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Milí spoluobčané,
Dovolte, abychom Vás informovali o dění v naší obci.
Naše malebná vesnička prochází neustálými změnami a právě v dnešní době, kdy svět
prochází informačním boomem, je i pro nás důležitá informovanost našich občanů. Obec
Kladeruby využívá k rozšíření důležitých informací obecní rozhlas. Na přelomu tohoto roku
se obec aktivně připojila k prezentaci obce a šíření informací na internetu. Na adrese
www.kladeruby.cz se může připojit každý internetový uživatel. Nyní jsme přistoupili
k dalšímu důležitému zdroji – náš kladerubský zpravodaj (jehož první vydání právě držíte)
bude vycházet v tříměsíčním intervalu.
Obec Kladeruby má velice bohatou tradici a historii. Díky spolupráci s panem
Františkem Mánkem, kronikářem obce Kladeruby, máme dostatek informací, které můžeme
využít. Přidáme rovněž nezbytné informace z kostela sv. Cyrila a Metoděje, ze Základní a
Mateřské školy a z Knihovny. V obci mají velmi dlouholetou tradici místní spolky. Aktuálně
zde fungují tři spolky, které pro spoluobčany připravují různé společenské, kulturní,
sportovní a užitečné akce. Každý spolek bude mít svůj vlastní prostor pro svou prezentaci.
Samozřejmostí obecních zpravodajů je Společenská kronika a přehled společenských akcí
v obci. Dále pak nejdůležitější informace z OÚ Kladeruby.
Věříme, že tento zpravodaj najde v obci to správné uplatnění. Okolní obce svůj
zpravodaj vydávají pěknou řadu let a vždy, když do něj někdo z nás nahlédne, získá rychlý
přehled, zda daná obec žije nebo naopak . Obec Kladeruby žije a velmi rádi Vás přivítáme
na některé kladerubské události. Přejeme Vám příjemné prožití jarního období roku 2011.
Vaše redakce

Obecní úřad - zprávy
 Základní údaje OÚ Kladeruby:
Adresa obce:
Obecní úřad Kladeruby
Kladeruby 72
pošta Kelč 756 43
Česká Republika
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E-mail:
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Starosta obce:

Miloš Konečný

Místostarosta obce:

Josef Žlebek

Finanční komise:
Dagmar Hermannová - předsedkyně
Ing. Miroslav Neradil
Miroslav Menšík

Členové zastupitelstva Miroslav Hadaš
Stanislav Hadaš
Dagmar Hermannová
Jaroslav Hrbáček
Miroslav Menšík
Dušan Pelc
Ing. Petr Žlebek

Čt

Kontrolní komise:
Ing. Petr Žlebek - předseda
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Petr Cahlík

 Sběr plastových obalů:

3. 3. 2011
7.4. 2011
12.5. 2011
23.6. 2011
 Usnesení ze zasedání obce:
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 12.11.2010.

