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ZPRAVODAJ
obce Ludkovice a místní části Pradlisko 2022

Foto: Karolína Kunorzová



2 www.ludkovice.cz www.ludkovice.cz 3

Počátkem roku jsme řešili záležitosti, které 
přinesla moderní doba. Byla podepsána 
nájemní smlouva s provozovatelem zařízení 
pro příjem a přenos posílení mobilního 
signálu, jehož špatný příjem dlouhodobě 
trápí většinu obyvatel jak Ludkovic tak 
Pradlisk. V místní lokalitě Chrástka bude 
postaven zcela nový vysílač, který by měl 
pokrýt většinu území našich obcí. Jeho 
uvedení do provozu se plánuje na počátek 
příštího roku. Všichni doufáme, že se 
podstatně zlepší příjem mobilního signálu. 

Podpisem další smlouvy jsme umožnili 
provozující firmě Zásilkovna umístit na náves 
před obchod tzv. Z-BOX, který slouží jako 
místo na doručování a podávání zásilek. 

Prakticky po celé první pololetí se 
připravovali členové kulturní komise na 
Setkání rodáků, které bylo vyvrcholením 
oslav 610 výročí první zmínky o obci. Díky 
skvělým organizátorům a všem účinkujícím 
odcházeli lidé spokojení. 

Součástí přípravy oslav byly také opravy 
a údržba areálu, ve kterém se každoročně 
střetává tisíce návštěvníků ať už při 

Slovo starosty

Dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji 
pozdravil a prostřednictvím zpravodaje 
seznámil s událostmi, které provázely naši 
obec v roce 2022, který byl zároveň posledním 
ve volebním období 2018–2022.

společenských, nebo sportovních akcích. 
Venkovní prostředí umožňuje využití pro 
všechny generace.

Opravy a údržby byly prováděny také v jiných 
částech obce, například ve školní zahradě, na 
hřbitově, veřejném osvětlení a u moštárny. 

Z větších investičních akcí uvedu namátkově 
výměnu povrchu vozovky v lokalitě Kúty, 
ulice na Pasekách a parkoviště u moštárny. 
U všech lokalit byly provedeny terénní úpravy 
a odvodnění. 

V průběhu letních prázdnin se dokončovala 
přestavba školní jídelny a byly zahájeny 
přípravy na úpravu sběrného místa 
u Základní a Mateřské školy.

Po celý rok prováděli pracovníci katastrálního 
úřadu z Valašských Klobouk tzv. revizi 
katastru, která měla za úkol napravit některé 
nedostatky jak u staveb, tak u pozemků. 

Kromě již zmíněných událostí musela obec 
Ludkovice jakožto zřizovatel školy řešit 
složitou situaci ohledně enormního zvýšení 
cen energií, zvláště pak měsíční zálohy na 

Stanislav Bartoš
starosta obce

plyn, kterým vytápíme celou budovu. 

Po celý rok se snažíme o co nejúspornější 
provoz, abychom nemuseli omezovat 
žádné aktivity, proto se uvažuje o výměně 
energeticky náročných spotřebičů.

Z připravovaných akcí a projektů chci zmínit 
projekt ”Prodloužení chodníku naproti 
vodárny”, který by měl přispět k bezpečnosti 
chodců, kteří ho především budou využívat 
při pořádání akcí v areálu. V příštím roce se 
započne na projektové dokumentaci, která 
nám ukáže finanční náročnost a pokud 
zastupitelstvo výstavbu schválí, bude 
následovat výběr zhotovitele a samotná 
výstavba v roce 2024. 

Před námi na stole je taktéž územní studie 
lokality Chrástka, která má řešit případnou 
výstavbu nových domů. Situace se stavebním 
materiálem násobená energetickou krizí však 
nedává možnosti, aby se v dohledné době 
výstavba uskutečnila. 

V době tvorby zpravodaje se také dokončuje 
příprava rozpočtu na další rok, ve kterém se 
budou určovat priority dalšího rozvoje obce. 

Bohužel letos se naposledy účastní tvorby 
rozpočtu, ale také všeho zásadního, co se 
dělo na obecním úřadě v Ludkovicích od 
roku 1996 do roku 2022, dlouholetá účetní, 
paní Jindra Zábojníková, která odchází na 
zasloužený odpočinek. My všichni dlouholetí 
kamarádi a spolupracovníci jí přejeme 
hodně pohodových dnů, aby ji neopouštělo 
pevné zdraví, životní optimismus, pěvecké 
nadání a všechno co má ráda. Děkujeme jí za 
všechnu poctivě odvedenou práci pro naše 
občany.

Závěrem chci poděkovat všem občanům, 
zájmovým složkám, podnikatelům, škole za 
dobrou spolupráci během uplynulého roku. 

Přeji všem příjemné prožití
svátků vánočních
a v novém roce
hodně radosti a štěstí.

Foto: Karolína Kunorzová
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Užili jsme si také pár pěkných projektových 
dnů jako např. Rytmus pro život s Radkem 
Štětkářem, kdy si děti celé dopoledne hrály 
s rytmem a bubnovaly na africké bubny 
a občanské sdružení Líska pro nás připravilo 
projektové dopoledne „Učíme se venku“.  
A hlavně už jsme se mohli učit všichni ve 
škole, protože pro žáky první a druhé třídy je 
forma distanční výuky skutečně velmi špatná.

Ve školním roce 2022/2023 máme v první 
třídě 15 žáků a ve druhé 9. Využili jsme 
nabídku SVČ Luhačovice a díky nim a také 
díky pomoci a ochotě mladých lidí  vést ve 
svém volném čase kroužky, můžeme svým 
žákům nabídnout jedenkrát týdně kroužek 
angličtiny, sportovní kroužek Hýbánky a také 
aerobik pro dívky. 

Základní škola 

Naše základní škola měla ve školním 
roce 2021/2022 jen velmi malý počet 
žáků – v první třídě 9 a ve druhé třídě také 
9. Z toho důvodu jsme museli požádat 
zřizovatele o schválení  výjimky z nejnižšího 
počtu žáků. Personální obsazení se oproti 
předešlému školnímu roku nezměnilo, jen 
jsme přijali asistentku pedagoga, kterou 
nám Krajská pedagogicko-psychologická 
poradna ve Zlíně přidělila k jednomu 
z našich žáků. Jako pedagogická asistentka 
u nás pracovala paní Monika Trojáková 
z Luhačovic.

Od března roku 2022 jsme mohli opět 

zapojit školu do společenského dění. 
V březnu jsme pořádali Den otevřených 
dveří, kdy se po celý den mohl kdokoliv 
z veřejnosti přijít podívat na vyučování do 
první nebo druhé třídy a odpoledne i do 
školní družiny. Na konci března jsme také 
jeli do Zlína na Festival her, který si děti moc 
užily. Celé dopoledne měly možnost zkoušet 
nejrůznější hry – dřevěné stavebnice, 
hlavolamy, deskové hry, karty,…

Opět jsme mohli pozvat do školy Dana 
Tarabu, který  dělá skvělá divadelní 
představení pro děti, a také jsme mohli 
v květnu po několika letech uspořádat 
besídku ke Dni rodin. Naši žáci vystupovali 
na besedě s důchodci a potom také na 
“Setkání rodáků”. Mgr. Viktorie Janečková

ředitelka

Také jsme využili možnosti vyzkoušet si 
dopoledne s řezbářem a rodičům i veřejnosti 
jsme nabídli  možnost vyzkoušet si řezbářství 
v podvečerních hodinách.

Ve školní družině jsme začali nacvičovat na 
vystoupení k rozsvěcování vánočního stromu, 
a proto mohli kolemjdoucí opět po několika 
letech slyšet z našich oken již v říjnu vánoční 
koledy. Nacvičování na jedno vystoupení totiž 
většinou trvá dva až tři měsíce.

Takže přeji nám všem, ať jsou s naší 
školou spokojeni nejen žáci, ale i rodiče 
a Vám všem přeji hodně zdraví a štěstí do 
dalších dní.

Základní škola
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Mateřská škola 

Nový rok 2023 už pomalu klepe na dveře, 
proto bych vás ráda seznámila s tím, co 
všechno se v mateřské škole přihodilo 
v letošním roce 2022.

Začátek roku, hlavně měsíce leden a únor 
byly docela náročné. Covidem onemocněly 
jak děti, tak i někteří zaměstnanci školky. 
Stále platila nějaká hygienická opatření 
a omezení. Proto jsme museli rušit nebo 
přesouvat naplánované akce a kulturní 
vystoupení.

