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Slovo starostky

Naši milí spoluobčané,

po léta se v Kudlovicích jedenkrát ročně vydával 
Zpravodaj obce Kudlovice, a proto je mou pří-
jemnou povinností na tuto tradici navázat. Náš 
zpravodaj bude vycházet dvakrát ročně. Pro další  
informace o dění v obci jsem navíc zřídila i obecní 
Facebookovou stránku, kterou naleznete pod ná-
zvem Obec Kudlovice.

V tomto čísle budu hodnotit loňský rok od listo-
padu, tedy od doby, kdy jsem byla zvolena vaší 
starostkou. S potěšením sděluji, že pokračuji ve 
spolupráci s místními spolky a tímto jim děkuji za 
společně uskutečněné akce. 

Od bývalého zastupitelstva obce jsem převzala 
rozpracované projekty a s těmi vás chci seznámit.

Téměř u konce je projekt s názvem „Chodník u sil-
nice III/43220“, tj. výstavba chodníku od Babic do 
Kudlovic, včetně položení nového asfaltového po-
vrchu, dešťové kanalizace a přemístění elektrické-
ho vedení NN, které povede zemí. 
Na podzim loňského roku se v období předcho-
zího vedení obce provedla dešťová kanalizace,  
v novém složení zastupitelstva se dokončilo polo-
žení nového asfaltového povrchu silnice III/43220. 
S příchodem jara začaly probíhat práce na chodní-
ku, pokládání kabelů a umístění nového veřejné-
ho osvětlení (této ulice).

Největší prioritou je momentálně projekt „Průtah 
obcí“ s celkovou modernizací , kterým chci na-
vázat na úspěšný projekt popsaný výše. V tomto 
úseku  se bude jednat o položení elektrického ve-
dení do země, o rekonstrukci či novou kanalizaci 
(v současnosti se řeší její proveditelnost), započ-
ne výstavba chodníku s parkovacími místy. 
Chci tak úspěšně dokončit projekt, který pozved-
ne celkový vzhled naší obce. „Průtah obcí“ vní-
mám jako vizitku. Jde o první dojem, který na ná-
vštěvníky obec udělá. A naše obec si tento projekt 
určitě zaslouží!  
 
Dalším rozpracovaným projektem je silnice s ná-
zvem „Obchvat Dolina“. Zde je však ještě nutné 
dořešit majetkové vztahy a získat finanční dotaci. 
Slibovaný projekt silnice v ulici „řadovky “ nové 
zastupitelstvo koncem  roku pozastavilo, a to za 

účelem předělání projektu. Záměrem tohoto kro-
ku je snaha o kompletní vyřešení majetkových 
vztahů a současně celé infrastruktury, jako jsou 
obruby, chodník a asfaltový povrch.

V přípravě je také nový návrh územního plánu 
obce, na jehož připomínkování a dokončení se 
pilně pracuje. Další informace o průběhu tohoto 
projektu vám budou sděleny na nadcházejícím 
veřejném zasedání zastupitelstva. 
Datum zasedání se dozvíte z Programu veřejného 
zasedání zastupitelstva obce, který bude vyvěšen 
na úřední desce. Přijměte, prosím, moje pozvání 
na toto veřejné projednávání.

Dále bych vás chtěla požádat o dodržování záka-
zu parkování na obecních chodnících a místních  
komunikacích. Prosím chovejme se k sobě ohle-
duplně.

Závěrem vám chci popřát krásné prázdniny se 
spoustou zážitků bez úrazů, klidnou a pohodovou 
dovolenou.

Renata Čechmánková, starostka obce
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(Místní program obnovy venkova)
Obec Kudlovice - období 2018-2022

Program rozvoje obce

1. DOPRAVA
a) Průtah obce III. 43220
  – I. etapa
b) Rekonstrukce, opravy a výstavba místních a 

účelových komunikací, chodníků
c) Výstavba parkovacích míst

2. BYDLENÍ
a) Příprava rozvojových ploch pro bydlení

3. ŠKOLSTVÍ
a) Rekonstrukce zahrady a hřiště, výstavba ven-

kovní výukové učebny na základní škole
b) Rekonstrukce budovy mateřské školy
c)  Výstavba půdních prostorů základní školy

4. SOCIÁLNÍ PÉČE
a) Rozvoj sociální péče, koordinace služeb sociální 

péče v rámci městského regionu

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
a) Likvidace živelných skládek
b) Regenerace a dobudování nové zeleně
c) Rekonstrukce a rozšíření sběrného místa

6. KULTURA, SPORT, OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI  
A VOLNÝ ČAS

a) Rozvoj památkového domu Strmenských č. 50

b) Obnova a rekonstrukce drobných sakrálních staveb
c) Obnova vybavení kulturního domu
d) Budování a rekonstrukce dětských hřišť

Schváleno na zasedání zastupitelstva 
obce Kudlovice dne 27.6.2019, 

usnesení 11/7/2019.
Renata Čechmánková, starostka obce
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 Svoz odpadů

KOmuNáLNÍ ODPAD
Svoz komunálního odpadu probíhá každé úterý  
v sudý týden. 
Termíny: 9.7., 23.7., 6.8, 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 
15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.

SVOZ ODPADŮ
PAPÍR: zpravidla probíhá každé pondělí
PLASTY: zpravidla probíhá každé úterý a pátek
SKLO: zpravidla probíhá ve středu, a to 2x za měsíc
KOV: zpravidla probíhá ve středu, a to 1x za měsíc
TEXTIL: svoz probíhá 1x týdně a dle potřeby
SBĚRNÉ MÍSTA: u obecního úřadu, u obchodu,  
u sběrného dvora, na Dolině

Žádáme občany, 
aby větší množ-
ství plastů a papí-
ru neukládali ved-
le kontejnerů, ale 
přivezli je přímo 
do našeho sběr-
ného dvora.

