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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
přestože čas již ukrojil menší díl z nového roku,
chci každého z Vás ještě jednou pozdravit
a popřát všechno nejlepší v roce 2013,
především pak dobré zdraví.

různých zájmových skupin. Nabyl jsem dojmu,
že naši zastupitelé mají především zájem o to,
aby vše fungovalo tak, jak se patří a aby jejich
práce
byla
prospěšná
obci
a všem
spoluobčanům. Nescházíme se pouze jednou
za 3 měsíce při veřejném zasedání, jak je to
dáno ze zákona, ale často bývá veřejné zasedání
i dříve podle nutnosti schvalovat některé věci
usnesením zastupitelstva obce. Vedle toho se
scházíme také na pracovních poradách, na
kterých řešíme různé záležitosti a připravujeme
podklady k veřejným zasedáním. Přál bych si,
aby tato naše spolupráce vydržela i v dalších
letech a byla ve prospěch nás všech, ve prospěch
našich Kudlovic.

Tento náš zpravodaj vydáváme po delší odmlce
především z důvodu nedostatku času a vysoké
vytíženosti. Proto se v tomto čísle budu snažit
alespoň ve stručnosti shrnout nějaké to
bilancování práce nejen za minulý rok 2012, ale
současně i za rok 2011.
Hned na začátku bych chtěl poděkovat
zastupitelstvu naší obce za neustále se zlepšující
spolupráci a součinnost při společném řešení
problémů v naší obci. Víme, že v některých
obcích se vedou různé války, ve kterých
převládají osobní zájmy a dochází ke střetům
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PŘEHLED ČINNOSTI OBCE V ROCE 2011
V roce 2011 bylo odvedeno velmi mnoho práce při rekonstrukci kulturního domu, dále byly
opraveny některé naše památky, cesty poničené přívalovými dešti a byla provedena také
výsadba zeleně na návsi.
Na některé akce byly použity dotace. Jedná se např. o zbudování odvodňovacího kanálu
a zbudování většího propustku pod silnicí, protažení kanálu a zaústění do potoka
na Kudlovské Dolině. Propustek pod silnicí byl zvětšen za dědinou (u Hruškového)
s vybetonováním a vydlážděním vtoku i výtoku do odvodňovacího kanálu z potoku. Obě tato
opatření bylo nutné zhotovit, protože při přívalových deštích hrozilo zaplavení přilehlých
domů a sklepů a to jak za dědinou, tak i na Dolině. Zde nám při financování vyšel vstříc Zlínský
kraj, potažmo Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Dále jsme získali dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu sakrálních památek.
Z těchto zdrojů byla zgenerálkována socha sv. Pany Marie.
Z Evropského fondu solidarity jsme využili dotace na opravu poničené cesty přívalovými dešti
na Kudlovské Dolině v místě, kterému se říká k Bruštíkovému a také na menší opravy u školy.
Největší akcí roku 2011 však byla
regenerace zeleně, tj. výsadba záhonů
u obchodu a po návsi a také výsadba nové
aleje stromů na návsi. Pro tuto akci jsme
získali dotaci z operačního programu
životního prostředí. Celkové náklady činily
620 000 Kč a dotace pokryla 70 % z těchto
celkových nákladů.
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V roce 2011 byla také zpracována a podána žádost na Ministerstvo zemědělství o přidělení
dotace na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod. V onom roce jsme zcela neuspěli,
protože dotace byla poskytována obcím od 2 000 obyvatel. Byli jsme však zařazeni do tzv.
zásobníku a Ministerstvo nás počátkem tohoto roku vyzvalo, že bychom mohli tuto dotaci
letos získat. Podle dostupných informací bychom však obdrželi asi pouze 60 % z celkových
nákladů, jejichž rozpočet je stanoven zhruba na 50 milionů korun, což by naši obec silně
zadlužilo.
V roce 2012 se proto s pomocí firmy Czech-servis žádost přepracovala a doplnila nová, která
byla tentokrát podána na Státní fond životního prostředí, kde se dá z operačního programu
tohoto fondu získat až 90 % uznatelných nákladů. Jejich výše se odvíjí podle toho, kolik
získáme při posuzování naší žádosti bodů.
Věřte, stálo to hodně úsilí a práce a bylo to dvakrát náročnější než žádost předešlá. Museli
jsme doplnit spoustu nových vyjádření všemožných institucí, zpracovávat spoustu podkladů
a doplňovat různé tabulky, a to vše v krkolomných termínech dodávat do Prahy.
Koncem minulého roku nám přišla první zpráva, že jsme byli zařazeni mezi uchazeče
a začátkem tohoto roku, po doplnění ještě některých dalších ukazatelů, nám přišlo oficiální
vyjádření, že jsme splnili všechny podmínky, byli jsme zařazeni do užšího výběru a dostali
jsme naše tzv. akceptační číslo. Nyní nezbývá, než si přát, aby to vyšlo.
Vím, že někteří říkají nebo si myslí, že čistička není potřeba, že nás čeká to nebo ono. Vážení,
čistička a výstavba nové kanalizace tam, kde není, potřeba je. Na Povodí Moravy musíme
neustále obnovovat žádosti k povolení vypouštění odpadních vod do potoka, který naše obec
silně znečišťuje. Povodí odebírá čtyřikrát do roka vzorky znečištění tohoto našeho toku
a poslední povolení nám bylo vystaveno do konce roku 2015. Evropská unie vyžaduje, aby
čističky měly všechny obce včetně těch nejmenších. Dále hrozí, že v obcích, které nebudou mít
čističku, nebude povolena výstavba rodinných domů. A to snad nechceme.

