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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

v dnešní uspě-
chané době je 
třeba umět se  
i pozastavit. Tím-
to pozastavením 
jsou pro nás Vá-
noce, čas, kdy 
jsme si bližší  
a snažíme se za-
pomenout na 
běžné problémy.

Vůně vánočního 
stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapo-
menutelné a proto se na tento čas vánoční těší-
me. Vánoce nejsou jenom o dobrém jídle, atmo-
sféře a dárcích, ale i o setkání rodičů se svými 
dětmi, vnoučaty a blízkými. Jsou to taky svátky 
klidu a pohody. Pozastavme se a děkujme za lás-
ku, porozumění, za pomoc a za práci. Těšme se  

z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Važ-
te si a užívejte každého dne. Buďte k sobě tole-
rantní a ohleduplní, a to nejenom v čase vánoč-
ním, ale i po celý rok.

Chtěla bych poděkovat všem zastupitelům za od-
vedenou práci v obecním zastupitelstvu. Velmi si 
vážím činnosti našich spolků, které se podílí na 
zpříjemňování života v obci. Děkuji paní ředitelce 
a celému učitelskému sboru naší školy a školky za 
jejich obětavou práci. Děkuji všem našim obča-
nům, kteří se aktivně zapojují do života obce.

Vážení spoluobčané, v tomto adventním čase vám 
jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce 
přeji krásný vánoční čas - plný pohody, vzájemné 
úcty a porozumění. Zároveň vám do nového roku 
přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, 
osobních i pracovních úspěchů.

Renata Čechmánková, starostka obce

Povinné čipování psů
Čipování psů je povinné od 1. 1. 2020, dle záko-
na č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně  
některých souvisejících zákonů. Povinně se musí 
čipovat všichni psi, ve věku kolem půl roku zpra-
vidla při prvním očkování proti vzteklině. Výjimku 
mají pouze psi narozeni před rokem 2011, kteří 
mají čitelné tetování. 
Pokud pes nebude mít čip, veterinář nesmí psa  
naočkovat proti vzteklině. Doporučujeme vám  
zapsat psa i do registru čipovaných zvířat. Doporu-
čujeme vám zaregistrovat psa do níže uvedených 
registrů.

Seznam registrů:
Národní registr čipovaných zvířat - narodniregistr.cz
Black Home - blackhome.cz
Pet Femily - centrální registr zvířat 
- centralniregistrzvirat.cz
Centrální evidence zvířat a věcí ČR - identifikace.cz
Český registr zvířat CZPETNET - czpetnet.cz
IFTA – Mezinárodní centrální registr zvířat 
- iftaregistr.cz 
Registr mikročipů - registrmikrocipu.cz
Registr zvířecích čipů, známek a tetování 
- cipy-znamky.cz

Čipování psa provede každý veterinární lékař.  
Možnost využití Veterinární ordinace Babice 
MVDr. Zlatko Horvat, tel. 572 585 192, mobil  
602 759 757. 
Cena čipu včetně registrace 500,- Kč. 

Ordinační hodiny:
Po: 9:00 - 9:30 a 15:00 - 18:00
Út: 9:00 - 9:30 a 15:00 - 18:00
St: 9:00 - 9:30 a 15:00 - 18:00
Čt: 9:00 - 9:30 a 15:00 - 18:00
Pá: 9:00 - 9:30 a 15:00 - 18:00
SO: 9:00 - 10:00

Splněním povinnosti čipování, Vám neodpadá  
povinnost mít psa označeného psí známkou. 
Psí známka vám bude na požádání vydána na obci 
zdarma nebo můžete použít jakoukoliv stávající 
známku podle které je možné identifikovat maji-
tele. 
V poslední době se velmi často stává, že je odchy-
cen volně pobíhající pes bez řádného označení  
a nalezení majitele je velmi složité. Pro vyšší bez-
pečnost vašeho psa označte ho i svým telefonním 
číslem.
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Vánoce v domě Strmenských

Vážení spoluobčané, 

chceme vám ukázat, jak do 
domu Strmenských přišla atmo-
sféra Vánoc. 
Velké poděkování patří Marii 
Stuchlíkové, Martinovi Zahrád-
kovi a Lucii Kraváčkové, kteří 
provedli výzdobu a zapůjčili do-
plňky.

Občané měli možnost předvá-
nočního focení. 
V případě zájmu rodinných fo-
tografií během roku kontaktujte 
rkzivot@seznam.cz. 
Telefon +420 724 667 416
 +420 773 909 093
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 Vzpomínka na Jitku ŠuranSkou

Jitka. Usměvavá, energická, veselá, upřímná, tem-
peramentní. Nadšená, obdivuhodná, vždy s dobrou 
náladou a úsměvem na tváři, milující a milovaná. 
Holka, která uměla motivovat, nakopnout, jednat 
přímo. Naslouchat druhým. Přijmout bez výjimky ná-
zory druhých, ale zároveň si jít pevně za svým cílem. 
Byla živel, měla v sobě neuvěřitelnou energii, jiskru  
a smysl pro poctivost. Vše, co dělala, dělala s obrov-
skou láskou a nasazením, ale především s velkou po-
korou. Nic neuměla dělat napůl. Ani tvořit, ani žít, 
ani milovat. Lidovou písničku předávala dál s velkým 
citem a jemností a zároveň byla tím poslem, který ji 
dokázal posunout do současné doby a přiblížit mo-
dernímu publiku. Dalo by se říct, že písničky, které si 
pro svou tvorbu vybírala, ji zkrátka potřebovaly. Aby 
ožily a letěly dál.

