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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další Zpravodaj, jehož záměrem je jako obvykle připomenout nám všem události
uplynulého roku, zviditelnit a ukázat činnost organizací v obci, náš společenský a kulturní život a vůbec
současný chod naší obce. Chci využít letošního Zpravodaje i k předložení některých osobních poznámek ke
každodennímu obecnímu dění. Je ale samozřejmé, že základní hodnocení našeho společného života
v Kudlovicích si uděláte každý sám a máte jistě svůj pohled a názor na to, co se vám líbí či nelíbí, s čím jste
spokojení nebo nespokojení, co se vedení obce daří nebo nedaří, co by se mělo zlepšit apod. Své názory nám
můžete kdykoli sdělit. Dosud se tak děje velmi málo.
Rok 2016 byl, co se týká stavebních akcí, chudší než rok 2015, který byl celý naplněn stavbou kanalizace a
ČOV se vniklou nutností dohledu, popohánění, kontroly, hledání řešení, zajištění provedení oprav, úklidu
atd. tak, aby stavba byla dokončena v termínu. Kdo byl stavbou dotčen, ten to zažil na vlastní kůži, většina
z nás to vnímala a viděla. Z dotačních titulů se realizovaly zahrady v MŠ i ZŠ a nové hliněné omítky na
Strmenském.
Na jaře 2016 se ještě v rámci ČOV musela uskutečnit poslední práce – odvoz uložené zeminy z pozemku na
Dražkách a provedení úpravy pozemku. Také jsme společně na veřejném setkání v KD projednali řešení
množství odváděných odpadních vod a úhradu stočného. Ne všichni se stávajícím stavem souhlasí, ale asi
jsme našli nejrozumnější variantu a dnes jsme se s tím snad i všichni ztotožnili. Tvrdím to proto, že všichni,
kteří odvádí odpadní vody do obecní kanalizace, stanovenou cenu stočného zaplatili. Zde musím
připomenout ještě jednu věc: jeden občan nás upozornil na formální nepřesnost ve smlouvě, která se týkala
uvedení nesprávného data schválení znění smlouvy zastupitelstvem obce. Přestože dle právního posouzení
nebylo nutné schválení obsahu smlouvy zastupitelstvem, považoval jsem za vhodné řešit vše veřejně
v zastupitelstvu a tím i usnesením zastupitelstva. Veřejná zasedání proběhla v prosinci 2015 a v únoru
2016. Ke konečnému schválení došlo v únoru, ve smlouvě je uvedeno datum prosincové. Z tohoto důvodu
bude do pololetí tohoto roku všem předložena dohoda o narovnání smlouvy o odvádění odpadních vod.
Prosím vás tedy o pochopení.
Vedle přípravy silničního průtahu jsme se zaměřili na řešení odpadních vod a kanalizace na Dolině a byl čas
i na drobnější práce. Pracovníci obce ve spolupráci se zaměstnancem obce na dohodu vybudovali
zpevněnou plochu na místě staré pálenice, kde jsme umístili sběrné místo tříděného odpadu, a uklidili tak
kontejnery před obecním úřadem a plochu před kulturním domem. Museli jsme vrátit na původní místo
lanovou pyramidu do parku před KD a provést úpravu chodníků a přilehlých ploch, to ještě jako pozůstatek
stavby kanalizace. Zvětšením zpevněné plochy, instalací zahradního osvětlení, úpravou celého prostranství
u KD a dřívější opravou zdi a plochy za KD jsme jistě esteticky vylepšili celé jeho okolí. Kulturní dům má
tedy nová okna, vnitřní vymalování, novou fasádu se zateplením, upravené okolí, dříve realizovanou
kuchyňku a nové WC. V zimě byla ze starých WC v suterénu udělána úklidová místnost. Zůstávají ještě dvě
věci, které jsou z doby stavby, tj. z r. 1973. Vnitřní obložení sálu se vstupními dveřmi do sálu (dnes již
v hrozném stavu) a jeviště. Chceme tyto práce udělat. V současnosti je hotové jeviště (nový povrch omítek,
opona, šály, světla, nátěry) a jsou všude dány nové LED žárovky. Je rozpočtováno nové obložení a nové
dveře, které budou muset splňovat stávající protipožární normy.
Považuji za důležité dodělat kanalizace v obci tam, kde není nebo je v havarijním stavu. Byla vybudována
nová kanalizační stoka za domy za obchodem a zhotoveny nové kanalizační přípojky u obecních budov –
MŠ, ZŠ, KD. V plánu kanalizační sítě je vedená stoka od zvonice k Hammerovému, ve skutečnosti tam ale
není. Tuto část a opravu od obchodu k Dolině je třeba zhotovit. Podobně je nutné odkanalizovat část obce
Nivky. Na Kudlovské Dolině chceme zkolaudovat kulturní areál. Bylo proto realizováno nové napojení na
veřejnou síť nízkého napětí, zhotovena nová vodovodní přípojka a vnitřní odpad, stavba byla zaměřena.
V budově je nově umístěna stanice pro místní rozhlas a rozvod internetu. Tím se také podařilo vyřešit
dlouhodobou nespokojenost obyvatel Doliny s obecním rozhlasem, protože byl problém v kvalitě kabelu
na trase dědina – Dolina. Rozhlas byl modernizován ve spolupráci se sdružením UnArt Spytihněv.
Z původní nabídky 120 000 Kč byly skutečné náklady obce 45 000 Kč na dva nové koncové stupně, náklady
na optický kabel vedoucí z dědiny na Dolinu byly uhrazeny sdružením UnArt. To umožní i rozšíření
internetu na Dolině kabelem. Pro zajímavost – hlášení rozhlasu je dnes digitálně přehráváno a může být
např. libovolně opakováno. Děkuji tímto panu Janu Sedlářovi za spolupráci.
Jistě čekáte na zprávu o současné situaci s řešením průtahu obcí a revitalizace návsi. Příprava stavby
průtahu neprobíhá v takovém tempu, jak bychom si všichni přáli. Až na jednu výjimku jsme vykoupili a
vložili do katastru pozemky potřebné ke stavbě. Chceme opravit kanalizaci od obchodu směrem k Dolině,
což ve skutečnosti znamená udělat ji celou novou. Tady se nyní řeší souběh dokumentace silnice a
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kanalizace, protože na jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje nám byly dány podmínky, za jakých
může kanalizace zasahovat do komunikace. Druhým problémem je umístění komunikace (s danými
parametry) a chodníku v nejužším místě u Hammerového. Navrhovaná řešení nevyhovují, proto
pravděpodobně toto zúžené místo nebude řešeno, aby bylo možné postoupit v projektu dál. Jde to pomalu,
ale je snahou vyřešit vše tak, aby stavba ve všem vyhovovala. Mohu vám postoupit informaci, že kraj se
silnicí počítá v roce 2018 nebo 2019. Nejde o dotaci, průtah bude financován krajem. Chodníky a točna se
pro územní rozhodnutí řeší souběžně, později se rozdělí na dvě stavby, chodníky a točnu budeme hradit
z rozpočtu obce, budeme samozřejmě počítat s dotací.
Co se dál týká komunikací v obci, prozatím jsme neměli jejich evidenci, všechny komunikace byly veřejně
přístupnými účelovými komunikacemi. Vydaným rozhodnutím našeho obecního úřadu jako silničního
správního úřadu je většina komunikací v obci nyní vedena jako místní komunikace a můžeme tak využít
dotací, které jsou vždy vypsány pouze na místní komunikace. Nově zavedené místní komunikace jsou
vyznačeny na následujících obrázcích.
červeně vyznačené místní komunikace III. třídy

modře vyznačené místní komunikace IV. třídy (chodníky)

