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Pár slov redakce
Milí čtenáři kladerubského zpravodaje.
Děti se konečně dočkaly, většina dětí už má doma svoje
vysvědčení, prvňáčci za sebou mají první rok a předškoláci zase
poslední rok ve školce.
Letní číslo se nám podařilo dát dohromady opravdu až v létě.
Chystalo se otevírání hřiště a další akce, tak šel zpravodaj kousek
bokem, ale podařilo se. Opět Vám nabízíme souhrn akcí, které nás
provedou létem, fotky a další potřebné a důležité informace.
Léto nám mělo víceméně odstartovat otevírání hřiště, které bylo
nakonec zrušeno kvůli počasí. Dětem bylo vše vynahrazeno na
dětském dnu v pátek 26.6. Hned v polovině července 11.7. se utkají
myslivečtí nadšenci ve střelbě na Krkoška CUPu. Zato srpen bude
nabitý. 8.8. bude volejbalový turnaj a večer zábava se skupinou
KANON. 15.8. a 29.8. pojedou kladerubské posádky na dračích lodích
v Kelči a ve Skaličce. Poslední srpnový víkend pojedou i hasiči na
klasické sání z Juhyně v Choryni. Hasiči a hasičky soutěžili a soutěžit
budou v požárním útoku. Byli na noční soutěži v Lešné, pojedou na
noční soutěž do Choryně a Němetic. Sportovci nám připraví turnaj
v minikopané O pohár starosty obce a to 18.7. Všem akcím zdar,
hlavně ať se vydaří počasí a léto je opravdu létem.
Snad všichni vyrazí na dovolenou, byť třeba jen na prodloužený
víkend. Přejeme šťastný návrat a ať prázdniny strávíte podle svých
představ.
Za redakci Dagmar Hermannová
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Pár slov pana starosty
Milí spoluobčané,
Začátek léta je tady a za dveřmi jsou prázdniny. Všichni se již
těšíme na teplé letní měsíce, dovolenou a odpočinek.
Během léta bude ve školní budově probíhat rekonstrukce topení.
Na tuto rekonstrukci se podařilo získat dotaci z programu EFEKT
Ministerstva průmyslu a obchodu. Budou vyměněny rozvody topení,
radiátory a provoz kotelny bude zautomatizován. Dotace na chodník
z FDI v prvním kole nebyla schválena. V současné době byla žádost
podána do druhého kola, teď nezbývá než čekat na vyhodnocení
druhého kola. Také MMR vyhlásilo dodatečnou výzvu na opravy
sakrálních staveb v obci jež nejsou kulturními památkami datum pro
podání žádostí je do 25.6.2015. Naše obec podala žádost o opravu
pískovcového kříže ve směru na Choryni. Žádost o dataci na altán ve
školní zahradě nebyla schválena.
I v letošních letních měsících jsou pro Vás v naší obci připraveny
kulturní akce, na které jste srdečně zváni.
Chtěl bych Vám popřát příjemné prožití letních měsíců a
krásnou dovolenou.
Miloš Konečný

Obecní úřad – zprávy
 Základní údaje OÚ Kladeruby:
Adresa obce:
Telefon:
Obecní úřad Kladeruby
Kladeruby 72
E-mail:
pošta Kelč 756 43
Česká Republika
Web:
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Informace
 Sběr plastových obalů:
St 8.7.
St 10.8.
St 9.9.

Usnesení ze zasedání obce
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 29. 4. 2015.

1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
1.2. informace společnosti Kelečsko, a.s.,
1.3. kontrolu usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
1.4. informaci z jednání Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Miroslava Hadaše, Jaroslava Hrbáčka a
Čestmíra Menšíka,
2.3. dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území
Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou,
2.4. Aktualizaci plánu financování obnovy kanalizace Obce
Kladeruby,
2.5. prodej části pozemku p.č. 1593/10 k.ú. Kladeruby ostatní plocha,
silnice o výměře 54 m2 označený jako pozemek p.č. 1593/23 k.ú.
Kladeruby ostatní plocha, jiná plocha dle geometrického plánu č.
335-265/2014 ze dne 12. 1. 2015 jedinému zájemci paní Šárce
Krbové, bytem Kladeruby 156, za cenu 30,- Kč bez DPH za m2,
2.6. prodej části pozemku p.č. 1593/1 k.ú. Kladeruby ostatní plocha,
silnice o výměře 75 m2 označený jako díl e) dle geometrického
plánu č. 334-261b/2014 ze dne 9. 12. 2014 jedinému zájemci paní
Janě Mikulíkové, bytem Kladeruby 8, za cenu 30,- Kč bez DPH
za m2,
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2.7. prodej pozemku p.č. 80/2 k.ú. Kladeruby, druh pozemku zahrada,
o výměře 600 m2 dle kupní smlouvy paní Ing. Ivě Kettnerové,
bytem Hodolanská 152/13, Olomouc – Hodolany, za zbývající
část kupní ceny ve výši 8.000,- Kč bez DPH,
2.8. odročení rozhodnutí o prodeji části pozemku p.č. 244/2 k.ú.
Kladeruby na stavbu rodinného domu až po vyřešení
inženýrských sítí v dané lokalitě,
2.9. účetní závěrku obce Kladeruby sestavenou ke dni 31. 12. 2014,
2.10. účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Kladeruby,
okres Vsetín sestavenou ke dni 31. 12. 2014,
2.11. celoroční hospodaření obce Kladeruby a závěrečný účet obce
Kladeruby za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kladeruby za rok 2014 bez výhrad,
2.12. rozpočtové opatření č. 2/2015 dle předloženého návrhu na
zasedání,
2.13. náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou za rok
2014 ve výši 25 dnů pro starostu obce pana Miloše Konečného,
2.14. umístění maringotky pro včelaření pana Martina Cahlíka na
pozemku p.č. 234/13 k.ú. Kladeruby,
2.15. zřízení služebnosti pro společnost O2 Czech Republic a.s. na
pozemcích p.č. 1450, 1570/13, 1570/32, 1587, 1588 a 1590 k.ú.
Kladeruby ve vlastnictví Obce Kladeruby a pověřuje starostu obce
pana Miloše Konečného k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti,
2.16. zřízení služebnosti na pozemky p.č. 1551 a 244/2 v k.ú.
Kladeruby pro ČEZ Distribuce, a.s. a smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-8010747-001 a pověřuje starostu obce pana Miloše
Konečného k jejímu podpisu,
2.17. smlouvu o poskytování služby č. 22151 s Vodafone Czech
Republic na dvacet let za jednorázové finanční plnění ve výši
20.000,- Kč,
2.18. příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Kladeruby,
okres Vsetín na školu v přírodě ve výši 250,- Kč na žáka,
2.19. odkup pozemků pod chodníky dle geometrického plánu č. 2771162/2011 ze dne 12. 12. 2011 od vlastníků: Hadašová Ludmila
část pozemku p.č. 100/1 o výměře 27 m2 označený jako pozemek
p.č. 100/14, Orlová Jarmila část pozemku p.č. 100/2 o výměře 12
m2 označený jako pozemek p.č. 100/15, MUDr. Bartošík Tomáš
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část pozemku p.č. 1472/13 o výměře 67 m2 označený jako
pozemek p.č. 1472/15, Šnajdr Petr část pozemku p.č. st. 35 o
výměře 8 m2 označený jako pozemek p.č. 1680, Kubla Jaroslav
část pozemku p.č. st. 34/3 o výměře 3 m2 označený jako pozemek
p.č. 1679, Mánek František část pozemku p.č. 109/2 o výměře 9
m2 označený jako pozemek p.č. 109/4, Mánek František a
Mánková Andrea část pozemku p.č. st. 33/1 o výměře 12 m2
označený jako pozemek p.č. 1678 vše k.ú. Kladeruby za cenu 30,Kč za m2,
2.20. členy komise na výběr dodavatele na projekt „ZŠ a MŠ
Kladeruby rekonstrukce ÚT“ ve složení Miroslav Hadaš, Čestmír
Menšík a Miroslav Menšík,
2.21. členy komise na výběr dodavatele na projekt „Letní třída –
altán“ ve složení Jaroslav Hrbáček, Bc. Dagmar Hermannová a
Ing. Miroslav Pelc

