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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

stalo se již samozřejmostí, že 
tento náš obecní zpravodaj 
vydáváme dvakrát ročně, 
abychom vás mohli informo-
vat o různých událostech ze 
života naší obce. O kultur-
ních a společenských akcích, 
o činnostech našich spolků 
a organizací, o hospodaření 
naší obce, o investičních ak-
cích a také o dalších inves-
tičních záměrech a plánech, 
které zastupitelstvo obce při-
pravuje či schválilo.

Uplynulo nám přes půl roku 2022, a tento rok je důleži-
tý i v tom, že v celé naší vlasti proběhnou koncem září 
komunální volby do zastupitelstev měst a obcí. Já cítím 
povinnost takzvaně složit pomyslné účty z činnosti mé 
a zastupitelstva naší obce za toto volební období, které 
se chýlí ke konci. Jsem přesvědčena, že se nemusíme 
stydět za naši práci, že se spousta věcí podařila dotáh-
nout do konce a ještě další investiční záměry jsou roz-
pracované a rozjednané.

Malé připomenutí:

• Dokončení a kolaudace chodníku, veřejného osvět-
lení a dešťové kanalizace hlavní komunikace silnice 
III/43220 (ulice k Babicím od OÚ). Tato akce byla 
získána z dotace, kterou získalo předchozí zastupi-
telstvo.

• Zpracování územního plánu obce za finanční při-
spění Zlínského kraje.

• Zbudování barevné zahrady v základní škole, jedná 
se o vybudování venkovní výukové učebny s úpra-
vami ploch zahrady. Současně z rozpočtu obce byla 
vybudována opěrná zeď zahrady a nový plot. Dále 
je upraven vjezd do zahrady.

• Přispění na technické vybavení do místní knihovny 
– notebook a tablety.

• Pořízení nábytku do kulturního domu k zvelebení  
celého hlavního sálu.

• Po upozornění památkového úřadu bylo nutno 
opravit přední část fasády domu Strmenských.

• Pořízení herní sestavy pro děti u kulturního domu.

• Pro JSDH a SDH byl z dotace pořízen dopravní  
automobil a současně rekonstruována hasičská 
zbrojnice.

• Pořízení měřičů rychlosti do obce i do části Dolina. 

• Ve dvou etapách proběhla výměna a doplnění  
veřejného osvětlení v části Dolina, současně s vý-
měnou rozhlasu.

• Opravy místních komunikací. První byla opravena ulice 
ke hřišti z rozpočtu obce a druhá byla opravena z dota-
ce ulice řadovky (k zahradnictví). Další získaná dotace 
na místní komunikaci bude použita do části Dolina. 

• Celková rekonstrukce chodníku zvaný Zástava s no-
vým veřejným osvětlením. Pracuje se na projektu  
v části Zástavy u mlýna k vytvoření odpočinkové 
zóny, která bude připomínat mlýnský náhon.

• Výsadba stromořadí k Dolině z dotace.

• Pro účely obce a pro pomoc občanům byla pořízena 
multikára s příslušenstvím.

• V letních měsících letošního roku byla provedena  
rekonstrukce veřejného osvětlení na návsi a sou-
časně uložení kabelů vysokého a nízkého napětí do 
země. U základní školy byla provedena oprava ka-
nalizace a plochy vjezdu. Oprava zpevněných ploch, 
zábradlí a posezení u ohniště na hřišti Dolina.

• Poslední velkou investiční akcí bylo zahájení a dokon-
čení stavebních úprav a přístavby mateřské školy. 

Kromě toho všeho je rozpracováno několik dalších in-
vestičních akcí, jedná se o domovní čističky odpadních 
vod pro Dolinu, celková oprava mostu Dražky, veřejné 
osvětlení u kaple, místní komunikace u kaple, studie 
místní komunikace ulice k Jakosu, celková rekonstruk-
ce kanalizace Náves (průtah obcí), chodníky s veřejným 
prostranstvím a komunikací v části Náves (průtah obcí).

Myslím, že za čtyři roky tohoto volebního období se 
podařilo udělat hodně práce ku prospěchu naší obce. 
Je třeba si ale uvědomit, že starosta musí být dobrý 
manažer, ale i srdcař. Jsou bohužel chvíle, kdy nastane 
situace a musíte říct jasně NE a také přijmout odpověd-
nost za nepopulární rozhodnutí. Ne všechna očekávání 
lidí lze pokaždé splnit. Musíme si však uvědomit, že na 
prvním místě rozhodování a jednání musí být zájem 
celé obce a teprve potom zájem jednotlivých občanů.

Závěrem bych chtěla připomenout blížící se komunál-
ní volby, které se uskuteční 23. a 24. září 2022. Je na  
každém z vás, jak budete vybírat členy do příštího  
zastupitelstva. Zda jsou pro vás na těchto kandidát-
kách lidé schopní, poctiví a pracovití, kteří budou záru-
kou dalšího rozvoje naší obce. 
Chtěla bych také poděkovat všem dosavadním členům 
zastupitelstva a všem spolkům, které aktivně působí  
v obci a podílí se nejen na kulturních a společenských 
akcích. 
Přeji nám všem, aby naše obec i nadále jen vzkvétala  
a bylo nám tu dobře.
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Aktualizovaný plán investic obce Kudlovice 2019 - 2022

název plánované akce 
rozpočtové náklady 

(Kč)
dotace (Kč) vlastní finance (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 1 751 587 1 172 757 578 830 MMR Dokončeno 07-08/2021

Dopravní automobil pro JSDH 1 270 000
450 000

520 000
MV

Dokončeno 03/2021
300 000 Zl.kraj

Historická alej Hradská 870 485 696 388                  0 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 5 636 399
1 945 147

3 191 252
MV

Dokončeno 04/2022
500 000 Zl.kraj

Měřiče rychlosti - radary Kudlovice 1 ks, Dolina 
2 ks

259 906 259 906 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 ukončena 2022. Čeká-
me na stavební povolení.

