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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

další půl rok je za námi. Čas nám neúprosně ply-

ne, a i když je to někdy hodně složité, snažím se 

o další a další projekty a dotace. Jak už si mnozí 

z vás mohli všimnout, nastal v tomto roce asi 

největší problém s místy v naší mateřské ško-

le. Tuto situaci jsem začala řešit již v roce 2020. 

Byla připravena studie na přístavbu mateřské 

školy, ale bohužel, nic nejde udělat hned, tak 

jak si spousta z nás představuje. Nyní se při-

pravuje projektová dokumentace pro stavební 

povolení tak, abychom stavební povolení získali 

co nejdříve a mohli žádat o dotaci. Budu si moc 

přát, aby se nám získání dotace povedlo hned 

napoprvé, tak jako u dotací, které se nám dopo-

sud povedly. Pokud, by se nám přece jen dotace 

získat nepovedla, jsme připraveni mateřskou 

školu financovat i z peněz obce, aby její přístav-

ba byla dokončena co nejdříve. Chtěla bych vás 

všechny tímto poprosit o shovívavost a trpěli-

vost u všech dosud rozjetých projektů.  

Dále bych vás chtěla požádat, pokud v obci na-

razíte na nějaký problém, třeba že vám před 

domem nesvítí veřejné osvětlení nebo nesly-

šíte rozhlas, oznamte to prosím, co nejdříve 

v kanceláři obecního úřadu nebo přímo mně na 

telefonní číslo 603 714 514. Snažím se vždy vše 

řešit. Děkuji.

Bohužel musím upozornit i na věci, které mi ne-

jsou příjemné. Stále se ke mně dostávají různé 

stížnosti. 

Stížnosti na nevhodné parkování na komu-

nikacích a chodnících, špatné třídění odpadu 

a naházené věci u kontejnerů, pobíhající psy 

bez známky, ale i stížnosti typu řezání dřeva 

a sečení trávy v brzkých ranních nebo pozdních 

večerních hodinách. Byla bych ráda, kdybychom 

se k sobě chovali ohleduplněji. Jsme jedna obec 

a sousedské vztahy je pěkné udržovat v har-

monii.

O prázdninách nás čekají po dlouhé době i ně-

jaké kulturní akce. Doufám, že se na nich po-

tkáme a užijeme si zase nějaký ten náš tradiční 

folklor a dáme si nejen dobré vínko.

Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné 

slunečné prázdniny a mnoho odpočinkových 

dní. 

Renata Čechmánková

starostka obce
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Aktualizovaný plán investic obce Kudlovice 2019 - 2022

název plánované akce rozpočtové 
náklady (Kč) dotace (Kč) vlastní 

fi nance (Kč) dotace z Poznámky

Chodník u hlavní silnice od Babic 6 536 315 5 957 605 578 710 IROP Dokončeno 03/2020
Územní plán 240 000 168 000 72 000 Zl.kraj Dokončeno 08/2020
Barevná zahrada u ZŠ Kudlovice 1 713 000 1 172 757 MMR Realizace 07-08/2021

Dopravní automobil pro JSDH 1 240 000
450 000

490 000
MV

Dokončeno 03/2021
300 000 Zl.kraj

Historická alej Hradská 870 485 696 388 OPŽP Žádost byla zrušena. Bude 
se upravovat rozpočet akce.

Notebook pro místní knihovnu 16 994 11 000 5 994 MK Dokončeno 10/2020
Nábytek do kulturního domu (stoly, 
židle) 558 112 558 112 Dokončeno 07/2020

Herní sestava u kulturního domu 136 588 136 588 Dokončeno 04/2020

Stavební úpravy hasičské zbrojnice 3 890 295
1 846 033

1 544 261
MV

Realizace 2022
500 000 Zl.kraj

Měřiče rychlos�  - radary Kudlovice 1 
ks, Dolina 2 ks 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 průtah obcí, I.etapa v přípravě
Projektová dokumentace 
I.stupeň dokončen 2021, 
II.stupeň cca 2022

Oprava místní komunikace u kostela v přípravě Projektová dokumentace 
bez stavebního povolení

Oprava MK 12c – ul. Řadovky 7 325 045 3 972 837 3 352 208 MMR Realizace 2022
Oprava MK 12c – ke hřiš� 1 597 875 1 293 085 Dokončeno 11/2020
Chodník podél mlýnského náhonu - 
Zástava 2 531 465 2 531 465 Realizace 10-11/2021

Oprava mostu Dražky v přípravě Projektová dokumentace 
bez stavebního povolení

Rekonstrukce a dostavba kanalizace 
(průtah obcí)

Rozpočto-
vá cena               

14 824 700
MZ Podána žádost na dotaci 

Oprava místní komunikace Dolina v přípravě
Projektová dokumentace 
bude dokončena 12/2021. 
Žádost o dotaci 2021/2022

Oprava fasády památkového domu 
č.p.50 - Strmenských 194 217 234 756 Dokončeno 11/2020. 

Dotace byly čerpány 2017
Rekonstrukce rozhlasu Dolina (kabe-
láž + reproduktory) 140 910 140 910 Realizace 06/2021

Domovní čis� čky odpadních vod - 
Dolina v přípravě Studie - dokončení 2021  

Žádost o dotaci 2021

Přístavba mateřské školy v přípravě               
Projektová dokumentace 
bude dokončena 07/2021. 
Žádost o dotaci 2021

Výsadba stromořadí 185 000 185 000 SFŽP Realizace 09-10/2021
Nákup Mul� káry 998 000 998 000 Realizace 06-07/2021
Příslušenství Mul� káry 280 310 280 310 Realizace 06-07/2021
Studie rekonstrukce MK k Jakosu v přípravě Studie - dokončení 2021
Aktualizováno 30. června 2021
Vysvětlivky:
Dokončené akce
Realizované akce
Připravované akce
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Projekty obce Kudlovice
CHODNÍK ZÁSTAVA
Projekt byl dokončen v roce 2020 projekční fi rmou 
NELL PROJEKT. Snažili jsme najít vhodnou dotační 
výzvu. Žádná výzva nepodporuje tento projekt. 
Po získání stavebního povolení se zastupitelstvo roz-
hodlo pro fi nancování z rozpočtu obce.
Rozpočtová cena: 2.344.516 Kč bez DPH
Realizační cena: 2.531.465 Kč bez DPH
Realizace: 10-11/2021

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
MK 12c - UL. ŘADOVKY
V prosinci 2020 jsme podali žádost o dotaci na Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj. Výsledek měl být vy-
hlášen 30.4.2021, ale z důvodu velkého množství 
žádos�  byl termín odložen na 31.5.2021 a pak zase 
na termín 4.6.2021. Po dlouhém očekávání přišla 
příjemná zpráva, dotaci jsme získali.
Rekonstrukci místní komunikace budeme provádět 
v roce 2022. V letošním roce vybereme dodavatele 
stavby.
Připomínáme občanům této ulice, pokud uvažují 
o vybudování například přípojky vody, kanalizace 
nebo plynu, aby tak učinili co nejdříve.
Rozpočtová cena: 7.325.045 s DPH
Získané dotace: 3.972.837 s DPH
Realizace: 03-08/2022