plocha na florbal za školou
Provedli jsme opravu a doplnění betonové plochy na terase školy, kde je položen koberec a začátkem
května budou dodělány mantinely, aby se tak mohly školní děti vydovádět při florbale. Další opravy
(výměna podlahoviny, malba, nové skříňky) čekají MŠ, k tomu drobnější investice v ZŠ, vše celkem za cca
200 000 Kč z prostředků obce.
Řešení majetkových vztahů v místě mostu přes náhon na mlýn v souvislosti s průtahem jsme využili
k podání žádosti na převedení celého pozemku náhonu, který je ve vlastnictví ČR, do vlastnictví obce. Toto
by nám hodně pomohlo při kompletní rekonstrukci chodníku na Zástavě. Byla provedena prohlídka
stávajícího stavu chodníku, začneme zadáním geodetických prací a vypracováním projektové dokumentace.
Podobně reagujeme na výsledky dotazníku i známé názory občanů k bezpečnosti podél silnice III. třídy od
Babic. V únoru se uskutečnilo geodetické zaměření celé komunikace od křížku po zatáčku do dědiny a nyní
vybíráme zpracovatele projektové dokumentace k realizaci chodníku. Je třeba dodat, že podmínkou
vybudování chodníku je i nutnost odvedení dešťových vod z tělesa komunikace, což znamená vybudováni
kanalizace. Vrátím se ke stejnému případu na Dolině – obchvatu. Zde máme již zaměření a návrh projektu
komunikace, budeme řešit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace ČOV, odpadní
kanalizace a částí dešťové kanalizace dle vypracované studie. Dokumentaci kanalizace alespoň v této
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lokalitě musíme spojit s dokumentací komunikace. Pak budeme připraveni naplnit potřeby obyvatel této
části Doliny k důstojnému přístupu k nemovitostem. Na Dolině nás tíží ještě jeden problém. V r. 2006 byla
umožněna výstavba rodinných domů vlevo od komunikace nad Bruštíkovým. V dané nadmořské výšce
některých objektů ale není zajištěn požadovaný hydrodynamický přetlak ve vodovodní síti a správce sítě
(Sdružení obcí) tak není schopen plynule zajistit dodávku pitné vody. Majitelé nemovitostí požadují
zajištění dodávky vody, provedení nutných opatření bude ale náročné.
V prosinci 2016 byl rozdán dotazník na priority plánovaných investičních i neinvestičních akcí v obci. Vaše
vyjádření (dotazník odevzdalo 80 respondentů tj. 22,9% z celkového počtu rozdaných dotazníků)
vypovídají o názorech na jejich míru důležitosti a jsou důležitým vodítkem do plánování činnosti obce
v příštích letech.
počet získaných priorit
akce
Cyklostezka z Kudlovic do Babic (chodník)
Chodník Zástava
Cyklostezka z Doliny do dědiny
Chodník k Babicům + dešťová kanalizace + nové osvětlení
Parkoviště u MŠ
Rybník Dolina
ČOV a kanalizace Dolina
Nová komunikace na Dolině - obchvat
Kulturní dům – nová opona, oprava omítek jeviště, dveře do sálu
Veřejné osvětlení
Vyřešení majetkových vztahů hřiště TJ a převedení areálu na obec
Parkoviště u hřiště
Zpomalovací retardéry ulice k Jakosu
ZŠ dlažba ve dvoře
Oprava mostu Dražky
Nový povrch komunikace u řadovek + zpomalovací retardéry
Dešťová kanalizace Dolina
Kanalizace Nivky – od kapličky po Nagyovo
Hrací prvek Dolina
Oprava WC v 1. patře KD
Společenská místnost v hospodářské části Strmenského
Nový povrch komunikace (kostky) nad sklepy Hubáčkovy ulice
Kanalizace Jakos po kulturní dům podél potoka
Úprava vodovodu Dolina – podél komunikace směr p. Stašková
Rekonstrukce WC na obecním úřadě
Oprava zdi hasičárny z pozemku P. Janoška

1
13
12
6
11
7
9
6
8
2
1
1
2
7
1
6
3
4
1

2
13
5
5
4
3
2
7
2
2
5
4
5
2
2
2

3
8
6
9
4
3
1
2
2
4
5
2

1
2
2

2

2
2
1
2
3
2

5
5
8
2
3
3
5
1
2
5
2
6
4
1
3
3

2
3
3

0

1
2
5

4
4
9
11
7
2
1
1

1
0

1
3

2
1
1
2
1
1
1
1

0

0

2
3
1

1
2
2
1
1
1
1

celkem bodů
43
40
33
29
18
18
17
14
15
15
14
13
11
10
10
9
8
8
6
7
6
5
5
5
2
1

Nyní se řeší kanalizace Nivky, podklady pro rybník Dolina, osvětlení Dražky, majetkové vztahy hřiště,
kanalizace a vodovodní přípojka na Strmenském, přístřešek na zemědělské stroje na Strmenském, oprava
zdi obecního úřadu, je znám rozpočet na nový povrch komunikace u řadovek.
V souvislosti se zveřejňovanými informacemi o rychlostní komunikaci DÁLNICE D55, která povede mezi
Kudlovicemi a Babicemi, vás informuji o dopadech stavby, které se budou týkat naší obce. Nebudeme přímo
zasaženi stavbou, ta se realizuje na katastru Babic, ale změní se silnice mezi Kudlovicemi a Babicemi, což
například ovlivní dostupnost hřbitova. Vedle hřbitova bude situován nájezd na dálnici a nová silnice
z Kudlovic do Babic překlene dálnici po nadjezdu. Těsně za nadjezdem bude zastávka autobusu a
vybudován chodník ke hřbitovu. Autem na hřbitov se však bude možné dostat pouze přes Babice, kde bude
původní silnice po hřbitov zachována. Nová silnice od zatáčky pod kopečkem se bude zvedat na náspu
k nadjezdu. Pro chodník do Babic k Hamé bude v tělese dálnice zhotoven podchod. Lze se orientovat na
následujících obrázcích ze zdroje ŘSD Správa Zlín. Možný termín stavby 2019.
V současné době je možné shlédnout vizualizaci: ŘSD ČR – Dálnice D55, stavba 5507 Babice – Staré Město
pod odkazem https://www.youtube.com/watch?v=hpjmnNMJBFQ DOPORUČUJI!
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Dovolím si na závěr uvést několik osobních postřehů, které se týkají dodržování určitých pravidel, obecně
platících pro správné fungování společenství obce.
Řada občanů si stěžuje na výskyt psích exkrementů. Byla vydána obecně závazná vyhláška, která stanoví
povinnosti majitelů po svém psu uklízet. Přestože vyhláška platí již celou zimu, při prvním jarním úklidu
zaměstnanci obce posbírali dva pytle těchto „věcí“. Celý problém je ale pouze na majitelích psů. Odpovídám
na některé dotazy: obecně závazné vyhlášky může obec vydat k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku. Poplatek za psa je jedním z osmi poplatků, které ze zákona může obec vybírat. Vybrané částky
jsou příjmem rozpočtu obce. S touto problematikou se objevují podněty k tomu, aby obec zajistila odpadní
koše a byly hromadně pořízeny sáčky určené ke sběru. Obecně odpadní koše v prostoru obce chybí, to ano,
budeme řešit. Nesouvisí to však s likvidací psích exkrementů. Dovolím si sdělit osobní názor: 50 ks
mikroténových sáčků stojí 17,55 Kč, to není nepřekonatelná částka. Není snad problém vzít s sebou sáček
na procházku. Pes neudělá potřebu u nějakého sběrného koše. Jestli pak majitel nese plný sáček 100 m ke
koši nebo málo větší vzdálenost domů, je snad téměř jedno. (Informuji, že v blízkém městyse ani investice
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do košů ca 100 000 Kč situaci nevyřešila.) Ve skutečnosti je to pouze o tom, jestli majitel chce po svém psu
uklidit. Asi se většině majitelů nechce. Ostatní obyvatele obce ale psí hromádky obtěžují.
Dále je to ukládání odpadů. Na bioodpad máme tři velkokapacitní kontejnery. Na jaře budou dva u
sběrného dvora, jeden na větve, druhý na trávu. Přes letní období jsou ale všechny tři určeny pouze na
trávu; větve se musí samostatně odvážet do sběrného dvora. Přesto, že jsme na to několikrát upozorňovali,
větve se v kontejneru na trávu stále objevují a zaměstnanci obce je musí ručně odklidit. Vyhovíme i vašim
podnětům a krátkodobě umístíme kontejner na jiné místo. Velkoobjemový odpad se ukládá do sběrného
dvora během provozní doby. Nedávejte prosím odpad před plot dvora.
Úklid sněhu – vyžaduje nenechávat auto na chodníku. Pokud tam auto zůstává, není možné chodník uklidit.
Buďme ohleduplní k využití pomoci dobrovolných hasičů. Jejich prvořadým úkolem je ochrana majetku a
zdraví při požáru a ostatních živelných pohromách. Jejich pomoc nelze zneužívat při drobných domácích
haváriích.
Je podobných otázek možná více. Výše uvedené berme jako příklady problémů našeho společného bytí. Vše
je o ohleduplnosti, respektování přirozených pravidel a povinností. Snad všichni chceme žít v prostředí,
které se nám líbí, které ale také musíme společně tvořit a udržovat.
Vážení občané, tolik k životu v obci. Rád se s vámi setkám při všech akcích, které se v obci konají, ať jsou to
veřejná zasedání zastupitelstva obce nebo sportovní a společenské akce pořádané obcí nebo jednotlivými
našimi organizacemi.
Starosta obce Josef Snopek

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V září 2017 uplynou dva roky od zahájení provozu čistírny odpadních vod, tím i dostatečně dlouhá doba
k připojení všech domácností na veřejnou kanalizaci, mimo případy, kdy se z technických důvodů
domácnost připojit nemůže. Je tedy nutné dořešit u všech domácností likvidaci odpadních vod.
Pro majitele domů platí tyto tři možnosti odvádění a nakládání s odpadními vodami:
a) veřejnou kanalizací, a to uzavřením smlouvy s provozovatelem (u nás s obcí) o odvádění odpadních vod
b) zařízením pro lokální zneškodňování, tj. domovní čističkou - zde je 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

OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI Č. 50 (DŮM STRMENSKÝCH)
II. ETAPA – NÁTĚR FASÁDY, OPRAVA OKEN, DVEŘÍ A VRAT,
REKONSTRUKCE KACHLOVÝCH KAMEN A KOMÍN

Využili jsme opět Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Po provedení nových hliněných omítek byla v tomto roce
natřena celá fasáda. Jak jsme měli možnost vidět, bylo již v novém nátěru nutné v rámci reklamace provést
opravy omítek v uliční části domu. Ve světnici se používají kachlová kamna, ale chyběla revizní zpráva na
komín. Komín byl tedy kompletně vyspraven a vyvložkován a byla vydána nová revizní zpráva. I z důvodu
umožnění prací na komínu bylo navrženo rozebrání kachlových kamen a jejich rekonstrukce. Zbývá opravit
speciálním nátěrem modrý sokl domu na uliční fasádě.
Příspěvek MK ČR: 95 000 Kč
Podíl obce:
40 000 Kč
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FOTOGALERIE Z AKCÍ PROVEDENÝCH OBCÍ

