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Slovo starostky
Drazí občané,

Je to doba radostného očekávání velkého

začal nám adventní

křesťanského svátku – narození Ježíše Krista.

čas.

V době adventu se domy zdobí jmelím, které

Skončily polní prá-

má přinášet štěstí a požehnání celému domu.

ce, země odpočívá.
Nastal

čas

dlou-

Další rok je pomalu za námi. Každý z nás se

hých večerů, obdo-

může ohlédnout a zapřemýšlet, zda byl dobrý

bí klidu, rozjímání

nebo špatný. Co vše se událo a co se nám po-

a

Při-

vedlo... Přeji vám všem do dalšího roku 2022

chází svátky bla-

jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí

ha, pokoje, radosti

a spokojenosti.

zklidnění.

a veselí v kruhu rodinném. Svátky opředené
kouzlem obyčejů, písní, koled a pověr.

Renata Čechmánková
starostka obce

Advent vychází z latinského slova adventus,
což znamená příchod. Je to začátek liturgického roku, období čtyř neděl před 25. prosincem.
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Obecní úřad informuje
Kalendář Kudlovice 2022

Vážení spoluobčané,
v letošním roce vám byl
doručen obecním kalendáři se vzpomínkou naše
krásné tradiční Martinské
hody.
Věřím, že fotky, které jsem
pro vás připravila, vás
potěší.

OTEVŘENÍ BETLÉMU
PRO VEŘEJNOST
V průjezdu domu Strmenských je možnost
si prohlédnout slaměný betlém v životní
velikosti
od neděle 19. prosince 2021
do neděle 2. ledna 2022
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Aktualizovaný plán investic obce Kudlovice 2019 - 2022
Aktualizovaný plán investic obce Kudlovice v letech 2019 - 2022
název plánované akce
Chodník u hlavní silnice od Babic
Územní plán
Barevná zahrada u ZŠ Kudlovice
Dopravní automobil pro JSDH

rozpočtové
náklady (Kč)

dotace (Kč)

6 536 315

5 957 605

578 710

IROP

Dokončeno 03/2020

240 000

168 000

72 000

Zl.kraj

Dokončeno 08/2020

1 675 368

1 172 757

502 611

MMR

Dokončeno 07-08/2021

1 240 000

450 000
300 000

vlastní finance
(Kč)

490 000

dotace z

MV
Zl.kraj

Dokončeno 03/2021
Žádost byla zrušena.
Bude se upravovat rozpočet akce.

Historická alej Hradská

870 485

696 388

Notebook pro místní knihovnu

16 994

11 000

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

OPŽP

Poznámky

5 994

MK

1 945 147

MV

500 000

Zl. kraj

Dokončeno 10/2020

Realizace 2022

Měřiče rychlosti - 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 č. 12c – ul. Řadovky
Oprava MK č. 12c – ke hřišti

7 325 045
1 597 875

Chodník podél mlýnského
náhonu - Zástava

2 531 465

2 357 286

546 423

391 340

Veřejné osvětlení
u chodníku Zástava
Oprava mostu Dražky

6 251 100

Rekonstrukce a dostavba kanalizace (průtah obcí)

14 824 700

Oprava MK č.17c - Dolina

5 669 360

3 972 837

3 352 208
1 293 085

MMR

Realizace 04/2022
Dokončeno 11/2020
Dokončeno 10-11/2021. Úspora 174 179 Kč
Dokončeno 11/2021
Projektová dokumentace bez stavebního povolení

MZ
MMR

Podána žádost na dotaci
Projektová dokumentace dokončena 12/2021.
Žádost o dotaci 12/2021

Oprava fasády památkového
domu č.p.50 - Strmenských

194 217

234 756

Dokončeno 11/2020. Dotace byly čerpány 2017

Rekonstrukce rozhlasu Dolina
(kabeláž + reproduktory)

140 910

140 910

Dokončeno 06/2021

Domovní čističky odpadních
vod - Dolina

v přípravě

Přístavba mateřské školy

13 649 224

Opěrná zeď v ZŠ

1 800 000

Studie - dokončení 2021 Žádost o dotaci 2022
MMR
1 564 696
185 000

Projektová dokumentace dokončena 09/2021.
Žádost o dotaci 12/2021
Dokončeno 08/2021

Výsadba stromořadí

185 000

SFŽP

Nákup Multikáry

998 000

998 000

Dokončeno 10/2021
Dokončeno 06-07/2021

Příslušenství Multikáry

280 310

280 310

Dokončeno 06-07/2021

Studie rekonstrukce MK k Jakosu

v přípravě

Studie - dokončení 2022

Veřejné osvětlení náves

2 690 095

Realizace 2022. Výběrové řízení dodavatele 2022

Veřejné osvětlení u kaple
Andělů strážných

v přípravě

Projektová dokumentace dokončena 01/2022.
Realizace 2022

Aktualizováno 15. prosince 2021
Vysvětlivky:
Dokončené akce

4

Realizované akce

Připravované akce
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Projekty obce Kudlovice
CHODNÍK ZÁSTAVA
Rozpočtová cena: 2.344.516 Kč bez DPH
Realizační cena: 2.531.465 Kč bez DPH
Realizace: 10-11/2021
Dokončení: 11/2021
Konečná cena změny: 2.357.286 Kč bez DPH
Úspora: 174.179 Kč
U chodníku budeme řešit novou výsadbu, mobiliář,
parčík se vzpomínkou k historii mlýnského náhonu.

před

PO

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MK 12c - ul. řadovky
V prosinci 2020 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Výsledek měl být vyhlášen
30.4.2021, ale z důvodu velkého množství žádostí byl
termín odložen 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 jsme vybrali dodavatele
stavby – SVS Correct s.r.o.
Připomínáme občanům této ulice, pokud uvažují
o vybudování například přípojky vody, kanalizace
nebo plynu, aby tak učinili co nejdříve. Naopak pokud
uvažují o vybudování nájezdu, aby s ním vyčkali.
Rozpočtová cena: 7.325.045 Kč s DPH
Získané dotace: 3.972.837 Kč s DPH
Realizace: 03-08/2022

průtah obcí
V letošním roce mělo dojít v průtahu obce k realizaci přeložky vzdušného vedení do země. Firma EG.D.
měla tuto akci na letošní rok zaplánovanou, po vybrání dodavatele bylo ale z kapacitních důvodů rozhodnuto o posunutí termínu realizace na příští rok
2022.
Po dokončení projektové dokumentace na opravu
kanalizace a po vydání stavebního povolení jsme
podali žádost na Ministerstvo zemědělství o dotaci.
Čekáme na výsledek.
Co se týká samotného průtahu obcí, v současné
době probíhá zpracování projektové dokumentace
pro společné povolení.
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Projekty obce Kudlovice
STUDIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MK č. 01c – ulice k Jakosu
Na základě připomínek občanů k provozu na místní
komunikaci ulice k Jakosu, jsme se rozhodli zpracovat studii na úpravu a rekonstrukci dané komunikace s umístěním chodníku.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ
KOMUNIKACE MK č. 07c - U KAPLE

Na projektové dokumentaci se usilovně pracuje
a řeší se kolizní místa. Opět máme problém s majiteli pozemků, kteří odmítají dát souhlas s realizací
projektu na jejich pozemcích, projekt se předělává.
Po získání stavebního povolení budeme opět žádat
o dotaci.