PRŮTAH OBCÍ
V letošním roce měla proběhnout akce v tomto úse-
ku položení kabelů vysokého a nízkého napě�  do 
země. Firma EG.D. měla tuhle akci na letošní rok za-
plánovanou, ale po vybrání dodavatele z kapacitních 
důvodů bylo rozhodnutu a posunut termín realizace 
na příš�  rok 2022.
Po dokončení projektové dokumentace na kanali-
zaci v tomto úseku a po vydání stavebního povole-
ní jsme podali žádost na Ministerstvo zemědělství 
o dotaci. Budeme čekat na výsledek.
V současné době probíhá další stupeň společné pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení a pro-
vedení stavby.
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Projekty obce Kudlovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY 
HASIČSKÉ ZBROJNICE
Další získanou dotací byla na projekt „Stavební úpra-
vy hasičské zbrojnice“ z Ministerstva vnitra Generál-
ní ředitelství České republiky. 
Žádali jsme o podporu ze Zlínského kraje, kde jsme 
získali dotaci v maximální výši 500.000 Kč. 
V současné době probíhá výběrové řízení na doda-
vatele.
Rozpočtová cena:  3.890.295 Kč s DPH
Získaná dotace:  MV - 1.846.033 Kč s DPH
Získaná dotace Zl.kraj - 500.000 Kč s DPH
Realizace: do 09/2022

STUDIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
MK Č. 01c – ULICE K JAKOSU
Na základě připomínek občanů k provozu místní ko-
munikace ulice k Jakosu jsme se rozhodli zpracovat 
studii na úpravu a rekonstrukci dané komunikace 
s umístěním chodníku.

REKONSTRUKCE MOSTU DRAŽKY
Projektová dokumentace je zpracována a v součas-
né době tato akce stojí pouze na občanech, kteří 
odmítají dát souhlas s realizací projektu na jejich 
pozemcích.
Po získání stavebního povelní bychom opět požádali 
o dotaci.
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Projekty obce Kudlovice
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Je projekt, na který není třeba čekat. V roce 2020 
jsme nechali vypracovat studii a udělali výběrové 
řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Více 
informací a seznámení s projektem na straně č. 9.

MULTIFUNKČNÍ VŮZ – MULTIKAR
Zastupitelstvo rozhodlo pro potřeby obce a služby 
občanům investovat z rozpočtu obce do mul� funkč-
ního vozu. Po výběrovém řízení byl vybrán vůz Mul-
� car 4x4  M30 s hákovým nosičem. K tomuto vozu 
bude pořízeno příslušenství na zimní i letní údržbu 
(zimní sypač, čelní radlice, zametací zařízení, kontej-
ner na suť, kontejner pozink korba).
Cena vozu:  998.000 Kč bez DPH 
Cena příslušenství: 280.310 Kč bez DPH
Realizace: 07/2021

VÝSADBA STROMOŘADÍ 
V letošním roce jsme podali žádost na Státní fond 
životního prostředí na výsadbu stromořadí po levé 
straně z Kudlovice směr na Kudlovice Dolina. Dotaci 
mi jsme získali v 100 % podpoře. Jedná se výsadbu 
54 ks jabloní. 
Rozpočet akce: 185.000 Kč
Dotace: SFŽP – program „Sázíme budoucnost“
Realizace akce: 10-11/2021

DOMOVNÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH 
VOD PRO DOLINU 
V únoru 2021 se uskutečnila schůze s občany Doliny 
na téma „Domovní čis� čky odpadních vod“. 
O projekt má zájem cca  50 % občanů, proto jsme se 
rozhodli na tomto projektu pracovat. Projekt bude 
ukončen v letošním roce a budeme žádat o dotaci.
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Stavba dálnice D55 úsek Babice – Staré Město
Zahájení stavebních prací je plánováno na červen 
2021.

Uzavření cyklostezky spojující obec Kudlovice a Ba-
bice je uzavřena od 14. června 2021. Cyklostezka 
bude přeložena po nový dálniční most. 

Znovuotevření stezky se plánuje na podzim roku 
2022. Po celou dobu výstavby bude možné využívat 
komunikaci III/43220 bez omezení.
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D55, 5506 NAPAJEDLA - BABICE, 3. ETAPA

A D55,  5507 BABICE - STARÉ MĚSTO, VD-ZDS/AD

Stavební fi rma EUROVIA apeluje na dodržování do-
pravního značení, především snížené rychlos�  na 
dotčených komunikacích. Po této silnici budou pro-
bíhat hlavní návozy materiálu na stavbu a dojde 
k enormnímu nárůstu nákladní dopravy. 

K převedení dopravy na nový nadjezd dojde přibližně 
v druhé polovině roku 2024, v tomto termínu dojde 
k trvalému přerušení stávající komunikace III/43220 
spojující Vaši obec s Babicemi.



8

www.kudlovice.cz

Akce - které proběhly
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - LEDEN 2021

POČET
KASIČEK

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  2021 

NA UHERSKOHRADIŠŤSKU
POČET

KASIČEK

UKLIĎME KUDLOVICE A DOLINU

POČET
KASIČEK

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  2021 

NA UHERSKOHRADIŠŤSKU
POČET

KASIČEK

POČET
KASIČEK

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  2021 

NA UHERSKOHRADIŠŤSKU
POČET

KASIČEK

POČET
KASIČEK

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  2021 

NA UHERSKOHRADIŠŤSKU
POČET

KASIČEK

POČET
KASIČEK

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  2021 

NA UHERSKOHRADIŠŤSKU
POČET

KASIČEK POČET
KASIČEK

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  2021 

NA UHERSKOHRADIŠŤSKU
POČET

KASIČEK
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VELIKONOCE – 2021

VÍTÁNÍ OBČANKŮ – 6. 6. 2021

VÍTÁNÍ OBČANKŮ – 27. 6. 2021

Akce - které proběhly
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DOTACE
NÁKUP DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU

 PRO JSDH OBCE KUDLOVICE

Obec Kudlovice zakoupila pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů nový dopravní automobil značky 
RENAULT MASTER v rámci spolufi nancování Ministerstva vnitra generální ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru České republiky a Zlínským krajem.

Celkové náklady  1 240 000 Kč
Dotace z MV – GŘ HZS ČR 450 000 Kč
Dotace ze Zlínského kraje 300 000 Kč
Obec Kudlovice 490 000 Kč

NÁKUP DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU 
 pro JSDH obce Kudlovice 

Obec Kudlovice zakoupila pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů nový dopravní automobil značky 
Renault Master v rámci spolufinancování Ministerstva vnitra generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky a Zlínským krajem. 

Celkové náklady  1 240 000 Kč 

Dotace z MV – GŘ HZS ČR 450 000 Kč 

Dotace ze Zlínského kraje 300 000 Kč 

Obec Kudlovice 490 000 Kč 

                               

 

NÁKUP DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU 
 pro JSDH obce Kudlovice 

Obec Kudlovice zakoupila pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů nový dopravní automobil značky 
Renault Master v rámci spolufinancování Ministerstva vnitra generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky a Zlínským krajem. 

