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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
prosinec je měsícem, kdy můžeme hodnotit průběh celého roku 2020. I když byl pro nás všechny velmi náročný, stále jsem se snažila pokračovat v rozběhnuté práci. Z úspěšně dokončených
akcí se stala oprava domu Strmenských, která
byla původně dělaná z dotací předchozího zastupitelstva, ale bohužel byla další oprava nutná
na popud památkového úřadu.
Dále se dokončila oprava místní komunikace
ulice „k hřišti“ (kostkový úsek). V rámci rozpočtu
se pořídilo i nové osvětlení.
Na konci letošního roku jsem vypíchla jen akce,
které byly dokončeny, a zase se budu opakovat…
Ještě spousta dalších projektů nás čeká.
Během tohoto roku ke mně přišlo hodně stížností, tak bych vám chtěla některé zmínit. Dávejte
pozor, bude konec roku a všichni ho určitě budete
chtít využít na pouštění různé pyrotechniky. Prosím vás, buďte ohleduplní k těm, co mají pejsky
hlavně na Silvestra. A vy co máte pejsky, buďte zase ohleduplní k ostatním. Máme už v obci
nainstalované nové koše se sáčky na exkrementy, tak je používejte.
V neděli, buďte ohleduplní k sousedům. Neděle
by mohla být dnem klidu a pohody. Běžte ráno
do kostela, choďte na návštěvy k rodinám… Vy
co zůstáváte doma, posaďte se k televizi, podívejte se s rodinou na nějakou pěknou pohádku
nebo film, dejte si vínko nebo slivovičku (to je
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nejlepší dezinfekce) a udělejte si pohodičku. Nerušte
se navzájem,
vždyť neděle je
o d p o č i n ko v ý
den.
Na závěr bych
ráda
připomenula, že se
vám na Mikuláše dostal
do rukou náš
první obecní
kalendář. Tento rok jsem se v něm zaměřila na
různé památky naší obce a doplnila fotografiemi
některých spolků a různých akcí.
Příští rok má myšlenka plyne k tradičním hodům,
které nám letos nebyly dovoleny uspořádat. Byla
bych moc ráda, když se zapojíte do tvorby dalšího našeho kalendáře ve stylu právě tradičních
každoročních hodů.
Za každou fotografii zaslanou na email:
starosta@kudlovice.cz nebo přinesenou osobně
na obecní úřad v průběhu roku budu moc ráda.
Společně tak vytvoříme kalendář pro nadcházející rok.
Všem přeji krásné a pohodové vánoční svátky
plné vzájemné úcty a porozumění v kruhu rodinném.
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Plán investic obce Kudlovice 2019 - 2022
název plánované akce
Chodník u hlavní silnice od Babic

rozpočtové
náklady
v Kč

dotace v
Kč

vlastní
finance v
Kč

dotace z

Poznámky

6 536 315

5 957 605

578 710

IROP

Dokončeno 03/2020

240 000

168 000

72 000

Zl.kraj

Dokončeno 08/2020

Barevná zahrada u ZŠ Kudlovice

1 713 000

1 172 757

MMR

Realizace 03/2021

Dopravní automobil pro JSDH

1 240 000

Územní plán

Historická alej Hradská
Notebook pro místní knihovnu

450 000

MV

300 000

Zl.kraj

870 485

696 388

OPŽP; MŽP

16 994

11 000

5 994

Nábytek do kulturního domu
(stoly, židle)

558 112

558 112

Herní sestava u kulturního domu

136 588

136 588

Stavební úpravy hasičské
zbrojnice
Měřiče rychlosti - radary
Kudlovice 1 ks, Dolina 2 ks

3 890 000

1 945 000

MK

Realizace 03/2021
Žádost byla zrušena. Bude se
upravovat rozpočet akce.
Dokončeno 10/2020
Dokončeno 07/2020

MV

Žádost o dotaci byla podána
05/2020, úspěšné umístění

208 907

208 907

Dokončeno 10/2020

Veřejné osvětlení Dolina
- I.etapa

73 161

73 161

Dokončeno 12/2019

Veřejné osvětlení Dolina
- II.etapa

118 302

118 302

Dokončeno 10/2020

Kudlovice, silnice III/43220
– průtah, I.etapa

Projektová dokumentace bude
dokončena 2021

Oprava místní komunikace
u kostela

Projektová dokumentace bude
dokončena 2021

Oprava MK 12c – ul. Řadovky

předpokl.
cena
4 734 997

Oprava MK 12c – ke hřišti

1 597 875

MMR

1 293 085

Projektová dokumentace
dokončena 11/2020. Podaná
žádost na dotaci
Realizace ukončena 11/2020,
ušetřeno 306 790 Kč

Chodník a veřejné osvětlení podél
mlýnského náhonu - Zástava

Projektová dokumentace bude
dokončena 2020.
Čekáme na dotační výzvu

Oprava mostu Dražky

Projektová dokumentace bude
dokončena 2021.
Čekáme na dotační výzvu

Rekonstrukce a dostavba
kanalizace (průtah obcí)

Orientační
cena
11 824 700

Projektová dokumentace
dokončena 11/2020. Čekáme
na dotační výzvu
Projektová dokumentace bude
dokončena 2021.