1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. ověřovatele zápisu: Kopřiva Marian, Helena Hrbáčková,
2.2. zapisovatele zápisu: Klvaňová Marcela,
2.3. program ustavujícího zasedání,
2.4. zvolení jednoho místostarosty,
2.5. veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce
3. Zastupitelstvo obce Kladeruby:
3.1. u r č u j e v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č,. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že funkce starosty obce Kladeruby bude do 31. 3. 2011 vykonávána jako funkce neuvolněná a od 1. 4. 2011
bude pro výkon funkce starosty obce člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
3.2. u r č u j e v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č,. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že funkce místostarosty obce Kladeruby bude vykonávána jako funkce neuvolněná,
3.3. v o l í v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, pana Miloše Konečného, nar. 19. 2. 1962, bytem Kladeruby 150 do funkce starosty obce
Kladeruby,
3.4. v o l í v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, pana Josefa Žlebka, nar. 8. 8. 1957, bytem Kladeruby 143 do funkce místostarosty obce Kladeruby,
3.5. z ř i z u j e v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
finanční a kontrolní výbor,
3.6. s t a n o v u j e, že oba výbory kontrolní i finanční budou tříčlenné,
3.7. v o l í v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č,. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- do funkce předsedy finančního výboru paní Dagmar Hermannovou, nar.
28. 11. 1986, bytem Kladeruby 92,
- do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Žlebka, nar. 6. 2. 1983, bytem Kladeruby 143,
3.8. v o l í členy kontrolního výboru: Ing. Zdeněk Hadaš, Petr Cahlík,
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3.9. v o l í členy finančního výboru: Ing. Miroslav Neradil, Miroslav Menšík,
3.10. s t a n o v u j e v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za
výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
10.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty,
3.10. s t a n o v u j e v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za
výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
8.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty,
3.10. s t a n o v u j e v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 1.000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 16. 12. 2010.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
program zasedání,
ověřovatele zápisu: Miroslava Hadaše, Dagmar Hermannovou, Dušana Pelce,
návrh rozpočtu obce Kladeruby pro rok 2011 podle zveřejněného návrhu,

5.4. rozpočtové opatření č. 4/2010 podle předloženého návrhu,
5.5. složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce Kladeruby ke dni 31.12. 2010:
5.5.
obecní úřad – Miloš Konečný, Stanislav Hadaš, Marcela Klvaňová,
5.5.
sál obce Kladeruby – Miroslav Menšík, Dušan Pelc, Jana Škařupová,
5.5.
obecní majetek v užívání SDH – Miloš Konečný, Josef Žlebek, Petr Sváček,
5.5.
knihovna obce Kladeruby - Stanislav Hadaš, Marcela Klvaňová, Ing. Antonín Novosad,
5.5.
obecní majetek v užívání ZŠ, MŠ a školní jídelny – Miroslav Hadaš, Anna Krhovjáková, Iva Šnajdrová,
5.5.
stavby obce Kladeruby – Miloš Konečný, Josef Žlebek, Marcela Klvaňová
5.5.
les ve vlastnictví obce Kladeruby – Zbyněk Kamas, Jaroslav Hrbáček, Ing. Petr Žlebek,
5.5.
zásoby – Dagmar Hermannová, Josef Žlebek, Marcela Klvaňová,
5.5.
ceniny - Dagmar Hermannová, Josef Žlebek, Marcela Klvaňová,
5.5.
pohledávky - Dagmar Hermannová, Josef Žlebek, Marcela Klvaňová,
5.5.
závazky – Dagmar Hermannová, Josef Žlebek, Marcela Klvaňová,
5.6. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
5.7. obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku ze psů,
5.8. obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
5.9. ustanovení komise pro rozvoj a vzhled obce v počtu tří členů s předsedou komise panem Dušanem Pelcem a
členy panem Miroslavem Hadašem a Jaroslavem Hrbáčkem,
5.10. ustanovení komise pro občanské záležitosti v počtu tří členů s předsedkyní paní Dagmar Hermannovou a členy
panem Ing. Petrem Žlebkem a Stanislavem Hadašem,
5.11. záměr prodeje části pozemku parcelní č. 234/13 k.ú. Kladeruby,
5.12. finanční příspěvek Českému svazu včelařů, o.s. ve výši 1.000,- Kč na činnost základní organizace včelařů
v Kelči,
5.13. smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parcelní č. 1549/1 k.ú.
Kladeruby z důvodu stavby „Kladeruby, par.č. 167/8 - Kopřiva NNK“,
5.14. seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství v obci Kladeruby – matriční obvod Kelč,
5.15. prodej pozemku p.č. 425/8 k.ú. Kladeruby o výměře 3 013 m2 vzniklého vyčleněním z původního pozemku p.č.
425/2 k.ú. Kladeruby dle geometrického plánu č. 264-219/2010 ze dne 2. 12. 2010 jedinému zájemci panu
Miroslavu Hadašovi, Kladeruby 52, IČ: 73847895 v ceně 30,- Kč za m2,
5.16. prodej pozemků p.č. 425/10 k.ú. Kladeruby o výměře 3 082 m2 a p.č. 425/2 k.ú. Kladeruby o výměře 4 208 m2
vzniklých vyčleněním z původního pozemku p.č. 425/2 k.ú. Kladeruby dle geometrického plánu č. 264219/2010 ze dne 2. 12. 2010 jedinému zájemci panu Jakubu Hrbáčkovi, Kladeruby 122 v ceně 30,- Kč za m2,
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5.17. prodej pozemků p.č. 425/11 k.ú. Kladeruby o výměře 771 m2 vzniklého vyčleněním z původního pozemku p.č.
425/1 k.ú.Kladeruby a p.č.st.172/3 k.ú.Kladeruby o výměře 79 m2 dle geometrického plánu č. 264-219/2010 ze
dne 2. 12. 2010 jedinému zájemci manželům Dušanu Pelcovi a Mgr. Jarmile Pelcové, Kladeruby 129 v ceně
30,- Kč za m2,
5.18. výpověď Smlouvy o spolupráci v oblasti výroby větrné energie uzavřenou mezi obcí Kladeruby a firmou
VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, Brno ze dne 7. 3. 2007.

USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 9. 2. 2011.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
stav zpracování územního plánu obce Kladeruby,
přípravu oslav výročí 110. let Sboru dobrovolných hasičů obce Kladeruby,
zprávu o činnosti knihovny v roce 2010.
Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
program zasedání,
ověřovatele zápisu: Miroslava Menšíka, Stanislava Hadaše, Dušana Pelce,
kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
Dohodu o zániku věcného břemene zřízeného smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne

30. 4. 2008 k pozemkům p.č. 143, p.č. 239, p.č. 234/4 a p.č. 234/18 k.ú. Kladeruby se společností
VENTUREAL s.r.o.,
7.5. výsledky inventarizace majetku obce Kladeruby ke dni 31. 12. 2010 včetně návrhů na vyřazení majetku,
7.6. záměr pronájmu pozemků p.č. 448/1 k.ú. Kladeruby o výměře 10 000 m2 a p.č. 234/4 k.ú. Kladeruby o výměře
10 295 m2,
7.7. příspěvek na lyžařský kurz pořádaný ZŠ Kelč ve výši 1.250,- Kč,
7.8. příspěvek na podporu Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Vsetín ve výši 800,- Kč,
7.9. podání žádosti o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova na provedení oprav ústředního vytápění
v kulturním zařízení obce Kladeruby,
7.10. vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování oprav ústředního vytápění v kulturním zařízení obce
Kladeruby,
7.11. plán místního programu obnovy venkova pro roky 2011 – 2015 v podobě:
2.10.1. prodloužení veřejného osvětlení v lokalitě Osušník,
2.10.2. vybudování relaxační zóny + dětského hřiště,
2.10.3. oprava, rekonstrukce chodníků v obci,
2.10.4. dokončení oprav místní komunikace,
2.10.5. rekonstrukce veřejného osvětlení,
2.10.6. vybudování víceúčelového hřiště,
2.10.7. oprava kulturního zařízení – Obecního střediska volného času,
7.12. prodej pozemku p. č. 234/24 k.ú. Kladeruby o výměře 1 000 m2 vzniklého vyčleněním z původního pozemku p.
č. 23413 k.ú. Kladeruby dle geometrického plánu č.270-7191/2011 jedinému zájemci Mysliveckému sdružení
Doubrava Němetice Kladeruby,
7.13. odkoupení pozemku p.č. 1145/3 k.ú. Kladeruby druh pozemku zahrada o výměře 1 314 m2, který je ve
vlastnictví Pozemkového fondu České republiky,
7.14. s vybudováním protipovodňových opatření na vodním toku Juhyně na pozemcích ve vlastnictví obce Kladeruby
s podmínkou vybudování klidové zóny na těchto dotčených pozemcích,
7.15. koupi nové výpočetní techniky pro pana starostu.
8.
Zastupitelstvo obce Kladeruby zamítá:
nabídku AGENTURY KRÁTKÝ PRODUCTION na propagaci obce v 6. vydání mapy města Valašského Meziříčí a
regionu Valašsko-Meziříčska
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Z historie Kladerub
 Zástavba obce:
Dědina Kladeruby vznikala pozvolnou zástavbou po stranách potoku Hrčál, který
v místě dnešní návsi tekl po každé větší vodě jinak, neboť přinášel kdeco a v rovinatější části
na návsi se tvořily tůňky a močály, na kterých se nedalo stavět. (O tůni se ještě mluví při
školní zahradě, která měla vzniknout u mostu na dědině k č. 51, kde po zavezení je
nevhodnost pozemku, byla zde jen obecní zahrádka.)
Zástavba byla okolo cesty na Hořansko, dále čísly 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43 a 44, ty stály taktéž níže. Čísla 5, 6, 7, 8, , 10, 11, 12, 13, a 14. Po částečné
regulaci potoka se usazují na vyvýšeninách – suchších místech, na obecní či arcibiskupské
půdě bezzemci, řemeslníci, krejčí č. 57, tesař č.52. Podobně jsou zastavovány i další k sobě
natěsnané chaloupky nádeníků – Hausherů, kteří když mohli, tak přikupovali podle možností
tu a tam po kousku polností ke snažší obživě mnohdy početné rodiny. Část obce vznikla
později na obecní půdě nad Hulicí. Nad Hulicí, jak jí říkají staří kladerubjáci říkali, byla
ulička za č. 38 do Osušníka. Za humna vznikla ulička až po postavení č. 84.
Na Dulici, jak se dnes užívá, bývaly obecní hřádky, tam měl každý grun, třeba
z Hořanska, přidělený kus pozemku na zeleninu apod. Dnes už jsou tyto hřádky dávno
zastavěny.
Po získání nových stavebních míst, na „nové čtvrti“ se některé domkařské
hospodářství likvidují – demolice a na návsi se prostor zvětšuje. Na místě po č.
65(Muchovo) se buduje časem podzemní hasičská nádrž a nad ní po č. 48 vzniká menší
parčík. (Dnes je na tomto místě kostel.)
O větší rozšíření prostoru na návsi se přičiní v roce 1980 povodeň,která podmáčí a pak
úplně strhává č.53, 50 a 50. Tu zůstává jen č. 73, č. 49 už bylo dříve rozebráno. Parčík se
zase zvětšil.
Když se okolo roku 1995-6 začala těžba dřeva v obecním lese, který byl napaden
kůrovcem. Fůra za fůrou odvážela z lesa natěžené kmeny, přišlo několika lidem na mysl, že
když je les obecní, že by z toho mohlo být v obci něco vybudováno – z výtěžku prodeje
dřeva. Padl návrh na postavení kostela. Návrh se mnoha lidem zalíbil, že pak chodily po vsi
dvojice, aby se občané závazně vyjádřili, zda by souhlasili s výstavbou nebo jen s přístavbou
kostela. Většina byla pro, ale když už se něco bude stavět, tak nové, na novém místě. Místa
byla navržena tři, dvě na návsi, jedno za školou. Byla ustavená kostelní rada, ta pak
docházela do jednání obecního zastupitelstva, kde prosazovali záměr o stavbě kostela, žádaje
obec o přidělení vhodného místa na staveniště, nejvhodnější se vidělo na návsi, kde se
narazilo na připomínku, že parčík, který se budoval před lety, byl již vzrostlý, byla by jej
škoda rušit.
Počty usedlíků v obci k datu 1516 -19 usedlých
v biskupské držbě 1950 – 17 usedlých v manské
1794 – 66 domů bez dělení na biskupské a manské
1835 – 86 domů 522 obyvatel
1850 – 89 domů
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Číslování domů je až od r. 1774, II. 1810