Celkové náklady  1 240 000 Kč 

Dotace z MV – GŘ HZS ČR 450 000 Kč 

Dotace ze Zlínského kraje 300 000 Kč 

Obec Kudlovice 490 000 Kč 
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Přístavba mateřské školy
Zhotovitel projektu: BKB projekční
Projekt bude dokončen v 07/2021 a budeme čekat na dotační výzvu podzim 2021. 
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POČASÍ 2020
Sledování počasí je můj dlouholetý koníček, neřek-
nu-li kůň. Nechám ho tedy proběhnout po dos� ho-
vé dráze papíru, aby nezlenivěl.
Leden byl na vláhu skromný, spadlo 17,6 mm, sně-
hu pouhý cen� metr. V pátek 31.1. jsem v Traplicích 
naměřil maximální teplotu vzduchu 14,7°C, což byla 
druhá nejvyšší lednová hodnota za posledních 33 let. 
Lednový teplotní rekord je z 29.1.2002 (16,4°C). 
Srážkově nejchudší leden 2002 (11,8mm), nejbo-
hatší roku 2007 (59,4mm). Nedostatkem půdní 
vláhy trpěla jižní Morava, severozápadní a východ-
ní Čechy, také Vysočina. V severozápadním Rusku 
teploty až 20°C. Španělsko zasáhla cyklona Gloria 
s bouřkami. Lednové teplotní maximum 14,7°C, mi-
nimum -8,3°C.
Únor teplotně extrémně nadnormální, o čtyři stup-
ně nad dlouhodobým průměrem 0,4°C. Únorový 
srážkový úhrn zaznamenal 49,7mm, o 16,7 mm 
více, než je v Traplicích obvyklé. Sněhová pokrývka 
2 cm. 10.2. provětral Evropu orkán Sabina, nejenom 
v Česku značné materiální škody. 15.2. zasáhl úze-
mí Islandu a severozápadu starého kon� nentu or-
kán Dennis silou větru až 200km/h. V noci na 24.2. 
řádila zejména v Čechách cyklona Julie, opět velké 
škody na smrkových porostech. V Antark� dě teplo-
ty nad 20°C.
Březen přinesl normální srážky 39,8mm, teplotním 
průměrem byl ale o 0,3°C vyšší opro�  dlouhodobé-
mu normálu 4,1°C. Extrémně teplý únor předčasně 
nastartoval jaro, kvetoucí meruňky následně poni-
čily dvě březnové vlny mrazů. Brod nad Dyjí naměřil 
12.3. maximální teplotu 21,4°C. V Lednici 20.3. ma-
ximum 20,4°C. 22.3. prudký pokles teplot po pře-
chodu studené fronty. 24.3. naměřila Jezerní Slať 
na Šumavě -20,4°C. Traplické teplotní maximum je 
z 19.3. (21°C), minimum -5,9°C ze dne 31.3.
Duben má v zápisu srážek 20,8mm, průměrnou 
teplotu 8,8°C, obě hodnoty byly tedy podnormál-
ní. Začátek apríla se neobešel bez teplot pod -6°C. 
Dvace� stupňové rozdíly mezi denními a nočními 
teplotami povětšinu měsíce. 13.4. za přechodu stu-
dené fronty bouřka, spadlo 17,3mm. Celý duben se 
vyznačoval nízkými minimálními teplotami. Kolem 
setrvalé tlakové výše nad Skandinávií proudil do 
střední Evropy suchý a chladivý vzduch od severo-
východu. Roj spojových satelitů Starlink ozařoval 
jasnou noční oblohu. 8.4. superúplněk Měsíce.
Květen srážkově nadnormální, napršelo 83,3mm, 
teplotně hluboce podnormální. Po květnu 1991 
(10,2°C) a květnu 2019 (11,7°C) byl traplický máj 2020 
(11,8°C) tře�  nejchladnější za posledních 33 let. Ze-
bavý květen měl pouhé tři letní dny. 13.5. přízemní 

mrazík -0,7°C poškodil očka sazenic révy vinné. Pří-
čina chladného května: postavení tlakových útvarů 
na Evropou dovolovalo opakované vpády vlhkého 
a chladného vzduchu ze severního Atlan� ku. 15.5. 
v severní Itálii bleskové povodně. Přetrvává sucho.
Červen vláhou nešetřil, napršelo 135,5mm vody. 
Měsíční srážkový přebytek činil 52,3mm. 7.6. večer 
potrápila mohutná bouřka Šumpersko a Litovelsko. 
12.6. prošly přes Traplice tři slabší bouřky. 13.6. 
pos� hly bleskové povodně obce Šumvald a Oska-
ru. Rychnovsko zaznamenalo 18.6. a 19.6. srážky 
135mm. Průběh června silně připomínal záplavo-
vý červenec 1997. Měsíc teplotně mírně nadnor-
mální s průměrem 17,7°C. Tornáda v jižním Polsku 
a v Istanbulu.
Červenec vešel do dlouhodobé traplické sta� s� -
ky jako mírně srážkově i teplotně podnormální. 
Nejteplejší červenec 21,9°C (1994), nejchladnější 
17,1°C (1993 a 1996). Dlouhodobý teplotní průměr 
17,4°C byl překonán o 0,3°C. 24.7. za bouřky padaly 
cen� metrové kroupy po dobu půl minuty. Počátkem 
července katastrofální záplavy v Číně a v Japonsku. 
19.7. v severních a východních Čechách bouřky s lo-
kálními povodněmi. 28.7. večer poničila bouře obec 
Vlasa� ce u Pohořelic na jižní Moravě. 24.7. naměřili 
na Špicberkách rekord 22°C.
Srpen vodou skrblil, napršela polovina obvyklých 
srážek, tedy 30,3mm opro�  61,3mm dlouhodobé-
ho průměru. Srpnový teplotní průměr 19,9°C vyšel 
o 0,9°C nad průměr dlouhodobý. 3.8. a 4.8. spad-
lo na Vysočině za 48 hodin 75mm srážek. 14.8. ve 
Zlíně bouřka s přívalovým deštěm. Tentýž den za-
sáhly silné bouřky většinu území Čech, taktéž střed-
ní a jihovýchodní Moravu. V Traplicích ani kapka. 
26.8. odpoledne jsem zaznamenal rychlost větru 
až 80km/h. Španělsko a Francii trápily teploty přes 
40°C, následovaly bouře se záplavami.
Září bylo vláhové vlídné, spadlo 77mm, dlouhodo-
bý srážkový průměr vykazuje 55,9mm. Průměrná 
teplota 14,8°C se vyhoupla o 0,7°C nad dlouhodobý 
normál. Zajímavé teplotní i srážkové hodnoty hlási-
ly různé meteostanice: 13.9. v Dobřichovicích maxi-
mum 29,9°C. 14.9. tamtéž 31°C. 15.9. v Doksanech 
a Řeži u Prahy shodné maximum 32,5°C. Na Vse� n-
sku 26.9. bouřkový příval 70 litrů za hodinu. 19.9. 
v jižním Řecku řádil hurikán Janos. 18.9. až 20.9. pří-
valové bouřky v jižní Francii. Severní Rusko měřilo 
teploty 30°C.
Říjen se zapsal do historie traplického měření re-
kordními srážkami 143,5mm, dlouhodobý srážkový 
normál je 41,9mm. Průměrná teplota 9,9°C byla 
o 0,8°C vyšší opro�  tomu dlouhodobému. 3.10. 