SBĚR POUŽITÉHO 
KU C H Y Ň S K É H O 
OLEJE
V naší obci jsou 
umístěny dva 
kontejnery (popelnice o objemu 120 l) na použitý 

kuchyňský olej a to ve sběrném 
prostoru u obchodu a na Dolině. 

Do těchto popelnic se olej či tuk 
ukládá v uzavřených plastových 
obalech, například v PET lahvích 
se šroubovacím uzávěrem.

Instalací těchto popelnic chce-
me docílit snížení množství olejů, 
které lidé vylévají do odpadů a 
kanalizace nebo vyhazují do kon-
tejneru na komunální odpad. 

Vyhození olejů a tuků výrazně 
znečišťuje odpady, systém kana-
lizace a zatěžuje také životní pro-
středí. Přispějte k ochraně život-
ního prostředí.

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr je umístěn v objektu 
garáží a dílen obecního úřadu, tj. 
naproti zahradnictví.

V měsících březen až říjen je 
sběrný dvůr otevřen:

- každou středu 
od 14.00 do 15.30 hodin
- v sobotu v týdnu sběru komu-
nálního odpadu 
od 9.00 do 10.30 hodin.

Ukládání objemného odpadu 
před plot sběrného dvora je za-
kázáno!
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KudlovicKý vinný žleb 
stále stoupá na oblibě

První červnová sobota v Kudlovi-
cích je již tradičně zasvěcena koš-
tování vína v místních sklepech. 
Zájem o strávení příjemných chvil 
ve sklepní uličce je rok od roku 
větší. Letošní 14. ročník  svou ná-
vštěvností převýšil loňský, dopo-
sud rekordní  ještě o celou čtvrti-
nu, čímž předčil i naše očekávání.
Zahájení akce předcházela před-
náška pana RNDr. Zdeňka Habro-
vanského ze Šlechtitelské stanice 
vinařské v Polešovicích, tentokrát 
na téma barrique. Vinaři z Hu-
báčkovy ulice ocenili pana Ha-
brovanského za dlouhodobou 
spolupráci a přínos vinařství ti-
tulem POSEL SVATÉHO URBANA. 
Šestnáct sklepů a 21 vinařů s na-
bídkou téměř 200 vzorků vín ofi-
ciálně otevřely po 15. hodině, kdy 
koštování zahájila starostka obce 
Renata Čechmánková. Atmosfé-
ru pozdvihla Cimbálová muzika 
Stanislava Gabriela doprovázená 
místním mužským a ženským pě-
veckým sborem.
Víno ke Kudlovicím patří historic-
ky, je nejseverněji po-
loženou vinařskou obcí 
na Moravě. Pěstují se 
zde zejména odrůdy 
jako Rulandské bílé, 
Chardonnay a Muller 
Thurgau, nicméně prá-
vě díky vinohradům  
v Panihájích se v po-
lovině minulého sto-
letí podařilo zachránit 
zdravé klony Ruland-
ského modrého.
Organizátoři akce oce-
ňují spolupráci s míst-
ní samosprávou, která 
vinařům vychází vstříc  
a podporuje jejich po-
čínání. Poděkování 
patří také místnímu 
Sboru dobrovolných 
hasičů, který každoroč-

ně před akcí vyčistí komunikaci 
před sklepy.
Je vidět, že lidé oceňují příjem-
né prostředí s dobrým vínem  
a zábavou zejména v době, kdy 
podobných akcí stále přibývá. 
Ukazatelem je i kvalita vín, která 

je návštěvníky hodnocena velmi 
kladně. K hojné návštěvě přispělo 
i vydařené teplé počasí, prostě se 
vše sešlo jak mělo, uzavřel gloso-
vání Libor Koudelníček, předseda 
místního spolku Kudlovický vinný 
žleb. 
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 stalo se ...

MartinsKé hody – 10. a 11. 11. 2018

laMpionový průvod - 16. 11. 2018

žehnání adventních věnečKů a rozsvícení vánočního stroMu 
- 1. 12. 2018
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beseda s důchodci 7. 12. 2018

silvestr – 31. 12. 2018

tříKrálová sbírKa - 5.1.2019  – bylo vybráno 30.382,- Kč

vítání občánKů – 27. 1. 2019

Beseda s důchodci 7.12.2018 

    

 

 

Silvestr – 31.12.2018 

   

 

 

Tříkrálová sbírka - 5.1.2019 – bylo vybráno 30.382,-- Kč 
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MašKarní ples – 2. 2. 2019

dětsKý MašKarní bál – 3. 2. 2019

valentýnsKá výstava vín – 16. 2. 2019

FašanK – 2. 3. 2019

Vítání občánků – 27.1.2019 

   

 

Maškarní ples – 2.2.2019 

    

 

Dětský maškarní bál – 3.2.2019 

 

 

Vítání občánků – 27.1.2019 

   

 

Maškarní ples – 2.2.2019 

    

 

Dětský maškarní bál – 3.2.2019 
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Krojový ples – 2. 3. 2019

divadelní představení – divadelní spolek j.K.tyla buchlovice s představením 
„slovácko sa súdí aneb fašaňk z věcí ludských“ – 30. 3. 2019

uKliďMe Kudlovice a dolinu – 6. 4. 2019

vítání občánKů – 7. 4. 2019

Vítání občánků – 27.1.2019 

   

 

Maškarní ples – 2.2.2019 

    

 

Dětský maškarní bál – 3.2.2019 

 

 

Vítání občánků – 27.1.2019 

   

 

Maškarní ples – 2.2.2019 

    

 

Dětský maškarní bál – 3.2.2019 
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veliKonoce 2019

