Zpravodaj
obce Kudlovice
za rok 2013
tel. 572 585 075



e-mail: obec@kudlovice.cz



www.kudlovice.cz

Zpravodaj obce Kudlovice

2013

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

z vás. Raději již dost takových úvah a vraťme
se aspoň skromně k roku minulému.

v době, kdy se vám dostává do rukou tento
náš obecní zpravodaj, ve kterém bychom se
měli tak trochu ohlédnout za událostmi
a děním v naší obci v uplynulém roce 2013,
nám uplynulo již 6 měsíců roku 2014.
Z časových a pracovních důvodů píši tyto
řádky po chvílích tak, jak to čas dovolí.

Dá se říci, že v naší obci nedošlo v minulém
roce k nějaké závažnější nebo mimořádnější
události. Průběžně jak obecní úřad, tak
zastupitelstvo obce jsme řešili spoustu věcí
a povinností vyplývajících z dané legislativy
a potřeb naší obce. Veřejné zasedání
zastupitelstva obce musí
být svoláno alespoň jednou
za tři měsíce. V uplynulém
roce jsme veřejné zasedání
měli šestkrát a sedmkrát
jsme ještě měli pracovní
poradu.
V roce 2013 jsme se
nepouštěli do nějakých
větších investičních akcí
kromě nezbytných oprav
a údržby,
jako
byly
např. opravy komunikací
asi za 350 tisíc Kč,
prodloužení
vodovodu
a plynovodu směrem ke
Kudlovské Dolině a ulici
k Babicím
za
zhruba
300 tisíc Kč a různé jiné
opravy a údržby v obci. Proč jsme se do
větších akcí nepouštěli, to asi tušíte. Šetřili
jsme finance na to, co nás čeká. Jak jistě víte,
po dlouhých letech pokusů nám v minulém
roce konečně vyšla žádost o dotaci na
výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod,
kdy jsme dostali „rozhodnutí“ o přidělení
několikamilionové dotace ze státního fondu
životního prostředí na toto dílo. V pondělí
17. 3. jsem byl v Praze v tříčlenné komisi,
která
prováděla
tzv. otevírání
obálek
s nabídkami firem (bylo jich celkem 11), které
mají zájem u nás vybudovat ČOV a kanalizaci.
Ještě nás čeká několik dalších procesů, ale
věřím, že už to nebude tak dlouho trvat
a započne se s výstavbou.

Myslím, že to nejsem jenom já, kdo si myslí, že
ten čas den po dni a měsíc po měsíci utíká
jakoby stále rychleji. Jsem denně ve styku
s mnoha lidmi různých profesí, s pracujícími,
ale také s důchodci a všichni shodně říkají, že
mají stále více práce, stále je co dělat, stále je
méně času na odpočinek nebo zábavu či
návštěvu známých nebo rodiny. Trend dnešní
doby je už takový – bohužel. A to nechci ani
domýšlet a šířit myšlenky, co bude dál, co nás
čeká v tom dnešním, troufám si říci
rozvráceném a odvráceném světě plném
nepokojů, nejistoty a často také lhostejnosti.
Možná jsem tak trochu sklouzl do skepse, ale
věřte, že mi není lhostejný vývoj dění ve světě
a ve společnosti a myslím si, že ani většině
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Další větší investice nás čeká v tom, že po
zkulturnění vnitřních částí našeho kulturáku
(nové WC, podlahoviny, vymalování atd.)
chceme celou budovu zateplit, vyměnit okna,
dát novou fasádu a tím zlepšit celkový vzhled
této dominantní budovy a také tím ušetřit na
energiích. V únoru jsme podali oficiální žádost
o dotaci na toto zateplení a rovněž v polovině
února jsme také podali žádost
o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj na zbudování
nového dětského hřiště v zahradě
školy, které by mělo být vybaveno
hracími prvky pro děti od 2 - 3 let
až po větší školáky a mělo by být
zpřístupněno po celý den.

u Strmenských, jak bylo plánováno, ale věřím,
že do srpna tohoto roku se to podaří. Dá se
říci, že půlku cesty máme již za sebou. Teď
čekáme ještě na vyjádření Památkového
úřadu, protože objekt u Strmenských je
v seznamu kulturních památek a můžeme toto
zařízení zbudovat až po vyjádření památkářů.

V minulých dnech nám vyšla
žádost o dotaci na opravu
zvonice, která tuto opravu
potřebuje jak zvenčí, tak i zevnitř.
Tato dotace ve výši 52 %
celkových
nákladů
je
z Ministerstva kultury a nám byla
poskytnuta prostřednictvím obce
s rozšířenou působností, což je
pro nás město Uherské Hradiště.
Díky za ni. Práce začnou zřejmě v červnu až
v červenci.