ÚPRAVA NOVÉ ČÁSTI HŘBITOVA V BABICÍCH

Máme s Babicemi společný hřbitov. Předkládáme proto informaci o záměru doplnit hřbitov o nová urnová
místa (65). Stávající kapacita je v současné době vyčerpána. Cílem je vytvořit důstojný pietní prostor v nové
části hřbitova s chodníky, odpočinkovou zónou, posezením a výsadbou nové zeleně. Nová část urnových
míst je vyznačena červeně.
Předpokládané náklady: 1 033 488,- Kč, po výběrovém řízení: 755 080,- Kč
Stavbu provede: Stavby Kovařík, s.r.o. St. Město, termín: duben – květen 2017
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Svatý Hubert z Kudlovické doliny
Při dubnové besedě o Chřibech byla připomenuta historie plastiky sv.
Huberta.
Kde jinde by se mělo vzpomenout na existenci této plastiky než v Kudlovicích
a ve spojitosti s Kudlovickou Dolinou. Dovolím si proto, se souhlasem pana
Jiřího Blahy, badatele a chřibského patriota, malé připomenutí dění kolem
plastiky sv. Huberta i uveřejnění jeho nejnovějších poznatků o její historii.
Byla to tehdy nová zpráva – sv. Hubert není na Dolině, ale stojí u potoka na
Košíkách. Proto jsem 2. března 2015 poslal panu starostovi a na další místa
tento dopis:
Věc: Pomníček sv. Huberta a jeho přemístění do obce Košíky
Vážený pane starosto,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s umístěním pomníčku sv. Huberta ve středu obce Košíky.
Obyvatelé Kudlovic, i já sám, jsme zneklidněni přemístěním pomníčku sv. Huberta z historického místa
uprostřed Kudlovické doliny do obce Košíky. Dovolím si drobnou úvahu nad vznikem a významem umístění
historických, kulturních, přírodních, turistických a jiných objektů v krajině. Snad vyjma přírodních,
přírodními procesy vzniklých památek a zajímavostí jsou památky kulturní spojeny s lidskou činností a
existencí, s jejich emocemi, postoji, prožíváním života. Tyto památky lidské existence v přírodě jsou
„důležitou součástí lidského života, spoluvytváří naši identitu, podílí se na vytváření společenských hodnot,
jsou podnětem k vědomí sounáležitosti s obcí, krajem, vlastí." (Stěhulová M.: Ochrana kulturních památek,
Brno: MUNI, 2007). Vznikaly z určitého důvodu, s určitým úmyslem, z podnětu konkrétních lidí, často
spojovány s daným místem. Staly se známými místy v krajině, o kterých generace věděly a jejich význam si
předávaly. Byly orientačními body, byly místem k zastavení, usednutí, rozjímání. Jsou na nespočitatelném
množství míst, která by měla zůstat konstantní, jako by měla být konstantní víra v člověka. Pokud to
nerespektujeme, vědomě popíráme základní lidské hodnoty. Zbytečně.
Uprostřed Kudlovické doliny, zřetelného údolí táhnoucího se podél Kudlovického potoka, stával kamenný
sloup s kvádrem, v jehož čelní straně byl jako medailon vytesán v oválném orámování obraz jelena s
křížkem mezi parožím, s téměř nečitelným názvem Svatý Hubert. Podle jedné pověsti dal v 17. století
postavit tento pomníček hrabě Jan Rottál, majitel Napajedelského panství, na památku patrona lovu sv.
Huberta, podle druhé jeden lovec, jenž právě v těchto místech zastřelil bílého jelena se svatozáří mezi
parožím. Nemusíme tomu věřit, jsou to pověsti.
To místo je ale skutečné, znal je každý, bylo tam pro nás od nepaměti, všichni věděli, kde je v Chřibech
místo u sv. Huberta. Bylo na turistických mapách, patřilo k chřibským zajímavostem, bylo v paměti lidí. Bylo
tam vybudováno odpočívadlo, mostek přes potok, turistický rozcestník. Ten ukazoval na další památná
místa – do Vlčích jam, k Miláčce, k Budačině. Tato místa zůstávají, stejně jako desítky jiných míst v Chřibech
– Kozel, Buchlov, Komínky, Osvětimanské skály, Králův stůl, Staré mýto, Smírčí kříž a další. Jenom sv Hubert
tam není.
Jaký byl důvod, že sv. Hubert stojí u potoka na Košíkách? Nikdo nezpochybňuje fakt, že pomníček stál a stojí
na katastru obce Košíky. Je potřeba umístění doprostřed Košíků po několika stoletích ten zásadní argument
k přestěhování? Je to opravdu tak jednoduché zpřetrhat všechny historické vazby, vzpomínky, místopis?
Nejsou tyto památky důležitou součástí života? Jsou to snad nezpochybnitelné nároky obce, nebo jiné
„vyšší" zájmy, které lehce přemístí tuto památku a potřebují její místo tam, kde nikdy nebylo? Nebo snad
navrácení lesů církvi, časově shodující se události, znamená odstranění pomníčku z lesa? Chtěl bych věřit,
že nikoli.
Za všechny občany Kudlovic žádám obci Košíky, aby vrátila pomníček sv. Huberta na původní místo. Tam jej
měli naši předkové, tuto skutečnost respektujme.

-8-

ZPRAVODAJ OBCE KUDLOVICE

květen 2017

Dovolím si ještě jednu faktickou poznámku: Ve Strategickém rozvojovém plánu obce Košíky na léta 2013–
2020 (s vizí do roku 2030) je na str. 11 v kapitole Hlavní památky uvedena pod bodem F památka místního
významu v tomto znění: „Svatý Hubert“ na Kudlovské dolině, parcela č. 995 v k.ú. Košíky, podobně cituje
umístění na Kudlovské dolině i text na str. 13. Co vedlo obci Košíky ke změně názoru.... k zásahu do
historie?
RNDr. Josef Snopek, starosta obce Kudlovice
Dopis je adresován taktéž:
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, pošt. schr. 193, 701 Olomouc
Zlínský kraj, Odbor kultury a památkové péče, PhDr. Romana Habartová, vedoucí odboru, třída T. Bati 21,
761 90 Zlín
Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž, PhDr. Jana Spathová, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž

NOVÉ INFORMACE ZÍSKANÉ JIŘÍM BLAHOU
(článek uveřejněn 7. října 2016 ve Slováckých novinách)
Drobné sakrální stavby. Jsou krásné a obdivuhodné, vzbuzující úctu, navozují pokoru a dovedou říci mnohé.
Skrývají úžasné příběhy a jsou nejen orientačním bodem u starých cest, ale současně představují bohaté
úložiště informací a významných událostí v krajině.
Příjemnou cestou z Hané na Slovácko je cesta, protínající Chřiby a vedoucí údolím kolem Kudlovického
potoka z Kostelan do Kudlovic. Údolí je poseto skalisky a studánkami, opředené krásnými pověstmi. Do
nedávna byla ozdobou kudlovického údolí také vápencová plastika svatého Huberta, která stála u silnice na
malém malebném paloučku pod svahem Katamendy. Tomuto místu se říká U Huberta. Stejně je
pojmenovaná studánka a skalisko, ležící nedaleko. Nedávno se obyvatelé okolních obcí a všichni milovníci
Chřibů dověděli, že nešťastným rozhodnutím obecní samosprávy byla památka přestěhována do obce
Košíky. Tak přišly Chřiby o jednu z nejkrásnějších historických památek našeho regionu.
Vypráví se, že svatého Huberta nechal postavit majitel napajedelského panství, hrabě Jan Rottál ku památce
patrona lovu. Podle jiné pověsti dal postavit tento symbol patrona myslivců jeden lovec, který v těchto
místech zastřelil bílého jelena se svatozáří mezi parožím. Další legenda říká, že pomníček nechal postavit
majitel napajedelského panství jako vzpomínku na svůj milostný románek.
Paní Ludmila Kubíčková z Kostelan vzpomíná, jak chodívala s maminkou pěšky z Kostelan do Kudlovic na
návštěvu k příbuzným. Ve studánce U milenky se občerstvily a kolem svatého Huberta pokračovaly do
Kudlovic. Maminka ji vyprávěla, co o této památce slyšela.
„V době jelení říje šel navečer dolinou od Kudlovic mladý hraběcí myslivec. Najednou z houští vyskočil proti
němu statný jelen. Sotva stačil zvednout zbraň, stalo se něco nevídaného. Mezi parožím jelena se mu zjevila
Panna Maria. Sklonil pušku a poklekl před tím zjevením. Po chvilce jelen důstojně odešel. Myslivecký
mládenec zůstal jako zkoprnělý a chvíli nemohl z místa. Zanechal dalšího lovu a vrátil se na zámek.
Informace o jeho zvláštním lovu se donesla až k hraběti. Ten si nechal od hajného celý příběh podrobně
vyprávět. Zvláštní příhoda jeho myslivce ho natolik zasáhla, že na tom místě nechal postavit k poctě
patrona lovců a Panny Marie zvláštní vápencovou plastiku s vyobrazením popsané události“.
Protože historie této památky je neznámá, pokusili jsme se spolu s historičkou kyjovského muzea Mgr.
Ester Vratislavskou a kyjovským lékařem a badatelem MUDr. Pavlem Hojačem, veřejnosti přiblížit kdy, proč
a kým byl pomníček postaven.
Archivní prameny nám prozradily, že tomu bylo trochu jinak, než se uchovalo v pověstech. Sloup s reliéfem
svatého Huberta Panně Marii nechali postavit na svém pozemku v Kudlovické dolině – urozený pán hrabě
Ferdinand Gundakar Heinrich Wurmbrand – Stuppach a jeho choť Marie Friderika Mathylda rozená
Baltazzi v roce 1916 na památku narození své dcery jménem Maria Anna Paula Ferdinande hraběnka
Wurmbrand – Stuppach. Hraběnka se narodila 3.2.1914 a zemřela 29.4.2003 a je známá pod jménem Etti
Plesch. Podle některých zdrojů byla dcerka nemanželská a jejím biologickým otcem byl Josef Gizycki. Mezi
jejími partnery byli například šlechtici: Pál Fraz de Paula Rudolf Maria Josef hrabě Pálffy de Erdod nebo
Zikmund Alexander Leopold Corzitz Otto Tiburtius Korsinus hrabě Berchtold. Byla šestkrát vdaná a
milovala koně. Souvislost s rodem Wurmbrand – Stuppach dokládá kamenný sloup plastiky, na kterém je
erb tohoto hraběcího rodu. Na štítě je dráček chrlící oheň a text Ich Mainz. Nad erbem je hodnostní koruna.
Jedná se o korunu mediatizovaných hraběcích rodů, jejíž členové mají právo na oslovení „Vaše Osvícenosti“
(„Erlaucht“). Je to vyšší kategorie hrabat. Hraběcím rodičům se narodila ve Vídni 8.3.1917 ještě druhá dcera
Sophia Maria Mathilde Eugenia hraběnka Wurmbrand – Stuppach. V roce 1918 se rodiče rozvedli.
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V archivním záznamu je mimo jiné uvedeno, že: „Tento sloup na němž je relief: Sv. Hubert, jemuž se zjevuje
P. Marie s Božským dítětem v parozích jelena, postavili manželé hrabě Ferdinand Wurmbrand a Marie roz.
Baltazzi na památku narození dcerušky.
Udržovací kapitál K 40. složili zakladatelé 31/10 1916. Plastiku posvětil za přítomnosti obou zakladatelů
dp. Baltazar V. Hříva. Doloženo povolením arb. Konsistoře čís. 14536. ze dne 24/10 1916“.
Bude jistě zajímavé bádat dál a objasnit, kdo plastiku svatého Huberta zhotovil a co nám sdělují ztvárněné
symboly na plastice.
Předpokládáme, že končí divoké období, kdy bylo doslova módou krajině tyto památky ukrást a „efektně“ si
je umístit pro obdiv jiným ve své zahrádce. Protože jsou kříže, sochy a poklony svázány s místem, kde byly
postaveny, nestěhujme je. Síla sochy z velké části pramení z místa, kde je umístěna a kde „ožívá“. Přišel čas,
kdy k zájmu o sakrální památky přidáváme i péči o ně a krajině tak vrácíme paměť historie lidí, kteří ji
budovali. Je třeba tyto památky obnovovat, udržovat a oživovat zapomenuté příběhy, které připomínají a
předávat je dalším generacím.
Věřím, že genius loci, střežící tato magická místa, se určitě postará o návrat zajímavé památky do údolí
Kudlovického potoka, aby byla i po sto letech ozdobou této části Chřibů.
Jiří Blaha
Srdečně děkuji panu Blahovi za předání fotokopií řady dokumentů souvisejících s plastikou sv. Huberta. I
pro kudlovické občany jsou k nahlédnutí na OÚ v Kudlovicích.

Tříkrálová sbírka v Kudlovicích
Letošní tříkrálová sbírka proběhla v sobotu 7. ledna. Za velmi mrazivého počasí procházelo naší obcí pět
skupinek koledníků. Jedna skupinka koledovala i v části Kudlovice – Dolina. Samotnému koledování
předcházelo požehnání, které koledníkům udělil pan farář Bohumil Kundl v kostele v Babicích. Občané
Kudlovic přispěli do pokladniček vysokou částkou 25 628 Kč. Všem dárcům patří velké a upřímné
poděkování. Vybrané finanční prostředky putovaly na přímou pomoc občanům Uherskohradišťska, opravu
budovy Centra svaté Ludmily pro osoby s mentálním postižením a rekonstrukci objektu pro osoby bez
přístřeší. Děkujeme také všem dětem i dospělým, kteří se zapojili do této celostátní akce konané od roku
2001.
Mgr. Petra Gabrielová

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kudlovice
Úvodem mého příspěvku bych vás blíže seznámila s naší organizací. K datu výroční schůze v lednu 2017
nás zahrádkářů bylo 30 členů. V letošním roce jsme přivítali dalších pět nových členů, převážně mladé
generace, za což jsme velmi rádi. Přivítáme i další nadšence, kteří by se zapojili do našich činností a
pořádaných akcí.
Dovolte mi, abych poděkovala za dlouholetou a obětavou činnost bývalému předsedovi panu Josefu
Šeděnkovi, který se na vlastní žádost v loňském roce této funkce vzdal. Za nového předsedu byla
jednohlasně zvolena Renata Čechmánková.
S příchodem nových členů do výboru se rozrůstají i akce pořádané naší organizací. Vedle již tradičních akcí
jako Valentýnská výstava vín a zájezd na Svatý Hostýn přibyly akce zájezd za vínem, Košt domácích likérů a
štrúdlů a zájezd na muzikál.
Tyto akce vám v krátkosti přiblížím:
•
Valentýnská výstava vín patří k naší tradiční a největší akci. V letošním roce se uskutečnila 11.
února 2017. Výstava se konala ve změněném čase od 13:00 hodin a od 18:00 hodin k poslechu a tanci hrála
cimbálová muzika Bálešáci ze Starého Města. Na této výstavě bylo předloženo 287 vzorků vín. Šampionem
bílých vín se stalo Rulandské bílé od Pavla Gajdošíka z Kudlovic, za červené víno bylo Rulandské modré od
Ing. Zdeňka Ponížila z Dolního Němčí. Dále se udělovala Cena starosty, kterou získalo nejlépe hodnocené
víno kudlovického vinaře a tím byl opět Pavel Gajdošík.
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•
Další akcí v pořadí je zájezd na Svatý Hostýn. V loňském roce se uskutečnil 16. srpna 2016 a
zúčastnilo se ho 46 občanů. V letošním roce se tento zájezd bude pořádat 11. srpna 2017.
•
Vyhověli jsme žádosti o pomoc při výsadbě v naší obci za pomoci zahradních architektů manželů
Nagyů společnosti GARD&N. S radostí a chutí jsme se podíleli na výsadbě před obecním úřadem, u
pomníku, podél potoka a na začátku ulice ke sklepům.

•
V sobotu 3. září 2016 se uskutečnil zájezd za vínem do dvou vinařství, a to Ing. Zdeňka Peřiny v
Klentnici a vinařství Volařík v Mikulově. Čekala nás prohlídka vinohradu, seznámili jsme se s postupem
výroby vín a na závěr jsme i několik vzorků vín ochutnali. Tato akce není určena jen pro odborníky ve
vinařství, ale je i pro milovníky a nadšence vína. Na první sobotu v září roku 2017 se plánuje putování do
znojemské podoblasti.
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•
Dne 22. října 2016 jsme uspořádali novou akci s názvem Ochutnávka domácích štrúdlů a likérů.
Návštěvníci měli možnost ochutnat likéry zajímavých chutí, pochutnat si na slaných či sladkých štrúdlech a
tím se i zapojit do soutěže. Z každé kategorie byli návštěvníky vybráni tři nejlépe hodnoceni, kteří obdrželi
tematické ceny. Součástí bylo divadelní představení ochotnického divadla z Ostrožské Lhoty. Celé toto
příjemné odpoledne doprovázela kapela Ivoše Caudra. Moc děkujeme občanům, kteří se v hojné míře
zapojili svými vzorky.
Srdečně vás zveme na sobotu 14. října od 14:00 hodin. Budeme rádi, když se opět zapojíte do soutěže a
přijdete si zpestřit podzimní den.