Kulturní dům
Během
rekonstrukce
kulturního
domu
byly
opraveny elektrické rozvody,
rozvody
plynu
i vody.
Kulturní dům byl otevřen
v roce 1973, čili letos tomu
bude již 40 let a snad každý si
umí představit zastaralost
všech těch rozvodů. Jen pro
doplnění, v kazetovém stropě
na sále nám začaly hořet
kabely rozvodů stropního
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osvětlení. Navíc, když obec odkoupila od manželů Hlaváčkových tu část kulturního domu, kde
se nachází pohostinství a bývala ubytovna, vyvstali tři samostatní uživatelé, a sice obec, která
spravuje sál a vrchní podlaží bývalé ubytovny, dále nájemník pohostinství a nájemník baru.
Nové rozvody elektriky, plynu i vody umožnily, aby si každý mohl hradit samostatně veškeré
energie. Byla to ale práce velmi náročná a zdlouhavá, která nás stála několik set tisíc korun.
Prostory ubytovny byly přestavěny na knihovnu, klubovnu hasičů a jeden menší multifunkční
sál, který slouží během zábav nebo se využívá pro sportovní hraní stolního tenisu, k nácvikům
kulturních pořadů a podobně. Všechny tyto opravy jsme hradili z vlastních prostředků.

PŘEHLED ČINNOSTI OBCE V ROCE 2012
Již v předchozím textu jsem nastínil dění minulého roku 2012. Pojďme si tedy připomenout
další hlavní akce tohoto roku.

Rekonstrukce chodníků
Za přispění Zlínského kraje jsme zrekonstruovali chodník ke škole, kde náklady činily
457 000 Kč, dotace z Kraje zde pokryly 40 % nákladů.

Oprava zdi na Strmenském
Z důvodu havarijního stavu štítové zdi
na Strmenském jsme museli tuto zeď
rozebrat, udělat nový základ a vystavět
zeď novou se zachováním všech
původních prvků tak, jak se stavělo
na přelomu 19. a 20. století, protože jak
víme, tato stavba je památkově
chráněna. Náklady převýšily něco přes
200 000 Kč. Prostřednictvím města
Uherské Hradiště jsme na tuto akci
získaly dotaci 70 000 Kč, kdy město
s rozšířenou působností, kterým je pro
nás právě Uherské Hradiště, obdrží
z Ministerstva kultury velmi omezené
finanční prostředky na podporu
kulturních památek a tyto pak na
základě žádostí rozděluje. Jsme rádi, že
na nás vyšlo už podruhé. Předtím to
byla dotace na kapli sv. Jana Křtitele.
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Rekonstrukce kadeřnictví a vymalování obecního úřadu
Z vlastních prostředků jsme stavebně zrekonstruovali a moderněji vybavili místní kadeřnictví
nákladem skoro 205 000 Kč.
Ke konci roku jsme nechali vymalovat prostory našeho obecního úřadu. Konkrétně se jedná
o prostory kanceláří obecního úřadu, chodby, schodiště, zasedací místnost i čekárnu
a ordinaci dětského lékaře.

Rekonstrukce části kulturního domu
Ještě větší akcí financovanou z vlastního rozpočtu byla stavební rekonstrukce části kulturního
domu, když bylo vybudováno nové sociální zařízení, zvlášť pro pohostinství, ale hlavně nové,
důstojné sociální zařízení pro kulturní dům v jednom podlaží s hlavním sálem, pro muže, ženy
i invalidy a také s nájezdovou rampou zvenčí pro vozíčkáře. Podlaha ve vestibulu i schodiště
se dočkaly nového vchodu. Některé prostory včetně hospody byly vymalovány. To vše včetně
vybavení nábytkem přišlo zhruba na 900 000 Kč.

Prodloužení plynovodu a vodovodu
Rovněž ke konci roku bylo dokončeno prodloužení plynovodu a vodovodu za dědinou
směrem ke Kudlovské Dolině, aby mohlo dojít k napojení nových rodinných domků, protože
výstavbu zde umožňuje změna územního plánu naší obce. Výstavba těchto sítí přišla zhruba
na 200 000 Kč.

To byly takové hlavní investice a díla pro zlepšení života a prostředí pro nás všechny. Udělala
se spousta jiné práce během roku od těch drobných až po větší. Některé jsou vidět, ale
o hodně vykonaných se často mezi lidmi ani neví.

AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2013
Teď bych se chtěl zmínit o plánech a akcích na tento rok a roky následující. Jak jsem již uvedl,
pokud vyjde dotace na čističku a kanalizaci, mohlo by se začít s pracemi ve druhé polovině
tohoto roku. Byla by to největší akce, co se týká finančních nákladů v historii naší obce.
Dále zastupitelstvo obce pověřilo na svém únorovém zasedání mne jako starostu obce, abych
nechal zpracovat projekty s možností získat dotace na fyzickou regeneraci návsi. To znamená
nový silniční průtah celou obcí, se zaměřením na hlavní náves. Tady bylo již zahájeno jednání
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, protože jim patří vozovka, ale nové obrubníky by
financovala obec. Bylo nám doporučeno, abychom do tohoto průtahu zároveň zakomponovali
i to naše náměstíčko, na které je již projekt téměř hotový, aby projekt tvořil jeden celek, na
který se dají lépe získat dotace.

5

2011/2012

ZPRAVODAJ OBCE KUDLOVICE

Dalším cílem je zateplení kulturního domu, na který máme zpracovanou předběžnou studii.
Jednak by tento náš kulturní stánek zaslouženě získal nový modernější kabát, ale hlavně
bychom ušetřili velké peníze za vytápění. Jen chci podotknout, že „kulturák“ je velmi vytížený.
Téměř každý týden se zde konají nějaké akce. Jedná se buď o soukromé oslavy, nebo akce
celospolečenské. Někdy se sejdou i dvě akce v týdnu a v zimním období musíme topit už celý
den dopředu, aby zde byla přijatelná temperatura.
Dalším projektem s pokusem získat na něj dotaci je vybudovaní většího posezení pod
pergolami v Hubáčkově uličce za posledním sklepem nahoře vpravo s případným
vybudováním rozhledny.
Tak jako v loňském roce se podařilo získat dotaci na chodník ke škole, pokusíme se o totéž i na
rekonstrukce ostatních chodníků. Budeme usilovat rovněž o získání nějaké finanční výpomoci
na opravu fasády zvonice.
Tento rok chceme udělat směnu pozemků za budovou našich nynějších dílen a garáží,
abychom tam zase za pomoci dotací mohli zbudovat oficiální a moderní sběrný dvůr.
Čeká nás pasportizace místních komunikací. Některé komunikace, které jsou na soukromých
pozemcích, bude třeba získat do vlastnictví obce. Víme, jak neutěšený stav je obzvláště v ulici
zvané Drahy. Nechtěli jsme doposud do toho zasahovat, protože pokud se bude nesčetně
skloňovaná kanalizace dělat, tyto ulice budou na čas uzavřeny, protože by se tam budovala
nová kanalizace. Ta současná je značně zborcena a vlivem toho se bortí i vozovka a tak by se
nejen obyvatelé těchto ulic, ale celé Kudlovice mohli konečně dočkat pěkné podoby těchto
uliček.
Letos chceme zavést vodovodní přípojku až do dvorku na Strmenském a následně zbudovat
na místě dnešních suchých záchodů menší stavení sociálního zařízení, které by zapadlo do
rázu tohoto stavení. Prospělo by to návštěvníkům kulturních akcí zde pořádaných, ale také
těm, kdo dvůr a zahradu využívají k soukromým oslavám či akcím.
Je spousta i jiných úkolů a problémů, které se musí postupně řešit. Nejde vše rázem a tak
rychle, jak bychom si všichni přáli. Jsme hodně limitování finančními prostředky, ale také
často naší přebujelou byrokracií. O každou korunu a různé povolení či vyjádření některých
orgánů se musí doslova tvrdě a zdlouhavě bojovat. Není to tak jednoduché, jak se někdy píše
nebo to slyšíme v médiích.
Obec, potažmo obecní úřad, musí kromě zmíněných investičních a jiných pracovních aktivit
jako jsou různé drobné opravy, stavební úpravy, starost o zeleň a úprava obce, poskytování
různých služeb obyvatelům a různých jiných činností, řešit také spoustu ekonomických
a technických záležitostí, kterých rok od roku stále více přibývá.
Snažíme se všemožně podporovat i kulturní a společenský život v obci. Podporujeme služby
v obci i různé kolektivy. Můžu zodpovědně říci, že oproti mnohým jiným obcím je u nás
poměrně dost kulturního a společenského dění. Již méně uspokojivé je to, že Kudlovjané velmi
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v malém množství tyto akce navštěvují. Ať jsou to zábavy v kulturáku či na hřišti, může to být
sebelepší divadelní představení, košty vín nebo slivovice, folklórní akce na Strmenském,
sportovní utkání a různé jiné akce. Je smutné, že tady bývá víc přespolních než domácích, kteří
se přišli pobavit, a přitom nám jde hlavně o naše spoluobčany. Tak se ptám, proč?
Naopak je nutné ocenit aktivity některých spoluobčanů a složek, že se snaží obohatit ten náš
život v dědině. Tuto iniciativu vítáme vřele a budeme ji podporovat, protože pochází zvenčí
a to je dobře, protože není v silách obce, aby vše zajistila sama. Chci jménem obce a jménem
svým upřímně poděkovat všem složkám, které takovou činnost vyvíjejí. Toto poděkování patří
i naší škole za to, že pan ředitel s celým svým kolektivem nám všemožně pomáhají obohatit
ten vzpomínaný kulturní a společenský život a že s námi velmi dobře spolupracují.
Velké poděkování patří i některým našim maminkám nebo rodičům menších dětí, že zvládnou
zorganizovat různé akce pro děti, jako je lampionový průvod s hraním pro děti, silvestrovské
dopolední hraní na hřišti, či dětský karneval nebo dětský den a různé jiné, kde je takovou
vůdčí osobností Peťa Šilcová, která už ten kolektiv umí zorganizovat a společně umí vždy něco
pěkného vymyslet.
Velice pěkné a zajímavé jsou akce paní Ing. Surovcové nebo paní Hanky Mikuláškové, jako jsou
výroby adventních věnečků, vánočních ozdob, ale také velikonočních dekorací, kdy pod jejich
vedením si naše ženy mohou toto vše samy vyrobit.
Nesmírně si vážíme i všech našich spoluobčanů „Doliňáků“, kteří se umí stmelit jakoby v jeden
kolektiv a připravují hezké společenské akce pro dospělé i děti, ať jsou to stavění či kácení
máje, zabijačka a podobně, ale obzvláště velmi náročné na přípravu je dětské pohádkové
odpoledne. Díky Vám za to. Také bych chtěl naše „Doliňáky“ vyzvat, aby navštěvovali
i kulturně-společenské akce v dědině. Vždyť všichni jsme občany Kudlovic.
V závěru mého prologu mi dovolte vyslovit mé velké přání. Přál bych si, aby se nám všem
dobře žilo, aby v naší obci byli lidé k sobě navzájem milí, přátelští, abychom jeden k druhému
měli vzájemnou úctu, byli k sobě tolerantní a dovedli si nějaké to pochybení vzájemně
odpustit. Aby sousedské vztahy byly jen a jen dobré a abychom si uměli, když je to potřeba,
jeden druhému pomoci. Udělejme pro to všichni všechno.