13

1/2021

prošla nad Traplicemi vydatná bouřka, napršelo 
23,8mm vody. 5.10. poničilo tornádo slovenskou 
Gemerskou Ves. Nastupující studená fronta zapla-
vila jižní Francii a severní Itálii přívaly až 450mm. 
Potlakové níži Gisela trvalý déšť a pokles teplot. Září 
2020 bylo v Evropě nejteplejší od počátku meteoro-
logických měření.
Listopad suchý, srážkový defi cit – 24,6mm. Prů-
měrná teplota 4,4°C byla o tři dese� ny nad dlou-
hodobým průměrem. V listopadu 14 dnů s teplotní 
inverzí. 19.3. naměřili v jihočeském Husinci rekord-
ní české maximum 16,3°C. 14.11. řádil ve střední 
Americe hurikán Eta s devatujícími důsledky. 11.11. 
na Krétě bouře s přívalovými srážkami. Od 16.11. 
do 19.9. ve střední Americe hurikán Iota. 29.9. po 
mohutných bouřkách bleskové povodně na Sardinii. 
Říjen 2020 byl v Evropě nejteplejší od roku 1979. 
V Traplicích listopad celkem nudný.
Prosinec na vláhu normální, teplotně výrazně nad-
normální. Po prosinci 2015 (2,8°C) byl ten loňský 
roku 2020 (2,8°C) druhý nejteplejší za posledních 
33 let. 2.12. jsem v Traplicích naměřil teplotní mi-
nimum -7,5°C, 5.12. maximum 12,8°C. Rozdíl teplot 
za 3 dny 20,3°C. 4.12. bouřlivý jihozápadní vítr až 
80 km/h. 5.12. hlásila Vidňava maximum 16°C. Alpy 
pod přívalem sněhu až 2 metry. Severní Itálie, Chor-
vatsko a Slovinsko zažívalo bleskové povodně. Štěd-
rý den byl štědrý i na vodu, spadlo 13,5mm. 27.12. 
zasáhla západní Evropu cyklona Bella.

Jaromír Bezdíček
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NĚKOLIKERO STŘÍPKŮ ZE ZŠ KUDLOVICE
Dovolte, abychom Vás seznámili 
s � m, co se událo na naší malotříd-
ní škole za poslední půlrok. Epide-
miologická situace byla prak� cky 
od září jako na houpačce, pre-
zenční výuku střídala distanční vý-
uka, ale přesto jsme stačili usku-
tečnit některé naplánované akce. 
V prosinci to byl projektový den 
s názvem „S písničkou jde všechno 
líp“. Do školy jsme přišli slavnost-
ně oblečeni a těšili  se  mimo jiné 
na  koncert Filharmonie Bohusla-
va Mar� nů s názvem Den hraček. 
Nejeli jsme do  krajského města 
Zlín, ale netradičně jsme sledovali 
koncert živě online ve třídách.  
Dále nás čekalo vánoční fotogra-
fování, tentokráte jsme využili 
nabídku v příjemném prostředí  
U Strmenských. 
V čase Adventu jsme si každé 
ráno před vyučováním četli o 
vánočních tradicích, plnili úkoly 
a připravovali se na svátky klidu 
a rozjímání. Ve škole proběhla 
i  tradiční Mikulášská nadílka, na 
rozdíl od minulých let však Miku-
láš s čertem a andělem  navš� vil 
děti v jednotlivých  třídách. Před  
zimními prázdninami děti nebyly  
ochuzeny ani o krásné předvánoč-
ní dopoledne. Každá třída měla 
zvlášť svoji malou  besídku s roz-
dáváním dárečků, vánočními zvy-
ky a koledami...
Začátek kalendářního roku jsme 
zahájili prezenční výukou žáků 

prvního až tře� ho ročníku, doma 
na distanční výuce zůstali žáci 
čtvrtého a pátého ročníku. Epide-
miologická situace se však zhorši-
la a od 1. března distanční výuka 
probíhala ve všech ročnících. Čás-
tečná změna nařízení nám dovoli-
la individuální konzultace pro žáky 
čtvrtého a pátého ročníku.
A přišel dlouho očekávaný den - 
12. duben, kdy se celá naše škola 
vrá� la k prezenčnímu vyučování, 
samozřejmě za dodržování pro� -
epidemických opatření. Tady se 
ukázala výhoda malotřídních škol, 
především v tom, že se žáci nemu-
seli střídat ve výuce rotačně a díky 
tomu byl návrat dě�  do školy o to 
jednodušší. S nástupem do školy 
nastala mimo jiné povinnost tes-
tování žáků a zaměstnanců an� -
genními testy. 
I naše školní družina fungova-
la na jaře úplně jinak, než jsme 
zvyklí. Žáci  se nepotkávali v jedné 
učebně, ale družinu trávili ve 
svých třídách. Společně pak  moh-
li být venku na školní zahradě. Ješ-
tě v únoru v jednotlivých třídách  
proběhl  malý karneval. Dě�  přišly 
do školy v maskách a rázem bylo 
vyučování pestřejší, když v lavi-
cích s námi seděli Spidermani, 
princezny, Harry Po� er, Bezzubka 
a další zajímavé bytos� .  Školní 
družina se v květnu zapojila do 
výtvarné soutěže, kterou organi-
zovalo SVČ Klubko Staré Město. 

Soutěž nesla název „Můj volný 
čas“. Dě�  se s velkou chu�  vrhly 
do práce a jejich výkresy budou 
čekat na případné ocenění. Další 
zajímavou akcí v ŠD bylo promí-
tání 3D fi lmu Dinosauři, které se 
dětem moc líbilo. 3D brýle měl 
někdo poprvé na očích a příběh je 
zavedl do dávné doby.
Mezi další akce, do kterých se ško-
la zapojila, patří „Ukliďme Čes-
ko“. Poslední dubnovou sobotu 
nás vzbudilo dlouho očekávané 
sluníčko a  v pracovním oblečení 
a s velkým odhodláním jsme se 
zapojili do sbírání a úklidu odpad-
ků v Kudlovicích i na Dolině. 
A teď zpět k zajímavostem na 
školní půdě. V květnu se nám roz-
běhla už tradiční Předškolička, 
kde se budoucí prvňáčci seznámí 
se školním prostředím, které je 
od září 2021 čeká. Děti se jednou 
týdně  pod vedením paní učitelky 
připravují na první třídu.
Úplnou výsadou naší školy jsou 
Čarodějnice. I letos se dlouho oče-
kávaná akce uskutečnila. Dě�  z naší 
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mateřské a základní školy, někteří 
rodiče a zaměstnanci školy se pře-
vlékli do čarodějnických kostýmů 
a rázem se stala naše  zahrada je-
jich čarodějnickým domovem. Bylo 
připraveno i hledání pokladu. Aby 
to hledání bylo zábavné, zajímavé 
a poučné, musely dě�  splnit úko-
ly, které našly na různých místech 
zahrady. Chodily si pro kontrolu 
za vyučujícími a vždy se posouva-
ly blíž a blíž pokladu, který nalez-
ly. Pak se mohli všichni občerstvit 
opečenými špekáčky, společně se 
pobavit… Přenocovat ve škole jsme 
kvůli pro� epidemickým opatřením 
nemohli, ale i tak se akce podaři-
la, počasí nám přálo a všichni byli 
spokojení. Velmi nás potěšilo, že se 
přišli podívat i naši bývalí žáci, toho 
si upřímně vážíme. 
Koncem května byly také z velké 
čás�  obnoveny i kroužky, které 
opět ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže Šikula fungují na naší 
škole – Keramika, Tvořílek, Taneční 
kroužek. Stejně tak ve škole probí-
há  Náboženství a Dyslexie. 
Ke Dni matek a otců si dě�  pro 
své rodiče přichystaly překvapení 
a vyrobily originální prak� cké dár-
ky. Postačily jim k tomu bavlněné 
tašky, které děti pomalovaly 
barvami na textil a potiskly bram-
borovými tiskátky.
Na přelomu května a června byl 
přistaven na návsi v Kudlovicích   
zvláštní kamion s  vybavenou  
učebnou. Tam po skupinách dě�  
docházely na interak� vní program 
zaměřený na polytechnickou výu-