Z historie
Čísla popisná
Číslo popisné 52
Rok 1775 – Kundrát – domek na obecní půdě
Rok 1830 – Josef Janásek
Rok 1857 – Horák Jakub (* 5. 7. 1809) z Poruby, tesař a Anna (* 18.
5. 1810) roz. Janásková, syn Josef (* 17. 4. 1841), Barbora (* 28. 12.
1834), Anna (* 1838)
Rok 1869 – Horák Josef (* 17. 4. 1841) a Anna (* 1842) ze Skaličky,
syn Josef (* 1867)
Horák Jakub (* 1809) a Anna (* 1810) – výminkáři
Rok 1880 – Horák Josef (* 17. 4. 1841) a Anna (* 1842), syn Josef (*
1864), František (* 1870), František (* 1870), Ferdinand (* 1878)
Rok 1891 – Horák Josef (* 1841) – tesařský pomocník a Anna (*
1843), syn Josef – toho času voják, František (* 1870) a Ferdinand (*
1878) - svobodní
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Rok 1910 – Horák František (* 7. 4. 1870) a Cecilie (* 24. 2. 1871)
z Ústí u Hranic, syn Vojtěch (* 12. 12. 1898), František (* 19. 10.
1900), Josef (* 20. 12. 1904), Marie (* 4. 5. 1903), Františka (* 19. 3.
1907), Božena (* 4. 5. 1909) a dědeček Josef (* 1841) – vdovec
Rok 1950 – Horák František (* 19. 10. 1900, ┼ 12. 6. 1972) - kovář a
Marie (* 22. 8. 1905) z Rouského, Vladimír (* 1. 9. 1933), Věra (* 10.
3. 1935), Jarmila (* 11. 2. 1937)
Rok 1995 – Horáková Marie (* 1905, ┼ 18. 4. 2000) – vdova
Dům č.p. 52 stál na návsi a po roce 2001 došlo k jeho demolici. Dále
bylo č.p. 52 přiděleno na novostavbu rodinného domu manželům
Hadašovým.
Současnost – Hadaš Miroslav (* 11. 7. 1972) z č.p. 31 a Kateřina (*
22. 8. 1977) roz. Tvrdoňová, synové Jakub (* 2007) a Miroslav (*
2010)
Číslo popisné 53
Rok 1657 – Václav Susík
Rok 1668 – 1698 – Jan Koloprach a Kateřina
Pak Georg Řimák a potom Tomáš Řimák
Rok 1775 – Josef Kašík
Rok 1830 – Josef Žídek (* 19. 2. 1807) asi z č.p. 37 a Mariana (* 1. 2.
1807), Barbora (* 29. 10. 1830)
Rok 1857 - Josef Žídek (* 19. 2. 1807) a Mariana (* 1. 2. 1807), syn
Josef (* 22. 11. 1835) a František (* 1848), Barbora (* 29. 10. 1830),
Veronika (* 22. 6. 1838) a její dcera Františka (* 8. 6. 1856)
Rok 1865 – Žídková Barbora (* 1830), dcery Rosálie (* 1861) a
Veronika (* 1864), teta Veronika (* 1838), strýc František (* 1848)
Rok 1880 – Žídek František (* 1848) – svobodný a sestra Veronika (*
1838) – svobodná pomocnice v domácnosti
Rok 1895 - Žídek František (* 1848) – svobodný a sestra Veronika (*
1838) – svobodná pomocnice v domácnosti
Rok 1910 – Pelcová Rosálie (* 29. 9. 1868) – svobodná, její syn
Ferdinand (* 1. 12. 1897) a František (* 19. 12. 1899), matka Marie (*
24. 6. 1829) z Vidče
Žídek František (* 15. 2. 1848) a jeho sestra Veronika (* 1838)
Rok 1940 – Pelc František (* 19. 12. 1899) a Štěpánka (* 20. 12.
1900) z č.p. 4 roz. Adamíková, dcera Anežka (* 1. 3. 1931), matka
Rosálie (* 1868, ┼ 18. 8. 1951)
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Rok 1954 – Pelcová Štěpánka (* 1900) – vdova, Miškařík Jaroslav a
Anežka (* 1931), kteří si postavili rodinný dům v Komárovicích a
odstěhovali se tam. V roce 1980 povodeň č.p. 53 podemlela a domek
spadl. Pelcová Štěpánka dožila u dcery v Komárovicích. Poté bylo č.p.
53 přiděleno na novostavbu rodinného domu manželům Němcovým.
Současnost – Němec Zdeněk (* 12. 4. 1952) z Polic a Marie (* 28. 10.
1954) z č.p. 10, roz. Adamíková
Číslo popisné 54
Rok 1749 – Georg Adamík
Rok 1775 – Georg Adamík
Rok 1830 – Tomáš Řimák a Veronika (* 20. 5. 1790)
Rok 1857 – Jan Řimák (* 13. 7. 1826) a Mariana (* 4. 9. 1828), bratr
Tomáš (1. 12. 1829), Barbora (* 16. 6. 1818), Mariana (* 8. 12. 1831)
Rok 1869 – Jan Řimák (* 1826) a Mariana (* 1828) a syn František (*
1860)
Rok 1880 - Jan Řimák (* 1826) a Mariana (* 1828) a syn František (*
1860)
Rok 1895 – František Řimák (* 11. 11. 1860) a Františka (* 20. 3.
1864) roz. Kramolišová ze Stříteže, syn Josef (* 11. 9. 1885),
Františka (* 3. 1. 1887), teta Marie (* 8. 12. 1831) – svobodná, Řimák
Jan (* 1826) a Marie (* 1828) – výminkáři
Rok 1911 – Josef Řimák (* 12. 9. 1885) a Marie (* 19. 12. 1885)
z č.p. 1 roz. Hadašová, syn Arnošt (* 9. 1. 1911)
II. Řimák Josef (* 1860) a Františka (* 1864), syn Jaroslav (* 29. 9.
1898), maminka Mariana (* 1828) – vdova
Rok 1950 - Řimák Arnošt (* 9. 1. 1911, ┼ 27. 3. 1989) a Ludmila (*
28. 11. 1910, ┼ 6. 2. 1991) roz. Plesníková z č.p. 84, dcera Milada (*
17. 4. 1935), Božena (* 4. 11. 1938), Arnošt (*1. 7. 1944), Ludmila (*
19. 2. 1946), Josef (* 20. 10. 1950) a Marie (* 19.12. 1885, ┼ 27. 12.
1979) z č.p. 1
Ti si postavili na Dulici nový rodinný domek a hospodářskou budovu
č.p. 124. Pak došlo k demolici a č.p. 54 bylo přiděleno na novostavbu
rodinného domu manželům Klvaňovým.
Současnost – Klvaňová Ludmila (* 22. 5. 1946) roz. Adamcová z č.p
108, syn Vladimír (* 2. 9. 1971) a Marcela (* 23. 3. 1974) roz.
Indruchová a jejich děti Daniel (* 1992), Markéta (* 1993), Aleš (*
1999)
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Číslo popisné 55
Rok 1775 – Pavel Susík – domek na obecní půdě
Rok 1857 – Polešovský Jan (* 22. 2. 1809) a Mariana (* 1803),
František (* 12. 4. 1840), Barbora (* 28. 10. 1837), Rosalie (* 7. 4.
1851)
II. Matlafus Josef (* 14. 8. 1823) a Františka (* 8. 2. 1824)
Rok 1869 – Matlafus Josef (* 1823) a Františka (* 1824), syn Josef (*
27. 3. 1859)
Rok 1895 – Matlafus Josef (* 1859) – tesařský pomocník a Rosálie (*
6. 9. 1862) ze Lhoty u Choryně roz. Šteinerová, syn František (* 24.
10. 1887)
Matlafus Josef (* 1823) a Františka (* 1824) – výminkáři
Rok 1910 – Matlafusova Rosálie (* 1862) – vdova, syn František (*
1887), Marie (* 25. 9. 1892), Josef (* 20. 7. 1900)
Rok 1930 – Matlafus František (*1887) a Antonie roz. Pobořilová, syn
Arnošt (* 24. 12. 1913), Slávek (* 1917), Marie (* 1826)
Rok 1950 – Matlafus Arnošt (* 24. 12. 1913, ┼ 24. 3. 1990) a Anežka
(* 28. 3. 1920, ┼ 23. 9. 1997) roz. Křenková, syn Arnošt (* 19. 11.
1943), dcery Blažena (* 26. 9. 1945), Věra (* 26. 6. 1947)
Novostavba na Dulici, původní domek demolice.
Rok 1985 – Perutka František (* 26. 1. 1944) ze Zámrsk a Věra (* 26.
6. 1947) roz. Matlafusová, dcery Věra (* 4. 8. 1967) a Marcela (* 16.
2. 1973), babička s dědou Matlafus Arnošt (* 1913) a Anežka (*
1920)
Současnost – Perutka František (* 1944) a Věra (* 1947), Věra (*
1967) s dcerou Radkou (* 1987) a vnučkou Adélkou (* 2015)
Přepis a úprava z podkladů pana Mánka
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Základní škola a Mateřská škola Kladeruby
Kontakt:
www.zsmskladeruby.cz
Červen:
2. 6.
3.6.
15. – 19. 6.
19.6.
23.6.
26.6.
Červenec:
29.6. – 3.7.

