Kladerubský
zpravodaj

Léto 2011

Kladerubský zpravodaj

léto 2011

Pár slov pana starosty
Dobrý den,
Po volbách se zastupitelstvo rozhodlo, že bude vydávat zpravodaj obce.
Obecní úřad jej nechal zaregistrovat na ministerstvu vnitra a začal jej čtvrtletně
vydávat.
Další akcí , která v naší obci proběhne koncem června jsou oslavy 110 let
SDH Kladeruby. Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že k tomuto výročí opravíme
požární zbrojnici. Ve zbrojnici se vyměnily vstupní dveře, okna a opravila se
podlaha. Zbývá ještě vymalovat a oslavy mohou začít. Většinu prací zvládli
hasiči sami, materiál zajistil obecní úřad. Do konce června bude také opravena
bývalá autobusová zastávka, její lepší vzhled přislíbili zajistit členové místního
mysliveckého sdružení.
Na jaře jsem začal pracovat na projektu partnerství naší obce s obcí
Kladeruby nad Oslavou. Naše spolupráce se začala slibně rozvíjet při první
návštěvě v Kladerubech nad Oslavou. Ta se uskutečnila 7.května při příležitosti
oslav 100 let SDH v jejich obci. Setkání se za naší obec zúčastnili zastupitelé a
zástupci místních spolků. Na oplátku byli zástupci obce Kladerub n. O. pozváni
na oslavy 110 let SDH v naší obci. Těší nás, že jim již brzy budeme moci oplatit
jejich pohostinnost.
Na shledanou koncem června na oslavách SDH .
Miloš Konečný, starosta

Obecní úřad - zprávy
 Základní údaje OÚ Kladeruby:
Adresa obce:
Obecní úřad Kladeruby
Kladeruby 72
pošta Kelč 756 43
Česká Republika
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 Sběr plastových obalů:
Čt
Čt
Čt

23.6. 2011
28.7. 2011
1.9. 2011

Vážení spoluobčané, obec uzavřela dohodu se sběrným dvorem v areálu TS
ve Valašském Meziříčí. Což znamená, že můžeme jako občané Kladerub
vozit nebezpečný a velkoobjemový odpad bezplatně do sběrného dvora.

 Usnesení ze zasedání obce:
.

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 20. 4. 2011.
1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
1.2. nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
1.3. koupi stuh k oslavám výročí Sboru dobrovolných hasičů,
1.4. stav hřiště ve škole a zpracování projektu nového hřiště.
2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Miroslava Hadaše, Dušana Pelce a Miroslava Menšíka,
2.3. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu
pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích ve vlastnictví obce Kladeruby p.č. 425/7 a
1572/1 k.ú. Kladeruby,
2.4. změnu výše odměny za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce pro pana Josefa Žlebka na částku 4.000,- Kč od 1. 4. 2011,
2.5. finanční odměnu pro paní Marcelu Klvaňovou,
2.6. koupi fotoaparátu pro pana Františka Mánka za vedení obecní kroniky,
2.7. povolení nákupů mimo rozpočet do výše 20.000,- Kč pro starostu obce.
3. Zastupitelstvo obce Kladeruby pověřuje:
3.1. starostu obce schvalovat zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce Kladeruby
pro elektrické, vodovodní a plynové přípojky.
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 28. 4. 2011.
1.
1.1
1.2

Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
stav veřejného pořádku v obci za rok 2010,
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možnosti požádání o dotaci na víceúčelové hřiště,
statistiku Úřadu práce týkající se nezaměstnaných k 31.3.2011,
schválení dotace od Zlínského kraje na opravu ústředního topení v sále obecního úřadu,
vydání brožurky o obci Kladeruby k oslavám 100. výročí budovy školy.
Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
program zasedání,
ověřovatele zápisu: Josefa Žlebka, Stanislava Hadaše a Dušana Pelce,
kontrolu usnesení z 3. a 4. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
Výroční zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Kladeruby, okres
Vsetín
včetně rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu,
celoroční hospodaření obce Kladeruby a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad,
rozpočtové opatření č. 1 / 2011 dle návrhu předloženém na zasedání,
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Dodatek ke smlouvě o dílo na zajištění nakládání s odpady s firmou TS Valašské Meziříčí,
s.r.o. k zajištění likvidace odpadu občanů obce na Sběrném dvoře TS Valašské Meziříčí,
s.r.o.,
záměr pronájmu pozemků p.č. 1096/1 k.ú. Kladeruby o výměře 1.141 m2, p.č. 1130/3 k.ú.
Kladeruby o výměře 613 m2, p.č. 1130/2 k.ú. Kladeruby o výměře 4.818 m2, p.č. 1132/2 k.ú.
Kladeruby o výměře 4.099 m2, p.č. 1127/1 k.ú. Kladeruby o výměře 1.669 m2, p.č. 1067/2
k.ú. Kladeruby o výměře 13.291 m2,
zaměření části místní komunikace p.č. 1593/1 k.ú. Kladeruby u domu paní Jany Štěpánové,
části pozemku p.č. 422/2 k.ú. Kladeruby, na kterém leží komunikace u bytovky a část
komunikace u novostavby rodinného domu pana Marka Menšíka,
složení komise na výběr dodavatele opravy ústředního topení v sále obecního úřadu
Kladeruby,
pojistnou smlouvu pro členy jednotky PO obce Kladeruby na úrazové pojištění členů
JSDHO a odpovědnost členů JSDHO,
pojistnou smlouvu na úrazové pojištění pro starostu obce,
ušití praporu obce Kladeruby,
příspěvek na stravenky z rozpočtu obce a ze sociálního fondu pro starostu a zaměstnance
obce.
Zastupitelstvo obce Kladeruby pověřuje:
starostu obce pana Konečného k zastupování obce na valné hromadě firmy Vodovody a
kanalizace Vsetín a.s.,
starostu obce dořešit s žadatelem o koupi pozemku v průmyslové zóně podnikatelský záměr,
starostu obce ke zjištění stavu koupě části pozemku p.č.86/4 k.ú. Kladeruby, druh pozemku
ostatní plocha od Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí,
kulturní komisi ve spolupráci s panem Mánkem zahájit přípravu oslav ke 100. výročí
budovy školy.
Zastupitelstvo obce Kladeruby revokuje:
bod 2.10. usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 28. 2. 2008 záměr převodu
nemovitosti rodinného domu č.p. 4 na stavební parcele č. 62 do vlastnictví SDH Kladeruby
formou bezúplatného převodu.
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Z historie Kladerub
 Kříž u cesty ve vývozu
Stával sto deset let u cesty na Drahách, při spojovací cestě na Chory
s Kelčí. Nechal jej postavit na svůj náklad v roce 1879 pan Jan Kunovský
z Kladrub, č.p.45 a jak vtesaný nápis „ Hlásá ku cti a chvále Boží“. V r. 1883 jej
ve žně povalila větrná smršť. Kříž byl nanovo postaven a poničené části
obnoveny nákladem 10ti zlatých. V polní trati Draha byl kříž občany udržován a
také čerstvé květy jej krášlily. Tak tom bylo po mnoho let. Při budování farmy se
stavby dostaly až do blízkosti. Vidělo se, že je kříži v blízkosti stájí nedůstojno.
Tak zželelo se některým občanům tohoto kříže a uvažovali o přemístění na místo
vhodnější. Bylo navrženo místo mezi lípami, to neprošlo. Prošel až návrh nynější
– pod „ Sušírnou“. V r. 1989 byly vyhloubeny a vybetonovány základy. Části
kříže byly převezeny a kamenický mistr kříž sestavil a vadné části vyměnil. Dne
26.8.1990 byl kříž na novém místě pátrem Kolkem posvěcen. Úvodní projev
podal pan Jar. Hadaš. Toho dne byl posvěcen taktéž kříž na návsi, který byl od
kamenického mistra taktéž opraven. Slavnosti svěcení se zůčastnilo mnoho
občanů z obce a okolí.