ku s ukázkami pneuma� ky, robo� -
ky a 3D � skárny. Originální sezná-
mení se s vědou mělo u dě�  velký 
úspěch, zvláště když si samy mohly 
vyzkoušet například � sk na 3D � s-
kárně, zapojování pístů atd.  
Už se přiblížil Den dětí a my 
jsme pro naše školáky přichysta-
li zábavné dopoledne na zahradě 
U Strmenských. Dě�  čekaly soutě-
že, hry a dárky.
Každoroční fotografování nám 
připomene, že se blíží poslední 
dny školního roku  a ty jsou mimo 
jiné ve znamení  školních výletů.  
Nás letos  čeká slibovaný celoden-
ní výlet  do Kurovického lomu. Je 
to místo  ojedinělé svou přírodní 
lokalitou, téměř na dosah našemu 
bydliš� . Věříme, že výlet se podaří 
uskutečnit, máme se opravdu na 
co těšit. A možná přidáme i malé 
překvapení…
Ani se to nezdá, ale konec školy 
už opravdu klepe na dveře… My 

se s ním rozloučíme jako vždy Za-
hradní slavnos� . Prvňáčci budou 
pasováni na čtenáře – určitě nás 
překvapí svými čtenářskými do-
vednostmi. Také budeme paso-
vat čtyři předškoláky na školáky 
a rozloučíme se s našimi třemi 
páťáky… a hurá do teploučkého 
léta!
O prázdninách naši školu čeká 
malování přízemí, nákup školního 
nábytku pro děti a rekonstrukce 
zahrady. Pokud vše vyjde, jak jsme 
si naplánovali, měly by se děti po 
prázdninách vrá� t do novějšího 
prostředí.
Chceme poděkovat touto cestou 
zaměstnancům školy, paní starost-
ce, našim dětem a jejich rodičům, 
kteří dělají vše pro to, aby nám 
tady ve škole bylo moc příjemně… 
Nám všem přejeme rovněž hodně 
zdraví, které obzvláště v této době 
potřebujeme.

Paní učitelky ze ZŠ KUDLOVICE
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po vánočních prázdninách byla mateřská škola otevře-
na od 4. ledna 2021. Dě�  byly seznámeny s Tříkrálovou 
tradicí, se životem zvířat v zimě, pozorovaly práci lidí, 
učily se poznávat čás�  dne podle typických činnos� . 
Velmi se těšily na tradiční karneval. Všechny dě�  měly 
krásné masky, nechyběly soutěže, tancování a malé po-
hoštění.
Měsíc březen začal opětovným uzavřením mateřské 
školy. Pro pět předškoláků bylo vzdělávání prováděno 
formou distanční výuky. Připravovaly jsme úkoly na 
týden na určité téma. Rodiče pracovali s dětmi zodpo-
vědně, velkou radost nám udělaly fotografi e, které nám 
z domácí výuky posílali.
Zápis do mateřské školy proběhl od 2.5. – 16.5. 2021. 
Z dvanác�  žádos�  k přije�  bylo kvůli malé kapacitě při-
jato pouze pět dě� . Aby bylo vyhověno více rodičům, 
plánuje se v příš� ch letech rozšíření a celková rekon-
strukce mateřské školy.
Od 12.4.2021 se do mateřské školy vrá� lo pár dě� , 
jejichž rodiče pracují ve školství, IZS. Předškolák přišel 
pouze jeden, ostatní dě�  pokračovaly v distanční výuce.

Velmi jsme se těšily na 10. květen, kdy se mohly 
do školky vrátit všechny děti.
Konečně jsme mohli také využít nabídku Parku Ro-
chus, kde jsme se zúčastnili výukového programu 
Vše o včelách. Oslavili jsme také svátek dětí.
Na konci června se pěkným dárkem rozloučíme 
s pěti předškoláky.
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HASIČSKÝ SBOR

Zdravím Vás, súsedi.

Eště než sa nám přehúpl nový rok, fúkl větr na doli-
ně a stromisko lehlo do cesty. Sakra, zdá sa mně, že 
pokaždé začínám stejně, zase větr, zase strom přes 
cestu. Ale tož co naplat, když je hlina v lesi podmáča-
ná a stromom uhnívajú kořeně. Na smrky už sa stačí 
enem blbě podívat a le� . Tož dávajte pozor, až v létě 
polezete na hřiby.
Z kraja roka vždycky bývá výroční schůza. Letos zme 
si řády neudělovali a po štamprli zme si dali distanč-
ně – onlajn. Ale zesumírovali zme si všecky loňské 
zásahy a mosím nás pochválit. 
Sedmnáckrát húkalo nad obecňákem, nejvíc v říj-
nu, nejčastěji v úterý a hlavně skrz spadené stromy. 
Všecko to najdete na našem fejsbůčku. 
Na konci ledna nám starostka nadělila dárek. Veliký 
batoh plný obvazů, náplas�  a aj iných inštrumentů, 
keré snáď nebude nikdy potřeba. Ale je dobré vě-
dět, že když si omylem lapnete na šporhélt, tož vám 
tu pos� hnutú dolní část zad a horní část noh, máme 
čím ofačovat. A aby zme to měli kam napchat, tož 
nám dovezli konečně to nové auto. Sláva to byla ve-
liká, šak je to poprvé co zme dostali nové auto. 
Dali nám naňho z Generálního ředitelství HZS a Zlín-
ského kraja – 750.000,- a 490.000,- přihodila obec. 
A tož pěkně děkujeme. 

Veřejné předváďání ale bude, až sa planeta otřepe 
z koronáča. 
Tajak každé jaro, tož aj letos ste pod kolňú našli hro-
mady železa. Odvézli zme ho aj ze starýma lednička-
ma (zas ste jich nechali prázdné) a televizama, keré 
už nedovedly ukázat ani � tulky z Ulice.
Kanály sa takéj nepřestaly ucpávat a tož zme v březnu 
nasadili „ krtka“ do trubek v baráku na návsi. To už sa 
blížily velikonoce a protože nás vláda nechtěla nechat 
zrúbat pomály ani vlastní roby, natož súsedky, udělali 
zme Vám potěšení aspoň pro oči. Nechali zme u mos-
ta rozkvést Pomlázkovník, snáď sa vám líbil. 
Neenom velikonoce sa opakujú každé jaro. Aj STK je 
pravidelné jak výměna ministrů. Naša Kateřina prošla 
po loňskéj ozdravnéj kúře bez ztráty ky� čky. Šak enom 
dobře, protože stromy padajú a  výjezdů přibývá.
Tož tak u hasičů… 
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
Jako téměř všechny služby, ob-
chody a kulturní zařízení, i Místní 
knihovna Kudlovice vstoupila do 
nového roku uzavřená. Jediný 
způsob, jak bylo možné knihy 
půjčovat bylo prostřednictvím 
bezkontaktního roznosu knih. 
V polovině února bylo povoleno 
alespoň výdejní okno. Čtenáři 
si tak mohli e-mailem nebo te-
lefonicky objednat knihy, kte-
ré jsem jim připravila, a v úterý 
v době otevřeného “okénka” si 
je vyzvedli. Kdo si knihy neob-
jednal předem, tak si je mohl 
vybrat až na místě, jen to trvalo 
delší dobu. Celé toto půjčování 
bylo pro čtenáře dost nepohodl-
né, možnost vybrat si sám přímo 
z regálu je přece jen lepší, ale 
vášniví čtenáři byli rádi alespoň 
za tuto možnost a věřte, že je jich 
v Kudlovicích poměrně dost.

