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PODĚKOVÁNÍ 
I malá obec se může zapsat do celorepublikového povědomí. Kudlovicím, které mají necelou tisícovku 
obyvatel, se to podařilo prostřednictvím ženského sboru, který se interpretačně podílel na 
kompaktním disku Beránci a vlci a spolu s ním získal první cenu Akademie populární hudby Anděl 
2017 v kategorii Folk.  
Jménem obecního úřadu i všech občanů Kudlovic blahopřeji k tomuto úspěchu protagonistům tohoto 
projektu. Ideovým rodičům Jitce Šuranské a Marianu Friedlovi i všem interpretům přeji, aby při 
hledání nových přístupů, chodníků a cest k hudebnímu dědictví nezabloudili a aby se i nadále 
bezpečně opírali o grunt a základ, z něhož čerpali a z něhož vyšli – o lidovou píseň.  
Josef Snopek, starosta obce 

 
 

mailto:obec@kudlovice.cz
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Život obce z pohledu starosty 

Vážení spoluobčané, opět po roce Vám předkládám přehled nejdůležitějších stavebních akcí, kulturních a 

společenských událostí, plánovaných záměrů a ostatního dění v obci tak, jak je posuzován z pohledu 

obecního úřadu. Je přirozené, že názory každého z nás na každodenní dění v obci a na důležitost 

jednotlivých stavebních akcí mohou být různé a mohou se velmi lišit. Je pak na vůli nás všech snažit se o 

vzájemné pochopení, toleranci, chápání souvislostí, schopnost otevřené kritičnosti, o aktivní zapojení do 

života obce a konstruktivní vystupování a jednání tak, aby náš společný život byl co nejpříjemnější a 

nejlepší. 

Události od vydání minulého Zpravodaje rozděluji na ty, kdy se záměry a plány obce podařilo uskutečnit a 

na akce rozpracované.  

Velké investiční akce vyžadují i několikaletou projektovou přípravu a mnohdy přesahují jedno volební 

období.  Po realizaci čističky odpadních vod v r. 2015 neměla obec připraveny žádné větší projekty, jejichž 

příprava a splnění všech legislativních podmínek je během na dlouhou trať a které by tak mohly být 

realizovány v uplynulém období. O přípravě nových větších projektů bude uvedeno dále. 

Realizované akce 

Byly provedeny akce, které nejsou zásadními změnami vzhledu obce, ale mají svůj praktický význam. 

Škola a školka:  

Během hlavních prázdnin došlo k větší úpravě interiéru mateřské školy. Byla vyměněna podlaha, zhotovena 

skleněná přepážka oddělující spací a herní prostor třídy, pořízeny nové skříňky, celý interiér byl nově 

vymalován. Úkolem pro nejbližší roky bude výměna střešní krytiny. 

V základní škole bylo modernizováno vybavení školní kuchyně nákupem konvektomatu (zařízení pro 

přípravu jídel) a vyhřívaného výdejního pultu. Celkové náklady ve školách byly ve výši 625 000 Kč. 

   

Dům č. p. 50 – dům Strmenských 

Dům Strmenských a jeho dvůr je využíván pro činnost mužského sboru, náboženské „májové“, ke 

společenským akcím jako je např. Medové zpívání, hody, advent, fašank a ostatnímu dění uprostřed návsi, 

v poslední době také k soukromým oslavám. V prostoru domu ani dvora nebyla zavedená voda a na dvoře 

ani elektrické rozvody. Proto byly na podzim položeny rozvody vody, elektřiny a provedena kompletní 

kanalizace v ceně 165 000 Kč. 

Pro další využití objektu je připravena dokumentace „Rekonstrukce hospodářského křídla pro účely 

komunitního centra“. S využitím dotací by byla možná úprava hospodářské budovy na místnost pro 

společenské akce.  Stávající velký chlév by byl upraven pro „komunitní centrum“ – místnost pro 

společenské účely s plánovanými 35 místy. Předpokládané náklady rekonstrukce jsou vyčísleny na   

800 000 Kč. Je také zpracován projekt na zhotovení přístřešku pro zemědělské stroje ve dvoře usedlosti. 
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Kulturní centrum Dolina 

Areál na hřišti v centru Doliny si Doliňáci vybudovali před několika lety vlastními silami a dobře slouží 

k jejich společným setkáním. Ke zlepšení zázemí a vybavení areálu jsme ze strany obce po novém připojení 

k distribuční soustavě nízkého napětí a vybudování vodovodní přípojky položili v celém prostoru 

zámkovou dlažbu za 50 000 Kč a zhotovili drobné hrací prvky. A když už je přivedena voda, je možné u 

areálu vybudovat dva záchody. V současné době je podána žádost na kolaudaci celého zařízení. S využitím 

frézovaného asfaltu při opravě mostu v Babicích jsme poopravili komunikace na Dolině, hlavně pak již hůře 

sjízdnou příjezdovou komunikaci k Víchovému. 

  

  

Kulturní dům 

Po všech provedených úpravách kulturního domu (zateplení, okna, fasáda, dlažba) zbývalo k opravě 
poškozené a již nevyhovující obložení, troje dveře do sálu a jeviště, vše původní z doby stavby (1973). 
Výsledek opravy je zdokumentován následujícími fotografiemi. Cena za jeviště je 440 000 Kč (oprava 
omítek, nové závěsy a opona, nové osvětlení), nové obložení a dveře 130 000 Kč.   
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Chodník u Hammerového, fasáda obecního úřadu ze dvora 

Možná jsme již byli všichni zvyklí na nutnost sejít z chodníku při cestě do obchodu v zúženém místě u 

Hammerového. Díky souhlasu majitelů pozemku a díky dobře odvedené práci babické firmy byla realizace 

rychlá a s dobrým výsledkem. Nová krátká část chodníku pomůže bezpečnosti chodců v této části obce. 

Cena je 130 000 Kč.  

Nedokončená fasáda obecního úřadu ze dvora byla dokončena v těchto dnech za 100 000 Kč. 

  

Dotace obcím pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje 

V září 2017 byla podána žádost o dotaci na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků 

(OOP). Naše jednotka v současnosti disponuje OOP jež byly pořízeny v období let 2004 až 2007. Za dobu 

užívání OOP ztratily své funkční a ochranné vlastnosti. V mnoha případech také došlo k poškození 

celistvosti oděvů a obuvi. Žádost obsahovala pořízení šesti kompletů (zásahový oděv, obuv, přilba, 

rukavice) v ceně 210 000 Kč, přidělená dotace je 147 000 Kč. 

 

Rozpracované akce 

Průtah obcí a revitalizace návsi 

Příprava stavby se nedaří a nezbývá než konstatovat, že se jedná o „nekonečný příběh“: stále je nedořešený 

problém s kolizí soukromého pozemku s navrhovaným profilem komunikace, která se v daném místě již 

nedá nikam posunout a do tohoto pozemku zasahuje. Hledání řešení je zdlouhavé a příprava stavby se 

protahuje. Znovu připomínám, že se stavbou souvisí další tak zásadní stavby jako chodníky, úprava návsi, 

oprava kanalizace od obchodu k Dolině, kanalizace od Hammerového po Strmenské. 

Chodník u silnice III/43220 v obci Kudlovice 

Naopak se v minulém roce během pouhého roku podařilo zajistit projekt a všechna povolení pro realizaci 

stavby „Chodník u silnice III/43220 v obci Kudlovice“. V dotazníkovém šetření v r. 2016, které investiční 

záměry občané upřednostňují, byla stavba tohoto chodníku jednou z priorit. Podmínkou Ředitelství silnic 

Zlínského kraje bylo, že s vybudováním obruby chodníku musí být zajištěno odvedení dešťové vody 

z komunikace. Stavba se tak od začátku rozdělila na dva stavební objekty – dešťovou kanalizaci a chodník. 

Zadání dotační výzvy umožnilo rozšíření projektu o třetí objekt – veřejné osvětlení. Celkové rozpočtované 

náklady stavby jsou:  

kanalizace …  4 900 000 Kč 

chodník …  4 655 000 Kč 

veřejné osvětlení … 1 865 000 Kč 

Budování dešťové kanalizace není dotováno, její stavbu budeme hradit z prostředků obce.  