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

Oprava MK č. 12c – ul. Řadovky 7 576 422 3 794 611 3 781 811 MMR Dokončeno 05/2022

Oprava MK č. 12c – ke hřišti 1 597 875 1 564 633 Dokončeno 11/2020

Chodník podél mlýnského náhonu - Zástava 3 010 346 3 010 346 Dokončeno 10-11/2021. Úspora 174 179 Kč

Veřejné osvětlení u chodníku Zástava 548 221 548 221 Dokončeno 11/2021

Oprava mostu Dražky 6 251 100
Projektová dokumentace  
bez stavebního povolení

Rekonstrukce a dostavba kanalizace  
(průtah obcí)

14 824 700 MZ Podána žádost na dotaci 

Oprava MK č.17c - Dolina 6 980 924 5 087 001 MMR Realizace 2023

Oprava fasády památkového domu  
č.p.50 - Strmenských

234 756 234 756 Dokončeno 11/2020. Dotace byly čerpány 2017

Rekonstrukce rozhlasu Dolina  
(kabeláž + reproduktory)

170 501 170 501 Dokončeno 06/2021

Domovní čističky odpadních vod - Dolina v přípravě Studie - dokončení 2021. Žádost o dotaci 2022

Přístavba mateřské školy 14 683 771 úvěr 10 956 924 Dokončeno 08/2022

Opěrná zeď v ZŠ 2 099 624 2 099 624 Dokončeno 08/2021

Výsadba stromořadí 171 718 159 928         11 790 SFŽP Dokončeno 10/2021

Nákup Multikáry 1 231 780 1 231 780 Dokončeno 06-07/2021

Příslušenství Multikáry 321 368 321 368 Dokončeno 06-07/2021

Studie rekonstrukce MK k Jakosu v přípravě Studie - dokončení 2022

Veřejné osvětlení náves 2 690 095 2 690 095 Dokončeno 08/2022

Veřejné osvětlení u kaple Andělů strážných v přípravě
Projektová dokumentace dokončena. 
Čekáme na stavební povolení.

Zpevněná plocha hřiště Dolina 131 549  131 549 Dokončeno 07/2022

Plot v zahradě ZŠ 287 210 287 210 Dokončeno 08/2022

Plot na domě Strmenských 119 870 119 870 Dokončeno 08/2022

Tablety (5 kusů) místní knihovnu 22 000 15 000 7 000 MK Dokončeno 10/2022

Aktualizováno 31. srpna 2022

Vysvětlivky:

Dokončené akce Realizované akce Připravované akce

vlastní 3 726 847
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Projekty obce Kudlovice

2020
CHODNÍK U SILNICE III/43220  
– I. EtAPA (od OÚ směr Babice)
Cena díla: 6.536.315 Kč s DPH
Dotace: 5.957.605 Kč s DPH
Dokončeno: 03/2020

HERNÍ SEStAVA  
U KULtURNÍHO DOMU
Cena díla: 136.588 Kč s DPH
Dokončeno: 04/2020

NÁBYtEK 
DO KULtURNÍHO DOMU
Cena díla: 558.112 Kč s DPH
Dokončeno: 07/2020

OPRAVA FASÁDY DOMU 
StRMENSKÝCH 
Cena díla: 234.756 Kč s DPH
Dokončeno: 11/2020

OPRAVA MK č. 12C – K HŘIŠtI 
Cena díla: 1.564.633 Kč s DPH
Dokončeno: 11/2020
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BAREVNÁ ZAHRADA V ZŠ  
Cena díla: 1.751.587 Kč s DPH
Dotace: 1.172.757 Kč s DPH
Dokončeno: 08/2021

2021
DOPRAVNÍ AUtOMOBIL PRO JSDHO
Cena díla: 1.270.000 Kč s DPH
Dotace: 750.000 Kč s DPH
Dokončeno: 03/2021

OPĚRNÁ ZEĎ V ZAHRADĚ ZŠ 
Cena díla: 2.099624 Kč s DPH
Dokončeno: 08/2021

MULtIKÁRA S PŘÍSLUŠENStVÍM
Cena: 1.231.780 Kč s DPH
Příslušenství: 321.368 Kč s DPH
Dokončeno: 07/2021

CHODNÍK ZÁStAVA
Cena díla: 3.010.346 Kč s DPH
Dokončeno: 11/2021

Projekty obce Kudlovice

StROMOŘADÍ 
Cena díla: 171.718 Kč s DPH
Dotace: 159.928 Kč s DPH
Dokončeno: 10/2021

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚtLENÍ
Cena díla: 548.221 Kč s DPH
Dokončeno: 11/2021
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REKONStRUKCE MÍStNÍ  
KOMUNIKACE MK 12C - ul. ŘADOVKY  
Cena díla: 7.576.422 Kč s DPH
Dotace MMR: 3.794.611 Kč s DPH
Realizace: do 05/2022

Projekty obce Kudlovice

OPRAVA PLOtU NA StRMENSKÉM 
Cena díla: 119.870 Kč s DPH
Dokončeno: 08/2022

ZPEVNĚNÁ PLOCHA HŘIŠtĚ DOLINA  
Cena díla: 131.549 Kč s DPH
Dokončeno: 08/2022

OPRAVA VJEZDU DO ZŠ 
Cena díla: 287.210 Kč s DPH
Dokončeno: 08/2022

2022
StAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ 
ZBROJNICE  
Cena díla:  5.636.399 Kč s DPH
Dotace MV: 1.945.147 Kč s DPH
Dotace Zl. kraj: 500.000 Kč s DPH
Realizace: do 09/2022
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StAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍStAVBA MAtEŘSKÉ ŠKOLY 
Cena díla: 14.683.771 Kč s DPH
Dokončeno: 08/2022
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Akce - které proběhly
tŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – 8. 1. 2022

VÍtÁNÍ OBČÁNKů – 9. 4. 2022

UKLIĎME KUDLOVICE – 9. 4. 2022

FAŠANK – 26. 2. 2022
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VÍtÁNÍ OBČÁNKů – 16. 4. 2022

StAVĚNÍ MÁJE – 30. 4. 2022

KUDLOVICKÝ žLEB – 4. 6. 2022

Akce - které proběhly

VELIKONOCE – 7. 4. - 11. 4. 2022
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Akce - které proběhly
SLAVNOStNÍ OtEVŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE – 11. 6. 2022

DEN DĚtÍ A RODIČů – 1. 7. 2022
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MAtEŘSKÁ ŠKOLA