REKONSTRUKCE MOSTU DRAŽKY
Projektová dokumentace je zpracována a v současné době tato akce stojí pouze opět na majitelích pozemků, kteří odmítají dát souhlas s realizací projektu na jejich pozemcích.
Po získání stavebního povolení budeme opět žádat
o dotaci.
Rozpočtová cena pro letošní rok: 6.251.100 Kč bez
DPH.
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Projekty obce Kudlovice
REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE MK č. 17c - DOLINA
Projektová dokumentace byla ukončena 09/2021.
Projekt je připraven pro podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Rozpočtová cena pro letošní rok:
5.669.360 Kč bez DPH

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL pro JSDHO
Cena díla: 1.240.000 Kč s DPH
Získaná dotace: MV - 450.000 Kč s DPH
Získaná dotace Zl.kraj – 300.000 Kč s DPH
Realizace: 03/2021

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ
ZBROJNICE
Další získaná dotace byla na projekt „Stavební
úpravy hasičské zbrojnice“ z Ministerstva vnitra,
Generální ředitelství České republiky. Žádali jsme
o podporu ze Zlínského kraje, kde jsme získali dotaci
v maximální výši 500.000 Kč. V současné době probíhá realizace díla.
Rozpočtová cena: 3.890.295 Kč s DPH
Získaná dotace: MV - 1.945.147 Kč s DPH
Získaná dotace Zl.kraj – 500.000 Kč s DPH
Realizace: do 09/2022
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Projekty obce Kudlovice
99.89 99.77

navržené keřové
výsadby
lithofon

99.86
2.00

ZŠ

99.66

dendrofon

silniční obrubník

tunel

trávník

99.61

TERASA ŠKOLY

pískoviště
s novou skluzavkou

navržené keřové
výsadby

100.98
99.50

100.90

100.00

stávající herní prvky

stávající chodníky
určené k bourání

0.70

96.84

pryžová sportovní
plocha

jahody

ovocné keře

nový dlážděný
chodník (šířka 1,2 m)
- betonová dlažba
Holland 200x200
x60 mm s parkovým
obrubníkem

naučná kamenné
tabule nášlapy

barevné
tabule

sud
na vodu

kovová síť

96.65
0.70

99.56

PO

naučné tabule

trávník

kreslící tabule

0.90

99.11

naučná tabule
- písmenka

zahradní
skříň

zpevněná dlážděná
plocha - betonová dlažba
Holland 200x200x60 mm
s parkovým obrubníkem
poličky

3.5
1.70

navržené keřové
výsadby
99.25

96.55

7.00

96.79
97.55

99.79

stávající vedení cest
naučná tabule - piškvorky
96.90

97.12

trávník

pryžový obrubník
na betonovém
základovém pasu
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letničky

stávající
altán

stávající
kuželky

stávající
basketbalový
koš

99.99

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.
V současné době je zpracovaná dokumentace na
stavebním úřadě a čeká se na získání stavebního povolení. V měsíci prosinci jsme podali žádost o dotaci.
Rozpočtová cena pro letošní rok:
13.649.224 Kč s DPH
Žádost o dotace: MMR – 12/2021
Realizace: 2022

stávající
odpadkový
koš

99.84

BUDOVA ŠKOLY

99.98

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

houpačka
HNÍZDO

lavička
99.78

stávající
přístřešek

Rozpočtová cena: 1.800.000 Kč bez DPH
Fakturační cena: 1.564.696 Kč bez DPH
Realizace: 2021

stávající trámové
schodiště

zeleninové
vyvýšené záhony

A´

OPĚRNÁ ZÍDKA V ZŠ

přitahovadlo

1.20

99.38

před

B

plocha na fotbal
99.89

dřevěné molo
s houpací lavičkou

1.20

Úpravy zahrady základní školy:
• chodník s hracími prvky
• venkovní výuková učebna
• hrací a naučné prvky
Rozpočtová cena: 1.675.368 Kč s DPH
Získaná dotace: MMR - 1.172.757 Kč s DPH
Realizace: 2021

BAREVNÁ ZAHRADA U ZŠ KUDLOVICE
Celková situace
M 1:100

12.10

BAREVNÁ ZAHRADA U ZŠ

poklop
na studnu

A

naučná tabule
- počítadlo

přístřešek (7 x 4 m)
s lavicemi a stoly
VYPRACOVAL
Ing. Petr Slovák,
Ing. Ladislava Nagyová
KONTROLOVAL

B´

Ing. Radek Novák
Ing. Ladislava Nagyová

INVESTOR

Obec Kudlovice

STAVBA

BAREVNÁ ZAHRADA U ZŠ KUDLOVICE

FORMÁT 6 x A4

1

2

3

ARCH.ČÍSLO

ČÁST

DATUM

4

5

6

STUPEŇ DOKUMENTACE

OBSAH

MĚŘÍTKO

ZAK.ČÍSLO

DSP

Celková situace

Únor 2019

M 1:100

V.Č. 3
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MULTIFUNKČNÍ VŮZ – MULTIKAR
Zastupitelstvo rozhodlo pro potřeby obce a služby
občanům investovat z rozpočtu obce do multifunkčního vozu. Po výběrovém řízení byl vybrán vůz Multicar 4x4 M30 s hákovým nosičem. K tomuto vozu
bude pořízeno příslušenství na zimní i letní údržbu
(zimní sypač, čelní radlice, zametací zařízení, kontejner na suť, kontejner pozink korba).
Cena vozu: 998.000 Kč bez DPH
Cena příslušenství: 280.310 Kč bez DPH
Realizace: 07-08/2021

VÝSADBA STROMOŘADÍ
V letošním roce jsme podali žádost na Statní fond
životního prostředí na výsadbu stromořadí po levé
straně z Kudlovic směr na Kudlovickou Dolinu. Dotaci jsme získali ve 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 čističky odpadních vod“.
O projekt má zájem více jak 50% občanů, proto jsme
se rozhodli na tomto projektu pracovat. Po ukončení
projektu, budeme žádat o dotaci.
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Akce - které proběhly
Příměstský tábor – 12. - 17. 7. 2021

otevřené sklepy – 17. 7. 2021

Dětský den – 24. 7. 2021
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Akce - které proběhly
medové zpívání – 14. 8. 2021

slavnosti vína – 10. 9. 2021

setkání důchodců – 15. 10. 2021

vítání občanků – 24. 10. 2021
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Akce - které proběhly
lampionový průvod – 26. 10. 2021

Hody – 6. - 7. 11. 2021

sázíme stromy – 20. 11. 2021
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Akce - které proběhly
vánoční jarmark – 21. 11. 2021

Rozvícení vánočního stromu – 27. 11. 2021

vítání občanků – 5. 12. 2021
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odpady 2021 - Kontejnery na tříděný odpad
Vážení občané,
jak jistě víte, provádí firma VODOVOD BABICKO, kromě dodávky pitné vody, také ve vaší obci svoz tříděného
odpadu. Na určených místech obcí naleznete kontejnery na papír, plast, bílé či barevné sklo a někde i kontejnery na kov či nápojové kartony.
Určitě jste si všimli, že odpadu, který se třídí, je čím dál více. Jsme velmi rádi, že důsledným tříděním dochází
ke zlepšení životního prostředí. Chtěli bychom touto cestou zmínit alespoň pár věcí, na které dennodenně
narážíme.
Nejčastěji se setkáváme s tím, že papírové krabice a plastové obaly nejsou téměř vůbec sešlapávány a obce
tím pádem platí nemalé finanční prostředky za zbytečný svoz vzduchu.
Dále bychom chtěli požádat, aby se neshromažďoval odpad u kontejnerů, do kterých se už nevejde! Není
přece možné, aby pracovníci svodu odpadů či obecní pracovníci permanentně tento odpad uklízeli? To vše
potom stojí obce, a tedy i vás, další finanční prostředky, které by mohly být použity na daleko prospěšnější
činnosti.
Závěrem bychom chtěli zmínit, co do tříděných kontejnerů patří a co ne:
Papír (modré popelnice):

Plast (žluté popelnice):

Patří:
• časopisy, noviny, reklamní letáky,
• sešity
• knihy bez pevné vazby
• papírové obaly, krabice, vše z lepenky
• obálky s fóliovými okénky
• kancelářský papír
• výkresy
• použité papírové kapesníky a papírové utěrky