Do budoucna jsou další náměty a plány, co by
se mohlo v Kudlovicích zlepšovat či
uskutečnit. Vše je však také limitováno penězi
– čili co nám dovolí rozpočet naší obce. Naše
příjmy nejsou tak vysoké jako u některých
větších obcí, městeček či měst. Zastupitelstvo
obce si je vědomo, co si můžeme dovolit a co
je v našich silách, či co musíme naplánovat
do dalších let.

Dne 27. března přijela na pozvání do naší obce
komise složená ze zástupců odboru dopravy,
Policie ČR, Ředitelství silnic Zlínského kraje,
projektanta a dalších orgánů, aby na místě
samotném posoudili návrh projektanta na
úpravy neboli revitalizace celé návsi
(chodníky, obrubníky, náměstíčko, zastávky
a různá dopravní opatření) včetně nové
vozovky od začátku až po konec obce. Tento
projekt řeší modernizaci hlavního průtahu
obcí a celé návsi a věřím, že až dojde
k realizaci, budeme se mít my kudlovjané čím
chlubit. Bude nás čekat ještě hodně práce
a vyřizování na různých institucích. Bude to
doslova mravenčí práce, ale Kudlovice a její
obyvatelé to nejen potřebují, ale také si to
zaslouží.

V letošním a příštím roce se chceme také
zaměřit na některé potřeby obyvatel
Kudlovské Doliny a to zejména nechat
zpracovat
projekt
na
odkanalizování
domácností (aspoň tam, kde to půjde). Někde
se bude muset postupovat kvůli členitosti
terénu a rozptýlení jednotlivých domů asi po
etapách. Dále musíme vylepšit povrchy
některých místních komunikací a také dořešit
odvod dešťových vod při přívalových deštích.
Jak v obci, tak i na Kudlovské Dolině je spousta
věcí a problémů, které se musí řešit i v dalších
letech. Není možné přešlapovat na místě.

V loňském roce se nám bohužel nepodařilo
zbudovat sociální zařízení v zahradě domu
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Denně se spousta věcí řeší na obecním úřadě
a je toho opravdu hodně. Zodpovědně říkám,
že je toho rok od roku více.

podpořit činnost jak kulturní, tak sportovní,
podpořit složky a ne jen sedět doma.
V době, kdy dokončuji toto psaní, už můžu
sdělit, že dne 13. 5. 2014 výběrová komise
v druhém výběrovém kole vybrala z jedenácti
zájemců konečného zhotovitele, neboli firmu
na výstavbu ČOV a kanalizace a v tentýž den
nám přišlo z Prahy oznámení, že naše žádost
na zateplení a výměnu oken kulturního domu
dostala tzv. akceptační číslo a přidělení dotace
zatím vypadá nadějně.

Zatupitelstvo obce, potažmo obec, se snaží
také o podporu místních složek a zájmových
kroužků a to nejen finančně, ale i zázemím.
Vítáme jakoukoliv iniciativu ze stran
jednotlivců, kolektivů či organizací, kteří
přijdou s nápadem, jak obohatit sportovní
nebo kulturní společenský život v naší obci.
Jen pro příklad uvádím iniciativu důchodců
sousedních Babic, kteří si založili klub
důchodců a tak se pravidelně scházejí
k různým besedám, zábavě nebo si uspořádají
zájezd
někam
za
poznáním.
Nebo
v Huštěnovicích si z iniciativy některých
občanů založili muzejní spolek a pořádají tam
různé výstavy a tak podobně.

Chtěl bych, vážení spoluobčané, při této
příležitosti upozornit na to, že každá větší
výstavba nějakého zařízení přináší sebou
samozřejmě i určité problémy nebo částečná
omezení. Můžou vzniknout i nějaké těžkosti
a obavy, ale věřte, že se vše zase dá do
pořádku, že se vše urovná, a proto vás
všechny prosím o tolerantní přístup k těmto
věcem a o trpělivost. A o to vše vás prosím
i v osobním životě. Aby my Kudlovjané jsme
byli jednou velkou rodinou se vzájemnou
úctou k sobě a jeden k druhému. Abychom si
uměli odpustit vzájemné menší či větší
nesváry a uměli si jeden druhému poradit
a pomoci.