Po Vánocích jsme se sešli plni síly 
a energie a těšili jsme se na to, 
co vše nového zažijeme, co se na-
učíme a jak báječně se budeme 
mít. Vyprávěli jsme si o tom, jak 
jsme vánoční prázdniny prožili, 
nacvičili si báseň i píseň O třech 
mudrcích a společně se vydali do 
místní kaple, kde jsme si vyslech-
li příběh o narození Ježíše a pří-
chodu Tří králů. V měsíci lednu 
nás také navštívila paní učitelka  
z DDM Šikula s výukovým progra-
mem Pohádka z popelnice.
V únoru jsme vyhlíželi nějaký sní-
žek, abychom se mohli vyřádit. 
Ovšem měsíc únor byl trochu 

skoupý na  sněhovou nadílku, ale 
i tak jsme si ho užili. Uskutečnil 
se karneval, který se velmi vyda-
řil. Děti se po svačině převlékly 
do masek a nastal ten pravý kar-
nevalový rej. Všichni jsme se roz-
proudili v rytmu tance a nesmělo 
chybět také soutěžení a karneva-
lové občerstvení.
Ačkoliv jsme se těšili na další dny 
strávené spolu s dětmi, zasáhlo 
nás období neštovic.
A jak jsme oslavili příchod jara? 
Některé děti písničkou, když se 
zúčastnily pěvecké soutěže Zazpí-
vej slavíčku. 
Společně jsme také strávili pří-
jemné jarní dopoledne v divadle 
Scéna Zlín.
V období 2. 5. – 16. 5. proběhl 
zápis nových dětí do MŠ. Nově 
příchozí děti si společně s rodiči 
mohli prohlédnout prostory škol-
ky a seznámit se s paní učitelkou 
při tradičním Hraní V MŠ.
V měsíci květnu jsme s dětmi 
slavili svátek maminek. Vyráběli 
jsme přáníčka a pilně nacvičo-
vali básničky, písničky a tanečky.  
K našemu překvapení přišli nejen 
maminky, ale i tatínkové, babičky, 
dědečkové a sourozenci. Tréma 
byla veliká, neboť to po dlouhé 

covidové době bylo první takové 
setkání ve školce.
Akcí se nám na tento měsíc sešlo 
několik. Navštívily nás tety z Eko-
centra Halenkovice s výukovým 
programem O životě ptáků, au-
tobusem jsme se vydali na zámek 
Buchlovice a vyřádili se v Lanáčku 
Otrokovice.
V červnu jsme se rozloučili s pla-
váním, které jsme navštěvovali v 
plavecké škole v Uherském Hra-
dišti. Děti obdržely vysvědčení  
za zdatnost a nebojácnost při vod-
ních hrátkách. Na závěr čekalo 
naše předškoláčky pasování na 
školáky v základní škole.   
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Vánoční prázdniny utekly jako 
voda a my jsme opět usedli do 
lavic. Andělíčci na oknech školy 
nám sice ještě připomínali  kou-
zelný zimní čas, ale my už jsme  žili 
v očekávání, jaké  akce nás ve dru-
hém pololetí čekají.  
Ve slavnostní den předávání po-
loletního vysvědčení jsme vyrazili 
na výlet do Brna. První zastávka 
byla v Planetáriu, kde jsme pozná-
vali hvězdy, souhvězdí a nakonec 
se s astronauty vydali  na fantas-
tickou cestu vesmírem. Náš výlet 
jsme zakončili návštěvou vědec-
kého centra Vida, kde se děti se-
známily se  světem fyziky, chemie 
a dalšími zajímavými aktivitami ze 
světa vědy. 
V únoru nás sice  nečekal žádný 
výlet, ale zato  jsme se všichni na 
jeden den  ve škole proměnili na 
Spidermany, princezny, kouzel-
níky a další postavičky. Tímto byl 
zahájen maškarní karneval, který 
každoročně pořádá školní druži-
na. Odpoledne si děti v tělocvičně 
užily soutěže, hry, diskotéku a ani  
o pohoštění nebyla nouze. 
V březnu se nám naskytla mož-
nost divadelního představení. 
Vydali jsme se do Slováckého di-

vadla v Uherském Hradišti, kde 
jsme shlédli vtipné představení 
Lichožrouti. A protože je březen   
měsíc knihy, navštívili jsme i míst-
ní knihovnu. Paní knihovnice  si 
připravila pro všechny třídy zají-
mavé výukové programy  na téma 
Vyprávění příběhů. Dále v tomto 
období jara jsme navázali na naši 
dlouholetou tradici a po dvě od-
poledne jsme sbírali papír v celé 
naší obci.  Občanům děkujeme, že 
na nás po pandemické přestávce 
nezapomněli, a že nám sběr zase 
nachystali před své domy. Ještě  

jednoho sběru, vlastně sbírky  se 
naše děti účastnily, a to  sbírky 
Krabice od srdce.  Přinášely své 
hračky, psací a výtvarné potřeby 
apod. Dárky jsme uložili do krabic 
od bot a odvezli je do sběrných 
míst, odkud byly předány ukrajin-
ským  dětem. 
  Hned první dubnovou sobotu 
jsme se zapojili do celostátní akce 
Ukliďme Česko. Tentokrát nás 
však provázelo chladné a deštivé 
počasí, proto jsme se rozhodli, že 
úklid Kudlovic zopakujeme ještě 
jednou během května v odpoled-
ní družině. Dále na začátku dubna 
proběhl zápis do 1. třídy, který se 
letos nesl v duchu Včelí školičky. 
To odpoledne se ze školních cho-
deb a tříd staly rozkvetlé louky  
a  tři budoucí žáčky první třídy ví-
taly včelky s paní královnou. Jeden 
dubnový pátek se nesl ve zname-
ní krásného celodenního projektu 

CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE?
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ve Skanzenu Rochus s programem 
Od fašanku do Velikonoc. Byl vě-
novaný zvykům a obyčejům spo-
jených s časem končící zimy a při-
cházejícího jara. 
Letos se v naší škole uskutečnil 
první ročník školní soutěže Za-
zpívej, slavíčku. Lidové písničky 
zazněly od odvážných zpěváčků 
naší základní i mateřské školy. Kro-
mě pěvecké soutěže se naši žáci 
účastnili i sportovních soutěží. 
Ve druhém pololetí naši školu re-
prezentovali mladší i starší flor-
balisté na florbalových turnajích 
v Kunovicích, v Huštěnovicích  
a tradičně na turnaji O putovní 
pohár ředitelky školy ve Spytih-
něvi. Duben nabitý různorodými 
aktivitami jsme zakončili  dlouho 
očekávanými Čarodějnicemi. 
Letos po covidové pauze i se spa-
ním ve škole. Vydařený čaroděj-
nický rej se konal v areálu zahra-
dy u Strmenských  za hojné účasti 
našich školních dětí, dětí ze školky, 
rodičů i bývalých žáků. 
A už jsme se přehoupli do května. 
Od tohoto měsíce  do konce června 
si  paní učitelka připravuje každou 
středu Předškoličku pro naše bu-
doucí prvňáčky, kteří se tak sezna-
mují s naším školním prostředím. 
Teplé a slunečné počasí přeje  
aktivitám venku, a tak v rámci dru-
žiny proběhlo v polovině května 
projektové odpoledne Ekocentra 