Váš Zdeněk Jabůrek
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ŠKOLKY
Z polí a zahrad mizí poslední zbytky sněhu, den se viditelně prodlužuje, šedivou, zamračenou
oblohu začínají více zdobit sluneční paprsky, jaro za dveřmi nám každé ráno připomínají
svými popěvky ptáčci a ruku v ruce s probouzející se přírodou přichází i čas vydání
„Kudlovského zpravodaje“ – čas se na chvíli zastavit v tom každodenním pracovním i osobním
shonu, čas se ohlédnout na chvíli zpátky a malinko rekapitulovat.
Naše Základní škola a Mateřská škola v Kudlovicích je vlastně úplně stejná jako děti a žáci,
kteří se do ní chodí vzdělávat, je vlastně úplně stejná, jako její dospělí zaměstnanci, prožívá
každý den své drobné či velké radosti i starosti. Starosti, podobně jako většina země,
například s finančními - rozpočtovými prostředky, s počty žáků ve třídách – naplněností
(ve školce je moc – ve škole chybí), občas potrápí nemocnost či personální problémy.
Mince má však i tu druhou – lepší stranu jako úsměvy spokojených dětí, zdařilé společenskokulturní akce, dary od sponzorů, diplomy a medaile ze soutěží, článek v tisku, pochvala
od rodičů a další. Je toho mnoho o čem by bylo dobré se zmínit, proto si dovolím vypíchnout
jen část.
Úspěšně jsme zvládli první celostátní elektronické testování žáků páté třídy v předmětech
„Matematika“, „Jazyk český“ a „Angličtina“ v režii České školní inspekce, které v nedávno
zveřejněné komplexní zprávě ukázalo mimo jiné, že žáci z menších „vesnických“ škol dosahují
lepších výsledků v mnoha směrech oproti jejich vrstevníkům ze škol „velkých – městských“,
i aprobovanost pedagogů „malotřídek“ byla proti městům stoprocentní. Je to vcelku
pochopitelné, malé školy nabízejí menší počty žáků ve třídách, tím i více času pro pedagoga se
dětem individuálněji věnovat, nabízejí klidnější prostředí rodinného typu bez více a více
ovlivňujících patologických jevů (záškoláctví, šikana, krádeže, drogy,…) a anonymity
neosobního většího městského kolosu, nabízejí i nepřehlédnutelné odpolední volnočasové
zájmové aktivity a tím i značnou úsporu pro peněženky rodičů, o sociální provázanosti
s kamarády vrstevníky a souvisejícím např. kulturně-společenským životem (hodová chasa,
velikonoční „vrgání“,…) a rozvojem obce ani nemluvě.
Za spolupráce se zřizovatelem a hlavně díky Evropským dotacím (bezmála půl milionu korun)
se nám podařilo vybudovat a vybavit výpočetní technikou školní počítačovou učebnu a zřídit
internetové stránky školy, to vše podmíněno mnoha hodinami školení pedagogů a tvorbou
několika stovek učeních pomůcek do vyučování – tzv. „šablon“.
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Hlasité „Dobrý den!“ našich dětí
vyvolávalo pohledy jakéhosi
údivu ze setkání s exotikou
každý
den
v očích
všech
cestujících v metru v našem
hlavním městě Praze při naší
jedné
z nejzdařilejších
akcí
poslední doby, kterou byla
„Škola v přírodě v Praze 2012“
přímo v Ekologickém centru
hlavního města Prahy – „Toulcův
dvůr“. Na několika hektarech
téměř nedotčené přírody, přitom
jen čtvrt hodiny metrem od
centra Prahy, jsme prožili společně celý týden, čas a cestu za poznáním jsme trávili mezi
zvířátky většími či menšími na louce, v sadu, u mokřadu, v lese, ale nezapomněli jsme ani na
vlastivědné poznávání našeho hlavního města, navštívili jsme historické centrum Prahy - od
Václavského náměstí přes Národní divadlo, Karlův most až po Hradčany, jednou nohou jsme
nakročili i do Kanceláře prezidenta republiky s přáním pozvat hlavu státu na návštěvu k nám
do Kudlovic, nechyběla ani návštěva Petřína, ZOO Praha, Mořského světa v Holešovicích atd.
Velkým zážitkem bylo i samotné cestování vlakem s kufry na kolečkách, které všichni žáci
školy bez újmy v pohodě zvládli, což mohutným fotografováním celé naší skupiny s největší
pravděpodobností ocenili na Hlavním nádraží Praha i japonští turisté. Nezbývá než pochválit
naše děti za vzornou reprezentaci malé moravské obce ve „velkém“ světě.
V polovině prosince loňského roku jsme ve spolupráci školka – škola uspořádali v čase
předvánočním takové malé setkání s dětmi, rodiči, zaměstnanci i ostatními na zahradě ve
školce, děvčata ze školy i školky napekla sladké i slané dobroty, hrály koledy, popíjel se horký
čaj, grog i svařené víno
a všichni
přítomní
si
v mrazivém
slunečném
odpoledni užívali na sněhu té
chvilky klidu a zastavení se
v nákupním
a úklidovém
shonu. Celou akci jsme zahájili
na našem fotbalovém hřišti,
heliem nafoukli asi padesát
balónků, na každý pak přivázali
přáníčka
dárečků
pod
stromeček našich dětí a v jeden
okamžik jsme všechny balónky
společně poslali Ježíškovi.
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K našemu velkému údivu ve dnech minulých dorazil do školy poštovní doručovatel, donesl
nám poměrně velký balík a v něm dárečky pro naše dvě holčičky ze školky s přiloženým
dopisem. Byl napsán panem Karlem Poprachem z Nenakonic – Věrovan na Olomoucku (asi 60
km) a stálo v něm, že na své zahrádce našel balónek s dopisem z naší školky a tak trošku
opožděně plní přání a za Ježíška posílá dětem vytoužené dárky.
Moc mile nás tato celá záležitost překvapila a všechny ve škole i školce nás utvrdila nejen
v tom, že dobrých lidí je ještě okolo nás spousta, ale také v tom, že jdeme s dětmi v Kudlovicích
tím správným směrem, za což bych rád všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Kudlovice i zřizovateli
Obci Kudlovice poděkoval.
Mgr. R. Korábek – ředitel ZŠ a MŠ Kudlovice