A tak s potěšením můžu konstatovat, že jsem
rád, že Doliňáci dokáží zorganizovat některé
akce nejen pro sebe, ale i pro širokou
veřejnost. Tady v obci musím znovu pochválit
paní Peťu Šilcovou, že dokáže spolu
s některými maminkami a tatínky vymyslet
a realizovat akce pro děti, např. dopolední
Silvestr na hřišti nebo ve spolupráci se školou
již tradiční Svatomartinský lampionový
průvod a jiné akce. Chci vyzvednout také
pedagogický sbor naší školy a školky, jak
dokážou celou naši školu a školku zapojit do
různých kulturních akcí pro děti i rodiče
a veřejnost v naší obci a rovněž připravují
naše školáčky, kteří nám pomáhají kulturním
vystoupením při vítání občánků nebo při
besedách s důchodci. Musím také znovu
a znovu pochválit naše hasiče. Nejen že se
dokáží předvést a ukázat něco ze svého umění
dětem i dospělým, ale kdykoliv je potřeba
s něčím v obci pomoci, ochotně přispějí svojí
prací, ať už se jedná o cokoliv. Chci tímto
poděkovat i ostatním složkám, že prostě
fungují a dělají něco navíc pro sebe i pro
společnost. Stejně jako v minulém roce, tak
i letos vyzývám vás všechny spoluobčany, že
když už některá organizace tady v Kudlovicích
něco pořádá, je třeba tyto akce navštívit,

V poslední době přišla mezi nás spousta
nových lidí a nových rodin, aby u nás našli
svůj nový domov a přibylo u nás tedy nových
jmen. Je to moc dobře, protože přibývá počet
našich obyvatel, který rok od roku stoupá.
Generace se omlazuje, přibývá nových dětí,
což je dobře i pro naši školu atd. A právě v této
souvislosti bych si přál, abychom my,
starousedlíci, všechny tyto naše nové
spoluobčany přijali do naší obce mezi nás
s otevřeným srdcem, abychom jim byli
nápomocni radou a vstřícností. A všem těm
našim novým spoluobčanům přeji, aby se co
nejdříve mezi námi zabydleli, aby se cítili
s námi dobře a aby se vytvořily nové a dobré
sousedské vztahy. Přeji všem, aby se nám
v Kudlovicích žilo dobře a spokojeně.
váš Zdeněk Jabůrek, starosta obce
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NAŠE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rok se s rokem sešel a my se ohlížíme za tím,
co všechno nám přinesl. Nebylo toho málo.

apod. Pro velký zájem, převážně chlapců, začal
v tomto pololetí v naší škole fungovat kroužek
Florbalu. Naši borci mají za sebou už jeden
úspěšný turnaj v loňském roce, kdy skončili na
krásném pátém místě v souboji se žáky
velkých škol. Díky sponzorským darům jsme
mohli dětem pořídit florbalové hokejky,
branky, chrániče i přilby. Chlapci už se
nemohou dočkat, až budou reprezentovat naši
malou školičku na různých celostátních
soutěžích škol.

I když se v současné době ve škole potýkáme
s nižším počtem žáků, než na jaký jsme byli
zvyklí v letech minulých, přesto se stále
snažíme fungovat tak, aby si děti odnášely
nejen potřebné vědomosti, ale i spoustu
příjemných zážitků a krásných vzpomínek.
Množství volnočasových aktivit našich žáků
vypovídá za vše. V letošním školním roce mají
děti možnost každý den navštěvovat zájmové
kroužky dle svých potřeb
a zálib. Jak správně zacházet
s vařečkou, nožem nebo se
nezranit při vaření na vařiči
a přitom vytvořit lahodný
a chutný pokrm si děti
mohou vyzkoušet v kroužku
zvaný Mňamka. Své malé
a někdy
ještě
dost
neohrabané ruce zase cvičí
při
vyrábění
různých
dárečků pro své nejbližší,
nebo předmětů jen tak pro
svoje potěšení v kroužku
Fantazie. Každou středu se
naše malé dámy schází
v kroužku Babinec, kde se
připravují na to, až budou
dospělé a budou z nich mámy, které se starají
o teplo domova, o děti a samy o sebe, aby
mohly být vždy upravené a dobře naladěné.
Jako příprava pro výuku cizího jazyka funguje
pro děti nižších ročníků kroužek Angličtiny,
kde si hrají s cizími slovy, poslouchají
pohádky a písničky v angličtině a učí se tak
novou slovní zásobu. Každý pátek chodí za
našimi žáky paní Batůžková, která je vyučuje
náboženství a připravuje je tak na první svaté
příjímání. Své pohybové schopnosti děti
zúročí v kroužku Pohybových her, kde mají
k dispozici jak tradiční nářadí a náčiní, tak i to
netradiční, dnes velmi oblíbené jako jsou
např. velká trampolína, koloběžky, padák