Doubek z Halenkovic. 
V programu s názvem 
„V půdě to žije“ jsme 
zblízka zkoumali její 
obyvatele. Ještě v květ-
nu úspěšně  absolvo-
vala čtvrtá a pátá třída 
teoretické a praktické 
zkoušky na dopravním 
hřišti v Uh. Hradišti, což 
vyžadovalo nemalé úsilí 
naučit se nejen základní 
dopravní značky. Během školního 
roku jsme  z oken pozorovali pra-
covní proces na naší školní zahra-
dě, kde probíhala  její  komplexní 
rekonstrukce. Výsledkem je mimo 
jiné zarovnání terénu, čímž vzniklo 
menší  hřiště, nové oplocení, nová 
venkovní učebna, výukové i hrací 
prvky. Ty  jsou využívány nejen ve 
školní družině, ale i během vyučo-
vání. Učení se na čerstvém vzdu-
chu je pro žáky příjemná změna. 
Kromě nové zahrady má naše 
škola nové webové stránky, které 
jsou spuštěny rovněž od května. 
Poskytují ucelenější informace  
o základní i mateřské škole. Jejich 
novou podobu najdete na adrese: 
www.zsmskudlovice.cz.
Nadešel poslední měsíc školního 
roku a s ním Den dětí, na který 
jsme připravili společně školním  
i školkovým dětem výlet do lano-
vého centra Lanáček v Otrokovi-
cích. Ještě jedno dobrodružství 
základní školu čeká. 
Tento rok se můžeme opět těšit 
na Školu v přírodě. Pojedeme na 
třídenní pobyt do kempu Revika 
ve Vizovicích. Před prázdninami se 
rozloučíme tradiční Zahradní slav-

ností, kde budou žáci první třídy 
pasováni na čtenáře a předškoláci 
budou přivítáni do řad prvňáčků. 
Všem dětem, zaměstnancům ško-
ly i rodičům děkujeme  za spolu-
práci a přejeme hezké léto.       

Za tým pedagogů ZŠ Kudlovice 
V. Šebková a D. Timková
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Po vánočních svátcích se děti vra-
cely do školy o poznání radostněji, 
a to díky příznivé pandemické si-
tuaci, kdy jsme už v družině nemu-
seli dodržovat homogenní skupiny 
po třídách a děti si tak konečně 
mohly hrát všechny dohromady 
a my jsme tak mohli zase všechna  
dobrodružství prožívat spolu.
Letošní zima byla skoupá na sně-
hové vločky, ale přece jen se nám 
podařilo provětrat lopaty na sníh 
a sjezdit alespoň malý kopeček 
na zahradě mateřské školy, pro-
tože naše školní zahrada prochá-
zela tou dobou celkovou rekon-
strukcí. I tak jsme si pobyty venku 
užívali, i když nám počasí někdy 
moc nepřálo a chtělo nás zahnat 
zpět do třídy.
Ještě před pololetním vysvědče-
ním jsme se opět vrátili k celoroční 
družinové dopravní akci pořádané 
Policií ČR -  Markétina dopravní 
výchova a před nadcházejícími 
jarními prázdninami jsme si zopa-
kovali - Jak se správně chovat při 

zimních sportech. Někteří se po-
prvé seznámili s pravidly, která se 
mají dodržovat na sjezdovkách.
Po prázdninách jsme rovnou 
skočili do masopustního času,  
a tak jsme si v družině uspořádali 
maškarní karneval, kterému ne-
odolaly ani paní učitelky a přišly  
s nevšedními převleky. Děti si měly 
možnost vyrobit masku v družině  
a na karneval dorazily opravdu 
atraktivní masky. Maškarní řádění 
mohlo začít!
V březnu  jsme se vrhli na malo-
vání a zúčastnili jsme se soutě-
že “Požární ochrana očima dětí  
a mládeže” s tématem „Živelné ka-
tastrofy-náročný úkol pro hasiče”. 
Snad budeme tentokrát uspěšněj-
ší a podaří se nám postoupit do 
krajského kola. Na konec měsíce 
jsme si v družině naplánovali sběr 
papíru. Děti vyrazily po dvoule-
té pauze s kárkami do ulic obce  

a natěšeně sbíraly nachystaný pa-
pír před domy. Sem tam na ně če-
kala i sladká odměna, kterou si po 
odvedené práci rozdělily.
Ani jsme se nenadáli a už nám 
klepaly na dveře Velikonoce. Pus-
tili jsme se do vyrábění malých 
dekorací na velikonoční stůl, na 
které nás navodila paní Hamme-
rová a touto cestou jí děkujeme. 
Vypadalo to, že zimní bundy jen 
tak nesvlékneme, protože venkov-
ní teplota se držela spíše v nižších 
hodnotách teploměru. Proto jsme 
se ještě přihlásili do další kreativ-
ní soutěže, která byla vyhlášena 
k 80. výročí atentátu na Heydri-
cha -  operace Anthropoid. Děti si 
díky této soutěži rozšířily obzory 
ohledně průběhu 2. světové války 
a ve vlastivědě budou určitě paní 
učitelku udivovat svými znalostmi. 
V tomto roce v naší družině také 
proběhl první ročník pěvecké sou-
těže s názvem Zazpívej, slavíčku, 
na pěknú notečku. Děti byly rozdě-
leny podle věku do dvou kategorií, 
a svými pěvěckými dovednostmi 
okouzlovaly nejen porotu, ale i sa-
motné diváky. Velkou radost jsme 
měli z účasti dětí z mateřské školy, 
které si to náležitě užívaly.
V květnu se už počasí začalo 
umoudřovat a některé děti za-
čaly dojíždět do školy na kole. 
To byl ten správný čas, abychom 

JAK SE MÁME VE ŠKOLNÍ DRUžINĚ
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si v rámci dopravní akce Policie 
ČR - Markétina dopravní výchova  
znovu zopakovali - Jak se správně 
chovat na kole v silničním pro-
vozu. Pomocí krátkých interak-
tivních testů jsme zjistili, jak má 
být správný cyklista vybaven, a to 
včetně správného vybavení kola, 
po které straně cyklisté jezdí a kdo 
má kdy přednost.
V tomto měsíci  jsme nemohli za-
pomenout ani na svátek našich 
trpělivých maminek a připravili 
jsme si pro ně krabičky plné pře-
kvapení, které obsahovaly dět-
mi vyrobené náramky, prstýnky  
a nechyběla ani malá sladká po-
zornost. 
Abychom si připomněli důležitost 
ochrany naší přírody, tak jsme si 
do družiny pozvali dvě lektorky 
z Ekocentra Doubek, které si pro 
nás připravily výukový program  
V půdě to žije. Zde jsme se dozvě-
děli pomocí her a provedených 
výzkumů, kteří živočichové v půdě 
žijí, a  jak je pro náš život půda dů-
ležitá. Protože nám není lhostejné 
v jakém  prostředí žijeme, vyda-
li jsme se, sice opožděně, uklidit 
prostranství naší obce a to v rám-
ci Ukliďme Česko. Děti z družiny  
i ty, které do ní nechodí, pouklízely 
odpadky kolem všech ulic i náves.
Počasí se nám v červnu už vylet-
nilo, a tak jsme mohli s družinou 
podnikat výpravy po naší obci. 
První výpravy jsme podnikli na 