Návštěva dopravního hřiště Valašské Meziříčí – ZŠ
Výlet MŠ do ZOO Ostrava
Škola v přírodě – hotel Mesit Horní Bečva – ZŠ
Kouzelník v MŠ
Návštěva akce „Hurá na prázdniny“
Předání vysvědčení, dětský den s rozloučením
s dětmi, které odchází do Kelče a s předškoláky.
Provoz MŠ
Letní prázdniny
Rekonstrukce topení

Srpen:
24.8. – 28.8.

Letní prázdniny
Rekonstrukce topení
Provoz MŠ
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Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kladeruby

Knihovna
Milí čtenáři a návštěvníci naší knihovny, spoluobčané. Zakoupili
jsme 33 nových knížek a máme je k dispozici. Také jsme vyměnili
červený soubor. A soutěž o nejlepšího čtenáře se rozjela. Na prvním
místě je Natálie Martináková, pak Anna Hermanová a na třetím místě
je její sestra Kateřina. Je to průběžné pořadí k 12. červnu.
Paní učitelka byla s dětmi v rámci družiny na návštěvě knihovny,
návštěvníků bylo 13.
Do konce školního roku plánujeme ještě jednu takovou návštěvu.
Také plánujeme ještě jeden nákup nových knih.
Pro zajímavost - zkuste si stopnout, kolik stránek přečtete za 1 hodinu.
Možná Vás to příjemně překvapí a podnítí k pravidelnější četbě. A
také jeden podnět - zkuste dětem, které ještě do školy nechodí,
pravidelně číst. Myslím, že to zlepší jejich představivost.
Všem Vám přeji pěkné léto a odpočinek třeba s knihou, která
nemusí být zrovna z naší knihovny.
Antonín Novosad, knihovník
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Kostel a vše okolo něj
Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kladerubech, milí farníci,
na konci školního roku a uprostřed roku kalendářního občanského,
prožívá církev v naší zemi velké dny Národního eucharistického
kongresu. V neděli 10. května jsme prožili ve farnosti slavnost
prvního svatého přijímání dětí, z Kladerub poprvé přijímal Marek
Menšík a Julie Urbanová. Děkuji všem, kdo budete tyto nejmladší
členy našeho společenství povzbuzovat k životu z víry.
Pro školní děti navštěvující vyučování náboženství se pátek 15.
května stal dnem výletu do Olomouce. Diecézní eucharistický kongres
pro děti měl podobu setkání při mši svaté s otci biskupy Mons. Janem
Graubnerem a Mons. Josefem Hrdličkou, prohlídky olomoucké
katedrály a závěrečné adorace, kterou v kostele sv. Michala v
Olomouci vedl otec místoděkan z Valaškého Meziříčí P. Pavel Stefan.
Díky skvělé organizaci a díky doprovázejícím rodičům se nikdo
neztratil a skoro osmdesát dětí z naší farnosti bude mít krásnou
vzpomínku na Rok eucharistie 2015.
V sobotu se do Olomouce vypravilo z farnosti asi třicet lidí, kteří
se účastnili Diecézního eucharistického kongresu pro dospělé. V pěti
olomouckých kostelích si během dopoledne vyslechli přednášku na
téma eucharistie a život ve farnosti. Každý z přednášejících kněží se
věnoval dle své zkušenosti a zaměření jinému úhlu pohledu. Velice
mě zaujal program připravený P. Pavlem Stuškou, farářem v Libině,
který dokázal zapojit do své přednášky velké množství lidí ze své
farnosti a tři manželské páry, které vyprávěly o své životní zkušenosti
s přijímání Pána Ježíše v eucharistii. Po obědě z vlastních zásob ještě
proběhla v každém kostele adorace Nejsvětější svátosti a na jejím
závěru se zformoval eucharistický průvod včele s ministranty, rodiči
doprovázejícími malé děti a s dechovou hudbou. V průvodu nesl kněz
v monstranci eucharistického Ježíše, jeden za druhým se průvody
zapojovaly až kolem Univerzitní knihovny a arcibiskupského paláce
došly na dómské náměstí a vstoupily do katedrály. Vyvrcholením
Diecézního eucharistického kongresu byla mše svatá za účasti asi
dvou tisíc věřících slavená otcem arcibiskupem.
12
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Ve čtvrtek 4. června jsme v Kelči na náměstí slavili Slavnost
Těla a Krve Páně. Za slunečného počasí se sešlo na dvě stě farníků z
města Kelče, Kladerub i všech obcí farnosti. Průvodem jsme po
skončení mše svaté vyšli do farního kostela a zastavovali čtyřikrát u
připravených oltářů, které vyzdobili věřící z jednotlivých obcí.
Kladeruby již několik let zdobí oltář u základní školy. Letos byla
patronkou tohoto oltáře svatá Kateřina Sienská, italská mystička,
učitelka církve a spolupatronka Evropy.
Všechny farníky z Kladerub prosím, aby se do prožívání Roku
eucharistie zapojili i o nadcházejících prázdninách tím, že se
vynasnaží účastnit nedělní mše svaté i v době dovolených! Požehnané
letní dny všem kladerubským přeje
o. Jan Bleša, farář