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KUDLOVICE
O činnosti a fotbalovém dění v naší TJ v minulém roce se nepíše příliš radostně. Začalo to již
zimou 2011 – 2012, kdy silné holomrazy znásobené severním větrem, které trvaly
abnormálně hodně dní, nadělaly obrovské škody na závlahovém systému hřiště i na
vodoměrech a zčásti i na šatnách. Opravy nás stály přes 30 000 Kč. Jarní a letní období
s nadprůměrnými teplotami a velkým suchem nás zase nutilo více zavlažovat trávník a tak
vodné nás stálo o 20 000 Kč více, že roky minulé.
Aby toho nebylo málo, po deseti letech, kdy jsme hráli krajskou 1.b. třídu, Kudlovice
sestoupily po nešťastné sezóně do okresního přeboru. Příčin bylo hned několik. Stačilo pár
smolných zápasů, kdy body byly nadosah, neproměňování brankových příležitostí, zranění
některých klíčových hráčů a najednou se vytratila sebejistota hráčů, převládla skepse. Stačilo
jedno vítězství místo remízy v předposledním zápase s Jalubí, kdy jsme obdrželi vyrovnávací
branku v úplném závěru utkání, a byli jsme zachráněni.
Podzimní zápasy v okresním přeboru mužstvo odehrálo stále ještě v dosti rozpoloženém
stavu, a protože dnešní okresní přebor je kvalitně velice dobře obsazen, mužstvo zase
balancuje nad propastí. Trenér Petr Ježek, bývalý zkušený hráč Uh. Hradiště, se snaží za
pomoci výboru TJ obětavě zkonsolidovat mužstvo, aby jarní kolo dopadlo rozhodně lépe.
Družstvo žáků, se kterým velice obětavě pracuje Karel Bělíček – hráč 1. mužstva, hraje dle
svých možností, spíše v dolní polovině tabulky. Je tady nedostatek chlapců příslušných
ročníků a je proto rozdíl hraje-li žák 5. třídy proti žáku 9. třídy. Dobře se do tohoto družstva
zapojují i některá talentovaná děvčata a jsou velice platná. Některé odchovankyně už hrají
dívčí kopanou za Babice, kde založily oddíl žen (dívek) a hrají platnou soutěž. Jednu talentku
máme už dokonce v Uh. Hradišti.
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Doufáme, že se tato situace časem zlepší, že přibude víc chlapců nebo i děvčat a celkově bude
i více dětí v naší obci sportovat. Přejme si, aby se celková situace v oddíle zlepšila. Vždyť
nedělní fotbalové odpoledne přináší mnoha našim občanům jakési povyražení, případně
radost a možnost si v dobré atmosféře a pěkném prostředí vzájemně povykládat.
Zachovejte nám přízeň.
Výběr TJ Kudlovice děkuje touto cestou obci a zastupitelstvu obce za dosavadní pomoc
a zajištění činnosti v naší TJ.
Výbor TJ Kudlovice rovněž děkuje všem občanům, kteří darovali vzorky svých pálenek na
12. ročník koštu slivovice.