Patří:
• fólie (též potravinářské, stretch folie - nesmí být
ale mastné nebo silně znečištěné zbytky jídla
• igelitové sáčky plastové tašky
• obaly od drobných balených potravin – řiďte
se recyklační značkou na obalu, někdy jde totiž
o kombinaci plastu a aluminiové fólie, což se
nedá recyklovat a patří do směsného odpadu
• sešlápnuté PET lahve - u těch, co jsou obalené
smršťovací folií, která kopíruje tvar láhve, tento PVC přebal svlékněte - jinak nepůjde PETka
zrecyklovat
• plastové kelímky od jogurtů a mléčných výrobků
(stačí důkladně vyškrábat od zbytků jídla)
• plastové vaničky od ovoce a zeleniny
• HDPE duté obaly - nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků, kapsle od pracího gelu; pozor
– čtěte na etiketě, zda není nutné odnést do nebezpečného odpadu (sběrný dvůr)
• PET lahve od jedlých olejů (pouze důkladně vymyté, bez známek mastnoty)
• plastové jídelní termoboxy (po odstranění zbytků
jídla a mastnoty)
• plastové nápojové kelímky
• plastové obaly od CD a DVD
• plastové síťky od ovoce
• nápojové kartony od mléka, mléčných výrobků,
nealkoholických nápojů a vína
• plechovky od nápojů
• aluminiová fólie na potraviny – nutno zmuchlat
do větší koule, která při tavení neshoří
• hliníková víčka od jogurtů (zmuchlejte do koule);
pozor, některá víčka od jogurtů jsou kombinací
plastu a papíru, takže nejdou recyklovat a patří

Nepatří:
• vlhčené ubrousky
• pleny
• hygienické potřeby
• mokrý, mastný nebo znečištěný papír
• povoskovaný papír
• papír s laminací
• fotky, fotografický papír
• pečící papír
• uhlový papír
• ruličky od toaletního papíru
• papírová plata od vajíček
• bublinkové obálky
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proto do směsného odpadu
• alobal a ostatní kovové předměty (menšího objemu) z domácností
• hliníkové kalíšky od čajových svíček - zbytek vosku nevadí, vyhoří při tavení hliníku
Nepatří:
• obaly se zbytky jídla
• plastové tuby od pleťových masek, tuby od zubní
pasty, kartáčky
• PET lahve nevyprázdněné
• molitan (houbičky na nádobí)
• stavební polystyren se zbytky lepidel
• podlahové krytiny, PVC
• novodurové trubky
• silonové punčochy
• gumové rukavice
• silonové štětinky od zubních kartáčků a kartáčů
na nádobí – je potřeba odlomit a hodit do směsného odpadu
• měkké sáčky od kávy
• měkké sáčky od potravin v prášku
• obaly od bramborových lupínků
• nápojové kartony se zbytky nápojů či potravin
• plastové hračky s obsahem kovových dílů
• sklolaminát (vany, umyvadla, sprchové vaničky)
Sklo (zelené popelnice):
Patří:
• skleněné lahve od nápojů a oleje, dochucovadel
• tabulové sklo z oken a dveří – patří do barevného
skla
• sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, dětských přesnídávek a příkrmů - rozbité skleničky
(netřeba vymývat, stačí vyškrábnout, drobné
znečištění u skla nevadí)

• skleněné láhve od oleje – pozor, plastové víčko
vyhodit do plastu
• skleněné obaly od vonných svíček (zbytek vosku
nevadí, shoří při zpracování)
• skleněné flakonky od parfémů
• zavařovací sklenice
• varné a laboratorní sklo
Nepatří:
• plexisklo
• keramika
• porcelán
• sklolaminát
• pozlacené nebo barvené sklo
• zrcadla
• drátěné sklo
• autosklo
Kov (černé popelnice):
Patří:
• kovové obaly od tekutin
• kovové nádoby
• kovový spojovací materiál
• drobné kovové výrobky
Nepatří:
• tlakové nádoby (bombičky na sifon, bomby od
plynu)
• elektrospotřebiče
Přeji všem hezké Vánoční svátky a všeho dobrého
ale hlavně zdraví nejen v roce 2022.
Ivo Podškubka
VODOVOD BABICKO

15

www.kudlovice.cz

mateřská školka

Dovolte, abychom Vás seznámili
s tím, co se událo na naší malotřídní škole za poslední půlrok. Epidemiologická situace byla prakticky
od září jako na houpačce, prezenční výuku střídala distanční výuka, ale přesto jsme stačili uskutečnit některé naplánované akce.
V prosinci to byl projektový den
s názvem „S písničkou jde všechno
líp“. Do školy jsme přišli slavnostně oblečeni a těšili se mimo jiné
na koncert Filharmonie Bohuslava Martinů s názvem Den hraček.
Nejeli jsme do krajského města
Zlín, ale netradičně jsme sledovali
koncert živě online ve třídách.
Dále nás čekalo vánoční fotografování, 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 Mikuláš s čertem a andělem navštívil
děti v jednotlivých třídách. Před
zimními prázdninami děti nebyly
ochuzeny ani o krásné předvánoční dopoledne. Každá třída
16

měla zvlášť svoji malou besídku
s rozdáváním dárečků, vánočními
zvyky a koledami...
Začátek kalendářního roku jsme
zahájili prezenční výukou žáků
prvního až třetího ročníku, doma
na distanční výuce zůstali žáci
čtvrtého a pátého ročníku. Epidemiologická situace se však zhoršila a od 1. března distanční výuka
probíhala ve všech ročnících. Částečná změna nařízení nám dovolila individuální konzultace pro
žáky čtvrtého a pátého ročníku.
A přišel dlouho očekávaný den 12. duben, kdy se celá naše škola
vrátila k prezenčnímu vyučování,
samozřejmě za dodržování protiepidemických opatření. Tady se
ukázala výhoda malotřídních škol,
především v tom, že se žáci nemuseli střídat ve výuce rotačně a díky
tomu byl návrat dětí do školy o to
jednodušší. S nástupem do školy
nastala mimo jiné povinnost testování žáků a zaměstnanců antigenními testy.
I naše školní družina fungovala na jaře úplně jinak, než
jsme zvyklí. Žáci se nepotkávali
v jedné učebně, ale družinu trávili
ve svých třídách. Společně pak
mohli být venku na školní zahradě. Ještě v únoru v jednotlivých
třídách proběhl malý karneval.
Děti přišly do školy v maskách
a rázem bylo vyučování pestřejší,
když v lavicích s námi seděli Spidermani, princezny, Harry Potter,
Bezzubka a další zajímavé bytosti.
Školní družina se v květnu zapojila
do výtvarné soutěže, kterou organizovalo SVČ Klubko Staré Město. Soutěž nesla název „Můj volný
čas“. Děti se s velkou chutí vrhly
do práce a jejich výkresy budou
čekat na případné ocenění. Další
zajímavou akcí v ŠD bylo promítání 3D filmu 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 škola zapojila, patří „Ukliďme Česko“. Poslední dubnovou sobotu
nás vzbudilo dlouho očekávané
sluníčko a v pracovním oblečení
a s velkým odhodláním jsme se
zapojili do sbírání a úklidu odpadků v Kudlovicích i na Dolině.
A teď zpět k zajímavostem na školní půdě. V květnu se nám rozběhla 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 očekávaná akce uskutečnila. Děti z naší
mateřské a základní školy, někteří
rodiče a zaměstnanci školy se převlékli do čarodějnických kostýmů
a rázem se stala naše zahrada
jejich čarodějnickým domovem.
Bylo připraveno i hledání pokladu. Aby to hledání bylo zábavné,
zajímavé a poučné, musely děti
splnit úkoly, které našly na různých místech zahrady. Chodily si
pro kontrolu za vyučujícími a vždy
se posouvaly blíž a blíž pokladu,
který nalezly. Pak se mohli všichni občerstvit opečenými špekáčky,
společně se pobavit… Přenocovat
ve škole jsme kvůli protiepidemickým opatřením nemohli, ale i tak
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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 vrátit do novějšího prostředí.
Chceme poděkovat touto cestou zaměstnancům školy, paní
starostce, 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

se akce podařila, 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
části 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
probíhá Náboženství a Dyslexie.
Ke Dni matek a otců si děti pro
své rodiče přichystaly překvapení
a vyrobily originální praktické dárky. Postačily jim k tomu bavlněné
tašky, které děti pomalovaly
barvami na textil a potiskly bramborovými tiskátky.
Na přelomu května a června byl
přistaven na návsi v Kudlovicích
zvláštní kamion s vybavenou
učebnou. Tam po skupinách
děti docházely na interaktivní
program zaměřený na polytechnickou výuku s ukázkami pneumatiky, robotiky a 3D tiskárny.
Originální seznámení se s vědou
mělo u dětí velký úspěch, zvláště
když si samy mohly vyzkoušet na-