TJ Kladeruby
Kontakt
TJ Kladeruby, Kladeruby, 756 43
e-mail: tjkladeruby@seznam.cz
Web: www.tjkladeruby.wz.cz
Kladerubský fotbal zažil v minulých měsících vydařené a velice
plodné období. Zimní příprava přinesla své ovoce a během jarní části
jsme neokusili hořkost porážky. Téměř všechny zápasy jsme brali
plný počet bodů, s Horní Bečvou po penaltovém rozstřelu body dva a
poslední zápas jsme na penalty prohráli a tak jsme si připsali pouze
bod za remízu v základní hrací době. Konečný součet nám přinesl
vytoužené první místo ve IV. třídě OFS Vsetín a zajistili jsme si tak
postup do vyšší III. třídy. Vysněný postup jsme oslavili po posledním
domácím zápase. Po tomto zápase jsme si převzali pohár vítězů IV.
třídy a přijmuli gratulace od pana starosty a místostarosty. Tento
triumf je však velkým závazkem do budoucna, kdy bychom rádi a
především v hojném počtu hráčů ve III. třídě zůstali a ukázali, že
fotbal v Kladerubech je na solidní úrovni. Děkujeme všem
fanouškům, kteří navštěvovali domácí i venkovní zápasy a stáli při
nás. Velký dík patří obci Kladeruby za podporu.
13
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Za zmínku jistě stojí úspěch mladého Filipa Menšíka, byl nominován
do užšího výběru hráčů do 12-ti let a reprezentoval OFS Vsetín na
finále okresních výběrů ČR. Tito borci obsadili celkové 2. místo.
Během jarních měsíců jsme byli nuceni změnit adresu našeho webu.
Nový
web
ve
starém
kabátě
najdete
na
adrese:
www.tjkladeruby.wz.cz. Zde jsou umístěny veškeré výsledky letošní
sezóny, fotografie a nově také sekce Mládež, ve které naleznete
základní informace o našich nejmladších členech a také fotografie.
Sezóna skončila, avšak fotbalisté mají již teď v hlavách plány jak na
zvelebování areálu, tak i na pořádání akcí pro Vás. Tradiční turnaj O
pohár starosty obce je naplánován na sobotu 18. července. Sněhulky
jsou již teď nažhavené na Dračí lodě v Kelči 15. srpna a předběžné
datum pro Skaličku je stanoveno na 29. srpna. Věříme, že společnými
silami ukážeme týmového ducha obou kladerubských posádek stejně
jako na loňských dračích lodích.
Přejeme Vám všem krásné prožití prázdnin, ještě jednou děkujeme za
návštěvnost a podporu během sezóny a těšíme se na Vás na jakékoli
akci.
Za TJ Kladeruby Tomáš Gerla
Plánované akce:
18.7.2015
15.8. 2015
(29.8.2015)

O pohár starosty obce
Dračí lodě Kelč
Dračí lodě Skalička

TABULKA IV. TŘÍDY OFS VSETÍN 2013/2014
Pořadí

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

57:22

39

(14)

1.

Kladeruby

16

12

2

2

2.

Zubří B

16

11

3

2

64:25

36

(12)

3.

Police

16

9

2

5

44:34

31

(5)

4.

Střítež B

16

6

5

5

42:37

28

(-1)

5.

Mikulůvka

16

8

1

7

42:44

25

(1)

6.

Choryně B

16

6

2

8

33:39

21

(-4)

7.

Velká Lhota

16

5

1

10

33:49

16

(-8)

8.

Horní Bečva B

16

3

3

10

44:58

12

(-12)

9.

Krhová B

16

1

3

12

23:74

8

(-18)
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Vítězové IV.třídy mužů OFS Vsetín sezóny 2014/2015
Nahoře zleva: Menšík Čestmír, Pavelka Alois, Mánek Martin, Dobeš
Martin, Vlach Michal, Gerla Tomáš, Martinák Petr, Pelc Marek,
Dobeš Lukáš, Orel Jaroslav
Spodní řada zleva: Kopřiva Jiří, Hadaš Radek, Pečenka Tomáš, Gerla
Lukáš, Pelc Dušan, Škařupa Martin, Erla Zdeněk