Jituška si mě našla v době hlubokých pochyb o vlastní 
cestě – hrál jsem na různorodé nástroje, mnoho růz-
ných žánrů, byl jsem vyčerpaný z věčného přebíhání 
a tyto různě se klikatící a křížící cesty nedávaly do-
hromady žádný smysl. Pak přišla Jituška, foukla do 
mě jako do žhavého uhlíku, naprosto mi důvěřovala 
a podporovala moje mnohdy šílené vize. Propojila mě 

s mnoha zajímavými a důležitými lidmi a stala se mi 
svorníkem všech mých zdánlivě nespojitelných lásek. 
Rozuměl jsem si s ní jako s málokým, byla mou oprav-
dovou osudovou ženou. Nikdy jí nezapomenu, jak moc 
mi pomohla a věřím, že naše láska trvá navzdory šíle-
nému osudu.... 
Marian Friedl, etnograf a muzikolog, člen JŠ Tria, otec 
Beránků a vlků
Jitka byla děvče z moravského Slovácka se vším všudy. 
Temperamentní a energická. Smích a slzy byly strana-
mi téže mince z nejryzejšího kovu, jaký si člověk může 
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jen představit. Byl jsem Jitce po léta tak blízko, jak 
jen je možno, když se dva potkají ve společném díle, 
které je víc než obživou či pouhou zábavou. Bylo to 
naše společné hledání písně, její nejhlubší podstaty, 
nejniternější člověčiny v ní. Byl jsem zblízka svědkem 
Jitčina hledačství životního..... Jitka byla živel, radost, 
smuténka, jiskra – život sám. Žádný druhotný senti-
ment. A tak také na ní budu s vděčností vzpomínat  
a poslouchat její písně. V těch je tu se mnou stále.   
Jiří Plocek, hudebník, vydavatel, publicista

Myslím, že Jitka byla instrumentálně nejzdatnější mu-
zikant, s jakým jsem kdy hrála (2 roky v Docuku a pak 
jsme s naším projektem MDŽ - Muzikantky, dámy, 
ženy, který vlastně nebyl ani regulérní kapelou, ode-
hrály za 3 roky společně s Beatou Bocek na 25 kon-
certů). Přesto byla její hra vše, jen ne nějaké školené 
konzervatorní hraní – Jitka měla prostě koule. Byla 
živel, věci říkala napřímo a komu se to nelíbilo – mohl 
jít. Byla velmi otevřená a naše rozhovory šly často až 
na dřeň. I když to mezi námi občas zajiskřilo, mám na 
společné koncerty jen ty nejlepší vzpomínky a právě 
přátelství s Jitkou je to, co mi teď bude chybět nej-
více. V pravé chvíli uměla člověka utěšit a ukonejšit, 
ale kdyby už hrozilo, že je té (sebe)lítosti dost, uměla 
vás...prostě nakopnout do zadku. Kdo mě teď bude 
kopat, když tu není? S kým budeme hrát u ohňa na 
Folkovkách? Chybíš mi, Jitko...   
Lucie Redlová, kamarádka, písničkářka, stagemana-
žerka Folkových prázdnin

Jitka byla hudbou, hudba byla Jitka. Byla propojena 
s krajinou, jejíž písně hrála, citlivá duše, citlivé srdce. 
Neznám muzikanta, který by měl její energii. Vždycky 
jsem říkal, že je zbytečné dostavovat v Dukovanech 

nějaké další reaktory, na Moravě už byla Jitka. 
Kdo Jitku znal, ví, že je jen málo tak přímých a čis-
tých lidí. Měla tři Anděly, ale ona sama byla tím 
největším. Andělem nad anděly.  
Vašek Müller, zakladatel festivalu Hradecký Slunovrat

Jitka Šuranská se v mém životě dá se říct přihodila 
na Valašském prameni v Halenkově. V chladném 
prosincovém, předvánočním počasí byla spolu 
s Jitka Šuranská Trio zjevením. Její oči tak zářily 
dětskou dychtivostí, že jsem měl téměř problém 
se svařákem v jejích rukou. Když se rodily Valaš-
ské letokruhy, Jitka nesměla chybět. Třetí ročník je 
už teď poznamenán obrovským smutkem. Beránci  
a vlci osiřeli...   
Miro Moravčík, zakladatel festivalu Valašské leto-
kruhy

Nejen spolupráce či hraní, ale pouhé osobní setká-
ní s Jitkou bylo vždy velkou radostí... Lidsky jsme 
si byli velmi blízcí – spojovala nás láska k životu, 
muzice, zvířatům, stejně jako k dobrému vínu –  
v tom všem nám bude moc chybět. 
Pavel Trčka, choreograf, tanečník, organizátor 
mnoha koncertů a festivalů

Prostě Jitka. Skvělá kamarádka, nádherný člověk, 
nekonečná inspirace a motor našeho sboru. Ne-
šetřila nás, ale s obrovskou trpělivostí a jednodu-
chostí z nás dokázala vykřesat vše, co bylo třeba. 
Věděla, co v nás je, a věděla, jak to z nás dostat. 
Věřila nám, obrovsky nám věřila! A tak tu s námi 
zůstane, v nádherných písních, úžasných vzpomín-
kách, uvnitř každého z nás.