S příchodem jara se však situace začala 
zlepšovat, hygienická opatření se postupně 
začala rušit a život ve školce se začal 
pomalu vracet do starých kolejí. Pro děti 
se uskutečnila některá odkládaná kulturní 
vystoupení. Moc se všem líbil výukový 
program „Rytmus pro život“, ale také 
divadelní pohádka „O chytré princezně“. 
Dále jsme s dětmi navštívili statek na Horním 
dvoře, kde byl pro děti připraven vzdělávací 
program ve kterém se seznámily s životem 
domácích zvířat, některá si mohla pohladit 
a nakrmit, a to se dětem moc líbilo. Letos 
jsme společně se školáky téměř po dvouleté 
pauze kvůli covidu oslavili „Den rodiny“. 
Vystoupení, které si pro rodiče děti připravily 
mělo velký úspěch. Už se uskutečnila 
i některá plánovaná projektová odpoledne 

Školní družina 

Když se sejde ve družině super parta, tak 
všechno, co se ve družině děje, je super. 
A přesně to se nám povedlo v loňském 
školním roce. 

Počáteční období bylo nejisté kvůli covidu 
a některé akce probíhaly jinak, než jsme 
byli zvyklí. Vánoční strom na školní zahradě 
byl rozsvícen v tichosti, bez tradičního 
zpívání a setkání dětí s Mikulášem. Museli 
jsme zvládnout karanténu, pravidelné 
testování ve škole, respirátory a přísná 
hygienická opatření. Navzdory všemu 
jsme se snažili udržet ve škole dobrou 
náladu a dělat věci tak, abychom si užili 
co nejvíc zábavy a společných akcí. 
Začátkem prosince napadl sníh, a tak 
se Planýrka stala domovem sněhuláků, 
bitevním polem koulované a místem konání 
mistrovství ve sjezdu na čemkoliv. Po 
Novém roce jsme díky rozvolnění opatření 
mohli začít nacvičovat vystoupení na 
besídku ke Dni rodin a také na besedu pro 
důchodce. Děvčata z páté třídy si dokonce 
sama vymyslela a nacvičila choreografii 
mažoretek. Na začátku května proběhlo 
spaní ve školní družině, na kterém děti 
ve družstvech získávaly indicie k nalezení 
pokladu. Ten ukrýval trička, která si děti 
nazdobily pomocí přírodnin. Noc ve škole 
byla pro všechny velkým zážitkem. Na konci 

s rodiči, tato společná neformální posezení 
nám moc chyběla. 

Proběhlo již tradiční nocování předškoláků 
v mateřské škole. Školní rok jsme zakončili 
výletem do ZOO Zlín-Lešná.

Po zrušení epidemiologických opatření jsme 
se téměř po dvou letech opět s dětmi zapojili 
i do veřejného života v obci. Děti vystoupily na 
„Besedě s důchodci“ a na „Dni obce“. Také 
vítání občánku se už neobejde bez kulturního 
programu dětí ze školky. Moc se těšíme také 
na rozsvěcování vánočního stromu spojeného 
s Mikulášskou nadílkou. 

Od 1. 9. 2022 máme zapsáno 26 dětí ve věku 
od 3 do 6 let, z toho je 6 předškoláků. V naší 
mateřské škole máme také jednoho chlapce 
z Ukrajiny. Došlo i ke změně v personálním 
obsazení v MŠ. Od 1. 3. 2022 nastoupila nová 
učitelka Bc. Šárka Skovajsová.
Také se změnila provozní doba mateřské 
školy, máme otevřeno od půl sedmé ráno do 
půl páté odpoledne.

Do nového roku 2023 Vám všichni 
z mateřské školy přejeme hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.

Zuzana Mlčáková

školního roku děti z družiny zatančily na 
Setkání rodáků. Předposlední den ve škole 
bylo pasování páťáků na „velké holky“ 
a „velké kluky“ a jejich slavnostní odchod 
ze školní družiny. Loučení bylo plné emocí 
a ukápla nejedna slzička.

Velice si přeji, aby už všechno zůstalo tak jak 
je. Přeji nám všem další báječný rok.

Kateřina Paulová 
 vychovatelka ve školní družině

Š kolní družinaMateřská škola
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Místní knihovna

Každý pátek od 16.30 do 19.30 hodin se 
zájemcům o čtení otevírají dveře naší knihovny 
v Ludkovicích. Přichází sem každý pátek 
kolem deseti registrovaných čtenářů, a to jde 
o dlouhodobé zájemce, kteří se stále vrací. 

Ale často nechodí sami. Přivedou si svoje 
děti či vnoučata, a tak kromě vybírání knížek
je  návštěva knihovny i příležitostí 
k setkávání se sousedy.

A společné téma o knížkách dává možnost 
zajímavých debat a postřehů zcela zaručeně.
Čtenáři sem míří nejenom pro knihy, ale mají 
možnost si vybrat i ze široké nabídky časopisů.

Knihovna, a to díky finanční podpoře obecního 
úřadu, má svůj fond neustále doplňovaný 
knižními novinkami. Hodně nám s kvalitou 
výběru pomáhá Krajská knihovna ze Zlína, 
která nám poskytuje Výměnné soubory 
knih. Zapůjčuje nám je  vždy na jeden rok 
a momentálně máme soubory dva, v každém 
je sedmdesát knih, které jsou  pro naše 
čtenáře vítaným bonusem.

Pravidelně do knihovny přicházejí děti ze 
školní družiny, školáci i děti z mateřské školy.

Najdou tu bohatě zásobený dětský koutek. 
Je radost sledovat malé „čtenáře”, jak 
zaujatě vybírají knihy z regálů, aby si našli 
pro ně tu nejzajímavější a s nejkrásnějšími  
pohádkami nebo jenom s obrázky.

Naše knihovna je tu pro Vás všechny od těch 
nejmenších, pro které jsou tu k zabavení 
přichystány drobné hračky i omalovánky 
a pastelky, až po mladé a starší občany, 
kterým ráda pomůžu s výběrem knih.
Ještě chci vzpomenout naši starou známou 
KnihoBudku, která je na návsi u obchodu.
Jsem ráda za to, že tak dobře funguje ke 
spokojenosti čtenářů.

Miluše Motalová 
Vaše knihovnice

Raabe

Kulturní akce v roce 2022
Fašanky 

Ludkovice ožily 26. února masopustem. Po 
roční pauze se maškary sešly v 13.00 hodin 
u starého mlýna, kde má sídlo Ekotrend. 
S hudebním doprovodem vyrazil průvod ke 
starostovi obce. Početná skupina maškar 
byla bohatě pohoštěna a  dostala povolení 
od starosty k průchodu naší vesnicí. Za zpěvu 
a tance došel průvod ke kulturnímu domu, 
kde program pokračoval.

Vrcholem slunečného odpoledne bylo 
vyhlášení nejhezčích masek dětí dospěláků. 

Následovalo vyhlášení soutěže o nejchutnější 
buchtu, koláč, bábovku. Do soutěže se 
zapojilo 11 spoluobčanů-cukrářek a cukrářů. 
Porotci byli všichni, kdo měli na sladké 
chuť. Nejvíc bodů, tedy první místo, dostala 
bábovka, kterou upekla Katka Kunorzová. 
Po vyhlášení se masky, spoluobčané a hosté 
bavili, jedli, zpívali a také tancovali do tmy.

Děkujeme všem maskám a hostům za účast 
a budeme se těšit na masopustní průvod, 
který proběhne během února 2023. 

Jenom při čtení
člověk pochopí,
kolik toho ještě
nepřečetl.

Markéta Šůstková

www.ludkovice.cz 9
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Setkání rodáků

V sobotu 25. června 2022 proběhlo ve 
společenském areálu pod přehradou setkání 
rodáků a náplav u příležitosti 610 let od první 
zmínky o obci Ludkovice. Počasí nám přálo, 
bylo krásně a sešlo se nás opravdu hodně.

Po zahájení starostou obce vystoupili žáci 
z naší základní a mateřské školy a proběhl 
hasičský útok starších žáků SDH Ludkovice.
Pro děti byl připraveny různé atrakce, 
dva skákací hrady - jeden se skluzavkou, 
malování na obličej a také proběhlo 
vystoupení klaunů z Balónkova. 

Bylo úžasné sledovat, jak se potkávají lidé, 
které život zavál do různých koutů naší 
republiky i do zahraničí, přijelo 42  našich 
rodáků. Na některých z nás se čas trošičku 
podepsal a někdy jsme přemýšleli, kdo 
se to k nám hlásí. Mysleli jsme si, že jsme 
toho člověka v životě neviděli a pak jsme 
zjistili, že jsme spolu chodili do školy. Byly 
to úsměvné situace a myslím si,  že se 
lidé dobře bavili. U vystavených fotografií, Jitka Studená

o které byl opravdu velký zájem, se tvořily 
hloučky. Jeden poznal někoho, další jiného 
a pomalu vždycky dali dohromady lidi na 
určité fotografii. Při tom si povídali, co je 
v životě potkalo, jak žijí, předávali si kontakty 
se svými známými a o tom toto setkání bylo. 