 Kříž na Hořansku
Na vyvýšeném místě byl v roce 1761 postaven kamenný kříž, který je ze
předu kamenicky ozdoben nápisem „Ecce Salvátor Mundi“ (hle Spasitel světa).
Kdo nebo na jaký úmysl jej nechal postavit se neví, ale byla to na ten čas
nákladná stavba. U něj se od nepanšti zastavovalo při poslední cestě s nebožtíky,
kde vždy některý ze spoluobčanů s darem výřečnosti se s odprosem a modlitbou
rozloučil. Tento zvyk zanikl až po postavení kostela v obci.
Dolina, která je po horní straně kříže vznikla těžbou hlíny při výrobě ručně
dělaných cihel občany Kladerub. Poslední cihlu tu dělali Pelcovi na stavbu
obytné budovy(dříve Pajdlovo, dnes Němcovo)v r. 1906. Lípy okolo kříže byly
vysázeny až po druhé sv.válce, do té doby tu byl holý kopec spásaný kozami.
S větším rozšířením motorizace taktéž při přepravě smutečních hostů při
pohřbech stáli na vozovce. Po dohodě s obcí se sešlo několik spoluobčanů na
brigádě a zabudovali do příkopu roury, které dodal obecní úřad. Prostor se tím
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rozšířil, časem se položily obrubníky a prostor se vysázel dřevinami i okolo na
svazích.
K vylepšení tohoto místa přispělo noční osvětlení kříže na podzim r. 2000.
Třebaže osvětlení nikomu neškodí, bylo v krátké době zničeno, reflektory
rozbity. Vždy se najde někdo, že ji veřejně prospěšné dílo dovede zničit!

 Kaplička P.Marie v Důlku
Postavení kapličky v Důlku se váže na událost ze dne 25.3.1681. Byla
avšak postavena o mnoho let později. Na hospodářství č.1 kdysi hospodařil rod
Vranů, kteří získali tento grunt kupem od Jana Řezáče dne 28.6.1638. Tu počali
hospodařit Mikoláš Vrana s ženou Annou. Měli několik dětí: Georg se
v dospělosti přiženil na číslo 31. Jakob si bere dne 7.8.1666 Suzanu, vdovu po
Mathesu Hladýšovi č. 44. Dcera Anna se 7.2.1666 vdává za vdovce Jakoba Gerlu
č.28. Na místě zůstává syn Martin, nar. v r. 1650. S ženou Kateřinou mají dvě
děti: Marianu( nar. 10.8.1678) a syna Markuse( 19.4.1980), ten zemřel r. 1981.
Byla doba robot, kdy na svých pozemcích pracoval vesnický lid, po příchodu
z roboty, mnohdy po nocích za svitu měsíce. Z jara r. 1681, takto obdělával pole
hospodář Martin u lesa Strašník, zda tu byl sám to se již nedozvíme, ale byl tu
vyčíhán a přepaden zloději koní. Třebaže se statečně bránil, nechtě o koně přijíti,
byl přemožen, o koně obrán a sám těžkému zranění na místě podlehl.
Na památku této události býval na některé z blízkých jedlí pověšen svatý
obrázek. Vdova Kateřina se záhy provdala za Jana Hermana ze Špiček. Život šel
dál a s léty se událost za Strašníkem stává pověstí, ku které se kaplička P.Marie
váže. V sousedství č.1 hospodařila na gruntě pololáním po více jako 300let
rodina Kundrátova. Hospodářovi Janovi a Anně se časem narodilo několik dětí,
byla mezi nimi i Barbora( 17.2.1845). Ta jsa neprovdaná, zůstalo ji část věna. Tu
pojala úmysl postavit na svůj náklad na památku zabitého hospodáře ze
sousedství č.1v blízkosti obce, na příhodném místě malou ‚Boží muku –
kapličku. Tím příhodným místem bylo pěkné zákoutí v Důlku na pozemku
patřící k hospodářství č.1. Tam v nice pro sošku bývá soška P.Marie, je
s podivem, že tuto Boží muku ještě nikdo nevykradl!
Okolo vedla cesta, po které po léta chodívali věřící z Choryně, při návštěvě
bohoslužeb v Kelči a to doby než byl postaven kostel v Choryni. Když se
v minulosti, mnohým pamětníkům známo, konávaly „prosebné průvody“
každého jara do polí, často průvod zastavoval v blízkosti této kapličky. Je dobře,
že se vždy najde někdo z občanů, kteří se o kapličku starají.
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Ze záznamů se dovídáme, že na č.1 hospodařili: Jan Řezáč, Mikuláš a
Martin Vranovi, Hermanovi, Doležalovi, rod Vašinů, Pelců, nakrátko
Kundrátovi, Hadašovi a dnes Kabeláčovi.
Tolik ke vzpomínce na Martina Vranu a jeho násilnou smrt dne 25.3.1681.