Ženský sbor z Kudlovic
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Do poháDky – 20. 7. 2019

meDoVé zpíVání – 10. 8. 2019

zaháJení Školního roku – 2. 9. 2019

SloVácké SlaVnoSti Vína a oteVřených památek – 7. 9. 2019



7

prosinec/2019

Vítání občánků – 29. 9. 2019 přiVítání SeDmDeSátníků – 12. 10. 2019

kuDloVický běh oD SáDku k VinohráDku – 20. 10. 2019

lampionoVý průVoD – 1. 11. 2019

martinSké hoDy – 9. 11. 2019
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Výroba aDVentních Venečků – 24. 11. 2019

rozSVěcoVání Vánočního Stromu a žehnání aDVentních Věnců – 30. 11. 2019

mikuláŠ – 5. 12. 2019

Setkání DůchoDců – 6. 12. 2019
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míStní knihoVna

Rok 2019 se pomalu chýlí ke 
konci a zatím vše nasvědčuje 
tomu, že to pro knihovnu byl 
velmi dobrý rok. Pravdu se do-
zvíme v řeči čísel v lednu, až 
se bude opět vykazovat statis-
tika návštěvnosti čtenářů a vý-
půjček, ale už nyní mohu říct,  
a jsem za to moc ráda, že čte-
nářů v Kudlovicích přibývá. Je to  
i díky podpoře ze strany obce, 
která umožňuje nakupovat 
nové knihy. 

V letošním roce nám tak do 
knihovny přibylo již více než  
50 nových titulů a další jsou na 
cestě. Zakoupili jsme například 
další díly ze série Chřiby záhad-
né a mytické, oblíbené detektiv-
ky z pera Dominika Dána (Venu-
še ze zátoky) a Roberta Bryndzy 
(Smrtící tajnosti), novinky čes-
kých autorek Petry Dvořákové 
(Chirurg) a Aleny Morštajnové 
(Tiché roky), historický román 
Vlastimila Vondrušky (Právo 
první noci) nebo romantické ro-
mány Sarah Mitchell (Ztracené 
dopisy) a Katie Marsh (Stejně 
je život krásný). Při výběru knih 
myslím i na dětské čtenáře, ti se 
mohou letos radovat například 
z dalších dílů oblíbené série 
Ztřeštěný dům na stromě, knih 
o Minecraftu nebo Fortnitu, 
nebo nádherně ilustrovaného 
vyprávění Půlnoční kocourek. 
Nakoupili jsme také nové des-
kové hry (Ubongo Junior 3D, 
Karak, Makroskop, Marco Polo, 
Quoridor a jiné) a od letošního 
roku je půjčujeme i domů. Tato 
služba je omezena pouze na do-
spělé čtenáře, přeci jen zodpo-
vědnost za všechny komponen-
ty je velká a při jejich ztrátě je 
znehodnocena celá hra, která 
pak musí být nahrazena. 
Půjčují se stejně jako knihy - na 
jeden měsíc a zdarma, bez nut-
nosti skládat zálohu.

Kromě toho, že knihy do knihov-
ny nakupujeme, tak využíváme 
možnosti vypůjčit si z knihovny  
v Uherském Hradišti tzv. výměn-
ný soubor. Jedná se o cca 60 knih, 
soubory si půjčujeme 2-3x roč-
ně a v knihovně zůstávají zhru-
ba po dobu jednoho roku.. Díky 
tomu obohatíme fond o dalších  
cca 150 knih.

A pokud by čtenáři v knihovně 
přesto nenašli knihu, po které 
touží, pak zajišťuji meziknihovní 
výpůjční službu. To znamená, že 
knihu vypůjčím v jiné knihovně. 

Jedná-li se o knihu z Hradiště 
nebo blízkého okolí, pak je tato 
služba zdarma.

A tím se dostávám také k tomu, 
že registrace do knihovny je 
také zdarma, takže pokud ještě 
nejste přihlášeni, ale rádi byste, 
přijďte. 
Stačí si přinést průkaz totožnos-
ti, vyplnit přihlášku a můžete si 
půjčovat knihy, časopisy a des-
kové hry. 

Těším se na vás každé úterý od 
17.00 do 19.00.
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ženský sbor z kudlovic

„Mužský a ženský sbor z Kudlovic vedle sebe působí 
už celou řadu let a není žádnou novinkou, že spo-
lu zpívají na akcích především doma.“ uvedla článek  
v posledním čísle zpravodaje Jitka Šuranská. To pro-
to, aby následně představila chystaný pořad O lid-
ské duši. Pořad, který připravili spolu se Stanislavem 
Gabrielem ml. nejen pro oba sbory z Kudlovic, ale 
hlavně pro široké publikum.

V létě nás s tímto pořadem čekaly dva koncerty.  
Premiéra v Náměšti nad Oslavou na Folkových 
prázdninách a „opakování“ na Valašských letokru-
zích v Novém Hrozenkově. Povedly se! Atmosféra  
v publiku i na jevišti byla skvělá, což nás všechny vel-
mi motivovalo intenzivně se připravovat na vystou-
pení doma v Kudlovicích.

Aktivní folklorní rok však zahájil ženský sbor už na 
jaře. Spolu s Jitkou Šuranskou a Marianem Friedlem 
jsme vystoupili ve Slováckém muzeu v Uherském 

Hradišti na vernisáží výstavy národopisných fotogra-
fií Josefa Klvani s názvem „Krojové eldorádo“. Letní 
sezona pak proběhla ve znamení koncertů našich 
milých Beránků a vlků. 

V červnu jsme si všichni užili koncert s nádhernou at-
mosférou na Janáčkových Hukvaldech a pak pokra-
čovali před naplněným amfiteátrem na jubilejních 
40. Rožnovských slavnostech v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Koncert vysílala v přímém přenosu TV Noe. 
Srpen nám spolu s Mužským sborem a dalšími po-
zvanými již tradičně přinesl příjemné odpoledne na 
Medovém zpívání u Strmenských a letošní beránčí 
putování pak bylo zakončeno koncertem na Příbor-
ské pouti a v kině plném nadšených posluchačů ve 
Frenštátě pod Radhoštěm.