•
V předvánočním čase jsme uspořádali zájezd na muzikál Mýdlový princ. Nevelká účast nás přinutila
komplikovaně cestovat, ale adventní Praha, skvělé punče a muzikál s hity Václava Neckáře byly skvělou
náplastí na trampoty spojené s cestováním.
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.
Na našich internetových stránkách www.zahradkari.cz/zo/kudlovice/ najdete informace nejenom o naší
organizaci, námi pořádaných akcí, ale i důležité zahrádkářské informace (ochrana rostlin).
Případné dotazy na czskudlovice@seznam.cz
Předsedkyně ZO ČZS Kudlovice

TJ Kudlovice
Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané,
jako jiné složky v naší obci chceme i my informovat vás, kteří máte zájem o sportovní dění, respektive o
fotbal u nás v Kudlovicích.
Víte, že jednu fotbalovou sezonu, tj. 2015-2016, jsme byli nuceni odhlásit se ze soutěže z důvodu
nedostatku hráčů. A věřte, že jsme to dělali s těžkým srdcem. Někteří hráči, kteří u nás hostovali, chtěli zpět
do svých mateřských klubů, někteří kvůli vyššímu věku nebo kvůli zdravotním problémům či zraněním
kariéru hráče ukončili. A bohužel hráčů z Kudlovic je příliš málo. Nikdy jich tu nebylo dost. První fotbalový
klub byl u nás založen v době II. světové války a ukončen byl asi v roce 1948-49, a bylo to taky z nedostatku
hráčů. Pomáhali tehdy zde hráči ze Spytihněvi nebo i Babic. Když vzpomínáme, ti kdož pamatují, kdy za
velkého nadšení v roce 1958 se začal zakládat zhruba po deseti letech znovu fotbal, a začalo se budovat
současné hřiště, také pomáhali tři až čtyři hráči ze Sušic a dokonce jednu dobu i brankář ze Spytihněvi či
později z Napajedel.
Prostě chlapců v Kudlovicích se rodí nějak méně a ještě mnozí, kteří tu jsou, k fotbalu vůbec netíhnou. Po
tom zmíněném roce přerušení bylo cítit, že mnohým lidem fotbal jako nedělní odpolední kultura chyběl.
Přišla výzva i ze strany starosty obce, aby se fotbal dal znovu do pohybu. Byla snaha i ze strany občanů, že
se u nás fotbalisté seženou. Byl sepsán seznam potencionálních hráčů. Byli tam mladší, ale i starší, někteří i
dost přes 40 let. Po prvních trénincích či přípravném zápase zjistili, že svým kumštem, zdravotním stavem
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nebo fyzičkou prostě na závodní fotbal už nestačí. Přesto jim patří poděkování, že měli snahu a chtěli
kudlovskému fotbalu pomoci.
A tak zase zůstalo u starého. Nedostatek hráčů musel výbor TJ znovu řešit a shánět v jiných klubech.
Převážně se jednalo o hráče, kteří již ve svých oddílech nehráli. Věřte, že se dnes hráči sehnat nedají,
protože i ve všech ostatních klubech na vesnici fotbalistů ubývá. Přesto jsme první mužstvo do soutěže
ročníku 2016-2017 přihlásili. Nedaly se očekávat nějaké zázraky, ale kdo má fotbal rád, byl vděčný, že se
znovu hraje. Bohužel, u těch třicátníků, zkušených hráčů z Kudlovic, kteří by mohli hrát a mohli nám hodně
pomoci, je přístup chladný a záporný. A v průběhu soutěže někteří z těch mladších prostě přestali chodit na
tréninky i zápasy. Můžete se jich zeptat, proč?
Takže jarní soutěže budeme dohrávat asi s velkými problémy.
Zároveň se založením prvního mužstva byla založena i takzvaná fotbalová přípravka pro kluky i holky od
šesti let. I zde zpočátku velké nadšení a solidní účast pod obětavým vedením bratrů Romana a Marka
Šilcových (bývalých fotbalistů) – zpočátku vypomáhal i Robert Botek. Postupně však nadšení začalo
vadnout a účast již nebyla tak hojná. Možná to bylo i podzimním počasím, kdy už navečer bývalo chladno.
Uvidíme, co s tím udělá jaro. Ale zase se ukázal ten krutý nedostatek dětí, zvláště chlapců, v naší obci. O tom
se můžete přesvědčit, když se třeba zeptáte někoho z učitelského sboru naší školy.
Bylo našemu výboru TJ v minulosti vyčítáno, že nestavíme do sestavy mužstva domácí hráče – ale koho?
Snaha výboru, aby to u nás fungovalo, tady je. Zázemí pro fotbal tady také je. Snažíme se vytvořit dobré
podmínky a plnit požadavky trenérů, ale snaha musí být i ze strany hráčů a ostatní veřejnosti nám pomoci.
A u těch žáčků je potřeba, aby se zapojili i rodiče. Jednak tím, že u svých dětí vzbudí větší zájem o fotbal, a
také, že třeba pomůžou, kde bude potřeba. Zkusme společně tuto sportovní činnost oživit a pomoci jí. Ne
nadarmo se říká, sportem ke zdraví a zvláště to potřebuje ta mladší generace, které chybí pohyb a sport,
který přebíjí počítače a jiná zábava bez pohybu.
Když už ten fotbal děláme, tak se snažme ho dělat dobře.
Je to velmi nákladná záležitost. Výdaje na vodu, závlahy, elektriku, plyn, údržbu a vše s tím spojené
přesahují ročně částku přes 200.000 Kč. Vidíte, že nemalé výdaje. A při této příležitosti chceme také
požádat rodiče, aby vštěpovaly svým dětem, že nemají poškozovat zařízení a herní prvky v areálu hřiště.
V poslední době tam došlo k vandalství a poškození herních prvků. A také žádáme občany, aby nevodili psy
do tohoto areálu, kde v poslední době došlo ke spoustě znečištění. Jak už bylo zmíněno, finanční náklady
jsou velké. Na mnohé si přivyděláme činností bufetu, brigádami nebo pořádáním kulturních akcí. To by bylo
ale málo. Díky vyjasnění si některých záležitostí mezi obcí a výborem TJ a pochopením ze strany vedení
obce nám byla přidělena dotace ve výši 130.000 kč., díky které můžeme fotbal v Kudlovicích provozovat,
případně rozvíjet.
Budeme se snažit tyto finanční prostředky účelně a rozumně zužitkovat díky této vstřícnosti.
Snažme se všichni fotbal v Kudlovicích zachovat. Ať slouží ku prospěchu tělovýchovy i zábavy.
Děkujeme srdečně všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili nebo podpoří.
Přejeme všem našim spoluobčanům všechno dobré.
S pozdravem „Sportu zdar a fotbalu zvláště“
Výbor TJ Kudlovice.
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Mužský sbor Kudlovice - jedno malé ohlédnutí
Mužský sbor patří už dlouhá léta k neodmyslitelnému koloritu kudlovického folklorního zázemí, sluší se
tedy poděkovat Obci Kudlovice a vám za podporu a přízeň a zároveň představit svou činnost, kterou jsme
reprezentovali naši obec na společenských a kulturních akcích v roce 2016.
Každoroční „fašankové“ veselí patří k akcím, jež dlouhodobě přežívají už jen díky činnosti obou pěveckých
sborů, mužského a ženského. Je třeba si uvědomit, že tyto lidové zvyky, pokud se nenajde nikdo další, kdo
by na ně navázal, na naší vesnici pomalu zaniknou. Hledáme proto cestu, jak oslovit nové pokračovatele.
Zatím jsou však naše snahy bezvýsledné a masek ve „fašankovém průvodu“ spíše ubývá.
27. února 2016 jsme si slavnostním koncertem, který se konal v kulturním domě v Babicích, připomněli
nedožité osmdesátiny našeho kamaráda, vynikajícího sólisty a dlouhodobého člena mužského sboru,
babického rodáka Antonína Čevely. Tu se patří složit poklonu a dík panu Františku Maňáskovi, který celou
akci nejen zorganizoval, ale také mistrně provázel slovem.
Jarní a letní měsíce jsme věnovali nácviku a natáčení CD nosiče, na kterém bychom chtěli zachytit písně, jež
jsou u nás v Kudlovicích zpívány v průběhu kalendářního roku a v návaznosti na křesťanské svátky
(Vánoce, Velikonoce), či na kalendář roku hospodářského (sečení, vinobraní, hody atd). Nosič bude
obsahovat také písně vojenské, pijácké i milostné, které věnujeme jako vzpomínku našim zesnulým
kamarádům. Ve spolupráci s cimbálovou muzikou Bálešáci se tak v nahrávacím studiu veselské ZUŠ pomalu
rodí projekt, jenž by měl předat mladším generacím alespoň část písní majících u nás v Kudlovicích tradici.
Bylo by zkrátka dobré a žádoucí, aby tyto písně neupadly v zapomnění.
Každoročním Medovým zpíváním jsme se pomalu rozloučili s prázdninami a začal čas vinobraní.
Vzpomeňme alespoň to uherskohradišťské, kde jsme byli přizváni do pořadu, jenž probíhal v nově
vznikajícím skanzenu na Rochusu.
Nová přátelství, která navazujeme při vystoupeních na různých kulturních akcích, se nám obvykle vrací
v podobě pozvánek na další a další akce, a tak jsme v průběhu celého roku mohli vystupovat v kulturních
programech po Slovácku i Hané. Jmenujme například akce v Dolním Němčí, Ostrožské Nové Vsi, Bzenci,
Tečovicích, Velkém Týnci a další.
Konec roku 2016 se nesl v duchu adventních koncertů Cimbálové muziky S. Gabriela, při nichž jsme spolu s
dívčím sborkem Kalinka z Babic účinkovali na Velehradě, v Babicích a Žádovicích. Vyvrcholením adventního
času pak byl charitativní koncert 17. prosince 2016 v Uherském Hradišti, jehož výnos byl věnován
uherskohradišťské nemocnici. Pomyslnou tečku za rokem 2016 udělalo vánoční „Štěpánské“ zpívání
v Traplicích.
Při ohlédnutí za uplynulým rokem naší činnosti můžeme tedy říci, že to nebyla jen přehlídka promarněného
času. Prožili jsme spolu něco hezkých chvil, vykonali i cosi užitečného a reprezentovali jsme obec Kudlovice.
Rádi přivítáme v našich řadách další takto „naladěné“ zpěváky domácí i přespolní.
Stanislav Gabriel