Oprava místní komunikace Dolina
Oprava fasády památkového
domu č.p.50 - Strmenských
Aktualizováno 12. prosince 2020

194 217

234 756

Dokončeno 11/2020. Dotace
na fasádu byly čerpány v r. 2017

3

www.kudlovice.cz

Co je u nás nového
Obecní úřad - nápis

Oprava fasády

Nábytek

Oprava místní komunikace
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Akce - které proběhly
medové zpívání - 8. 8. 2020

vinný žleb – 15. 8. 2020
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Akce - které proběhly
ukončení prázdnin - 29. 8. 2020

lesní zkoušky lovackých psů – 17. 9. 2020

přivítání prvňáčků - 1. 9. 2020
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Akce - které proběhly
přivítání prvňáčků - 1. 9. 2020

vítání občanků – 29. 9. 2020

rozsvícení stromu – 28. 11. 2020

mikuláš – 5. 12. 2020
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Ocenění pro Jitku
Jitka Šuranská
Před více jak třiceti lety jsem občas potkával doma
v Kudlovicích takové milé usměvavé děvčátko. Šuranští bydleli kousek od nás. Rodiče o ni s láskou
pečovali a přivedli ji ke křesťanské víře. Děvče bylo
hudebně nadané, od malička výborně zpívalo. Na
hlasovou výchovu jezdila i na Velehrad k p. učitelce
Mirce Rohelové Rodiče ji přihlásili do hudební školy a pak absolvovala brněnskou konzervatoř, obor
housle. Pak mně zmizela na pár let. Potkával jsem ji
sice v Cimbálové muzice Stanislava Gabriela, nebo
ve Zlíně kde hrála ve filharmonii B. Martinů, ale to
byla setkání jako „Ahoj. Jak se máš“ Nic blízkého.
Jitka mezi tím přecházela do světa world muzic
a zase zpět k folkloru a občas k jazzu. Vystupovala
s mnoha známými muzikanty a kapelami. Velmi ji
obohatila i spolupráce s brněnským J Plockem. To
jsem ji potkal ve Fryštáku ve velmi komorním prostředí s vnímavým ale nepočetným publikem.
Pak nastala v našem vztahu změna. Začali jsme se
vídat častěji. Zejména pak ve Vinotéce Balkán mého
syna Kuby. Scházeli jsme se „na decku veltlínu zeleného nebo silvánu. A nebyla to setkání „jen tak“.
Já jsem Jitce vyprávěl o starých Kudlovicích, znám
i některé pikantnosti z dějin i nedávné současnosti
naší rodné obce. Někdy jsem si i trochu vymýšlel,
aby vyprávění bylo barvitější. Jitku to velice zaujalo.
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Dokonce jsme sestavovali hypotetický pořad, kde
bych já vyprávěl a Jitka hrála a zpívala. Mělo to být
v památkovém stavení u Strmenských a v Hradišti
ve Slovácké búdě. Nevím, zda by k tomu došlo.
Bylo to období, kdy Jitka hýřila bezpočtem hudebních aktivit. Upravovala, skládala, vystupovala,
nebyla k zastavení. Všechno chtěla stihnout. Jako
by cosi tušila. Ale setkávání si neodpustila. „Jirko,
kdy se sejdou naši pejsci“, zavolala ve volné chvíli.
A zase jsme kuli nikdy neuskutečněné plány. Ale setkání to byla krásná.
Mirek Potyka, hradišťský rodák to vystihl pěkně
a mluví za nás všechny, obdivovatele Jitčina umění:
„Za svůj krátký život rozdala Jitka Šuranská tolik radosti, že si to snad nedovedeme představit. Ano,
doceníme to až mnohem později. Jitko, budeš nám
chybět.“
Ano, Jitka Šuranská nám moc chybí. Chybí nám
nejen pro její umění, chybí nám její milá, usměvavá tvář. Žijeme alespoň v naději, že tam někde
v obláčcích nahoře hraje andělům. Však také tři
nejvýznamnější hudební ceny Anděl získala třikrát.
J. Severin
Jitka Šuranská zemřela loni 28.10.
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Základní škola kudlovice „online“
V květnu 2020, kdy se uvolnila protiepidemiologická opatření, jsme se
vrátili do školy. Byly to moc radostné
chvilky, že jsme se všichni opět setkali. Za dodržování předepsaných hygienických pravidel jsme se vrhli do
práce. Někteří žáci se nadále vzdělávali distanční formou a paní učitelky
jim v této výuce pomáhaly a výuku
různými způsoby obohacovaly.
V tomto čase proběhla moc hezká
aktivita ve školní družině MALOVÁNÍ
NA KAMÍNKY. Děti ozdobily kamínky
barvami a rázem se v naší škole objevily výrobky ježků, rybiček, berušek…
Následná malá výstavka rozzářila
naši školu.
Rychle se přiblížil červen a s ním i
naše tradiční ZAHRADNÍ SLAVNOST.
Při této příležitosti bylo pasováno
8 prvňáčků na čtenáře. A laťka byla
velmi vysoká. Děti četly dlouhou pohádku, na kterou se připravovaly jen
ve škole a pouze pár týdnů po rozvolnění opatření. Následoval slavnostní
křest deseti budoucích prváků, kteří
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se společně se svými rodiči rozloučili
s paními učitelkami z MŠ a předali jim krásné dárky. Již tradičně naši
ochotní rodiče připravili různé dobroty, které jsme všichni ochutnali a
rozloučili jsme se s uplynulým, tak
trochu zvláštním školním rokem…
I přes menší komplikace dané epidemiologickou situací jsme na naší
škole slavnostně přivítali nový školní
rok 2020/2021, ve kterém bude naši
školu navštěvovat 34 žáků.
Paní starostka Kudlovic Renata Čechmánková společně s paní učitelkou
1. třídy Gabrielou Gabrhelovou tento školní rok zahájily.
Tato událost proběhla za přítomnosti
rodičů, prarodičů, žáků vyšších ročníků a zaměstnanců školy. Paní starostka předala prvňáčkům na památku
hrníčky a trička se jmény a znakem
Kudlovic.
V měsíci září a na začátku října proběhlo na naší škole několik zajímavých akcí:
PARKOUR seminář byla akce, kterou
jsme měli naplánovaná
již dříve, ale byla odložena kvůli epidemiologickému nařízení. Děti zhlédly
atraktivní ukázku parkouru od člena parkourového
týmu STAYHERO. Pán nám
o tomto umění zajímavě
popovídal. Některé prvky
si děti s velkým zájmem i
vyzkoušely.
K další naší podzimní akci
patří oblíbená DRAKIÁDA,
kterou pořádá naše školní
družina společně s mateřskou školou. Letos jsme
naštěstí na místním hřišti
viděli na obloze poletovat
jen nádherné létající draky. Vítr totiž tento den foukal tak silně, že kdyby se
někteří prvňáčci u oběda
pořádně nenajedli, kdo ví,
kam až by je odfoukl.
Naše děti milují zvířata.
Kromě toho, že chováme