KudlovicKý běh od sádKu K vinohrádKu – 27. 4. 2019 

stavění Máje – 30. 4. 2019

zájezd do bratislavy – 11. 5. 2019
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den dětí a rodičů – 31. 5. 2019

KudlovicKý vinný žleb – 1. 6. 2019

divadelní představení
divadelní spolek pecKa s hrou vinetůůů!!! – 16. 6. 2019 

Kudlovice na vodě – sjížděla se řeka Morava 
– 21. 6. až 23. 6.2019



12

www.kudlovice.cz

záKladní šKola

3. září 2018 usedlo v Kudlovicích do 
školních lavic 24 žáků, včetně 8 prv-
ňáčků. Všechny děti přivítala nově vy-
malovaná škola. Do našeho pracov-
ního kolektivu ve škole přibyla nová 
paní asistentka Magda Tomaštíková 
a do školky paní uklízečka (školnice)  
Romana Čevelová.
Oproti loňsku čekala na děti ještě 
jedna novinka. Využili jsme nabíd-
ku DDM Šikula Uherské Hradiště  
a našim dětem nabídli velký výběr 
nových kroužků. Nakonec si děti 
vybraly: Kytara, Malý badatel, Tvo-
řílek, Keramika a Gymnastika. Tyto 
kroužky vedli lektoři DDM Šikula.  
Z původních kroužků z minulého roku 
zůstalo náboženství, vedené paní Ba-
tůškovou, pohybové hry, které nově 
převzala paní asistentka Tomaštíková 
a florbal s Pavlem Zapletalem. Milým 
překvapením pro nás byl kreativní 
kroužek, který mohl vzniknout díky 
spolupráci s Odborným učilištěm 
MESIT, prostřednictvím paní Mi-
kuláškové, které se podařilo získat 
grant z EU na výtvarný materiál. Naši 
školu navštěvovala co 14 dnů a pod 
jejím vedením si děti domů odnášely 
plno hezkých výrobků.
I my jsme u nás ve škole oslavili 
100-leté výročí Československé re-
publiky a zavzpomínali tak na udá-
losti a osobnosti, které ovlivnily dění  
v naší zemi. Součástí tohoto projek-
tu byla beseda s důchodci. Ve ško-
le jsme přivítali kudlovické babičky  
a dědečky, kteří ochotně zavzpomí-

nali na své dětství. Děti  
velmi zaujatě poslou-
chaly, jak prožívali svá 
školní léta poznamena-
ná těžkou válečnou do-
bou a pobavilo je zjiště-
ní, že babičky a dědečci 
tropili stejné ,,lumpár-
ny“ jako oni dnes.
Velkou radost máme  
z uskutečnění našeho 
snu, kdy se nám podaři-
lo (za pomoci některých 
rodičů a prarodičů) pro 
děti vytvořit tři vyvýšené 
záhonky, ze kterých už 
teď sklízíme úrodu.
Nejenže jsme stále  
v úzké spolupráci s naší 
mateřskou školkou, kdy 
chodíme číst dětem před 
spaním, jezdíme na spo-
lečné výlety a předškoláky připravu-
jeme na blížící se školní povinnosti, 
ale také pokračujeme ve spolupráci 
s obcí a spolky. Čistíme Kudlovice v 
rámci projektu Ukliďme Česko, sadí-
me dýně, které použijeme k podzim-
ní výzdobě a podílíme se na dalších 
akcích, pořádaných obcí.
Letos jsme den matek a otců neo-
slavili besídkou, jako každý rok, ale 
společně s obcí a spolky jsme pro 
děti a jejich rodiče připravili odpole-
dne plné her a zábavy.
Školní rok zakončíme tradiční ,,za-
hradní slavností“, kterou si pro nás 
připravují rodiče. Součástí této akce 

je rozloučení s našimi páťáky, paso-
vání současných prvňáčků na čtená-
ře a přivítání budoucích prvňáčků 
do našich řad.
Zatímco v loňském roce jsme se  
zaměřili na modernizaci školky, le-
tos přišla na řadu škola. Pro zkva-
litnění výuky jsme dětem zakoupili 
výukové materiály a pomůcky. A bě-
hem letních prázdnin máme v plánu  
obnovit nábytek ve třídách.
Nadcházející letní čas si užijme 
všichni plnými doušky a načerpejme 
energii na další školní rok.

ZŠ Kudlovice
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šKolní roK v MateřsKé šKole

Letošní rok byl zahájen 3.9.2018. Mateřskou ško-
lu navštěvovaly děti od 3 – 7 let, 11 holčiček a 15 
chlapců, celkem tedy bylo zapsáno 26 dětí.
Celý rok jsme si zpestřili několika akcemi. Podzim 
nám přivítalo představení divadla Sluníčko, které 
nám každý rok představí nové pohádky. Dvakrát nás  
navštívilo CEV Žabka z Uherského Hradiště s pro-
gramem Podzim a Netradiční dopravní výchova. 
Několik nových kouzel nám představil kouzelník  
z DUO Valdini.
Cestovali jsme také autobusem po Zlínském a Ji-
homoravském kraji. Na podzim jsme byli vyhnat 
bacily v solné jeskyni v Uherském Brodě, sezná-
mili jsme se se zvířátky z celého světa v Příro-
dovědném centru Trnka v Uherském Hradišti a 
naladili jsme se na vánoční svátky na Ježíškově 
dílně. Velmi se nám líbilo prostředí divadla Scé-
na ve Zlíně, kde jsme viděli představení Tůdle  
a Nůdle a Dášeňka čili život stěněte. 
Také jsme zavítali do Kovosteelu, který představil 
výstavu IQ Play. Vyzkoušeli jsme si různé stavebni-
ce, logické skládačky, smyslové hračky. Nádherné 
slovácké stavení jsme navštívili v Kněždubu, kde 
jsme si upekli báleše. 
Celý rok nám tajemství přírody odtajňovala v za-
hradnickém kroužku teta Hanka Mikulášková, kte-
rá nás na závěr roku pozvala do královského parku  
v Buchlovicích. S etiketou šlechticů jsme se sezná-
mili v zámku Milotice. Poslední náš výlet nás zave-
de do Hřebčína Napajedla. 