K realizaci stavby chodníku a veřejného osvětlení je využito dotační výzvy MAS SCHP-IROP Bezpečně do 

práce, do školy i za službami. Předmětem projektu je výstavba chodníku a realizace veřejného osvětlení, 

lepší a bezbariérové zpřístupnění veřejné hromadné dopravy. 

K uvedené výzvě MAS SCHP-IROP se přihlásilo pět obcí, jejichž požadavky na dotaci jen málo překročily 

alokaci Výzvy. Dosavadní průběh schvalování je kladný pro všech pět obcí.  
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Celkové investiční výdaje projektu  … 6 520 000 Kč 

Dotace EU …    6 194 000 Kč tj. 95 % 

Podíl obce …    326 000 Kč tj. 5 % 

Do plánu a realizace stavby vstupují důležité okolnosti: Ředitelství silnic Zlínského kraje má prostředky 

umožňující pouze v r. 2018 položení nového živičného povrchu celé šířky silnice III/43220 v délce 

plánované stavby, tj. od křížku na kopečku po začátek průtahu obcí (zatáčka u OÚ). S E.ON bylo vyjednáno 

nahrazení stávajícího vzdušného vedení nízkého napětí (NN) od Babic po obchod novým zemním 

kabelovým vedením. Původně dojednaný termín r. 2019 je ale z kapacitních důvodů firmy ohrožen. Po 

jednání přistoupil E.ON na etapizaci akce a položení kabelu NN souběžně s realizací veřejného osvětlení a 

stavby chodníku.  

Na podzim r. 2018 by tedy byla realizována stavba kanalizace a obruby chodníku, zároveň by byl zhotoven 

nový povrch silnice. Na jaře r. 2019 bude provedena stavba chodníku, veřejného osvětlení a položen kabel 

NN. Výběrové řízení na zhotovitele kanalizace je zadáno. 

Kanalizace lokality Nivky 

Kanalizace zajistí odkanalizování rodinných domů nad morovou kapličkou. Projekt je zpracován, vedení 

trasy kanalizace ale naráží na složité zajištění souhlasů vlastníků pozemků.   

Dodávka pitné vody výše položeným rodinným domům na Dolině  

Výstavba rodinných domů nad Bruštíkovým byla zahájena v r. 2006 na základě souhlasu minulých 

zastupitelstev obce. V dané nadmořské výšce je problém zajistit požadovaný tlak ve vodovodní síti. 

Provozovatel vodovodu (Vodovod Babicko) provedl technologické kroky na stanici vodovodního řadu před 

Dolinou. Úprava sice umožnuje zvýšení tlaku, ale k zajištění bezpečnosti celé vodovodní sítě na Dolině musí 

být ve všech domácnostech instalován regulační tlakový ventil. Realizace tohoto opatření je na začátku. 

Čistička odpadních vod Dolina 

V září 2017 byla zveřejněna výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: Zpracování projektové 

dokumentace na akci „Kanalizace a ČOV Kudlovice - Dolina“. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. 

Hodnota zakázky je 300 000 Kč. Zakázka zajišťuje vypracování dokumentace pro umístění stavby 

v rozsahu: 

- nové splaškové kanalizace DN 250 v délce 1 783 m 

- nové centrální ČOV velikosti 120 EO včetně přípojky vody a přípojky nízkého napětí 

- doplnění nové dešťové kanalizace v problémových částech obce se zaústěním do Kudlovického 

potoka  

Dílo bude zároveň zpracováno v takovém rozsahu a obsahu, který umožní podat žádost o dotaci. 

Dokončení projektu komunikace „obchvat Dolina“ 

I v tomto případě vznikly kolize navrhované komunikace s pozemky v soukromém vlastnictví, proběhlo 

několik jednání o šířce komunikace, slučuje se projekt komunikace a souběžné kanalizace. Je škoda, že obec 

v minulosti prodala některé pozemky, jejichž část je nyní ke stavbě komunikace potřebná. Je ale pozitivní, 

že jsme se setkali se vstřícností nového majitele.   

Nový územní plán (ÚP) 

Stávající ÚP Kudlovic byl zpracovaný v r. 2006 na základě platnosti zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon. 

Do roku 2020 je povinností obcí zpracovat ÚP podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. V srpnu 

2017 jsme informovali o zahájení prací na novém územním plánu obce a vyzvali všechny občany, aby sdělili 

nápady a podněty týkající se záměrů výstavby, náměty ke zlepšení života v obci atd., které by se v novém 

ÚP měly objevit.  

Po předložení návrhů občanů a obce bylo v lednu 2018 zpracováno zadání Územního plánu Kudlovice. 

Pořizovatelem zadání byl Městský úřad Uherské Hradiště, Protzkarova 33 (odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče). Výběrovým řízením 

na zhotovitele ÚP byl vybrán uchazeč s nabídkovou cenou 240 000 Kč. Souběžně byla podána žádost o 

dotaci Zlínského kraje z Programu na podporu obnovy venkova. Obci byla přidělena dotace ve výši 168 000 

Kč.  
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Nyní následuje práce na zpracování územního plánu, který bude veřejně projednáván a připomínkován. 

Změna hranice katastru 

S novým územním plánem bylo zahájeno jednání o změně katastrální hranice mezi Kudlovicemi a Babicemi. 

Do katastru Kudlovic chceme zahrnout zahrady za řadovkami až po čističku, příjezdovou komunikaci k ní a 

také místní komunikaci od mostu ke křížku. Protihodnotou by Babice získaly část katastru za dřívějším 

babickým vinohradem. Jedná se o směnu pozemků o výměře 2,4 ha. Zastupitelstva obou obcí směnu 

schválila.   

  

Výkup pozemků pod místní komunikací nad hřištěm 

V územním plánu se jedná o lokalitu určenou k individuálnímu bydlení. V katastrální mapě není stávající 

komunikace vyznačena, tím není zajištěn přístup k jednotlivým pozemkům. Vykoupením pozemků v šířce 8 

m vznikne veřejný prostor s místní komunikací III. třídy s označením 7c. 

Nový povrch na místní komunikaci u řadovek 

Místní komunikace od mlýna po zahradnictví potřebuje nový povrch. Protože chceme v části komunikace 

od mlýna po křižovatku u Talašového vybudovat nové obrubníky, je nezbytné (na základě projednání na 

dopravním úřadu Městského úřadu Uherské Hradiště) zajistit projekt a stavební povolení. Povrch zbylé 

části komunikace lze provést jako opravu. S realizací celé stavby nebo její části počítáme ještě v roce 2018.   

Rybník na Dolině 

Záměr vybudování vodní plochy na Dolině vycházel ze stavu lokality vlevo za mostem do Paňhájů. 

Provedené sondy ověřily geologické poměry v lokalitě a zjistily hladinu spodní vody v úrovni asi 1 m pod 

povrchem.  Od zrodu záměru jsme chtěli v této lokalitě vybudovat rybník, a to byl i zájem rybářů. 

Zpracováním záměru byl pověřen Ing. Horký. Prvotním vyhodnocením stavu lokality je konstatování, že 

s ohledem na charakter lokality a možnosti financování se jeví jako nejvhodnější realizace vodní plochy 

s charakterem mokřadu, což plně neodpovídá naším původním představám. Uvidíme, zda opravdu 

nepůjde vybudovat rybník. Uvedu několik důležitých závěrů: 

- vodní plochu není možné dotovat z Kudlovického potoka, dotace plochy by byla především 

podzemní vodou 

- uvažovaná plocha byla v minulosti systematicky odvodněná, což přes pravděpodobnou částečnou 

nefunkčnost systému snižuje hladinu spodních vod na uvedenou úroveň 

- plocha by byla členěna na tři celky – mokřad 1 300 m2, dvě tůně s cca 120 m2, hloubka cca 0,6 m 

- dotace na mokřad činí 90 % 
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Chodník Zástava 

Chodník Zástava zaujal druhé místo v pořadí důležitosti stavebních akcí v obci. Je splněna zásadní 

podmínka – převod pozemku náhonu z České republiky na obec. Smlouva je již podepsána. Odborné 

vyjádření k možnostem rekonstrukce chodníku zajišťuje firma NELL PROJEKT s.r.o. Zlín. Vznikla základní 

studie proveditelnosti stavby zahrnující technické podmínky a pozemky dotčené stavbou. Studie bude 

předložena k veřejné diskuzi.  