 Stalo se – nestalo.
Jak se jednou Kladerubjáci opili
Do hospody se gořalka dovážela ze skladu na Rochetě. To vozívali formani na k tomu
upravených vozech –fasuňcích. Ve žních v roce 1919 možná o rok dříve(podle vyprávění)
takto zásobovali pitím hospodu u Hermanů č.17. Gořalka se přepravovala v bečkách. Při
manipulaci u hospody na kopečku se jedna bečka s gořalkou uvolnila a nárazem na zem se
dno vyrazilo a gořalka vytěkala. Cesta byla prašná, koleje a dolíky od vozů a kopyt se plnily
sladkou dobrotou, tou dobou se lidé vraceli z polí a děcka ze školy, nenechali toto bez
povšimnutí. Pomocí stébel , slámek, všelijak koštovali a upíjeli, aby ta dobrota nepřišla
nazmar. Horko žňového odpoledne záhy vykonalo své, ti nejsnaživější vyspávali pak opodál
ve stínu Hadašového živého plotu.

 Mohlo se stát?
V jednom domku na dulici žili staří manželé s přezdívkou Liberdi. Žili ve skromných
poměrech. Jak chudě žili, tak i kostýrovali. Svítilo se jen nejnutněji petrolejkou, ostatní
osvětlovalo blikavé světlo z dvířek a plotny sporáku.
Dědek si jednou poseděl déle v hospodě, maje něco vypito. Tu přišel takto později a
bába povídá, podřimujíce za pecí, „jsou tam šišky v troubě“. Dědek povečeřel, třeba mu
šišky moc nechutnaly, bez rozsvícení šel spát.
Ráno babka hned na dědka „proč si ty šišky nesnědl“? „Šak sem měl jakési tuhé, že
sem je ani zežuť nemohl“, dí dědek. To také okolo kamen chodila a mraštěla kočka, hledíce
do trouby. To dědek skřoupal čerstvě uléhlé koťata!
Přepis z podkladů pana Františka Mánka

Základní škola a Mateřská škola Kladeruby
Proběhl nám zápis dětí do 1.ročníku. Školku letos opustí 8 dětí. Do 1.ročníku v Kladerubech
nastoupí 6 dětí a do Kelče 2. Zápis do mateřské školy na rok 2011/2012 se uskuteční
v měsíci květnu.

 Aktivity.
Březen:
2.3. Návštěva Kina Svět ve Val. Meziříčí –„Čertovské a hastrmanské pohádky“
11.3. Hudební vystoupení v MŠ zpěváka Pepy Nose
Duben:
6.4. Návštěva Kina – „S krtkem do pohádky“
19.4. Výchovný koncert – „Vitamíny a zdravověda“
Oslava jara, smažení vajec
Návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm – „Jarní a velikonoční tradice“
Květen:
4.5. Návštěva kina – „keťasek a Kuťulka“
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Oslava – kulturní vystoupení ke Dni matek
Kulturní vystoupení pro důchodce z obce