SDH Kladeruby
Kontakt
SDH Kladeruby, Kladeruby, 756 43
web: www.sdh-kladeruby.cz
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči, milí čtenáři
Slunce už ukazuje svou letní sílu, dny jsou prozářeny jeho
paprsky, teplé dlouho očekávané letní dny jsou zde a to je předzvěstí
nadcházejících prázdnin, kterých si jako vždy užijí nejvíce děti.
Nastává období dovolených, táborů domácích „grilovaček“. Jistě není
mezi čtenáři nikdo, kdo by nezaslechl ze sdělovacích prostředků o
15
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minimálních srážkových úhrnech v období několika předchozích let.
Sucho a velké teploty, které jsme letos již pocítili, jsou každoročně
velkým rizikem vzniku požárů. Proto bychom pro vás měli malá
doporučení. Nerozdělávejte zbytečně ohně v blízkosti luk, v lesích a
v blízkosti stodol a obytných budov. Pokud budete chtít pro své děti
připravit doma táborák nebo si něco ugrilovat, prosím zabezpečte
otevřená ohniště proti samovolnému rozšíření ohně. Mějte připraven
aspoň kbelík vody pro případ nenadálého rozšíření ohně. Nikdy
neodcházejte od ohnišť, krbů a venkovních topenišť dokud oheň řádně
neuhasíte a nepřesvědčíte se o úplném vyhasnutí. Zabezpečte
iniciátory ohně – zápalky, zapalovače atd. před malými dětmi. I při
sebevětší opatrnosti se může stát, že může dojít k nekontrolovanému
rozšíření ohně. Pokud se vám oheň rozšíří třeba na zahradě či vašem
pozemku a vy jej svépomocně uhasíte, nestyďte se a tuto událost
nahlaste na linku 150. Při hlášení uveďte místo, kde k události došlo,
své jméno a kdy k události došlo. Hasičský záchranný sbor k vám
vyšle vyšetřovatele, který místo události prohlédne, proměří
termokamerou a provede zápis o této události. Nemusíte mít obavy, že
budete platit pokutu. Vyšetřovatel situaci vyhodnotí a dá vám
doporučení jak dál postupovat. Mnohdy mohou být skrytá ohniska
požáru, které pouhým okem nevidíte, oheň se může znovu vznítit a
může dojít k velkým a nepříjemným škodám. Nebojte se nějakých
pomluv a řečí sousedů, že jste volali hasiče z důvodu vaši
neopatrnosti. Stát se může cokoliv a komukoliv. Je potřeba se k tomu
postavit čelem a udělat vše pro to, aby se tato situace vyřešila….
Hrdina není ten, kdo takovéto události zatajuje, ale hrdina a
charakterní člověk je ten, který situaci řeší. Kde je dobrá prevence,
není potřeba represe. Pokud byste zpozorovali oheň na volném
prostranství, polích, loukách v lese atd. ihned volejte linku 150 nebo
112. Při ohlašování zachovejte klidnou hlavu a postupujte dle pokynů
operačních důstojníků, kteří od vás vyzví potřebné informace,
potřebné k vyhodnocení události a na základě vašeho popisu pošlou
patřičnou techniku a svolají jednotky dle potřeby nutné k uhašení
požáru. Pokud uslyšíte v naši obci varovný zvuk hasičské sirény,
znamená to, že je svolávána výjezdová jednotka k likvidaci požáru
nebo pomoci u mimořádných událostí. V tomto případě se prosím
nezdržujte v blízkosti hasičské zbrojnice, nevstupujte do ní, ani
nevynášejte žádné hasičské prostředky – hadice, stříkačku atd. Pokud
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budou hasiči s čímkoliv chtít pomoct, sami Vás o to požádají.
V případě vyhlášení poplachu je hasičská zbrojnice místem jen pro
členy výjezdové jednotky. Víme, že každý se snaží pomoct, ale
horlivost jedinců nehasičů je spíš na škodu a nikoliv přínosem. Hasiči
vědí, kde mají uloženy potřebné věci ke zdolání mimořádných
událostí a vědí jak postupovat. Při pohybu nepovolaných osob
v prostorách zbrojnice může dojít ke zranění chaosu atd. Je naprosto
přirozené, že každá nepříjemnost se stává rychlou senzací. V případě
likvidace mimořádné události dbejte prosím pokynů hasičů.
Nepřibližujte se k ohni a k požářišti!!!! Platí zde stejné pravidlo jako
při výjezdu. Pokud budou hasiči potřebovat pomoc, sami Vás o ni
požádají. Věřme a přejme si, aby výše uvedené informace nebyly
potřebné a letní měsíce jsme prožili v klidu, pohodě a radosti.
Ještě několik dní a rok se přehoupne do své druhé poloviny. Od
vydání posledního – jarního zpravodaje se v našem sdružení událo
spousta společenských akcí, které jsme prožili společně s vámi, a je
dobré si některé z nich připomenout. V sobotu 28. března jsme dovezli
kmen smrku na tradiční Máj. Kmen jsme jako každý rok- již po
desetiletí připravili a nechali vysychat. Začátkem dubna naši bratři
provedli sběr starého železa. Velké poděkování patří zvláště
mysliveckému sdružení, které rušilo starou bažantnici v Osušníku a
kovový odpad nám darovali. V sobotu 25. dubna jsme tradičně
s bratry hasiči z okolních i zahraničních sborů uctili památku našeho
patrona na mezinárodní hasičské pouti na sv. Hostýně. Otec
Arcibiskup Jan měl při slavnostní mši sv. náš hasičský ornát. Náš sbor
byl jedním ze 150 sborů, který nesl v čele slavnostního průvodu náš
hasičský prapor. Druhý den v neděli 26. dubna naši bratři nesli
slavnostní prapor u příležitosti uctění našeho patrona ve farním
kostele v Kelči. Otec Jan Bleša sloužil mši sv. v našem ornátu.
V neděli 10. května jsme se ještě jednou účastnili s praporem oslav sv.
Floriána v Choryni. 29. dubna jsme v podvečer za pomoci mužů
z obce postavili máj. Stavění se opozdilo, jelikož jsme sháněli
potřebné množství dobrovolníku na jeho postavení. Chlapi se sešli a
máj jsme zdárně postavili. Je dobré, že se nám tuto tradici daří udržet
již dlouhá desetiletí bez přestávky. Máj již druhý rok stojí na
prostranství za kostelem. Už jen několik málo pamětníků by dokázalo
říct, kde a na kterých místech ve vesnici máj stával. Druhý den 30.
dubna jsme společně pálili čarodějnice u rybníku v Osušníku.
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Odpoledne a podvečer patřil zejména dětem, pro které byly připraveny
soutěže a byla vyhodnocena nejlepší čarodějnice. Večer pak přišla
posedět a pobavit se velká spousta hostů. Díky příznivému počasí se
akce povedla a spousta z vás se myslím dobře bavila. Vám všem, kteří
jste do Osušníku zavítali, za nás hasiče děkuji.
V pátek 8. května došlo u nás k setkání zástupců soutěžních
týmů před okrskovou soutěží v požárním sportu. Při tomto setkání
bylo provedeno rozlosování startovních čísel a delegace rozhodčích.
Samotná soutěž se konala za skoro letního počasí v krásném areálu TJ
Kladeruby na hřišti „ U mlýna“ v sobotu 16. května. Samotné soutěži
předcházely náročné přípravy, ať již samotných startovních drah a
technického zázemí, tak i příprava občerstvení. Překážky nám
zapůjčily sbory z Kunovic a Lešné. Velké poděkování patří panu
Miroslavu Hadašovi za pomoc při svozu překážek. Do samotných
příprav se zapojil celý výbor sboru, za což všem patří poděkování,
neboť mnozí z nás celý týden věnovali své osobní volno jen pro hasiče
a zdárné zabezpečení této akce. Samotná soutěž probíhala bez
sebemenších komplikací. V kategorii muži soutěžilo 12 družstev,
v kategorii ženy zápolilo 5 družstev a své síly změřilo také 5 družstev
mužů nad 35 let. V kategorii muži soutěžily mužstva z Kladerub,
Němetic, Loučky, Babic, Komárovic, Polic, Kunovic, Lhoty u Kelče,
Choryně, Kelče, Podolí a Branek. Družstva žen postavily sbory
z Kladerub, Choryně, Kunovic, Polic a Komárovic. Veteráni se sjeli
z obcí Kladerub, Polic, Loučky, Babic a Podolí. Soutěž se skládala ze
dvou částí. Z disciplíny 100 metrů překážek a požárního útoku. První
disciplínu plnila družstva mužů a žen, druhou disciplínu plnila
družstva mužů nad 35 let, družstvo mužů i družstvo žen. Po
napínavém soutěžním klání jsme soutěž v podvečerních hodinách
ukončili. Všechny družstva byla odměněná diplomem, vítězná
družstva byla odměněna i pohárem. Poháry předal za naši obec
starosta pan Miloš Konečný. Výherci v kategorii mužů byla družstva:
1. Babice, 2. Kunovice, 3. Komárovice; v kategorii ženy: 1. Kunovice,
2. Komárovice, 3. Choryně.
V kategorii muži nad 35 byla
nejúspěšnější družstva: 1. Babice, 2. Police, 3. Loučka. Vyhodnocení
se protáhlo i pro to, že jsme v ten den hráli jeden z rozhodujících
zápasů v MS hokeji. To že mezi hasiči je velké množství fanoušku
hokejového sportu bylo znát, neboť všichni sledovali zápas na
18