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
jako každý jiný rok, tak i letos vám
zpravodaj přináší poohlídnutí za
činností hasičů v uplynulém roce.
Zima 2012 byla naštěstí klidná, ale
s nástupem jara přišlo období
tradičního vypalování starého
porostu a tato nedisciplinovanost
občanů nám zajistila první ostré
nasazení v roce. Dne 18. 3. jsme
hasili požár trávy na Kudlovské
dolině a za týden 25. 3. jsme si tuto
činnost
ve stejné
lokalitě
zopakovali. Ještě v březnu jsme
zasahovali v domě pana Ryšky, kde
prasklo vodovodní potrubí.
V měsíci květnu se již tradičně
koná okrsková soutěž v požárním
sportu. Letos jsme účast zvažovali,
neboť naše mašina byla toho času
na opravě. I přes tuto komplikaci
jsme do Traplic, kde se soutěž
konala, sestavili dvě družstva.
Ta s vypůjčenou technikou ostudu
neudělala.
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Červen nás tradičně prověřil
v disciplíně
povodňové.
Po prudkých lijácích nás krajské
operační
středisko
povolalo
k odstranění
naplavenin
na
komunikaci
mezi
Dolinou
a Rozsypalovou osadou.
Téhož měsíce také proběhlo
námětové cvičení prověřující
schopnost jednotky reagovat
v krátké době na dvě události.
Jednalo se o zásah s použitím
dýchací techniky a následně výjezd k dopravní nehodě na Dolině.
Prázdniny jsou již tradičně spojeny s ukázkou techniky na Dětském dni a také zajišťováním
bezpečnosti při Barum rally.
Na podzim bylo opraveno stavidlo a vyčištěny břehy potoka. Nynější stav dovoluje dětem
užívat potok k zimnímu bruslení.
Pro děti taktéž každoročně zajišťujeme bezpečnost při lampionovém průvodu a mikulášskou
nadílku ve škole a školce. Též svěcení adventních věnců a půlnoční mše se neobešlo bez naší
pomoci.
Tolik poohlédnutí za rokem 2012 a do let následujících vám přejeme, abychom se setkávali
jen u akcí kulturních, ne při zásahu. Proto si dovolujeme apelovat na vás zejména v tomto
období. Dbejte opatrnosti při jarních pracích a mějte na paměti zákaz vypalování trávy.
SDH

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ KUDLOVICE
1.

Poskytuje aktuelní informace Signalizace chemické ochrany rostlin v průběhu
vegetačního období ve vývěsní skříňce organizace.

2.

Poskytuje prodej chemických prostředků všem občanům za výhodné ceny.

3.

ZO ČZS připravuje již tradičně zájezd v období srpna na sv. Hostýn.

4.

ZO ČZS připravuje společně s OÚ VÝSTAVU OVOCE a HOBY Výrobků všech občanů
Kudlovic 28. – 29. září v KD.

Vážení spoluobčané – ZO ČZS prochází přirozenou generační obměnou členské základny.
Případní zájemci se mohou informovat u jednatele ZO Jaroslava Šuranského.
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KUDLOVSKÁ KRONIKA
Rokem 2000 ukončil tehdejší kronikář pan Vladimír Drábek psaní obecní kroniky a do nového
tisíciletí předal psaní kroniky našemu nynějšímu kronikáři panu Richardovi Horákovi. A v tom
roce v závěru svého psaní mimo jiné i vypracoval a popsal kolik je v Kudlovicích čísel domů
a kolik zde žilo obyvatel. Tak v tom roce 2000 bylo u nás 350 čísel popisných a obyvatel 848.
Pro srovnání – dnes máme 378 čísel popisných a 975 obyvatel. Takže jak vidíme, docela
příznivý demografický vývoj, jak uvidíme i v přiložené tabulce našich nově narozených ale
i těch, kteří naše Kudlovice opustili navždy, za poslední tři roky. Mezitím se někteří
odstěhovali, jiní přistěhovali, tak jak to na tom světě chodí.
V úplném závěru, kdy pan Drábek dokončoval poslední věty kroniky, píše: „Jsem přesvědčen
o tom, že jsem život kolem sebe viděl a popisoval tak, abych se za žádný výrok, za žádnou větu
nemusel stydět. Mnou podávaný obraz vesnického společenství byl veden touhou po pravdě.
Nebyl poplatný ani totalitnímu období naší nedávné historie. A tak snad bude i pochopen.“
Vladimíre, věříme a upřímně Ti všichni spoluobčané děkujeme.

Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Výtažek z kroniky obce tak, jak jej zaznamenal před 20ti lety tehdejší kronikář pan Vladimír
Drábek, kdy se dělila Československá republika na dva samostatné státy Česka a Slovenska.
„Tak jsme se stali občany nového státu, bydlíme v pohraničním okrese a učíme se především
demokratickému myšlení a jednání s rozdílnými výsledky. Snad bude vhodné se zmínit o tom,
jak naši lidé na všechny ty změny reagují. Rozdělení republiky bylo přijato s rozpaky. My
občané Moravského Slovácka máme v mnoha směrech hodně blízko ke Slovákům a to nejen co
do vzdálenosti vyjádřené v kilometrech.
Naši lidé věděli, že rozdělení je zbytečné, že nás poškodí všechny. Věděli však také, že
v atmosféře záměrně vyhroceného nacionálního cítění na Slovensku, je jakákoliv snaha
o zachování celistvosti republiky marná. Vládlo přesvědčení, že České země doplácely na
hospodaření na Slovensku a že tedy právě jeho se rozdělení dotkne citelněji. Nebylo tu však
projevů nenávisti, spíše bylo možno zaznamenat náznaky pochopení.
S klidem a rozvahou byla tedy přijata také výměna bankovek ve dnech 4. – 7. 2. Sdělovacími
prostředky, ale i místním rozhlasem byli občané informováni o podrobnostech této akce,
o místě výměny (pošta, spořitelna). Byla také ze strany obecního úřadu nabídnuta starším
lidem pomoc a tak všechno proběhlo bez obav a vzruchu.
A zase se učíme vážit si zaměstnání, ale také podnikat. Zatím převážně jen v řemeslné práci,
ale zato většinou úspěšně...“ a následuje seznam tehdejších řemeslníků a podnikatelů
v Kudlovicích.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Na tomto místě společenské kroniky nemohu nevzpomenout na práci a činnost Sboru pro
občanské záležitosti při Obecním úřadě v Kudlovicích. Tato skupina obětavých lidí pracuje
v téměř nezměněné sestavě už hezkou řádku let, dávno předtím, než jsem se stal před téměř
jedenácti lety, ještě jako místostarosta, předsedou tohoto sboru. Za ta léta jsem tyto lidi poznal
jako lidi opravdu obětavé s vřelým vztahem k lidem, se smyslem udělat svým spoluobčanům
radost a potěšení při různých společenských akcích nebo v různých životních situacích.
Tak jako jindy i v uplynulém roce tento náš sbor navštěvoval naše spoluobčany – jubilanty,
připravoval vítání občánků, byli navštíveni i naší bývalí spoluobčané v domovech důchodců,
připravili jsme tradiční předvánoční setkání důchodců s kulturním programem, nebo také
zlatou svatbu manželů Chrástkových a manželů Balcárkových. V neposlední řadě se ujímáme
i té smutné stránky života – kdy připravujeme poslední rozloučení s našimi spoluobčany, kteří
nás navždy opustili.
Tento sbor tvoří M. Grebeňová, M. Sjekelová, M. Rajmicová, J. Šilcová, E. Ondruchová,
R. Gajdošíková, I. Jabůrková, D. Žatečková, M. Bartošková a neodmyslitelně R. Horák. A já všem
těmto lidem upřímně děkuji za jejich práci a obětavost a myslím, že nejen jménem svým, ale
také jménem všech spoluobčanů.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
v září 2011 ukončila pracovní činnost v souvislosti s odchodem do důchodu paní Marie
Fojtíková – hospodářka, ekonomka, administrativní pracovnice a duše celého obecního úřadu,
která tuto práci vykonávala přes 31 let. Vždy byla ke všem lidem bez rozdílu laskavá
a vstřícná, uměla poradit a pomoci.
Půl roku pak zaučovala a předávala své bohaté zkušenosti své nástupkyni paní Martě
Bednaříkové.
Maruško, jménem všech spoluobčanů Kudlovic přijmi touto cestou naše velké poděkování
za všechnu tu práci, kterou jsi pro naši obec vykonala. I já osobně Ti děkuji za Tvoji pomoc,
kterou jsem potřeboval při nástupu do funkce starosty obce i za dobré rady v dalších letech.
Přejeme Ti všichni především dobré zdraví, aby sis mohla hojně užít radosti a spokojenosti ze
života i rodiny.
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2010
Narození

Úmrtí

Bičánek Patrik
Brodzianska Jolana
Dubčák Dominik
Hošková Ester
Kovaříková Natálie
Kučera Matyáš
Kučerová Eliška
Mikulášek Adam
Šilcová Mariana
Šobáňová Nikol

Burešová Ludmila
Bůžek Oldřich
Lapčíková Josefa
Mokroš František
Slavík Miroslav
Snopek Josef
Ševčík Stanislav
Šumíčková Františka

2011
Narození

Úmrtí

Batůšek Ondřej
Flíčková Barbora
Gajdošík Jakub
Holdenová Marika
Chrástek Adam
Juřenová Denisa
Krejčiříková Aneta
Lněnička Petr
Surových Dominik
Šilc Martin

Hejda Jiří
Janošek Bedřich
Jordán Alexander
Kadlec Oldřich
Palánková Emilie

2012
Narození

Úmrtí

Barkovsi Filip
Budínová Vanessa
Gottvald Jiří
Hájek Šimon
Kovařík Petr
Mikulášková Eliška
Můčka Antonín
Přikrylová Magdaléna
Šik Benjamin Jakub
Šobáňová Karolína
Vaníček Ladislav

