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Vážení občané,
předkládáme Vám Zpravodaj 2016 se zprávami a informacemi o naší obci. Stejně jako
v předcházejících letech je Zpravodaj přehledem práce, nejdůležitějších událostí a aktivit
v obci, které jsou realizovány zastupitelstvem, organizacemi, spolky nebo firmami a
jednotlivci.

VZPOMÍNÁME NA KVĚTNOVÉ OSVOBOZENÍ V R. 1945
z dopisu velvyslankyně Rumunské republiky občanům Kudlovic v loňském roce 70. výročí
osvobození naší obce.
„ Vážený pane starosto, dovolte mi poděkovat Vám, panu Drábkovi a všem občanům
Kudlovic za pozornost, kterou věnujete uctění památky padlých rumunských vojáků.
Přijměte prosím projev mé nejhlubší úcty“.

550 LET VINOHRADNICTVÍ V KUDLOVICÍCH – VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
KUDLOVSKÉ HISTORIE
Nejznámější kudlovská
trať Paňháje

Vinařská obec Kudlovice
Oblast: Morava
Podoblast: Slovácká
Celková rozloha viničních tratí: 58,7 ha
Osázená registrovaná plocha vinic: 3 ha
Počet registrovaných pěstitelů: 54
(zdroj: www.ovine.cz)
Kudlovice jsou nejseverněji položenou vinařskou obcí na Moravě s osázenými registrovanými plochami
vinohradů.
První zmínky o vinohradech v Kudlovicích jsou z roku 1466, kdy byl držitelem Kudlovic Jiřík ze Žeravic.
Velkým podporovatelem vinařství byl také Václav ze Žerotína, který byl držitelem Kudlovic od roku 1526.
Vinná réva se tehdy pěstovala na svazích obrácených k západu (tratě Bředské a Hradská).
V roce 1657 byly založeny vinice v dnes nejznámější trati Paniháje – používejme nověji Paňháje, na stráni
obrácené k jihovýchodu, kterou Jan Rottal, tehdejší majitel napajedelského panství daroval svým poddaným
jako velký les. Daroval ji s podmínkou, že les vyklučí a osázejí vinnou révou. Za to byli osvobozeni 7 let od
všech daní z nově založených vinic. Na vinicích hospodařilo 31 majitelů.
Za Julia Rottala bylo na panství napajedelském zřízeno "Právo a řád horenský", k němuž majitelé vinohradů z
Kudlovic náleželi. Vinohrady a jejich majetníci se zapisovali do knihy "horenské", kterou vedl horný a do níž
bylo zapisováno se svolením vrchnosti a se svolením purkmistra.
Podle práva horenského soudily se pře o vinohrady a zločiny na vinohradech spáchané. Tresty byly velmi těžké.
Kdo by vinný peň vedl ze svého souseda pod runu do svého nebo oblouky bral a vytahoval, hrdlo ztratí, sluší na
rošt.
Po třicetileté válce začala obnova vinic zbídačených a zpustlých válečným utrpením. V roce 1789 se podle
tereziánského katastru v Kudlovicích uvádí 44 měřic vinohradů (8,44 ha).
V r. 1841 byly v protokolu o klasifikaci pozemků v Kudlovicích vinice charakterizovány takto:
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vinice s polohou na slunných mírných a příkrých svazích k jihu a východu obrácených měly půdu
jílovitou, promísenou pískem a štěrkem na podkladě štěrkovém a skalnatém.

V roce 1869 byly vinohrady v tratích Paniháj, Bředské, Hradská v rozloze 84 jiter 1133 čtverečních sáhů
(cca 48,7 ha).
Pro malý výnos byla většina vinohradů koncem 19. století " obrácena v pole". V roce 1900 se ještě uvádí
rozloha 26 ha původních i nově vysázených vinic.
Mezi staré pěstované odrůdy patřily CINIFANDL (Sylvánské zelené), ČASLA (Veltlínské červené ranné),
LAMPART (Frankovka), ŘEZLIK (Ryzlink rýnský), HEBLINK, ŠREK (ŠRYK), MALINGER...
V současné době se pěstuje vinná réva převážně v trati Paňháje a Ohrazené. Jedná se hlavně o odrůdy
Rulandské bílé, Chardonay a Müller Thurgau. V trati Ohrazené, která leží v katastru Kudlovic, ale je již
obrácená do sousedního údolí Jankovického potoka, hospodaří hlavně vinaři z Traplic.
V Kudlovicích je dnes 22 vinařů.
Kudlovské klony - Burgundské modré (Rulandské modré)
Při posuzování kultivarů vinné révy na Moravě byly v druhé polovině 20. století v Paňhájích objeveny
pozoruhodné, mimořádně zdravé a vysoce plodné keře Burgundského modrého. Bylo vybráno 20 keřů pro
ověřování a sledování klonové selekce ve Šlechtitelské stanici v Polešovicích. Pět nejlépe hodnocených
klonů bylo označeno jako „Kudlovské“.
„ Je potěšitelné,“ napsal Ing. V. Křivánek ze Šlechtitelská stanice Polešovice, „že právě „Kudlovské klony“
vrátily důvěru vinařů široké vinařské oblasti v Burgundské modré.“
Původní odrůda Burgundského modrého byla postižena nemocemi a dosahovala velmi nízkého
hektarového výnosu. Současné klony původem z Paňhájů dosahují až trojnásobného výnosu dobrých
hroznů s výbornou jakostí.
Zdroj: Kulturně historická monografie Kudlovic a vlastivěda Napajedelska, Dr. Josef Hubáček