Knihovna
V naší knihovně v budově obecního úřadu půjčujeme knihy a poskytujeme internet 2x
týdně, a to v úterý a v pátek od 1430 do 1630.
Minulý rok navštěvovalo knihovnu 76 čtenářů, polovinu z toho byly děti do 15ti let.
Knihovna má dvě místnosti, v první jsou knihy pro děti a cirkulační výměnné soubory (knihy
ze Vsetína, které kolují), v druhé místnosti jsou knihy pro dospělé. Vlastních knih máme
zhruba 2200kusů a k tomu okolo 200 knih v cirkulačních souborech.
Půjčování je jednoduché. Každý čtenář má v knihovnickém programu na počítači
vlastní stránku. Do té se půjčuje nebo se vrací knihy opatřené štítkem s čárovým kódem.
Knihy se do programu načítají pomocí čtečky, je to obdobné, jako když pokladní
v Kauflandu načítá zboží. V programu jsou i údaje o všech knihách. Také nás program
upozorní, když si půjčujeme knihu, kterou jsme již v minulosti měli zapůjčenou.
Zbývá dodat, že několikrát ročně přijdou děti z naší základní školy s paní učitelkou.
A co internet? Ten je už několikátý rok zdarma, je zde možnost tisku na inkoustové
tiskárně.
Celkově se dá říci, že kupujeme knihy, které se čtou. Pomáhá nám v tomto směru i
paní Jana Rusková z knihovny ve Valašském Meziříčí, pod kterou naše knihovna spadá.
Bude březen, měsíc knihy, možná by stálo za to dovědět se více při osobní návštěvě
knihovny. Starší občané mohou využít služby svých blízkých, rád případně pomohu
s registrací a výběrem knih.
Antonín Novosad

Kostel a vše okolo něj
 Co nového v kostele
Náš stále ještě mladý filiální kostel svatých Cyrila a Metoděje je dvakrát týdně místme
setkání a duchovní bohoslužbou.
Každou středu od 17°° hodin je mše svatá, kterou slouží pan farář P. Jan Bleša
z Kelče. Každou neděli je mše svatá, ale je to trochu komplikovanější. Druhou a čtvrtou
neděli v měsíci je u nás náš pan farář a mše začíná v 845. První a třetí neděli přijíždí otec
kaplan P. Petr Klimeš z Valašského Meziříčí. To pak mše bývá buď ráno v 7°° hodin nebo
po 11. hodině dopoledne.
Každou neděli odpoledne je v kostele společná motlitba. Buď je to růženec s litanií
nebo v poslední době pobožnost křížové cesty. V měsíci květnu je každý podvečer májová
pobožnost.
Možnost svaté zpovědi je ve středu před mší, případně po ní. Každý měsíc je možná
osobní návštěva otce Jana u nemocných nebo starších občanů.
Popeleční středa bude letos 9. března a při mši se bude udělovat popelec. Velikonoční
zpověď bude před Květnou nedělí. Tou začíná tzv. Svatý týden. Tato Květná neděle bude
17.4. . 24.Dubna bude Hod Boží velikonoční a den poté velikonoční pondělí.
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Na přelomu dubna a května bývá v kostele slavnostní mše za hasiče z Kladrub a okolí,
tedy lidově Floriánek. A v květnu budou denně májové pobožnosti k Panně Marii, kněžně
máje.
Brzy bude jaro, a to okrasná zeleň okolo kostela ozdobí toto místo.
Antonín Novosad