Pro všechny naše rodáky a spoluobčany 
bylo také samozřejmě připraveno bohaté 
občerstvení, takže každý si určitě našel to,  
na čem si pochutnal.

K příjemné atmosféře přispěla i dechová 
hudba Provodovjané a v pozdějším 
odpoledni nám zahrál pan Jiří Šesták 
s kapelou. Byl to první ročník a rádi bychom 
toto setkání opakovali každých 10 let, 
abychom naše rodáky, kteří k naší obci patří, 
neztratili úplně z očí.

Budeme se těšit na všechny znovu za 10 let.

Setkání důchodců 

Další akcí v tomto roce bylo Setkání 
důchodců, které se uskutečnilo v pátek 
13. 5. 2022. Byli jsme rádi, že po dvou 
letech, kdy nám tuto akci přerušil covid, 
jsme mohli navázat na přetrženou nit 
tohoto setkávání. 

Děti z mateřské školy si připravily 
vystoupení, které se všem velmi líbilo. Děti 
jsou vždycky velmi oblíbeným zpestřením 
těchto setkání. Babičky a dědečkové velmi 
rádi uvidí své vnuky a vnučky „v akci“ a ti, 
kteří tam své malé potomky nemají, vidí jak 
v naší vesnici přibývá drobotiny. 

Pro naše důchodce bylo připraveno i malé 
občerstvení, letos si pochutnali na řízku 
s bramborovým salátem. K tanci i poslechu 
nám zahrála cimbálová muzika Cyril.

Je to přátelské setkání, kde se potkají 
sousedé, kamarádi, proberou novinky, 
„povykládají si“, a trošku si odpočinou od 
denních starostí.

Letos se zúčastnilo 73 našich důchodců, 
a už se těšíme na příští rok, kdy se opět 
sejdeme a možná i větším počtu.

Lampioňák  

V podvečer 4. listopadu se v naší obci 
konal již tradiční lampionový průvod. I přes 
nepřízeň počasí se okolo sedmnácté hodiny 
sešlo ve školní zahradě velké množství 
malých i velkých účastníků s rozsvícenými 
lampiony. Pod taktovkou paní vychovatelky 
Kateřiny Paulové a skřítků Blikáčků 
v doprovodu víl prošel průvod obvyklou trasu 
směrem na Paseky, pak ke kapli a na závěr 
na kruháč, kde byla k vidění krásná přehlídka 
svíčkami osvětlených vyřezávaných dýní 
ludkovických dětí. Dále pak už děti a dospělí 
pokračovali k touženému konci průvodu, 
protože večerní déšť neustával. 

Tradiční pohoštění se letos poprvé konalo 
v kulturním domě, kde na zúčastněné čekalo 
cigáro z udírny, na děti teplý čaj a sladkosti od 
víl a dospělí nepohrdli chutným svařákem. 

Okolo půl sedmé program lampionového 
průvodu vrcholil před kulturním domem 
fakírskou ohňovou show v podání šermířské 
skupiny Memento mori z Uherského Ostrohu. 
Jednalo se o představení s vůní Orientu, kde 
fakír uléhal na lůžko s hřeby, chodil bosýma 
nohama po skleněných střepech, nechal si 
na tělo házet ostrý nůž a sekat šavlí jablko na 
hrudi. To vše za doprovodu jeho pomocníků 
plivajících oheň, při strhující orientální hudbě. 
Představení se podle ohlasů líbilo hlavně 
dětem, kdy některé viděly takovou show 
vůbec poprvé.

Plán kulturních akcí na rok 2023:
4. 2. 2023 FAŠANK – průvod vesnicí, kulturní dům
30. 4. 2023 ČARODĚJNICE – areál pod přehradou
19. 5. 2023 SETKÁNÍ DŮCHODCŮ – kulturní dům
24. 6. 2023 DEN OBCE – pochod naší krajinou, areál pod přehradou
3. 11. 2023 LAMPIONOVÝ PRŮVOD –  kulturní dům
1. 12. 2023 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
jaro 2023 DIVADLO „POD LAMPŮ“ Bánov – divadelní hra Sněhurka a trpaslík

Zdeňka Bernátková

Jitka Studená

www.ludkovice.cz 11
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TJ Ludkovice

Rok se s rokem sešel a je tady opět prostor 
pro bilancování a rekapitulaci uplynulého roku.

Pro náš spolek začal rok 2022 výroční 
členskou schůzí, kde si její členové zvolili 
nové vedení, které bude naše sdružení řídit 
dalších pět let. V novém výboru se tak objevily 
dvě nové tváře, a to pánové Václav Dvorník 
a Michal Nevařil, z nichž poslední jmenovaný 
byl následně zvolen místopředsedou spolku.

Z cílů, které jsme si na schůzi vytyčili, a které 
jsme si pro letošní rok dali do usnesení, se 
nám všechno podařilo naplnit. Nicméně nutno 
dodat, že některé úkoly se daly splnit v lepší 
kvalitě.

Po sportovní přípravě, která tradičně probíhá 
během zimních měsíců, nás čekalo pár 
přípravných zápasů a také povinnost připravit 

si sportovní zázemí. Koncem března tedy 
proběhla brigáda v areálu Pod přehradou, 
při které se věnujeme nejenom údržbě hřiště 
a kabin, ale i údržbě celého společenského 
areálu.

Jarní část sezóny 2021/2022 byla pro náš 
mužský tým ve znamení boje o záchranu 
v krajské soutěži. Tento cíl se nám splnit 
podařilo, ale pohled na tabulku jasně ukazuje, 
že to bylo takříkajíc „o prsa“. Nepříznivě se do 
našeho celkového bodového zisku promítla 
skutečnost, že ze všech týmů v soutěži jsme 
měli nejvíce remízových zápasů, které jsou 
oceněny pouze jedním bodem, a tak z toho 
bylo nakonec až předposlední místo. 

Dorostenecký tým měl v sezóně 2021/2022 
ambice přesně opačné a nebýt skutečnosti, 
že nejzkušenější hráči dorostu museli často 
nastupovat za mužský tým, jistě by svůj 
úkol dotáhl do konce. Celkové třetí místo 
neodpovídá kvalitě týmu a kdyby měl 
možnost nastupovat v kompletní sestavě, 

s velkou pravděpodobností by se stal vítězem 
okresního přeboru.

V nadcházející fotbalové letní pauze jsme 
nadále pokračovali v péči o sportovní areál 
a také jsme zorganizovali tradiční Červencovou 
noc. Zábava se nám vydařila a kupodivu 
i počasí nám tentokrát přálo.

Z dalších aktivit lze také zmínit výlet 
našich starých pánů na fotbalové utkání na 
Slovensko, kde jsme se v přátelském utkání 
střetli s našimi slovenskými kamarády v obci 
Banka u Piešťan.

Rád bych poděkoval trenérům z Březůvek 
a Provodova, kteří se výborně starají o naše 
nejmladší fotbalisty. Kluci chodí na tréninky 
rádi a fotbal je baví. Zcela výjimečný zážitek 
pro kluky připravil pan Milan Vítek, když jim 
zprostředkoval možnost zúčastnit se turnaje 
přípravek, který se konal přímo na hlavním 
fotbalovém stadionu ve Zlíně.

Před novým fotbalovým ročníkem 
2022/2023 jsme stáli před rozhodnutím, 
zda opět přihlásíme naše mužstvo mužů do 
krajské soutěže. Po sportovní stránce jsme si 
příslušnost ve vyšší soutěži sice zajistili, ale 
existuje spousta oddílů, které raději volí snazší 
cestu a přihlásí svůj tým do soutěže nižší 
a lehčí.

Jsem rád, že jsme nakonec zvolili těžší cestu 
a započali jsme letos naši sedmou sezónu 
v krajské soutěži. Výsledky sice nejsou po 
podzimní části nikterak oslňující a pohled 
na tabulku hovoří za vše, nicméně možnost 
utkat se proti týmům Kroměříže, Holešova, 
Chropyně a Slušovic jsou pro nás hráče z malé 
obce zážitkem. Nic na tom nemění ani fakt, 
že v některých případech se jedná o rezervní 
týmy těchto měst.

Radost nám dělají alespoň naši dorostenci, 
kteří se po podzimní části drží na druhém 
místě tabulky.

Ludkovice A-tým 2021–2022 Ludkvoice Dorost 2021–2022
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I když proběhnuvší podzimní komunální 
volby v naší obci nejsou o žádné velké 
politice a občané si vybírají napříč stranami 
své zástupce, jsem moc rád, že jsme Vám 
nabídli kandidáty, kteří si získali Vaši 
důvěru. Myslím, že nové zastupitele jsme 
si zvolili dobře a přeji jim hodně úspěchů 
a elánu do jejich práce pro obec.