 

Chodník k Hamé (cyklostezka Kudlovice – Babice) 

Spojení s Babicemi pěšky nebo na kole je pro nás všechny téměř nejdůležitějším požadavkem. Je to doprava 

k lékaři, na poštu, dětí do školy, k nádraží, ke kanálu atd. Spojení po silnici nebo podél silnice bude 

ovlivněno plánovanou dálnicí, která si vynutí stavbu nadjezdu silnice do Babic. (Ještě se nabízí možnost 

vybudovat cyklostezku vedle nové silnice do Babic, to se však teprve pokusíme projednat s investorem 

dálnice.) 

V listopadu 2017 jsem se zúčastnil jednání o pozemkových úpravách katastru Sušic, které mají zajistit 

dostupnost všech pozemků v extravilánu Sušic. Stávající trasa chodníku k Hamé je zařazena do 

pozemkových úprav Sušic a vyhovuje jim. Měla by zde vést komunikace o šířce tři metry. Buď bude v rámci 

pozemkových úprav vytvořena komunikace se zpevněným povrchem nebo bude položen jenom základ a 

vybudování povrchu zajistíme obecními prostředky. Situace se vznikem lepší komunikace k Hamé je tedy 

nadějná.   

Přístavba požární zbrojnice 

V posledních dvou letech jsme žádali Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR o dotaci na 

rekonstrukci požární zbrojnice. Žádné obci ve Zlínském kraj, tedy ani Kudlovicím, nebyly prostředky 

státního rozpočtu na zbrojnice přiděleny. Rekonstrukce zbrojnice spočívá ve zvětšení prostoru pro stání 

hasičského vozidla prodloužením prostoru zbrojnice o 2,5 m (viz plány rekonstrukce). Zastupitelstvo obce 

rozhodlo o provedení rekonstrukce z vlastních prostředků a realizována by měla být ještě v tomto roce. 

   
 

Hřiště TJ 

Krátké shrnutí situace: areál hřiště je ve vlastnictví TJ Kudlovice, z.s. Od r. 2013 je řešena otázka 

neoprávněného užívání čtyř soukromých pozemků, které leží pod plochou hřiště a „tréninkové“ plochy za 

hřištěm. Do jednání o narovnání stavu se vložila obec. Hlavním problémem vleklého řešení je rozdílnost 
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představ o ceně. Záměrem obce je situaci dořešit, realizovat převedení areálu na obec (podobně jak je tomu 

v sousedních obcích) a stanovit podmínky a pravidla mezi obcí a TJ k zajištění činnosti fotbalového oddílu a 

správy areálu. Vlastnictví pozemků obcí by umožnilo využití dotací k investičním akcím, jako je např. 

úprava stávající asfaltové plochy na víceúčelové hřiště apod. 

Chceme nabídnout dětem i dospělým příznivé prostředí pro možnost sportovního vyžití a povzbudit 

upadající zájem o sport. K tomu však bude zapotřebí i zájmu dětí, jejich rodičů a koneckonců nás všech. 

Zeleň na Hradské, revitalizace mlýnského náhonu a splávku 

V rámci projektu Chřiby magické vznikla ve Spolku Chřiby společná myšlenka obcí Kudlovice a Halenkovice 

k obnově krajinné zeleně podél historické cesty Hradská. Se zástupci firmy Arvita P spol. s r.o. jsme provedli 

obhlídku lokality a prověřili možnosti, které se v rámci projektů Operačního programu životní prostředí – 

obnova krajinných prvků, nabízí. Jedná se o provedení probírky náletových dřevin, ošetření perspektivních 

vzrostlých dřevin, vysazování krajových odrůd ovocných stromů a přírodních druhů listnatých dřevin. Do 

projektu bychom rádi zařadili i nějakou možnost úpravy samotné staré hradské cesty. Při této příležitosti 

jsme projednali myšlenku obnovy mlýnského náhonu. Z pohledu zástupců firmy je tento záměr určitě 

žádoucí, podporovaný a dotačně vhodný. 

 

Názory občanů jsou různé, že např. není nutné vylepšovat Strmenské, že nové jeviště v kulturním domě je 

zbytečné a naopak, zatímco všude v okolí jsou nové cesty, náves v Kudlovicích už roky čeká na opravu.  

Situace kolem průtahu obcí mně osobně vadí ze všeho nejvíc (nepříznivé okolnosti tohoto stavu jsou 

uvedeny výše). Naopak si myslím, že dokončení všech prací na kulturním domě celému zařízení v jeho 

vzhledu a využití pomůže a vydrží další desítky let. Podobně můžeme zajistit i lepší standard na 

Strmenském. Méně i více důležitých témat k řešení je spousta. Nejsou to jen aktuální investice, ale také 

např. vytvoření   strategického plánu – vývoje obce v horizontu příštích deseti let. Dotazníkové šetření, 

kterým jsme zjišťovali názory občanů na priority stavebních prací hodláme zopakovat nyní s otázkami na 

kvalitu života v obci.  

Josef Snopek, starosta 

 

Tříkrálová sbírka v Kudlovicích 
Tříkrálová sbírka se uskutečnila 6. ledna 2018. Koledníci v naší obci vybrali 29 316 Kč. Všem dárcům, 
koledníčků a jejich doprovodu patří velké poděkování. 

 
Devadesátiny bývalého starosty pana Vladimíra Drábka 

    
Kudlovický rodák Vladimír Drábek je muž, který v rámci devadesáti let svého života stihl být politickým 

vězněm i zpěvákem v chrámovém sboru, vynikajícím atletem i pokorným pacientem v léčebně pro nemocné 
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tuberkulózou, podporujícím a milujícím otcem, starostou obce i trvale zaníceným včelařem, zpěvákem 

v mužském sboru Lúčky.  

Při cestě „polem“ z nádraží je možné sledovat, který ze stromů jím zasazených ještě žije či dokonce 

prosperuje, při výletě na Kudlovskou Dolinu (s malinko větší námahou) lze počítat ptačí budky, které 

vyrobil a se svým synem po dlouhá léta jezdil umisťovat. Bez okázalostí a s pokorou žije svůj poctivý, 

nepromarněný život. Přejeme mu hodně zdraví! 

Jak ukládáme do sběrného dvora 

  
Někteří tak, jak je vidět na fotografiích. Žijeme v jedné obci, ve společném prostředí, které si společně 

chráníme, zvelebujeme nebo také ničíme. Sběrný dvůr je otevřen každý pátek v čase 14.00 – 15.30 hod., 

jednou za dva týdny v sobotu 9.00 – 11.00 hod. Kromě toho je ještě možné sjednat uložení odpadu se 

zaměstnanci obce přes týden, mimo uvedené hodiny. Není to slušné jednání, když někdo hodí věci přes plot 

nebo položí před bránu sběrného dvora a „někdo to po mně ukliďte“. Snad není tak složité respektovat 

provozní dobu nebo si uložení domluvit a jednat zodpovědně i vzhledem k ostatním občanům obce. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

 

Výsadba lip k 100. výročí vzniku republiky 
Významné výročí naší republiky chceme oslavit výsadbou jubilejních lip u kostela a v prostoru kulturního 

centra na Dolině.  

 

Kurzy společenského tance 
Vystoupení manželů Peřestých, tanečních mistrů společenského tance z Uherského Hradiště na krojovém 

plese v r. 2016 bylo podnětem k uspořádání prvního kurzu společenských tanců v Kudlovicích. V období 

minulé zimy se takto uskutečnil již třetí kurz, v němž deset párů zdokonalovalo své taneční dovednosti. 

Nenápadným způsobem pak vznikla myšlenka představit se před kudlovským publikem. Také 

vyvrcholením výuky tanečních prvků posledního kurzu bylo vystoupení na krojovém plese 2018. Spokojené 

tanečníky po vystoupení zachycuje následující foto. V plánu je další kurz, zveme tímto všechny zájemce. 
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Besedy 
Na besedy o zajímavostech Chřibů navázaly besedy se zajímavými lidmi žijícími mezi námi. Možná všichni 

nevědí, že pan Jaromír Bezdíček už třicet let provádí nepřetržité meteorologické pozorování v naší oblasti. 