TJ Kladeruby
 Kontakt
TJ Kladeruby, Kladeruby, 756 43 okres Vsetín, Czech Republic
e-mail: tjkladeruby@seznam.cz
web: www.tjkladeruby.ic.cz
Vážení sportovci a spoluobčané,
Náš tělovýchovný spolek byl založen v roce 1972 a zaměřoval se převážně na
fotbalovou činnost. Novodobou sportovní historii jsme začali psát v roce 2008, kdy jsme po
tříleté odmlce znovu obnovili fotbalovou aktivitu v naši obci. Do dnešního dne jsme založili
další dva oddíly. Kromě fotbalového oddílu nyní sdružujeme všestranný a turisticky
orientovaný oddíl Sněhülky. Sněhülky byly založeny v roce 2008 a zaměřují se na různé
sporty a aktivity.Nejmladší oddíl založený v roce 2010 je Bike oddíl TJ Kladeruby. Oddíl se
orientuje převážně na horské kola.
Za uplynulé dva roky jsme zrealizovali mnoho sportovních a společenských akcí a
v tomto trendu chceme pokračovat. Rovněž se nám podařilo rekonstruovat naše kabiny a
hřiště. Děkujeme tímto všem podporovatelům a členům za dosavadní podporu. Nezapomeňte
sledovat informace na webové stránce TJ Kladeruby nebo na aktualizované sportovní
nástěnce za kapličkou.
 Fotbal
Fotbalisté zahájili jarní přípravu v tělocvičně v Kelči a běžeckým tréninkem
v Kladerubech.. V březnu a dubnu je naplánovaná série přípravných zápasů, přičemž první
přátelské utkání je naplánováno na sobotu 5.3.2011 v 11:30hodin na umělé trávě ve
Valašském Meziříčí s týmem TJ Sokol Choryně. V červnu je na programu tradiční Turnaj
malé kopané obce Kladeruby, kde se utkají místní týmy obce.
Program jarní fotbalové sezóny 2011 :
Neděle 24.4.2011
16:00 hod
Bynina – Kladeruby
Sobota 30.4.2011
16:30 hod
Rúžďka – Kladeruby
Neděle 8.5.2011
15:00 hod
Kladeruby – Velká Lhota
Sobota 14.5.2011
13:30 hod
Kelč– Kladeruby
Neděle 22.5.2011
15:00 hod
Kladeruby – Jasenice
Neděle 29.5.2011
16:30 hod
Krhová B – Kladeruby
Neděle 5.6.2011
15:00 hod
Kladeruby – Juřinka B
Neděle 12.6.2011
16:30 hod
Poličná B – Kladeruby
Neděle 19.6.2011
15:00 hod
Kladeruby – Branky
** termíny utkání se mohou v průběhu sezóny změnit!!!
Za TJ Petr Žlebek
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SDH Kladeruby
 Kontakt
SDH Kladeruby, Kladeruby, 756 43
web: www.sdhkladeruby.estranky.cz
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás můžu pozdravit jménem výboru sboru dobrovolných hasičů
Kladeruby i jménem svým.
Náš sbor má k dnešnímu dni 86 bratří a sester, čímž jsme největším, a také nejdéle
působícím spolkem v naši obci.
Rok 2011 je pro náš sbor významný tím, že si letos připomínáme 110 let, od našeho
založení. Členové našeho sboru jsou i členy výjezdové jednotky obce Kladeruby, proto se
staráme o budovu hasičské zbrojnice a o svěřenou výstroj a výzbroj. V únoru bylo na budově