ZNAK A VLAJKA - VÝZNAMNÝ DEN KUDLOVSKÉ SOUČASNOSTI

10. září 2015 byl v Praze, v prostorách Parlamentu
České republiky, udělen obci nový znak a vlajka.
Na tradičních Martinských hodech 7.11.2015 byly
slavnostní prapor a znak obce představeny všem
občanům a požehnány spytihněvským farářem
Bohumilem Kundlem.
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REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
NOVÁ ČOV A KANALIZACE KUDLOVICE
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

Výstavba „KANALIZACE A ČOV KUDLOVICE“ v historických datech:













září 2004 - vzniká návrh stavebního řešení kanalizace a ČOV v takové podobě, jak je nyní
zhotovena – projektovala firma AREKOP Zlín
2004 – souhlasy vlastníků pozemků s budováním kanalizace
2005 – žádosti o vyjádření dotčených účastníků řízení
2012 – nová vyjádření dotčených účastníků řízení
jaro 2013 – výběrové řízení na zhotovitele
květen 2013 – rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace ve výši 5 % celkových způsobilých
výdajů
květen 2013 – vydán souhlas s povolením stavby
září 2013 – vydáno vodoprávní rozhodnutí
září 2014 – vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP ve výši 85 % celkových
způsobilých výdajů
10.10.2014 – skutečné zahájení stavby
16.9.2015 – zahájen zkušební provoz ČOV
30.10.2015 – dokončení stavby

Při stavbě bylo vybudováno 2 478 m nové kanalizace a čistírna odpadních vod s kapacitou 860 EO
(ekvivalentních obyvatel).
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Stavba byla z důvodu neúplné dokumentace skutečně zahájena až 10 října
2014. V tuto dobu musela obec zajistit z vlastních zdrojů zhotovení
samostatné trafostanice. Hlavní výkopové a betonážní práce začaly na ČOV
prakticky již v zimních podmínkách, za mokra a sněhu. V prosinci začaly
výkopy samotné kanalizace od mostu na Dražkách proti proudu potoka
směrem k dědině. V lednu jsme stihli svépomocí pokácet vzrostlé stromy,
které byly nahnuty k budované ČOV. Začalo se pracovat na stoce vedené
zahradami směrem od kulturního domu ke Splávku. Hluboké vyjeté koleje
přes zahrady doprovázely tuto etapu stavby, teprve později vyšlo najevo, že
k pracím na pevnějším podkladu, např. před OÚ, nebyl k dispozici materiál
šachet. O náročných podmínkách položení kanalizace v ulici Cehúz a Drahy, hlavně pak problémy
s dostupností k domům v době jarních dešťů, bylo již psáno v minulém Zpravodaji. Práce na těchto ulicích
začaly koncem února a konečná úprava povrchu byla dokončena až na podzim. Pozitivem stavby
v dotčených ulicích je napojení všech dešťových svodů přímo do kanalizace a nový povrch komunikace.
Mnohokrát byl zhotovitel upozorněn na nutnost personálního posílení stavby, realizace celého díla však
zůstala na možnostech jednoho subdodavatele. Přes všechny známé potíže byly splněny hlavní milníky
stavby - milník č.1 termín připravenosti ČOV ke zkušebnímu provozu a milník č.2 ukončení prací na
kanalizaci v rozsahu umožňující zkušební provoz ČOV. V letních měsících se pracovalo na stoce S, zde
muselo dojít několikrát k opravě již položené kanalizace. Za obecním úřadem šla kanalizace dvakrát pod
korytem potoka, což všechno zvyšovalo náročnost stavby. Koncem prázdnin byla dokončena hlavní stoka
vedoucí k ČOV, stoky ke sklepům, práce v křižovatce před obecním úřadem a byly dokončeny zkoušky
technologie na ČOV. V srpnu začaly práce na položení povrchu komunikací z nových kostek, kterými jsme
chtěli nahradit původní povrchy v těchto ulicích. Bylo spotřebováno 210 tun nových kostek. 16. září byla
uvedena ČOV do zkušebního provozu. Jako poslední se začala pokládka kanalizace v Chaloupkách a
dokončila se stoka R od ulice k Dolině směrem ke kulturnímu domu. Ke 30.10. byla stavba předána se
soupisem vad a nedodělků, které byly postupně odstraňovány. Hlavní nedokončenou prací byl povrch ulice
v Chaloupkách, kde se chvílemi pokládaly kostky za ranních mrazíků a práce skončily v polovině prosince.
Stavbu provázely těžkosti, které byly viditelné i pro méně všímavé občany. Velkým problémem byl tok
finančních prostředků, které se dostávaly od hlavních zhotovitelů k jejím subdodavatelům s velkým
zpožděním a způsobovaly tak problémy s přísunem materiálu i přístupem samotného subdodavatele k dílu.
Stavba je za námi.
Fotogalerie z výstavby:

přechod přes potok u OÚ

v zahradách
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CO ZPŮSOBILA VÝSTAVBA ČOV V NAŠÍ OBCI
Všechny informace jsou uvedeny na stránkách obce.
Lze konstatovat, že většina obce (netýká se Doliny) je odkanalizována a odpadní vody jsou svedeny do
čistírny odpadních vod. Tím jsou v obci vytvořeny podmínky k zákonnému nakládání s odpadními vodami.
Dnes platí v obci pro majitele domů tyto 3 možnosti nakládání s odpadními vodami - odpadní vody lze

odvádět pouze některým ze způsobů:
a) veřejnou kanalizací a to uzavřením smlouvy s provozovatelem (u nás s obcí) o
odvádění odpadních vod
b) zařízením pro lokální zneškodňování = domovní čistička - zde je dnes nutné mít
povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadní vody do povrchových nebo
podzemních vod
c) bezodtokou akumulací odpadních vod a jejich pravidelným vyvážením, které je
nutné dokladovat
PRO ROK 2016 A 2017 JE PRO DOMÁCNOSTI, KTERÉ ODVÁDÍ ODPADNÍ VODY VEŘEJNOU
KANALIZACÍ, STANOVENA CENA STOČNÉHO 17 KČ ZA 1M3. MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉ VODY JE
STANOVENO SMĚRNÝM ČÍSLEM JEDNOTNĚ 36 M3 NA OSOBU.
ODPADNÍ VODY JE NUTNÉ ODVÁDĚT PŘÍMO DO VEŘEJNÉ KANALIZACE, BEZ VYPOUŠTĚNÍ DO
SEPTIKŮ – TZN. JE NUTNÉ VYŘADIT SEPTIKY … NAŠE ČOV PRACUJE NA PRINCIPU JEDNODUCHÉHO
ROZKLADU ORGANICKÝCH LÁTEK POMOCÍ MIKROORGANIZMŮ (BAKTERIÍ) ZA PŘÍTOMNOSTI
KYSLÍKU.

ZAHRADA MŠ V PŘÍRODNÍM STYLU
Dotace Ministerstva životního prostředí.
Rozpočet: 1 306 858 Kč
Dotace: 1 176 171 Kč (90%)
Podíl obce: 130 687 Kč (10%)
Období realizace: 1.9. - 15.11.2015

POČÍTÁ SE S PŘÍSTUPNĚNÍM ZAHRADY
CELÉ KUDLOVSKÉ VEŘEJNOSTI.
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ŠKOLNÍ ZAHRADA ZŠ KUDLOVICE
S dotací Ministerstva pro místní rozvoj byla řešena celková úprava zahrady za základní školou a její
vybavení novými hracími prvky.
Rozpočet: 602 000 Kč
Dotace: 400 000 Kč
Podíl obce: 202 000 Kč
Období realizace: 1. - 30.11.2015

OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI Č.50 (DŮM STRMENSKÝCH)
I.ETAPA – OBNOVA HLINĚNÝCH OMÍTEK

Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností"
Příspěvek MK ČR: 84 000 Kč
Podíl obce:
26 000 Kč
Pohled na stav původní, rozpracovaný a po hotových omítkách. V tomto roce bude fasáda domu nově
natřena, budou opravena okna, dveře a vrata a provedena rekonstrukce kachlových kamen a komínu.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Myslivecký spolek Kudlovice – Dolina vyhodnocení roku 2015
Uplynulý rok lze z pohledu myslivosti v naší obci hodnotit jako průměrný. MS Kudlovice Dolina nadále
provádí svoji činnost na 606 ha. Opětovně došlo ke zhoršení podmínek pro chov zvěře a to zejména na
Dolině, kde staleté migrační toky zvěře jsou přerušeny výstavbou rodinných domků a oplocením pozemků.
Rovněž tak zemědělská činnost je po několik let špatná, kdy jsou velké lány řepky a obilí a zvěř se zde
nedokáže orientovat, zejména při opětovném nalezení hnízd. Rovněž se zvyšuje podíl pozemků, kde se
provádí senáž a není plněna zákonná povinnost ze strany zemědělského družstva o používání plašičů zvěře
a informovanosti o přesném datu sečení trávy. Při tomto zahyne převážná část mláďat ukryta v těchto
porostech. Tímto dochází ke značnému úbytku zvěře zejména srnčí. Tato situace je obdobná i v okolních
spolcích. Na tomto stavu se samozřejmě podílí i další ukazatele a to pytláctví a silniční provoz. V minulosti
nám bylo útěchou, že alespoň srnčí zvěř dávala naději na nějaké myslivecké vyžití. V letošním roce, po
dohodě se sousedy, asi omezíme odstřel srnčí zvěře na zákonné minimum. Pokud bude tato situace
pokračovat i nadále, bude odstřel srnčí zvěře ukončen stejně jako odstřel zajíce. Obdobná situace je i u
bažantí zvěře. Jako poslední myslivecké vyžití zůstává odstřel černé zvěře. V loňském roce se podařilo
odstřelit na katastru Kudlovic celkem 14 prasat. Z toho polovina byla využita pro tradiční zábavu
pořádanou našim spolkem.
Myslivecký spolek pravidelně pořádá brigády ekologického zaměření, kdy se provádí sběr odpadků,
výsadba stromků, vyřezání náletů. Jednou ročně je pořádána myslivecká zábava na hřišti v Kudlovicích.
Spolek má v současné době 19 členů a kontaktní osobou je předseda Rostislav Kučera a hospodář Lumír
Švec.
V loňském roce opustil naše řady dlouholetý myslivec pan Ladislav Martinka ve věku 59 let. Čest jeho
památce