příklad tisk na 3D tiskárně, zapojování pístů atd.
Už se přiblížil Den dětí a my jsme
pro naše školáky přichystali zábavné dopoledne na zahradě
U Strmenských. Děti čekaly soutěže, 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 celodenní výlet do Kurovického lomu. Je
to místo ojedinělé svou přírodní
lokalitou, téměř na dosah našemu
bydlišti. 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 Zahradní slavností. Prvňáčci budou
pasováni na čtenáře – určitě nás
překvapí svými čtenářskými dovednostmi. Také budeme pasovat čtyři předškoláky na školáky
a rozloučíme se s našimi třemi
páťáky… a hurá do teploučkého
léta!
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Střípky ze Základní školy Kudlovice
Prázdniny uběhly jako voda a už tady máme prvního
září, dlouho očekávaný den, kdy jsme se na sebe všichni moc těšili. Nový školní rok 2021/2022 zahájila paní
ředitelka Mgr. Barbora Havlíková. Přivítala všechny zaměstnance, žáky, rodiče a představila dva nové žáky,
kteří se do naší obce nastěhovali. Rovněž představila
a přivítala šest našich nových prvňáčků, které bude vyučovat paní učitelka Mgr. Tereza Chlachulová. Prvňáčci
si odnášejí z prvního dne v naší škole upomínkový dáreček, aby na tento významný den mohli vzpomínat.
Poté si vzala slovo paní starostka Renata Čechmánková,
která všem popřála krásný nový školní rok a rovněž přivítala naše nové žáky.
Školní rok se rozběhl v pohodové atmosféře, částečně
ovlivněný epidemiologickou situací a nařízeními, která
všichni dodržujeme.
Takovou první podzimní klasickou akcí, která proběhla
na naší škole, byla Drakiáda. Ta patří už tradičně školní
družině. Děti si vyráběly draky, chystaly se na dlouho
očekávané odpoledne na hřišti v Kudlovicích. Účast
dětí a rodičů byla velká, počasí přálo, vítr foukal a vyrobení nebo koupení draci létali jedna báseň. Všichni se
mohli i občerstvit, akce se vydařila.

procházka „Človíčkova stezka“, kde si vyzkoušeli různá
sportovní odvětví – skoky, lezení, házení. Úkoly děti
plnily v krásném areálu a jednotlivá cvičiště byla velmi
originálně utvořena zvláště z přírodního materiálu. Své
výkony si děti zapisovaly do kartiček, nakonec si sečetly body a získaly odměnu. Ani o hodinový trénink pod
dohledem sportovního trenéra děti nepřišly. Staly se
na chvilku mladými nadějnými tenisty. Akce se vydařila
a dětem se moc líbila.
Žáci 4. a 5. ročníku nebyli o nic podobného ochuzeni,
absolvovali výukové dopoledne na Dopravním hřišti
v Uherském Hradišti. Tady si vyslechli teoretickou část
zaměřenou na bezpečnost silničního provozu jízdu na
kole. Poté si nabyté vědomosti vyzkoušeli v praxi jízdou
na kole na dopravním hřišti, které bylo plné dopravních
značek a semaforů. Akce se žákům líbila, s radostí ukázali své cyklistické dovednosti a znalosti.

Jelikož máme rádi pohyb a sportování, vydali se žáci
1. – 3. ročníku jedno dopoledne do sportovního centra
Rybníček ve Starém Městě. Tady je čekala interaktivní

Jako každoročně i letos jsme věnovali hodiny výtvarné
výchovy přípravě lampionového průvodu v obci. Děti
vyrobily ze sklenic a krepového papíru krásné bílo oranžové lampičky, které zdobily okna a schody naší školy,
když kolem procházel průvod. Škola se krásně rozsvítila
a tvořila pěknou estetickou kulisu.
Protože se naše škola nachází v srdci Slovácka, nemůžeme nezmínit přípravu na nádhernou akci obce „Martinské hody s právem“. I děti ve školní družině chtěly
být součástí této folklorní akce a vyrobily různé růžičky,
slovácké ornamenty a ozdobily ploteček před naší školou – „HODY MILÉ HODY“ – mohly začít…
Letos jsme si naplánovali celodenní výlet do Zlína, kde
nám paní starostka domluvila prohlídku velmi atraktiv18
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vicích. Tato akce, která čerpala z obyčejů života na vesnici, byla nejen pro rodiče a ostatní občany Kudlovic,
ale hlavně pro žáky a jejich paní učitelky velmi vydařená. Vánoční jarmark zahájili žáci celé „kudlovské“ školy s krásným programem plným koled a vinšování. Po
kulturním programu si všichni mohli vyrobit vánoční
dárečky, ozdoby na stromeček nebo adventní věneček
na stůl. Fantazii se meze nekladly a všem se akce v této
nelehké době moc líbila.

ního místa Filmové ateliéry Zlín. Pro děti byly připraveny zábavné workshopy – zkusili si animaci krátkého
filmu a mnoho dalších zajímavostí. Pak jsme se všichni
přesunuli do Zlínského mrakodrapu – 21. správní budovy, kde si děti prohlédly interiér a výtahy. Tato budova
má 16 pater a je vysoká 77,5 metru. Na střeše budovy
je nádherná vyhlídková terasa na město. V našem krajském městě se nám moc líbilo.

Také letos jsme ve škole vyráběli zajímavosti z dýní, které děti poctivě do školy přinášely. Protože naše školní
zahrada prochází kompletní rekonstrukcí a nyní nemůžeme zahradu využívat, ozdobili jsme si dýněmi alespoň školní okenní parapety.
Pomalu a jistě se vkrádá od našich srdcí ADVENT. Ani
my nezůstaneme pozadu. Připravili jsme Vánoční jarmark s vystoupením žáků na Kulturním domě v Kudlo-

Ani letos nechceme ochudit o dárečky některé seniory,
kteří žijí osamoceně. Chtěli bychom jim udělat radost,
a proto jsme se opět zapojili do projektu “Ježíškova
vnoučata“, který už také začíná být na naší škole tradicí. Za finanční příspěvky některých žáků a zaměstnanců
školy jsme pořídili krásné dárky pro klienty dvou domovů s pečovatelskou službou v našem kraji.
Závěr kalendářního roku 2021 na naší škole už tradičně
provází ADVENT. Každé ráno se v tomto čase sejdeme,
zklidníme se, čteme si, zpíváme si, děti plní úkoly a to
všechno v příjemně vánočně vyzdobeném interiéru
naší školy. Snad na nás letos nezapomene ani Mikuláš,
čert a anděl s nadílkou.
Před odchodem na vánoční svátky se už těšíme na vánoční dopoledne v naší škole, kdy si rozdáváme dárečky, zpíváme koledy, ochutnáváme cukroví, zkoušíme si
staré vánoční zvyky a to všechno u rozsvíceného vánočního stromečku…
Závěrem tohoto roku bychom chtěli popřát všem
krásné a radostné Vánoce a v novém roce 2022
hlavně zdraví, sílu a optimismus.
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Místní knihovna
Blíží se konec roku, a to je čas bilancování a ohlížení se zpátky. Jaký byl
rok 2021 z pohledu knihovny? Divoký, místy smutný, ale vlastně i radostný. Vezmu to hezky popořadě.
Před rokem byl v knihovně započat sběr odpovědí Dotazníku
spokojenosti čtenářů se službami
knihovny. Covid a lockdown sběr
přerušil, takže se celá dotazníková
akce protahovala, až byla definitivně ukončena ke 30. září 2021. Dotazník vyplnilo celkem 34 čtenářů
a z výsledků vyplynulo, že jsou
s nabídkou knih spokojeni nebo
velmi spokojeni. Jeden respondent
ve své odpovědi uvedl, že by uvítal
otevřeno o víkendu. Uvidíme, co se
s tím bude dát dělat. 88 % uživatelů
knihovny dalo celkové úrovni poskytovaných služeb známku 1, což
mě velmi těší. Za tento výborný výsledek jsem moc ráda. Neusnu ovšem na vavřínech, ale beru to jako
závazek do budoucna, pracovat na
poskytovaných službách a vylepšovat je tak, abych vás ani v budoucnu nezklamala.
A tím se dostávám k novinkám,
které knihovna nabízí. V létě jsem
rozšířila nabídku knihovny, kromě
knih, časopisů a deskových her se
půjčují i audioknihy. Jedná se o
CD zapůjčené z výměnného fondu
v Uherském Hradišti. Po nějakém
čase je vrátím a přivezu jiné. Navybírala jsem mix pohádek, příběhů
pro děti ale i audio verze románů
pro dospělé.
Druhou novinkou je rozšíření nabídky o Albi knížky. Rodiče a děti jistě
dobře znají hit posledních let Albi
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tužku a knihy Kouzelného čtení.
Pokud už mají vaše děti vlastní knihy okoukané, můžete si v knihovně půjčit nové knížky. V nabídce
máme celkem 10 titulů pro menší
děti ale i školáky. Můžete si půjčit
např. logopedické knihy Když myšky šeptají a Když roboti brebentí,
knihy o vesmíru, lidském těle nebo
procvičit vyjmenovaná slova.
S příchodem školního roku jsme
využili příznivé epidemické situace
a opět navázali spolupráci se školou. Děti všech ročníků přišly v říjnu do knihovny na čtenářskou lek-