Naše děti mají velké množství zájmů, které se
jim snažíme pomoci rozvíjet. Také se neustále
snažíme vše vylepšovat, a jak se říká „jít
s dobou“. Již dříve jsme zmínili, že se naše
škola zařadila do projektu Evropské peníze
školám. Pro naši malotřídní školu to znamená,
že jsme od Evropské unie získali téměř
500 tisíc Kč, za které jsme dětem pořídili
laptopy, diaprojektor, barevnou tiskárnu,
různé výukové počítačové programy a do
budoucna plánujeme pořízení interaktivní
tabule. Všichni pedagogové naší školy
se podíleli na tvorbě výukových programů,
které jsou k dispozici na internetu všem
vyučujícím
v
celé
České
republice.
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Tento třiceti měsíční projekt
nás sice stál hodně sil a práce a
pro některé z nás byl občas
noční můrou, ale vše jsme
zdárně dotáhli do úspěšného
konce a děti se tak mohou těšit
z ještě kvalitnější výuky.
Rádi bychom také zmínili náš
přístup k handicapovaným
a oslabeným dětem. Všichni
jsme velmi rádi, že tyto děti
mohou svůj tak důležitý čas pro
výuku a svůj další rozvoj trávit
s námi, že jim můžeme pomáhat
a zároveň se tak učit. Ne všichni
mají vždy cestu životem pěkně
prošlápnutou a bez větších překážek a úskalí.
Naši žáci se tak seznamují s tím, jak být
k těmto dětem ohleduplní, jak jim umět podat
pomocnou ruku, jak je tolerovat. A zcela
otevřeně říkám, že naše děti jsou v tomto
směru výborné. Těšíme se, že z nich vyrostou
dospělí lidé, kteří budou umět žít ve
společnosti všech, ať už slabších nebo
nemocných nebo těch, co potřebují pomoc
druhých a bude je těšit, že jim jsou na blízku
a mohou jim tak pomoci žít stejně kvalitní
život, jako mají ti zdraví a silní. Už i skladba
naší školy vypovídá o tom, že se zde děti
odjakživa učily jeden druhému pomáhat.
V jedné třídě máme spojené dva ročníky,
starší pomáhají mladším, sourozenci jsou
velmi často spolu, potkávají se o přestávce,
na svačině, na obědě či v kroužku. Velmi úzce
spolupracujeme s mateřskou školkou,
pořádáme různé mimoškolní akce jako např.
lampionový
průvod,
posílání
balónků
Ježíškovi, pálení čarodějnic apod. A i zde se
děti více semknou a nemají žádný problém
s tím, aby těm mladším pomohly nebo se o ně
postaraly. Velmi nás to těší, a proto si můžeme
dovolit např. výlet vlakem do Prahy, na kolech
do Popovic nebo v letošním roce plánovaný
výlet na kolech do Ostrožské Nové Vsi.

Naše škola oslavila v loňském roce 130 let
od svého vzniku. Oslavu navštívilo nejen
mnoho bývalých žáků, ale také bývalí
zaměstnanci a pedagogové. I oni nemalou
měrou přispěli k tomu, že škola v Kudlovicích
funguje dodnes. Díky přípravám na oslavu
tohoto významného výročí, která se konala
v říjnu, jsme mohli zaznamenat život této
instituce během několika let. Po zhlédnutí
starých fotografií a přečtení záznamů
v kronice bylo zřejmé, že škola prošla mnoha
velkými změnami. Jaká byla dříve doba a jak
se žilo lidem v Kudlovicích v minulém století,
stejně taková byla i naše škola. Bosé děti,
které dříve sedávaly ve tvrdých dřevěných
lavicích a omítka na stěnách školy jim
opadávala za zády, se změnily na školáky,
kteří mají úplně všechno, na co si vzpomenou,
netrpí nouzí a bídou. A s dobou se změnila
i celá škola. Je krásná, čistá, kvalitně vybavená
a plná rozzářených usměvavých očí našich
žáků.
Jsme za to moc rádi, rádi zde pracujeme, rádi
se zde učíme, rádi se tady bavíme.
Děkujeme všem, kteří nás podporujete, kteří
přispíváte k tomu, že do naší Kudlovské školy
děti rády chodí a že se k nám i velmi rády
vrací.
Mgr. R. Korábek, ředitel ZŠ a MŠ Kudlovice
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MYSLIVCI
DESET LET UPLYNULO JAKO VODA
Ani jsme se nenadáli a už je tu znovu obnovení
desetileté smlouvy s honebním společenstvím
Kudlovice za účelem výkonu práva myslivosti.
Co se za těch deset let událo? Tak zejména to,
že jsme o těch deset let zestárli a rovněž došlo
k mnoha změnám v mysliveckém spolku
v Kudlovicích. Během této doby proběhla
výměna mysliveckého hospodáře, když
z funkce odešel velký znalec a milovník
přírody pan Jan Schejbal, kterého nahradil pan
Lumír Švec. Během tohoto hodnotícího období
bohužel navždy opustili naše řady pánové
Martin Bruštík, Rostislav Kučera a Oldřich
Kadlec. Čest jejich památce a velký dík za
odvedenou celoživotní práci pro MS Kudlovice
Dolina.