Jeho prezentace teplotních rekordů a výsledků sledování počasí bylo doplněno vyprávěním a pranostikami 

panem Františkem Maňáskem z Babic.  

Na tuto besedu navázala beseda s učitelem a fotografem panem Ladislavem Podhorským, bydlícím na 

Dolině. Jeho prezentace fotografií ze žlebu na Kudlovské Dolině všechny účastníky nadchla. Snad jsme ani 

netušili, že se na přírodu v našem okolí lze podívat i způsobem, který dokumentovaly fotografie pana 

Podhorského. 

  
 

Budování obecního vinohradu 

Myšlenky přichází tu samovolně, někdy cíleně, tu při hovoru mezi kamarády nejen vinaři. Jsme vinařskou 

obcí, ale vinnou révu v obci neuvidíš. Takto se v roce 2017 zrodila myšlenka doplnit půvab a ráz vinařské 

uličky kouskem vinohradu, který by vítal všechny příchozí ke kudlovským sklepům. K realizaci myšlenky je 

třeba vedle nadšení i pracovitých rukou (členové mužského sboru) a odborného vedení (našli jsme v osobě 

Michala Hrušky, vinařského nadšence a jednoho z mála mladých kudlovských pěstitelů vína). Promýšleli 

jsme návrh vinohradu na hlavách, diskutovali o počtu teras, výsadbě starých odrůd, názvu viniční trati či 

samotného vinohradu, až po otázku, kdo budoucí sklizeň zpracuje. Tak se tedy rodí obecní vinohrad, který, 

dá-li Pán Bůh, nějakou dobu vydrží stejně jako řada sklepů, zhmotněná myšlenka zahrádkářů v čele panem 

Stanislavem Hubáčkem.  

Přivítáme každého zájemce, který se bude chtít na práci na obecním vinohradě podílet. 

Starosta a členové mužského sboru 
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Naše mateřská a základní škola 
Ve školním roce 2017/18 navštěvuje naši mateřskou školu 28 dětí, z toho 8 předškoláků. Pro nový školní rok 

bylo přijato 5 nových dětí, takže ve školním roce 2018/19 bude v naší školce celkem 25 dětí. Pracují tady dvě 

paní učitelky a jedna paní školnice.  

Mezi tradiční školkové akce patří Drakiáda, Hraní ve školce, výuka plavání, vánoční vystoupení pro seniory, 

Předškolička (probíhá ve škole), vystoupení na Den matek, každoroční návštěva Galaxie, spolupráce 

s Centrem ekologické výchovy Žabka a další. 

Základní škola v Kudlovicích má v letošním školním roce 33 žáků, sedm pedagogických pracovníků, dvě 

pracovnice školní jídelny a jednu školnici. Přesto, že naše škola je malotřídní, splňuje v mnoha oblastech 

kritéria větších škol. Nabízí několik zájmových kroužků, např. florbalový, vaření (Mňamka), vyrábění 

(Fantazie), dramatický, dílničky, náboženství, dyslexie. Během školního roku se žáci účastní mnoha akcí, např. 

dvakrát ročně sběru papíru v obci, návštěvy Galaxie (za peníze získané sběrem papíru), výuky plavání, 

drakiády, návštěvy Slováckého divadla a Filharmonie, florbalových turnajů, Čarodějnic s následným spaním ve 

škole a dalších.  

V rámci letošního školního projektu Cesta knihy žáci navštívili tiskárnu ve St. Městě, knihovnu v Uh. Hradišti, 

nakladatelství HOST v Brně, SOŠ Mesit a měli jsme i besedu s paní spisovatelkou a místní knihovnicí. Cílem je 

vytvoření vlastní knihy u každého žáka.  

V měsíci březnu proběhl v naší škole Den otevřených dveří, kdy v hojném počtu viděli výuku a provoz školy 

„v reálu“ převážně rodinní příslušníci našich žáků. V dubnu proběhl zápis do první třídy, pojatý opět 

netradičně – letos jako Kudlovská Formule 1. Bylo úspěšně přijato 8 nových žáčků, na které se už moc těšíme.  

Dále nemůžeme opomenout akce jako Velikonoční dílničky určené nejen pro školu, ale i pro veřejnost. Celá 

škola se také zapojila do celostátní akce „Ukliďme Česko“, kde se žáci spolu s p. učitelkami snažili uklidit obec 

sběrem odpadků. V květnu čeká naše žáky ještě tradiční vystoupení pro rodiče a v červnu se vydáme na 

školní třídenní pobyt pod stany do Rožnova pod Radhoštěm.  

Škola spolupracuje s obcí na akcích jako je Vítání občánků, Vánoční zpívání u Strmenských, úzká je také 

spolupráce s místní knihovnou (děti dochází každý měsíc do knihovny v rámci výuky) a další.   

V době letošních letních prázdnin bude škola vymalována a budou se provádět také menší úpravy místností. 

V neposlední řadě nás čeká oprava tělocvičny, na kterou už dlouho čekáme.  

Tak snad se naše plány a sny vyplní… 

Barbora Havlíková, ředitelka školy 

 

Místní knihovna 
„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“ zpívá se v jedné známé pohádce. Ne jinak je tomu i v případě 

místní knihovny. V příspěvku do ročního zpravodaje obce bych mohla představit všechny krásné akce, 

které proběhly v roce 2017 v knihovně, a jistě by to bylo zajímavé čtení. Ale ten, kdo sleduje knihovnu, ten o 

nich ví, a ostatní se o nich mohou dočíst na stránkách knihovny (www.kudlovice.knihovna.cz) nebo na 

facebooku knihovny (facebook.com/KnihovnaKudlovice/), kde je i velké množství fotografií. 
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Takže jsem si řekla, že informací téměř neznámou, ale neméně zajímavou, jsou čísla o knihovně. Tušíte, 

kolik má registrovaných čtenářů, knížek, kolik návštěvníků prošlo jejími dveřmi? Asi ne. Pokud vás to 

zajímá, čtěte dále. 

Místní knihovna měla v loňském roce 70 registrovaných čtenářů, to znamená, že alespoň jednou přišli do 

knihovny a výpůjční systém je přihlásil pro další rok.  Z tohoto počtu tvoří přesnou polovinu děti do 15 let. 

Ve skutečnosti by bylo číslo lehce vyšší, protože navzdory tomu, že se za registraci nic neplatí, tak jak už to 

v knihovnách bývá, na jednu průkazku si půjčuje více rodinných příslušníků. 

To byli registrovaní čtenáři. Kromě toho v knihovně počítáme každého jednotlivého návštěvníka, který 

projde našimi dveřmi. V roce 2017 do knihovny zavítalo 1333 lidí, ať už vypůjčit si knihu, časopis, jen tak se 

podívat anebo na nějakou kulturní nebo vzdělávací akci. Toto číslo si můžeme trošku rozebrat: 842 čtenářů 

prošlo dveřmi v rámci výpůjčního dne, 268 lidí se zúčastnilo celkem 18 kulturních akcí, mezi které 

počítáme různé kreativní dílničky, besedu o jedlých plevelech, letní čtení na hřišti za školkou nebo advent 

v knihovně. A dalších 223 –  v tomto případě mohu napsat – žáků přišlo do knihovny na 14 vzdělávacích 

besed. Pravidelně každý měsíc pořádám pro děti z místní základní školy besedy na různá témata. Povídali 

jsme si o pohádkách, bájích, pověstech, zkusili jsme si vytvořit vlastní povídkový příběh a když v lednu 

2017 zasypala Kudlovice hromada sněhu, tak jsme si tematicky povídali o tom, proč se vlastně říká 

„Ladovská zima“. 

Všichni registrovaní čtenáři si vypůjčili celkem 2226 knih a 113 časopisů. V knihovně odebíráme 

Zahrádkáře, kreativní časopisy Rozmarýna a Rozmarýnka pro děti a pro letošní rok jsme předplatili i 

Malovaný kraj. Z knih se nejvíce půjčovala beletrie pro dospělé – celkem 1382 knih a beletrie pro děti – 645 

knížek. Naučných knih pro dospělé se vypůjčilo 103 a pro děti jich bylo 96. 