ci. Kromě toho, že si připomněly, co
všechno a kde v knihovně najdou,
jak se mohou stát čtenářem, tak
si také zahrály knižní domino a ti
starší si zahráli na pracovníky marketingu a přemýšleli nad reklamními slogany propagujícími čtení
a knihovny. Současně jsme opět
spustili naši celoroční hru - budování knižní tvrze. Každý dětský čtenář
poté, co přečtu knihu, dostane jednu cihličku, kterou nalepí na velký
papír na nástěnce před knihovnou.
Čím víc knih děti
přečtou, tím dříve
tvrz postaví. A jak
bude vypadat záleží jen a jen na nich.
Možná
vznikne
krásný hrad, možná
to bude nikdy nedostavěná zřícenina.
Uvidíme v červnu.

Návštěva knihovny v rámci výuky je
u dětí velmi oblíbená, ani se jim nechtělo odcházet zpět do školy. Řada
z nich si odnášel s sebou nové knihy
nebo alespoň přihlášku. Následující úterky bylo v knihovně opravdu
velmi živo, občas se tvořila i fronta
přede dveřmi, protože se děti přicházely zaregistrovat do knihovny.
Někteří k tomu přibrali i sourozence a rodiče, a tak se nám množství
čtenářů pěkně rozrůstá, za což
jsem moc ráda. Bude-li to jen trochu možné, určitě během zimních
měsíců uspořádáme se školou další
kolo čtenářských lekcí.
V době psaní tohoto příspěvku plánuji vánoční dílničky pro děti. Jestli
proběhnou nebo ne, je v současné
době ve hvězdách. Situace se horší
a nikdo neví, co bude za týden, natožpak před Vánocemi. Doufám, že
ano. Děti i já se na ně moc těšíme.
Chtěla bych vám všem, se kterými
se pravidelně potkávám v knihovně
poděkovat za přízeň, jsem ráda, že
navzdory těžkým časům, kdy celorepublikově knihovny zaznamenaly
velký pokles návštěvníků, je Místní
knihovna Kudlovice výjimkou a je v
ní každé úterý velmi živo. A ty, kteří
si zatím cestu do knihovny nenašli,
bych chtěla pozvat, ať se přijdou
podívat a třeba jim padne něco
zajímavého do oka. Jsme malá vesnická knihovna, která se ale snaží
držet krok. Důkazem je přiložená
ukázka nových titulů, které v posledním roce přibyly do knihovny.
Všem vám přeji krásné Vánoce
a v novém roce hlavně pevné zdraví.
Dagmar Šiková
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15 roků lásky
Nejnovější román z pera Patrika
Hartla, který vypráví o dvaatřicetiletém Alešovi, který se jednoho
dubnového odpoledne roku 2001
zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou porci lásky, že by to
porazilo i vola. Tento román vypráví
o všem, co musel zvládnout, aby se
s tou láskou naučil žít.

tiletou stařenku? Všechny indicie
ukazují na neznámou ženu, která
byla viděna ve společnosti řádové sestry jako poslední a nyní není
k nalezení. Když dojde ke druhé
brutální vraždě, začnou se množit
náznaky, že oba případy spolu souvisí. Major Toni Morales při svém
pátrání narazí na nepředstavitelné
tajemství, které sahá do časů, na
něž by mnozí nejraději zapomněli.

Budoucí královna: příběh Alžběty
a prince Phillipa
Podmanivý příběh královny Alžeběty a prince Phillipa pootvírá bránu do tajných komnat královského
paláce a na pozadí událostí druhé
světové války přibližuje historii jejich vztahu.

Oceán mezi námi
Poutavý román inspirovaný skutečnými událostmi. Matka i její syn,
rozděleni tragédií během 2.světové
války, bojují o svoje znovushledání.
Po leteckém náletu je v Londýně
nalezena bloudící žena. Zpočátku
si nepamatuje, kým je ani co se
přesně stalo, vybavuje se jí matně pouze to, že ztratila něco velmi
vzácného. Mezitím její syn čeká
v sirotčinci a doufá, že se jeho matka vrátí. Posléze si ho jako domnělého sirotka adoptuje osamělá žena
z Austrálie. Pak ale objeví tajemství
jeho minulosti. Měla by mlčet?
Nebo řekne pravdu a bude přitom
riskovat ztrátu chlapce, který se
mezitím stal součástí jejího života?

Coura
Česká herečka Jana Bernášková v
románu pro ženy otevírá s humorem a nadhledem ožehavá témata, o nichž se často jen šeptá nebo
pokrytecky mlčí. Je možně milovat
dva muže? Anebo snad ženu, i když
nejste na holky? A jsou opravdu na
prvním místě v životě každé ženy
její děti, nebo je to jen klišé?
Dcery hněvu: vražedná Mallorca
Detektivka odehrávající se v atraktivním prostředí Mallorky. U paty
hradeb v Palmě byla nalezena zavražděná jeptiška. Kdo by však měl
důvod zabíjet zbožnou devadesá-

Žárlivost a jiné povídky.
Strhující sbírka napínavých příběhů
od krále severské krimi. Nevěra se
nevyplácí, a nakonec vždycky vyjde
najevo. A když se vášeň proplete
se žárlivostí, k pomstě zbývá už jen
krůček. Dva úplně stejní horolezci
bojují o krásnou řeckou servírku.
Taxikář nachází v šéfově autě náušnici své manželky. Žena letící z New
Yorku do Londýna se kvůli manželově nevěře rozhodla spáchat sebevraždu a bez okolků své plány svěřuje podivnému spolucestujícímu.
Nebezpečný kolotoč silných emocí

se dává do pohybu… a už nepůjde
zastavit.
Ztřeštěný dům na stromě 104 pater
Pokračování úspěšné knižní série pro děti, kde Andy a Terry pro
všechny nachystali další pěknou
kupu zábavy. Jak prohlásil Jeff Kinney - autor Deníku malého poseroutky - Griffithovy vtipy s každýn
patrem šplhají výš a výš!