přistoupit ke snížení odstřelu z důvodu
zmizení srnčí zvěře v některých lokalitách
v Kudlovicích. Proč k tomu došlo, se nebudu
raději vyjadřovat. Již teď slyším některé
vinaře, jak lkají, že je zvěř přemnožená a že
páchá škody. Toto je sice částečně pravda, ale
opět za tím stojí člověk. Vinař si nezabezpečí
vinici a zvěř, kde vinice není, je neustále
honěna a vybíjena a tak se přesune do oblastí,
kde má poměrně klid. On v Paňhájích nikdo
nebude mezi vinohrady pytlačit. Jediný druh
zvěře, kde je zaznamenán nárůst početních
stavů, je zvěř černá, tudíž prasata. Odstřel této
zvěře se každoročně zvyšuje. Mezi rarity
v našem revíru patří každoroční výskyt
a zahnízdění motáka a přelet orlů mořských.
Díky hájení je zde rovněž nárůst krkavců,
šedivek strak a sojek. Myslivecká literatura
uvádí, že zhruba na 30 ha připadá výskyt
jednoho jezevce, v Kudlovicích jich však žije
nejméně 10 a to na 606 ha.

Během tohoto období jsme rovněž řešili
problém s tularémií u zajíce polního, který
dlouhou dobu trápil Kudlovsko. Za účelem
řešení této nemoci bylo do honitby vypuštěno
veterinárně kontrolovaných 50 zajíců.
Průměrná cena jednoho zajíce je 1500,-Kč.
Dále bylo vypuštěno 60 koroptví, ale do
dnešního dne bohužel nezůstala ani jedna.
Tímto vypuštěním jsme jenom přilepšili
kočičkám a dalším predátorům. Situace
s bažantí zvěří je několik let neměnná, kdy
v revíru žije cca 10 kohoutů a 30 slepic.
Rovněž se zde projevuje vliv psů, koček
a jiných predátorů a používání chemikálií
v 70. letech minulého století, kdy dochází
k rozkladu těchto látek v přírodě a tím
neplodnosti slepiček. K této špatné situaci
rovněž přispívá chladné jarní počasí
posledních let. Stav zvěře srnčí je naštěstí
stabilní, i když v loňském roce jsme museli

Během uplynulé hodnotící doby přišlo do
Kudlovic i několik myslivců z okolí, kteří zde
mají pozemky. Jedná se o pana Stanislava
Vykoukala, pana Martina Skřivánka a pana
Aleše Čevelu. Všichni jsou z Babic. Z naší obce
se nově přijali Kučera Lukáš a Snopek
Vlastimil mladší.
Motto: Chceš-li být šťasten jeden den – ožer
se, chceš-li být šťasten jeden rok – ožeň se
a chceš-li být šťasten celý život – staň se
myslivcem.
Lumír Švec
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KAPLE
Vážení občané,
využíváme příležitosti a rádi bychom Vás
touto cestou informovali o pokračujících
prácích na naší kapli.
Už v prosinci jsme započali s přípravou
elektroinstalace, o které dnes máme celkem
jasnou představu. Spolupracujeme s několika
techniky ze Zlína, kteří jsou ochotni nám
pomoci
s
vyhotovením
projektové
dokumentace, realizace i revizní zprávy. Tito
pánové se podíleli i na elektroinstalaci
v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně a jsou
ochotni pomoci bezplatně, takže cena
materiálu je cenou naší. Termín realizace však
musíme mírně oddálit, protože souvisí
s interiérem kaple a tím i s ohlasem komise
pro cíkrevní stavby při Arcibiskupství
Olomouckém. O studii jednáme s panem
architektem, kdy si upřesňujeme naše
požadavky na jeho řešení, abychom se
nedostali do situace, že jeho návrh bude pro
nás nerealizovatelný z pohledu technického
nebo finančního.