Kladerubský zpravodaj

léto 2015

připravené plazmové televizi. Všem, kdo se na přípravách a průběhu
okrskové soutěže podíleli, patří upřímné poděkování.
V sobotu 6. června přijali naši bratři pozvání na oslavy výročí
130 let založení sousedního Braneckého sboru. Na těchto oslavách
jsme byli přítomní s praporem a ornátem. Ve čtvrtek jsme jako dlouhé
roky v minulosti doprovázeli Nejsvětější Svátost, při oslavách svátku
Těla a Krve Páně. Při průvodu jsme nesli baldachýn. Poté jsme přijali
pozvání Otce Jana na malé pohoštění, za které mu touto cestou
děkujeme. V neděli 7. června byl náš ornát zapůjčen na svěcení
hasičského auta do sousedních Polic.
Od začátku roku jsme se společně sešli na 6 výborových
schůzích.
V neděli 21. června je náš sbor pozván s praporem a ornátem do
Loučky na oslavy 120 let založení tamního sboru. Naši sportovci se
připravují na pohárové soutěže, které budou v Lešné a Němeticích.
Výjezdová jednotka bude prověřena v červenci při prověřovacím
cvičení v dálkové dopravě vody v Němeticích a v září v naši obci, kde
bude prověření hlavně strojníků při sání z přírodního zdroje.
Od 2. do 6. června budeme hostit děti s rodiči z partnerských
Kladerub nad Oslavou. Zabezpečení jejich pobytu jsme si vzali za své.
Na průběhu návštěvy se jako tradičně bude podílet i naše obec.
Budeme rádi za vaše setkání s Kladerubskými. O průběhu jejich
návštěvy a programu vás budeme informovat.
Milí spoluobčané, jménem sboru dobrovolných hasičů vám přeju
pohodové prázdniny plné krásných, veselých a nezapomenutelných
zážitků.
Starosta SDH Michal Sváček
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Myslivecké sdružení Doubrava Kladeruby - Němetice
Kontakt
Myslivecké sdružení Doubrava Němetice - Kladeruby, 756 43
web: msdoubrava.xf.cz
Myslivecký spolek Doubrava se sídlem v Kladerubech
Vážení spoluobčané a přátelé přírody,
Léto, prázdniny a sním spojené nejrůznější festivaly a dovolené, jsou
již za dveřmi. V našem areálu budujeme novou pergolu pro
společenské a kulturní akce. Připravujeme bažantnici na odchov
bažantí zvěře. S tímto souvisí i zajištění krmiva, které nám
poskytne ZD Kelečsko po odpracování brigádních hodin. Na Juhyň
jsme vypustili mladé kačenky. Pokud chodíváte k hřišti koupat vaše
pejsky, prosíme o kontrolu okolí, zda se v blízkosti tyto kačenky
nevyskytují. Na žádost pana starosty jsme dali další kačenky i na
potok v naší obci. Obměnou, kterou v uplynulých týdnech prošlo
naše sdružení je změna názvu, který nově zní: Myslivecký spolek
Doubrava se sídlem v Kladerubech.
Červen je měsícem myslivosti a zároveň je tato doba kladením
mláďat srnčí zvěře. Objevují se mladí zajíci a bažanti. Proto je
nežádoucí v této době nechat v přírodě volně pobíhat Vaše psy. Rádi
bychom Vám chtěli poděkovat za pochopení. Současně bychom
chtěli upozornit spoluobčany, že pokud v přírodě naleznete mláďata
srnčí či zaječí zvěře, abyste v žádném případě na ně nesahali a zvěř
neodnášeli. Nejedná se o opuštěné mládě, nýbrž o mládě schované.
Pro následující letní měsíce chystáme pro veřejnost bohatý kulturní
program. Před necelým měsícem proběhlo myslivecké odpoledne
v Němeticích. Další z akcí, kterou máme v plánu, je naše tradiční
amatérské střelecké klání zvané Krkoška cup, která letos bude dne
11.7.2015 v mysliveckém areálu. Začátek akce předpokládáme jako
již předešlé roky okolo 13 hodiny odpolední.
Milí spoluobčané, přátelé přírody a myslivosti, na všechny námi
pořádané akce Vás srdečně zveme a rádi se s Vámi setkáme!
Za členy a hosty mysliveckého sdružení
Petr Martinák
20

Kladerubský zpravodaj

léto 2015

Souhrn akcí konaných v obci
Červen:
13.6.
26.6.
Červenec:
2. – 8.7.
11.7.
18.7.
Srpen:
8.8.
15.8.
29.8.
září