zrající třešně, kde si děti naplni-
ly nejen bříška, ale vyzkoušely si  
i své lezecké schopnosti. Po cestě 
jsme stihli nakrmit i ovečky s jeh-
ňátky. Další výpravy jsme podnika-
li k potoku na Dražkách, kde jsme 
testovali námi vyrobené lodičky  
a vodní mlýnky. Děti si  plavbu svých 
loděk užívaly a pomocí protků je 
popoháněly a vysvobozovaly z ná-
strah potoka. Mlýnky na tom byly  
o poznání hůř, protože v potoce 
nebylo dostatek vody, naštěstí 
nám zapršelo a mlýnky se nako-
nec zatočily. V červnu jsme neo-
pomněli ani na svátek tatínků - 
Den otců, který se slaví třetí neděli  
v červnu. Aby to tatínkům nebylo 
líto, vyrobily pro ně děti taky malé 
krabičky ve tvaru bonbonu, který 
naplnily sladkým překvapením.
Druhé pololetí nám uběhlo snad 
rychleji než to první  a my se po-
malu loučíme s tímto školním ro-
kem, ale už teď se těšíme na další 
dobrodružství v naší družině.
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MÍStNÍ KNIHOVNA
První polovina roku 2022 se pro 
knihovnu zatím vyvíjí velmi pěk-
ně. Obávali jsme se, jestli nedojde 
zase k nějakému omezení provo-
zu z důvodu epidemie covidu, to 
naštěstí nenastalo, a tak konečně 
mohou čtenáři využívat našich 
služeb zcela neomezeně. 

Na rozdíl od některých knihoven, 
které kvůli covidu zaznamenaly 
úbytek čtenářů, Místní knihov-
na Kudlovice si nemůže stěžovat. 
Každé úterý od 17.00 do 19.00 je 
v knihovně pěkně živo, čtenáři si 
chodí nejen vybírat knihy a ča-
sopisy, ale třeba jen tak posedět  
a zahrát si společně nějakou hru. 
Kromě běžné činnosti se nám 
podařilo zrealizovat i pár akcí. 
V březnu do knihovny opět při-
šly děti z místní základní školy.  
S prvňáčky jsme si přečetli krás-
nou pohádku 
V knihovně je lev, a tak už vědí, 
že jsou situace, kdy se může po-
rušovat výpůjční řád. Se staršími 

školáky jsme si povídali o tom, 
jak vzniká kniha a kdo všechno 
za jejím vznikem stojí. 
V krátkém čase jedné vyučovací 
hodiny si vyzkoušeli, jaké to je 
být spisovatelem, ilustrátorem, 
ale také korektorem.  
Červen je již tradičně spojen  
s pasováním prvňáčků na čte-
náře. Všechny děti prokázaly, že 
písmenka během prvního školní-
ho roku perfektně ovládly, a tak 
nic nebránilo tomu, aby byly pa-
sovány do stavu čtenářského. 

 Za odměnu dostaly tentokrát 
hned dvě krásné knihy. Jednu od 
knihovny, jak je zvykem, a druhou 
od paní starostky. Ta je obdarova-
la knihou Poznávací atlas regionu 
uherskohradišťsko a uherskobrod-
sko, ve kterém má svou dvoustra-
nu i naše obec. Po prázdninách 
budeme mít tento titul i ve fondu 
knihovny, takže si jej můžete při-
jít prohlédnout nebo půjčit.
 
Další titul, ve kterém naleznete 
zmínku o Kudlovicích a můžete 
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si ho v knihovně vypůjčit je kniha 
Krajinou vína 2. Jedná se o prů-
vodce po krajině zaslíbené vínu, 
a to nejen v oblasti jižní Moravy, 
jak bývá zvykem, ale i na Kro-
měřížsku nebo třeba Mostecku, 
kde se víno pěstuje na výsypkách  
z uhelných dolů. Kniha vznikla 
podle druhé řady cestopisného 
televizního cyklu Krajinou vína.

Dlouho očekávanou knihou je 
román Kateřiny Tučkové Bílá 
voda, ve kterém se prolíná příběh 
mladé ženy z počátku 21. století 
s událostmi spjatými s temným 
obdobím kláštera Bílá Voda, kde 

během náboženské perzekuce za 
komunistického režimu byly ná-
silím internovány řeholnice. 

Nelehký osud má také hlavní hr-
dinka knihy Hájovna, která se po 

svatbě v roce 1985 nastěhovala do 
vojenského prostoru, v němž jsou 
umístěni ruští vojáci. Jedné noci 
změní hloupá legrace nezvaných 
hostů její osud v tragédii a Linda 
se ocitne ve vězení. Po propuštění 
z vězení musí svést boj o vlastní 
dceru a najít sílu začít nový život.
Další novinkou je detektivní ro-
mán Dominika Dána Kočičí stopa, 
v němž vyšetřovatelé z oddělení 
vražd odhalují okolnosti složitého 
případu, na jehož počátku je bru-
tálně usmrcena kočka Lívie. 

Kočkami se to hemží i v novin-
ce pro děti Srandičky kočičí par-
tičky. Jedná se o bláznivé dobro-
družství podnikavé sedmičlenné 
kočičí party, která svými kousky 
převrací domácnost své lidské ro-
diny na naruby.

Milovníky fotbalu jistě potěší hu-
morný příběh Koumákův fotba-
lový tým. Koumák Pate si založí 

vlastní tým, Messi ani Ronaldo 
jeho nabídku členství v týmu ne-
přijmou, ale Pate naštěstí najde 
nové, o to však zapálenější hráče: 
co na tom, že jednomu je deva-
desát, druhý spí a bydlí v parku  
a třetí je třínohý pes.

Všechny tyto knihy a taky spoustu 
dalších titulů, časopisy, audiokni-
hy, albiknížky a hry si můžete půj-
čit každé úterý od 17.00 do 19.00 
hodin.
 
Bude-li situace příznivá, doufám, 
že po dvouleté pauze budeme 
moci na podzim opět v knihovně 
uspořádat kreativní dílničky. 
Veškeré informace o dění v knihov-
ně naleznete na webu knihovny 
kudlovice.knihovna.cz nebo na  
facebook.com/KnihovnaKudlovice.