ve škole šneky a morčata, tak nás
jedno krásné odpoledne ve školní
družině navštívila bílo-černá fenka
„borderka“ Anička se svojí paničkou.
Anička nám předvedla, co všechno
umí a děti si s ní některé prvky moc
rády vyzkoušely.
Dále jsme v rámci vyučování využili
nádherného podzimního dopoledne
a na naší školní zahradě jsme přivítali
podzim. Děti už několik dní předem
přinášely do školy dýně, které si malovaly, vydlabaly a společně s paními
učitelkami vykrájely. Následně jsme
těmito dýněmi ozdobili celou školu,
zahradu i předzahrádku. Na školních
záhonech děti vysázely barevné podzimní květiny.
Zdálo se, že už nám v letošním školním roce v cestě při naší práci nic stát
nebude, ALE…
Začátkem října se školy opět z důvodu zhoršující se epidemiologické
situace uzavřely. V době, kdy píšeme
tento článek, se učí naši žáci online
pomocí služby Google Classroom.
Rádi bychom pochválili děti a jejich
rodiče, kteří jsou nám při této náročné činnosti nápomocni.
Věříme, že se co možná nejdříve
zase společně uvidíme. Vždyť nás
ještě čeká další spousta krásných
akcí, mimo jiné Mikulášská nadílka,
Ježíškova dílna, Vánoční putování za
zvířátky, anglické divadlo v Uherském
Brodě, zápis dětí do ZŠ a velmi oblíbené Čarodějnice se spaním ve škole, které v tomto školním roce budou
s velkým překvapením…
K tomu, aby všechno proběhlo jak
má, aby učitelé mohli učit své žáky
osobně, aby se žáci mohli setkávat se
svými kamarády a vrstevníky a abychom si opět mohli užívat školní rok
v naší škole se vším všudy, potřebujeme především hodně zdraví.
Proto všem přejeme krásné Vánoce,
pohodu a klid do nového roku 2021
a především pevné zdraví, které se
nyní zdá více než kdy dříve tím opravdu nejcennějším.
ZŠ KUDLOVICE
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Pár vět z naší mateřské školy
K předškolnímu vzdělávání ve školním roce
2020/2021 bylo přijato 13 nových dětí. V září nastoupilo šest z nich. Díky zavedenému postupnému
zvykání na pobyt v MŠ probíhala adaptace bez problémů. Činnosti byly přizpůsobeny věku dětí.
Všichni jsme se těšili na naplánované akce v MŠ
i mimo, které se bohužel díky další vlně koronaviru
neuskutečnily. Provoz byl díky výskytu onemocnění
ve školce přerušen.
S malou skupinkou dětí jsme se opět sešli 2. 11.
2020.
Ke zpestření výchovné práce využíváme SchoolBoard - interaktivní
tabuli, která nám
byla
zakoupena
o letních prázdninách. Děti tak
mohou plnit úkoly
i pomocí moderní
techniky.
Začínající
advent
se ponese v duchu vůně cukroví,
vánočních
koled,
ozdobeného stromečku a čekání na
Ježíška.
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místní knihovna
Rok 2020 si asi budeme všichni dlouze pamatovat.
Nic není tak, jak bývalo, všechno se neustále mění.
Bohužel zatím jsme spíše ve fázi, kdy se věci mění
k horšímu, jsme omezováni na různých aktivitách,
pohybu, setkávání. Všechno zlé je ale k něčemu
dobré.
Koronavirus postihl i knihovny. V říjnu došlo k jejich opětovnému plošnému uzavření. Protože ale
vím, že pro mnohé čtenáře jsou knihy podobnou
životní nezbytností jako potrava, ne nadarmo se
knihám říká potrava pro duši, hledala jsem způsob,
jak ke čtenářům knihy dostat. A ukázalo se, že exis-