Než vyřešíme tento problém, měli bychom se
věnovat vodoinstalaci, odpadům a hrubým
omítkám sociálního zařízení v kapli.
Nebude to jednoduché, ale přejeme si,
abychom v letošním roce dokončili stavební
práce uvnitř kaple a v příštím roce se mohli
věnovat „kabátu“ našeho kostelíku a terénním
úpravám.
Děkujeme všem, kteří nás jakkoli podporují
a věříme ve Vaši pomoc i v budoucnu.
Kryštov Marek, předseda sdružení pro
výstavbu římskokatolické kaple v Kudlovicích
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SPORT
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KUDLOVICE
Chceme alespoň krátce informovat příznivce
kopané o vývoji tohoto sportu v naší obci.
V každém
zpravodaji
jsme
hodnotili
fotbalovou sezónu, která se skládá vždy
z podzimní a jarní části. Jak jsme psali již
v loňském zpravodaji, sezóna 2012 – 2013 po
sestupu do okresní ligy byla poznamenána
psychickým útlumem u hráčů a celého
výboru, tj. u lidí, kteří se kolem fotbalu
pohybují a obětavě se snaží vytvořit
podmínky, aby se u nás fotbal hrál. Bylo to
prostě zklamání pro všechny příznivce
kopané.

Byli bychom rádi, kdybyste nám zachovali
přízeň. Vaší návštěvou nám určitě pomůžete.
Naší snahou je také zlepšit prostředí a rozšířit
služby bufetu nabídkou různých uzených
specialit.
Hlavním úkolem ale zůstává hrát pohledný
fotbal a dobře reprezentovat Kudlovice.
K jakési lepší konsolidaci teď v jarní části zdá
se došlo, přestože mužstvo pod vedením
trenéra Petra Ježka se příliš nezměnilo. Tito
samí hráči, kteří prodělali krizi, už dokáží hrát
pohledný fotbal, odpoutali se od spodních
příček tabulky, nasbírali dosti bodů a tak se
nacházíme, jak se tak říká, uprostřed klidných
vod.

Věřte, že těch 10 lidí, kteří tvoří výbor,
opravdu obětavě pracuje proto, aby příznivci
kopané mohli v neděli odpoledne přijít na
fotbal do pěkného prostředí, zafandit si, ale
také se navzájem pobavit a dát si – jak to
k fotbalu patří – pivečko a klobásu. A tito lidé
z výboru to nedělají pro sebe, ale proto, aby se
jednak udržoval u nás sport, aby tomu všemu
vytvořili pěkné prostředí a zázemí a tak
v tomto našem velkém areálu tito lidé po celý
rok odpracovávají spoustu hodin zdarma
třeba i na úkor svých rodin a odměnou jim je
akorát to, že lidé sem do pěkného prostředí
přicházejí rádi, a to nejen muži, ale i spousta
děvčat, maminek a dětí a tak když je hezké
počasí, pohybuje se v tomto areálu v neděli
běžně 100 – 200 lidí.

Přejeme si, aby nám to vydrželo, pro radost
všech našich příznivců, kterým děkujeme za
podporu. A naše velké díky patří obci
a zastupitelstvu obce za dosavadní pomoc
k zajištění naší sportovní činnosti.
Výbor TJ touto cestou také děkuje všem
spoluobčanům, kteří darovali vzorky svých
pálenek na 13. ročník koštu slivovice.
Sportu Zdar!
výbor TJ Kudlovice
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VZPOMÍNKY NA DOBU TEMNA
V PADESÁTÝCH LÉTECH
Vážení spoluobčané,

Tak přišli. Pod ochranou policie.

jedno moudré pravidlo říká, že ten, kdo se
nepoučil z neblahé historie, má povinnost si ji
prostě opakovat.

Vyváděli veškerý dobytek, brali obilí, seno,
prostě všechno to, co si rolník, v potu tváře, ve
své úctyhodné pracovitosti vypěstoval,
vybudoval. A navíc byl vydán zákaz sklidit
dozrávající úrodu ze svých polí i vinohradů,
ale
také
zákaz
získání
jakéhokoliv
zaměstnání…

Ústav pro studium totalitních režimů ČR si je
toho vědom a v tomto duchu hledá pro svou
práci věrohodné zdroje. A jedním z témat,
které u nás mizí z paměti, se jmenuje
„Socializace vesnice“.

Co na to postižení? Ženy plakaly s vědomím,
že již zítra nebudou moci svým ustrašeným
dětem dát ani hrníček mléka od svých
kraviček. A hospodáři se zaťatými pěstmi
raději odcházeli do polí se svou bezmocí.