Těším se na vás.
Dagmar Šiková

knihovnice



18

www.kudlovice.cz

žENSKÝ SBOR

Začátek roku provázela hlavně víra. Víra, že tento rok 
už nás neskolí žádná neobvyklá nemoc, žádný loc-
kdown ani jiná nepříjemnost a my budeme moci opět 
v plné síle vystupovat na festivalech a pódiích před 
plnými hledišti. Rozdávat radost, sílu a energii, kte-
rá čiší z každé písničky a kterou tak rády předáváme 
dál. Vždyť co je hezčího, než když divákům vykouzlíte 
úsměv na tváři a rozzáříte srdce radostí? 
S velkou chutí a motivací jsme tedy po vánoční pauze 
a všech těch předchozích začaly zkoušet. Protože nás 
v létě mimo jiné čekala účast na festivale s tematic-
kým zaměřením na folklor Slovenska, byl pro dnešní 
rok program jasný. Naučit se nové sady písniček od 
sousedů. 
Doba ale nepostupovala tak pozitivně, jak jsme oče-
kávaly. Mezi jarní vystoupení nám tedy v rychlosti 
přistál i Koncert pro Ukrajinu. V ostravském Evange-
lickém Kristově kostele jsme spolu s kapelou „11 po-
dob lásky“ rekrutovanou z původních Beránků a vlků 
odzpívaly krásný a dojemný koncert. Za účasti uprchlí-
ků z Ukrajiny, jejichž dojetí, ale i nadšení a poděkování 
nelze slovy vyjádřit…..
Spolu s mužským sborem jsme absolvovaly příjemné 
vystoupení v Ořechově a malý festiválek v areálu Bře-
zičky v Jankovicích, kam jsme byly pozvány již poněko-
likáté. Zazpívaly jsme si i v Kudlovicích při příležitosti 

Otevřených sklepů a na konci června tradičně odjely 
na přínosné soustředění do Nového Hrozenkova. 
A co nás čekalo dál? Náš společný čas nebyl jen  
o zkouškách a vystoupeních, připravily jsme dětem 
hudební stanoviště na Dětském dni 1.7., rády jsme 
zazpívaly k narozeninám v rámci velké oslavy kulatin 
prof. Pešáka. 
Spolu s naším milým Marianem Friedlem jsme se  
vypravily na vystoupení v rámci festivalu Valašské 
letokruhy, tentokrát v části Muziky na Kohútce a na 
konci srpna v rámci Frenštátských slavností v areálu 
Na Horečkách odzpívaly krásný noční koncert s velmi 
komorní atmosférou. 
Viděli jste nás v již zmiňovaných Napajedlích na Chod-
níčcích k písni, v Kudlovicích na Medovém zpívání a za 
pár dní se těšíme v Uherském Hradišti na Slavnostech 
vína. 
V listopadu si zazpíváme ve zlínské Zelenáčově šopě 
u příležitosti představení nového CD Lucie Redlové  
s názvem „Lidová Redlová“. Lucka na své nové CD, 
které vyšlo v květnu letošního roku, zařadila též pár 
folklorních písniček a přizvala dvě z nás jako hosty. 
Koncert už ale odzpíváme všechny a i přesto, že je Luc-
ka naší kamarádkou, moc si tohoto pozvání vážíme. 
Těšíme se na Vás – a kdo nestihl léto, věříme, že se 
potkáme nejpozději pod vánočním stromečkem. 
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KAPLE SV. ANDĚLů StRÁžNÝCH

V jarních měsících se nám po-
vedlo dokončit fasádu naší kaple 
sv. Andělů strážných. Fasáda do 
značné míry ovlivňuje vnější vizáž 
jakéhokoliv domu a zároveň jej 
začleňuje do veřejného prosto-
ru. Dům (v našem případě kaple), 
který má hotovou fasádu, přestá-
vá vypadat jako staveniště  a při-
jde nám už skoro hotový. Věříme, 
že se tím kaple stala jednou z do-
minant naší obce. 
V rámci této akce byl proveden 
také nový nátěr dřevěného podbi-
tí a další dílčí úpravy. Další etapou 
prací bylo dokončování prostoru 
věže, což zahrnovalo omítání a vý-
malbu stěn a vydláždění podlahy.
V různých stádiích příprav jsou 
nové vstupní dveře a okolní zpev-
něné plochy (chodníky a parko-
viště). Tyto práce bychom chtěli 
společně s obkladem soklu v le-
tošním roce dokončit. 
Uvědomujeme si, že okolí kaple 
je to, co můžeme nabídnout všem 
občanům Kudlovic, a to i těm, 
kteří do kostela nechodí. Proto 
bychom okolí rádi osázeli zelení  
a umístili zde lavičky. 
Další postup prací je také otázkou 
finančních možností spolku a ča-
sových možností členů a realizač-
ních firem.
Pokud jde o duchovní aktivity,  
v kapli se scházíme každý čtvrtek 
na pravidelných bohoslužbách  
(v letním čase se konají v 18:00 
a v zimním v 17:00). Na letošní 
Vánoce jsme po obci jednak roz-
místili Betlémské světlo a také do 
kaple postavili betlém zapůjčený 
z Babic. Atmosféra vánočně na-
zdobené kaple potěšila nejedno-
ho návštěvníka. 
V květnu jsme se scházeli v kap-
li na tradičních májových po-
božnostech. Na 10. června letos 

připadla Noc kostelů, do které 
jsme se zapojili. I když účast ne-
byla velká, povedlo se nám při-
pravit kulturně-duchovní večer, 
bylo možno si vyrobit svíčku  
a prohlédnout si morovou 
kapli, kterou se podařilo po 
delší době uklidit a otevřít  
k návštěvě.
V průběhu jara byl také  
vytvořen web 
www.kaplekudlovice.cz, 
který se snaží přinést infor-
mace o kapli a chystaných 
akcích.
Dokončování kaple by neby-
lo možné bez podpory dár-
ců, za ni všem děkujeme.
Budeme vděční všem, kdo  
nás jakkoli podpoří ať už fi-
nančně(č.ú.417900359/0800 
nebo nabídkou pomoci,  

radou, modlitbou, nebo účastí na 
akcích a bohoslužbách.