V půlce listopadu jsme jako každoročně 
pořádali domácí zabijačku pro naše členy 
a příznivce a zdá se mi, že tato akce je rok 
od roku lepší. Sehranost celého týmu pod 
taktovkou zkušeného řezníka, dobré jídlo, 
dobrá nálada, spousta přátel a jako obvykle 
pěkné počasí, dává zapomenout na fotbalové 
starosti a umožní nám užít si super den 
v krásném prostředí areálu Pod přehradou. 

Než se dostanu ke konci této krátké zprávy 
o naší činnosti, rád bych oznámil všem 

členům, že výroční členská schůze se 
uskuteční v sobotu 28. ledna 2023.

Závěrem bych rád poděkoval zástupcům 
obce za podporu našeho spolku, trenérům 
i hráčům za jejich oddanost fotbalu, 
fanouškům za přízeň i v časech, kdy se nám 
tolik nedaří a v neposlední řadě též našim 
rodinám za toleranci a pochopení k naší 
vášni, kterou je sport a v tomto případě 
fotbal!

Díky Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
podporujete sportování v Ludkovicích.

Hodně štěstí a zdraví v novém roce 2023 
Vám za TJ Ludkovice přeje

Filip Kunorza
předseda spolku

Naši nejmenší fotbalisté

Zabijačka 2022

Rk. Družstvo Z + 0 - Skóre Body

1 Kroměříž B 13 13 0 0 68:17 39

2 Veselá 13 9 1 3 26:23 28

3 Březnice 13 7 2 4 30:16 23

4 Holešov B 13 7 1 5 37:32 22

5 Slušovice B 13 7 1 5 30:25 22

6 Fryšták 13 7 0 6 30:26 21

7 Tlumačov 13 6 2 5 28:33 20

8 Tečovice 13 5 3 5 30:19 18

9 Chropyně 13 6 0 7 35:29 18

10 Kostelec 13 4 3 6 27:34 15

11 Lužkovice 13 4 3 6 23:40 15

12 Louky 13 3 1 9 16:33 10

13 Ludkovice 13 1 3 9 16:39 6

14 Jaroslavice 13 1 2 10 16:46 5

Rk. Družstvo Z + 0 - Skóre Body

1 Březnice/Kudlov 10 8 2 0 70:14 26

2 Ludkovice/Provodov 10 7 1 2 45:17 22

3 Lípa/Jasenná 10 7 1 2 32:20 22

4 Dolní Lhota/Horní Lhota 10 6 1 3 38:15 19

5 Hvozdná 10 5 2 3 17:17 17

6 Březová 10 4 2 4 36:19 14

7 Vizovice 10 3 3 4 51:30 12

8 Tečovice B/ Malenovice 10 3 2 5 28:34 11

9 Nedašov/Nedašova Lhota 10 3 0 7 21:26 9

10 Halenkovice/Spytihněv 10 2 0 8 10:76 6

11 Kostelec 10 0 0 10 6:86 0

Tabulka A-tým 2022–2023

Tabulka Dorost 2022–2023



16 www.ludkovice.cz www.ludkovice.cz 17

Činnost SDH Ludkovice

Milí spoluobčané, v letošním roce 
prožíváme události, které dozajista 
u mnohých mění pohled na svět. Po 
uvolnění protiepidemických opatření 
začátkem roku a nadějí, že se po dvou 
letech nejrůznějších omezení opět vrátíme 
ke způsobu života, na který jsme byli 
zvyklí, vzal za své koncem února. Po 
bezprecedentním útoku Ruské federace 
vůči sousední Ukrajině se potýkáme 
s důsledky války, která svým rozsahem 
nebyla v Evropě již téměř osmdesát let. 
Přes souběh negativních událostí, které 
ovlivňují všechny dnes a denně, se život 
nezastavil. 

Hasičský sbor Ludkovice tvoří základnu 
43 nadšenců, žen, mužů a mládeže. Teď na 
konci roku s hrdostí hodnotím, že se nám 
mnohé podařilo.

Již tradičně začal rok mší svatou zasvěcenou 
zemřelým a žijícím hasičům, která se konala 
v naší malé, ale krásné kapli.

Fašanky bývaly vždy doménou hasičů. 
V posledních letech pomáháme pořádat 
tuto akci pro spoluobčany trochu jinak, 
a to ve spolupráci se zastupitelstvem obce. 
V sobotu 26. února prošel masopustní 
průvod částí obce ke kulturnímu domu, kde 
se zúčastnění bavili do pozdních hodin.

Po dvouleté pauze jsme 19. března 
uspořádali 10. ročník hasičského 
plesu. Připravili jsme bohatou tombolu, 
občerstvení a vystoupení country 
tanečníků. Již po několikáté provázela 
tento plesový večer hudební skupina 
Galaxy. Účast hostů byla opět hojná a již 
nyní se těšíme na další ročník.

Jak to v životě chodí, nejsou jen radostné 
dny a chvíle. Se smutkem v srdci vzpomenu 
na našeho bratra Josefa Vašinu, který nás 
navždy opustil 8. dubna 2022. Pepa byl 
dlouholetý člen našeho sboru a od mládí 
byl aktivní hasič a také dobrý kamarád. 

Všem nám bude chybět. Na poslední cestě 
jsme našeho bratra Josefa doprovodili 
19. dubna v kapli v Ludkovicích, kde jsme 
uctili jeho památku. 

Jak už to po celém Česku a dokonce po 
celé Evropě bývá zvykem, nemohli jsme 
ani my vynechat 1. května tradiční stavění 
májky, kde jsme se sešli jak dospělí, tak 
i děti, nejen z hasičského sboru. Postavili 
jsme krásnou májku, opekli si špekáčky na 
ohni a stmelili tak mezigenerační vztahy. 

Datum první letošní hasičské zábavy padlo 
na 28. května. S kapelou Křídla jsme tak 
„zahájili“ jaro v plné parádě. V areálu pod 
přehradou se bavilo přes stovku hostů. Druhá 
zábava se konala o dva týdny později. 

Přestože naše májka byla stále krásná, tradice 
velí skácet!. Týden po první zábavě jsme se 
sešli opět v hojném počtu a máj skáceli. 

Léto je doba dovolených a odpočinku a proto 
další akci, tedy sportovní, jsme uspořádali 
v sobotu 3. září. Pohárová soutěž pro děti, 
je díky oblíbenosti okolních sborů, pro nás 
klíčová. Proběhla na nově vybudované 

hasičské dráze. Počasí nám přálo a sjelo se 
k nám 26 družstev mládeže různého věku ze 
širokého okolí Ludkovic. Všem děkujeme za 
účast a budeme se těšit na setkání v dalším 
roce.

Nemáme přesně určené termíny hasičských 
schůzí, ale svoláváme schůze během roku, 
kdy je potřeba a to zpravidla před akcemi, 
které nás čekají. Jedna z mnoha schůzí 
proběhla 30. září v hasičské klubovně, kde 
jsme probrali již uskutečněné a do konce 
roku připravené akce. Také jsme naplánovali 
termíny kulturních a sportovních akcí na rok 
nadcházející.

Po dlouhých třech letech jsme 14. října 
vyrazili v hojném počtu na víkendový 
zájezd do Jeseníků. Prožili jsme mnohé – 
prohlídku jeskyně, lanovkou nahoru a zase 
dolů, nejdelší visutý most pro pěší na světě, 
vyhlídku v korunách stromů, dělostřelecký 
srub aj. Ano, počasí nám nepřálo, takže 
jsme si panoramata Orlických hor, Jeseníků 
a Kralického Sněžníku jen představovali, ale 
i tak jsme prožili pěkný víkend. 

Každoročního setkání zástupců sborů 
zlínského kraje se zúčastnil starosta SDH 
Ludkovice Miroslav Gärtner. Akce pořádaná 

Kácení májky týden po první zábavě

Víkendový zájezd do Jeseníků

Podzimní brigáda proběhla 5. listopadu. Ve 
zbrojnici jsme zazimovali techniku a uklidili 
potřebné. Do klubovny jsme zakoupili nové 
regály, které chlapi smontovali, vyhodilo se 
pár nepotřebných věcí a uklidili jsme.
Do konce roku jsme ještě stihli uspořádat 
hasičskou „mini“ zabíjačku, která proběhla 
10. prosince. Poslední setkání našeho 
sboru, tedy Valná výroční hromada, se 
uskutečnila v klubovně v pátek 16. prosince.

Zásahová jednotka sboru:
Letos se neodehrála žádná požární, ani jiná 
událost, ke které by byla naše jednotka 
povolána. Stále pokračujeme v obnově 
a rozšíření vybavení pro zásahovou 
jednotku, tak aby byla připravena k nutným 
výjezdům. Během roku jsme díky investicím 
obce pořídili hliníkový skládací žebřík, 
hadice C, hadice B, dětské hadice, kovový 
podstavec na stříkačky, elektrocentrálu, 
svítilny, elektrické kalové čerpadlo 
s plovákem, prodlužovací kabely,  požární 
nádrž a v neposlední řadě čtyři kusy 
zásahových obleků.