Na všechny koncerty nás usilovně připravovala naše 
Jituška, jí patří náš hluboký vděk i slib, že její posel-
ství poneseme dál...
      
Za ženský sbor Eva Štěrbová a Gabriela Matějová

Co nás tedy v příštím roce čeká?

5.1.   Vzpomínka na Jitku Šuranskou v kině Hvězda  
v Uherském Hradišti

14.3. „O lidské duši“ s Mužským sborem v Kudlovicích

27.6.  Popovské hudební slavnosti ve Štítné nad Vláří

2.8.  Beránci a vlci na Valašských letokruzích v Novém 
Hrozenkově – pocta Jitce Šuranské

8.8.   Medové zpívání v Kudlovicích
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mužský sbor kudlovice – ohlédnutí za rokem 2019

S blížícím se koncem roku 2019 přišel čas ohlédnout 
se a zhodnotit uplynulé události, které nás v něm  
potkaly, ať už to byly události, jež přinášely radost  
a potěšení, ale bohužel i ty, které přinesly do našich 
životů zármutek, člověka přinutily zpomalit a hluboce 
se zamyslet nad cestami, po kterých se ubíráme.
První polovina roku 2019 byla naplněna prací. Oživení 
pravidelných folklorních vystoupení s besedou u cim-
bálu už nebylo jen v rovině plánů a snů, ale začalo se 
intenzivně pracovat na nácviku programu. 
Mezi zkouškami jsme stíhali reprezentovat obec na 
různých kulturních akcích pořádaných jinými soubo-
ry, jmenujme např.“ Sečení lóke“ ve Velkém Týnci či  
„Zpívání pod Náklem“ organizované Mužským sborem 
z Ratíškovic. 
Pozvání jsme přijali i na folklorní festival do nedale-
kých Jankovic, který nás příjemně překvapil velkým 
množstvím vystupujících souborů a svou pestrostí.  
Již tradičně jsme zazpívali také na otevírání vinných 
sklepů v Hubáčkově ulici. 
Jako významnější akce bychom jistě mohli hodnotit 
vystoupení na festivalech v Náměšti nad Oslavou
a v Novém Hrozenkově, kde jsme spolu se Ženským 
sborem z Kudlovic předvedli společný program  
O lidské duši. 
10. 8. 2019 jsme na chalupě u Strmenských zorgani-
zovali již 14. ročník Medového zpívání, tentokrát na 
téma “ Setkání třetího druhu“.
Na Slováckých slavnostech vína 7. 9. 2019 v Uherském 
Hradišti jsme kromě slavnostního průvodu a stanoviště 

pod Starou radnicí, kde vystupují obce představující 
Staroměstsko, vystoupili také v pořadu „Búdo, bud-
ko, kdo v tobě přebývá?“, jenž byl věnován „Slovácké 
búdě“ , místu zkoušek a setkávání folkloristů z Uher-
ského Hradiště.
Vrcholící přípravy společně připravovaného pořadu  
O lidské duši, který měl proběhnout 2. 11. 2019,  
přerušila tragická zpráva o náhlém úmrtí Jitky Šuran-
ské, spoluautorky pořadu a vedoucí Ženského sboru  
z Kudlovic
Jakou zvláštní náhodou vlastně koliduje téma lidské 
duše s Jitčiným rychlým a nečekaným odchodem z to-
hoto světa? Byla to náhoda, osud? Člověk bezmocně 
stojí a přemýšlí. 
Neznám odpověď. Jediným lékem na zármutek je  
obvykle čas. Pokud jej dokážeme smysluplně užít,  
naplnit láskou k lidem a k tomu, co děláme, pokud doká-
žeme odvážně a inovativně přetvářet věci kolem sebe, 
jako to dělala ona, snad vzpomínka na ni nezapadne  
a její odkaz se promítne i do našich životů. 
Pořad O lidské duši, jejž plánujeme uskutečnit v břez-
nu 2020, bude tak pro nás dost tísnivou připomínkou 
pomíjivosti lidského bytí, ale zároveň svědectvím o ne-
smrtelnosti našich skutků.

S přáním klidného prožití vánočních svátků a úspěšné-
ho vstupu do roku 2020 

za Mužský sbor Kudlovice 
Stanislav Gabriel 
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ohléDnutí záklaDní Školy za rokem 2019

V naší škole se nikdy nenudíme, ka-
ždý den je jiný, o což se starají nejen 
naši žáci, ale i pedagogičtí pracov-
níci, kteří obohacují výuku o různé 
projekty, besedy, kulturní akce.
Jen v minulém školním roce 
2018/2019 proběhlo v naší škole 
i mimo ni společně ve spolupráci 
s obcí, mateřskou školou či místní 
knihovnou množství akcí, z nichž se 
mnohé nesly v duchu snahy o propo-
jení generací. To bylo také motto mi-
nulého školního roku. Rádi bychom 
zmínili úspěšné akce např: Ježíškova 
vnoučata, Beseda s důchodci ve ško-
le na téma Jak to tenkrát bylo. Dále 
pak adventní zpívání u stromečku 
u Strmenských, Ukliďme Kudlovice  
i Dolinu, Vánoční putování za zvířát-
ky a Den dětí a rodičů, kdy se zapoji-
ly snad všechny místní spolky.
Dále jsme zorganizovali několik vý-
ukových projektů např: celodenní 
projekt Naše Česko k 100. výročí za-
ložení ČSR, projekt Zdravé zuby, Jíme 
zdravě.
Pravidelně navštěvujeme výuku na 
Dopravním hřišti v Uh. Hradišti.
Děti se účastnily podzimního a jar-
ního sběru papíru v obci, za což jim 
byla odměnou návštěva Galaxie ve 
Zlíně. Za zmínku stojí i tradiční Dra-
kiáda a velmi oblíbené Čarodějnice 
spojené se spaním ve škole. 
Naši žáci reprezentovali školu ne-
jen na sportovních akcích / Halová 
olympiáda v Uh. Hradišti/, florbalo-
vé turnaje / St. Město, Huštěnovice/, 
ale i na Okrskové recitační soutěži ve 
Starém Městě. Žáci naší školy mohly 