Vojtěch Batůšek
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SÚSEDÉ DOBŘÍ…

Už dlúho zme Vám slubovali, že sa dozvíte o velikéj slá-
vě, ná tož včíl ste sa dočkali. Ale všecko pěkně popořa-
dě, najprv tů o stromoch a kanáloch, jak už ste si zvykli. 
Lidi se.. a větr fúká. To sú dvě základní jistoty hasičů  
v Kudlovicách a tož nikeho nepřekvapí, že na první zá-
sah v novém roce, zme sa zešli při kanále u školy. Tam 
už to máme nacvičené a tož netrvalo dlúho a výsledky 
dobře odvedenej práce školních kuchařek pokračovaly 
ve svéj púti Kudlovickým podzemím.
V druhéj půlce ledna nám poprvéj došla na mobily 
zpráva: AED, záchrana osob! Košíky! Dojeli zme tam 
zarovno ze záchranků a tož zme omrkli prácu profesi-
onálů a pomohli osobu v bezvědomí vynést z baráka 
do sanity. 
Ten samý den odpoledňa spadl strom u mosta na Doli-
nu. To sa potem opakovalo skoro pravidelně po deseti 
dňoch eště dvakrát, enom pokaždéj na inším místě.
Aj pro letošek zme nachystali na hřišti kluziště. Letos aj 
s plachtů, aby nám ďúrkama v asfaltě neutěkala voda  
a s novýma světlama, aby bylo vidět od branky k bran-
ce. Akorát zme to nachystali na špatném místě. Lepší by 
to bylo na Špicberkách, tam prý letos aj chvílu mrzlo. 
Tož si chlapi zajeli zahrát hokej na kluziště do Napajedel. 
Výsledek večerního zápasu týmů Kravínská a Chmatov – 
dvě zlomené hokejky, přeražená paprča, zlomená brus-
la a ztracený puk. Ja, a Michal měl dva infarkty.
Vysvitlo slunko, začaly sa nalévat pupeny a nalétí  
zahrádkáři začali pálit travsko. Taky tradice. Jednúc 
na Paňhájoch, podruhéj na Dolině, pak zas nejaký ne-
dočkavý hřibař kúřil nad Jankovicama a chytla tráva  
v podrostě. Takové klasické jarní hašéní.
Před velikonocama nám znova rozkvétl Pomlázkovník 
u potoka. A nebyl sám, kdo rozkvétl. Aj naša Kateři-
na krásně kvete a vůbec nezáleží jaké je roční období.  
Začalo nás zlobit aj její čerpadlo. Už nejaký čas tak 
nejak podivno hrčelo, jak když hodíš kvočku do ždí-
mačky. Čerpadlo moselo ven a opravit. Abysme kon-
šelom nehodili vidly do rozpočta, rozhodli zme sa, že 
ho opravíme sami. Šak máme v jednotce dva mecha-
niky, svářeča a svačinářku, tož nás nemože nic překva-
pit. Překvapilo! Nedostatek náhradních dílů. A protože  

v jednotce nemáme zásobovača z Lutínskéj Sigmy, mo-
seli zme využít silu Fejsbúka. Netrvalo dlúho a ozval 
sa nejaký Francek z Dolní Horní (jméno a bydliště byly 
záměrně změněny z důvodu ochrany osobních údajů), 
že sa mu cosi válá ve stodole a že to pošle. Poslal, naši 
mechanici to dali dokopy, dokonce si aj vzpomněli, 
co z kama vytahli a… Tož jak na starém krámu, do ne-
čeho rýpneš a začne sa to sypat. Nakonec zme to ale 
dali všecko do rychtyka a jako bonus máme aj systém 
elektronického měření úrovně hladiny hasebního pro-
středku. Tož, dal tam pikslu ze žárovkama a podle teho, 
kolik je v téj kisni vody, tolik žárovek v téj piksli svítí. 
Tak sa to všecko pěkně zešlo, že když už byla Kateřina 
spravená, mohli zme ju postavit zpátky do opravenéj 
zbrojnice.
Spíš by sa hodilo řéct do novéj zbrojnice, lebo z téj 
staréj ostaly enom dvě zdi a kúsek stropu. Ale pěkné 
nám to chlapci od Kodrly udělali. Když dojedem od 
ohňa špinaví, máme sa kde opláchút a přezléct, když 
budem schůzovat a domlúvat kdy Vám zaséj zebereme 
staré železo, možeme si aj kafe uvařit a zehřát klobás-
ku. Šak viděli ste sami při tom slavném předávání. Do-
šlo Vás na tu slávu hromada, a to zme moc rádi. Vidět, 
že máte o hasiče zájem aj když Vám nehoří v kuchyni  
a necpe sa Vám septik do baráka. Tož pěkně děkujeme, 
aj paní starostce, zastupitelom, aj krajskému úřadu. 

Sú aj věci, o kerých sa dobře nepíše. To sú třeba vý-
jezdy, při kerých už sa pomoct nedá. Možeš dělat co 
chceš, jet jako 
závodník, být 
za šest minut 
na druhém 
konci okrska, 
skoro hodi-
nu masírovat 
srdce… Tož sa 
opatrujte!
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HIStORIE KUDLOVIC

  Milí Kudlovjané,
  
nedávno mě požádala paní sta-
rostka, abych poskytl informace 
o historii, památkách, případ-
ně o významných rodácích pro 
jednoho pána, který píše knihu  
o historii města Otrokovice a blíz-
kých vesnicích. Později se ještě 
taky ozval novinář, kterému jsem 
také poskytl  informace, a který 
pak obsáhle psal o Kudlovicích 
ve Slováckém deníku. Tak mě na-
padlo, že bychom se mohli o naší 
obci zmínit aspoň stručně v našem 
zpravodaji.
Mnozí z nás, jak se říká, dříve naro-
zených, toho mnoho o naší obci ví. 
A také mnozí četli zvláště z knížky 
Monografie Kudlovic od kudlovic-
kého rodáka pana doktora Josefa 
Hubáčka, dlouholetého profeso-
ra na hradišťském gymnáziu. Ale 
chtěl bych připomenout hlavně 
naši 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-
sti 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, platit 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 byly 
v trati Díly (to je území vlevo za 
dědinou směrem na Kudlovskou 
dolinu), nalezeny při obdělává-
ní nebo rekultivaci zemědělské 
půdy předměty z oné doby, jako 
např. kamenné dláto nebo stopy 
po větším sídlišti a některé další 
předměty. O rok později byl na-
lezen i hrneček na vaření z doby 
bronzové (stáří 1500 až 800 let 
př. Kr.) a v další trati zvané Záme-
za (to už je vlevo za kudlovickým 

potokem před Kudlovskou doli-
nou) byly nalezeny i žárové pece  
s pěti popelnicemi z oné doby. Na 
našem území byly nalezeny i min-
ce uherského krále Štěpána z roku 
1162 anebo 1163. Všechny tyto 
různé předměty byly nejprve ulo-
ženy v muzeu v Napajedlích, pod 
které Kudlovice jako pod okresní 
město v 30. letech min. stol. pat-
řily. Později se tyto předměty pře-
stěhovaly do muzea našeho dneš-
ního okresního města Uherského 
Hradiště.
O tom, že v naší vesnici pulzo-
val život už v dávných dobách, 
svědčí i to, že první vinohrady se  
u nás začaly vysazovat již v r. 1466 
v tratích Podhradčí a Bředské 
(to jsou pozemky za Kudlovice-
mi vpravo za dědinou směrem na 