V sobotu 22. října dostal velitel zásahové 

OSH Zlín se uskutečnila 4. listopadu v sále 
OÚ v Sazovicích. 
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jednotky hlášení o prověřovacím cvičení 
zásahových jednotek 13. okrsku, které 
letos pořádalo SDH Polichno. Úkolem byla 
dálková doprava vody k hořící hromadě 
listí, samozřejmostí byly překážky v podobě 
kolejí a výškového převýšení. Děkujeme za 
organizaci k procvičení našich schopností 
a dovedností a za pohoštění po „zásahu“.

Tradiční brigáda sboru se uskutečnila první 
listopadovou sobotu, sešli se jak děti, tak 
i dospělí a společnými silami jsme zvládli 
uklidit požární zbrojnici.

Naše poslední společná letošní akce se 
konala 16. prosince v podobě výroční Valné 
hromady, kde jsme si po náročném roce 
a hromadě uskutečněných akcí společně 
pojedli, popili a pobavili se o činnosti sboru za 
uplynulý rok.

Hasičská mládež
Pod vedením Soňi Caletkové pokračovali 
mladší žáci, starší žáci a dorostenci 
v trénování na uzlovací ligu zlínského kraje, 
které se zúčastnili již potřetí v řadě. V sezóně 
2021/2022 se zúčastnili sedmi závodů 
a v celkovém hodnocení se dorostenecké 
družstvo umístilo na krásném 4. místě. 
Za jednotlivce se nejlépe dařilo Daniele 
Gavendové za starší žáky (celkové 19. místo), 
poté Barboře Minaříkové za dorost (celkové 
7. místo). Gratulujeme všem zúčastněným.
Začátkem jarní hasičské sezóny jsme zažili 

změnu ve vedení dětí. Novým vedoucím 
mládeže se stal Mirek Gärtner ml. Jelikož 
i děti stárnou, změnilo se obsazení mladších 
žáků, starších žáků, ale i obsazení dorostu. 
S přípravou, tréninkem a ostatním pomáhá 
Mirkovi bratr Petr Gärtner.

Pilné trénování obměněného družstva žáků 
a přípravy na novou sezónu se vyplatilo, 
když se na pohárové soutěži na Polichně 
naši starší žáci umístili na krásném 2. 
místě s časem 18:01. V sobotu 21. května 
se v Luhačovicích konala okrsková soutěž 
požárních útoků, kde nás reprezentovalo 
jak dětské družstvo, tak i družstvo mužů, 
kteří se umístili na 4. místě. Do okresního 
kola postoupilo mužstvo z Řetechova. 
Dorostenci se zúčastnili soutěže Zlínská liga 
v Lukově a také předvedli útok na Ludkovské 
pohárovce.

Hasičský útok předvedli naši mladší žáci 
v sobotu 25. června v ludkovském areálu Pod 
přehradou a to u příležitosti setkání rodáků 
a „náplav“. Na akci jsme připravili nástěnku 
plnou fotek hasičů z různých let. Celá akce se 
nesla ve vzpomínkovém a přátelském duchu 
a doufáme, že si to všichni rodáci náležitě 
užili včetně vystoupení našich dětí, které 
příjemně ovlažili vzduch vodou.

Mimo již zmíněných soutěží se děti zúčastnili 
dalších několika závodů, jmenovitě: 
Ludkovice-pohárovka, Zlín-Louky, 
Želechovice nad Dřevnicí, Provodov, Zlín, 
Hrobice, Zlín-Lhotka.

Za dobrou práci jsme děcka odměnili výletem 
do Zlína, kde si zahrály pořádnou bojovku 
v laser game aréně. Za všechny úspěchy 
gratulujeme a do další sezóny přejeme lepší 
a lepší výsledky. 

Tento rok utekl jako voda. Ještě nedávno 
jsme tento rok zahajovali a teď máme před 
sebou vánoční svátky, Silvestra a Nový rok. 
Děkujeme zastupitelům obce Ludkovice 
a taky spoluobčanům za podporu, kterou 
nám přes rok poskytujete.

Mladší žáci SDH Ludkovice

2. místo starších žáků v Polichně

Markéta Šůstková
Jednatelka SDH Ludkovice

Plán akcí na rok 2023:

4. 2. 2023 Fašank

11. 3. 2023 Hasičský ples

6. 5. 2023 „Rockový festival“, kde vystoupí kapely: Sympl, Argema a Focus Rock

17. 6. 2023 Noční hasičská soutěž & Taneční zábava s kapelou Ogaři

12. 8. 2023 Zábava s kapelami: Some Other Time a Kosovci

1.–2. 9. 2023 Letní kino v areálu pod přehradou 

2. 9. 2023 Dětská pohárová soutěž 

Vánoce jsou víc, mnohem víc, než svit svíček a oslavy. 
Je to duch sladkého přátelství, které září celý rok. Je to 

ohleduplnost a laskavost. Je to znovuzrozená naděje na mír, 
na porozumění. A na dobrou vůli lidem.
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Mladý Jelen

Občané, sousedé, kamarádi,  
již druhým rokem máme tu čest publikovat 
na stránkách místního zpravodaje naši práci. 
Projekt, který jsme loni započali, jsme letos 
dotáhli do finále. Podařilo se nám vybrat 
částku 6 500 Kč na záchranu několika akrů 
deštného pralesa na Sumatře. Pro zvědavce 
odkazujeme na stránky justicefornature.com.
Chtěli bychom tímto poděkovat Vám všem, 
kteří jste se na této sbírce podíleli. V dalších 
letech bychom rádi podpořili stejnou 
organizaci v záchraně oceánů.

V rámci naší činnosti podnikáme výlety do 
okolí a poznáváme místní přírodu a krajinu. 
Na jaře jsme se vypravili do PP Uhliska 
u Doubrav a koncem léta do PP Rovná 
Hora u Hradčovic. V obou lokalitách jsme 
se věnovali především poznání místní 
výjimečné flory a fauny. Narazili jsme zde 
například na astru divokou, hořec křížatý 
nebo na první jarní květ orseje jarního. Ve 
spolupráci s Ekocentrem Čtyřlístek, který 
každoročně organizuje soutěž “Poznej 
a chraň”, jsme se zúčastnili výstavy 
výtvorů a prací dětí ze zapojených škol. 
Při příležitosti této výstavy jsme navštívili 
Budovu 21 ve Zlíně.

No a co bychom to byli za zálesácký oddíl, 
kdybychom nějaký ten strom nezasadili. 
Jabloň, hrušeň a jeřáb oskeruši jsme zasadili 
do zahrádkářského sadu nad mysliveckou 
chatou.

Nezapomínáme ani na zvířata. A tak jsme 
se vypravili navštívit útulek ve Zlíně na 
Vršavě. Společně jsme zakoupili krmivo 
pro psy a stelivo pro kočky. Na oplátku nás 
pracovnice útulku provedla a seznámila 
s problematikou odchytu a následné péče 
o zatoulaná zvířata.

I nadále spolupracujeme se správou CHKO 
Bílé Karpaty, která nám na jaře tohoto roku 
poskytla přednášku v terénu o odchytu 
hmyzu a životu obojživelníků. Rád bych také 
jménem nás všech poděkoval společnosti 
VEOLIA, která nás v loňském roce významně 
finančně podpořila.

Na závěr chci hlavně poděkovat Vám dětem, 
které se těchto aktivit účastníte!

S úctou a přáním všeho dobrého,

Adam Běhula
Náčelník Mladý Jelen

Činnost SDH Pradlisko

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, 
milí spoluobčané, dovolte mi se s vámi 
ohlédnout za končícím rokem 2022 
a zhodnotit, do jaké míry byl pro náš sbor 
a pro každého z nás úspěšný – v duchu 
hasičského hesla „Bohu ku cti, bližnímu 
ku pomoci“. Byl to rok plný naděje, že se 
můžeme bez omezení věnovat sportovní, 
duchovní i kulturní činnosti a obnovit 
spolupráci mezi sbory i okrsky.

S radostí jsme proto 8. ledna přivítali naše 
členy, spoluobčany i hosty na výroční valné 
hromadě SDH Pradlisko, při níž starostka 
sboru Denisa Kovářová představila plán akcí 
na tento rok. V rámci diskuze pak vystoupila 
také starostka 13. okrsku Eva Úlehlová. 
Poděkování patří všem členům, kteří se 
zapojili do příprav i průběhu celé schůze.

V letošním roce se po roční pauze konala 
výroční schůze 13. okrsku, kterou pořádal 
sbor dobrovolných hasičů Řetechov. 

První kulturní akcí pro naše spoluobčany 
a přátele byly v sobotu 26. února fašanky 
s průvodem pestrých a veselých masek a  
s doprovodem našich věrných harmonikářů 
– Františka Blahoše a Lubomíra Krahulíka. 
Nápadité kostýmy a dobrá nálada provázely 
celé masopustní odpoledne s přátelským 
posezením na místní hasičské zbrojnici.