setkání srnčí zvěře ve vinohradě na Podhradčí … foto Marek Šilc

TJ Kudlovice
Vážení příznivci fotbalu, vážení spoluobčané,
v tomto vydání Zpravodaje naší obce, vás chceme seznámit s děním kolem fotbalu a sportovní činností u nás
v Kudlovicích. Dnes už všichni víme, že jsme koncem léta odhlásili naše první mužstvo ze soutěže nového
ročníku 2015- 2016, okresního přeboru. Nebylo to pro nás vůbec jednoduché (jak si někteří myslí) a mnozí
z nás, kteří kolem fotbalu v Kudlovicích pracujeme mnoho let, jsme to velmi těžce nesli. Důvod byl v podstatě
jednoduchý. Velký nedostatek hráčů a ten je v dnešní době všeobecně známý nejen v naší obci, ale i ve všech
okolních, ba po všech okresech a i v mnohem větších obcích. Taková je bohužel, dnešní realita, která se rok od
roku zhoršuje.
Důvodů je několik. Starší hráči pomalu ale jistě končí a mladších je žalostně málo. Víme, že byly slabé ročníky a
tak je to i dnes. Zeptejte se dnes našich učitelů, kolik mají žáků ve třídách a kolik z toho chlapců? Obzvláště u
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nás v Kudlovicích je to velmi markantní rozdíl. Tak jsme museli nejdříve pro nedostatek chlapců zrušit
družstvo žáků a nyní i 1. mužstvo.
Věřte, že jsme do posledního dne, kdy se musely odevzdat přihlášky do soutěže, dělali maximum pro to,
abychom soutěž zachovali. Protože našich kudlovských hráčů je málo, měli jsme tu na hostování tři hráče
z Napajedel, jednoho z Otrokovic a jednoho ze St. Města. Jelikož v Napajedlech založili ,,B“ mužstvo, museli se
hoši vrátit do svého mateřského oddílu, další dva rovněž a dva naši kmenoví hráči žádali přestup do jiných
oddílů, (Bělíček a Blaha)a dva naši domácí hráči se zraněním kolene mají delší pauzu a se sedmi lidmi se už
opravdu nedá hrát.
Takové ty řeči, že jsme nedávali příležitost mladým, jsou naprosto zcestné, protože byli k dispozici vždy tak dva
a ti příležitost dostávali a další, možná dva až tři, jejichž výkonnost vzhledem k jejich věku ještě nebyla na vyšší
soutěž odpovídající, dostali příležitost na hostování v jiném oddílu hrající nižší soutěž, ale někteří z nich už i
s fotbalem skončili. Je u nás několik hochů kolem dvaceti, nebo něco málo přes a jsou to šikovní i talentovaní,
kteří si jdou na hřiště často jak se říká, jen tak zahrát, či začutat. Několikrát jsme je oslovili, že bychom je rádi
zaregistrovali, aby mohli za Kudlovice hrát, ale jakmile slyšeli, že by měli hrát soutěžně, o tom nechtěli ani
slyšet. Takže taková byla situace.
Výboru T J, ani zbylým hráčům, ba ani věrným příznivcům fotbalu to není jedno, a tak se chystají kroky, jak po
této pauze fotbal u nás zase vzkřísit. Vždyť máme u nás tak krásný sportovní areál, který nám mnozí nejen
závidí, ale i chválí. Začít chceme tím, že během jara chceme uspořádat pouliční turnaj malých družstev (o šesti
hráčích na každé straně) na menší branky, které máme již zakoupené a také od jara uděláme nábor žáčků,
nejen chlapců ale i děvčat, abychom u nich vzbudili zájem o fotbal a založíme takzvanou přípravku, kterou by
vedli dva zkušení trenéři. Tady je potřeba připomenout, že je třeba i přízně rodičů a jejich přístupu k věci tak,
jak je to v podobných případech i v jiných obcích, kde přípravka funguje.
Také se již jeví zájem o opravdové řešení založení mužstva dospělých, které by se během jara začalo formovat a
trénovat tak, aby v srpnu, kdy započne nový soutěžní ročník, jsme se mohli oficiálně přihlásit do okresní
soutěže základní třídy.
K tomu všemu potřebujeme jak přízně a pomoci obce, tak jak tomu bylo doposud, ale i vás všech, kdo máte
sport rádi.
Přejme si společně, aby se dobrá věc vydařila, ať zase můžeme nedělní odpoledne navštěvovat pěkný areál, kde
můžeme nejen fandit ale se i vzájemně střetávat a pobavit se.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