Ženský sbor z Kudlovic
Jednou z nejvýznamnějších akcí Ženského sboru z Kudlovic byl na počátku roku 2017 křest nového CD
Beránci a vlci, který se uskutečnil 25. února v KD v Kudlovicích. Natáčení CD proběhlo již ke konci loňského
roku, v měsíci listopadu, v nahrávacím studiu v Dolních Bojanovicích. CD Beránci a vlci je velmi zajímavý
hudební projekt a zajímavý je především tím, že na jeho vzniku se podílelo několik hudebních celků. Těmito
hudebními celky jsme byli my - Ženský sbor z Kudlovic, Trio Jitky Šuranské, Beskydská kapela RukyNaDudy
a Sdružení nezávislých jazzmanů.
K unikátnímu propojení těchto hudebních souborů došlo na Folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou
v srpnu 2015, kam byly všechny tyto soubory přizvány do pořadu Z kořenů k world music Mariana Friedla
a Jitky Šuranské. V tomto pořadu byly představeny lidové písničky v nejrůznějších moderních úpravách a
propojení všech hudebních těles se tak líbilo, že byl už jen malý krůček k natočení akustického alba, jehož
autorem je Marian Friedl. Byla to pro nás obrovská zkušenost a jsme za ni velmi vděčni, protože jinak
bychom se s muzikanty z Beskyd a s jazzmany potkali jen těžko. To bylo několik málo informací o našem
novém CD a teď několik málo informací k samotnému křtu.
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25. února jsme uspořádali ve spolupráci s OÚ Kudlovice Fašankovou besedu u cimbálu a zde jsme pokřtili
naše nové CD Beránci a vlci. Celý večer začal asi dvouhodinovým koncertem, v jehož závěru pokřtili CD
starosta obce Kudlovice společně s vydavatelem. Následovala beseda u cimbálu, o kterou se postarala CM
Mladá Jasénka ze Vsetína. Na této akci nechyběl ani místní Mužský sbor, který zde i po náročné celodenní
fašankové obchůzce po dědině vystoupil. Jsme velmi rádi, že v tento den byl KD zaplněn do posledního
místečka a děkujeme všem místním i cizím, kteří nás v tento den podpořili svou účastí. Moc si toho vážíme a
o to více, když víme, že v poslední době kulturní akce příliš mnoho občanů nenavštěvuje. Věříme, že to
nebyla na delší dobu akce poslední a že se budeme častěji setkávat na takových příjemných folklórních
akcích.
Ti, kdo sledují ČT 2, nás mohli vidět také 23. února v živém vysílání ČT v pořadu Dobré ráno s ČT, kde jsme
vystoupili společně s Jitkou Šuranskou.
A co nás čeká v nadcházejících měsících? V červnu Otevírání vinných sklepů v Hubáčkově ulici, v červenci
festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou a Hrozenkobraní ve Starém Hrozenkově, na podzim Husí
hody v Boskovicích aj.
Za Ženský sbor Romana Gajdošíková

Místní knihovna
Pro místní knihovnu byl rok 2016 rokem velkých změn. Zahájila jej „generálním úklidem” svého fondu, kdy
byla téměř třetina knih vyřazena. Řada z nich našla své nové majitele při burze knih, která se konala v lednu
v kulturním domě. Prostor v knihovně se tím velmi odlehčil a ačkoli knih ubylo, řada čtenářů komentovala
změnu slovy: „Vy máte nové knihy?!” Police, které již nejsou přecpány k prasknutí, dávají knihám větší
prostor a vše působí přehledněji. Málokdo vyhazuje knihy rád, knihovníci obzvláště neradi, ale bohužel
knihovna má být živoucím organismem, nikoli archivem, a tak nepotřebné musí ustoupit novému. Vzniklo
tak místo pro stoly a židle, díky tomu se mohla knihovna proměnit z prosté „půjčovny” knih v kulturní
místo, které kromě knih a časopisů nabízí řadu kulturních a vzdělávacích akcí.
V jarních měsících se v knihovně uskutečnilo deskohraní a beseda pro děti místní základní školy. Krásné
letní počasí nám vytvořilo ideální kulisu pro pohádkové čtení v zahradě mateřské školy. Pravidelně každé
prázdninové pondělí v podvečer jsme četli pod pergolou pohádky na dobrou noc.
S novým školním rokem jsme nastartovali úzkou spolupráci se základní školou. Rádi bychom přitáhli děti
ke čtení, a tak pravidelně jednou měsíčně chodí děti v rámci hodiny čtení do knihovny. První pololetí chodili
jen druháci až páťáci, ale protože prvňáčci už začínají také číst, od února chodí do knihovny celá škola.
V současné době si můžete prohlédnout na chodbě před knihovnou výstavu jejich prací na téma „Kdybych
já byl ilustrátorem”.
Na podzim se v knihovně kromě besed pro školu uskutečnilo další deskohraní a tvořivé dílničky, kde si
čtenáři mohli vytvořit květinovou záložku do knihy nebo vánoční přáníčko.
V letošním roce chceme v započatých aktivitách pokračovat. Samozřejmě opět nakoupíme řadu nových
knih, obec pro tento účel uvolnila 15.000 Kč. Knihovna se zapojila do celostátní akce Březen - měsíc
čtenářů, během kterého se uskutečnilo několik akcí na podporu čtenářství. V létě, bude-li nám počasí
nakloněno, bychom opět rádi pořádali pohádkové čtení na hřišti. O všech připravovaných aktivitách se včas
dozvíte na stránkách obce, knihovny nebo na facebook/KnihovnaKudlovice.cz.
Za sebe musím říct, že mám velkou radost z pozitivního ohlasu. Těší mě, že si do knihovny nachází cestu
noví čtenáři a z kulturních akcí odchází děti s rozzářenými obličeji a ptají se, kdy bude další. To je největší
odměnou. Byla bych moc ráda, kdyby se nastartovaný směr, kterým se knihovna vydala, podařil udržet a
přitáhl ještě více dětí, čtenářů a aktivních lidí. Proto, máte-li nějaký nápad, umíte-li něco, co byste mohli
naučit další, o čem byste třeba rádi uspořádali besedu, ale nemáte kde, zastavte se v knihovně. Každé úterý
od 17. - 19.00 je tu pro vás.
Vaše knihovnice
Dagmar Šiková
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SDH Kudlovice - Jak to vidíja hasiči /netradiční zpráva kudlovských hasičů/
Loňský rok by se dal nazvat přelomovým, né snáď proto, že sa Jožkovi přelomila zásahová kosa, ale proto co
všecko sa událo.
Začnime z kraja. Hneďkaj v lednu sme šli na kulturák. Snáď abysme po svátkoch nezakrněli, zahráli sme si
vybíjenú. A abysme nezakrněli do příštích svátků, zahráli sme si ju v maskách a s flašama na zádoch.
Fyzická příprava sa tomu říká.
Neenom svaly sú v hasičině potřeba, ale aj vědomosti. Na to zas máme školení civilní obrany, kerého sa
pravidelně účastníme. Loni sme zjistili jak skládat pytle s pískem, aby jich velká voda nevzala a že když
v srpnu vytahneš z rybníka chlapa s bruslama, umělé dýchání nezabere.
Z jara sa nám podařilo vyňúrat, že hasiči z Halenkova, kdesi na valašskéj straně, dostanú novú Tatru a tým
pádem sa budú moset zbavit starého zgarba. Zajeli sme sa tam podívat, zjistit co temu chybí a kolik ďúr
přebývá. Dyž sme spočítali co za to chcú a kolik to eště zežere plechu, barvy a nýtkú, vyšlo nám, že to není
až takový zgarb a že to eště dlúho poslúží. Zatahli sme to do búdy, obrúsili, vyklepali a nastříkali a… nevešlo
sa nám to do zbrojnice! Tož co! Tož nic! Eště že máme ve zbrojnici široké zdi, tož sme kúsek odbúrali,
abysme neodřeli zadek, na vrátoch sme ohli kliku, abysme neodřeli předek a hotové, skované. A jak na
zavolanú nás za pár dní zavolali k velikému ohňu. Aby to měla Teta Kateřina, jak sme našu novú krásku
pomenovali, s plnú parádú, tož až do Otrokovic.
Během roka sme s ňú eště několikrát vyjeli, tam ke spadléj halúzce, tam k nejakému uklúzání, tam
k nejakému ohníčku…. Šak to znáte, furt cosi.
Už sme sa báli, že nás v okolních dědinách budú pomlúvat, že máme tři cisterny, že za chvílu bude mět
každý hasič jedno auto…. Šak to znáte, furt cosi. Naštěstí zas vyňúrali hasiči z Rudic, že sa potřebujeme
zbavit starého zgarba. Dojeli, zjistili, spočítali, chvílu sa uščuřovali a po šesti štamprlách ho vézli dom.
Takéj mosím zmínit našu druhú princeznu, Pragu. Téj to přes léto moc sluší na všelijakých přehlídkách a
parádách. Šak aj loni sa byla předváďat po celém okrese od Ostroha až po Jankovice. Dá to ale zabrat,
udržovat ju v kondici. Už je to stařka a tajak naší stařce sem tam vypadnú zuby a zlomí sa čagánek, tož aj
vétřiesce sa sem tam neco ulomí či vypadne. Eště že sú chlapci strojníci tak šikovní a obětaví.
Aj ostatní hasiči sú šikovní a obětaví, a hlavně hasičky jak sú obětavé. Šak loni hnedkaj dvě sa obětovaly a
měly kulaté narozeniny enom proto, abysme sa po práci mohli aj pobavit. Co nás ale moc nebaví je, když nás
nekdo opustí. Aj loni sa to stalo, naposledy sme zahúkali strýcovi Kašnému.
Jak sa rok přehúpne do druhéj púlky, znamená to pro nás účast na tradičních událosťách. Tajak každý rok,
stáváme u silnice dyž sa tama hóníja blázni za volantem při Barumce.
Loni sme jednu tradici snáď začali. Poroznášali sme před dušičkama do každéj chalupy svíčky, aby sa na
dušičky celá dědina rozsvítila, súsedi aby sa zešli a spoměli na na ty co už tu s nama nejsú. Jak přicházá
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advent, nastrojíme stromek a chalupu u Strmenských, roznášáme cukrové, zabíjačku a svařák, aj si spolem
zazpíváme.
Spomněl sem na začátku, že to býl rok přelomový. Neenom novú technikú a novým autem. Ale aj tým, že
sme sa naučili pravidelně scházat. Tož esli neco potřebujete, nebo sa chcete enom podívat, stavte sa nekerý
štvrtek, šak sme tu pro Vás.