V měsíci únoru oslavil významné životní 
jubileum pan Josef Divoký, který je členem 
sboru hasičů Pradlisko už od roku 1953 
a celý život se aktivně zapojuje do naší 
činnosti a podporuje náš sbor. Za celý výbor 
SDH Pradlisko mu děkujeme a přejeme 
všechno nejlepší, hodně zdraví, sil a Božího 
požehnání do dalších dnů.

Pro rok 2022 bylo vyhlášeno školení 
rozhodčích požárního sportu na 12. března 
v obci Březová. Mezi zúčastněnými byla 
i starostka našeho sboru a úspěšným 
absolvováním kurzu si tak prodloužila 

SDH Pradlisko | Náměťák Polichno 2022
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kvalifikaci soutěžní rozhodčí.
Smutnou zprávou pro SDH Ludkovice byl 
pohřeb jejich člena bratra Josefa Vašiny. 
Poslední rozloučení proběhlo 19. dubna.
Čest jeho památce.

Křesťanské tradice neodmyslitelně patří 
k hasičskému životu a jsou příležitostí 
vzpomenout na zemřelé členy hasičských 
sdružení – uctít jejich památku a odkaz 
jejich života. Proto se členové našeho 
sboru pravidelně připojují k účasti na stráži 
Božího hrobu v kostele Panny Marie Sněžné 
v Provodově. Letos to bylo 16. dubna, 
a tamtéž pak oslavili 27. pouť hasičů v neděli 
1. května. O den dřív se uskutečnila 
27. hasičská pouť na Sv. Hostýně. 
Aby toho nebylo málo, ve stejný den jsme 
naplánovali a díky pomoci členů i přátel 
úspěšně postavili máj. Jako vždy na 
obvyklém místě naproti „sirčeny“ s krásným 
hudebním doprovodem a byla to radost se po 
dvouletém přerušení vrátit k této tradici.

S blížícím se koncem května se naše družstvo 

hasičů připravovalo na okrskové kolo 
v požárním sportu, jehož pořadatelem pro rok 
2022 bylo SDH Luhačovice. Akce se konala 
v sobotu 21. 5. 2022 v areálu sportovního 
centra Radostova. Počasí nám přálo 
a s ohledem na skromný trénink i limity naší 
PS12 podalo naše družstvo mužů v požárním 
útoku pěkný výkon, který ovšem po 
opravných pokusech stačil pouze na konečné 
7. místo. Dlužno dodat, že při druhém pokusu 
si řada družstev vedla lépe, ale na druhou 
stranu jsme měli možnost si vyzkoušet 
požární útok s výkonnější stříkačkou, kterou 
nám ochotně půjčilo družstvo SDH Ludkovice. 

Poslední květnovou sobotu jsme pak 
uspořádali kácení máje s táborákem 
a občerstvením v sále hasičské zbrojnice. 
To byla poslední akce v tomto měsíci.
Během letních prázdnin, konkrétně 
16. července, se podařil naplánovat 8. sraz 
rodáků z Pradliska opět v prostorách místní 
hasičské zbrojnice.

Druhou smutnou událostí v našem 

nevyhnula smutná zpráva. Dne 
15. července nás navždy opustil bývalý 
dlouholetý člen SDH Pradlisko a náš 
spoluobčan, pan František Mlček, který 
v roce 1955 byl členem 1. požárního družstva 
v rámci nově založené samostatné jednoty 
ČSPO Pradliska. Toto družstvo po úspěšném 
postupu až do krajské soutěže obdrželo jako 
odměnu motorovou stříkačku z Uherského 
Brodu. Pan Mlček byl také v roce 1957 na 
výroční schůzi ze dne 24. listopadu zvolen 
jako člen výboru. Poslední rozloučení 
s panem Františkem Mlčkem proběhlo 
27. července. Čest jeho památce.

Na závěr děkuji všem členům sboru za 
jakoukoliv pomoc a aktivní přístup během 
celého roku, za údržbu techniky i hasičské 
zbrojnice, za účast na aktivech, školeních 
i všech akcích. Vám všem přeji mnoho 
zdraví, štěstí a pohodu v rodinách a krásné 
vánoční svátky.

Pavel Juračka
SDH Pradlisko

okrsku byl pohřeb bratra Petra Zábojníka 
z Řetechova dne 7. července. Čest jeho 
památce.

V roce 2022 si obec Březůvky připomněla 
20. výročí posvěcení kaple Sv. Anežky 
České a zástupci našeho sboru byli pozváni, 
aby se s hasiči z Březůvek zúčastnili 
slavnostní bohoslužby, kterou v neděli 
4. září sloužil P. Pavel Martinka.

V oblasti prevence se zásahová jednotka 
našeho sboru snaží spolupracovat při 
společných taktických prověřovacích 
cvičeních 13. okrsku. Stejně tak i v tomto 
roce se naši hasiči zapojili do nácviku 
dálkové dopravy vody s hašením cvičného 
požáru. Pořádajícím sborem bylo tentokrát 
SDH Polichno a poplach byl vyhlášen 
velitelem v pátek 21. října odpoledne. 
I když měla trasa zásahu velké převýšení, 
podařilo se cvičení úspěšně dokončit do 
hodiny od vyhlášení poplachu.

V letošním roce se ani našemu sboru 

Pradlisko | 8. sraz rodáků
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Myslivecký spolek 
Zálesí Ludkovice

Vážení spoluobčané, rok 2022 se chýlí ke 
svému závěru, a tak nastal čas napsat pár 
řádků o tom, co se letos v našem spolku 
událo. Myslivecký spolek Zálesí Ludkovice 
vykonává právo myslivosti na ploše 
1 156 hektarů honební plochy, kterou má 
pronajatou od Honebního společenstva 
Ludkovice.

Ke dni 30. 11. 2022 tvoří naši členskou 
základnu 14 členů, 1 čekatel na členství 
a 1 myslivecký host.

Po tradiční únorové výroční členské schůzi 
jsme pomalu začali s brigádnickou činností. 
Již obvyklými činnostmi jsou práce kolem 
myslivny a budování nových či likvidace 
starých mysliveckých zařízení. Byly 
postaveny nové kazatelny v „Sýkoří“ a na 
„Mynárské“. Nový krmelec byl zbudován 
v lokalitě u „Oberského“. 

Důležitou součástí letního i podzimního 
období bylo zajištění dostatku různého 
krmiva na zimní přikrmování zvěře. Bylo 
zakoupeno dostatečné množství pestrého 
výběru druhů obilovin, jako jsou pšenice, 
oves, ječmen a pšeničné plevy. Z dalších 
druhů krmiva byla obstarána krmná řepa, 
kukuřice, kukuřičná siláž a samozřejmě 
kusová sůl. Jelikož se ludkovská honitba 
stala „domovem“ nových druhů spárkaté 
zvěře, tak i předkládané krmivo by mělo 
být druhově rozmanitější. Nezapomínáme 
na kvalitně usušené seno. V honitbě máme 

v současné době 18 krmelců pro spárkatou 
zvěř, 10 zásypů pro bažanty a 1 krmeliště 
pro černou zvěř.

Rok 2022 byl doslova naplněn 
společenskými akcemi. Úplně novou 
zkušeností pro nás byla spolupráce na 
pořádání Speciální výstavy foxteriérů 
dne 30. 4. 2022. Tuto akci pořádal 
Klub chovatelů foxteriérů ČR a sjelo se 
na ni velké množství návštěvníků z řad 
vystavujících kynologů, jejich podporovatelů 
a přihlížejících ze všech koutů naší republiky 
a dokonce i z ciziny. Rozhodčím byl pan 
Csaba Denk z Maďarska. Akce proběhla 
v areálu Pod přehradou z důvodu velké 
účasti všech zúčastněných a hlavně 
také kvůli zastřešenému zázemí. Ohlasy 
návštěvníků byly velmi pozitivní, vyšlo 
krásné počasí a lidem se v areálu moc 
líbilo. Jsme rádi, že jsme mohli přispět 
k reprezentaci jak obce, tak našeho spolku, 
protože organizace byla náročná a panovala 
mezi námi velká spokojenost, že jsme akci 
takového typu zvládli. Dne 25. 6. 2022 
jsme se zúčastnili Dne obce a srazu rodáků 
z Ludkovic v areálu Pod přehradou, kde 
jsme v rámci občerstvení měli ve stánku 
připravený zvěřinový guláš.