hasičské zbrojnice instalováno nové požární tlačítko. V měsíci květnu bychom chtěli
vymalovat vnitřní prostory hasičské zbrojnice a výjezdovou
jednotku dovybavit potřebným vybavením a pokračovat v údržbě a servisu výjezdové
techniky. Výjezdová jednotka se bude podrobovat školení a cvičení, které nám ukládá zákon.
Náš sbor pořádal v minulých letech spoustu kulturních akcí. A tak tomu bude i
letošním roce.
 5. března vás navštívíme s medvědářskou družinou a večer vás rádi pobavíme na
tradičním pochovávání basy v místním sále.
 29. dubna budeme na návsi stavět Máj a 30.dubna budeme u rybníku v Osušníku pálit
čarodějnice.
 7. května budeme hostit okolní sbory z okrsků Kelč a Loučka, na obvodovém kole
požárního sportu na hřišti u mlýna. Týmy budou závodit v disciplínách 100m
s překážkami a v požárním útoku. 30. května budeme Máj kácet.
 3.říjnovou neděli budeme tradičně pořádat hodovou zábavu.
Jak jsem již vzpomenul, v letošním roce si připomínáme 110 let našeho trvání, a proto
bychom chtěli toto významné jubileum důstojně oslavit. Oslavy budou naši největší
kulturní akcí, kterou budeme pořádat.
Slavit budeme ve dnech 25. a 26. června. Celá tato akce nebude jen pro hasiče, ale bude
zvláště pro vás spoluobčany. Připravujeme bohatý kulturní program. V sobotu večer bychom
s Vámi chtěli v přátelské duchu posedět u hudby v Osušníku u rybníku, kde pro Vás
připravíme velkou hasičskou fontánu s malým překvapením. V neděli odpoledne pak ukázky
historické a novodobé hasičské techniky a ukázky technik hašení. Po celou dobu bude
v prostorách hasičské zbrojnice výstava fotografii, historických dokumentů a vybavení.
Budeme vydávat knihu o celé 110 leté činnosti.
Rád bych zde poděkoval zástupcům naši obce za velice dobrou spolupráci a Vám
poděkoval za vaši přízeň a vaši podporu našeho dobrovolného hasičského spolku.
Za SDH Michal Sváček
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Myslivecké sdružení Doubrava Kladruby - Němetice
 Kontakt
Myslivecké sdružení Doubrava Němetice - Kladeruby, 756 43
web: msdoubrava.xf.cz
Leden:
- Dne 15.1.2011 se uskutečnil ples MS Doubrava Kladeruby-Němetice
- Proběhlo take lečen ísrnčí zvěře v honitbě MS Doubrava Kladeruby-Němetice
Únor:
- Dne 26.2.2011 proběhlaVýroční členská schůze MS Doubrava KladerubyNěmetice
- Dne 26.2.2011byl přijat nový člen “RadekSváček” do řad členů MS Doubrava
Kladeruby-Němetice
- Dne 27.2.2011 proběhlo sčítání zvěře v honitbě MS Doubrava Kladeruby-Němetice
Březen:
- Je naplánované rozebírání bažantnice v areálu družstva
- Je naplánovaný odkup pozemku pro stavbu novéb ažantnice
- Jsou naplánované brigády pro stavbu nové bažantnice
za sdružení Petr Martinák