Výbor TJ Kudlovice

Ženský sbor z Kudlovic
Jako každoročně začal Ženský sbor z Kudlovic své aktivity tradičním fašankem. Fašank je vždy první akcí
v novém roce, na které se částečně podílíme ve spolupráci s Mužským sborem.
Po dlouhém zimním odpočinku nás vloni čekalo bohaté folklórní léto. První letní akce, které jsme se
zúčastnily, bylo Otevírání vinných sklepů v Hubáčkově ulici. Byl to již 10. ročník a na žádném z předchozích
ročníků jsme zatím nechyběly. Poté jsme se 27. června vydaly do rodného místa Gabry a Málinky, do Štítné
nad Vláří. Zde se konaly Popovské hudební slavnosti - přeshraniční folklórní setkání pěveckých sborů a
tanečních souborů.
Naší nejvýznamnější akcí v tomto roce byl letní hudební festival Folkových prázdnin v Náměšti nad
Oslavou. Na tomto festivalu jsme 1. srpna vystoupily společně s triem Jitky Šuranské, beskydskou kapelou
RukyNaDudy a East Jazz Company. Byl to pro nás neobyčejný a velký zážitek zazpívat si v nádherném
prostředí náměšťského zámku před velkým publikem a s takovými kapelami. Dostalo se nám pochvaly
dokonce i od hudebních kritiků. V srpnu jsme přijali pozvání do Babic na Mýtinku, kde se 29. srpna
uskutečnil „nultý“ ročník folklórní přehlídky „V Babicích na konci……Na Mýtince“. Byl to velmi příjemný
folklórní večer na konci prázdnin a i zde jsme vystupovaly společně s Jitkou Šuranskou. Druhý víkend v září
patřil Slavnostem vína v Uherském Hradišti. I my jsme se zapojily do velkého průvodu, který byl trošku
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netradiční tím, že byl Staroměstský region zařazen až na konec průvodu, díky čemuž jsme málem nestihly
vlastní vystoupení. V listopadu jsme svou účastí podpořily místní tradici Martinských hodů.
Závěr roku patřil již tradičně žehnání adventních věnců a rozsvěcování vánočního stromu, kde jsme se
pásmem vánočních koled a teplým svařákem naladily na příjemnou adventní atmosféru. V prosinci jsme
ještě přijaly pozvání na místní Besedu s důchodci a tím jsme letošní rok uzavřely.
Přestože jsme se v posledních 2 letech museli smířit s větším úbytkem bývalých členek, stále se snažíme
ženský sbor zachovat a dělat to, co nás baví - zpívat!
za Ženský sbor Romana Gajdošíková

Místní knihovna
Místní knihovna je již nedílnou činností kulturního života obce. V roce 2015 bylo pro čtenáře největší
novinkou zavedení automatizovaného výpůjčního protokolu neboli půjčování knih přes počítač. Od ledna
2015 jsou veškeré výpůjčky uskutečňovány elektronicky naskenováním čárového kódu, což jednak
urychluje samotnou práci s knihou, ale hlavně přináší pro čtenáře několik výhod. Mohou si sami spravovat
své čtenářské konto, z pohodlí domova zkontrolovat, kolik mají vypůjčených knih, do kdy je musí vrátit,
případně si výpůjčku prodloužit. Díky této novince si také mohou vzdáleně, aniž by chodili do knihovny,
vybrat knihy, zkontrolovat jejich dostupnost a případně si je zarezervovat.
V červnu jsme jako již každoročně pasovali prvňáčky na čtenáře. Tato krásná akce se uskutečnila
v prostorách základní školy. Děti nejprve přečetly krátký text, přísahaly, že budou dodržovat všechna
pravidla čtenářského slibu a následně byly pasovány mečem na čtenáře. Na památku na tento den si
odnesly knihu, aby své nově získané dovednosti mohly pilně trénovat.
Ve druhé polovině roku do knihovny přibylo díky příspěvku od obce několik nových knih, mimo jiné i
krásná dvoudílná publikace - Chřiby záhadné a mytické. Také proběhl výzkum spokojenosti čtenářů
s fungováním knihovny, ze kterého vyplynulo, že jsou s nabízenými službami spokojeni, a za to jsme moc
rádi.
Letošní rok jsme zahájili poměrně radikálním protříděním knihovního fondu. Knihy, které již nevyhovovaly
požadavkům čtenářů, byly vyřazeny. Protože se mnohdy jednalo o tituly, které by si mohly svého čtenáře
ještě najít, byly tyto knihy nabídnuty zdarma k rozebrání široké veřejnosti. Uvolněné místo v knihovně
poskytlo prostor pro reorganizaci knihovny a hlavně byly do knihovny zakoupeny stoly a židle pro větší
pohodlí čtenářů.
V březnu byla pro děti místní ZŠ uspořádána beseda na téma „Poprvé v knihovně“ a následně si děti přišly
osobně prohlédnout knihovnu. V červnu ve škole opět připravujeme pasování prvňáčků na čtenáře.
Tím výčet akcí pro letošní rok nekončí. Kromě nákupu nových knih, připravujeme deskohraní, tvořivá
odpoledne a doufejme, že k nám brzy zavítá i nějaký zajímavý host.
Na všechny čtenáře, ať už stávající nebo nové, se těším každé úterý od 17.00 – 19.00 v prostorách
kulturního domu. Informace o knihovně s odkazem na elektronický katalog naleznete na
www.kudlovice.knihovna.cz.
Dagmar Šiková
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SDH Kudlovice
Jaro 2016 si naši hasiči zapíší velkým písmem do své historie. Myšlenka, vidina nového auta, byla v myslích
aktivních členů jednotky již delší dobu. Náhodný, ale možná systematický pohled na inzerci hasičské
techniky ze strany našich hasičů, přinesl podnět na pořízení modernějšího auta. Jednotka SDH Halenkov
nabízela přednostně jiné jednotce svoje auto za dobrou cenu 300 000 Kč. Zastupitelé obce koupi „nového“
auta schválili. Foto nové kudlovské hasičské techniky je přiloženo.
V souvislosti s novým autem byla podána
žádost o dotaci na prodloužení hasičské
zbrojnice o 2,5 m dopředu před stávající
pravé vrata a související úpravu prostranství
před zbrojnicí. Náklady na rekonstrukci jsou
800 000 Kč s dotací 50 %.