Když se zamyslíme nad tím, že průměrná cena knihy na knižním trhu je 260 Kč, pak jsme čtenářům ušetřili 

pěknou finanční částku, kterou by museli vynaložit, kdyby všechny ty knihy chtěli přečíst.  

A kolik máme v knihovně jednotlivých knih? Číslo se neustále lehce mění, protože díky finančnímu 

příspěvku obce každý rok nakupujeme nové knihy, dále nám nové knihy do knihovny přibývají 

prostřednictvím výměnných souborů z knihovny v Uherském Hradišti. Je to služba, kdy přivezu do 

knihovny 60-70 knih různých žánrů, které v knihovně zůstanou zhruba rok a poté je vracím. Obvykle do 

knihovny ročně přivezu 3 takové soubory. Ale zpět k tomu číslu. Na knihu přesně vám to neřeknu, ale je to 

zhruba 2500 knih. A to si myslím, že je slušný výběr.  

Takže, milí čtenáři, těším se na vás, že se opět uvidíme, a vy, kdo jste v knihovně ještě nebyli, přijďte se 

podívat, pokusím se vám vybrat něco zajímavého na čtení, abyste neodešli s prázdnou.  

Dagmar Šiková, knihovnice 

  
 

Vodovod Babicko – šetření s vodou 
Ačkoliv si to často neuvědomujeme, žijeme ve státě, kde není nouze o pitnou vodu. Kdykoliv otevřeme 

kohoutek, teče nám čistá, a dokonce pitná voda. Používáme ji nejen pro vaření, ale pro osobní hygienu, mytí 

v domácnosti nebo napuštění bazénu. To je opravdu luxus, který si může dovolit jen část obyvatel této 



    ZPRAVODAJ OBCE KUDLOVICE       květen 2018 

 

planety. Česká republika se řadí mezi země s nižší spotřebou vody. Ta u nás činí asi 120 litrů na osobu. 

Navíc množství obnovitelné pitné vody celosvětově stále klesá. Voda je častěji kontaminována chemickými 

látkami, a tak se stává pro člověka nepoužitelnou. Jak se chemie dostává do všech odvětví lidské činnosti, 

jsou řeky, jezera a rybníky stále více znečištěné a vytvořit nezávadnou pitnou vodu je stále obtížnější. A tak 

se také výroba pitné vody prodražuje, což v konečném důsledku pociťujeme všichni. Zejména ti, kteří 

odebírají „státní“ vodu. Ten kdo má vlastní studnu je na tom o něco lépe, ale vodou musí šetřit také. Stačí 

suché léto a studna bude nepoužitelná. 

Do ceny vodného je také potřeba započítat i nezbytné výdaje na energii, údržbu a rozvoj vodovodního řadu 

a technologií.  

Jak tedy vodou šetřit?? Zde je několik tipů a doporučení: 

Osobní hygiena 

Každý z nás spotřebuje na mytí asi 60 litrů, což je celá polovina celkové denní spotřeby. Pro příklad umytí 

rukou spotřebuje 3 litry vody, plná vana 150 litrů, sprchování kolem 60 litrů vody. Již z tohoto výčtu 

vyplývá, že vhodnější je mýt se ve sprše, než napouštět vanu. Pokud do kohoutků pořídíme perlátory, které 

vodu provzdušňují, také ušetříme.  

Toaleta 

Jedno spláchnutí může znamenat až 10 litrů vody. Pokud pořizujeme nové WC, investujeme do moderního 

typu s dvojitým splachováním. Umožňuje to spláchnout buď 3 litry nebo 7 litrů vody. V žádném případě 

netolerujeme protékající nádržku. Během jedné hodiny může takto poškozenou toaletou odtéci až 80 litrů 

vody!  

Mytí nádobí a úklid 

Mytí nádobí a úklid spotřebovávají podobně velké množství vody jako osobní hygiena. Nejvíce úsporné je 

používání myčky nádobí. Uspoří se tak voda i energie na ohřev vody. Nádobí předem opláchneme, neboť 

naschlé zbytky potravin vyžadují delší programy a samozřejmě mají větší spotřebu vody i energie. Myčka 

také musí být plná. Pokud ji nevlastníme, napouštíme pro mytí nádobí dřez a nemyjeme je pod tekoucí 

vodou. Při úklidu v domácnosti (např. mytí podlahy) napouštíme kýbl. Nemácháme hadr pod tekoucí 

vodou.  

Praní prádla 

Velmi špinavé prádlo nejprve vykartáčujeme, abychom nemuseli využívat dlouhé prací programy. Při 

pořizování nové pračky hledáme nejúspornější typ. Výrobce by měl uvádět jak spotřebu energie, tak 

spotřebu vody.  

Zalévání rostlin a zahrady 

Pokud napouštíme vodu pro pokojové rostliny, je lepší ji nechat odstát, než čekat na vodu pokojové teploty. 

Během toho odtékají zbytečně litry vody do odpadu. Pokud máme zahradu, je nejvhodnější pořídit sud a 

chytat vodu dešťovou. Navíc měkká dešťová voda je pro rostliny vhodnější. Zaléváme ráno nebo večer, kdy 

je menší výpar vody a rostliny vodu snáze využijí. Poškozenou hadicí mohou unikat litry vody.  

Jiří Tománek, předseda sdružení 

Pohled odjinud – šance pro trafostanici 

V rámci celostátního plošného výzkumu vesnických sídel jsem na přelomu tisíciletí prováděla výzkum  

Kudlovic. Srovnání s dalšími desítkami obcí na okrese Uherské Hradiště, Hodonín a Zlín mě tehdy 

opravňovalo ke konstatování, které nemusím měnit ani dnes, kdy Kudlovice poznávám trochu blíže: že je to 

obec jako leckterá jiná – nová výstavba bez sentimentu a nemilosrdně válcuje tradiční stavitelství, 

předzahrádky se pomalu ale jistě mění v parkoviště, ze stodol, které tak malebně a zároveň účinně 

ohraničovaly intravilán obce od extravilánu, zbylo jen pár. Za pozornost eventuálního návštěvníka stojí jen 

několik málo objektů, které spočítáme na prstech jedné ruky – morová kaplička při vjezdu do obce, kaple 

sv. Jana Křtitele, statek Strmenských, zvonice, vinné sklepy v Hubáčkově ulici.  

Bylo by dobře, kdyby k tomu bylo možné i v budoucnu přičíst i zděnou věžovou trafostanici z dvacátých let 

20. století. Jistě, není to památka první kategorie (to by už byla v seznamu jako např. 

http://pamatkovykatalog.cz/?mode=fulltext&keywords=trafostanice&order=relevance%3Adesc&presente

http://pamatkovykatalog.cz/?mode=fulltext&keywords=trafostanice&order=relevance%3Adesc&presenter=ElementsResults
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r=ElementsResults), přesto by neměla být smazána z povrchu zemského bez předchozí diskuse a bez 

pokusu o zachování – a třeba i nalezení nějakého dalšího využití. Ten osamělý pokus teď činím a vysvětluji: 

trafostanice vznikla v době, kdy nová Československá republika napřela síly k modernizaci celého území, i 

venkova, a kdy i standardizované a čistě funkční stavby byly na vysoké technické a zároveň i estetické 

úrovni. Ze stovek podobných trafostanic, které jsou svědky jedné významné industriální etapy – plošné 

elektrifikace, jich už dnes mnoho nenajdeme. I takovéto drobné industriální objekty jsou součástí kulturní 

krajiny a jsou důležité, jejich existenci vnímáme jaksi samozřejmě a jejich ztrátu pocítíme a litujeme jí, až už 

je pozdě.  

S trafostanicemi i s dalšími drobnými technickými památkami mizí i specifická kulturní vrstva sídel a 

krajiny. Opravdu musí být trafostanice v Kudlovicích zbourána? A opravdu chcete takové památky znát už 

jenom ze starých fotografií?  