tuje a je velmi jednoduchý a zcela zdarma. Jedná
se o roznášku knih. Toto bezkontaktní půjčování
bylo umožněno i během nejpřísnějších opatření vyhlášených vládou kvůli epidemii COVID-19
a zpětně lituji, že mě to nenapadlo již na jaře.
Princip je velmi jednoduchý, čtenář z Kudlovic mi
zavolá nebo napíše email, domluvíme se, o jaké
knihy má zájem, já knihy nachystám a v předem
dohodnutý čas je čtenáři donesu domů nebo na
jiné veřejně dostupné místo. Vše probíhá samozřejmě za dodržování všech bezpečnostních opatření.
Nyní, když píšu článek do
Zpravodaje, se situace zlepšila a knihovnám bylo dovoleno fungovat v režimu
výdejního okna. Což vítám
s radostí a věřím, že čtenáři také. Roznáška knih by
tak mohla skončit, protože každý si může pro knihy
přijít. Ale neskončí. Stane
se trvalou součástí služeb
nabízených knihovnou. Až
koronavirová epidemie pomine, tak pořád mohou nastat situace, kdy je člověku
znemožněn pohyb, nemůže
si pro knihy přijít přímo do
knihovny a uvítá, když mu
je někdo donese až domů.
A to je to pozitivum, které si
z koronaviru odnáší knihovna. Mohla bych si dělat
vrásky nad špatnou statistikou, úbytkem návštěvníků
a výpůjček, zrušenými podzimními dílničkami, nemožností dělat besedy pro děti
ze ZŠ...ale to vše se jednou
zase vrátí, a navíc k tomu
přibude i nová služba, a to
je bezva, ne?
Krásné Vánoce a ať je rok
2021 lepší než ten letošní.
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Ženský sbor z Kudlovic
Po jarní vlně pandemie Covid-19 jsme netušily, jako
možná i většina z vás, jaké léto nás vlastně čeká.
Prázdniny bývají obdobím především různých festivalů
a folklórních setkání, avšak nikdo netušil, co bude povoleno a co naopak zakázáno. Nakonec jsme toho ale,
zdá se, zvládly v této nelehké době poměrně hodně.
Letní sezona pro nás byla docela náročná, ale plná
skvělých koncertů, okamžiků a setkání. Nesla se celá
v myšlenkách na Jitušku. Už 14. srpna jsme byly součástí pořadu Jiřího Plocka, který v rámci Hudebního
maratonu v Brně zorganizoval vzpomínkový večer na
Jitku, kam přizval její nejbližší muzikantské přátele
a kamarády. A tak jsme si spolu v átriu Divadla Na Orlí
zahráli, zazpívali i zavzpomínali.
O týden později, také v Brně, tentokrát ovšem na Biskupském dvoře, jsme ukončily naši cestu s Beránky
a vlky. Ataca suita Mariana Friedla došla konce; večer
byl opět věnovaný Jitce. Musíme konstatovat, že Beránci a vlci už bez ní prostě nejsou tím, čím byli. Obdiv
si přesto všechno zaslouží naše houslistka a zpěvačka, Peťka Jelénková, která do projektu Beránků a vlků
vstoupila, aby odehrála a odzpívala svůj první a zároveň poslední beránčí koncert.
Hned další víkend jsme vyrazily do Valašského muzea
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na dvoudenní
hlasovou dílnu s Klárou Blažkovou v rámci hudebního
festivalu „Hlasy“. Ten se uskutečnil na podiu na Stráni a celý workshop krom mnoha nových poznatků
a dovedností směřoval k vystoupení účastníků s kapelou „Odysea Mariana Friedla“. Zazněly jak známé skladby z Beránků a vlků, tak zejména věci nové, premiérové, z tehdy ještě připravovaného alba „11 podob lásky“.
Už v minulém čísle Zpravodaje jsme vám avizovaly
červencové soustředění s celou partou Beránků a vlků
a s pár dalšími muzikanty a zpěváky z okruhu kolem
Mariana Friedla. Ten chystal další desku, kterou původně plánoval ještě s Jitkou Šuranskou a na kterou jsme
byly i my, díky za to, přizvané. Čtyřdenní soustředění
šlapalo podle plánu snad na minuty. Několik zdánlivě
samostatných složek se dokázalo spojit, sehrát a sezpívat během jediného víkendu. Výsledkem je opravdu
povedené CD, natočené během prvního srpnového
víkendu ve V-studiu ve Zlíně a pokřtěné přesně v den,
kdy jsme si připomněli první smutné výročí odchodu
naší Jitušky. Křest opravdu, navzdory všem podzimním
opatřením, proběhl přesně 28. října 2020, i když pouze on-line přenosem na Youtube. CD pokřtil sám autor
a věnoval jej Jitušce, se kterou na něm začínal pracovat a pro kterou jej celé dopsal. Deska s názvem
„11 podob lásky“ je na světě.