NAŠE MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Opět nám utekl rok jako voda a my se ptáme, jaký vlastně byl? Co nám přinesl radostného nebo v čem nás
trochu zklamal...
Naše školka má 28 žáků. Pracují zde 2 paní učitelky a 1 paní školnice. MŠ úzce spolupracuje se ZŠ. Do školky
dochází logopedická asistentka, děti navštěvují plavání, akce „Hraní ve školce“ nebo „Předškolička“ je již
tradicí. Do školky docházejí v rámci výuky čtení žáci školy a čtou dětem pohádky. Z dalších akcí vezměme
namátkou Vypouštění přání k Ježíškovi, Den dětí - krásná akce na zahradě školky.
Naše škola, přestože je malotřídní a potýká se v poslední době s nižším počtem žáků, tak se v mnoha
oblastech může zcela jistě srovnávat s plně organizovanými školami.
Všichni naši pedagogičtí a provozní zaměstnanci se starají o to, aby děti byly v naší škole spokojené, aby se
vše řádně naučily a své poznatky postupně uplatňovaly v životě. Právě na naší škole máme úžasný prostor k
tomu, že se můžeme individuálně věnovat žákům s různými specifickými potřebami. Pro nás tato oblast v
žádném případě není novinkou.
Zcela bez problémů děti přecházejí od první do páté třídy, jsou součástí jednoho kolektivu, pomáhají si,
respektují se. To souvisí i se vzdělávacím procesem. Někteří žáci potřebují více času k pochopení a
upevnění učiva, a právě tento menší kolektiv nám to umožňuje.
Naše škola rovněž nabízí dostatečné množství zájmových kroužků. Výhodou je, že děti nemusejí nikam
dojíždět a není ani zanedbatelná finanční stránka. Tradičně vedou kroužky naši pedagogičtí pracovníci a
letos i externí pracovníci.
Naše kroužky:
Dyslexie - náprava poruch učení
Mňamka – vaření
Fantazie – vyrábění
Florbal
Taneční
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Náboženství
Turistický
Během celého školního roku se účastníme výukových programů DDM Uherské Hradiště. Programy jsou
různorodé - od přírodovědy až po finanční gramotnost. Dále spolupracujeme s obcí - Vítání občánků,
Besedy s důchodci, účastníme se lampionového průvodu. Ve škole probíhá již tradiční Pálení čarodějnic se
spaním ve škole. Jezdíme na výuku plavání, do divadla, kina, do Galaxie ve Zlíně. Na spoustu těchto aktivit
však naši žáci přidají ruku k dílu. Dvakrát ročně provádíme v obci sběr papíru a právě za utržené peníze
mohou žáci navštívit některou výše uvedenou aktivitu. Čtyřikrát ročně pořádáme projektové dny - na téma
Čtyři roční období.
V dnešní moderní době výpočetní techniky podporujeme i návrat dětí ke čtení. Spolupracujeme s paní
knihovnicí Šikovou. Děti si chodí půjčovat knihy, probíhají besedy o knihách. Tradiční a pěknou akcí je
Pasování prvňáčků na čtenáře. Ke zkvalitnění a modernizaci nám slouží PC učebna a nově interaktivní
tabule. Máme i novou podobu webových stránek, zde se aktuálně nacházejí různé zprávy o tom, co se ve
školce a škole děje, nebo co již proběhlo.
Naše škola je už historicky proslulá svými netradičními zápisy dětí do prvního ročníku, výlety, školami v
přírodě např.: Praha - Toulcův Dvůr, Chorvatsko… V letošním školním roce se nám podařil uskutečnit
dlouho plánovaný výlet - pobyt na horách. Celých pět dní jsme pobývali v nádherné lokalitě Ramzová v
Jeseníkách - v Chatě Pod Klínem. Bylo to ideální místo pro naši školu. Fůra bílého sněhu, tři vleky za chatou,
plná penze, teplíčko. Děti lyžovaly, bobovaly. Pobyt byl náročný, ale nádherný. Děkujeme rodičům za to, že
dětem pobyt na horách s námi umožnili.
Naše škola prošla i několika personálními změnami.
Do 31. 7. 2016 vedl naši školu pan Mgr. Rudolf Korábek, který k tomuto dni svoji funkci ukončil. Moc mu za
dlouholetou krásnou práci, kterou pro školu, děti a pracovníky vykonal, děkujeme. A věříme, že se sem
bude rád za námi vracet.
Od 1. 8. 2016 vede naši školu paní Mgr. Barbora Havlíková, která v červnovém konkurzním řízení uspěla.
Do práce jí přejeme radost, chuť a optimizmus. Školu vede v duchu přátelství a příjemné atmosféry.
V pedagogických radách máme dvě nové učitelky. A to paní Mgr. Timkovou Dagmar a paní Mgr.
Chlachulovou Terezu.
Personálními změnami prošla i naše školní jídelna. Do důchodu odešla vedoucí školní jídelny paní Eva
Snopková. Dále ze školy odešla kuchařka paní Renata Býčková a pomocná kuchařka paní Jiřina Drábová.
Místo kuchařky poté zastávala paní Pavlína Surových a Michaela Malá.
Všem bývalým zaměstnancům děkujeme za to, co pro naši školu udělali a přejeme hodně zdraví, štěstí a
pohody v dalším životě.
Naše škola a školka je moc krásná, všichni jsme rádi, že zde pracujeme, děkujeme všem, kdo máte naši školu
a školku rádi, kdo nás jakýmkoliv způsobem podporujete.
Děkujeme všem našim žákům za to, že tu s námi prostě a jednoduše jsou a že ti starší se k nám rádi vracejí a
snad i rádi vracet budou...

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

Narození občánků v r. 2016

Úmrtí spoluobčanů

Jana Pochylá

Marie Kučerová

Tobiáš Matysík

Jiřina Tomaštíková

Žaneta Slobodová

Antonín Kašný

Martina Uvírová

Ladislav Martinka

Tomáš Štěrba

Viléma Kocháňová

Adam Srnec

Zdeňka Bičánková
Miloslav Kraváček
Terezie Snopková

Narození občánků v r. 2017 (do května)

Úmrtí spoluobčanů

Dorota Flíčková

Petr Hruška

Amálie Minková

Životní jubilea a výročí v roce 2016
80 let

75 let

Jan Slančík

Jena Chrástková

Jana Krčmová

Pavel Jordán - zahraničí
Radislav Martinák
Alenka Rozsypálková
Jindřich Huťka
Marie Huťková

Životní jubilea a výročí v roce 2017
90 let

85 let

Marie Škrabalová

Zdeňka Drábková

Vladimír Drábek

Marie Janošková

Marie Rosíková
80 let

75 let

Irena Slančíková

Jana Grebeníčková

Marie Matysíková

Oldřich Vícha

Josef Šeděnka

Oldřich Horáček

Jarmila Schejbalová

Josef Bernhauer
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Alois Chrástek

Antonín Ondruch

Anna Hejdová

Božena Šeděnková
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Josef Pešl
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 A SPORT
•
K 1. květnu 2016 byl postaven na hřišti TJ za účasti dětí, rodičů i ostatních občanů vysoký opantlený
máj, u kterého si děti zasoutěžily a opekly buřty, ke konci května proběhlo na hřišti kácení máje opět v
duchu soutěží, hraní a opékání. Akce připravili rodiče spolu se zástupci TJ.

•
V sobotu 4. června se uskutečnil už tradiční Kudlovický vinný žleb, který byl v tomto roce spojen
s připomenutím vinařské tradice obce - 550 let vinohradnictví v Kudlovicích. Každý rok se schází nejen
labužníci a vyznavači dobrého vinného moku, ale také milovníci folklóru a příjemné atmosféry. Akce
„sklepařů“ jsou i příjemnou zastávkou pro cyklisty při příležitosti jarního a podzimního putování na kole
vinohrady Uherskohradišťska.