Druhé pololetí jsme se 
také stali plaváčky v pla-
vecké škole Uherské Hra-
diště.
Letošní školní rok ukon-
číme zahradní slavnos-
tí v základní škole, kde 
se rozloučíme s našimi 
předškoláky a předáme 
je do světa čtení, psaní, 
počítaní. 
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žensKý a MužsKý sbor z Kudlovic - o duši

Ženský a Mužský sbor z Kudlovic 
vedle sebe působí už celou řadu 
let a není žádnou novinkou, že 
spolu zpívají na akcích přede-
vším doma.
Když jsem chlapy slyšela zpívat 
na křtu jejich posledního alba, 
uvědomila jsem si, že oba naše 
sbory disponují takovou krásou 
a energií, že by bylo škoda ne-
tvořit dohromady. Ty nejlepší 
věci přeci odjakživa vznikají prá-
vě ze spolupráce muže a ženy. 

A kdy jindy, když ne teď, když 
chlapy vede Stanislav Gabriel 
ml., se kterým navazujeme na 
spolupráci v jeho cimbálové 
muzice.
Lidové texty jsou jedinečné v tom, 
že je může zpívat jedna žena či 
muž, ale ve své podstatě vlastně 
mohou mluvit za všechny ženy  
a všechny muže tohoto světa.
Téma letošního ročníku Folko-
vých prázdnin by nás mohlo 
vést k duchovnímu repertoáru.

Ale cožpak sem duše nepřišla žít 
světský život? 
Jistě – duše zpytuje svědomí  
a ptá se po smyslu. Především 
ale žije v těle. A o tom bude náš 
pořad.

Jitka Šuranská

Ženský sbor z Kudlovic zve:

5. 7. 2019 Rožnov pod Radhoš-
těm – Beránci a vlci

30. 7. 2019 Náměšť nad Oslavou 
– O duši – s Mužským sborem

10. 8. 2019 Medové zpívání – 
Kudlovice

11. 8. 2019 Valašské letokruhy 
– Nový Hrozenkov 
– O duši – s Mužským sborem

7. 9. 2019 Slavnosti vína 
– Uherské Hradiště

8. 9. 2019  Příbor 
 – Beránci a vlci

2. 11. 2019 Kudlovice 
– O duši – s Mužským sborem
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Mužský sbor z Kudlovic

Po náročném, ale úspěšném roce 
2018, kdy se za významné finanční 
podpory Obce Kudlovice podařilo 
dokončit profilové CD mužského 
sboru, nás čekají další výzvy. 
Vyprodaný kulturní dům v Kudlo-
vicích se pro nás stal vítaným sig-
nálem, že nejen kudlovičtí, ale i 
přespolní příznivci folkloru neza-
pomněli na krásné večery, které 
zde dříve pořádával zaniklý folklor-
ní soubor Lúčka. 
Snad se nám tedy také podaří 
navázat na dávno přetrženou nit 
těchto výjimečných večerů a spolu 
se ženským sborem a Jitkou Šuran-
skou připravit na podzim tohoto 

roku besedu O lidské duši zachyce-
né v lidových písních.
A co nás čeká v dohledné době? 
25. 5. 2019 jsme přijali pozvání 
Mužského sboru z Ratíškovic na 
zpívání Pod Náklem.

1. 6. 2019 si přijdeme zazpívat před 
sklepy do Hubáčkovy ulice na XIV. 
Kudlovický vinný žleb pořádaný 
kudlovickými vinaři.

8. 6. 2019 zazpíváme na folklorním 
festivalu v nedalekých Jankovicích.

30. 7. 2019 spolu se Ženským 
sborem z Kudlovic vystoupíme 
na festivalu Folkové prázdniny  
v Náměšti nad Oslavou. 

10. 8. 2019 jako každý rok, při-
pravujeme setkání mužských  
a ženských sborů Medové zpívá-
ní, které tradičně proběhne na 
chalupě u Strmenských. 
Naše pozvání přijal kromě našich 
„kudlovických zpěvulek“ také 
Mužský sbor z Derfle, zahraniční 
Spevácka skupina Breza z Grinavy 

(SK) a Folklorní soubor Kunovjan 
z Uh. Hradiště i se svou vynikají-
cí cimbálovou muzikou, která po 
ukončení oficiální části programu 
bude hrát k zábavě.

11. 8. 2019 vystoupíme spolu se 
ženským sborem v Novém Hrozen-
kově na akci Valašské Letokruhy.

7. 9. 2019 zastoupíme naši obec 
na Slováckých slavnostech vína  
v Uherském Hradišti.

Co říci závěrem? Aby bylo možno 
dobře reprezentovat obec, musí 
být pro jakoukoli činnost vytvo-
řeny vhodné podmínky. 
Fungování (dnes) osmnáctičlen-
ného mužského sboru spolyká 
nemalé finanční prostředky na 
nákup, údržbu krojů a krojových 
doplňků, realizaci projektů, atd…
Přestože také sami vyhledáváme 
možnosti získat finanční podpo-
ru např. v nadaci Děti, kultura, 
sport společnosti Synot, ve spo-

lečnosti Barum Continental s.r.o.  
a u sponzorů, hlavní finanční 
oporou naší činnosti je Obec 
Kudlovice, za což patří velké po-
děkování. 