Mezi tím vším jsme nezapomínaly ani na repertoár pořadu „O lidské duši“ a s blížícím se zářijovým koncertem v Uherském Hradišti jsme na něm s CM Stanislava
Gabriela a celým mužským sborem poctivě pracovali.
Koncert proběhl v krásné atmosféře nádvoří Jezuitské koleje v termínu, ve kterém se každoročně město
rozsvítí slováckými Slavnostmi vína. Diváci si s námi
večer velmi užili a my se těšili, až všechnu tu radost
předáme i Vám, tady v Kudlovicích, na konci října. Leč,
pandemie koronaviru nám bohužel opět zkřížila cestu
a nepříjemná opatření koncerty odsunula na neurčito.
Jestli se nám podaří se ještě letos sejít a zazpívat si byť
jen jednu společnou koledu u vánočního stromečku,
bude to zřejmě zázrak. Nejdůležitější ale je, když se
můžeme scházet se svými nejbližšími a prožít Vánoční
svátky ve zdraví, doma a pospolu. Přejeme Vám, abyste takové svátky prožili i Vy, mezi svými, beze strachu
o své blízké. A nový rok nechť Vám přinese hlavně
zdraví, jasnou mysl a krásné vyhlídky.
My jednu takovou máme. Je jí další spolupráce s Marianem Friedlem, který nás opět přizval k natáčení
svého připravovaného CD s názvem „Šel gajdoš chudě
do světa“.
Štastné a veselé!
Za Ženský sbor z Kudlovic
Romana Gajdošíková a Eva Štěrbová
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Mužský sbor Kudlovice (aneb v začarovaném kruhu 2020)
S rozvolňováním mimořádných opatření
jsme od konce května
zase začali zkoušet.
Přislíbili jsme se totiž
spolupodílet na programu mimořádného
projektu
„iFolklorní
Strážnice“, který probíhal 26. - 28. 6. 2020
na sociálních sítích,
především pak na facebookových stránkách
„iFolklor.cz“ a youtube
kanálu „Festival Strážnice“, aby odsuploval
zrušený Mezinárodní
folklorní festival Strážnice 2020.
Natáčelo se v malebném prostředí sklepů Hubáčkovy ulice, které vytvořilo barvitý podkres k půlhodinovému příspěvku z Kudlovic, jenž máte možnost
(mezi jinými) na youtube shlédnout při zadání hesla „iFolklor“.
S napětím jsme očekávali, jakým směrem se bude
ubírat vývoj epidemiologické situace, neboť se termín Medového zpívání 8. 8. 2020 rychle blížil.
S omluvou jsme nakonec zrušili pozvání pro Vlčnovské búdové umělkyně, protože Vlčnov byl s ohledem na počet osob nakažených nemocí COVID-19
v té době nejvíce „propírán“ v mediích. Ostatní
účinkující však účast přislíbili, tak jsme se rozhodli
akci dotáhnout do konce.
Přiznám se, že když ještě deset minut před začátkem akce byla na dvoře u Strmenských obsazena
sotva polovina míst, začínal jsem pochybovat, jestli
naše snažení mělo smysl a jestli účinkující nebudou
zpívat a tančit jen sami sobě pro radost.
K naší velké radosti se s úderem 16.00 hod. dvůr
diváky zaplnil a myslím, že bylo, nač se dívat a co
poslouchat.
Výtečné zpěvácké i taneční výkony „Staroměských
mládenců“, promyšlené a skvěle zvládnuté scénky
pražské „Rosénky“ a její vynikající „Muzičky“, rozšafná, rozezpívaná nálada, která v nás doznívala až
14

do pozdních hodin – to všechno stálo za tu trochu
nervů a hromadu úsilí.
Slavnosti vína v Uherském Hradišti byly z epidemiologických důvodů zrušeny, ale my jsme i přesto
spolu s Ženským sborem z Kudlovic a CM S. Gabriela dostali od Klubu kultury v Uh. Hradišti příležitost
vystoupit 12. 9. 2020 se svým projektem „O lidské
duši“ v prostoru nádvoří Jezuitské koleje.
Už tenkrát vedoucí úseku tvorby a dramaturgie,
David Pavlíček, prorokoval, že Hradiště je v „červených číslech“ a toto je na dlouhou dobu poslední
kulturní akce. Bohužel se nemýlil.
Opět přišla opatření omezující jakékoli společenské aktivity. Pořadatel festivalu Valašské letokruhy,
Miro Moravčík, který nás 11. 10. 2020 pozval ke zpívání do pořadu Muziky na Kohútce, musel po všem
organizačním úsilí od záměru udělat festival venku
v přírodě ustoupit a festival zrušit.
Také koncert „O lidské duši“ plánovaný u nás
v Kudlovicích na 30. - 31. 10. 2020 vzal s epidemiologickými opatřeními opět za své. Již potřetí!
Co bude dál? Za takovýchto okolností se dá jen těžko něco plánovat. Nezbývá, než si zachovat víru, že
zase bude líp.
za Mužský sbor Kudlovice
Stanislav Gabriel
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Hasičský sbor
Tož tak…
Pominulo najhorší vyděšéní z téj pandémije, ludé
sa trocha zklidnili a my sa vrátili ke svojéj tradiční
činnosti. Stromy padajú a kanály sa ucpávajú Covid,
necovid.
Obvyklé výjezdy do lesa sme v srpnu proložili chystáním Hubáčkovy ulice na odložený Kudlovický vinný žleb a v jednom baráku sme vyháňali sršně. Šak
máme na to oblek aj lepačky. Děcka sa pobavily
a poščákaly vodů při děckém dni.
Sotva sa začaly zkracovat dni, došly větry a znova sa
začaly stromy lámat. Přitem sme provětrali aj stařku Vétřiesku. Slúžila chvílu namísto Kateřiny, lebo
v téj sa hrabali opraváři. Chudera, téklo z ní oleja,
že za ňú ostávala stopa jak po slimákovi. Aspoň sme
věděli, kadyma sa vrátit.

