tel. 572 585 075

•

e-mail: obec@kudlovice.cz

•

www.kudlovice.cz

Vážení občané,
jsme uprostřed stavebního dění největší
investiční akce v obci - výstavby čističky
odpadních vod a více než dvou kilometrů nové
kanalizace. Tak jak pokračují práce na ČOV
zahájené v říjnu 2014, bylo úspěšně dokončeno
zateplení kulturního domu, život obce i s
loňskou změnou jejího vedení pokračuje svým
zaběhnutým rytmem dál.
Chtějme ale víc.
Větší důslednost v realizaci akcí, více pronikat do podstaty problémů a názorů,
předkládat si své záměry, informovat se a naslouchat si, dotahovat řešení věcí do
konce, být aktivní při dění v obci, podporovat a vtahovat do dění ostatní obyvatele obce.
Nechtějme to jen od druhých, ale i od sebe samých. Buďme k sobě navzájem upřímní a
tolerantní, mějme pochopení i pro možné slabosti druhých, zachovejme vzájemnou
úctu a ohleduplnost.
Dnes na obci stojí vedle mne i paní místostarostka. Pozice místostarosty ve vedení obce
byla posílena možností jejího většího osobního zapojení. Poznal jsem, že to není o
funkci, je to o aktivním přístupu k dění v Kudlovicích. Máme zkušené zastupitele,
zkušenou paní Bednaříkovou zodpovědně zajišťující chod obecního úřadu. Máme před
sebou prostor obce, který lze zlepšovat.
Chceme víc.
starosta
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Dál chceme přicházet se Zpravodajem, který by měl poskytovat obraz o naší
obci. Bude doplňovat webové stránky, kde se snažíme dávat všechny
aktuální informace.
Protože všichni občané nemají přístup na internet, i proto dál počítáme se
Zpravodajem, jeho vydávání ale nebude pravidelné.

KUDLOVICE A HISTORIE
70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ KUDLOVIC - vzpomeneme
30.4. u pomníčku před OÚ
V květnových dnech si celá naše vlast i celý svět připomene důležité 70. výročí ukončení 2. světové války.
Také Kudlovice mají svou historii z tohoto období. Naši obec osvobodili 1. května 1945 vojáci rumunské armády,
kteří bojovali po boku Rudé armády. Dění kolem průchodu vojáků obcí se neobešlo bez vážných událostí. Mimo
jiné ustupující němečtí vojáci koncem dubna 1945 vyhodili do povětří mosty v Kudlovicích i na Dolině, dále pak
hořel Talašů mlýn, bylo poškozeno několik obytných stavení. Občané Doliny byli osvobozeni až 2. května ráno,
protože se tam tvrdošíjně bránil menší oddíl Němců. Radost ze svobody byla i v naší obci veliká, jak je
zaznamenáno v kronice naší obce, která je uložena ve Státním okresním archívu v Uherském Hradišti.
V Kudlovicích velel rumunské armádě generál Constantin Dalpes, který 14.6.1945 vepsal do kroniky pozdrav
naší obci s přáním budoucích přátelských vztahů mezi národy rumunským a československými. Podívejte se na
text a překlad, tak jak jsou uvedeny v kronice obce a také na památnou fotografii, na které je vyfocen generál
Dalpes s manžely Burešovými.
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Mnozí z nás si ještě pamatujeme starý dřevěný památník s oplocením, který
dle dochovaných písemností postavili vojáci rumunské armády u kapličky
za dědinou na místě ve zbylém pařezu po vyvrácené staré lípě z r. 1939,
když se opět dne 14.6.1945 vraceli přes Kudlovice domů. Na zadní stranu
památníku dali tento nápis:
v překladu zní:
Na paměť hrdinů druhého husarského pluku, kteří padli v bojích při
osvobozování československého lidu z nacistické nadvlády v letech 1944 -5.
Na paměť hrdinů jezdecké divize, kteří padli v bojích při osvobozování
československého lidu z nacistické nadvlády v letech 1944 -5.
V roce 2009 byla zhotovena zdařilá replika památníku i s textem věnování rumunským osvoboditelům naší
obce i vlasti, která stojí v parčíku před obecním úřadem.

