos jsme poprvé prodávali vstupenky včetně rezervací na

místa. Na základě spokojenosti hostů, budeme opakovat předprodej i roce
následujícím. Jsme velmi potěšeni, že se Vám ples líbí a že se rádi dojdete
pobavit, zatančit si a strávit pěkný večer doplněný hudebním vystoupením
skupiny Galaxy.
Bohužel život není jen o radostech, na konci března nás navždy opustil
dlouholetý člen hasičkého sboru bratr František Záhorovský. Zúčastnili
jsme se smutečního rozloučení v místní kapli a Františka jsme doprovodili
na poslední cestě.

Jarní slavnost, která je rozšířená po většině Evropy je stavění máje. Snažíme se tradici dodržet a tak jsme v sobotu 4. Května za velké účasti hasičů,
spoluobčanů a dětí připravili, ozdobili a následně postavili fakt krásný máj.
Nepřálo nám moc počasí, ale špekáčky jsme opekli, pobavili se a také za
zvuků kytary prozpívali celý večer. Děkujeme našemu spoluobčanovi Mirkovi Hlavičkovi za skvělý hudební doprovod.
Následující sobota 11. Května patřila taneční zábavě v areálu pod přehradou. Rocková kapela Focus rock večer rozjela na plné pecky a do ranních
hodin bavila tři stovky hostů.
Mezinárodní den dětí vychází na 1. Června, v tento sváteční den jsme po
menších lapáliích uspořádali soutěž družstev SH ČMS OSH Zlín, 13. okrsku

v požárním sportu. Zúčastnilo se mnoho družstev v kategoriích přípravka,
mladší žáci, starší žáci, muži a veteráni.
SDH Provodov uspořádali 5. Července v areálu jejich fotbalového hřiště
soutěž „Provodovská osmička“. Naše družstvo se umístilo na krásném
3místě z 8 družstev.

Jako každoročně jsme v září připravili v areálu pod přehradou dětskou pohárovou soutěž v požárním útoku.
Halloweenskou zábavu se skupinou Křídla jsme uspořádali v kulturáku 19.
Října. To byla poslední kulturní akce v letošním roce.
Krásné prosincové odpoledne jsme s dětmi strávili v kině, malá odměna za
celoroční práci.

V letošním roce měla naše zásahová jednotka dva výjezdy vyhlášené Krajským operačním a informačním střediskem Zlín. Při výjezdech jsme spolupracovali s profesionálními hasičskými jednotkami Zlín, Luhačovice a s
hasičskými jednotkami z okolních obcí.
První poplach byl 12. Června 2019. Naše jednotka pomáhala při hašení
uloženého dřeva v blízkosti chaty. Při pálení klestí se požár rozšířil mimo
ohniště, majiteli chaty se nedařilo oheň svépomoci uhasit. Následně ohlásil
požár na Hasičský záchranný sbor a ten zajistil likvidaci požáru.
Druhý poplach byl vyhlášen 16. Září 2019. Pomoc při hledání horkovzdušného vyhlídkového balonu, který byl viděn řidičem kolemjedoucího vozidla,
jak klesá do lesního porostu. Povolané hasičské jednotky v rojnici pročesávali za pomocí baterek vytipované místo, kde byl balon naposled spatřen. Po neúspěšném hledání byl zásah ve 22.00hod odvolán. Byl to planý
poplach. V době kdy hasiči pročesávali les, tak balon bezpečně přistál na
opačném konci obce Ludkovice. Majitel vše sbalil a vesele uháněl domů.
Přesto všechno děkuji hasičům, i takové případy se stávají. Prověřovací
cvičení letos proběhlo 21. Září 2019 v Kladné Žilině.
Celý rok probíhají přípravy na požární soutěže, děti trénují venku, ale i
uvnitř v tělocvičně, kde zdokonalují své tělesné dovednosti. Mimo požární
soutěže se děti věnují uzlování.

Díky stavebním úpravám na sušárně, zrealizujeme valnou výroční schůzi
hasičského sboru Ludkovice až v novém roce a to 10. Ledna 2020. Schůzi
spojíme s přijmutím nových členů do sboru a také s volbami nového výboru. Prozatím jsou všichni členové informováni o skutečnosti, že můžou
kandidovat do výboru.