Co se mohlo stát
 Jak pacholek Janek na roráty nedošel
Život na vesnicích se před mnoha léty řídil podle přírody a pracemi, které
bylo nutné v danou dobu vykonávati, tak jak tomu je v mnoha případech dodnes.
Jaro-léto, podzim-zima. Vraťme se do doby víc než 150 let zpět. Tam začíná naše
povídání. Připomeňme si, že elektrika ještě byla věcí neznámou, spoje a silnice
nebyly stabilní, byly to polní cesty od vesnice k vesnici, málo používané, v čas
zimní se jezdilo, kde se dalo. Okolo cest nebyly žádné stromy nebo patníky!
Nějak kolem r 1870 nastoupil na službu za pacholka na č. 26 Jan Mičkal ze
Zubřího.
Jak šel rok při polních a domácích pracích, Janek obeznámil se s polnostmi
ku gruntu náležejícím a okolním. Takto dočkal na hospodářství zimy,s tím také
krátkých dnů a dlouhých nocí. Když nastal čas adventní, tu povídá večer
hospodáři: „ Šel bych ráno na roráty“. „Ale jen jdi Janku, koně zaopatříme“.
Ráno se v tichosti ustrojil, aby ostatní nerušil. Byla zima a sněžilo, nasadil
baranicu, zdvihl límec a vyšel do bílé tmy, která jej obestupovala. Ještě mezi
chalupami se to dalo, ale byl rozhodnut, tak šel! Za poslední chalupou, která byla
č.24, se vydal směrem ku Kelči. Cesta hranečníková a na Kelč jsou v blízkosti
dnešních stodol téměř totožné( stodola tam ještě nestála).
Šel krajinou beze stromů, cesta a meze zaváty, tak Janek šel v přesvědčení,
že si v čas vyšel, že roráty stihne. Když už hodnou chvíli jde, tu vidí, že už někdo
před ním tím směrem šel. Po chvíli chůze zase více stop, které sníh zatahoval. To
jej utišovalo, že jde dobře. Jak tak šel, stop přibývalo, ale Kelč a kostel nikde. Že
aj postával, že jej někdo dožene, ale zima jej nutila, aby šel dál. Když počalo
svítat, zjistil, že chodí v polích mezi Kladerubama a Komárovicema a ty
přibývající stopy byly jen jeho!
Tak Janek roráty prochodil.
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Něco o kapličce na Hořansku
Je tomu letos již 84let, co byla tato kaplička postavená a o svatodušních
svátcích r. 1927, které byly toho roku koncem května, důstojným pánemděkanem p. Tomášem Kubíčkem vysvěcená.
Toho dne odpoledne byla tělovýchovnou jednotou „Orel“ pořádána
Národopisná slavnost – Valašská svatba – to v č.20. Za velké účasti lidí místních
a z okolí! Značný výnos z této slavnosti byl rovněž věnován na úhradu stavby.
Sluší se připomenout, že veškeré práce, ať pěší nebo potahy byly našimi občany
prováděny zdarma!
Co tomu předcházelo – Na místě zdejší kapličky stával od nepanšti tříboký
kamenný sloup – Boží muka se třemi nikami pro sošky svatých, na čelní straně
byla ve výklenku soška sv. Floriánka – patrona hasičů, kde v neděli po 4. květnu,
po mši svaté odpoledne se konával průvod našich hasičů k této Boží muce, tak
tomu bylo po mnoho let.
Na podzim r. 1926 byla tato Boží muka povalena hrajícími si ogary, neboť
byla již značně zchátralá! Bylo všeobecným přáním občanů Kladrubských, aby
na místě v rozcestí byla postavená a na ní pak umístěna deska se jmény padlých
ve válce, neboť v obci do té doby podobného pomníku nebylo. Celou tuto akci si
vzala za své obecní rada za starostenství Josefa Menšíka – tehdejšího starosty,
jelikož pozemek v rozcestí se nachází na katastru Kolárovickém, bylo nutné
jednat s představenstvem obce komárovské o postoupení tohoto místa.
Komárovští vyšli naší žádosti ochotně vstříc, a tak z jara r. 1927 mohlo
dojít ku stavbě. Zhotovení plánů a také stavba byly zadána staviteli p. Bělíkovi,
ten svěřil zednické práce mistru Matěji Ruskovi z Lešné.
Tolik ze zápisů a vyprávění pamětníků.