Zájemce o problematiku odkazuji např. na publikaci Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v 

krajině a sídlech vydanou v roce 2017 (zde rozhovor s Benjaminem Fragnerem, editorem: 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/365880-industrialni-era-je-pryc-rika-historik-architektury-

benjamin-fragner.html) nebo na inspirativní webové stránky:  

https://www.zdarskypruvodce.cz/borova-a-lucky-vrch-skvosty-na-severovychode-zdarskych-vrchu/ 

http://soutok.blogspot.cz/2013/09/orloj-ktery-se-zrodil-ze-stare.html 

Helena Beránková, Etnografický ústav Moravského zemského muzea Brno 

 

  

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  SSPPOOLLKKŮŮ 

Myslivecký spolek 
Myslivecký spolek Kudlovice-Dolina hospodaří na 606 ha, kde chováme a lovíme volně žijící zvěř. 

V loňském roce bylo uloveno 18 ks. srnčí zvěře, 28 divočáků. Členskou základnu tvoří 15 členů. Každý má 

přidělené krmné zařízení, které celoročně udržuje a zde dává zvěři sůl a v zimním období přikrmuje. Za rok 

se spotřebuje 40-50 metráků krmiva jako ječmen, pšenice a kukuřice. Rovněž se členové starají o lovná 

zařízení určená k odlovu spárkaté a jiné zvěře.  Dále se věnujeme brigádám pro veřejnost, kdy zejména 

v jarním období sbíráme odpadky kolem silnice, sázíme stromky, které slouží jako krytina pro zvěř. Ve 

vánočním období společně se školní mládeží provádíme krmení zvěře. Již tradičně jsme účastníky dětského 

dne na Dolině. 

Převážně v červenci pořádáme tradiční srnčí hody, do akce jsou zapojeni všichni myslivci, kdy vypomáhají i 

kamarádí z Babic. Příprava této akce je časově velmi náročná, a to jak příprava muziky jako takové, tak i 

příprava zvěřiny. Tato akce je rovněž hodně závislá od počasí v době konání této akce. Myslivecký rok končí 

vždy březnem, kdy máme výroční schůzi, kde je bilancován uplynulý rok.  Jako v jiných spolcích máme i my 

značný problém s věkovým složením naší členské základny, rádi bychom uvítali do našich řad novou 

mladou krev. 

Rostislav Kučera, předseda MS Kudlovice 

 

http://pamatkovykatalog.cz/?mode=fulltext&keywords=trafostanice&order=relevance%3Adesc&presenter=ElementsResults
https://www.novinky.cz/kultura/salon/365880-industrialni-era-je-pryc-rika-historik-architektury-benjamin-fragner.html
https://www.novinky.cz/kultura/salon/365880-industrialni-era-je-pryc-rika-historik-architektury-benjamin-fragner.html
https://www.zdarskypruvodce.cz/borova-a-lucky-vrch-skvosty-na-severovychode-zdarskych-vrchu/
http://soutok.blogspot.cz/2013/09/orloj-ktery-se-zrodil-ze-stare.html
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Ženský sbor z Kudlovic 
I když se ve zpravodaji většina článků ohlíží za uplynulým rokem 2017, ráda bych se s vámi v tomto článku 

podělila o to, co nás potkalo začátkem nového roku, tedy roku 2018 a co nejdůležitějšího nás v blízké 

budoucnosti čeká. 

V úterý 20. března 2018 se v pražském Foru Karlín udílely ceny České hudební akademie, tedy Andělé za 

rok 2017. V žánrových kategoriích bylo mezi pěticí nominovaných, ve skupině Folk, nominováno i naše 

nové album Beránci a vlci, které nakonec získalo Anděla. Před 2 lety spatřilo toto neobyčejné CD světlo 

světa a po roce začíná sklízet své první úspěchy, z čehož máme velkou radost.  Toto album je velmi 

výjimečné především tím, že nabízí unikátní setkání čtyř hudebních souborů, Jitka Šuranská Trio, Ženský 

sbor z Kudlovic, RukyNaDudy a Sdružení nezávislých jazzmanů. Autorem tohoto pásma je vystudovaný 

etnolog a muzikolog Marian Friedl, mj. člen tria Jitky Šuranské a beskydské kapely RukyNaDudy, který 

navázal v tomto projektu na koncertní program Z Kořenů k world music z Festivalu Folkové prázdniny 

v Náměšti nad Oslavou v roce 2015.  

V budoucnosti nás čeká s Beránky a vlky dlouhá koncertní prázdninová šňůra, která začne 30.6. v Hrádku 

nad Moravicí na Hradeckém Slunovratu, 18.7. Colours of Ostrava, 26.7. Jazz ve městě ve Frýdku Místku, 4.8. 

Horečkyfest ve Frenštátu pod Radhoštěm, 18.8. Nový Hrozenkov a prázdniny možná zakončíme 31.8. jako 

předkapela kapely Čechomor v Ostravici. Tato akce je zatím ve fázi jednání. Mimo to nás čekají již tradiční 

akce, 2. 6. Otevírání vinných sklepů v Hubáčkově ulici a 11. 8. Medové zpívání v Kudlovicích.  

Závěrem bych chtěla poděkovat všem těm, kteří se o vznik tohoto alba zasloužili, protože bez nich by se 

nám nedostalo takového ocenění. Těmito dotyčnými jsou: Jitka Šuranská, Marian Friedl, vydavatelství 

Indies Scope, Vladimír Stašek a obec Kudlovice. Děkujeme. 

Romana Gajdošíková 

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kudlovice 
Dovolte mi představit naše činnosti za poslední časové období tak, jak je vydáván Zpravodaj obce: 

• Zájezd na Svatý Hostýn byl pořádaný v sobotu 11. srpna za účasti 44 občanů. 

• Náš velmi oblíbený zájezd za vínem byl pořádaný 2. září do dvou vinařství. Navštívili jsme vinařství 

Trávníček & Kořínek v Hnanicích a Vinařství Dobrá Vinice v Novém Šaldorfu. Měli jsme ještě 

možnost ochutnat Šaldorfské Kraváky, jedinečné Sauvignony z viniční trati Kraví hora. 

V hlubokém údolí Dyje, v samém srdci Národního parku Podyjí, leží na úbočí skalního ostrohu v 

meandru řeky jedna z nejstarších a patrně nejlepších vinic evropských vinařských poloh – Šobes, 

kterou jsme museli taky navštívit. 

 

     
 

• Dne 1. a 2. října se konala Okresní výstava k 60. výročí založení ČZS v prostorách Reduty. Na této 

výstavě jsme se prezentovali odrůdami hroznů révy vinné typickými pro naši obec, vzorky jablek a 

okrasných dýní. 
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• Námi vypěstované dýně jsme taky věnovali na výzdobu naší místní škole a školce a pro potěšení dětí. 

   
• 2. ročník Ochutnávky domácích štrúdlů a likérů se pořádal 14. října a návštěvníci měli možnost 

ochutnat likéry zajímavých chutí, pochutnat si na slaných či sladkých štrúdlech a tím se i zapojit do 

soutěže či hodnocení. Z každé kategorie byli návštěvníky vybráni tři nejlépe hodnoceni, kteří obdrželi 

tématické ceny. Součástí bylo divadelní představení ochotnického divadla z Ostrožské Lhoty.  

         Moc děkujeme návštěvníkům a vystavovatelům, kteří se zapojili do této ochutnávky. 

     
 

• Z důvodu špatného počasí a nedostatku úrody byla v období sezóny naše pálenice uzavřena. 

V letošním roce je naděje dostatku úrody, proto předpokládáme zájem o pěstitelské pálení. V obvyklém 

období budete včas informováni. 

       Hledáme zájemce na místo páleničáře/páleničářky. Bližší informace u předsedkyně 

       organizace. 

• Valentýnská výstava vín se v letošním roce uskutečnila 10. února 2018 od 13:00 hodin. Pro 

návštěvníky bylo připraveno 341 vzorků, z toho 229 bílých vín, 94 červených vín a 18 růžových vín. 

Šampionem bílých vín se stalo Chardonnay od Michala Hrušky z Kudlovic, za červené víno bylo 

Svatovavřinecké od vinaře pana Jana Dudíka ze Strážnice. Cenu za pana Dudíka převzal Pavel Gajdošík. 

Cenu starosty obce získal Michal Hruška, jedná se o cenu nejlépe hodnoceného vína kudlovického 

vinaře. 