V tomto režimu knihovnu fun-
govala do poloviny dubna, kdy 
své dveře  mohla opět otevřít 
pro čtenáře. V knihovně pla� , 
jako všude jinde, přísná hygie-
nická opatření Před vstupem do 
knihovny je potřeba si vydezinfi -
kovat ruce, mít nasazenou rouš-
ku nebo respirátor a v jeden oka-
mžik může být v knihovně pouze 
jeden čtenář, pokud se nejedná 
o společnou domácnost. Vypa-
dá to, že v tomto režimu bude 
knihovna fungovat v následují-
cích týdnech a měsících. Hlavně, 
ať nás zase nezavřou!
Co je nového? Přibyla nám 
spousta nových knížek, ať už na-
koupených na stálo, nebo pouze 
půjčených z Výměnného fondu 
v Uherském Hradiš� . Takové kni-
hy jsou v knihovně cca jeden rok 
a pak je vracím zpět do Knihovny 
BBB v Uh. Hradiš� , kde si je mo-
hou půjčit další malé vesnické 
knihovny. Je to výborná služba, 

která nám neustále obměňuje 
nabídku knih. Kromě toho i na-
dále nabízím možnost mezikni-
hovní výpůjční služby - knihu, 
kterou nemáme v Kudlovicích 
seženu z jiné knihovny. Je to vel-
mi oblíbená a využívaná služba, 
v roce 2020 jsem tak čtenářům 
dovezla 79 knih.

A co plánuji? S plánováním se 
držím spíše při zemi a přemýš-
lím o věcech, které lze realizovat 
i v době covidové. Určitě nás na 
konci června čeká pasování prv-
ňáčků na čtenáře, uvažuji nad 
rozšířením nabídky knihovny 
o Albi knížky. A lehce začínám 
přemýšlet o podzimních a zim-
ních dílničkách a besedách pro 
dě�  ze ZŠ a MŠ Kudlovice. Bu-
de-li situace příznivá, moc ráda 
bych se k nim znovu vrá� la. 
Uvidíme, jak to všechno dopad-
ne. Ať tak, či tak, každé úterý se 
na vás těším od 17.00 do 19.00 
v knihovně.

NOVINKY
Šikmý kostel - Hit roku 2020. 
Románová kronika ztracené-

ho havířského města napsaná 
na základě skutečných událos-
� . Kniha začíná obrovským důl-
ním neštěs� m roku 1894, které 
drsně zasáhlo do života obyva-
tel celého kraje. Patří mezi ně 
i hrdinové této knihy, jejichž 
pohnuté osudy můžeme po ná-
sledující čtvrtstole�  sledovat. 
Barbora, Julka a Ludwik jsou 
představiteli tří naprosto odliš-
ných dějových linií, které se však 
na mnoha místech proplétají 
a vytvářejí plas� cký obraz po-
lozapomenutých časů, jejichž 
drsnost je pro dnešního čtenáře 
v mnoha ohledech téměř ne-
představitelná.
Listopád - Nejnovější román 
Aleny Mornštajnové, ve kterém 
rozvíjí historii, jaké by to bylo, 

kdyby událos�  listopadu 1989 
dopadly jinak. Román je drama-
� ckým příběhem obyčejné ro-
diny, kterou velké dějiny během 
jedné listopadové noci rozdělí 
a postaví pro�  sobě. Sledujeme 
příběh Marie Hajné, která je kvů-
li účas�  na demonstracích zatče-
na a odsouzena ke dvace�  letům 
vězení. Ví, že už nejspíš nikdy 
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neuvidí vyrůstat své dě� , a při ži-
votě ji udržují jen dopisy. A taky 
naděje, že se nakonec přece jen 
shledají…

Stavitelé z říše zvířat - Zvířata 
jsou skuteční mistři stavitelé. 
Tato pozoruhodná encyklopedie 
představuje jejich nejúžasnější 
projekty. Nadzemní i podzemní 
stavby, plovoucí domy i podvod-

ní konstrukce, rodinná obydlí, 
vícegenerační sídla i celá sídliště 
— to všechno důkladně prozkou-
mala a nakreslila Emilia Dziuba-
ková, autorka oblíbeného Roku 
v lese.

Slyšet jeleny zpívat - Česká de-
tek� vka odehrávající se v horské 
osadě v Beskydech, kde byla na-
lezena brutálně zavražděná dív-
ka. Vše nasvědčuje tomu, že se 
stala obě�  sexuálního maniaka. 
Šéf ostravské mordparty Miro-

slav Lada rychle dojde k přesvěd-
čení, že vrahem musí být někdo 
z místních. Postupně se sezna-
mují se všemi obyvateli osady, 
zneuznaným hudebníkem, věč-
ně nemytým pasákem koz nebo 
váženým, ale nerudným archi-
tektem a jeho slabomyslným 
synem. Do vyšetřování se brzy 
začnou promítat osobní životy 
kriminalistů. Všichni mají stejný 
cíl, ale každý jinou mo� vaci k do-
padení vraha. Dokáží se sjedno� t 
a zbavit odlehlý kraj monstra? 
A s� hnou to dřív, než vrah udeří 
znovu?

Rok v českém lese - Poznejte čes-
ký les v průběhu ročních období.
Lesy mají pro existenci života na 
naší planetě zcela nezastupitelné 
místo. V této knize se dozvíte ne-
jen o jejich vzniku a významu, ale 

také o rozmanitých organismech, 
které v těchto ekosystémech po-
bývají a žijí. Text, který je určen 
pro starší dě�  i dospělé, je dopl-
něn 600 unikátními fotografi emi, 
díky nimž nahlédnete v průběhu 
čtyř ročních období do tajupl-
ných dějů pod zemí, ale i na zemi 
nebo v korunách stromů.
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TJ KUDLOVICE
Vážení spoluobčané,

alespoň stručně pár informa-
cí Vám, nebo těm, kteří mají 
zájem o sport a tělovýchovu 
v Kudlovicích.