navštěvovat několik krouž-
ků – florbal, pohybové hry, 
kreativní kroužek, nábožen-
ství nebo také ve spolupráci 
s DDM Šikula – hru na kyta-
ru, tvoření, keramiku, gym-
nastiku, Malého badatele. 
Z kulturních akcí připo-
meňme návštěvu divadla 
ve Zlíně, anglické pohádky 
v Uh. Brodě, scénické čte-
ní ve škole ve spolupráci  
s herci Slováckého divadla, které zor-
ganizovala místní knihovna. Ostatně 
návštěvy místní knihovny jsou již tra-
diční. Do daleké historie jsme se pře-
nesli návštěvou zámku Milotice, kde 
jsme měli možnost obléct si dobové 
oděvy. Pravidelně vystupujeme na 
Vítání občánků v obci s kulturním 
programem. Školní rok jsme zakon-
čili pětidenním školním pobytem  
v nádherné přírodě Českého ráje. 
V letošním školním roce 2019/2020 
navštěvuje naši školu 35 žáků, což je 
o jednoho žáka více než v loňském 
roce. Pracuje zde 7 pedagogických 
pracovníků, což je o jednoho pracov-
níka více než v loňském roce.
Ve školní jídelně pracuje vedoucí 
školní jídelny a kuchařka. Dále zde 
pracuje 1 školnice. V tomto roce 
usedlo do školních lavic 8 žáků první 
třídy, je to stejný počet jako v minu-
lém školním roce. Školu navštěvují 
žáci nejen z Kudlovic a Doliny, ale  
i 4 žáci ze Sušic.
Nový školní rok se nese ve znamení 
poznávání zajímavých míst v našem 
okolí. Například zřícenina hradu 

Cimburk, výlet na Žítkovou a dále 
už nebudeme prozrazovat. Chceme, 
aby žáci poznali známá i méně zná-
má výletní a turistická místa v našem 
Zlínském kraji. Aby se prošli nádher-
nou přírodou, udělali něco pro své 
zdraví, dozvěděli se něco z historie, 
ze života našich předků v našem 
okolí. 
Dále nás čeká opět Advent u stro-
mečku, návštěva divadla ve Zlíně, 
anglického divadla v Uh. Brodě. 
Nově pak výukový program Finanční 
gramotnost. Myslíme si, že v součas-
né době je velmi žádoucí, aby i žáci 
prvního stupně uměli částečně hos-
podařit s financemi.
Ještě nás čeká Den otevřených dveří 
spojený s jarmarkem. 
Na zahradě školy má každá třída svůj 
truhlíkový záhon, o který se děti sta-
rají. Vysévají zeleninu, vysazují kvě-
tiny, kypří půdu, plejí, zalévají. Práce 
je moc baví a o úrodu se vždy správ-
ně starají. 
Letos nám ke stávajícím kroužkům 
přibyl nový kroužek, a to taneční.
Myslíme si, že o nudě v naší škole 
nemůže být ani řeči. Těší nás spoko-
jenost žáků, pedagogů, rodičů. 
Velmi děkujeme za vstřícnost, pomoc 
a spolupráci paní starostce Kudlovic. 
Rovněž děkujeme za spolupráci při 
pořádání akcí spolkům v obci Kudlo-
vice, rodičům, všem interním i ex-
terním pracovníkům, bez kterých by 
nebylo možné tyto akce uskutečnit. 

Vám všem přejeme krásné Vánoce  
a hodně zdraví v novém roce 2020.
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ptali jsme se v zŠ a mŠ: co pro vás znamenají Vánoce?

KlaudinkaMichálek
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trochu informací z tJ kuDloVice
V minulém vydání zpravoda-
je jsme informovali o tom, že 
jsme byli nuceni pro tuto soutěž-
ní sezonu 2019 - 2020 náš fot-
balový tým odhlásit ze soutěže  
a jaké nás k tomu vedly důvody. 
To ale neznamená, že se fotbal  
v Kudlovicích už hrát nikdy nebu-
de. Stále je otázkou, zda se poda-
ří ještě dát dohromady mužstvo 
dospělých, ale hlavně se chceme 
zaměřit na naši mládež, kterou by 
trénoval zkušený trenér mláde-
že. V tom by nám byl nápomocen 
Okresní fotbalový svaz.

Chceme přivést co nejvíce mla-
dých ke sportování v naší obci.
K tomu je ale také potřeba sna-
ha a spolupráce rodičů, aby své 
děti ke sportu vedli. Pokud se po 
této stránce máme dočkat úspě-
chu a kýženého efektu, je oprav-
du třeba dobré spolupráce rodičů  
s výborem, tak jak to kdysi bývalo. 
Vždyť naši žáci se v jedné genera-
ci dostali až do finále okresního 
poháru a další generace dokonce 
vyhrála okresní přebor.

Není možné nechávat všechno jen 
na pár lidech z výboru.
Ujištujeme vás, že těch pár lidí  
z výboru není nečinná, když se fot-
bal nehraje. Je stále potřeba pe-
čovat o hřiště sečením, hnojením 
či zavlažováním. Musíme se stále 
starat o celý velký areál. Nechce-
me to vše nechat zdevastovat, ale 

naopak zachovat pro příští gene-
race v dobré stavu. 