Ešče v říjnu aj pořádně zapršalo, ale potok býl múdrý a vylil sa až v Babicách.
To už tady došla druhá vlna teho čínského bordela, ale dušičky zakázané nebyly, tož sa svítilo. Zaséj byla pěkná, tá naša dědina. Bohužél, na svěcení
věnečků nedošlo, ale stromek sme aj letos dotahli,
postavili a na první advent rožli. Po dvanásti rokoch
bez pěsniček a pohoštění.
Análisti se Socanama vymýšlajú furt jakési omezéní,
přemýšlajú, kde co zavřít a ty občane, di sa klúzat.
Tož aby sa občani mohli klúzat dosytosti, nachystali
sme na hřišti kluziště. Zamétli sme, navařili asfaltu
a zaléli ďúry, aby sa neztrácala voda. Včíl enom, aby
začlo mrznút.
Na úplný konec roka proběhlo seznámení s naším
novým autem. Firma co nám ho chystá, mosí eště
dodělat vnitřek, aby bylo kde sedět, na co si pověsit kabát a sekeru a kam položit svačinu. Už sa nemožeme dočkat, ale jak
pravíl klasik „ čáp přiletí
v březnu“.
No a když sa řeklo „A“,
patří sa řéct aj „B“. Nemáme ho kam dat!
O tem zas až příště,
enom prozradím, že
chytří páni, krajští konšelé, sa usnesli a přiklepli nám hromadu peněz…
Snáď nám to ta sviňa
čínská nepos…
Přejeme Vám hlavně
klidné a spokojené svátky a do nového roka
zdraví, štěstí a božího
požehnání.
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Český zahrádkářský svaz Kudlovice
Letošní rok se nám vydařil. Na začátku roku jsme jako
jedni z mála uspořádali tradiční Valentýnskou výstavu
vín. V polovině roku se nám pak podařili uspořádat
i dva krásné zájezdy.
Zájezd na Svatý Hostýn se uskutečnil 14. srpna.
Náš oblíbený zájezd za vínem se pořádal v pátek
11. září do malebné vinařské vesnice Blatnice pod
Svatým Antonínkem. Navštívili jsme dvě vinařství.
První zastávka byla u vinařství Víno Blatel a.s., kterému velí žena Ing. Iva Šantavá. Vzhledem k dané
situaci nám nebyl umožněn vstup do výroby, proto
nás provedla po Blatnických viničních tratích. Její
poutavé vyprávění s ochutnávkou tradičních vín posledních ročníků se nám velmi líbilo. Návštěvu jsme
zakončili malým občerstvením v Blatnické búdě.
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Druhou zastávkou bylo rodinné vinařství Víno
Staňkovi s.r.o. Po padesáti metrovém přesunu nás
přivítala opět žena, majitelka a vinařka paní Staňková. Přichystala nám své nejlepší vzorky a překvapila
životními zkušenostmi. Návštěva byla sice krátká, ale
o to intenzivní a plná dojmů.
Děkuji všem členům za organizaci pořádaných akcí.
Všem přejeme krásné svátky vánoční, hodně zdraví,
dobrý hospodářský rok a bohatou úrodu.
Veškeré informace o naší organizaci a o připravovaných akcích najdete na našich internetových stránkách
www.zahradkari.cz/zo/kudlovice/
Případné dotazy pište na: czskudlovice@seznam.cz
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TJ Kudlovice
Vážení spoluobčané,
chceme Vám poskytnout několik informací z dění
organisace TJ Kudlovice. To, že se nehraje u nás fotbal, to už je všeobecně známo. Totální nedostatek
hráčů a zatím ani naděje, že by se situace zlepšila, jak v dorosteneckém, tak i v mužském fotbale.
Máme u nás v současné době tři vlastní hráče a ti
hostují v Babicích a v Sušicích. Někteří, kteří sice
nejsou registrováni, ale hrát by mohli, prostě nechtějí, nemají zájem ani ochotu. Sem tam si dojdou
na hřiště mezi sebou, jak se říká „začutat“ a to je
vše. A není tady ani chlapců v žákovské a dorostenecké kategorii. Asi se u nás rodí více děvčat, než
chlapců. Pomyslíme-li, že v daleko menších dědinách, například v Sušicích nebo Jankovicích, mají
mužstva sestavena převážně z vlastních řad. U nás
velký problém.
Snad se začne blýskat na lepší časy, protože od léta
chceme začít systematicky pracovat s těmi nejmladšími, kterých je u nás přeci jen více, ale hlavně, našli
jsme jednoho obětavého člověka, do fotbalu velmi
dobře zasvěceného a zkušeného a taky ochotného
tu naši omladinu vést a vzbudit u ní zájem ke sportu
a k fotbalu.
Co se týká činnosti úzkého výboru TJ, je teď hlavně
údržba celého velkého areálu. Je to kolem dokola
hodně sečení i oprav mnoha věcí, které už slouží
mnoho let. Jsou to různé instalatérské práce, opravy přestárlého traktoru-sekačky, hnojení, opravy
závlah a podobně.
Výbor TJ by chtěl v létě uspořádat pouliční turnaj
družstev v malém fotbalu na zmenšeném hřišti, třeba v šestičlenných družstvech. Dále uvažujeme, že
po opravě asfaltové plochy bychom mohli uspořá-