Kladerubským hasičům do druhého století!
Kladeruby nad Juhyní- dědinka to malá,
Hořansko – Dolansko – kdys dřevěná celá.
Šindelem bývaly pokryté střechy,
Slaměné došky pokryté mechy.
Na Hořansku stávala zemanská tvrz, povinná na zámek v Kelči,
tu poddaní klády rubali, jak kázalo jméno s pečetí! Drvoštěp se sekerou
v ruce, župicí a širáněm na hlavě, nedosáhl nikdy na rytířský stav.
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Z panské Doubravy se klády se klády vozily
na stavbu měst a také dědiny, roboty jeté, či pěší nebyl to úděl jediný.
Na polích obilí, v zahrádkách strom – lid dělný sklízí úrodu – Tancem a
písní, chlebem a vdolkem, tu někdy míval pohodu!
Tak jdou staletí nad dědinou, požáry válek hubí kraj.
Z popela povstává dědina znova, chasa zas staví z vesna Máj.
Chalupy bílé vyrostly časem a střechy taška pokryla a mladá chasa v svátečním
šatu, se v kole s písní točila.
Kladerubské koně – kdys velká pýcha, nahradil traktor – silný stroj,
družstevní lány dnes více rodí – ustal za krajícem odvěký shon!
Dědina v zeleni poklidně žije, když máme výkonný hasičský stroj, víc jak
celé století nad vsí přeletělo, co plní svůj úkol hasičský sbor.
Co Vám přát Bratři hasiči? Jen zdraví, k práci chuť a pohodu, buďte vždy
ke cti svému stavu, Našemu lidu – národu!
Přepis z podkladů kronikáře pana Františka Mánka

Základní škola a Mateřská škola Kladeruby
Ve středu 11.5.2011 nám proběhl zápis dětí do mateřské školy na školní rok
2011/2012.
Děti ze školy a školky vystoupili na besedě s důchodci v neděli 22.5.2011.