Rádi Vás uvidíme na některé  
z nejbližších akcí.

za Mužský sbor Kudlovice
Stanislav Gabriel
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tělovýchovná jednota
Vážení sportovní přátelé 
a spoluobčané,

v krátkosti vás chceme informo-
vat o činnosti naší TJ Kudlovice. 
Jak víte, skončil fotbalový roč-
ník 2O18/2019 a naše mužstvo 
dospělých skončilo zase na po-
sledním místě tabulky okresní 
soutěže skupiny A s nelichotivým 
počtem bodů a celkovým skóre.
Těžko se mluví o tom, kde jsou 
příčiny toho všeho. Ten, kdo se 
zajímá o fotbal, tak ví, že Kudlo-
vice od začátku znovuzaložení 
fotbalu v roce 1958 nikdy neměly 
dostatek svých hráčů. Vždy tady 
byli na hostování hráči z jiných 
klubů. A to jsme to dotáhli až do 
1. B třídy krajské soutěže, kterou 
jsme udrželi hrát 10 let. 
Situace ve vesnickém fotbale se  
v posledních letech začala značně 
zhoršovat tím, že mladí lidé již od 
žáčků přestali mít o fotbal zájem. 
Nevyrůstali noví hráči, nové ta-
lenty. V přemodernizované době 
se dostalo mladým lidem spousta 
jiných a pohodlnějších zábav a vy-
žití v podobě počítačů, chytrých 
telefonů a jiných kybernetických 
výmyslů, kterým mládež doslova 
podlehla. Onen fotbal se stal pro 
mnohé dřinou na trénincích a ča-
sovou ztrátou.
Problémy ve vesnickém fotbalu 
vycházejí hlavně z těchto a jiných 

důvodů – například u nás vzniklo 
údobí, kdy v jednom ročníku bylo 
pět děvčat a jeden kluk. Tak se to 
opakovalo několik let. Ale je to 
mnohdy i vina rodičů, že nevedou 
své děti ke sportování.
A jsme u toho, proč není hráče 
kde brát. To není jen problém 
naší obce. Celkově z těchto uve-

dených příčin zaniklo v našem 
kraji i v celé republice mnoho fot-
balových klubů, a to i ve větších 
obcích než jsou naše Kudlovice.  
A bohužel tento trend bude po-
kračovat i nadále. 
Pokoušeli jsme se dát dohroma-
dy tzv. přípravku žáků (dokonce 
již podruhé). V začátku nadšení, 
dobrá účast, ale za několik týd-
nů bylo po všem. Přišli už třeba 

jen tři, a ti měli ještě jiné kroužky  
a zájmy. 
V současné době máme jen tři 
domácí hráče v dospělých. Co 
s tím? Skončit s fotbalem u nás, 
nebo shánět další nové hráče  
s prosíkem? A hlavně – sežene-
me lepší, abychom nehráli znovu 
ostudnou roli?

Fotbal, to je vlastně jediná spor-
tovní zábavu v nedělním odpoled-
ni, kde si můžou příznivci jít zafan-
dit, povykládat si, a dát si třeba 
klobásu a pivo. Byli bychom rádi, 
kdyby se k tomuto problému vy-
jádřili všichni, kdo sport a fotbal 
mají rádi. Velkou nadějí pro naši 
obec je, že poslední roky se na-
rodilo hodně dětí, a snad to bude  
i pokračovat, pak bude záležet i na 
rodičích, obětavých lidech a tre-
nérech ve výboru TJ, kteří budou 
myslet především na to, aby fot-
bal u nás ožil a dělal nám všem ra-
dost. Věříme, že se narodilo dost 
chlapců – nadějí, aby se za nějaký 
ten rok mohlo začít od těch nej-
menších. Vše záleží na lidech. 
V závěru chceme poděkovat Obci 
za finanční dotaci, kterou jsme 
účelně vynaložili k zajištění fotba-
lové činnosti.
S pozdravem sportu zdar a fotba-
lu zvláště.

Výbor TJ Kudlovice
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jednotKa sdh Kudlovice
Vitajte súsedi!

Poďme sa podívat co sa loni sta-
lo u hasičů. Tajak každý rok, aj 
letos fúkal větr a zhazoval stro-
my na dolině. Nekdy zme mose-
li vyjížďat aj dvakrát za den. Do 
teho nám velitel vymyslél aj cvi-
čení aby zjistíl, esli zme schop-
ní uhasit barák. Dýmu bylo jak 
kdyby hořalo doopravdy, že aj 
súsedi chtěli pomáhat hasit, ale 
nakonec zme dýmovnicu hodili 
do kýbla a bylo uhašené.
Myšlenky všeckých kudlovských 
hasičů směřovaly k červenci, 
kdy měla vypuknút veliká oslava 
120-tého výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů v Kudlovi-
cích. Ještě před tým ale u nás 
proběhla okrsková soutěž za 
účasti pěti dědin z okolí. Shodú 
podivných náhod a za pomoci 
matematiky zme skončili druzí, 
ale tých keců kolem teho…
Začátkem červenca zme od 
strýca a tetiny Zapletalů dostali 
krásný slavnostní prapor. V den 
oslav 14. červenca nám ho pan 
farář posvětil aj s našú cister-
nú- Tetú Kateřinú. Po slavnostní 
schůzi na kulturáku, kde jedlo, 