Dračí nezbedové tropí neplechu
Výchova malých dráčků může být
pěkně ošemetná záležitost! Ava
a Jack jsou nadšeni. Jejich rodina
byla vybrána v projektu Draci do
rodin a teď mají doma dva nové
kamarády. Dračí nezbedové brzy
vtáhnou sourozence do nekonečného víru neplech, chrlení ohňů
a bláznivých dobrodružství.
Kam odešlo mé hovínko
Co se asi stane, když se na toaletě spláchne? „Kam odchází moje
kakání?“ Tak se ptají snad všechny
děti na světě. Objevte skrytý svět
potrubí a páchnoucích stok. Přímo
pod vašima nohama se toho děje
víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Tato kniha provede všechny
malé čtenáře každou fází kanalizačního systému, od spláchnutí přes
čističku odpadních vod a koloběh
vody v přírodě až po návrat do vodovodních trubek.
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ženský sbor
„Holky, máme tady další číslo Zpravodaje, ohlédněte se
a zkuste zase popsat Váš letošní rok“ – zněla prosba paní
starostky letos v říjnu.
„To nebude problém, vždyť jsme měly plnou sezónu“, řekly jsme si. Ale abychom se neopakovaly, otevřely jsme si
článek z minulého čísla a téměř s uleknutím zjistily, že jej
můžeme takřka kopírovat. Pandemie koronaviru nám nedovolila vystupovat na jaře, zavírala jednu akci za druhou
na podzim. A letos?
Možná bychom začaly koncem článku z minulého roku –
vyhlídkou na další spolupráci s Marianem Friedlem, který
nás opět přizval k natáčení svého připravovaného CD s názvem „Šel gajdoš chudě do světa“. A jak slíbil, tak udělal.
I přesto, že byl nucen kvůli všemožným restrikcím natáčení desky několikrát odložit. I přesto, že spolu jednotlivé
složky nemohly zkoušet. Všichni jsme ale dělali, co bylo
v našich silách, a jen co Vláda ČR rozvolnila opatření zabraňující přejezdům okresů, vyrazili jsme do Frenštátu
pod Radhoštěm náš repertoár nahrát. Povedlo se, deska
k 60. narozeninám našeho gajdoše, velmi významného
a známého valašského hráče na gajdy, Vlastika Bjačka,
spatřila světlo světa.
Když jsme se ji vydali pokřtít na Rožnovské slavnosti,
3. 7. 2021, pořad pojatý jako hravá přednáška s názvem
„Šel gajdoš chudě do světa“ přenášela TV Noe. Celý den
bylo krásné počasí, večer se ale nad rožnovským skanzenem zatáhlo a v průběhu pořadu začalo tak silně pršet, že
musel být přenos přerušen. Na jednu desku docela dost
smůly najednou, co říkáte? Nic to ovšem nemění na tom,
že je to deska opět velmi kvalitní, dělaná s láskou a velkou
pokorou tak, jak je Marianovi vlastní.
Dlouhou dobu to vypadalo, že naše léto bude ve znamení
jedné velké dovolené. Na základě nejistého jara se pořadatelé báli cokoliv organizovat. Nicméně, jen co opatření
pominula a svět se alespoň pro letní měsíce vrátil do normálu, začalo nám přistávat v nabídkách jedno vystoupení
za druhým – bohužel jsme byly nuceny některá i odmít-

nout, abychom se nemusely dělit na třetiny. Přejížděly
jsme z Hrozenkobraní v Novém Hrozenkově do Vinařské
uličky u nás v Kudlovicích, z velkého koncertu 11 podob
lásky na Filmové škole v Uherském Hradišti do Napajedel
na Chodníčky a hned zase do Kudlovic na Medové zpívání.
Ke každému vystoupení jsme přistupovaly s velkou pokorou, radovaly se z jeho konání a snažily se maximálně si jej
užít. Tušily jsme totiž, že pořádání jakýchkoliv kulturních
akcí balancuje na velmi tenkém ledě. Obavy na sebe nenechaly dlouho čekat, kvůli počasí padla část festivalu Valašské letokruhy – Muziky na Kohútce na konci srpna, kde
jsme se těšily na vystoupení i s naším Mužským sborem
a CM Stanislava Gabriela.
První zářijový víkend jsme s radostí přijaly pozvání od
ženského sboru Lipuše z Jankovic, které slavily 10. výročí založení sboru. Přijely jsme na jankovické Březičky
zazpívat a nakonec i příjemně zatancovat a pobesedovat. O týden později jsme reprezentovaly naši obec na
Slavnostech vína, které se neskutečně vydařily a pro
nás byly velkou odměnou. Následující víkend jsme, opět
s velkou ctí pro nás, byly pozvány na vernisáž paličkovaných výrobků paní Magdalény Štachové na Velehrad. Tuto
vernisáž jsme svým zpěvem otevřely a doprovodily.
Léto se přehouplo do podzimu a my se s velkým očekáváním vrhly do již několikáté přípravy na mnohokrát odložený koncert O duši – kde jinde, než v Kudlovicích. Měl
proběhnout 20. listopadu, leč – pandemie a opatření proti
ní byly opět silnější. Koncert jsme museli zrušit.
Chce se nám i tentokrát končit podobnými slovy, jako
tomu bylo loni: jestli se nám podaří se ještě letos sejít
a zazpívat si byť jen jednu společnou koledu u vánočního stromečku, bude to zřejmě zázrak. Nejdůležitější ale je, když se můžeme scházet se svými nejbližšími
a prožít Vánoční svátky ve zdraví, doma a pospolu. Přejeme Vám, abyste takové svátky prožili i Vy, mezi svými,
beze strachu o své blízké. A nový rok nechť Vám přinese
hlavně zdraví, jasnou mysl a krásné vyhlídky.
Za Ženský sbor z Kudlovic
Eva Štěrbová a Romana Gajdošíková
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Krátce z naší farnosti…
Nový duchovní správce
Naši farnost společně s farností
Huštěnovice převzal v létě P. Stanislav Matyáš, který k nám přišel
z farnosti Strání. Otec Stanislav se
narodil v roce 1964 na Vsetíně, vyrůstal ve Francově Lhotě, vystudoval Střední průmyslovou školu
elektrotechnickou ve Frenštátě pod
Radhoštěm a po studiu pracoval až
do roku 1993 v Moravských elektrotechnických závodech Vsetín. Tehdy se rozhodl pro duchovní službu
a nastoupil do teologického konviktu v Litoměřicích, následně vystudoval teologickou fakultu v Olomouci.
Kněžské svěcení přijal 29. 6. 2002
v Olomouci a následně působil jeden
rok jako kaplan ve farnostech Valašské Meziříčí, Branky a Lešná. Mezi
lety 2003 a 2010 působil ve Velkém
Ořechově, v letech 2010 až 2017
v Kostelci na Hané, Ohrozimi a Vícově a v letech 2017 až 2021 byl farářem ve Strání. Odtud přišel k nám.
Pravidelné mše svaté
S novým knězem přišly do naší farnosti také změny. V naší kudlovické
kapli svatých Andělů strážných se
začaly konat pravidelné bohoslužby jednou za týden v letním čase
v 18 hodin a v zimním v 17 hodin.
P. Stanislav navštěvuje nemocné
v naší obci druhý čtvrtek v měsíci, v
případě zájmu o tuto službu kněze
se na něho neváhejte obrátit kdykoliv (kontakt je na stránkách farnosti Huštěnovice, telefonním čísle
732 592 457).
V lednu by také měla začít příprava
na svátost biřmování společná pro
obce Huštěnovice, Babice, Kudlovice. Zájemci se mohou hlásit u otce
Stanislava (fara v Huštěnovicích).
Výraznou novinkou je i změna času
nedělní bohoslužby v Babicích. Se
začátkem platnosti nového jízdního řádu od 12. 12. se posouvá čas
začátku mše svaté na 8.00 hodin.

Autobus odjíždí z Kudlovic v 7.45
(s příjezdem do zastávky Babice,
pošta v 7.50), zpět z Babic (Babice,
pošta) odjíždí v 9.10 (s příjezdem
do Kudlovic v 9.15).
Kaple svatých Andělů strážných
Letošní rok byl jakýmsi impulzem
pro zvýšení úsilí o dokončení kaple
v naší obci. Ještě v minulém roce
bylo dokončeno vydláždění prostoru kněžiště, následně byly přivezeny darované lavice. Na Noc
kostelů, která se v kapli uskutečnila 28. května, byl dovezen z Babic
provizorní obětní stůl a ambon.
V průběhu května jsme se v kapli
scházeli k tradičním májovým pobožnostem. Na konci léta byly do
kaple instalovány vnitřní dveře.
V létě se nám také podařilo dohodnout nákup vnitřního osvětlení,
které bylo na podzim instalováno.
Léto bylo významné ještě jednou
událostí, v naší kapli začal otec Stanislav sloužit mše svaté pravidelně
každý čtvrtek. Je to pro nás velkým
povzbuzením do dalšího úsilí.
V blízké době bychom chtěli dokončit vydláždění vstupu do kaple
a vybudovat požární žebřík ve věži.
Další práce, které nás čekají, jakmile dokončíme první dvě zmíněné
věci, a budou-li finanční prostředky, spočívají v provedení vnější
fasády, soklu a parapetů. Uvnitř
kostela nás čeká práce na lepším
ozvučení, výroba a instalace pevného oltáře a ambonu, bez kterých
není možné kapli slavnostně požehnat.
Pokud se nám toto vše podaří,
čeká nás v následujících letech
další vybavování kaple (svatostánek, oltářní obraz, křížová cesta,
nábytek, liturgické potřeby) a stavba parkoviště. Také bychom chtěli
v budoucnu parkově upravit okolí
kaple, aby mohlo sloužit všem občanům Kudlovic.