Nechali jsme letos na podzim vy-
budovat posilovací zařízení pro 
lepší funkci zavlažování hrací 
plochy, které bylo nedostateč-
né. A také se výbor ve spolupráci  
s obcí nebo ze školou zapojuje do 
různých kulturních nebo sportov-
ních akcí konaných v areálu hřiště.
Chceme i nadále v této činnos-
ti pokračovat a spolupracovat se 
všemi složkami v naší obci.
V příštím roce se musíme pustit 
do zvelebování areálu. Je třeba 
vyměnit a namontovat nové se-

dačky kolem hřiště i kolem taneč-
ního kola, nebo provést nátěry že-
lezných konstrukcí a zábradlí atd.. 
Chceme se i nadále zapojovat do 
sportovního i kulturního života  
v naší obci.

Vážení spoluobčané,

využíváme této příležitosti  
k tomu, abychom vám vše 
mohli popřát krásné a radost-
né prožití svátků vánočních se 
svými blízkými a zároveň vám pře-
jeme hodně zdraví, štěstí a mnoho  
splněných přání v Novém roce 
2020.
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tož VítaJte u haSičů
A hnedkaj zostra. Ešče ani nebýl ukluzený kulturák po 
výroční valnéj hromadě, ešče ani nezatuhnul led na 
hřišči, keré zme při mrazoch vodů kropili a už zme jeli 
hasit. Večér zme si zahráli hokej, unavení šli do du-
chen a hnedkaj po půlnoci už húkalo. Ve dvoře za prů-
jezdem jednéj chalupy v Mlýnskéj ulici chytly polénka. 
Snáď aby sa nám vysmradili mundúry od kúřa nás dva 
dni na to volala starostka na střechu kulturáka. Tajak 
každý rok, když napadne sníh, veznem hrabla a lopaty 
a idem ten bordel zházat dole. 
V půlce února zme při dalším výjezdu otestovali ků-
sek naší výstroje. Na ucpaný kanál ve Školní ulici zme 
nasadili Krtka. To je takový špidlatý čurament, co sa 
nasadí na hadicu a nacpe sa to do rúry. Jak to ze sebú 
mrská a valí z teho voda, tož sa tá ucpanina odecpe  
a septik už sa necpe do baráka. Rozumíte všeci ja?
No a tři dni na to už nekeří nedočkavci uklúzajú na za-
hrádkách, pálíjá staré haluze a travsko. Tož zme jeli na 
Paňháje. Jede sa tam blbě, to Vám potvrdíjá aj Babičtí 
hasiči a chlapi z Hradišťskéj stanice. Búdečku na moty-
ky už zme nezachránili, ale oheň na ostatní pozemky 
neprošel.
Jak sa zjara rozfúká větr, jezdíme uklúzat spadené 
stromy na Dolinu. Za tento rok to bylo zatím celkem 
osumkrát. 
22.března sa rozhořalo nad Jankovicama a protože to 
bylo hluboko v lesi, zavolali našu stařku Pragu. Celý 
hektar lesa hasilo sedm jednotek hasičů a naša Ven-
dulka sa jako jediná vyškrábala mezi stromama až  
k samotnému ohňu. 
Ne enom zásahy nás vytahovaly z pelecha. Tajak ka-
ždé jaro tož aj tento rok Vám zebrali šrot. Bylo teho 
požehnaně, kde to furt berete? Takéj zme děckám 
ve škole zpestřili pálení čarodějnic ukázkou záchrany 
spolužáků a oživováním paní učitelky. A když už sem 
spomňél Vendulku, tož tá tento rok před-
védla na všelijakých parádách a výročích. 
Obdivovali ju u Brna, na přehlídce vétři-
esek, byla sa ukázat u svojeho bývalého 
sboru v Mistřicích a ešče ten den to stihla 
aj do Bílovic (ešče že je to z kopca). Takéj 
byla u stodvacítky v Osvětimanech a na 
stém výročí v Tučapech.
Sportovci zme jak sa patří a předvedli 
zme to na okrskovéj soutěži v Traplicách. 
Staří páni opět bez konkurence a muži  
s malú pomocí z Jalubí taky nezapadli. 
Děcké dně, tož to je naša doména. Ten 
první na konci května býl na dědině  
a podílely sa na něm všecky obecní spol-
ky. My zme stáli s Kateřinú na točně a ne-
chali zme děcka stříkat na plechovky a na 