řečňovalo a předávaly metály 
zme sa přestěhovali na náves. 
Tu sa předvedla stará aj moder-
ní technika, záchranka a policaj-
ti. Celé odpoledne na dědině 
vyhrávala Šohajka a večer na 
Strmenském slavnost ukončili 
Kumpáni z Hradišťa.
V tomto významném roce sa 
urodilo u našich členů Šuran-
ských a Vaníčků, tož ať rostú. 
Mladý Mara sa stal papírově do-
spělým a Bacil ve třiceti konečně 
vyrústl z puberty. 
Ale aj smutná událost nás po-
tkala. Po dlúhéj nemoci zme 

naposledy zahúkali Jožkovi Bal-
cárkovi staršímu, dlouholetému 
jednatelovi a pokladníkovi.
V poslední čtvrtce roka sa dějú 
většinú už enem tradiční věci. 
Barumka, řezání stromů na Do-
lině, dušičkové svícení, řezání 
stromů na Dolině, svěcení ad-
ventních věnečků a rozsvícení 
vánočního stromu, řezání stro-
mů na Dolině…
Ja, loni sem Vám slíbil vyprávjání 
o novéj zbrojnici. Tož prd, snáď 
příště…

Mějte sa pěkně!
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záKladní organizace česKého 
zahrádKářsKého svazu Kudlovice

Dovolte mi, představit naše čin-
nosti v roce 2018:

Valentýnská výstava vín se 
uskutečnila 10. února 2018 od 
13.00 hodin. 
Pro návštěvníky bylo připraveno 
341 vzorků, z toho 229 bílých 
vín, 94 červených vín a 18 růžo-
vých vín. 
Šampionem bílých vín se stalo 
Chardonnay od pana Micha-
la Hrušky, vinaře z Kudlovic,  

šampionem červených vín bylo 
Svatovavřinecké od pana Jana 
Dudíka, vinaře ze Strážnice. 
Cenu starosty obce získal pan 
Michal Hruška, jednalo se  
o cenu nejlépe za hodnocené 
víno kudlovického vinaře.
Od 18:00 hodin hrála k poslechu 
a tanci cimbálová muzika Vele-
hrad.

V sobotu 10. srpna byl za účasti 
42 občanů pořádaný zájezd na 
Svatý Hostýn.

Náš velmi oblíbený zájezd za ví-
nem proběhl 1. září, a to do dvou 
vinařství. Tentokrát jsme na-
vštívili vinařství Krásná hora ve  
Starém Poddvorově a vinařství 
Štěpána Maňáka v Žádovicích.  
 
3. ročník Ochutnávky domá-
cích štrúdlů a likérů se pořádal  
27. října od 15. hodiny a návštěv-
níci měli možnost ochutnat liké-
ry zajímavých chutí, pochutnat si 
na slaných či sladkých štrúdlech,  
a tím se i zapojit do soutěže  
s hodnocením. 
Z každé kategorie byly návštěv-
níky vybrány tři nejlépe hodno-
cené štrúdly a likéry, které obdr-
žely zajímavé ceny. 
Od 18. hodiny byla tato akce 
zpestřena divadelním předsta-
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vením s názvem NA ZAJÍČKA 
aneb Komu není rady, tomu 
ucho utrhni ochotnického diva-
dla z Kroměříže. 
Moc děkujeme návštěvníkům  
a vystavovatelům, kteří se zapo-
jili do této ochutnávky.

NAŠE PáLENICE – rok 2018 byl 
plný úrody a mohli jsme naši 
pálenici znovu otevřít, zájem 
byl velký. Během sezóny došlo  
k menším komplikacím, které 
jsme zvládli. 
Stále hledáme zájemce na mís-
to  páleničáře. Bližší informace  
u předsedkyně organizace.

Zakončení roku 2018 bylo smut-
né, opustil nás dlouholetý člen, 
přítel, kamarád, vinař Jaroslav 
Vlček.

Děkuji všem členům za organiza-
ci pořádaných akcí. 
Všem přeji dobrý hospodářský 
rok, bohatou úrodu a hodně 
zdraví.

Veškeré informace o naší orga-
nizaci a o připravovaných akcích 
najdete na internetových strán-
kách: 
www.zahradkari.cz/zo/kudlovice/
Případné dotazy na 
czskudlovice@seznam.cz.
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MyslivecKý spoleK - Kudlovice dolina
Myslivecký spolek Kudlovice-Dolina hospodaří 
na 606 ha, kde chováme a lovíme volně žijící zvěř.  
V loňském roce bylo uloveno 15 ks srnčí zvěře,  
10 divočáků. Členskou základnu tvoří 15 členů. 
Každý má přidělené krmné zařízení, které celoroč-
ně udržuje a zde dává zvěři sůl a v zimním období 
přikrmuje. Za rok se spotřebuje 40-50 metráků  
krmiva jako ječmen, pšenice a kukuřice. Rovněž 
se členové starají o lovná zařízení určena k odlo-
vu spárkaté a jiné zvěře. 
Dále se věnujeme brigádám pro veřejnost, kdy 
zejména v jarním období sbíráme odpadky kolem 
silnice, sázíme stromky, které slouží jako krytina 
pro zvěř. 
Ve vánočním období společně se školní mládeží 
provádíme krmení zvěře. Již tradičně jsme účast-
níky dětského dne, kde děti učíme poznávat vol-
ně žijící zvěř v našem okolí, učíme je základům 
bezpečného zacházení se zbraní (vzduchovkou)  
a z této je učíme střílet. Tímto způsobem se sna-
žíme popularizovat myslivost a tím přilákat do na-
šich řad mladé členy, kteří by omladili náš spolek. 