Konfederace politických vězňů – pobočka
Uherské
Hradiště
–
byla
požádána
o spolupráci s vědomím, že právě u nás na
Slovácku se najdou ještě žijící svědkové oněch
časů. Našly se v Kudlovicích – tři ženy a byly
ochotny vyprávět. Přijeli tedy pracovníci
USTRU. Poslouchali, zaznamenávali – slovem
i obrazem a nechtěli a nemohli uvěřit tomu, že
lidé opilí svou mocí, byli schopni ponižovat
a zbídačovat své spoluobčany.

A přece: na dotaz, zda jsou ty ženy ochotny
odpustit, znělo pokorné ano – s dodatkem –
zapomenout – NE.
A ono ponaučení: Snažme se naplnit cílem
v pravdě ušlechtilým celý svůj život.
za KPV – Vladimír Drábek

INFORMACE Z KRONIKY
JAK ZAZNAMENAL PŘED 23. LETY NÁŠ TEHDEJŠÍ KRONIKÁŘ
PAN DRÁBEK
Jedná se o informaci statistickou, která vychází z celostátního sčítání lidu, domů a bytů včetně
vybavenosti. Sčítání bylo provedeno v roce 1991.
V době sčítání bylo v naší obci 410 mužů a 442 žen,
 z toho ekonomicky aktivních 241 mužů a 207 žen, což je 52,6 %.
 v důchodu bylo 56 můžu a 115 žen.
 dětí do 15 let – 183, středoškoláků 17, vysokoškoláci 3.
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Pokud se týká vzdělání:
 základní – 278 občanů,
 učňovské – 294 občanů,
 středoškolské – 81 občanů,
 a vysokoškolské – 16 občanů.
Průměrný věk u mužů byl 34,1 let, u žen 38,7 let, úhrnem byl věkový průměr 36,5 let.
Trvale obydlených bytů bylo v Kudlovicích 252:
 24 x 1 místnost,
 46 x 2 místnosti,
 66 x 3 místnosti,
 55 x 4 místnosti,
 66 x 5 a více místností.
Vybavení domů bylo následující:
 domácí vodárna 204 domácností,
 WC 181 domácností,
 koupelna 199 domácností,
 ústřední topení 160 domácností,
 etážové topení 30 domácností,
 kamna 59 domácností,
 elektřina 3 domácnosti,
 mraznička 147 domácností,
 telefon 25 domácností,
 osobní auto 111 domácností,
 chata 9 domácností.
Vztah k náboženství:
 bez vyznání – 114 občanů,
 římskokatolické – 671 občanů,
 husitské – 1 občan,
 nezjištění – 61 občanů.
Po uplynutí 23. let si můžeme udělat srovnání, kam se některé údaje posunuly. Např. pevných
telefonů z domácností ubývá, nahradily je mobily a počet aut je zřejmý, když se podíváme ulice
naší obce.
A informace z dnešní doby: popisných čísel je v Kudlovicích již 380 a počet obyvatel je téměř
980. Snad se již brzy dočkáme jednoho tisíce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Každý rok seznamujeme naše spoluobčany
s takovou malou společenskou kronikou naší
obce a činíme tak i nyní. V úvodu však chci
v této souvislosti vyzvednout náš Sbor pro
občanské záležitosti, protože jejich práce úzce
souvisí s tím vším, co uvádíme – narození,
úmrtí, jubilanti. Na tomto všem se náš sbor
podílí – od gratulací jubilantům, vítání nových
občánků do života, až po poslední rozloučení
s těmi, kteří nás navždy opustili, ať už se jedná
o církevní či občanský obřad, ale také

zabezpečují a organizují tradiční každoroční
setkání s důchodci.
Já touto cestou upřímně děkuji všem členům
tohoto sboru za odvedenou práci, za jejich
ochotu a přístup k těmto záležitostem. Jsem
rád, že jsou takoví lidé mezi námi a že se můžu
na ně spolehnout. Díky Vám všem.
Zdeněk Jabůrek

NAŠI JUBILANTI 2014
70 let

Vlček Jaroslav
Tománková Jiřina
Hastíková Božena
Mikšová Jana
Fusková Jitka
Balcárková Anna
Bujáková Filomena
Blaha Antonín
Jordánová Marie
Buček Josef

75 let

Palánek Miroslav
Kocháňová Viléma
Hastík Zdeněk
Kraváčková Antonie
Netroufalová Božena

80 let

Řezníčková Jarmila
Chrástek Zdeněk

85 let

Hejda Karel
Snopková Terezie

95 let

Fajtl Josef

NAROZENÍ 2013

ÚMRTÍ 2013

Bolfová Natálie
Caudr František
Čevela Šimon
Dřevojánek Šimon
Janošek Vojtěch
Juřena Patrik
Rosík Šimon
Tobiáš Teodor
Vašíčková Klaudie

Andrýsková Antonie
Hrabálková Božena
Píža Eduard
Rosík Vojtěch
Stuchlík Miloslav
Tománek Ladislav
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OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE
1.