•
Koncem června obecní úřad uspořádal pro zdatnější děti s rodiči i pro ostatní občany třídenní výlet
na raftech, sjížděla se řeka Vltava. Čtyřicet osm nás, „suchozemců“, mělo super zážitek.
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•
Začátkem prázdnin kulturní komise pro menší i větší děti a rodiče, prarodiče i ostatní zájemce
uspořádala výlet do Chřibů s výšlapem na rozhlednu Brdo. Kromě samotného pochodu a výstupu na
rozhlednu jsme si užili legrace při opékání a také při závěrečné návštěvě Ranče na Kostelanech. Děti měly
možnost projet se na koních a navštívit stáje. Výlet byl moc zdařilý, i letos plánujeme hezké zahájení
prázdnin – opět plavbu po Baťově kanále.

•
V prázdninových měsících napřed ožila Kudlovská Dolina tradičním pohádkovým dnem, nyní
s názvem Pojďte s námi do pohádky. Pohádkové postavy vytvořily krásnou atmosféru hlavně pro děti, ale
dobře organizovaným dnem a večerem i pro dospělé. Všechny, kteří se na pohádce podílí, musíme pochválit
a těšíme se na příští rok. Poté jsme se mohli pobavit na osvědčených kulturních akcích – Medovém zpívání,
Srnčích hodech a Pytlácké noci. Rozloučení s prázdninami proběhlo opět na hřišti TJ s minifotbálkem a
skákacím hradem.
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•
V září se zastupitelé obce a milovníci lidových tradic zúčastnili za obec Kudlovice tradičních již 14.
Slavností vína v Uherském Hradišti, kde se prezentuje krása našich lidových krojů, zvyků a celé území
Slovácka! Děkujeme tímto občanům, kteří v průvodu téměř každoročně obětavě a s radostí reprezentují
naše Kudlovice!
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•
Začátkem října jsme jeli na zájezd do Mikulova a na Pálavu. Prohlédli jsme si pamětihodnosti
Mikulova a prošli se krásně zbarvenou podzimní krajinou Pálavských vrchů. Po cestě jsme se dostali i k
ochutnávce vynikajícího pálavského burčáku. Výlet se líbil velkým i malým účastníkům!

•
Tradiční Martinské hody se konaly pouze v sobotu 12. listopadu. Byly sice bez stárků, ale
zastoupení velkých i malých krojovaných bylo chvályhodné. Za pošmourného podzimního počasí se sešlo
na návsi i na Dolině dost příznivců krojované slavnosti, pouze návštěvnost hodové muziky byla slabší. Kéž
by více z nás podporovalo tuto krásnou lidovou tradici.

•
Listopadové akce jsou tradiční. Lampionový průvod byl letos 16. listopadu, den před státním
svátkem 17. listopadu. V předvečer státního svátku by to měl být stálý termín. I letos to byl průvod
s doprovodem sv. Martina na koni. Zakončení na hřišti by bylo každoročně pestrobarevným ohňostrojem.
Adventní setkání u Strmenských, pořádané Sdružením pro výstavbu kaple spolu s hasiči, ženským a
mužským sborem a OÚ je zahájením předvánočního času a také každoroční příležitostí k setkání obyvatel
obce na návsi.
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•
V prosinci kulturní komise při OÚ a členové sboru pro občanské záležitosti opět uspořádali pro
naše seniory besedu pro důchodce s milým vystoupením našich nejmenších - dětí MŠ a ZŠ a divadelním
vystoupením amatérských divadelníků z Ostrožské Lhoty s žertovnými scénkami ze Slovácka.

•
Sdružení pro výstavbu kaple zajistilo v rozestavěné Kapli sv. Andělů strážných štědrovečerní mši
svatou, které se zúčastnilo mnoho občanů.

•
Mezi svátky se i trochu sportovalo (turnájek ve florbalu v KD, fotbalisti v zimní přípravě) a spojilo
se to se zabijačkovými dobrotami pana Kašného a soutěžemi na předsilvestrovském dopoledni na hřišti TJ.
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Silvestr vyvrcholil opět půlnoční vatrou na Palatách, kde jsme si mohli popřát vše nejlepší a hlavně zdraví
do nadcházejícího roku. Po Novém roce jsme využili mrazivého počasí a vytvořili ledovou plochu v areálu
TJ. Děkujeme hlavně hasičům, zaměstnancům OÚ a všem, kteří pomohli s přípravou a udržováním ledové
plochy.

•
Už na podzim r. 2016 začal 2. kurz kudlovského Star dance – taneční pro začátečníky i pokročilé.
Absolventi kurzu se svou choreografiií latinskoamerických tanců velmi úspěšně vystoupili na následujícím
krojovém i maškarním plesu. V pořadí 3. krojový ples s českou besedou byl pouze jedním ze dvou plesů
plesové sezony v Kudlovicích. Ples byl zdařilý, jen by si krojovaní i pořadatelé přáli větší návštěvnost i
zájem hlavně z řad místních občanů.

•
41. ročník maškarního plesu byl velkým zklamáním pro pořadatele z řad TJ. Malá účast hostů i
masek není moc povzbuzující pro organizování dalšího plesu v r. 2018. Útěchou snad může být jen
konstatování, že nízká návštěvnost plesů i společenských zábav není jen v Kudlovicích, ale i v okolních
vesnicích.
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•
Koncem února prošel Kudlovicemi pestrobarevný fašankový průvod. Netradičně na průvod
navázala fašanková beseda u cimbálu se křtem CD. Koncem r. 2016 totiž vyšlo nové folklorní CD Beránci a
vlci, na kterém se podílely Jitka Šuranská TRIO a kudlovský ženský sbor. Vedle nich také stará beskydská
muzika RukyNaDudy. Všechny tyto protagonisty jsme uvítali u nás na slavnostním křtu. Jako hosté, ještě
v maskách fašankového průvodu, vystoupil i kudlovský mužský sbor. Po koncertu následovala beseda s
cimbálovkou Mladá Jasénka. Tento večer navázal na velmi úspěšné akce z dob před 20 lety pořádaných
folklórním souborem Lúčka. Přítomní diváci a posluchači byli nadšeni a určitě by nebylo na škodu v
takových akcích pokračovat.
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•
Začátkem března se uskutečnil Dětský karneval pod taktovkou amatérských divadelníků z
Napajedel. Návštěva dětí, rodičů i ostatních příznivců dětských radovánek byla vysoká, za což jsme velmi
rádi. Odměnou pro organizátory bylo nadšení a radost dětí.

•
V dubnu se konala již druhá beseda o Chřibech pod názvem nové knihy autoru Jiřího Jilíka a Bořka
Žižlavského - Chřiby strážci středního Pomoraví. Přednáška o našem okolí byla velmi poutavá i poučná. Pan
Jiří Blaha z Kostelan nás seznámil s historií sochy Sv. Huberta, jejíž přesun z lesa za Dolinou je pro naše
občany záhadný i smutný.
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KALENDÁŘ AKCÍ
květen
6.5.
Zájezd do Budapešti - OÚ
25.5. ZŚ+MŚ - Den matek a otců
27.5. Kácení máje na hřišti - kulturní komise TJ
červen
3.6.
Den otevřených sklepů v Hubáčkově uličce - vinaři
16.-18.6. Na raftech po Vltavě - pořádá OÚ a Mužský sbor
červenec
1.7.
Zahájení prázdnin - plavba výletní lodí Morava po Baťově kanále - OÚ
TJ - taneční zábava
Myslivci - Srnčí hody
srpen
12.8. Medové zpívání u Strmenských- mužský a ženský sbor
září
2.9.
9.9.

Ukončení prázdnin na hřišti TJ - OÚ, TJ + rodiče
Účast na Slavnostech vína v UH – OÚ

říjen
2.10. Zájezd pro děti s rodiči - OÚ
14.10. Košt dom. likérů a štrůdlů – ČSZ
listopad
11.11.-12.11. Martinské hody - OÚ + kudlovská chasa
16.11. Lampionový průvod - ZŠ + MŠ a OÚ a SDH
19.11. Výroba adventních věnečků na KD - OÚ a Sdružení pro výst. kaple
25.11. Advent u Strmenských - Sdružení pro výstavbu kaple + SDH
prosinec
8.12. Beseda s důchodci - OÚ + Sbor pro občanské záležitosti
Dílničky se školou - ZŠ + MŠ + rodiče
15.12 Vánoční koncert v kapli - muž.+žen. sbor
24.12. Půlnoční mše v kapli - Sdružení pro výstavbu kaple
30.12. Dětské předsilv. dopoledne v areálu TJ - rodiče + TJ
31.12. Půlnoční vatra s ohňostrojem na kopci Palata - OÚ+ vinaři
Kalendář akcí na Dolině 2017
30.4. Stavění máje
3.6.
Kácení máje
22.7. Dětský pohádkový den
4.11. Lampionový průvod
12.11. Hody - vítání chasy na hřišti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává Obecní úřad Kudlovice. Náklad 300 ks.
Příspěvky do zpravodaje lze zaslat na email: obec@kudlovice.cz
Neprošlo jazykovou úpravou.
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