Stalo se již nepsanou tradicí, že 
poslední prázdninový víkend je vyhrazen 
„Mysliveckému rozloučení se s prázdninami 
pro děti“. Sobota 27. 8. 2022 se taktéž 
vydařila na jedničku. Účast dětí a jejich 

Speciální výstava foxteriérů Výstavba oplocenky

dospělých doprovodů byla opravdu hojná. 
To svědčí o oblíbenosti této akce a jsme 
zato moc rádi. Opět byla připravena 
různá stanoviště, které děti absolvovaly. 
Poznávačky zvěře a jejich stop, vycpané 
exponáty, dále pak poznávání dřevin, 
pohybové soutěže, malování na dřevěná 
kolečka, sokolnictví, chůze po laně mezi 
stromy, lukostřelba a střelba ze vzduchovky. 
Dále pak byla možnost si prohlédnout 
zásahový hasičský vůz, který prezentovali 
členové SDH Pozlovice. Opékaly se 
špekáčky na ohni a po absolvování všech 
stanovišť dostaly děti balíčky s různými 
potřebami do školy a sladkostmi. Pro 
všechny návštěvníky bylo zajištěno bohaté 
občerstvení. Poděkování za tuto akci patří 
všem zúčastněným i všem sponzorům. 

Druhý říjnový víkend (8.–9. 10. 2022) se už 
poněkolikáté v naší honitbě konaly Lesní 
a Barvářské zkoušky psů loveckých plemen. 
Tato dvoudenní akce proběhla za dobrého 
počasí a bez jakýchkoliv problémů. Bylo 
taktéž nachystáno kvalitní občerstvení, jak 
pro zúčastněné psovody a rozhodčí, tak pro 
ostatní návštěvníky. I zde jsme byli potěšeni 
množstvím pozitivních ohlasů přítomných.
V průběhu roku proběhlo několik oslav 
kulatých či půlkulatých narozenin našich 

členů a kamarádů, a také proběhlo na 
myslivně tradiční posezení u uzených ryb 
s rodinnými příslušníky. 

Na konci roku je v plném proudu hlavní 
lovecká sezóna. Je zintenzivněn lov 
spárkaté zvěře (v našem případě zejména 
zvěře černé a daňčí), dále pak zvěře jelení 
a srnčí. Věnujeme se také lovu zvěře 
škodící myslivosti, a to lišek, kun skalních 
a kun lesních. Probíhají společné lovy 
(naháňky) s pozvanými hosty a také menší 
naháňky jenom se členy MS. Hony na 
drobnou zvěř (zajíc, bažant) neděláme kvůli 
neuspokojivým stavům této zvěře už 
od roku 2006. 

Buďte prosím ohleduplní při svých 
procházkách přírodou a taktéž obezřetní při 
jízdách autem kvůli přecházení zvěře.

Dovolte mi na závěr, abych popřál všem 
spoluobčanům za Myslivecký spolek Zálesí 
Ludkovice šťastné prožití svátků vánočních 
a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2023.

Josef Bernátek
předseda MS
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Zahrádkáři 
v Ludkovicích

Milí spoluobčané, zahrádkáři a přátelé. 
V současné době má náš spolek již 
18 členů včetně tzv. čestných členů. 
V letošním roce se nám podařilo příchodem 
dvou lidí omladit náš zahrádkářský spolek. 
Velmi nás těší, že o zahrádkářství je zájem 
i u mladých lidí. Byli bychom rádi kdyby 
tento trend pokračoval i nadále. Noví 
zájemci se mohou přihlásit buď u předsedy 
spolku pana Jaroslava Pleci st., a nebo 
u Ing. Verbergera st. 

A nyní něco o naší činnosti.  Pod vedením 
našeho předsedy Jaroslava Pleci st. se 
pravidelně jednou za dva měsíce scházíme 
na krátké schůzi, kde projednáme aktuální 
úkoly a vzájemně se informujeme o nových 
věcech v oblasti zahrádkářství, ale i o dění 

v obci. K tomuto účelu nám obecní úřad 
poskytl usedlost po rodině Pavlačíkových. 
Prostory jak na zahradě, tak i příslušenství, 
jsou určeny k tomu, aby se naše činnost 
mohla zdařile rozvíjet. Snažíme se vše i za 
„pomoci“ obecního úřadu udržovat tak, jak 
bylo vždy na této usedlosti zvykem. Také 
se zde uskutečnilo několik brigád. Dále se 
staráme o naše ovocné stromy, které byly 
vysázeny v prostoru bývalého koupaliště. 
Na konkrétních stromcích a odrůdách si 
ukazujeme, jak by se měla správně tvořit 
koruna stromu a další věci nezbytné  při 
ošetřování stromků. V letošním roce jsme 
za pomoci mladých členů z oddílu „Jeleni 
a laně“ vysadili další tři nové ovocné 
stromky.  

Setkání harmonikářů

Již se pomalu stává tradicí, že 5. července 
se ve sportovním areálu Pod přehradou 
sejde dobrá parta muzikantů na akci 
„Setkání harmonikářů“. Poděkování patří 
Pavlu Blahošovi, Lubomíru Krahulíkovi 
a Jaroslavu Plecovi st., kteří zorganizovali 
celou akci a pozvali harmonikáře z blízkého 
i dalekého okolí. Letos bohužel této akci 
vůbec nepřálo počasí a tentokrát to nevyšlo 
tak, jak bychom si přáli. Snad příští rok 
bude počasí lepší. Velké poděkování patří 
obecnímu úřadu a dalším dobrovolníkům, 
kteří pomáhali při tomto setkání. Koncem 
léta jsme uspořádali na zahradě společné 
posezení při táboráku spolu s mladými 
členy z oddílu „Jeleni a laně“. Bylo to 
symbolické poděkování za pomoc při 
této akci. Zpestřením večera bylo zpívání 
s harmonikou a speciality na grilu.   

Ani jsme se nenadáli a přišel podzim, 
který už zcela převzal vládu nad přírodou 
a našimi zahrádkami. Vstáváme do tmy 
a mnozí za tmy chodíme domů. Lezavá zima 
se líbí málokomu. Většina úrody je sklizená, 
zavařená, usušená a uložená ve sklepě. 
Díky velmi dobré úrodě jablek a hrušek 
naši členové využili místní sušárny ovoce. 
Co se týče moštování ovoce, tak můžeme 
říct, že šrotovník a lis byl také využit. 
Před zahájením moštování musela být na 
šrotovníku provedena generální oprava 
elektrického motoru.  

Plánů do budoucna máme hodně, a proto 
rádi mezi sebe přivítáme nové členy, kteří 
mají zájem o zvelebení naší obce a pěknou 
přírodu. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat vedení naší obce za vstřícný 
přístup k našemu spolku.  

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

Pranostiky:

Den svaté Terezičky 
nebývá bez vlažičky 

O svaté Brigitě 
bývá mlha na úsvitě 

Po Šimoně a Judy 
– buď sníh a nebo hrudy 

Je-li Kačenka ucouraná,
je Baruška naškrobená

Jaroslav Pleca  st.
Ing. Jiří Verberger st.

Táborák na Pavlačíkovém
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V naší obci to odneslo hlavně ovoce. Je to 
za poslední tři roky třetí velké krupobití. 
Náhoda...? Naštěstí se už žádné další 
bouřkové překvapení letos nekonalo. 
V řeči čísel tedy: nejvyšší teplota 
s hodnotou 35,4 °C, byla naměřena 
23. 7. 2022 a zatím nejvyšší denní úhrn 
srážek letošního roku spadl při již výše 
zmiňované bouřce 1. července 
(27,5 mm). Červenec se taky stal 
nejdeštivějším měsícem  tohoto roku 
s úhrnem 98,2 mm. Na opačném konci, 
tedy na chvostu, se zatím se svými 
11,7 mm krčí březen.

V cuku letu jsme vběhli do podzimu. 
Ten nás ještě krátce rozmazloval letními 
teplotami. Brzy se však vše otočilo do 
vlhkého a nevlídného podzimního času. 
Na dešťové, či jiné srážky, je letošní rok 
docela skoupý. Do poloviny listopadu zatím 
spadlo necelých 450 mm. V přehradě nám 
vody ubývá, a pokud se nic nezmění, bude 
tento rok patřit k nejsušším, minimálně za 
posledních 20 let. Ale brod je ještě daleko, 
takže stahovat zatím nic nebudeme. 
Sluneční paprsky se k nám vrátily 
s počátkem října. Ten byl mimo to i suchý 
a teplý. První mráz se sice objevil již 
23. září, ovšem bylo to na dlouho 
naposledy. S listopadem přibylo mlh, 
zatažené oblohy, mrholení a 18. 11. 2022 
se taky objevily první sněhové vločky. 
Nevěříte? 
Věřte. 
Tak to letos opravdu bylo.

A jelikož náš zpravodaj má svůj přísný 
termín uzavírky 20. 11. 2022, tak tímto 
poznatkem mé letošní moudra taky končí. 
Křišťálová koule je stále v servisu, takže jak 
se to ještě do konce roku všechno vyvrbí, ví 
jen pánbůh. Každopádně vy mějte pohodový 
konec roku a vánoční svátky. Prožijte je ve 
zdraví a s těmi, které máte rádi.