Vážení spoluobčané,
v tomto příspěvku bych chtěl okomentovat záležitosti týkající se sportovního areálu v Kudlovicích.
Jistě jste zaregistrovali, že areál, který dříve sloužil ke
sportovnímu vyžití, je v současnosti v takovém stavu,
který není ideální. Obec si je této skutečnosti vědoma a chtěla by situaci řešit, ale bohužel má svázané
ruce z důvodů nedořešených majetkových poměrů
mezi majiteli pozemků a TJ Kudlovice.
Neutěšený stav sportoviště nám není lhostejný
a v minulosti v této otázce proběhla jednání s TJ
Kudlovice, kdy jsme se snažili prosadit návrh převodu areálu obci. Pokud by měla areál ve správě naše
obec, mohli bychom čerpat dotace a celý areál ze

dat turnaj tříčlenných družstev v nohejbalu. Chtěli
bychom zatím alespoň takto oživit sportovní činnost v naší obci.
Co nás velmi taky trápí, je majetkověprávní spor
o část pozemku jedné parcely,která zasahuje ve
spodní části do hřiště. V polovině 70. let min.století, se tam začala navážet zemina za účelem rozšíření
hřiště. Později byla s původním majitelem sepsána
kupní smlouva a pozemek byl zaplacen. Nevíme,
ale asi nebylo vše řádně dotaženo do konce. Asi to
nebylo zapsáno na katastru. Celé roky se hřiště užívalo bez prolémů, až po snad 33. letech se začali
dožadovat potomci původního majitele o zaplacení
mnoha set tisíců, za užívání tohoto pozemku. To nebylo a není v našich možnostech. Už delší dobu se
hledá nějaké rozumné řešení. I Obec má zájem aby
se celá věc vyřešila.
Výbor TJ, počátkem března tohoto roku, předal
právníčce celou tuto záležitost k řešení. Ta už učinila první kroky k tomu, aby se celý tento problém
narovnal.V současné době je však paní právnička
v rekonvalescenci , po absolvování operačního zákroku, takže se celé jednání ještě trochu protáhne.
A ještě malá poznámka: V době, kdy se měla konat degustace a posléze košt slivovice, přišla koronavirová epidemie a zákazy všech akcí. A tak nyní,
kdy dochází k rozvolňování, snad taky brzy skončí
povinnost nosit roušky. Výbor rozhodl, že se tato
akce uskuteční v červenci. Vše se včas upřesní.
A můžeme pak pokoštovat pálenky s vědomím, že
v zimě hřeje a v létě chladí. Děkujeme zároveň všem
dárcům za poskytnuté vzorky. Přejeme všem našim
spoluobčanům dobré zdraví a radost ze života.
Výbor TJ, s pozdravem sportu zdar!

získaných finančních prostředků opravit, a také vybudovat zázemí pro děti s herními prvky, tak jako je
tomu v okolních obcích. Došlo by k zásadní revitalizaci prostoru a mohli bychom ho nadále využívat pro
sportovní i kulturní akce. Hlavní činnost TJ, fotbal, by
samozřejmě zůstala zachována.
Před rokem proběhlo jednání zainteresovaných stran
a bylo dohodnuto, že se provede převod areálu obci.
Po tomto jednání však bez uvedení důvodů byla
obec z jednání vyloučena a TJ Kudlovice nám sdělila,
že majetkové a finanční otázky si bude řešit sama,
bez účasti obce. Od tohoto sdělení bohužel nemáme
k vývoji situace žádné bližší oficiální informace.
místostarosta
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Historie Kudlovic
Vážení spoluobčané,
v roce 2016 jsem byl pověřen zastupitelstvem naší obce, abych
od roku 2016 vedl kroniku naší
obce, z čehož vyplývá zaznamenávat různé události, zajímavosti
a vůbec celkový život v naší obci.
Zaznamenává se činnost zastupitelstva obce, vydaná usnesení
a všechna důležitá rozhodnutí,
dále je to věnování se kultuře,
veřejnému životu, průběhu počasí v daném roce, dále školství,
sportu a činnosti všech složek
v obci a také celkové statistice,
jako je počet obyvatel, narození,
úmrtí a podobně.
Převzal jsem tuto činnost od
mého předchůdce, pana Richarda Horáka, který naši kroniku
vedl od roku 2001 do konce roku
2015. Tedy úctyhodných 15 let.
A musím konstatovat, že ji vedl
velmi dobře a podrobně a taky
mi v mém rozjezdu hodně pomohl a poradil. Jsem mu za to velmi
vděčný. První díl kroniky Kudlovic
se začal psát již v roce 1923 a vedl
ji pan Kučera František, č.p. 182.
Tento první díl kroniky je uložen
v okresním archivu v Uherském
Hradišti. Ale je zdigitalizována a
každý, kdo bude mít zájem, si ji
bude moci stáhnout. Druhý díl
kroniky se začal psát od roku
1991 do roku 2010. Tento druhý
díl bude brzy také zdigitalizován.
Je v ní popsáno v 413 stran formátu A4. V těchto kronikách jsou
zaznamenány různé zajímavosti a postřehy. Chtěl bych v každém dalším vydání kudlovského
zpravodaje vždy vybrat nějakou
zajímavost z dávných dob i z let
nedávných.
Dnes se však chci zmínit a vzpomenout na nejdéle píšícího kro18

nikáře naší obce (od roku 1964
do konce roku 2000, tedy 36 let),
pana Vladimíra Drábka.
Jak dobře víme, pan Vladimír
Drábek zemřel v únoru tohoto
roku ve věku 92 let. Rozloučili
jsme se s ním navždy, ale zapomenout na něho nemůžeme,
protože zanechal po sobě hlubokou a nesmazatelnou stopu.
Patřil k nejvýznamnějším osobnostem našich rodáků, jako byli
například básník a farář Bruno
Sauer nebo profesor Josef Hubáček a někteří další. Prožil bohatý
a pestrý život. Vystudoval gymnázium a po příchodu komunismu, kdy žačala být potlačována
svoboda slova, byl jako dvacetiletý mladík zatčen za rozšiřování
tiskovin proti lidově-demokratickému zřízení.
Byl odsouzen na dva roky do těžkého žaláře ve věznici Na Borech
v Plzni. Tam později vážně onemocněl a po krátkém přeléčení
s podlomeným zdravím pak pracoval v kamenolomu (jako ve filmu Černí baroni).
Po propuštění mu nikde nechtěli poskytnout zaměstnání, až
se uchytil nejprve jako skladník
velkoobchodu s nábytkem, kde
se později propracoval svojí pílí,
poctivostí a znalostmi až na vedoucího pracovníka.
Později se pak u nás začal začleňovat do života obce i se svojí
manželkou.
Hrával v kudlovském ochotnickém divadle, byl jedním ze zakladatelů foklorního souboru Lúčka
a taky byl u zrodu ČZS v Kudlovicích. Dlouhá léta pracoval ve
sboru pro občanské záležitosti
při tehdejším MNV Kudlovice a
jak už bylo zmíněno, stal se kronikářem obce.