terč a na sebe a na všecko a snáď sa to všem líbilo. 
Nám jo! Ten další děcký deň býl tradičně na dolině  
a jako vždycky býl moc faň. Aj tam zme byli s Kateřinú 
a jak každý rok zme harantom udělali hromadu pěny 
( snáď nikdo neolézl). Pro dospělé zme zkraja sprna 
zavolali kapelu Kumpány a na Strmenském sa tančilo 
skorem do rána.
Vrátím sa ešče k zásahom – aj letos sa někdo zatúlal 
a tož sme ho byli hledat. Od Halenkovic na Žlutavy 
lúšňalo, zbúňalo a babúzňalo pět jednotek aj s poli-
cajtama. Po dvúch hodinách pohřešovaná osoba zjis-
tila, že je pohřešovaná a našla sa. Na konci srpna aj 
trocha zapršalo a z Trapličáka ščáklo blacko nekom do 
dvora, nekom do sklepa. Takový pěkný pondělní večer  
z metlama a lopatama. Druhý den zme vytahli Vendulu  
a pročmáchli zasviněné ulice. 
A v říjnu zme sa vrátili ke škole a znovu puslili krtka do 
ucpaného kanála. Voníme ešče včíl. 
Proto abysme mohli na ty naše nejčastější zásahy vy-
jížďat ešče lépe přichystaní, tož mosíme aj trénovat. 
Byli zme sa učit na lezeckéj stěně v Kostelanech jak 
sa vydrápat na skalu a hlavně jak z téj skaly zasa zlést  
a nezabit sa. Vrátili zme sa všeci, tož už to asi umíme. 
No a potem už enom pěkné věci. Všeci ste našli svíčky 
za dveřama. A moc Vás jich zapálilo. Pěkné to bylo, 
když s Dušičkovým svícením prošél dědinú aj průvod  
s lampiónama. Děcka si užily aj ohňostroj na hřišti.
Další tradiční akce byla žehnání adventních věnců  
a rozžíhání vánočního smrka. Připravili zme farářovi 
pódium, přitahli strom, tentokrát enem přes ulicu  
a navařili svařák. A zas to bylo moc pěkné. 
Tož žijte v tom novém roce faň a dojdite sa za nama 
podivat, zme ve zbrojnici každý štvrtek od sedméj. 
Lepší když dojdete Vy s baňkú, než abychom došli my 
s hadicú.
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mySliVecký Spolek kuDloVice - Dolina
Členskou základnu tvoří 15 členů průměrné-
ho věku 58 let. Proto chci oslovit mladé občany 
Kudlovic kteří mají zájem o přírodu a chtěli by se 
stát členy naší organizace. Tím by omladily a pře-
vzaly dlouholetou tradici naší myslivosti.

Vrátím se k naší činnosti, která začíná měsícem 
dubnem, čistíme okolí přírody od odpadků ko-
lem silnice, zastávek a zbudované černé skládky 
po zimním období. Sázíme stromky, smrčky a keře 
které slouží jako krytina pro volně žijící zvěř. Po-
vinností každého člena je starat se o svoje krmné 

zařízení a připravit ho na další zimní období. Kaž-
dým rokem spotřebujeme 5000 kg krmiva jako je 
kukuřice, pšenice, ječmen a sůl.
Taktéž se účastníme dětského odpoledne a po-
hádky na dolině. Děti učíme poznávat zvěř v na-
šem okolí, paroží naší spárkaté zvěře, také zachá-
zet bezpečne ze střelnou zbrani (vzduchovkou)...  
 
Naší hlavní společenskou akcí jsou srnčí hody, 
které se měly konat v červenci. Počasí nám ten-
tokrát nepřálo, proto jsme naplánovali náhradní 
myslivecké odpoledne konané koncem července. 

Ve spolupráci s obecním úřadem 
jsme dětem zajistili skákací hrad, 
závody v pytli a jinou zábavu. Ob-
čerstvení jídlo a pití bylo zajištěno. 
Bohužel návštěvnost nás zklamala. 
Tato akce se konala ve středu obce 
na domě u Strmenských. Vstupné 
bylo dobrovolné, ale ani to ne-
nalákalo rodiče s dětmi a občany 
Kudlovic o účast na akci.
Zvažujeme do budoucna zda-li bu-
deme podobnou akci ještě vůbec 
pořádat.

Rostislav Kučera 
předseda MS Kudlovice - Dolina
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Základní organizace  
Českého zahrádkářského svazu Kudlovice

Letošní rok, jak už to bývá zvykem, začal přípravou na 
tradiční Valentýnskou výstavu vín. Příprava této naší 
stěžejní akce zabere mnoho času a podílí se na ní té-
měř celá organizace. S novými členy  přicházejí nové 
nápady a každoroční zlepšení, což odpovídá stále vět-
ší návštěvnosti a zájmu o tuto akci. 

Valentýnská výstava vín se v tomto roce uskutečnila 
16. února 2019. Návštěvníci mohli ochutnávat z 371 
vzorků vín. Šampionem bílých vín se stalo Rulandské 
šedé 2015 vzb, Františka Hrně z Buchlovic, šampio-
nem červených vín byla Frankovka 2018 p.s., z vinař-
ství Kolařík a Vranka z Traplic. Cenu starostky obce 
získal pan Pavel Kovařík za Sylvánské zelené 2015.  
V podvečer k poslechu a tanci hrála cimbálová muzi-
ka Kunovjan. 
Touto akcí naše činnost u vína a výstav nekončí,  
podílíme se i se vzorky vín a degustátory na koštech 
v okolí naší obce. Místní vinaři získávají na těchto  
výstavách spoustu ocenění, což je pro ně odměna za 
celoroční práci. Velmi si vážíme, že takto reprezentují 
naši organizaci a obec. 

Dne 10. března byla Výroční členská schůze, na kte-
ré byla všem členům sdělena činnost a hospodaření. 
Hostem z Územního sdružení ČZS Uherské Hradiště 
byl Ing. Vaněk. V diskuzi nás seznámil s novinkami ve 
vinohradnictví, sadařství a v přírodních ochranách 
stromů.

V květnu nás zaskočila zpráva o úmrtí našeho býva-
lého předsedy a dlouholetého člena, který se zapo-
joval do posledních chvil. Opustil nás Josef Šeděnka. 
Moc si vážíme jeho práce, obětavosti, kterou naší or-
ganizaci dal. Nyní už můžeme jenom poděkovat jeho  
rodině a především manželce.
Předobdobím sklizně hroznů pořá-
dáme tradiční zájezd za vínem. Letos 
se výjimečně tento zájezd pořádal  
v pátek 30. srpna v odpoledních ho-
dinách. Navštívili jsme dvě vinařství 
v blízkém okolí. První zastávkou bylo 
vinařství Vaďurovi v Polešovicích. 
Velmi příjemné posezení v moder-
ním objektu s výhledem na Polešo-
vice s příjemnými, svěžími a odrůdo-
vě čistými víny bylo úžasné. Dalším 
zastavením bylo vinařství Skalák 
ve Skalce u Ježova. Odborný výklad 
sklepmistra Ing. Petr Sojáka skloube-
ný s ochutnávkou vín, která dostala 
spoustu ocenění doladily celkový  

dojem. Atmosféra byla umocněna degustačními pro-
story, které bezprostředně sousedily s prostory výro-
by, tanky a sudy.