Společenská kronika březen- květen 2011
Souhrn akcí pro lidi z obce
Březen:
5.3. končiny, pochovávání basy
minikino v klubovně
sčítání lidu
Duben:
29.4. stavění máje
30.4. slet čarodějnic u rybníka
11

Kladerubský zpravodaj

jaro 2011

Květen:
7.5. obvodové kolo požárního sportu
8.5. fotbalový zápas Kladeruby – Velká Lhota
22.5. fotbalový zápas Kladeruby – Jasenice
28.5. kácení máje
Setkání s důchodci
Červen:
5.6.2011
fotbalový zápas Kladeruby – Juřinka B
19.6.2011 Fotbalový zápas Kladeruby – Branky
25. a 26. 6. Oslava 110 let SDH od založení
Turnaj malé kopané obce Kladeruby

Úmrtí
pan Antonín Škařupa
paní Anna Adamíková

Narození
Miroslav Hadaš
Patrik Vinklárek
Tomášek Hrabovský

17.5.2010
16.7.2010
3.11. 2010

Jubilanti
Únor:

Kubeša Karel
Hadašová Svatava
Dobeš Josef
Večeřa Josef

8.2.
16.2.
17.2.
18.2.

65 let
70 let
90 let
91 let

Březen:

Orlová Jarmila
Zimmerová Jiřina
Horáková Zdeňka
Kublová Marie

7.3.
22.3.
4.3.
10.3.

50 let
50 let
75 let
80 let

Duben:

Škařupa Jaroslav
Kettnerová Marie
Valuchová Věra
Novosád Arnošt

3.4.
15.4.
16.4.
27.4.

60 let
60 let
60 let
75 let
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Květen:

Gerlová Antonie
Klvaňová Ludmila
Palát Antonín
Adamíková Ludmila

10.5.
22.5.
24.5.
25.5.

75 let
65 let
70 let
60 let

Červen:

Večeřová Marta

9.6.

88 let

středně obtížné:

složité:

řešení:

Pro děti:
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Redakce: Dagmar Hermannová, Petr Žlebek
Máte-li jakékoli příspěvky, které by mohly být v dalším čísle zveřejněny, zasílejte prosím na e-mail obce
nebo doneste přímo na obecní úřad. Děkujeme
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