Myslivecký výlet v Němeticích
Dětský den u školy
Návštěva z Kladerub nad Oslavou
Krkoška CUP
O pohár starosty obce
Volejbalový turnaj s otevíráním hřiště
Účast obecních týmu na „Dračích lodích“ v
Kelči
Účast obecních týmu na „Dračích lodích“ ve
Skaličce
Zábava na ukončení prázdnin
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Služby
KUŘICE
ze šlechtitelských programů HENDRIX GENETICS a DOMINANT
DOVOZ ZDARMA AŽ DO KURNÍKU !
Špičkové nosnice o snášce 280–310 vajec, ve výborné kondici, vakcinační
program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě
a pseudomoru. Informace zašleme e-mailem.
program HENDRIX GENETICS

program DOMINANT

Modrý

Sussex Červeně žíhaný

Černý Koroptví (Vlaška)

TERMÍNY DOVOZU:
SOBOTA 4.července - program DOMINANT 12-týdnů, cena 140,SOBOTA 1.srpna - program HENDRIX GENETICS 14-týdnů, cena 150,SOBOTA 22.srpna - program HENDRIX GENETICS 17-týdnů, cena
180,- SOBOTA 5.září - program DOMINANT 19-týdnů (před snáškou), cena
190,OBJEDNÁVKY: Kuřice je nutno objednat. V objednávce uveďte termín,
druh a počet, adresu včetně PSČ a telefon. Objednávku potvrdíme a kuřice
přivezeme na adresu. Dobu dojezdu upřesníme 2-3 dny předem.
TELEFON: 722 162 246 E-MAIL: Farmicka.Orlik@seznam.cz
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Lidé lidem
Příběh kladrubů
Lk 3:4 „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast
bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude
přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení“
Slovo „kladrub“ (známé i v podobách kladerub, kladorub) nepřešlo
do moderní češtiny a tak jeho význam již nemusí být
současníkům známý. Přesto jeho stopa zůstala
zachována v názvu několika obcí, jejich místních
částí nebo osad, které své názvy v době svého
založení získaly přeneseně od pojmenování svých
obyvatel, resp. jejich obvyklého způsobu obživy řemesla. V moderní češtině odpovídá významu slova
„dřevorubec“.
Jen v Čechách existuje na 12 sídel s názvem Kladruby (viz mapka).
Z nich
obecně
známé
jsou
nicméně jen dvě –
Kladruby
v okrese
Tachov
díky
starobylému
klášteru z 12.
století a Kladruby
nad Labem (u
Pardubic)
díky
známým
ušlechtilým bílým
koňům
–
běloušům, jejichž
tradice chovu
pochází již z doby císaře Rudolfa II.
Kromě toho na Moravě existují naše Kladeruby, Kladeruby nad
Oslavou u Třebíče a Kladoruby jako místní část města Letovice
severně od Brna.
Jejich výskyt a rozmístění v mapě prozrazuje 2 věci. Za prvé jde o
fenomén hlavně z Čech, na Moravu odtud přenesený. V Čechách
díky vyššímu výskytu lze vysledovat
zákonitou vazbu na hlavní obchodní
trasy (zemské stezky) a zemské brány.
V těchto místech se soustřeďoval veřejný
zájem uplatňovaný panovníkem –
českým knížetem. Tento zájem byl rázu
jednak dopravního, obchodního, tak i
fiskálního a
obranného.
Český kníže
jsa si vědom, že nelze
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prosperitu české země založit nadále na výbojích směrem severním a
východním, neboť v tom mu od 10. století bránily nově vzniklé
sousední státy polský a uherský, pochopil, další ekonomický rozvoj
země závisí na obchodu se zahraničím, který přinášel nová odbytiště
pro tuzemskou produkci, ale i nové podněty ve formě
technologických a organizačních inovací. V zájmu těchto cílů však
musel zároveň zajistit kníže průchodnost a bezpečnost na zemských
stezkách, ale také obstarat dostatečné daňové příjmy, z nichž by
mohl financovat tyto veřejné služby.
Jak se zdá, záměr to byl úspěšný, jak
můžeme vidět srovnáním obou zelených
mapek. Jedna ukazuje rozšíření lesů ve 12.
století, druhá o století později. Kladrubové
nebyli samozřejmě placeni z daní, ti
představovali neurozený chudý lid. Ti
obvykle dostali do správy kus lesa a jako bonus nabídku osvobození
od všech zemských berní, pokud cestu vedoucí udrží průchodnou a
bezpečnou pro zahraniční obchodní karavany. Panovník jako majitel
lesů každý rok s družinou přijel a výkon kladrubské služby osobně
kontroloval. Na určených místech – vyvýšených kopcích zřídil
stráže.
Kladrubové dle všeho měli udržovat cesty v řádném stavu – to po
dobu míru. V okamžiku napadení vnějším nepřítelem je měli
zatarasit pokácenými stromy. Kladrubové tedy neměli zřejmě za
úkol obstarávat dřevo na otop a pro stavební účely, ale spíše měli
funkci, kterou má dnes Ředitelství silnic a dálnic, tj. zpevňovat cesty.
V bažinatém terénu museli klást dříví jako
tzv. hatě, aby se průchozí nepropadali.
V lesním terénu čistili průchod cestou od
dorůstajících náletových dřevin. Dle výkladu
jazykovědců české slovo „cesta“ vzniklo
právě od slova čistit (staročesky čěstěti).
Z hlediska všech známých Kladrub mají
výsadní postavení Kladruby v okrese Tachov. Byly založeny na
přelomu 11. a 12. Století na vidlici cest od západu z Bavorska (prvá
cesta vede od Norimberka přes dnešní Rozvadov, druhá přes
Domažlice). V roce 1115 zde kníže Vladislav I. založil klášter
benediktinů, kteří sem přinesli křesťanství, kulturu, civilizaci, dali
vzniknout městu a spravovali a hospodářsky rozvíjeli zdejší území.
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Na tradici kladrubů navazuje volně i privilegium známých Chodů, ti
jsou známi především strážní službou na hranicích, ale také strážili
zdejší lesy proti pytlákům, udržovali zdejší cesty.
O zarubání cesty při napadení nepřítelem je známo z Kladrub nad
Doubravou – na Vysočině na tzv. libické stezce, která spojovala
Čechy a Moravu.
Naše Kladeruby bezesporu měly na počátku funkci stejnou, byly
osadou dřevorubců, kteří měli zajisit průchozí cestu na severovýchod
do Polska k Těšínu a Krakovu, ale také přes Raciborz až na sever
k přístavu Gdaňsk, odkud kupci odpradávna vozili vzácný jantar.
Dodnes je v místním názvosloví udržován název Dubová cesta a
Lužnicová cesta. Na trase od Kroměříže a Hostýna se nacházejí
Provodovice a jejich obyvatelé tu nebyli od toho, aby chodili někam
pro vodu, ale od výkonu služby pro knížete zvané „provod“, která
znamenala, že pokud se objevil kníže a jeho družina, byli zdejší
povinni je provést po neznámém území – bažiny kolem Juhyně
mohly být tehdy opravdu zrádné a kraj byl mnohem méně osídlen
než dnes (tedy poskytnout průvod nebo doprovod). To také
dosvědčuje, že zde cesta už dávno vedla. Dalším důkazem může být
prodej statku Kroměříž na počátku 12. století olomouckým knížetem
Otou III. Černým biskupovi Janu Břichatému. Pokud ke vzdálenému
Kroměříži patřily statky na Kelečsku, pak bezesporu sem od
Kroměříže vedla cesta, aby sem mohli proudit noví osadníci a do
Kroměříže dávky v naturáliích, aby se investice do nového
osídlování rentovala.
O Dubové cestě už zazněla zmínka v souvislosti s těžbou uhlí, právě
Na Dubové bylo jedno z míst těžby. Tato cesta vedla od
Plesníkového severním směrem k Doubravě a asi i dále přes Bečvu,
dále pokračovala ve směru na dnešní Vysokou, Dub, Polouvsí,
Jeseník nad Odrou, Studénku, Ostravu a Raciborz. Lužnicová cesta
vedla v prodloužení dnešní Dulice směrem severovýchodním na
Porubu, Palačov, Starý a Nový Jičín, Příbor, Frýdek-Místek, Těšín a
Krakov. Názvy Poruba a Palačov svědčí o tom, že na práci našich
předků z Kladerub navazovala na druhém břehu Bečvy práce
poddaných pána z Hückeswagen, který založil kolem roku 1240 hrad
Starý Jičín a panství za Bečvou dostal od krále v léno za věrné
diplomatické služby.
Další cesty vedly do Uher korytem Bečvy na území naší obce byly
zvány jako Drahová cesta a Potoková cesta. Drahová vedla pod
25