Mnozí z nás jsme se utěšo-
vali, že po zimě tohoto roku se kovidová situace zlepší 
natolik, že na jaře se začnou uvolňovat různá opatření 
a nařízení vlády a že se zase naplno rozjede společenský 
a kulturní život, tedy i sportovní. Bohužel, situace se na-
opak zhoršila, ba až vygradovala do vážných a velkých 
rozměrů. Epidemie se velmi rozmohla a tak jsme zase 
zůstali uzavřeni a omezeni od běžného života. Veškeré 
společenské, sportovní nebo kulturní dění zůstalo mrt-
vé. Však všichni víme, jak to všechno až doposud bylo 
a mnohé za� m ještě je. Doufejme, že se ta situace nyní 
značně zlepšila, že může začít i amatérské sportování, 
i když za� m s menším omezením. Abychom za� m as-
poň částečně obnovili sport v naší obci, kde nám chybí 

hlavně ten fotbal, založili jsme teď na jaře tzv. Fotbalo-
vou školičku pro dě�  již od pě�  let a výše, které budou 
mít svého trenéra.  
Brzy se začnou uskutečňovat první kroky v činnos� , tré-
nincích a výchově možných budoucích fotbalistů, které 
bychom pak přihlásili do některých mládežnických sou-
těží. Všichni jsou, včetně výboru TJ, a některých dalších 
členů, řádně zaregistrováni do ve Fotbalové asociaci ČR 
(FAČR). Přejme si, aby se přidávali i další uchazeči o ten-
to sport. Víme, jak je sportování pro dě�  důležité a pro-
spěšné. V tom nám můžou pomoci především rodiče 
dě� . A ještě jedna informace: Po předběžném jednání 
obce a zástupců TJ bylo domluveno, že po svolání člen-
ské základny TJ bude většinově schváleno, že TJ předá 
po sepsání smlouvy s obcí celý areál do vlastnictví obce 
Kudlovice. 
Není v možnostech TJ splnit fi nanční požadavky maji-
telům nedořešených užívaných pozemků v areálu TJ. 
Přejeme všem hodně zdraví a sportu zdar!

Výbor TJ Kudlovice

Milí kudlovjané,

nedávno mě požádala paní sta-
rostka, abych poskytl informace 
o historii, památkách, případně 
o významných rodácích pro jed-
noho pána, který píše knihu o his-
torii města Otrokovice a blízkých 
vesnicích. Později se ještě taky 
ozval novinář, kterému jsem také 
poskytl  informace a který pak ob-
sáhle psal o Kudlovicích ve Slovác-
kém deníku. Tak mě napadlo, že 
bychom se mohli o naší obci zmí-
nit aspoň stručně v našem zpravo-
daji.
Mnozí z nás, jak se říká dříve naro-
zených, mnoho toho o naší obci ví. 
A také mnozí četli zvláště z knížky 
Monografi e Kudlovic od kudlovic-
kého rodáka pana doktora Josefa 
Hubáčka, dlouholetého profeso-
ra na hradišťském gymnáziu. Ale 
chtěl bych připomenout hlavně 

naší mladší generaci, která se 
k těmto zdrojům třeba ještě nedo-
stala, aby se dozvěděla o naší obci 
a její historii něco víc. Protože si 
myslím, že máme být na co pyšní 
a čím se chlubit. Ta historie je do-
s�  bohatá a je dobré si ji připome-
nout, případně osvěžit.
Přestože první písemná zmínka 
o Kudlovicích se objevuje až v roce 
1372, kdy musely Kudlovice, jako 
ostatní obce, pla� t mýtné nebo 
spíš mostné přes postavený most 
přes řeku Moravu při vstupu do 
města Uherské Hradiště. Ovšem 
samotná obec musela být založe-
na v letech 1220 až 1250 (možná 
i dříve) přibližně jako okolní obce 
(Babice, Huštěnovice, Traplice). 
Naše a tyto sousední obce leží 
v pásmu středního Pomoraví 
a toto území bylo hustě osídlová-
no již ve starší době kamenné, kdy 
zde žili již lovci mamutů. O čemž 

svědčí i nové nálezy z té doby, 
které byly objeveny při odkrývání 
zeminy během stavby dálnice od 
Babic směrem k Moravskému Pís-
ku. Potvrzují to i nálezy z let 1935 
až 1936 v našem katastru, kdy se 
v tra�  Díly (to je území vlevo za 
dědinou směrem na Kudlovskou 
dolinu), kde při obdělávání nebo 
rekul� vaci zemědělské půdy byly 
postupně nalezeny předměty 
z oné doby, jako např. kamenné 
dláto nebo stopy po větším sídliš�  
a některé další předměty. 
O rok později byl nalezen i hr-
neček na vaření z doby bronzo-
vé (stáří 1500 až 800 let př. Kr.) 
a v další tra�  zvané Zámeza (to už 
je vlevo za kudlovickým potokem 
před Kudlovskou dolinou) byly 
nalezeny i žárové pece s pě�  po-
pelnicemi z oné doby. Na našem 
území byly nalezeny i mince uher-
ského krále Štěpána z roku 1162 

Historie Kudlovic
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anebo 1163. Tyto různé předmě-
ty byly nejprve uloženy v muzeu v 
Napajedlích, pod které Kudlovice 
jako pod okresní město v těchto 
30. letech min. stol. patřily. Poz-
ději se tyto předměty přestěho-
valy do muzea našeho dnešního 
okresního města Uherského Hra-
diště.
O tom, že v naší vesnici pulzoval 
život už v dávných dobách, svědčí 
i to, že první vinohrady se u nás 
začaly vysazovat již v r. 1466 v tra-
� ch Podhradčí a Bředské (to jsou 
pozemky za Kudlovicemi vpravo 
za dědinou směrem na Kudlov-
skou dolinu). Nejznámnější tra�  
se u nás pak staly Paniháje nad 
Kudlovskou dolinou, kde se zača-
ly vysazovat vinohrady v r. 1657. 
Zde se vinné révě velmi dobře da-
řilo. Podle odborníků je zde to� ž 
složení půdy (jíl a kámen) a ná-
klon svahu k jihu jako v burgund-
ské vinařské oblas�  ve Francii. 
A také velký vinařský odborník 
pan Ing. Křivánek ze šlech� telské 
stanice v Polešovicích vypěstoval 
na podnoži z Paňhájů odrůdu Ru-
landy (Burgundy) modré.
Jistě si mnozí z nás pamatují 
z hodin dějepisu, že podél Mo-
ravy vedla v pradávných dobách 
tzv. jantarová cesta, která spojo-
vala pro cesty kupců a obchod-
níků země od Jaderského moře 
(tedy od jihu) se severními země-
mi až k Baltskému moři. A jedna 
její větev se odklonila asi někde 
u Babic směrem ke Kudlovicím 
na tzv. cestu Hradskou, odkud 
mohli � to dávní obchodníci puto-
vat směrem na Kroměříž a dále. 
K této cestě se váže jedna zajíma-
vá povídka o zbojnících a pokladu 
na Budačině. To ale zase třeba až 
příště.
Máme u nás v Kudlovicích ale 
i několik vzácných sakrálních pa-
mátek památkově chráněných, 
jako např. morová kaplička z roku 
1663 (stojící při vjezdu do Kudlo-
vic směrem od Babic po pravé 
straně, postavena občany jako po-
děkování Bohu za ukončení moro-