Vzpomínka nejstaršího člena hasičů v Ludkovicích:
František Gavenda je nejdéle registrovaným členem našeho sboru a to

krásných 70 let.
Vášeň k hasičině našel u svého otce, který byl v
roce 1908 jeden ze členů zakládajícího hasičského
sboru v Ludkovicích. V roce 1949 ve svých 18 letech
vstoupil František do sboru dobrovolných hasičů a
po vojně se stala jeho prací činnost profesionálního
hasiče ve Zlíně. Práce to byla náročná a to nejen na
fyzičku. Přes to, že sloužil 12ti a 24ti hodinové směny, tak ve dnech volna jako zkušený řidič, jezdil
Avií pro různý materiál na výstavbu obecních budov
pro národní výbor Ludkovice.
Během každodenní práce dostávali hasiči školení v první pomoci. Jedna
zdravotní sestra agitovala za darování krve a tak tedy začal darovat krev i
František. Za dárcovství dostal mnoho ocenění vč. Zlatá medaile Prof.
MUDr. Jana Janského.
V letech 1970 – 1980 byl předsedou sboru. Činnost v této době byla rozsáhlá a různorodá. Pravidelně se ze členy sboru účastnili brigád na akcích „Z“,
kde pomáhali při opravách místních komunikací, výstavbě budov obecních,

sběru šrotu, prováděli preventivní prohlídky budov aj. Vzpomíná také na
dobrou spolupráci s okolními sbory, pořádali společně soutěže.
Aby toho nebylo málo, 6let byl členem okresního výboru, v té době také
jezdil Avií kam bylo potřeba. Manželku měl hodnou, která ho v jeho aktivitách podporovala. Františkovou doménou byli fašanky, vždycky rád
chodil a tancoval. Oblíbená maska cikán s husličkami. Dříve pořádali fašanky ženy z Ludkovic a hasiči chodili s nimi.

Příběhy z období profesionálního hasiče:
Ve Zlínské slévárně začalo hořet, oheň chytl od fošní, které byli ohrazené
kolem kotle s rozpáleným železem. Po příjezdu na místo viděli, jak to
dřevo hoří. Mezitím se uvolnila pojistka a z kotle se začala valit láva železa. Jeden kolega to nestihl, láva ho zachytila a na místě zemřel. Oheň se
jim pak podařilo uhasit.
V neděli odpoledne se vznítil oheň přímo doma u Františka. Zrovna měl
službu v práci a manželka byla na Řetechově u rodičů. Doma byli děcka
sami s kamarády. Teta Žmolíková uhlédla kouř a volala do Zlína, že Františkovi hoří chalupa. Okamžitě volal na nádraží, aby zdrželi linkový autobus
do Ludkovic, který zrovna jel. Kolega ho rychle odvezl na nádraží. Kolem
páté hodiny dojel na dědinu a utíkal domů, kde už ho vyhlížela manželka a
také viděl z dálky dým a plameny ohně. František měl největší starost o
děti, aby se jim nic nestalo. Děcka byli u sousedů v pořádku. Stodola už
byla v jednom ohni. Jak začalo hořet? Děcka jak se hráli a zapálili ve
stodole oheň a ten vzplál. Hasit dojeli Pozlovští hasiči, ale bohužel stodola
shořela na práh. Škoda to byla veliká, měli tam uskladněný stavební materiál a hlavně ručně dělané trámy.
Vzkaz od bratra Františka - držet se hasičského hesla:
„Bohu ku cti, lidem ku pomoci“

2020
Aktuální počet registrovaných členů je 58,
z toho 25 mužů, 14 žen a 18 dětí do 18let
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. Dle všech náležitostí proběhla valná hromada, volby zcela v pořádku. Uspořádali jsme ji v místním pohostinství u Komára a to za hojné účasti členů SDH i hostů.
Složení výboru SDH Ludkovice pro 2020-2025:
starosta: Miroslav Gärtner
jednatel: Markéta Šůstková
velitel: Aleš Bartončík
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 58 členů z toho 25 mužů, 14 žen a 18 dětí
do 18let.