Kladerubský zpravodaj

léto 2015

Choryňskou stráží nad Juhyní směrem k dnešní Choryni a dál proti
proudu Bečvy a potom Vsetínské Bečvy k Lyskému průsmyku u
dnešní Horní Lidče. Potoková cesta vedla přes Juhyň a na Sedliska,
po jejichž překročení pokračovala po proudu potoka Loučky
k dnešní Poličné a odtamtud opět proti proudu Vsetínské Bečvy.
Lužnicová a Dubová cesta ztratila svou dálkovou funkci po založení
města Kelč (doloženo k roku 1267), kdy biskup Bruno rozhodl o
přeložení cest na přímé trasy od Kelče (cesta na Starý Jičín pak vedla
přes Němetice a dnešní Hustopeče, cesta na Ostravu přes Zámrsky a
Milotice). Dnes už tyto zapomenuté polní cesty slouží jen místním
traktoristům, myslivcům a ojediněle ke svozu dříví z lesa a jejich
historický význam si už nikdo neuvědomuje. Lužnicová cesta byla
zřejmě v 16. století také přerušena zaplavením – vznikl rybník
Rzový. O toto území pak vedli spor majitelé Choryně – Choryňští
z Ledské s obcemi Hustopeče a Kladeruby. S tímto aktem také asi
souvisí zánik tvrze v trati Nivy u Hustopeč.
V 11. a 12. století český kníže neměl k dispozici firmy jako
Metrostav, Skanska a jiné, neexistoval beton, projektanti, kteří by
navrhli most na vysokých pilířích přes řeky a močály, tunely skrz
strmé hory. Vše bylo na píli a umu našich předků kladrubů. Místo
projektanta musel zvolený předák projít svěřenou oblast pralesa a
najít nejlepší průchozí cestu, která koně neunaví příliš prudkým a
táhlým výstupem do kopce, hledal tedy sedlo mezi kopci, v nižších
místech vedl cestu podél říček a potoků. Musel se přebrodit přes
bažiny a najít suchá místa, kde lze bez problémů přejít, jak je to
zachováno v názvu Suchdola nad Odrou.
Za tuto tvrdou dřinu je kníže odměnil osvobozením od daní na dobu
20 až 30 let (tehdy ještě v podobě naturálních dávek) a dal jim tuto
krajinu k užívání se všemi výnosy a požitky, ať v podobě
zemědělské úrody, dřeva v lese, lovu zvěře, možnosti založit si svá
obydlí, která pak soustředěna uspořádaně dají vzniknout obci. Pro
zakládání domů si vybírali nejdříve suchá a vyvýšená místa, kam
povodně na jaře nedosáhnou a kde je výhled do okolí. Tak vznikla
nejstarší obydlí na dnešní Dulici a přes potok naproti na druhé straně
kolem dnešního potoka. A když se cesty přesunuly jinam a toto
poslání naši předkové ztratili, přeorientovali se na běžnou
zemědělskou činnost, protože už tehdy bylo kolem obce dost
zemědělské půdy, kterou získali předtím vykácením, vypálením lesa.
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Takový je zhruba začátek
obce jménem Kladeruby.
Snad jen, že obchod mezi
Moravou a Polskem nebyl
tak rozvinutý jako obchod
mezi
Bavorskem
a
Čechami,
proto
naše
Kladeruby
nedosáhly
takové slávy a věhlasu jako
Kladruby na západě země.
I tak jsme se mohli
přesvědčit, že Kladeruby naše a Kladruby u Tachova mají z hlediska
svých počátků mnoho společného. A jako Kladruby ztratily část
svého postavení, když český král založil sousední hornické město
Stříbro, tak Kladeruby ztratily svůj dopravní význam po založení
města Kelče biskupem Brunem ze Schaumburka.
Ing. Pavel Večeřa

Společenská kronika
Jubilanti
Červen:

Večeřová Marta
Sváčková Pavla
Hrbáčková Marie

Červenec: Zimmerová Anna
Pelc Stanislav
Srpen:
Kubíková Eva
Pavelková Jiřina
Škařupová Helena
Menšík Jaoroslav
Strnadová Marie

9.6.
17.6.
19.6.

92 let
60 let
80 let

7.7.
21.7.
5.8.
8.8.
17.8.
23.8.
28.8.

80 let
85 let
70 let
86 let
70 let
70 let
95 let

Všem jubilantům blahopřejeme.
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Sňatky
Kristýna Škařupová * Martin Vičan

20.6.2015

Novomanželům blahopřejeme.

Narození
Eliška Čočková
Martin Hrabovský

28.4.2015
5.6.2015

Rodičům našich občánků blahopřejeme.

Další vydání vychází září 2015
Kladerubský zpravodaj vydává Obec Kladeruby. Povoleno
Ministerstvem kultury v Praze, odborem médií a audiovize
dne 15.4.2011 pod evidenčním číslem MK ČR E 20147.
Vychází jednou za 3 měsíce. Za redakci Bc. Dagmar
Hermannová, Marcela Klvaňová a Květuše Kabeláčová.
Písemné příspěvky, inzerci a jiné zasílejte na email
kladerubskyzpravodaj@gmail.com. Uzávěrka je 15. den v měsíci před
dalším vydáním.
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