Za podklady a podnětné informace, z nichž jsme využili pouze část, vřele
děkujeme manželům Zdeňce a Vladimíru Drábkovým.
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Projevem našeho poděkování je dopis zaslaný Velvyslanectví Rumunska.
Velvyslanectví Rumunska
Nerudova 5
118 00 Praha 1
V Kudlovicích dne 14. dubna 2015
Vzpomínka na 70.výročí osvobození Kudlovic - obce malebného Slovácka, Zlínský kraj, Česká republika
Vážení.
Takto oslovil 9. dubna 1970 kronikář obce pan Vladimír Drábek Velvyslanectví Rumunské republiky s
projevem vděčnosti a lásky vyjádřené hrdinům, kteří 1. května dubna 1945 osvobodili naši obec Kudlovice.
Byli to vojáci vaší země, vojáci 2. husarského pluku rumunské armády. Dne 14. června 1945 se rumunští
vojáci vedení generálem Constantinem Dalpesem při návratu domů znovu zastavili v Kudlovicích, kde na
kraji obce postavili na památku svých padlých kamarádů skromný dřevěný pomníček. Za přítomnosti
vojáků i kudlovských občanů zde byla odsloužena mše. Pomníček již dnes nestojí na původním místě, jeho
replika s pamětní deskou byla přenesena na čestné místo do malého parku uprostřed návsi.
Je na nás, abychom i dnes, po 70 letech od konce 2. světové války, pozastavili své kroky a myšlenky a s
tichou vzpomínkou uctili památku těch, kteří, jistě v té době plni touhy po životě, skončili ten svůj daleko od
rodin a blízkých, pro ně v neznámé a cizí krajině. Pro nás i dnes to ale nebyli anonymní vojáci. Naší obci
nezůstala jen nehmatatelná vzpomínka lidské mysli. V kronice obce je vlastnoruční zápis s vyznáním
generála Dalpese k lásce k Československu a k přátelství mezi československým a rumunským lidem a
máme také jeho fotografii s manžely Burešovými.
Jménem všech občanů Kudlovic posílám Vaším prostřednictvím poděkování rumunským občanům,
potomkům osvoboditelů naší obce a přikládám kopii zápisu z kudlovské kroniky, cenného dokumentu
historie naší obce. Připojuji své poděkování k děkovnému vyjádření žijícího pamětníka pana Drábka, s jehož
dovolením uvádím jeho text:
" První máj - ten jako svátek uznává snad každý z nás. Tedy nejen ti mladí zamilovaní, nejen věřící křesťané,
ale je to den, kdy máme my Kudlovjané všichni důvod pocítit vděk za naši svobodu a projevit úctu těm
rumunským vojákům, kteří před 70 lety vyhnali také z naší obce okupační vojáky a dali nám pocítit radost
ze svobody.
Žije tu kolem nás už jenom hrstka pamětníků oněch dnů, ale povinnost úcty k těm, kdo tehdy nabízeli své
životy - tu si spolu s pomníčkem na návsi - tu si po celá další léta poctivě zachovejme! O to prosí někdejší
kronikář".
S úctou
RNDr. Josef Snopek, starosta obce

KUDLOVICE A SOUČASNOST
Od začátku roku do dubna 2015 máme v Kudlovicích vedeno 975 občanů, narodilo se pouze 1 miminko –
Nella Kučerová a zemřel 1 občan – pan Anton Sjekel.
Na veřejném zasedání zastupitelstva na Kudlovské Dolině najednou vyvstala otázka, kolik že je vlastně na
Dolině obyvatel a domů. Tady je přehled.
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rodinné domy
chaty - trvalý pobyt
chaty - bez trvalého pobytu
chalupy bez trvalého pobytu
celkem

počet
39
3
18
18
78

obyvatel
122
5
23
18
168

V současnosti v naší obci probíhají 2 velké investiční akce. Na přelomu roku 2014 a 2015 byla ukončena
rekonstrukce kulturního domu – a to v rozsahu opravy a zateplení střechy, výměny oken a dveří, celkové
zateplení fasády na budově. V jarních měsících se budou dodělávat venkovní terénní úpravy a to
podrovnání na budově a úprava severního prostranství mezi KD a sousedním domem.

