Vážení spoluobčané,
dne 15. 9. 2015 mě zastupitelstvo obce Ludmírov jmenovalo do funkce kronikáře obce Ludmírova,
což je pro mě ctí a pozvolna jsem se zhostil tohoto zodpovědného úkolu. Vždyť kronika je vyprávěcí
pramen pro budoucí generace. Tato kronika není majetkem kronikáře, ale je majetkem obce. Po
dopsání musí být uložena v archivu. V badatelně archivu je pak kronika dostupná všem zájemcům.
Je zapotřebí nejen kroniku vést od mého data jmenování do funkce, ale také do ní doplnit údaje od
roku 2006. Je to sice, lidově řečeno, pěkná řádka let, ale nejde ani o žádné drama. Jsou obce, kde není
do dnešních dnů kronika obce uložena v archivu a nikdo neví, kde se nachází. Těžce se budou hledat
pak údaje po tři generace zpět. Na základě údajů z matrik, výročních zpráv spolků či obce, sousedních
kronik, bude chybět to nejzákladnější a (přiznejme si to) nejzajímavější. Jde o osobní pohled
kronikáře, o jeho cit situaci zhodnotit v daném čase a místě. To je na kronice a potažmo na historii to
nejhezčí. A následuje zhodnocení těchto zápisů optikou dnešních dnů. Touto výpovědí kroniky, jako
by se čtenář vracel v čase zpět na to samé místo. Ztráta kroniky je, nejen pro obec, obrovská škoda.
Stejná, jakou by byla obrovská škoda kroniku nevést, byť tato povinnost v roce 1920 byla obcím dána
zákonem. Ten platil až do roku 2006. V ludmírovské kronice jsou taktéž souhrnné údaje za roky 1924
– 1927. V roce 1929 je pokračováno E. Zapletalem z důvodu úmrtí svého předchůdce, také až po
nějakém čase. Období druhé světové války je vepsáno pár let po jejím skončení (kroniky povinně
odevzdány) řídícím učitelem E. Eliášem, který v Ludmírově začal vyučovat v roce 1943. A byl
kronikářem desítky let (kniha obsahuje rok 1975 včetně) a je v archivu. V Ospělově započal psát
první kroniku (mimochodem moc krásně) 1. ledna 1926 kronikář František Eliáš. Již tenkrát nešlo a
ani dnes nejde o žádné drama. Uvedené fakta jsou historií. V dnešních dnech nejsou v okresním
archivu uloženy kroniky Ponikve a Milkova. To je fakt, to je současnost.
Nuže je mou milou povinností se pustit do práce. Sledovat a zapisovat budu tyto níže uvedené údaje:
Polohu obce a sledovat katastr – druhy staveb, stáří, výrazný půdorys, památné stromy, flora,
fauna apod. – zejména jejich změny, jsou-li před tím dostatečně popsány. Např. stavba nového
rybníka, demolice budovy, výskyt medvěda apod.
Historii obce – archeologické záznamy, nové události v životě obce či doplnění historických
událostí, které byly popsány. Život místních obyvatel, proměny způsobu obživy atd.
Správu obce – starostové, zastupitelstvo, zaměstnanci. Majetek obce , hospodaření. (včetně
zdřízené organizace Domov pro seniory)
Obyvatelstvo – počet obyvatel, zaměstnání tradiční i netradiční, národnost (zejména dojde-li ke
změně), učitelé, faráři, lékaři, rodáci, osobnosti obce. Zaměstnání obyvatelstva i v návaznosti na
chudnutí či bohatnutí. Bytové poměry, péče o staré, chudé, nezaměstnané. Údaje o kriminalitě.
Hospodářské poměry – zemědělství, výměra pěstovaných plodin, lesnictví, průmyslová výroba,
podnikání, obchody, služby, včelařství
Zdravotní a sociální poměry – zdravotní středisko, umístění lékaře, výskyt nějaké nákazy
Místní život v obci - vodovod, elektrifikaci, plynofikaci, kanalizaci, odpadní vody, tok potoka,
vybavení domácností
Veřejný život v obci – školství , spolky, politické strany, kulturní zařízení, místní tradice a
zvyky.
Avšak s ohledem na čas a rozložení územního obvodu obce Ludmírova do pěti osad (Dětkovice,
Ludmírov, Milkov, Ospělov, Ponikev) vás prosím o spolupráci. Není v silách nikoho z nás být v daný
moment všude.
Stačí kusá informace, nemusí jít o žádnou „vědeckou analýzu“. Může se klidně jednat o zdánlivou
banalitu či hloupost, která ovšem může být do budoucna zajímavá.

Svoje poznatky, postřehy, tipy, fotografie apod. můžete zasílat na daniel.zak@centrum.cz, volat
či napsat SMS na 773 125 129. Po domluvě není problém, abych se dostavil. Taktéž kontaktní údaje
platí pro případ jakéhokoliv dotazu z vaší strany ohledně vedení obecní kroniky.
Jsem si plně vědom, že každý má svých starostí a práce dost, přesto se těším na budoucí spolupráci.
Mgr. Daniel Žák v.r.
kronikář obce
Dne 24. 9. 2015