Bartošek Bohumil
Čevelová Marie
Hejdová Marta
Kolomazník Alois
Krčma Jaroslav
Paulusová Marie
Rosíková Marie
Rozsypálek Josef
Stankušová Ludmila
Trávníček Václav
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NAŠI JUBILANTI V ROCE 2013
70 let letos slaví

Zapletal Miroslav
Zapletalová Anna
Dřímalová Františka
Fusek Květoslav
Pešlová Františka
Švecová Jarmila
Martináková Božena
Rožková Anna
Kučera Josef
Kraváček Miloslav

75 let letos slaví

Horák Richard
Andrýsková Antonie
Badal František

80 let letos slaví

Abrahámová Josefa
Pochylá Božena
Andrýsek Karel

85 let letos slaví

Kučerová Dobromila

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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KALENDÁŘ AKCÍ V KUDLOVICÍCH V ROCE 2013
Přestože některé akce v tomto roce už proběhly, seznamujeme Vás s celým kulturním
kalendářem na tento rok 2013.
Dozvuky hodů, pořádá chasa

12. leden

Výroční schůze hasičů

19. leden

Degustace vín, pořádá ČZS

2. února

Valentýnská výstava vín, pořádá ČZS

9. února

Divadelní představení

16. února

39. maškarní ples, pořádá TJ

2. března

Výroční schůze ČZS

3. března

Oblastní konference včelařů

10. března

Sportovní den v areálu TJ

1. nebo 8. května

Den otevřených sklepů v Hubáčkově uličce

1. června

Srnčí hody, pořádají myslivci

29. června

Dětský den, pořádá škola-rodiče-obec

Datum bude
upřesněno
27. července

Pytlácká noc, pořádá TJ
Medové zpívání na Strmenském, pořádá mužský a
ženský sbor z Kudlovic
Výstava ovoce, zeleniny a hobby výrobků, pořádá
ČZS ve spolupráci s obcí
Lampionový průvod s hraním pro děti

10. srpna
28. – 29. září

Martinské hody

Datum bude
upřesněno
9. – 10. listopadu

Setkání důchodců s programem

16. nebo 23. listopadu

Svěcení adventních věnečků s kulturním
doprovodem, pořádá obec
Mikuláš v základní a mateřské škole

30. listopadu

Setkání občanů na kopci Palata, loučení se starým
rokem a vítání roku nového s ohňostrojem

31. prosince

5. prosince
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KALENDÁŘ AKCÍ NA KUDLOVSKÉ DOLINĚ V ROCE 2013
Stavění máje a pálení čarodějnic

30. dubna

Kácení máje

31. května

Fotbalový turnaj

22. června

Dětský den

20. července

Ukončení prázdnin

7. září

Zájezd

5. října

Lampiónový průvod

16. listopadu

Zdobení vánočního stromu

7. prosince

Silvestrovské vepřové hody

31. prosince
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Žádáme důrazně občany, aby neukládali do kontejnerů na plasty věci, které tam nepatří. Není
možné tam ukládat polámané plastové židle, kbelíky a podobné věci. To samé platí pro
kontejnery u obchodu, kam někteří, kterým nezáleží na pořádku, ukládají pytle s různými
odpady, kartony a jiné věci. Na to máme sběrný dvůr, který je každému dostupný za budovou
naproti zahradnictví. Kdo to ještě neví, tak tam máme velkoobjemné kontejnery na různé
odpady a je možno tam kdykoliv odpady vyvézt. Budeme otevírat i v sobotu vždy od 9:30 do
11 hodin. Je tam i kontejner na železo nebo drobnou suť.
Dále upozorňujeme majitele aut, aby si našli parkovací místa tak, aby nezneužívali parkování
na místních komunikacích zvláště tam, kde to dopravní značky zakazují a nebo tam, kde je
obzvláště úzký profil komunikací, jak je tomu například v Drahách nebo od Hammerového ke
hřišti. To, že stání na chodnících je dopravním přestupkem, ví snad každý řidič i neřidič.
Policie nás vyzvala, abychom toto vše dali svým spoluobčanům na vědomí, že tady budou
provádět častější kontroly a tyto přestupky postihovat.
Žádáme řidiče, kteří projíždějí kolem babického hřbitova v době pohřbu – zejména v době
odjezdu smutečního vozu od hřbitovní kaple, aby přispěli k pietě této chvíle tím, že nebudou
tento vůz předjíždět a aby vyčkali odjezdu smutečního vozu.
Upozorňujeme občany, že každý dům musí být opatřen číslem popisným (dle § 31, zákona
č. 128/2000 – Zákon o obcích), tak, aby bylo na domě zřetelně viditelné.
Z důvodu konání Slováckého okruhu bude ve dnech 4. – 5. 5. 2013 silnice I/55 přes Staré
Město uzavřena.

FOTOGALERIE
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Zpravodaj zpracovala Ing. Petra Bednaříková
Vaše příspěvky do zpravodaje lze zaslat na email: obec@kudlovice.cz
Neprošlo jazykovou úpravou.
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