KULTURNÍ DŮM - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN
Zahájení stavby: 11.8.2014
Dokončení stavby: 22.12.2014
Zhotovitel: STAVEBNINY Kodrla, s.r.o.
Celkové náklady:
4 830 000 Kč
Dotace:
154 000 Kč Strukturální fond životního prostředí
2 434 000 Kč z rozpočtu EU - Fond soudržnosti
Vlastní prostředky obce: 2 242 000 Kč
stav před realizací

stav po realizaci

ČOV A KANALIZACE
Datum zahájení realizace stavby: 2.9.2014
Datum ukončení: 27.9.2015
Celkové náklady: 29 687 469 Kč
Dotace EU z OPŽP:
25 234 349 Kč .... 85%
Dotace SFŽP ČR:
1 484 373 Kč .... 5%
Příspěvek příjemce dotace (obce):
2 968 746 Kč .... 10%
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.,Kolín a CGM Morava s.r.o., Praha
Stavba začala ve skutečnosti 10. října 2014. Samotná ČOV se buduje na pravém břehu Kudlovického potoka
za mostem na Dražkách již na babickém katastru. Buduje se nová kanalizační stoka odvádějící dešťovou a
splaškovou vodu z celé dědiny a dolního konce do čističky, nová kanalizace v ulici od Babic a nová stoka
odvádějící vody z části obce směrem k Dolině.
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Hlavními pracemi jsou zastiženy jen některé části obce, které nesou tíhu doprovodných jevů stavby bagrování v zahradách, prašnost, bláto, nedostupná obydlí autem, nutné souběžné vybudování nových
domovních přípojek. Například v ulici Cehúz se stavba protahuje, je problematické se dostat na pevnou
silnici. Někdy není možné zabezpečit ihned schůdnost ulice. Proto prosím obyvatele ulic Cehúz a Drahy (ke
sklepům) a později i Chaloupky o trpělivost.
stav při dešti

alespoň taková pomoc
Práce uprostřed křižovatky u obecního úřadu a před hasičárnou. Zde se dělají taky protlaky pod silnicí a
pod hasičárnou.

Na samotné čističce se již
objevuje její budoucí vzhled. Jsou
zhotoveny hlavní jímky, staví se
provozní budova, montuje se
technologické vybavení.

-5-

ZPRAVODAJ OBCE KUDLOVICE

duben 2015

Realizace stavby byla naplánována přes zimní období, což bohužel postihlo budování kanalizace v
zahradách a poté i v ulici Cehúz, kdy velké části prací nepřálo počasí a hodně nás potrápilo bláto na
výkopech a znečištění vozovek. Na některých částech stavby kanalizace byly prováděny větší práce, jako
jsou protlaky, vedení hlavních stok, překopy přes potok a tím jsou hodně dotčeny pozemky některých z
občanů, jmenovitě rodina Pavla Janoška a paní Jany Zapletalové u OÚ, od Babic paní Dany Žatečkové a
Jarka Fajtla. Všem, kterých se stavba více či méně takto dotýká, bychom měli všichni poděkovat za
vstřícnost, pochopení a trpělivost.
průběžné čistění obce

DŮLEŽITÉ INFORMACE, CO BUDE NÁSLEDOVAT PO ZHOTOVENÍ
KANALIZACE (informace z posledního kontrolního dne 2.4.2015)
•
•

•
•

předpoklad uvedení ČOV do zkušebního provozu je k datu 29. května
od 1. června bude nutné napojovat domácnosti celé obce na ČOV, tj.
napojení splaškových vod přímo na kanalizaci vyřazením septiků a
jímek - vyčkejte na pokyn !
septiky a jímky po jejich vyřazení není možné vypustit do kanalizace,
musí se nechat vyvézt nebo ponechat ve stávajícím stavu
v místech nově budované kanalizace - ulice od Babic a Doliny zhotovit
nové domovní přípojky

KULTURA, ZÁBAVA A SPORT
Již závěrem roku 2014 kulturní komise spolu se Sborem pro občanské záležitosti, místními spolky a
ochotnými občany uspořádali následující akce:
•

Svatováclavský lampiónový průvod, kterého se zúčastnili děti s rodiči, místní i z okolí. Pestrobarevný
svítící průvod i s Martinem na koni, sice černém, prošel navečer vesnicí směrem do školy, kde si děti při
dobrém občerstvení hrály, malovaly a soutěžily.
Lampiónový průvod byl také na Dolině. Tam byl zakončen ohňostrojem v místním "kulturním centru".
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Koncem listopadu proběhl u Strmenského tradiční Advent – svěcení věnečků, který navodil hezkou
předvánoční atmosféru.
Tradicí se již také stává slavení konce roku - pro malé i větší - Dětské silvestrovské dopoledne na hřišti
TJ, které je rok od roku více navštěvováno. Dokonce jsme si užili i sníh a led, čehož se všichni snažili
využít. Dospělí pak přivítali Nový rok 2015 při půlnoční vatře se svařákem a ohňostrojem nad
Kudlovicemi na Palatách.

zábava pro soutěžící
pro bruslaře
pro mimina

A pokračovalo se i v roce 2015:
•

Mimo výroční schůze Místního sboru hasičů, zahrádkářů a myslivců byl v únoru po 14-ti letech
obnoven dříve tradiční Krojový ples, který se setkal s velkým zájmem spoluobčanů, jež jsou příznivci
lidových tradic.