A je zas v čudu

Ano, přesně jak nadpis káže. Ale nebojte, 
nebudu tady psát o důchodech či mzdách, 
ale setrvám u mého tradičního tématu. 
Jen jsem si povzdechl, jak to letí. Ani jsem 
se totiž nestihl vzpamatovat z nástupu 
nového roku “dvacetdva“ a už tady máme 
“dvacettři”. To jsou fofry. A já mám opět 
před sebou prázdný bílý papír a tužku.
Jedu totiž stále pěkně postaru. Jsem 
totiž retro a z dnešního hlediska vlastně 
moderní. Zmíněný list pak hypnotizuju 
a pokouším se ho popsat moudry, které 
jsem celý rok poctivě sbíral a zapisoval. Ale 
ještě než se s plným elánem vrhnu na ty mé 
letošní rozumy, vrátím se na skok v čase 
zpět, do závěru roku minulého.

Tam se to nakonec tak nějak sešlo, že se 
z posledního měsíce roku vyklubal měsíc 

bílý, a to i s tou pověstnou třešničkou 
nakonec, v podobě bílých Vánoc. Zasněžené 
svátky jistě potěší daleko více, než ty temné 
a blátivé. To jen tak pro připomenutí pro ty, 
kteří slavili závěr loňského roku více, než 
bylo záhodno. No a jdeme dále.

Úvod toho letošního roku se zařadil do 
skupinky těch teplých a bezsněhových. 
Sníh z konce roku zmizel a další se ráčil 
ukázat až kolem půlky ledna. Ale jak svým 
množstvím, tak setrváním na naší matičce 
zemi, už nepřekonal výkon prosincový. Za 
to jsme si sníh mohli užít ještě v polovině 
dubna. Tedy v době, kdy už se většina z nás 
těší na jiné radosti. K nemastnému lednu, 
se přidal neslaný únor a zimní dílo bylo 
dokonáno. Ještě přidám pár čísel z této - 
jakože zimní - “estrády“. 

Miroslav Žmolík ml.

Nejnižší teplota padla dne 23. 1. 2022, 
a to -13,9 °C. Nejvíce sněhu u nás letos 
leželo o den dříve (9 cm) a počet dnů 
se sněhovou pokrývkou se zastavil na 
patnácti. To je, co do statistiky, opravdu 
žalostně málo. Ale nebudu dále brečet 
nad rozlitým mlékem a pokračujeme.

Už se stává takovým standardem 
a nepsaným pravidlem, že ty nejpěknější 
zimní situace, zvláště teplotní, přicházejí 
až s jarem a přetrvávají do pozdních 
květnových dnů.  Ani letos tomu nebylo 
jinak. Proto se snad v posledních letech 
začala v éteru objevovat i úprava známých 
pranostik: březen, za kamna vlezem, 
duben, ještě tam budem a květen, topím 
jak… no, doplňte podle svého uvážení. 
Tak hrozné to letos nebylo - hlavně co se 
toho května týče. Ale přesto se březen po 
lednu blýsknul největšími mrazy této zimy 
(s jejich výdrží ho snad i překonal) a až do 
konce dubna pokoj nedaly. Na tyto, pro 
zahrádkáře hororové jara, si musíme holt 
zvykat. Jinak bylo jaro příjemné, bez větších 
extrémů a v květnu dokonce i hřejivé. Jaká 
to změna oproti třem minulým. 

A tak se to nějak přeškobrtlo a jsme na 
začátku léta, v červnu. Léto jako takové, 
a to až do konce prázdnin, bylo příjemně 
teplé s občasnými horkými výstřelky. 
Přesto žádná z těch teplejších vln, 
netrvala moc dlouho a byla vystřídána 
kratším ochlazením. Užili jsme si i větší 
počet bouřek. Ta nejsilnější přišla hned 
první prázdninový den - 1. července. Byla 
to vlastně supercela (svým způsobem 
nejsilnější forma bouřky), tedy její okraj. 
Ale i to stačilo, aby napáchala škody (a to 
i větších rozměrů), hlavně v severních 
částech obce Ludkovice a ještě více na 
Pradliskách. Projevila se silným krupobitím. 
Kroupy měly velikost přes 3 cm a v okolních 
obcích na sever od Ludkovic - Doubravy, 
Březůvky či Provodov, kudy procházel 
střed bouře - byly i přes 5 cm velké. To 
mělo za následek rozbitá auta, skleníky aj. Večerní pohled jihozápadním směrem z vrcholu Bába 

( 636m.n.m.) vedle Starého Světlova. Někde pod tou mlhou 
je Malenisko i Ludkovice. Foto: Miroslav Žmolík ml.
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Jakub Janča Sebastian Rak                                                            Dominik Hanák                                                         Josef Rudoš

Šimon Kunorza Karin Gajdošíková  Astrid Vaculíková Jiří Kubáček

Pohyb obyvatelstva Celkem z toho Ludkovice z toho Pradliska
Počet obyvatel k 1. 1. 2022 728 658 70
Narozeno: 8 7 1
Přistěhováno: 22 20 2
Zemřelo: -8 -7 -1
Odstěhováno: -9 -7 -2
Počet obyvatel k 1. 12. 2022 741 671 70
z toho děti 0–14 let 125 114 11
z toho mládež 15–17 let 24 23 1
z toho dospělí nad 18 let 592 534 58

Společenská kronika

Při příležitosti životního výročí obec zasílá jubilantovi obecní rozhlasovou hudební gratulaci 
a zástupce obce jej navštěvuje s drobnou pozorností. Gratulace jsou určeny občanům od 70-ti let a dále 
vždy po 5-ti letech. Pokud by si někdo z občanů nepřál veřejnou či osobní gratulaci, je možné toto své 
rozhodnutí oznámit předem pracovníkům obecního úřadu v Ludkovicích.

Průměrný věk obyvatel je 41,21 let.

* Bývalí občané

Narození

Hana Zichová († 2021), 74 let Božena Hlavicová († 2021), 88 let Marie Mlčková Pr. († 2021), 90 let

Vlasta Švadleňáková, 92 let Olga Janulíková, 91 let Bohumil Tichý, 66 let

Josef Vašina 60 let Jindřiška Křižková, 91 let * František Mlček, 92 let

Milada Konečná, 86 let

Patrik Hodný  Zlata Matyášová David Talaš  Sabina Hromadová Kamil Gavenda  Jana Šajdlerová

Úmrtí

Sňatky

Místní poplatky na rok 2023

Termín splatnosti je do 31. března 2023.

Poplatek za odpady je 500 Kč na osobu a za jednoho psa 100 Kč.
Podrobné informace k sazbě místních poplatků najdete 
na www.ludkovice.cz.

Platební údaje pro platbu místních poplatků na účet obce:

číslo účtu obce:
částka k úhradě:
variabilní symbol:
konstantní symbol:
specifický symbol:

6423661/0100
vypočítaná celková výše poplatků za odpady + ze psa
uveďte číslo popisné (popř. evidenční)
558 (nepovinný údaj)
uveďte požadovaný počet nálepek na popelnici (1 nádoba = 1 nálepka)

13. 1. 27. 1. 10. 2. 24. 2. 10. 3. 24. 3. 7. 4. 21. 4. 5. 5. 19. 5. 2. 6. 16. 6. 30. 6.

14. 7. 28. 7. 11. 8. 25. 8. 8. 9. 22. 9. 6. 10. 20. 10. 3. 11. 17. 11. 1. 12. 15. 12. 29. 12.

16. 1. 13. 2. 13. 3. 11. 4. 8. 5. 5. 6. 3. 7. 31. 7. 28. 8. 25. 9. 23. 10. 20. 11. 18. 12.

12. 1. 9. 2. 9. 3. 6. 4. 4. 5. 1. 6. 29. 6. 27. 7. 24. 8. 21. 9. 19. 10. 16. 11. 14. 12.

23. 1. 20. 2. 20. 3. 17. 4. 15. 5. 12. 6. 10. 7. 7. 8. 4. 9. 2. 10. 30. 10. 27. 11. 25. 12.

Svoz komunálního odpadu / 1x 14 dnů po celý rok

Sáčkový svoz plastů / 1x měsíčně po celý rok

Svoz skla / 1x měsíčně po celý rok

Svoz kovových obalů / 1x měsíčně po celý rok

Svoz nebezpečného odpadu: 17. 5. a 25. 10. 2023



32 www.ludkovice.cz

Hezké prožití
svátků vánočních

přejí zastupitelé a zaměstnanci obce Ludkovice

Ludkovice Ludkovice.cz

Obec Ludkovice, Ludkovice 44, 763 41 Biskupice, úřední dny: PO a ST 8–17 hodin
tel.: 577 131 933, e-mail: obec@ludkovice.cz, www.ludkovice.cz