Dokončení kaple by nebylo možné bez Vašich darů. Za vaše dary,
pomoc a podporu Vám srdečně
děkujeme. V letošním roce se ve
sbírkách v Kudlovicích a okolních
farnostech vybralo přes 150 000 Kč.
Pokud byste chtěli naše úsilí podpořit, můžete nám přispět na účet
1417900359/0800 nebo přispět do
kasičky při mši svaté v kapli.
Betlémské světlo a možnost návštěvy kaple o Vánocích
Připravujeme pro Vás také některé duchovní a kulturní akce na Vánoce. Stejně jako loni bude v naší
obci k dispozici Betlémské světlo.
Lucernička bude k dispozici u kaple
svatých Andělů strážných a u sochy
Panny Marie na návsi v termínu
od 19. 12. do 9. 1. Od plamínku
v lucerničce si můžete sami kdykoliv zapálit vlastní svíčku a přinést si
světlo do svých domovů jako symbol Vánoc, míru a přátelství.
„Půlnoční“ bohoslužba slova v naší
kapli proběhne v pátek 24. prosince v 21.30, předsedat a kázat bude
pan jáhen Pavel Černuška.
Vánočně vyzdobená kaple Vám
bude k návštěvě, prohlídce a rozjímání otevřena v sobotu 25. prosince od 14.00 do 18.00.
Přejeme Vám požehnané a radostné prožití vánočních svátků, lásku,
naději a zdraví do nového roku!
(Za kudlovické farníky
Vojtěch Batůšek)
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vítajte u hasičů
Už je ně to blbé psat furt o spadlých stromoch, ale co sa
dá dělat. Šak to padá, jak kdyby si to nekdo přál. Enem
v konci června sme na Dolinu vyjeli za tři dni dvakrát
a navrch eště po ščaganě ukludit točnu od blacka. To
sme ale netušili, co tá búřka natropila, než došla k nám.
Všeci sme to hltali v televizi, co dokáže taková sviňa
větr. Čím víc zpráv chodilo z Hodonínska, tým víc nám
bylo jasné, že je třeba pomoct. Bylo to jasné aj Vám,
a proto ste nanosili hromady vody, oblečení, plachet
a inšího materiálu, že sme ho sotva naložili do auta.
V sobotu ráno sme vyjeli do Mikulčic, předali v krizovém štábě co ste nanosili a domluvili sa ze starostků
Mikulčic kde bude třeba naša pomoc. Tož kde? No všade, kam sa podíváš enem zkáza. Nakonec sme za víkend
pomohli ukludit dva baráky, plot ze hřišťa a zachránit dva
zbrklé dobrovolníky od bídnej smrti z rezavého hřebíka.
Mosím poděkovat aj klukom z Gretesu za odbornů prácu
v sobotu a poščání auta na nedělu, aby nás mohlo jet víc.
Sotva sme sa otřepali z téj hrůzy na Hodonínsku, došla zpráva. Lesní požár. Vyjeli sme na dolinu a bylo nám
divné, že néni vidět dým. Naštěstí planý poplach, paní
viděla lišu v lesi a ono akorát zapadalo slunko. Tož takových požárů víc.
Každý rok nás žádajů o úklid Hubáčkovéj ulice. Aj letos
sme vyvětrali vétřiesku a umyli cestu kolem sklépků,
aby ti, co sa tam po Vinném žlebě do rána válali, něměli
špinavé košule.
Druhým nejčastějším důvodem k výjezdu sú splašené
vosy a sršně. Jak sa láme léto s podzimem, lécú jak
v úkole, tož letos sme ten sršní oblek vynosili fest.
V půlce srpna nám do výbavy přibyla žlutá krabička.
Od nadace Agrofert zme dostali dotaci abysme kúpili
Automatický externí defibrilátor. Protože už aj v Hradišti na záchrance víja, že nejvíc času strávíja u šraňků
a kličkováním kolem hřbitova. Dojeli nám udělat důkladné školéní, abysme věděli, jak tú škatulu nastarto-

vat, kam nalepit elektródy
a hlavně abysme poznali,
kdy mlčíte z nasr…í a kdy
z infarkta.
Každý rok sa nekam jedeme předváďat z vétřiesků.
Letos to bylo na Salaš, do
Kroměříža a takej do Pardubic. Tam sa koná akce
Retroměstečko a Vendulka sa tam velice líbila. Cestu zvládla za šest hodin,
skoro nic neodpadlo, co
odpadnút chtělo sa přivařilo a řidič už sa takéj přestal
třepat.
Určitě ste si všeci všimli, že sa kolem obecňáka něco
děje. Sláva bude veliká, konečně sa rekonstruuje zbrojnica. Celá sa posune k cestě a půjde o štok navrch, aby
nám tam vlezly auta a nemoseli sme si čistit boty ve
smradě z nafty. Až to bude hotové, že prý z jara, tož
sa dojdite podivat. Enomže když máme zbrojnicu obsazenů zedníkama, moseli sme vymyslet, kam dáme
auta a techniku. K zahradnictví sme postavili buňku
na oblečení, k buňce sa postavil přístěnek na Rendu
a Kateřina zaparkovala v průjezdě. Enomže v zimě bývá
zima a ta nedělá dobře vodě v cisterni. Moseli sme vyspekulovat, jak tam zatopit, a hlavně jak přinutit teplo
neopustit prostor. Z trámů ze staréj zbrojnice sa udělal
forychtung na strop, na to sa hodila plachta a včíl už
sa nebojíme. Takéj sme moseli zvěčit vráta… Tož strávili
sme tam času, že kdyby sa eště počítali brigádnické hodiny, tož máme vystarané na pár roků dopředu.
Během týchto úprav sme zvládli aj posbírat staré železo. Báli sme sa esli ho bude dost, když sa sbíralo na jaro,
ale příště už sa bát nebudem. Bylo teho, jak dybyste to
celé léto z kamasi táhali. Podzimní sběr železa sa stane
tradicú. Podzim je u Kudlovských hasičů plný tradičních
akcí. Doprovodili sme Vás na hřiště s lampiónama, rozsvítili na dušičky dědinu a chtěli sme rozsvítit aj vánoční
strom před Strmenským. Do teho nám hodil vidle koronáč. Strom sme pravda rozsvítili, ale tak jaksi potichu,
tajak v Praze.
Čím zakončit povídání o hasičoch z Kudlovic? Tož přeca spadeným stromem. S prvním snihem vyjížďáme na
Dolinu uklúzat stromy a haluze. Tož až pujdete lašovat,
na vánoční jedličku, dávajte bacha neenom na hajného, ale aj na stromy.
Pěkné svátky, bohatého Ježíška a nehořlavý stromeček
Vám přejů hasiči.
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POŘÍZENÍ AED pro jednotku SDH obce Kudlovice

Sboru dobrovolných hasičů obce Kudlovice pořídila Automatizovaný Externí Defigrilátor v rámci
spolufinancování z NADACE AGROFERT a Obce Kudlovice.
Celkové náklady akce:

60 950 Kč

Z toho Nadace Agrofert:

40 000 Kč

Z toho SDH obce Kudlovice:

15 660 Kč

Z toho Obec Kudlovice:

Kudlovice a blízké okolí získaly z Nadace Agrofert
AED (Automatizovaný Externí Defibrilátor)
Po dopravním automobilu přibyla do naší výbavy
pro naši lokalitu velmi důležitá věc. Jedná se o AED
LifePak 1000. Je to přístroj, který pokud je dostupný,
tvoří nedílnou součást základní resuscitace.
Proč je tento defibrilátor tak důležitý v naší lokalitě? Místní jistě vědí, jak problematické jsou závory
v Huštěnovicích, ale především v Babicích. Záchranná služba z Uherského Hradiště má do Kudlovic dojezdové časy kolem 15-20 minut, ale to jen v případě, jsou-li závory zvednuté a nejede vlak. V případě,
jde-li o život, jde také o vteřiny, a když jsou závory
dole a čeká se na vlak, tak je dalších 15 minut pro
záchranu života příliš mnoho.