Kudlovskou dolinu). Nejznámněj-
ší tratí se u nás pak staly Panihá-
je nad Kudlovskou dolinou, kde 
se začaly vysazovat vinohrady  
v r. 1657. Zde se vinné révě vel-
mi dobře dařilo. Podle odborníků 
je zde totiž složení půdy (jíl a ká-
men) a náklon svahu k jihu jako  
v burgundské vinařské oblasti 
ve Francii. A také velký vinařský  
odborník pan Ing. Křivánek  
ze šlechtitelské stanice v Polešovi-
cích vypěstoval na podnoži z Paň-
hájů odrůdu Rulandy (Burgundy) 
modré.
Jistě si mnozí z nás pamatují z hodin 
dějepisu, že podél Moravy vedla  
v pradávných dobách tzv. jantaro-
vá cesta, která spojovala pro cesty 
kupců a obchodníků země od Ja-
derského moře (tedy od jihu) se 
severními zeměmi až k Baltskému 
moři. A jedna její větev se odklo-
nila asi někde u Babic směrem ke 
Kudlovicím na tzv. cestu Hradskou, 
odkud mohli tito dávní obchodní-
ci putovat směrem na Kroměříž 
a dále. K této cestě se váže jed-
na zajímavá povídka o zbojnících  
a pokladu na Budačině. To ale zase 
třeba až příště.
Máme u nás v Kudlovicích ale i ně-
kolik vzácných sakrálních památek 
památkově chráněných, jako např. 
morová kaplička z r. 1663 (stojící 
při vjezdu do Kudlovic směrem od 
Babic po pravé straně, postavena 
občany jako poděkování Bohu za 
ukončení morové epidemie). Dále 
je to zvonice (někdy z roku 1870) 
a socha ku cti sv. Panny Marie 
Svatohostýnské uprostřed návsi, 
kterou postavila obec v r. 1880 
za velké podpory jedné rodiny při 
příležitosti oslavy padesáti let cí-
saře Františka Josefa I. Nesmíme 
zapomenout ani na dům č. 50, 
jak říkáme „U Strmenských“, kte-
rý je rovněž památkově chráněný 
a kromě jiného slouží jako ukáz-
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ka vesnického bydlení z přelomu  
19. a 20. století. Nejznámější sa-
krální památkou je v dolní části 
obce na křižovatce cest barokní 
vysoká kaple se sousoším sv. Jana 
Křtitele, jak křtí Ježíše Krista, po-
cházející z r. 1747. Je velmi obdivo-
vána nejen turisty, ale i opravdový-
mi 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, odklon  
z Kudlovického potoka a vedl  
mlýnským náhonem až ke mlýnu. 
Říkalo se mu horní potok a vlastně 
rozděloval dědinu na horní a dolní 
konec. A tak dodnes při velikonoč-
ním 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 ve 
Strahovském klášteře v Praze, byl 
i kaplanem v Jihlavě. Kromě toho 
byl i básníkem, jenž vydával své 
básně pod pseudonymem Fran-
tišek Kyselý. Byly vydány básně 
– poezie nazvané Omladině mo-
ravské, Na silnici a časopisy Osvěta  
a Vlast přinesly od něj hojně srdeč-
ných zpěvů, epických i lyrických, 
oslavující apoštoly Slovanů a taky 
slavnou minulost Moravy a Pra-
hy. Zemřel 22.10.1937 v Hradišťku  
u Štěchovic. 
Nesmíme zapomenout taky na 
našeho rodáka p. RNDr. Josefa 
Hubáčka, již zmíněného autora 
knížky Monografie Kudlovic, ale  
i okolních obcí. Za 2. světové vál-
ky působil jako odborný pracovník 
(1939-1946) studijního ústavu ve 
Zlíně. V létech 1946-1977 byl pro-

fesorem na gymnáziu v Uherském 
Hradišti. Zemřel 18.6.1992 v Uh. 
Hradišti. Naším rodákem byl také 
generál Janošek, který mimo jiné 
byl velitelem vojenského okruhu 
Znojmo a později pracoval na mi-
nisterstvu obrany v Praze. A nemů-
žeme opomenout ani nikdy zapo-
menout na naši rodačku a skvělou 
reprezentantku naší obce Jitku 
Šuranskou. Skvělá všestranně hu-
debně nadaná, která byla známa 
po celé naší vlasti, majitelka dvou 
Andělů a dalších ocenění. Úžasná 
umělkyně.
Tak to je pro osvěžení paměti 
našich spoluobčanů, hlavně té 
mladší generace. Troufám si říci, 
že tolik krásných sakrálních pamá-
tek a pěkné zajímavé historie má 
málokterá obec z našeho a blízké-
ho okolí. Jak vidíte, přestože jsme 
menší vesnice asi s tisíci obyvateli, 
je u nás poměrně hodně zajíma-
vostí z historie naší obce. Je na 
nás, abychom si toho všichni vážili.

Zdeněk Jabůrek 
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společenská kronika 2022

Narození dětí

Úmrtí

Jubilanti 2022

EMa ChrástKová
DaviD MiChalíK
isabElla Fajtlová

janošKová MariE 90
 
Slančíková Irena 85
MatySíková MarIe 85
ChráStek aloIS 85
hejdová anna 85
Pešl joSef 85
 
Grebeníčková jana 80
víCha oldřICh 80
bernhauer joSef 80
šeděnková božena 80
 
bernhauerová Marta 75
varMužová MarIe 75
válková anežka 75
bednaříková MarIe 75
vařeková anna 75
bílková jIndřIška 75
bílek aloIS 75
Sentl frantIšek 75
kubíčková Zdeňka 75
Sjekelová MarIe 75

sEvErinová libušE 70
šilCová MariE 70
škrabal Zdenek 70
FojtíKová MariE 70
rosíK KarEl 70
balíčková anna 70
rouZek jaroSlav 70
 

nejStarší občankou naší obCe je Paní 
dobroMIla kučerová 

šiMon hájEK 21.3.2022
frantIšek hejda 25.5.2022
MartIn juřena 18.8.2022

Narození dětí v roce 2022 s trvalým pobytem do 31. 8. 2022 
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