         Od 18:00 hodin k poslechu a tanci hrála cimbálová muzika Velehrad. 

o Novinkou a velkým překvapením letošní výstavy byly chladící boxy. Tyto dva boxy jsme si pořídili 

ve spolupráci s obcí, tímto moc děkujeme. 

o Oznamujeme vám, že je možné tyto chladící boxy si zapůjčit. Bližší informace na našich 

internetových stránkách. 

• Těší nás, že se nám podařilo tyto akce úspěšně zrealizovat. Děkujeme všem členům a ostatním lidem, 

kteří se organizačně podíleli. Přejeme vám dobrý hospodářský rok, bohatou úrodu a zdraví. 

• Veškeré informace o naší organizaci a o připravovaných akcích najdete na našich internetových 

stránkách www.zahradkari.cz/zo/kudlovice/ 

• Případné dotazy na czskudlovice@seznam.cz   

Renata Čechmánková, předsedkyně ZO ČZS Kudlovice 

http://www.zahradkari.cz/zo/kudlovice/
mailto:czskudlovice@seznam.cz
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Hasiči 
Tož vitajte! 

Hasičina v maléj obci sa dá rozdělit na tři díly.  

Díl první: …“sa učit“… 

Říká sa temu odborná a taktická příprava a dělá sa to proto, aby sme na oheň 

nečučali jak bacil do lékárně. Je potřeba si pořádně ošahat techniku s kerú 

pracujeme, aj vyzkúšat situace, do  kerých sa možeme dostat. Loni sme si zajeli do 

Valašských Klobúk. Majú tam na hasičárni polygon, na kerém sme si v maskách a s flašama na hrbu 

vyzkúšali pohyb v zadýmeném bludišti. Dřív sme to mohli zkúšat aj u nás ve sklepě pod hospodú, ale co sa 

v hospodě nesmí kúřit, tož nám Karel nedovolí dýmovnicu. 

Pravidelně sa takéj mosíme učit, jak s motorovú pilú uřezat strom a né nohu. Totok sa nám loni velice 

hodilo.  

Moc času nám zabere aj učení z novú technikú, kerú máme díky dotaci z kraja. Včíl už možeme vyhnat dým 

z chalupy díky ventilátoru, vyhnat sršňa z chalupy díky obleku proti sršňovi a takéj víme při poplachu kde 

hoří a jak sa tam dostat díky navigačce v tabletu a počítači. 

Díl druhý: …“sa potit“… 

Eště nebyla ani polovice ledna, když sme sa potili při hašení kotelny v baráku na dědině. A hneď zkraja 

února sme sa spotili při uklúzání snihu ze střechy kultúráka. 

Hneď jak sa z jara začne slunko uščuřovat, ludé nedbajú rady ani varování a honem mosíja spálit staré 

travsko. Na Dolině, v Paňháji, na Hraničkách, na Hradské a nad Traplicama, všady hořela tráva. Aj na 

Jankovicích sme byli vyjetí k ohňu. Tam si dal majitél schladit rozhicované auto do seníka. 

Loni takéj hodně fúkalo. Několikrát sme projížďali Dolinú až ke Kostelanom aj k Lubné a Vrbce. 

 Za loňský rok máme podezřéní, že sa občanom Kudlovic velice dobře daří. Dopřávajú si dobrého jídla až 

moc, podle teho kolikrát sme moseli po dědině proždúrat odpady a kanály. 

Díl třetí: …“sa družit“… 

Tož totok děláme rádi. Většinú ide o tradiční akce, keré sa snáď bez nás ani neobejdú. Sem sa počítá aj sběr 

železa, okrsková soutěž, ukázky techniky a všelijaké oslavy. Hlavně v druhéj púlce roka je tých akcí 

požehnaně. Doprovodili sme děcka s lampiónkama, postavili vánoční strom a už podruhéj sme svíčkama 

rozsvítili dědinu na dušičky. Děcka ve školce vyprášily kožuch čertovi, když tam býl s Mikulášem.  

Velikú radost nám udělalo pozvání Rudických hasičú, keří kúpili naše staré hasičské auto. Najprv sme k nim 

jet nechtěli- měli sme strach, že nám ho chcú vrátit. Ale jeli sme tam a dobře sme udělali. Měli z nás velikú 

radost, aj sviňu pichli. Podívali sme sa, jakú majú pěknú zbrojnicu a jak jim starosta přeje.  

Tož aj my budeme mět pěknú zbrojnicu, ale o tem Vám povyprávjáme až za rok. Dúfáme… 

Zdravíja hasiči! 

V TOMTO ROCE SLAVÍ HASIČI 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU V KUDLOVICÍCH. 
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Občanské sdružení „Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích“ 
Vážení občané Kudlovic. Využíváme možnosti a touto cestou Vás chceme seznámit s děním výstavby naší 

kaple. V loňském roce se nám povedlo, jak jste se sami mohli přesvědčit, zbudovat kněžiště. Uvnitř kaple byly 

provedeny drobné dokončovací práce pro budoucí instalaci interiérových dveří. Zhotovili jsme také přípojku 

elektrické energie, včetně většiny instalací elektrického vedení. Také byla připravena zpevněná plocha na 

zbudování parkoviště, které bychom chtěli v letošním roce dokončit. 

V současné době chystáme dle platnosti zákona o neziskových organizacích převod našeho občanského 

sdružení na tzv. „spolek“. Letos nás čeká mimo již zmíněné parkoviště vymalovat uvnitř kaple a připravit se 

na položení dlažby a instalace interiérových dveří. V květnu proběhla sbírka, kterou bychom chtěli ještě 

dvakrát zopakovat. Vážíme si Vaší přízně a děkujeme Vám všem za pomoc. 

Za občanské sdružení Ing. Marek Kryštof 

 

Společenská kronika 2017–2018 

Narození občánků v r. 2017 Úmrtí spoluobčanů v r. 2017 

Dorota Flíčková Petr Hruška 

Amálka Minková Alenka Rozsypálková 

Sofie Kusáková Miluše Rozumková 

Mia Hájková Božena Pochylá 

Marcela Gabrielová Josef Fajtl 

Šebestián Dlapa Karel Hejda 

Ondřej Krpata  

Ondřej Šimek  

Tomáš Sedláček  

Narození občánků v r. 2018 
(do května) 

Úmrtí spoluobčanů v r. 2018 
(do května) 

Anděla Kraváčková Miroslav Palánek 

Jakub Kůra Bronislav Kraváček 

Václav Vaníček  

Natálie a Leontýna Šarounovy  

Klára Chrástková  

Ema  Šuránská  

Lukáš Sentl  

Jakub Sopůšek  
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Našim spoluobčanům blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme všem hlavně pevné zdraví a 
stálý optimismus! 
Zastupitelé obce děkují tímto členům Sboru pro občanské záležitosti a kulturní komise za ochotu a 
vstřícnost při zabezpečování akcí spojených se společenskou kronikou obce. 
 

Kultura, zábava, sport 

1. Stavění máje 

   

2. Zájezd do Budapešti 

  

Životní jubilea a výročí v roce 2018  

90 let 85 let 

Dobromila Kučerová Josefa Abrahámová 

80 let 75 let 

Richard Horák Miroslav Zapletal 

František Badal Anna Zapletalová 

 Františka Dřímalová 

 Květoslav Fusek 

 Františka Pešlová 

 Jarmila Švecová 

 Božena Martináková 

 Anna Rožková 

 Josef Kučera 
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3. Kácení máje 

   

4. Sjíždění Vltavy na raftech 
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5. Otevírání sklepů 

   

6. Výlet lodí Morava po Baťově kanálu 

  

7.  Pohádkový den na Dolině 
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8. Medové zpívání 

  

9. Slavnosti vína 

  

10. Martinské hody 
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11. Lampionový průvod – dědina i Dolina 

  

12. Advent u Strmenských 

   

13. Beseda s důchodci 
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14. Dětský předsilvestr na hřišti 

  

15. Silvestrovská vatra 2017 na Palatách 

  

16. Krojový ples 2018 
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17. Fašanková obchůzka 

  
18. Maškarní ples 

   

19. Dětský karneval 
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20. Ostatní aktivity a zajímavosti 

  

  
 

  
 

  
 
Všichni naši občané měli možnost se zúčastnit akcí pořádaných obcí a místními spolky. Aktivním členům 

spolků, naší kulturní komisi i členkám Sboru pro občanské záležitosti vřele děkujeme za nápaditost, ochotu 

obětovat svůj volný čas a spolupráci. Věříme, že tyto akce budou organizovány i nadále a zájem občanů bude 

minimálně stejný nebo i vyšší. Dalším námětům i zájmu o spoluorganizování jiných aktivit je obec i 
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zastupitelé velmi nakloněni a byli bychom za ně vděčni! 