vé epidemie). Dále je to zvonice 
(někdy z roku 1870) a socha ku c�  
sv. Panny Marie Svatohostýnské 
uprostřed návsi, kterou postavila 
obec v r. 1880 za velké podpory 
jedné rodiny při příležitos�  osla-
vy padesá�  let císaře Fran� ška 
Josefa I. Nesmíme zapomenout 
ani na dům č. 50, jak říkáme 
„U Strmenských“, který je rovněž 
památkově chráněný a kromě 
jiného slouží jako ukázka vesnic-
kého bydlení z přelomu 18. a 19. 
stole� . Nejznámější sakrální pa-
mátkou je v dolní čás�  obce na 
křižovatce cest, barokní vysoká 
kaple se sousoším sv. Jana Kř� te-
le, jak kř�  Ježíše Krista, pocháze-
jící z r. 1747. Je velmi obdivována 
nejen turisty, ale i opravdovými 
odborníky z řad kunsthistoriků.
Za zmínku stojí i kudlovický mlýn, 
který se připomíná již v r. 1464. 
Byla to nízká zděná budova. 
V roce 1879 byl mlýn přestavěn 
a příchodem mlynářského rodu 
Talašů byla nastavena další pat-
ra. Již hodně dříve byl k tomuto 
mlýnu zbudován i mlýnský ná-
hon, když před dědinou (dnes za 
kulturním domem) byl vytvořen, 
jak jsme říkali, na splávku, od-
klon z Kudlovického potoka a vedl  
mlýnským náhonem až ke mlýnu. 
Říkalo se mu horní potok a vlast-
ně rozděloval dědinu na horní 
a dolní konec. A tak dodnes při 
velikonočním vrgání chlapci chodí 
po svých rajonech jako horňané 
a dolňané. O celé historii mlýnu 
napíšeme zase příště.
 Chtěl bych také zmínit významné 
kudlovské rodáky. Tak například 
12.1.1855 se narodil Bruno Sauer, 
který se stal premonstrátem Stra-
hovského kláštera v Praze, byl 
i kaplanem v Jihlavě. Kromě toho 
byl i básníkem, jenž vydával své 
básně pod pseudonymem Fran-
� šek Kyselý. Byly vydány básně – 
poezie nazvané Omladině morav-
ské, Na silnici a časopisy Osvěta 
a Vlast přinesly od něj hojně 
srdečných zpěvů, epických i lyric-
kých, oslavující apoštoly Slovanů 

a taky slavnou minulost Moravy 
a Prahy. Zemřel 22.10.1937 v Hra-
dišťku u Štěchovic. Nesmíme za-
pomenout taky na našeho rodáka 
p. RNDr. Josefa Hubáčka, již zmí-
něného autora knížky Monogra-
fi e Kudlovic, ale i okolních obcí. 
Za 2. světové války působil jako 
odborný pracovník (1939-1946) 
studijního ústavu ve Zlíně. V lé-
tech 1946-1977 byl profesorem 
na gymnáziu v Uherském Hradiš� . 
Zemřel 18.6.1992 v Uh. Hradiš� . 
Naším rodákem byl také generál 
Janošek, který mimo jiné byl veli-
telem vojenského okruhu Znojmo 
a později pracoval na minister-
stvu obrany v Praze. A nemůžeme 
opomenout ani nikdy zapome-
nout na naši rodačku a skvělou 
reprezentantku naší obce Jitku 
Šuranskou. Skvělá všestranně hu-
debně nadaná, která byla známa 
po celé naší vlas� , majitelka dvou 
Andělů a dalších ocenění. Úžasná 
umělkyně.
Tak to je pro osvěžení pamě�  
našich spoluobčanů, hlavně té 
mladší generaci. Jak vidíte, přes-
tože jsme menší vesnice asi s � -
síci obyvateli, je u nás poměrně 
hodně zajímavos�  z historie naší 
obce. Je na nás, abychom si toho 
všichni vážili.

  Zdeněk Jabůrek
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MEDOVÉ ZPÍVÁNÍ
MUŽSKÝ SBOR Z KUDLOVIC 

si vás dovoluje pozvat  
v sobotu 14. 8. 2021 v 16:00 hod. na 

MEDOVÉ ZPÍVÁNÍ
KONANÉ NA CHALUPĚ

 „U STRMENSKÝCH“ V KUDLOVICÍCH

V POŘADU VYSTUPUJÍ:
Ženský a muŽský sbor z kudlovic 

vlčnovské búdové umělkyně 
slovácký muŽský pěvecký sbor ratíškovice 

cimbálová muzika olšava - uh. brod

při nepříznivém počasí se akce bude konat 
v kulturním domě v kudlovicích.

              

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kudlovice 

pořádá tradiční zájezd na 

SVATÝ HOSTÝN 
v pátek 13. srpna 2021 

 

Odjezd autobusu z Huštěnovic ze zastávky ČSAD v 6.45 hodin. 

Odjezd z Babic ze zastávky ČSAD u Sportu v 6.50 hodin. 

Odjezd z Kudlovic ze zastávky ČSAD v 7.00 hodin. 

Cena zájezdu pro dospělé 200,-- Kč, děti školou povinné zdarma. 

Přihlášky a platby přijímá paní Šeděnková na telefon 724 813 772, 739 515 144. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 2020-2021

Narození dětí

Úmrtí

Jubilanti

TOMÁŠ OPRAVIL
ANEŽKA POCHYLÁ
ADAM ŠURANSKÝ
TEREZA VANTUCHOVÁ
SOFIE FILIPCOVÁ

SLANČÍK JAN 85
KRČMOVÁ JANA 85
 
CHRÁSTKOVÁ JENA 80
JORDÁN PAVEL 80
MARTINÁK RADISLAV 80
 
MATYSÍK BEDŘICH 75
BLAHOVÁ MARIE 75
BEDNAŘÍK PAVEL 75
VÁLEK MIROSLAV 75
HRUŠKOVÁ ANNA 75
ŠIŠÁKOVÁ MARIE 75
HORÁČKOVÁ MARIE 75
SEKANINOVÁ MARIE 75
PEKAŘOVÁ ZDENKA 75
 

JANČOVÁ BOHUMILA 70
KOUDELNÍČEK STANISLAV 70
HRUŠKOVÁ ZDENKA 70
KUČEROVÁ ZDENKA 70
GABRIELOVÁ BOŽENA 70
ZAPLETALOVÁ JANA 70
ŠURANSKÁ VLASTA 70
FOJTÍK JOSEF 70
HANUS PAVEL 70
JORDÁNOVÁ RŮŽENA 70
SENTLOVÁ BOŽENA 70
HUŤKA FRANTIŠEK 70
CHOVANEC JOSEF 70
ŠTULÍŘOVÁ MARIE 70

JOZEF BUČEK 13.1.2021
JOSEF KOTLABA 27.1.2021
ANTONÍN ONDRUCH 5.3.2021
MARIE ŘÍŠOVÁ 20.3.2021
PAVEL BEDNAŘÍK 21.5.2021
JITKA FUSKOVÁ 18.6.2021

Narození dětí  v roce 2021 s trvalým pobytem do 30.6.2021 



24

www.kudlovice.cz

Periodický � sk územního samosprávného celku. Vydává Obec Kudlovice, Kudlovice 39, IČO: 00291072. 
Ev. číslo: MK ČR E 23964. Náklad 370 ks. Četnost vydání - 2x ročně, číslo 1/2021, datum vydání 22. července 2021. 

Neprošlo jazykovou kontrolou.
Grafi cké zpracování a � sk: Agentura NP v.o.s. - Staré Město