Do března tohoto roku se vyskytoval ve Zlínském 
kraji africký mor prasat. 
V naší honitbě se nenašel žádný uhynulý kus  
a ani nebyl odloven žádný kus, u kterého by se 
tato nemoc objevila. 
Protože jsme byli v ochranném pásu této nemo-
ci, lovili jsme prasata bez rozdílu stáří či pohlaví. 
Tímto se značně snížil stav černé zvěře, což vyho-
vuje chovu drobné zvěře. 
Převážně v červenci pořádáme tradiční srnčí 
hody, do akce jsou zapojeni všichni myslivci, kdy 
vypomáhají i kamarádí z Babic. 
Příprava této akce je časově velmi náročná, a to 
jak příprava muziky jako takové, tak i příprava 
zvěřiny. Tato akce je rovněž hodně závislá od po-
časí v době konání této akce, minulé roky nám 
počasí přálo a doufáme, že i letos počasí vydrží 
a tímto Vás všechny srdečně zveme, na letošní 
zvěřinové hody.                               

Vypracoval: předseda MS Kudlovice Dolina
Rostislav Kučera
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Vodovod Babicko

VODOVOD BABICKO byl založen 
jako dobrovolný svazek obcí ob-
cemi Babice, Huštěnovice, Kudlo-
vice, Sušice a Traplice. Vznikl  
v roce 1992 pod názvem Sdruže-
ní obcí pro výstavbu skupinové-
ho vodovodu v oblasti „Babicko“ 
a po dokončení výstavby se sou-
částí svazku stala také obec Ko-
šíky. V Jankovicích je vlastníkem 
vodovodu obec Jankovice a VO-
DOVOD BABICKO zajišťuje jeho 
provoz a správu. Svazek hospo-
daří s vodohospodářským majet-
kem v pořizovací hodnotě 93,92 
milionů korun. Rozpočet roku 
2018 byl zrealizován s příjmem ve 
výši 9,28 milionu Kč a výdaji 8,90 
milionu Kč. Do ztráty se sdruže-
ní nedostalo jen díky příspěvku 
obcí v celkové výši 461.481 Kč na 
plánované zapojení nových vrtů.
Na vodovod bylo v roce 2018 
připojeno 2.028 domácnosti  
a 5.838 obyvatel.
V roce 2015 zakoupilo sdružení 
nový nákladní vůz na svoz odpa-
du a od roku 2016 provozuje svoz 
ve svých obcích, včetně obce Ja-
lubí. Hodnota vozu činila 4,78 
milionů Kč. Kontejnery na svoz 
tříděného odpadu a velkoobje-
mové kontejnery přišly na 2,18 
milionů Kč.
Celkový provoz sdružení zajišťuje 
aktuálně 7 pracovníků.

Cena vody
Dlouhá léta byla cena vody doto-
vána z jednotlivých obcí sdružení. 
Obce ze svých rozpočtů vydáva-
ly finanční prostředky na provoz 
sdružení a tím si snižovaly možnost 
s financemi hospodařit dle svých 
uvážení. Sdružení se snaží nyní 
hospodařit tak, aby bylo finančně 
soběstačné. Z toho důvodu došlo 
za poslední léta k významnější 
úpravě ceny vody. Důvod k úpra-
vě ceny je také dán dlouhodobou 
neinvesticí do inovace vodohos-
podářského zařízení.

V roce 2018 však došlo k investi-
ci za 4,59 mil. Kč, čímž došlo ke 
zprovoznění a zapojení nových 
vrtů do sítě. Letos je naplánová-
na investice dokonce za 6,62 mil. 
Kč. Stávající vrty budou techno-
logicky inovovány a napojeny na 
nový moderní monitorovací sys-
tém. Něco kolem 50% činí státní 
dotace, bez kterých by nebyla 
realizace ani jedné z uvedených 
akcí možná.
Z uvedeného je zřejmé, že úpra-
va ceny vody byla tak nutností. 
Za zmínku stojí také skutečnost, 
že sdružení de facto teprve začne 
tvořit finanční rezervy na v bu-
doucnu nezbytně nutné pláno-

vané opravy stávající vodovodní 
sítě a modernizace souvisejícího 
zařízení.

Jakost a kvalita vody
Zákonem je stanovena povin-
nost a četnost prováděných roz-
borů vody a toto je dodržováno. 
Rozbory vody provádí Slovácké 
vodárny a kanalizace a.s. a jsou 
zveřejněny v plném rozsahu na 
webových stránkách vodovod-
ního sdružení www.vodovodba-
bicko.cz.

Napouštění bazénů
Začátkem června jsme byli svěd-
ky nehlášeného a nekoordinova-
ného napouštění bazénu za jed-
notlivými rodinnými domy. Tato 
situace způsobila řadu lidem 
komplikace na dodávce vody. 
Sdružení zveřejnilo na svých 
stránkách postup, jak této situaci 
předcházet.

Pár obecných informací na závěr
VODOVOD BABICKO zajišťuje 
odečty vodoměru 2x ročně. Vždy 
v květnu a říjnu. Technicky zatím 
není možné provádět platby vod-
ného zálohově měsíčně či čtvrt-
letně, ale až na základě faktury 
za spotřebovanou vodu v daném 
období.
V případě prodeje domu je vždy 
nutné informovat nového vlast-
níka domu o tom, že si má zajistit 
přepis na své jméno.
Současně dojde k vyúčtování 
vody se stávajícím odběratelem. 
Pokud tato skutečnost není na-
hlášena, dochází i nadále k účto-
vání vody původnímu vlastníko-
vi domu. Neuzavřená smlouva  
o dodávce vody může být důvo-
dem k přerušení či omezení do-
dávky vody.
Dobrá a kvalitní pitná voda není 
vždy samozřejmostí. Proto si jí 
važme a přistupujme k ní se vší 
šetrností.
Přeji vám všem krásné letní dny 
a příjemně strávenou dovolenou.