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

Masky, kterých se sešlo věru hodně měli sraz u hospody a pak celý průvod
masek s harmonikou vyrazil do Ekotrendu, kde nás čekalo menší
občerstvení, ale hlavně nás přivítal pan Jiří Šesták se svou kapelou.
Zahráli jsme, zazpívali si a pak jsem vyšli za bujaré 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, výstava bábovek. Sešlo se mnoho se zde mnoho
spoluobčanů, ale i lidí z jiných vesnic. Během odpoledne měli jednotlivé
hudební vystoupení místní harmonikáři - Pavel Blahoš, Alois Kunorza, pan
Galeta. O další hudební produkci se postarala skvělá kapela pana Jiřího
Šestáka, která hrála až večerních hodin.
Soutěže o nejlepší bábovku se zúčastnilo mnoho místních občanů. 5
nejlepších dle hlasování bylo odměněno. Ustanovená porota vyhodnotila
nejkrásnější, 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 občerství,
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 Křídla.
Celou akci bych zhodnotila velmi kladně, počasí nám přálo, mnoho lidí
přišlo a pobavilo se. 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 sušárna-moštárna. Proběhla
nutná rekonstrukce toalet, vstupní chodby, ale také kompletní rekonstrukce střechy a komínů. Následně byla zrekonstruována fasáda. Díky investici
obecního úřadu Ludkovice je nyní budova v plně funkčním stavu a to nejen
pro potřeby hasičů, zahrádkářů, ale i pro občany. Sušárnu je možné si pronajmou k soukromým oslavám.
Také se podařilo dodělat stavební úpravy na staré časti 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
umívali okna, stoly, židle, kuchyň, podlahy a nové toalety. Ve zbrojnici se
řádně roztřídilo a uložilo hasičské nářadí do zakoupených regálů,
zrevidovali se staré nepotřebné věci, proběhl úklid v místnosti pro
zásahové obleky. Zde 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 dobře. Přálo nám počasí a lidí se sešlo
mnoho.

Následující sobotní den 5. září patřil dětem. Připravili jsme v areálu pod
přehradou tradiční dětskou pohárovou soutěž v požárním útoku. K naší
velké radosti se akce zúčastnilo 16družstvev
Celý rok probíhají přípravy na požární soutěže, 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 a 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 1
krásné místo. 8. února proběhla soutěž v Pohořelicích, následující víkend
15. února v Traplicích. 7. března proběhla soutěž ve Vítonicích, kde obsadili
2 místo. Finále se již neuskutečnilo!
Soutěží v požárním útoku se naši mladí hasiči zúčastnili jen soutěže v Želechovicích a v Sazovicích. Zbytek akcí pro děti byl zrušen.

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, byla již situace taková, že oheň byl z velké
části uhašen. Prvotní zásah provedli členové naší zásahové jednotky, kteří
jsou zaměstnanci dané firmy. Poté to bylo pod kontrolou profesionálních
hasičů. Následně po vyhodnocení situace a zjištění, že již naše přítomnost
není důležitá a z důvodu probíhající krizové situace koronaviru nás velitel
zásahu propustil zpět na základnu.
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.

2021
Aktuální počet registrovaných členů je 43, z toho 25 dospělých žen a

mužů, 18 dětí do 18let.

Všichni jsme si přáli, aby svět začal zase normálně fungovat. Bohužel se tak
nestalo a velká část roku se nesla vduchu překážek, restrikcí a náhlých úmrtí.
V dubnu nás navždy opustil nejdéle registrovaný člen našeho sboru bratr
František Gavenda. Mimo svoji profesionální dráhu u hasičů ve Zlíně, byl
dlouhých 10 let starostou našeho sboru. Vždy byl aktivní při pořádání akcí,
soutěží, brigád a jiných aktivitách a to nejen za u hasičů. V sobotu 17. Dubna jsme Františka doprovodili na jeho poslední cestě a uctili jsme jeho
památku. V tento smutný okamžik se stalo i něco veselého a to, že našemu
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 hlavně fašanky, ty měl tuze rád, a když to zdravíčko
dovolilo, vždy s námi obešel velkou část vesnice. Všem nám bude moc
chybět.

Zima byla dlouhá a plánované akce jako fašank, výroční hasičský jsme
nemohli uspořádat. V únoru za přísných pravidel proběhla v naší kapli mše
svatá za zemřelé a žijící hasiče. Zúčastnili jsme se jen v omezeném počtu.
Bohužel, ani děti se nemohly setkávat a věnovat se přípravě na hasičskou
sezónu, většina soutěží byla zrušena. Již pár let se naši mladí hasiči pod taktovkou vedoucí mládeže Soňky věnují uzlování. Výsledky uzlovací soutěže
se uzavřely před jeho dokončením. Starší žáci skončili na krásném 4. místě
ze 43 družstvech a věřím, že kdyby soutěž pokračovala, byli by naši šikulové
na bedně .
Za jednotlivce zmíním tři nejlepší – Štěpán Gavenda, Simona Hanáková,
Barbora Minaříková. V listopadu začala další uzlovací soutěž pro rok 20212022. Naši dorostenci se 20. listopadu zúčastnili Prštoucké uzlovačky. Holky
obsadily krásné 2. místo.

Jarní postupné rozvolňování nám umožnilo vrátit se k organizaci společenských akcí, na které jsme si z minulých let již zvykli.
Májová slavnost stavění máje nám vyšla. Počasí 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, pasekáři,
kamarádi jsme poseděli, opekli špekáčky a zazpívali si.