Znovu vyzýváme majitele osobních automobilů, aby neparkovali na chodnících, je to dáno
silniční vyhláškou. Tento nešvar se vyskytuje zvláště v ulici ke škole a ke mlýnu. Stůjte raději
na vozovce, protože projíždějící auta budou muset z opatrnosti alespoň snížit rychlost.
Nespoléhejte na to, že vás policie ještě nepostihla. Mohlo by se to třeba brzy stát.

2.

Upozorňujeme majitele psů, aby si zajistili své miláčky tak, aby nepobíhali volně po návsi,
eventuelně neznečišťovali svými výkaly trávníky a parčík u kulturního domu nebo kdekoliv
jinde.

3.

Přestože máme vydanou obecní vyhlášku o zákazu podomního prodeje, občas se vyskytnou
takoví, kteří toto nařízení nerespektují a nabízejí vám např. prodej elektřiny či plynu nebo
se může jednat i o jiné služby. Vůbec se s nimi nebavte a upozorněte je na naši vyhlášku
a třeba nám i zavolejte. Už několik lidí se nechalo, jak se říká, napálit.

4.

Buďte, prosím, pozorní ke svému okolí. Jsou jedinci a třeba i odjinud, kteří poškozují některá
obecní zařízení, nebo i vaše soukromé věci. Poškozují např. dopravní značky, stromy a různé
jiné věci.

5.

Také žádáme občany, aby poplatky vybírané na obecním úřadě platili včas dle platných
obecně závazných vyhlášek a předpisů, aby nemuselo docházet ke zbytečným
administrativním úkonům. Tyto poplatky nám kontroluje 2x ročně krajský úřad, zda je vše
prováděno v termínu. V případě nesrovnalostí vyžaduje tento úřad potřebné sankce proti
neplatičům.
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KALENDÁŘ AKCÍ V KUDLOVICÍCH 2014
25. 1.

SDH Kudlovice – výroční schůze

kulturní dům

2. 2.

ČZS Kudlovice – degustace vín

kulturní dům

8. 2.

ČZS Kudlovice – Valentýnská výstava vín

kulturní dům

15. 2.

TJ Kudlovice – 40. maškarní ples

kulturní dům

1. 3.

Mužský a ženský pěvecký sbor Kudlovice – fašank po dědině

8. 3.

ZŠ a MŠ Kudlovice – dětský karneval

kulturní dům

9. 3.

TJ Kudlovice – degustace slivovice

kulturní dům

22. 3.

TJ Kudlovice – košt slivovice

kulturní dům

30. 3.

ČZS Kudlovice – výroční schůze

kulturní dům

30. 4.

TJ Kudlovice – stavění máje

areál TJ

31. 5.

TJ Kudlovice – kácení máje – degustace uzených specialit

areál TJ

7. 6.

Společenství vinařů Kudlovice – 9. kudlovický vinný žleb

Hubáčkova ulice

19. 7.

TJ Kudlovice – Pytlácká noc

areál TJ

2. 8.

Myslivecký spolek „Dolina“ – Srnčí hody

areál TJ

9. 8.

Mužský a ženský pěvecký sbor Kudlovice – Medové zpívání

u Strmenských

16. 8.

Halogen a hosté – zábava

areál TJ

30. 8.

Rodiče a přátelé školy – ukončení prázdnin

areál TJ

1. 9.

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

škola

8. 11.

Martinské hody

15. 11. ZŠ a MŠ a přátelé školy – Svatomartinský lampionový průvod a hry
v kulturním domě
21. 11. Setkání důchodců

kulturní dům

29. 11. Svěcení adventních věnečků a zahájení adventu

u Strmenských

24. 12. Výbor pro výstavbu kaple - Půlnoční mše svatá

kaple

31. 12. Vatra a ohňostroj – setkání občanů na kopci Palata s občerstvením,
loučení se starým rokem a vítání nového roku 2015
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FOTOGALERIE
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Zpravodaj zpracovala Ing. Petra Bednaříková.
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