Projděme se krátce po kulturních, společenských i jiných akcích pořádaných v obci a na Dolině: 

Na jaře 2017 jsme jako každoročně postavili na hřišti TJ máj a veselili se u táboráku. 

Poprvé jsme vyjeli na zahraniční poznávací zájezd do Budapešti s odborným průvodcem p. Kočím. 

Již podruhé sjížděli naši odvážní spoluobčané na raftech řeku Vltavu a obdivovali její krásné okolí. 

Začátkem června už po dvanácté nás i zájemce z širokého okolí pozvali kudlovští vinaři k ochutnávce 

skvělých kudlovských vín v příjemné atmosféře Hubáčkovy uličky. 

Zahájení prázdnin pro děti a rodiče proběhlo hezkým zážitkem při plavbě lodí Morava po Baťově kanále na 

Pahrbek v Napajedlích. 

Dolina už poněkolikáté překvapila děti ze široka daleka hravým dětským pohádkovým odpolednem, za jehož 

náročné uspořádání Doliňákům patří velký dík! 

V srpnu patří k tradici pořádání Medového zpívání naším mužským a ženským sborem se skvělými 

folklórními hosty. 

Tradičně jsme se začátkem září zúčastnili pestrobarevných Slavností vína v Uherském Hradišti.    

Zahrádkáři na podzim nezaháleli a uspořádali poutavě odborný zájezd nejen pro vinaře a v říjnu pro občany 

košt domácích štrúdlů a likéru s divadelním vystoupením. 

Tradiční Martinské hody byly opět bez práva, ale průvod s velkým počtem krojovaných prošel vesnicí a 

Dolinou začátkem listopadu. Hodová veselice se vydařila, jen by to chtělo větší zájem našich sousedů. 

Každoročně OÚ za podpory ZŠ a MŠ a místních hasičů pořádá Svatomartinský lampionový průvod ukončený 

ohňostrojem na hřišti. Stejně tak rozzářil barevný lampionový průvod Dolinu. 

Koncem listopadu začíná adventní čas, který se již každoročně v Kudlovicích nese v duchu svěcení adventních 

věnečků, sousedského setkání u stromečku před Strmenským, slouží se bohoslužba slova a sousedé se 

pohostí zabijačkovými pochutinami se svařeným vínem a vánočním cukrovím. Velmi milé bylo vystoupení 

našich žáčků ze základní školy, i když nás všechny trápila velká zima. 

V předvánočním čase se senioři scházejí na kulturním domě, aby se pobavili nejen mezi sebou, ale tentokráte 

i vystoupením dětí z MŠ a hezkým vystoupením dětí z folklórní skupiny Hradišťánek. 

Koncem prosince děti místní ZŠ a MŠ nezapomínají na krmení zvířátek na loukách a v lese, dále proběhla 

štědrovečerní bohoslužba slova v kapli Andělů svatých a dětský zábavný předsilvestr na hřišti TJ. 

O půlnoci na Silvestra se scházíme u vatry na Palatách a přejeme si pevné zdraví a hezké prožití celého roku. 

Již po čtvrté jsme leden zpestřili Krojovým plesem tentokráte s moravskou besedou, kde kudlovské tanečníky 

doplnili také krojovaní hosté z Popovic a sousedních Babic. Ples byl svou pestrostí krojů a veselím 

krojovaných úžasný, jen kdyby byl poctěn větším zájmem dalších plesových hostů! 

V sobotu 10. února proběhl v naší obci tradiční Valentýnský košt, známý po širokém okolí svou tradicí, 

kvalitou i perfektní organizací akce, za což zahrádkářům děkujeme! Odpoledne jej ještě obohatili svou 

veselou náladou a vydařenými maskami místní fašančáři. 

Tradiční maškarní ples, který pořádají místní sokoli, se taktéž letos povedl, protože se sešlo více jak 50 masek. 

Horší to bylo opět s účastí místních i přespolních hostů. 

Po krojovém plesu se téměř každoročně pořádá veselý dětský karneval. Letos začátkem března nás veselili už 

po několikáté osvědčení divadelníci z Napajedel. Dětské masky tentokráte hlavně s námětem broučků a 

berušek byly určitě spokojeny! 

Další akce pořádá škola, aktivní je také naše knihovna (obojí viz příspěvky). 

Co se týká sportování, připomeňme zimní radovánky na ledu na hřišti, fotbalová utkání hráčů TJ Kudlovice (i 

když se jim moc nedaří, ale věřme, že se to v lepší obrátí!), dále probíhá každé úterý cvičení s profesionální 

cvičitelkou na kulturním domě. V zimních měsících proběhlo již třetí pokračování kurzu společenských tanců. 

Jejich hezké vystoupení jsme měli možnost shlédnout při besedě s důchodci, na krojovém i maškarním plese. 

Byl to hezký zážitek! 

Věříme, že i další akce v Kudlovicích budou minimálně stejně úspěšné a snad bude i více námětů z řad spolků 

i na další akce! Přejme si společně více zájemců, kteří by chtěli v Kudlovicích něco organizovat nebo se 

alespoň zúčastnit! 

Jarmila Kučerová, místostarostka 
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Kalendář akcí 

květen 

5.5.    Zájezd Dolní Rakousko - Krems-Melk – OÚ 

14.5.  Zápis dětí do MŠ  

19.5.  Soutěž hasičských sborů na hřišti TJ - HZS 

31.5.  Den matek a otců – besídka ZŠ a MŠ 

červen      

1.6.    Kácení máje na hřišti – OÚ a TJ   

2.6.    Vinaři + mužský a ženský sbor – den otevřených sklepů v Hubáčkově uličce 

15.-17.6. Na raftech po Vltavě III. – OÚ a Mužský sbor 

23.6.  Zahájení prázdnin –  výšlap na Buchlov z Břestku pro rodiče s dětmi – OÚ 

30.6.  Halogen + hudební hosté – areál TJ   

červenec 

Myslivecké sdružení - pytlácká noc v areálu TJ 

TJ taneční zábava v areálu TJ 

srpen 

TJ  - taneční zábava v areálu TJ 

11. 8.  Mužský a ženský sbor – Medové zpívání u Strmenských            

září 

1.9.   Ukončení prázdnin na hřišti – kult. Komise + TJ a rodiče 

8.9.   OÚ + kult. komise  - účast na Slavnostech vína v UH 

15.9.   Zájezd za vínem - ČZS 

29.9.  Podzimní zájezd – Boskovice a okolí - OÚ 

říjen 

27.10.  Košt domácích štrúdlů a likérů - ČZS 

listopad 

10. a 11.11. Martinské hody  -  OÚ + kudlovská chasa         

16.11.   Svatomartinský lampionový průvod -  OÚ + ZŠ a MŠ + SDH 

25.11.  Výroba adventních věnečků a vánočních výzdob - OÚ a Sdruž. Pro kapli 

prosinec 

1.12.  Advent u Strmenských, svěcení věnečků - Sdružení pro výstavbu kaple a SDH,  ZŠ -   koledování 

13.12.  Vánoční dílničky v ZŠ 

7.12.   Beseda s důchodci – OÚ + ZŠ, MŠ 

24.12.  Putování za zvířátky – tradiční vánoční krmení zvířátek – myslivci a ZŠ 

24.12.  Sdružení pro výstavbu kaple – půlnoční mše v kapli 

30.12.  Rodiče a TJ – dětské silvestrovské dopoledne v areálu TJ 

31.12.  OÚ a Vinaři –  půlnoční vatra a ohňostroj na kopci Hradská 

Kalendář akcí na Dolině  

30.4.   Stavění máje 

2.6.      Kácení máje 

21.7.    Dětský pohádkový den 

3.11.    Lampiónový průvod 

11.11.  Hody na hřišti 
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