Poslední říjnovou neděli jsme pořádali 4. ročník s ná-
zvem Košt domácích štrúdlů, buchet či moučníků  
a domácích likérů. Zpestřením podvečera byla kome-
diální detektivní hra s názvem Případ čestné nevěstky 
od kroměřížského spolku POKROK.

Na závěr máme jedno důležité sdělení: stále nemá-
me obsazenou pozici páleničáře, v případě zájmu nás 
kontaktujte.  

Děkujeme všem členům organizace za přípravu akcí. 
Všem přejeme krásné svátky vánoční, hodně zdraví, 
dobrý hospodářský rok a bohatou úrodu.
Veškeré informace o naší organizaci a o připra-
vovaných akcích najdete na našich internetových 
stránkách www.zahradkari.cz/zo/kudlovice/
Případné dotazy piště na czskudlovice@seznam.cz 

Předsedkyně ZO ČZS Kudlovice 
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prosinec/2019

sPoleČensKá KroniKa 2019

narození dětí

Úmrtí

Jubilanti

Narození dětí v roce 2019 s trvalým pobytem v obci

KAROLíNA BORýSKOVá
NIKOLA TRáVNíČKOVá
MIKuLáŠ TOMAŠTíK
ELIŠKA TALAŠOVá
ELEN DřEVOJáNKOVá

JARMILA řEZNíČKOVá 20.1.2019
JIřINA TOMáNKOVá 30.1.2019
MARIE ŠKRABALOVá 7.5.2019
JOSEF ŠEDěNKA 7.5.2019
ZDENěK HASTíK 29.5.2019

řEZNíČKOVá JARMILA 85
C HRáSTEK ZDENěK 85
 
KRAVáČKOVá ANTONIE 80
NETROuFALOVá BOŽENA 80
 
HASTíKOVá BOŽENA 75
MIKŠOVá JANA 75
FuSKOVá JITKA 75
BALCáRKOVá ANNA 75
BuJáKOVá FILOMENA 75
BLAHA ANTONíN 75
JORDáNOVá MARIE 75
 

KříŽEK JAROMíR 70
ČECHMáNKOVá VěRA 70
ŠILC JOSEF 70
KuBíČEK STANISLAV 70
HEJDOVá STANISLAVA 70
KuBíČEK MILAN 70
BOTKOVá JANA 70
KříŽKOVá MAGDALENA 70
ŠENKyříKOVá VěRA 70

VěRA GAJDOŠíKOVá 16.6.2019
ZDENKA DRáBKOVá 3.7.2019
JITKA ŠuRANSKá 28.10.2019
MILADA VARMuŽOVá 5.11.2019
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kalenDář akcí 2020
leDen 
5.1. Tříkrálová sbírka
 
Únor 
1.2. Dětský karneval
15.2. Valentýnská výstava vín
22.2. Maškarní ples
22.2. Fašank
 
březen 
1.3. Divadelní představení „Normální debil“ 
 - divadelní spolek Pecka
13.-14.3. Koncert mužského sboru
 
Duben 
4.4. Ukliďme Česko - Kudlovice
4.4. Košt slivovice
19.4. Jarní běh od sádku k vinorádku
27.4. Zápis do ZŠ
30.4. Stavění Máje
 
kVěten 
12.5.  Zápis do MŠ
23.5. Poznávací zájezd do Krakova
30.5. Den dětí a rodičů + kácení Máje
 
čerVen 
6.6. Den otevřených sklepů
13.6. Výlet na Komínku a Bunč - ZŠ, MŠ, OÚ
24.6. Zahradní slavnost v ZŠ a pasování prvňáčků na čtenáře
26. - 28.6. Rafty
 
čerVenec 
18.7. Z pohádky do pohádky - Dolina
 
Srpen 
8.8. Medové zpívání
15.8. Srpnová noc
28.-30.8. Barum Rallye
 
září 
10.-11.9. Slovácké slavnosti vína a památek
 
říJen 
3.10. Podzimní běh
24.10. Košt likérů a pomazánek s divadelním představením
30.10. Lampionový průvod
31.10. Koncert mužského sboru
 
liStopaD 
7.-8.11 Martinské hody
21.11. Vánoční dílničky + jarmark
28.11. Svěcení adventních věnečků a rozsvícení vánočního stromu
 
proSinec 
11.12. Setkání důchodců
24.12. Vánoční putování za zvířátky - ZŠ, MŠ
31.12. Půlnoční vatra s ohňostrojem na kopci Palatách

HRAJÍ  David Macháček, Martin Vrtáček,  
Anna Pospíchalová, Alžběta Kynclová,  
Tereza Hrabalová

DENÍK PUBERŤÁKA 
ANEB MÉ DĚTSTVÍ
V SOCIALISMU

REŽIE ROBERT BELLAN

Originální retro komedie od autora 
legendární inscenace Rychlé šípy  
s hostujícími herci Slováckého divadla. Premiéry 8. a 11. května 2015  

na Malé scéně Slováckého divadla 

ROBERT BELLAN

NORMÁLNÍ 
DEBIL 

bližší informace na tel: 604 866 702

Představení není vhodné pro diváky mladší jedenácti let. 

neděle 1. března 2020
Kulturní dům Kudlovice