5 290 Kč

Proto by mělo naše AED výrazně vylepšit dojezdové časy nejen do Kudlovic a na Dolinu, ale také do
Sušic, Traplic, Košíků a Jankovic. Pořízení AED
“na naší” straně už bylo také velmi kladně hodnoceno na zdravotní záchranné službě v Uherském
Hradišti.
Pomoci můžete i Vy sami nainstalováním mobilní
aplikace Záchranka. Aplikace Vám v případě nouze
dokáže poradit, jak postupovat u zraněné osoby.
Hlavní prioritou aplikace je vytočení telefonního čísla 155, při kterém operační obdrží Vaši přesnou polohu a v případě že nevíte, jak postupovat při první
pomoci, Vás operační středisko provede jednotlivými kroky, a to nejen hlasově, ale může hlavně pro
neslyšící i obrazově.
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Stručná historie starostů v Kudlovicích
Vážení Kudlovjané,
už jsem mnohokrát slyšel dotaz, jestli víme, kolik se
v naší obci vystřídalo starostů (za socialismu, po válce, to byli předsedové národních výborů).
Tak jsem trochu zapátral, abych to dal nějak dohromady. V dávných dobách, kdy Kudlovice patřily
do panství rodu Rotálů, kteří sídlili na zámku v Napajedlích, to bylo tak, že vesničané mohli volit za sebe
obecní úřad a ten se skládal ze staršího a mladšího
pudmistra, který každou sobotu dostával od vrchnosti rozkazy a nařízení. Za cesty do Napajedel dostával několik krejcarů a byl osvobozen od roboty.
Rychtář, neboli fojt, byl vlastně zástupcem vrchnosti
v obci. Byl od všech robot osvobozen a taky od placení daní. Zjišťoval škody nebo krádeže na úrodě,
řídil nasazení robotníků na polní práce (na panském), vybíral daně a odváděl je vrchnosti. Nebýval
mezi lidem oblíben.
Když byla zrušena robota, daň vybíral starosta
a odevzdával ji bernímu úřadu a od roku 1903 každý platil daň osobně nebo šekem, později již jenom
šekem.
A tak prvním starostou se stal v roce 1870
Jan Šumíček.
1872-1880

František Škrabal

1881-1883

Josef Huťka

1883-1891

Antonín Sauer

1891-1895

Ignác Bednařík

1895

Jan Urban

1896-1898

František Bednařík

1899-1909

Jan Janošek

1909-1912

František Tomaštík

1912-1922

Alois Tomaštík

1922-1926

Josef Fajtl

1927-1938

František Kučera

1938-1945

Vincenc Mokroš
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1945-1948

Jan Čevela

1948-1950

Josef Rosík

1950

František Soukup

1950-1952

Ladislav Malach

1.2.1952

Antonín Mikulka

1952-1954

Blažej Tománek

1954-1957

Antonín Mikulka

1957-1964

František Soukup

poté do r. 1973

Josef Čevela

do r.1976 opět

Antonín Mikulka

1976-1981

Metoděj Kutálek

1981-1989

Josef Fajtl.

Koncem roku 1989 přišla tzv. Revoluce, vzniklo
Občanské fórum a prvním porevolučním starostou
se stal pan Vladimír Drábek. Po jednom volebním
období odstoupil a byl zvolen Jiří Tománek, který
starostoval tři volební období, dvě volební období byl starostou Zdeněk Jabůrek, 2014-2018 RNDr.
Josef Snopek a od října 2018 byla zvolena starostkou první žena, Renata Čechmánková. Celkem tedy
30x proběhla volba starosty, někteří se tam objevují
i vícekrát.
Možná, že některá data mohla být posunuta, ale
lépe to vypátrat již nešlo.
Zdeněk Jabůrek
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společenská kronika 2020-2021
Narození dětí
Narození dětí v roce 2021 s trvalým pobytem do 13.12.2021
Tomáš Opravil
Anežka Pochylá
Adam Šuranský
Tereza Vantuchová
Sofie Filipcová
Erik Večera

Sebastian Janošek
Tomáš Mudřík
Roman Martinka
Vendula Trávníčková
Nella Dlapová

Jubilanti 2022
Janošková Marie	

90

Slančíková Irena
Matysíková Marie	
Chrástek Alois
Hejdová Anna
Pešl Josef

85
85
85
85
85

Grebeníčková Jana
Vícha Oldřich
Bernhauer Josef
Šeděnková Božena

80
80
80
80

Bernhauerová Marta
Varmužová Marie	
Válková Anežka
Bednaříková Marie	
Vařeková Anna
Bílková Jindřiška
Bílek Alois
Sentl František	
Kubíčková Zdeňka
Sjekelová Marie	

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Severinová Libuše	
Šilcová Marie	
Škrabal Zdenek	
Fojtíková Marie	
Rosík Karel	
Balíčková Anna
Rouzek Jaroslav	

70
70
70
70
70
70
70

Nejstarší občankou naší obce je paní
Dobromila Kučerová

Úmrtí
Jozef Buček	
Josef Kotlaba
Antonín Ondruch
Marie Říšová
Marie Huťková
Pavel Bednařík	

13.1.2021
27.1.2021
5.3.2021
20.3.2021
9.5.2021
21.5.2021

Jitka Fusková
Josef Hruška
Oldřich Horáček	
Bedřich Matysík	
Milada Kašná
Monika Buksová

18.6.2021
11.8.2021
20.8.2021
3.11.2021
14.11.2021
2.12.2021
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tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka 2022
bude po roční odmlce
opět kontaktní
Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích
obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy
nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České
republice, začala, za spolupráce farností, obecních
a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků, organizovat Tříkrálovou sbírku.
Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení
ve formě tří písmen K+M+B.
Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen
králů Kašpara, Melichara a Baltazara (jde zřejmě
o starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají
“Kyrios mansionem benedicet - Pán žehnej tomuto domu“. Požehnání Tří králů mělo ochraňovat
stavení i ty, kteří v něm přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi
nebo penězi.
Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do
našich domácností, křídou označují naše obydlí
a přináší poselství radosti, naděje a pokoje pro celý
rok. Stejně jako se kdysi plni radosti z narození Ježíška vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých
domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti
a hrdosti, že mohli do našich domácností předat
požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky.
V roce 2022 k nám přijdou koledníci v období 1. -16. ledna. Konkrétní
termíny si pak již města a obce našeho regionu stanoví samy. V nelehkém období, které v posledních letech
zažíváme z důvodu pandemie, možná
ještě více rezonuje to, že v minulosti
znamení na dveřích vymezovala také
prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Proto
děkujeme vám všem, že malým či vět-

ším finančním darem přinesete trochu té „sociální
spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebují přece jen více
než my. A doufáme, že výtěžek z koledování bude
u nás na Slovácku opět jeden z nejvyšších v celé
republice.
„Své záměry na využití sbírky zveřejňujeme již v listopadu předcházejícího roku, stejně jako následně
transparentně prezentujeme přesné využití skutečných částek na konkrétní projekty“, uvedl Dalibor Jirásek, projektový manažer Charity Uherské
Hradiště. „V roce 2022 to bude podpora Domácího
hospice Antonínek, přímá pomoc občanům Uherskohradišťska, obnova vozového parku pro naše
terénní služby a samozřejmě jsme schopni reagovat na jakoukoliv další potřebu, která se v roce
2022 vyskytne“, upřesnil Dalibor Jirásek. A Marcela
Kokoliová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, dodává: „Hlavně věříme, že po roční odmlce, kdy jsme
z důvodu Covidu mohli koledovat pouze virtuálně,
případně u obchodních center, Vás opravdu všechny
navštívíme osobně.“
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