Na plese se tančila Česká
beseda, kterou nacvičili mladí i
pamětníci dřívějších krojových
plesů. Tímto plesem byl také
otevřen a zahájen provoz v
nově
zrekonstruovaném
kulturním domě. Věříme, že i v
příštím roce nebude navázaná
tradice přerušena.

•

Místní sdružení zahrádkářů každoročně pořádá vyhlášený Valentýnský košt, na kterém se vždy sejdou
vzorky vín ze širokého okolí. Letos bylo přihlášeno 266 vzorků. Nově zavedenou cenu starosty za
nejlepší víno z Kudlovic vyhrál pan Josef Šeděnka.
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Tradiční fašanková obchůzka,
kterou pořádá Mužský a ženský
pěvecký sbor, tento rok vyšla
také na den Valentýna, což
veselá
parta
masopustních
masek a maškar využila k
zakončení na valentýnském
koštu, kde se pak zpívalo dlouho
do noci.

Březen byl v Kudlovicích kulturním a zábavním měsícem masek a maškarád.
•

Začátkem měsíce kulturní komise a rodiče uspořádali pro děti všech věkových kategorií již téměř
tradiční Dětský karneval, tentokrát s podtextem: Cestou do pohádky a zpátky, jehož program zdařile
řídil Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka z Napajedel. Sešla se spousta krásných masek – princezen,
pirátů, broučků, karkulek atd. Dětem, rodičům, prarodičům místním i z okolním se odpoledne velmi
líbilo.
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Měsíc březen byl kulturně ukončen tradičním Maškarním plesem, který každoročně pořádá TJ
Kudlovice. Masek a maškar s dechberoucí fantazií se sešlo opět hodně, jen bohužel více než přítomných
hostů. Bylo by škoda tuto vyhlášenou kudlovskou maškarní tradici kvůli nezájmu občanů přerušit!

Taky se trochu uklízelo. Dlouhodobě neúnosný havarijní stav staré pálenice byl vyřešen v souvislosti s
potřebou vybudování odlehčovací šachty pro kanalizaci celého středu dědiny. Podobně byly pokáceny
nebezpečně nakloněné stromy na pravém břehu potoka. Poslední stojící strom je nutné kácet pomocí
lezecké techniky.

KUDLOVSKÁ ŠKOLA A ŠKOLKA
Kudlovskou základní školu se třemi malotřídními třídami ve školním roce 2014 -2015 navštěvuje 35 žáků,
školku s jednou třídou 26 dětí a působí zde i školní družina. Škola má 12 zaměstnanců – 6 pedagogů, 1
asistenta dítěte, 3 zaměstnance školní jídelny a 2 školnice – uklízečky.
Kromě školního výchovně-vzdělávacího procesu škola nabízí dětem volnočasové a zájmové aktivity –
kroužek náboženství, pohybové hry, rukodělný kroužek Fantazie, taneční kroužek, kroužek vaření Mňamka,
kroužek doučování pro děti s vývojovými poruchami učení a chování Dyslexie, sportovní kroužek Florbal.
MŠ spolupracuje s logopedickou asistentkou, dále organizuje pro maminky na mateřské dovolené s malými
dětmi odpolední seznamování s prostředím školky „Hrátky v naší školce...“, pro předškoláky se pořádá
zábavné seznamovací odpoledne ve škole „Předškolička“.
V únoru proběhl zápis dětí do 1. třídy, přišlo celkem 9 dětí, do 1. třídy bylé zapsáno 7 dětí, z toho 2 děti jsou
ze Sušic, s jejichž mateřskou školkou pokračuje trend velmi dobré spolupráce.
Škola i školka navštěvuje také výuku plavání v Aquaparku v UH.
Pro žáky 4. a 5. ročníku je zavedena nově výuka angličtiny.
ZŠ připravuje jarní sběr papíru, tradiční pálení čarodějnic, dopravní výchovu na DDP v UH, návštěvu kina,
divadla ve Zlíně, školní výlety pro ZŠ i MŠ, atd.
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PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ A PROJEKTŮ
PODANÉ PROJEKTY v březnu a dubnu byly podány tyto projekty:
• Projekt pro MŠ "Zahrada pro Kudlanky"
Jedná se o projekt MŽP na oblast podpory - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání.
Podoblast - úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.
Výše dotace je 90 %, spoluúčast 10 %.
Rozpočet projektu je 1 306 858 Kč s DPH.
• Projekt pro ZŠ "Chceme si hrát na zahradě"
Dotační titul MMR. Projekt je zaměřen na rekonstrukci pro volnočasové aktivity - vybudování hřiště s
hracími prvky za školou. Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Rozpočet projektu je 604 300 Kč s DPH.
• Projekt "Rekonstrukce mostu Dražky"
Dotační titul Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Projekt byl podán v únoru,
řeší rekonstrukci mostu na Dražkách, který je ve velmi špatném stavu.
Rozpočet projektu je 1 386 000 Kč s DPH ................. PROJEKT NEBYL SCHVÁLEN.
V současné době se projekt nově dopracovává do stadia stavebního povolení a bude připraven pro využití
nových dotačních titulů.