Ve čtvrtek 3. června se naši bratři zúčastnili mše svaté a slavnostního průvodu v Pozlovicích u příležitosti Božího těla, svátku římskokatolické církve.
V sobotu 5. června jsme pořádali první taneční zábavu v širokém okolí. Rocková kapela Křídla večer rozjela na plné pecky a do ranních hodin bavila
přes čtyři stovky hostů.
Druhý víkend v červenci patřil oslavám 130 výročí od založení sboru Luhačovice. V pátek 9. července po 16 hodině, byl vyhlášen poplach a proběhlo
prověřovací cvičení zásahových jednotek 13. okrsku. Úkolem, byla doprava
vody pomocí přenosných motorových stříkaček do vzdálenosti 500m
společně s výškovým převýšením. Velitel 13. okrsku zhodnotil prověřovací
cvičení kladně.

Během jarního a letního období se podařilo dodělat úpravy na novém hřišti.
Základna, dráha, okolí je připraveno na novou sezónu požárních soutěží.
21. srpna pořádal sbor dobrovolných hasičů Řetechov oslavu 80 let od
založení sboru. Zúčastnili jsme se v uniformách mše svaté a svěcení
praporu. Během následujícího 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 poslední rok a
půl se naše aktivity lehce utlumily. Hojná účast a pozitivní přístup, nás
nakopl a naplánovali jsme mnoho akcí na další rok.

Sobota 16. října patřila každoroční brigádě. Mimo nás dospěláků přišly na
pomoc i mladí hasiči a hasičky. Rozdělili jsme se na dva výkonné týmy. Na
sušárně jsme vymetli pavučiny ze všech rohů, naleštili poháry, vygruntovali
wecka, uklidili kuchyň. Následovala rychlá akce „kulový blesk“, odvoz
starého nábytku a přivezení nových stolů a židlí, které nám zakoupila obec
Ludkovice. Staré stoly a židle jsme prozatím ponechaly na zbrojnici k blížící
se akci Lampionový průvod.
Ve zbrojnici naši chlapi uklidili, vyházely nepotřebné a zkontrolovali výbavu
zásahové jednotky. Brigáda se vydařila a všem zúčastněným velký dík.
V podvečer 1. Listopadu jsme přijali sms zprávu o požáru rodinného domu v
Ludkovicích. Byl vyhlášen požární poplach jednotkám profesionálních hasičů ze Zlína, z Luhačovic a z Uherského Brodu a jednotkám dobrovolných
hasičů obcí Pozlovice, Luhačovice a Ludkovice. Celkem k požáru vyjelo pět
automobilových cisteren, dva velitelské automobily a jeden dopravní automobil. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Průzkumem v dýchacích
přístrojích bylo zjištěno, že hoří ve zděné přístavbě, kde byl kotel na tuhá
paliva a sklad dřeva. Požár se rozšířil do zrekonstruovaného neobývaného
podkroví. Velení zásahu si převzal velící důstojník směny. K uhašení požáru
jsme použili dva útočné proudy C a dva vysokotlaké proudy vody. Doplňování vody k hašení bylo prováděno z místního vodovodního řadu. Pohotovostní služba provozovatele rozvodů elektřiny provedla v části ulice odpojení od přívodu proudu. 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. Důležité je, že se nikomu nic nestalo.

Se smutkem v srdci vzpomenu na našeho bratra Josefa Zábojníka, který nás
navždy opustil 3. listopadu 2021. Pepa byl dlouholetý člen SDH Ludkovice,
víc jak 10let dělal starostu sboru. Mimo hasičinu, byl určitou dobu člen zastupitelstva obce, pravidelně fandil našim fotbalistům, účastnil obecních
akcí a hlavně byl kamarád nejen pro nás pasekáře. Do poslední chvíle byl
aktivní člen a také správce budovy sušárna, kde byl mimo jiné i nápomocen
zahrádkářům v modernizaci a úpravě moštárny. Za 12let mé aktivní činnosti
ve sboru si nepamatuji, že by někde Pepa chyběl. Účastnil se brigád, přípravy společenských akcí, zájezdů, poutních akcí a v neposlední řadě byl
vždy nápomocen jako rozhodčí na hasičských soutěžích.

Na poslední cestě jsme našeho bratra 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 proběhlo 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, 2021. Přivítali jsme mezi sebou
novou členu sboru Moniku Krajčovou.
V bodech jsme probrali doporučení k činnosti dobrovolných hasičů z OSH
Zlín, které nám poslala Ing. Eva Úlehlová, garant 13. okrsku.
S platností od 1. prosince výbor odsouhlasil nového správce klubovny na
sušárně. V případě zájmu o pronájem klubovny kontaktujte Moniku Krajčovou osobně, nebo na tel.: +420 739410960.