Přišel listopad 1989 a nastala změna politického zřízení.
V roce 1990 začal formovat u nás
Občanské fórum, které iniciovalo tu velkou změnu i v naší obci.
Byl hlavním tahounem těchto
nových změn. Přišly volby a ve
svých 63 letech se stal prvním
porevolučním starostou Kudlovic. A jak říkával:
„Museli jsme se všichni učit
a vyrovnávat se s novými věcmi.
S novými předpisy, se kterými
jsme se museli po čtyřiceti letech
socialismu potýkat.“
Jako starosta si počínal úspěšně, vždy s rozvahou, a taky byl
velkým iniciátorem, když spolu
s okolními starosty rozjeli akci
vybudování společného vodovodu pro nás a okolní obce.
V 90. roce byl plně rehabilitován
a stal se i předsedou Konfederace politických vězňů v našem
okrese. Říkával:
„Jako křesťan jsem všem odpustil, ale nezapomněl.“
Byl nejen mezi námi, ale i jinde
velmi váženým člověkem. Byl
velmi moudrý, uvážlivý a velmi
vstřícný ke všem lidem kolem
sebe.
Nezapomeňme na tohoto vzácného člověka. Čest jeho památce.
Zdeněk Jabůrek
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společenská kronika 2020
Narození dětí
Narození dětí v roce 2020 s trvalým pobytem do 30.11.2020
Michal Chrástek
Viktorie Kamenická
Anna Bilavčíková
Marie Okáníková
Jindřich Plášek
Simona Sopůšková

Michal Zábojník
Lukáš Holínek
Elena Žajglová
Šimon Večeřa
Emilie Paulusová

Jubilanti
TOMAŠTÍKOVÁ ANNA	
KOŽUŠNÍKOVÁ VLASTA	

90
90

BELANTOVÁ MARIE
KADLECOVÁ VĚROSLAVA	
SCHEJBAL JAN	
CHRÁSTKOVÁ KVĚTOSLAVA	

85
85
85
85

KAŠNÁ MILADA	
ŽATEČKOVÁ DANKA	
GREBENÍČEK ANTONÍN	
ZAPLETAL JAN	
PAULUS BOHUMIL	
MIKŠ FRANTIŠEK
GERŠIOVÁ JOSEFA	
BADALOVÁ MARIE
ROŽEK JAROSLAV
GREBEŇOVÁ MARIE
HORÁKOVÁ DRAHOMÍRA	
VÍCHOVÁ ZDEŇKA	
BARTOŠKOVÁ BOŽENA	

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

KUČEROVÁ JINDŘIŠKA	
JABŮREK ZDENĚK
HUJKOVÁ MILENA	
BIČÁNEK JAROMÍR
JABŮRKOVÁ ANNA	
VARMUŽA MIROSLAV
ŠUSTALOVÁ VĚRA	
JANOŠEK IVAN	
HAMMEROVÁ MILADA	
VLK RUDOLF
KOTLABA JOSEF
KORYTÁR KAROL	
JABŮRKOVÁ MARIE
DUBČÁK ANTONÍN	
KRAVÁČKOVÁ MARIE

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

JANOŠKOVÁ JARMILA	
SEKANINA VÁCLAV
VLKOVÁ LUDMILA	
KUČERA VLASTIMIL	
ULMAN HYNEK
ŠURANSKÝ JAROSLAV

70
70
70
70
70
70

Úmrtí
Vladimír Drábek	
Zdeněk Chybík	
Stanislav Kubíček	
František Botek	
Božena Netroufalová
Josef Zapletal

22.2.2020
11.3.2020
21.7.2020
7.9.2020
20.10.2020
14.11.2020
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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí,
pracovních úspěchů do nového roku.

Tříkrálová sbírka v Kudlovicích
neděle 10. ledna 2021 od 9.00 hodin
Budou chodit koledníci s dospělým doprovodem.
Pomozte podpořit dobrou věc a přispějte do jejich pokladniček.
Každá koruna pomáhá. Výtěžek sbírky bude určený na přímou
pomoc lidem v nouzi v našem regionu.

Tříkrálová sbírka v Kudlovicích

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Kudlovice, Kudlovice 39, IČO: 00291072.
neděle
lednaNáklad
2021 od
hodinvydání - 2x ročně, číslo 2/2020, datum vydání 18. prosince 2020.
Ev. číslo:
MK ČR10.
E 23964.
3709.00
ks. Četnost
Neprošlo jazykovou kontrolou.
Budou chodit koledníci s dospělým doprovodem.
Grafické zpracování a tisk: Agentura NP v.o.s. - Staré Město
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Pomozte podpořit dobrou věc a přispějte do jejich pokladniček.
Každá koruna pomáhá. Výtěžek sbírky bude určený na přímou