KUDLOVSKÁ ŠKOLA A Š KOLKA (SLOVO STAROSTY)
Ve školním roce 2015 – 2016 má základní škola 31 žáků a mateřská škola 24 žáků. Škola má 12
zaměstnanců – 6 pedagogů, 1 asistenta pedagoga, 3 zaměstnance školní jídelny a 2 školnice – uklízečky.
Školní kroužky: náboženství, pohybové hry, rukodělný kroužek Fantazie, kroužek vaření Mňamka,
sportovní kroužek Florbal a turistický kroužek.
Koncem minulého školního roku došlo k setkání rodičů tehdejších prvňáčků s pedagogy školy za účelem
projednání práce v jejich třídě, sdělení poznatků a názorů, potřeby intenzivnější komunikace se školou. Na
požádání rodičů jsem se této schůzky zúčastnil. Další setkání bylo domluveno na začátek nového školního
roku. Setkání, organizované školou v říjnu, se uskutečnilo již za účasti většiny rodičů všech žáků školy.
Projednání požadavků rodičů z první schůzky se v průběhu diskuze změnilo ve vytvoření dvou skupin
rodičů s rozdílnými názory na práci školy. Výsledek schůzky, následná interpretace průběhu obou setkání,
vznik různých závěrů a výkladů zkreslované ústním podáním, způsobily u některých rodičů obavy o další
činnost školy a vedly k několika diskuzím na zasedání zastupitelstva. Bohužel také odešly 4 děti na jinou
školu.
Kolem školy vznikla jakási „nedobrá“ situace. Otevřeným dopisem rodičů vedení obce byla moje účast na
první schůzce rodičů se školou zhodnocena jako překročení kompetencí a zásahem do vnitřního prostředí
školy, což mělo vést k destabilizaci školy. Stanovisko odborníků z oblasti školství takovou účast starosty na
jednání rodičů se školou za překročení kompetencí ani zásah do školního prostředí nepovažuje. Po několika
vzájemně vyměněných dopisech a osobním jednáním s jedním z pisatelů dopisu je snad situace kolem
tohoto „problému“ vyjasněna a uzavřena.
V březnu tohoto roku se pan ředitel Mgr. Rudolf Korábek vzdal pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ
Kudlovice. Na uvolněné místo byl vyhlášen konkurz, který se uskuteční 8. června. Po projednání v ZO bude
nový ředitel školy jmenován k 1.8.2016. Za sebe i občany Kudlovic panu řediteli Korábkovi děkuji za
dlouholeté vedení školy v Kudlovicích.
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Škola má pro obec řadu funkcí a to nejenom vzdělávací a výchovnou. Má také funkci socializační –
vytváření vztahu k místnímu prostředí, vytváření mezilidských vztahů, má funkci kulturní, komunitní, tvoří
atraktivitu obce. Význam a hodnotu existence školy v obci si asi dobře uvědomuje každý z nás.

Společenská kronika 2015 a 2016
Informace Obecního úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Kudlovicích

Narození občánků v r. 2015

Úmrtí spoluobčanů

Nella Kučerová
David a Dominik Tomaštíkovi
Martin Kretek
Adéla Kučerová
Dominik Šenkyřík
Jana Janošková

Anton Sjekel
Milada Bičánková
Danuše Fajtlová
Ladislav Martinka
Františka Vandová
Jaroslav Snopek

Narození občánků v r. 2016 (do května)

Úmrtí spoluobčanů (do května)

Jana Pochylá
Tobiáš Matysík

Marie Kučerová
Ludmila Býčková
Jiřina Tomaštíková

Životní jubilea a výročí v r. 2015
90 let
Milada Varmužová
85 let
Anna Tomaštíková
Vlasta Kožušníková
Žofie Šperlová
80 let
Marie Belantová
Věroslava Kadlecová
Jan Schejbal
Květoslava Chrástková

75 let
Milada Kašná
Danka Žatečková
Antonín Kašný
Antonín Grebeníček
Jan Zapletal
Bohumil Paulus
František Mikš
Josef Balcárek
Josefa Geršiová
Marie Badalová
Jaroslav Rožek
Marie Grebeňová
Drahomíra Horáková
Zdeňka Víchová
Božena Bartošková
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Životní jubilea a výročí v r. 2016
80 let
Jan Slančík
Jana Krčmová

75 let
Jena Chrástková
Pavel Jordán - zahraničí
Radislav Martinák
Alenka Rozsypálková
Jindřich Huťka
Marie Huťková

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 A SPORT
Akce v naší obci v měsících leden až duben 2015 byly prezentovány již ve Zpravodaji 2015. Kulturní
komise, spolu se Sborem pro občanské záležitosti a místními spolky a organizacemi minulý rok pořádali
velkou škálu kulturních, zábavních a sportovních akcí pro malé i velké občany obce.
Z nich některé připomínáme:

1. máj – Oslava 70. výročí osvobození Kudlovic a stavění máje na hřišti TJ - hezké jarní počasí bylo
kulisou k pietnímu aktu na návsi u pomníku padlým před OÚ a následně k dětskému veselí na místním
hřišti. Tady se soutěžilo, opékalo a besedovalo.