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
• Projekt "Kudlovice, silnice III/43220 - průtah, I.ETAPA"
Původní plán úpravy točny a okolí byl přizpůsoben plánované opravě průtahu obcí Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, která by se měla uskutečnit v roce 2017. Zpracovává se úvodní dokumentace pro územní
rozhodnutí, stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby.
V měsíci dubnu nebo květnu plánujeme veřejnou prezentaci díla, dotýkající se úpravy středu obce,
chodníků apod.
• Projekt " Obnova Usedlosti u Strmenských č.p. 50"
Celková obnova památky, expozice, ve dvoře společenská místnost. Realizace po etapách. Dotace 90%.
PLÁNOVANÉ AKCE
• položení povrchu ze žulových kostek v ulici Drahy a Cehúz až po křižovatku u sv. Jana v rámci
budování kanalizace v těchto ulicích
• využití původní dlažby z těchto částí obce k položení cesty nad sklepy v Hubáčkové ulici
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce na Dolině vyplývají úkoly:
• do centra obce pořízení hracích prvků pro děti
• zpracování studie na řešení odpadních vod na Dolině
• projektová dokumentace ke komunikaci "místní obchvat"

ZNAK A VLAJKA OBCE
Návrhy znaku a vlajky byly předloženy občanům obce v měsíci březnu. Do diskuze se zapojili pouze 3
občané, kteří se kladně vyjádřili k návrhu, který měl prioritu již z posouzení zastupiteli obce. Ke schválení
odborným heraldickým podvýborem Parlamentu ČR je zaslán tento znak a vlajka.

- 10 -

ZPRAVODAJ OBCE KUDLOVICE

duben 2015

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
duben
30.4. OÚ - oslava 70. výročí osvobození Kudlovic se stavěním máje a táborákem v areálu TJ
květen
1. nebo 8.5. TJ - sportovní odpoledne v areálu TJ
31.5. TJ - kácení máje s táborákem v areálu TJ
červen
6.6. Vinaři s mužským a ženským sborem - den otevřených sklepů v Hubáčkově ulici
13.6. TJ - zábava se skupinou Halogen
27.6. OÚ - pro děti na ukončení školního roku - loď
červen - SDH - branný den a diskotéka pro mládež - areál u Strmenských
červenec
18.7. Pytlácká zábava - areál TJ
červenec - rodiče a TJ - dětský sport. den pro děti z Kudlovic a Sušic - areál TJ
srpen
1.8. Srnčí hody - Myslivecké sdružení - areál TJ Kudlovice
8.8. Mužský a ženský sbor - medové zpívání u Strmenských
29.8. Rodiče a přátelé školy - ukončení prázdnin v areálu TJ
Kalendář akcí Dolina 2015
30.4. Stavění máje
30.5. Kácení máje
18.7. Dětský den
3.10. Dolinská drakiáda

INZERCE
•
•

Obecní úřad hledá zájemce pro provozování baru v kulturním domě v Kudlovicích.

Vydává Obecní úřad Kudlovice. V nákladu 360 ks.
Vaše příspěvky do zpravodaje lze zaslat na email: obec@kudlovice.cz
Neprošlo jazykovou úpravou.
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