Bc. Ivo Podškubka
předseda VODOVODU BABICKO
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Místní Knihovna

Představovat knihovnu, která  
v Kudlovicích opět funguje více než 
15 let by bylo zbytečné. Čtenáři ji 
důvěrně znají a každý rok se objeví 
noví uživatelé, kteří si do ní najdou 
svou cestu. Což mě velmi těší.

Od letošního ledna se ale kro-
mě půjčování knih a časopisů  
v knihovně hrají také deskové hry.
Skoro každý páteční večer se 
knihovna proměňuje v hráčské 
doupě a dlouho do noci se zde 

hrají Mechs and the Minions, Scy-
the, World of Warcraft, Ubongo, 
Descent, Civilizace, Carcassonne  
a jiné moderní stolní hry. 
Tyto večery organizuje a zásobu-
je hrami Svaťa Dlapa. Pokud bys-
te se chtěli připojit, kontaktujte 
proto přímo jej nebo se přijďte 
některý pátek podívat. 
Touto cestou se chce knihov-
na také rozvíjet. Rádi bychom 
do knihovny dokoupili další 
(převážně rodinné) stolní hry  
a od podzimu 2019 nebo nejpoz-
ději příští rok je začali půjčovat 
také domů. Na podzim chystá-
me také deskohraním pro děti.  
A určitě budou v knihovně opět 
probíhat kreativní a vánoční díl-
ničky. Již nyní hledám inspiraci.
Aby vám žádná z plánovaných 
akcí neutekla, sledujte web obce 
(kudlovice.cz), knihovny (kudlo-
vice.knihovna.cz) nebo facebook 
(facebook.com/KnihovnaKudlo-
vice/).
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1/2019

spOlečensKá KrOniKa 2018

narození dětí

Úmrtí zlatá svatba

jubilanti

Anděla KRAVáČKOVá 06. 01. 2018
Jakub KůRA 12. 01. 2018
Václav VAníČeK 24. 01. 2018
natálie ŠAROUnOVá 25. 02. 2018
Leontýna ŠAROUnOVá 25. 02. 2018
Klára ChRáStKOVá 27. 02. 2018

JInDŘICh hUŤKA 12.10.2018
MARIe ROSíKOVá 7.11.2018
JOSeF SnOPeK 14.11.2018
MILOSLAV FLíČeK 29.6.2018
BROnISLAV KRAVáČeK 1.4.2018
JOSeF BALCáReK 4.10.2018
JAROSLAV VLČeK 27.12.2018

manželé BOženA A JOSeF ŠeDěnKOVI 
manželé  FILOMénA A JIŘí BUJáKOVI

Dobromila KUČeROVá  90
Josefa ABRAháMOVá  85
Richard hORáK  80
František BADAL  80
Františka DŘíMALOVá 75
Kvetoslav FUSeK  75
Františka PeŠLOVá  75
Jarmila ŠVeCOVá  75
Božena MARtInáKOVá 75
Anna ROžKOVá 75
Josef KUČeRA  75
eliška OnDRUChOVá 70
Jaroslav GABRIeL  70
Jaromír hAMMeR  70
Josef hRUŠKA 70
Jiří BUJáK  70

ema ŠURAnSKá 07. 03. 2018
Lukáš SentL 19. 03. 2018
Jakub SOPůŠeK 31. 03. 2018
David hOŠeK 02. 05. 2018
David ZáBOJníK 25. 05. 2018
Anežka PAULUSOVá 13. 06. 2018
Adéla JAnČOVá 12. 06. 2018
Jakub MAtySíK 13. 08. 2018
Rozálie MARtInKOVá 12. 09. 2018
Jan GAJDOŠíK 19. 09. 2018
Zuzana VALentOVá 16. 10. 2018
Viktor VeČeŘA 28. 10. 2018
Klára MUDŘíKOVá 17. 12. 2018

Josef SRneC 70
Josefa BUČKOVá  70
Jozef BUČeK  70
František heJDA  70
Stanislav BALíČeK  70
František ŠenKyŘíK 70
Marie MAŇáSKOVá  70
Květoslava SMAžILOVá  70
Petr KUČeRA  70
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www.kudlovice.cz

plánované aKce do Konce roKu

červenec
27. 07. Srnčí hody, hraje Madison

srpen
02. 08. Zábava, hrají Kumpáni
10. 08. Medové zpívání u Strmenských - mužský a ženský sbor

září
07. 09. Účast na Slavnostech vína v UH 

říjen
27. 10. Košt domácích likérů a štrúdlů s divadlem 

listopad
02. 11. Koncert mužského a ženského sboru z Kudlovic
09.-10.11.  Martinské hody
15. 11. Lampionový průvod 
24. 11. Výroba adventních věnečků 
24. 11. Předvánoční tvoření - místní knihovna
30. 11. Advent u Strmenských

prosinec
06. 12. Beseda s důchodci
17. 12. Vánoční dílničky - MŠ
24. 12. Putování za zvířátky - ZŠ + myslivci
24. 12. Půlnoční mše v kapli 
31. 12. Půlnoční vatra s ohňostrojem na kopci Palatách 

Kalendář akcí na dolině 2019

20. 07. Dětský pohádkový  den
10. 11.  Hody - vítání chasy na hřišti
15. 11. Lampionový průvod

MEDOVÉ ZPÍVÁNÍ
MUŽSKÝ SBOR Z KUDLOVIC 

si vás dovoluje pozvat  
v sobotu 10. 8. 2019 v 16:00 hod. na 

MEDOVÉ ZPÍVÁNÍ
KONANÉ NA CHALUPĚ

 „U STRMENSKÝCH“ V KUDLOVICÍCH

V POŘADU VYSTUPUJÍ:

Ženský a muŽský sbor z kudlovic
muŽský sbor z derfle

spevácka skupina breza z Grinavy 
folklorní soubor kunovjan 

s cimbálovou muzikou