Loňský pietní akt u pomníku padlým
a letošní stavění máje


Ke konci května proběhlo na hřišti kácení máje
opět v duchu soutěží, hraní a opékání.



Vinaři pořádají každoročně už tradiční Kudlovický vinný žleb v Hubáčkové ulici, vloni podesáté, který
navštěvuje rok od roku více milovníků dobrého vína a lidových písní. Je to pěkná zastávka pro pěší i
cyklisty ze širokého okolí.
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Velmi zdařilý byl také celodenní výlet na lodi Morava
po kanále z Babic do Napajedel – Na Pahrbek.
Družnou a veselou náladu všech námořníků na lodi
doprovázel zpěv při kytarách, po přistání na Pahrbku
bylo pro děti připraveno hledání pokladu
s pravou námořnickou truhlou. Pro velký zájem dětí i
rodičů by nebylo od věci takovouto akci
zopakovat?!



V letních měsících pro děti z Kudlovic, ale i širokého okolí, Doliňáci už po několikátý rok zorganizovali
velmi zdařilou Dolinskou pohádkovou říši, kterou mají vždy precizně připravenu se zapojením téměř
všech Doliňáků. Svědčí o tom i velké obliba u návštěvníků z širokého okolí.



Mužský sbor v srpnu pořádal po několikáté Medové zpívání, tentokráte mimo dalších pěveckých
účinkujících s vystoupením hudebnice a houslistky, kudlovské rodačky, Jitky Šuranské.



V areálu TJ Kudlovice v letních měsících uspořádaly místní spolky, TJ a Myslivci, letní zábavy – hojně
navštěvované Srnčí hody a Pytláckou noc.
Konec prázdnin patřil opět těm nejmladším a nejmenším, v areálu hřiště proběhlo ukončení prázdnin s
pohádkou – vystoupením divadla napajedelských ochotníků, kromě dalších her a soutěží dokonce i se
skákacím hradem.
Měsíc září obohatil kulturní život obce průjezd automobilových
veteránů obcí, který byl skutečným svátkem pro laiky i
odborníky z oboru techniky a motorismu. K vidění bylo velké
množství technických motoristických rarit včetně dobového
oblečení pasažérů vozidel – vzácných starých automobilů a motocyklů.







Tradiční Martinské hody jsou už dlouhou dobu
velkým kulturním i rodinným svátkem Kudlovjáků.
Tyto se konaly 7. a 8. listopadu za pěkného
podzimního počasí a opět měly jak na návsi, tak i na
hodové muzice, velkou návštěvnost. Letošní hody
byly výjimečné slavnostním požehnáním nového
znaku a praporu obce Kudlovice.
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V listopadu už tradičně prošel vesnicí i Dolinou zdařilý a už tradiční lampiónový průvod, dokonce s
doprovodem Martina na koni. Pokračování lampiónového veselí bylo v kudlovickém KD se soutěžemi a
dobrým jídlem a teplým čajem. Na Dolině malé návštěvníky neodradilo ani deštivé a chladnější počasí,
protože všichni se jako obvykle těšili na místním kulturním centru – hřišti - mimo dobrého jídla a pití
na závěr programu - rozzářený a pestrobarevný ohňostroj.
Advent u Strmenských, který pořádá Sdružení pro výstavbu kaple spolu s hasiči a OÚ, už má také
několikaletou tradici. V předvánočním čase se sejde na návsi mnoho občanů, aby v poklidu a duševní
pohodě zahájili předvánoční čas pohodou a rozjímáním. Kromě pěveckých sborů a mše, mile překvapil
přítomné se svým nevšedním hudebním vystoupením – hrou na trubku spytihněvský farář - páter
Bohumil Kundl. Adventnímu rozjímání předcházela akce na KD – zhotovování adventních věnečků a
tvorba vánoční výzdoby, pečení perníčků atd. Akce se líbila velkým i malých návštěvníkům.
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V prosinci kulturní komise při OÚ a členové
sboru pro občanské záležitosti uspořádali po
roční pauze způsobené opravou KD besedu
s důchodci s kulturním vystoupením
Jitky Šuranské s ženským pěveckým sborem. Její
vystoupení bylo naladěno již vánočně. Dále nás
potěšilo vystoupení dětí z MŠ a žáků ze ZŠ a také
zdařilé vystoupení místní taneční skupiny K.Dance.



Sváteční vánoční atmosféru na Štědrý večer navodila slavnostní mše svatá, kterou uspořádalo Sdružení
pro výstavbu kaple v budově Kaple sv. Andělů strážných.
Předsilvestrovské dopoledne na hřišti TJ zase patřilo dětem a rodičům. Akci se již poněkolikáté
podařilo zorganizovat rodičům kudlovských dětí, zástupcům TJ a kulturní komisi při OÚ. Součástí
předsilvestrovského veselí byla ochutnávka zabijačkových dobrot v režii pana Kašného a TJ.
Podvečer posledního dne roku 2015 byl trochu netradičně zahájen Silvestrovskou zábavou na KD a již
tradičně ukončen vatrou na kopci Palata.
Rok 2015 jsme ukončili. Věříme že v pohodě a ku prospěchu našich občanů, s přáním klidného a
úspěšného vstupu všech nás Kudlovjáků a našich blízkých do nového roku 2016.
První akcí roku 2016 byl krojový ples s náročnější českou besedou. Předtančení zajistili manželé
Peřestí z Uh. Hradiště. Jejich vystoupení se nám velmi líbilo a bylo podnětem k přípravě tanečního
kurzu pro dospělé.








TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 – bylo vybráno 27 516 Kč. DĚKUJEME.
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Maškarní ples - vždy jiným a novým překvapením pro zúčastněné je průběh maškarního plesu.
Na letošním, už 41. ročníku tradičního maškarního plesu, byla plejáda neuvěřitelných masek,
které pobavily publikum svou nápaditostí i výkony.



Taneční kurz - od března do května mohli zájemci navštěvovat taneční kurzy pod vedením tanečních
mistrů – Šárky a Ladislava Peřestých. Přihlásilo se 14 párů, a to nejen místních. Vždy v neděli od 15.00
do 17.00 jsme se scházeli v kulturním domě. Naši taneční mistři nás s velkou trpělivostí učili
latinskoamerické a standardní tance. Nechyběla ani výuka čardáše.
Získali jsme základy tanců jako je jive, ča-ča, waltz, valčík, blues, tango a foxtrot. U některých jsme
zvládli nejen základní kroky, ale i jednoduché variace. V pátek 13. 5. na závěrečné lekci jsme předvedli
nové taneční umění našim známým i dalším příznivcům. Byl to velmi příjemně strávený čas se
spoustou zábavy, při které jsme mohli zapomenout na starosti všedních dnů.
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PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ A PROJEKTŮ
Tabulka plánovaných akcí a záměrů, které byly projednány zastupitelstvem obce a jsou na obci
postupně zpracovávány.

SEZNAM PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ

INVESTOR

2018 Projekt "Kudlovice, silnice III/43220 - průtah, I.ETAPA"

Zlínský kraj

2018 Přenesení el. vedení NN do země

E.ON

2018 Revitalizace návsi
? Místní komunikace - Dolina - obchvat

obec
obec

2016 Kanalizace Nivky

obec

2016 Kanalizace RD za obchodem

obec

2016 přívod vody a vedení NN na kulturní centrum Dolina, oplocení

obec

2016 úprava vodovodu Dolina - komunikace nahoru kolem Bruštíkového

obec

2016 Kulturní památka Strmenské - nátěr fasády, renovace oken,

obec

dveří a vrat, oprava komína, rekostrukce kamen
2016 přípojka kanalizace KD, ZŠ, MŠ

obec

2016 vydláždění sběrného místa kontejnerů u OÚ

obec

2016 vydláždění před KD (oprava po přípojce)

obec

2016 vyřešit přenos hlášení rozhlasu na Dolinu

obec

DOKUMENTACE, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO PROJEKTY
2016
2016
2016
2016

kolaudace ČOV a kanalizace
územní řízení pro revitalizaci a průtah
vyrovnání pozemků, dokumentace pro "Místní komunikace - Dolina - obchvat"
zpomalovací ostrůvky v ulici ke družstvu a ulice u řadovek

2016
2016
2016
2016
2016
2016

stavební povolení pro kanalizace Nivky a RD za obchodem
kulturní centrum Dolina - kolaudace
stavební povolení Most Dražky
zadání studie řešení odpadních vod Dolina
zpracování záměru rekonstrukce obecního rozhlasu
výkup pozemků pod komunikací k ČOV

OSTATNÍ
směna pozemků za garážemi - nový sběrný dvůr = dotace
vyřešení majetkových vztahů hřiště TJ Kudlovice
cesta nad sklepy - kostky
KD - opona, rekonstrukce jeviště

Centroprojekt Zlín

ZPRAVODAJ OBCE KUDLOVICE
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KALENDÁŘ AKCÍ
červen
4.6. Den otevřených sklepů v Hubáč. uličce - vinaři
24. - 26.6. Zahájení prázdnin - zájezd na rafty - OÚ + rodiče
červenec
2.7. Výšlap na Brdo - akce pro děti - OÚ + rodiče
30.7. Srnčí hody v areálu TJ - myslivci
Taneční zábava na hřišti - TJ
srpen
13.8. Medové zpívání u Strmenských- mužský a ženský sbor
září
3.9. Ukončení prázdnin na hřišti TJ - OÚ, TJ + rodiče
Účast na Slavnostech vína v UH - OÚ
říjen
Divadelní nebo hudební představení - OÚ
listopad
12. a 13.11. Martinské hody - OÚ + kudlovská chasa
6. nebo 19.11. Lampionový průvod - OÚ, rodiče + SDH
26.11. Advent u Strmenských - Sdružení pro výstavbu kaple + SDH
prosinec
9.12. Beseda s důchodci - OÚ + Sbor pro obč. záležitosti
24.12. Půlnoční mše v kapli - Sdružení pro výstavbu kaple
30.12. Dětské silv. dopoledne v areálu TJ - rodiče + TJ
31.12. Silvestrovská muzika a půlnoční vatra s ohňostrojem na kopci Palata - OÚ+ vinaři
Kalendář akcí na Dolině 2016
23.7. Dětský den
7.10. Dolinská drakiáda
13.11. Hody - vítání chasy na hřišti
25.11. Lampionový průvod
10.12. Mikulášská zabijačka
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