 Aktivity.
Červen:
7.6.2011 výlet mateřské školy do ZOO na Svátem kopečku
Červenec a Srpen:
Prázdniny a příprava na nový školní rok
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 Knihovna
Loni do naší knihovny byl zakoupen nový počítač a pěkné stolky pro tři
počítače. Letos má obecní úřad v plánu pořídit nové a prostorné regály pro knihy
a také budou pořízeny tři nové židle k počítačům.
Letos naše knihovna začala po delší době odebírat časopis Čtyřlístek pro děti.
Zatím máme 7 čísel a jedno číslo Speciál.
Možná by bylo dobré uvést některé údaje z loňského roku.
Výpůjčky celkem:
Čtenáři celkem:
Z toho děti do 15 let:
Počet návštěvníků:
Akce:

1910
75
38
944
4

Stav knihovního fondu
V knihovně k 31.12.2010
Z toho naučná dospělí
Beletrie dospělí
Naučná mládež
Beletrie mládež

2178 svazků
360 svazků
1062 svazků
107 svazků
649 svazků

V roce 2010 obdržela místní knihovna 2 výměnné soubory nových knih
nakoupených v městské knihovně ve Vsetíně. Oba soubory- červený a modrý
tvoří 205 knih, které máme zapůjčeny na dobu 12 měsíců.
Náš výměnný okruh tvoří knihovny těchto vesnic: Poličná, Branky, Police,
Loučka, Podolí,
Kunovice a Kladeruby.
Jak knihy nakupujeme ?
Vybíráme je společně s paní Ruskovou z Městské knihovny ve Valašském
Meziříčí, pod kterou spadáme ( v minulosti to byla Městská knihovna v Kelčipaní Milada Davidová ).
Kupujeme v knihkupectví pana Nohavici, kde dostáváme 17-procentní slevu
z ceny knihy,
A v knihkupectví Librex, kde dostáváme slevu 15-procentní.
10
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Loni jsme pořídili 68 nových knih celkem za 12.785 Kč.
Co nám řekne náš knihovnický program?
Takže máme v něm celkem 92 jmen. 16 čtenářů nemá zapůjčěnou letos žádnou
literaturu. Aktivních je tedy 76. Z těchto 76 čtenářů tvoří 33 děti do 15 let, 16
studujících, 16 zaměstnaných, 10 důchodců a 1 knihovník.
A jak to vypadá letos ?
Tak za první 4 měsíce jsme měli 66 obnovených čtenářů ( těch, kteří letos aspoň
jednou navštívili knihovnu ). Z toho bylo 35 dětí do 15 let.
Celkový počet návštěv v knihovně za 4 měsíce
388
Z toho na internetu
130
Akce
4
Výpůjček
851
Nejde však jen o ta čísla. Spíše o to, aby se čtenářům podařilo najít a přečíst
dobrou knihu.
Antonín Novosad

 Kostel a vše okolo něj
Milí farníci, vážení občané Kladrub
Jsem vděčný za možnost pozdravit Vás skrze tento obecní zpravodaj a
alespoň v krátkosti informovat o dění probíhajím i chystaném v naší farnosti.
V minulém měsíci květnu se v kostelích a kaplích naší farnosti konaly jak
pravidelné, tak i májové pobožnosti ke cti Panny Marie, Matky Boží a všech
věřících v Krista. V Kladerubech se daří zajistit bohoslužby pravidelně v neděli a
ve středu. Pro středeční se ustálil začátek v 17 hodin a dá- li Bůh, zůstane tento
čas i během letních měsíců. Při nedělních bohoslužbách o 2. a 4. neděli v měsíci
platí začátek v 8:45, ostatní neděle je třeba zajistit zastupujícího kněze a čas
začátku bohoslužby se přizpůsobuje jeho možnostem.
Z událostí právě proběhlých, bych rád zmínil slavnost prvního svatého
přijímání, ve farním kostele v Kelči v neděli 15.5., kde přijali poprvé eucharistii
také čtyři žáci 3. třídy z Kladerub. Jim i rodičům ze srdce děkuji za zodpovědný
přístup k přípravě a ze srdce všem, kteří přijímali, přeji vytrvalost a dobré ovoce
11
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v jejich životě s Kristem. V pátek 27. 5. proběhla Noc kostelů v Kelči, kdy byl
volně přístupný program ve farním kostele od 10:30 do 22:00 hod.
Z událostí nadcházejících bych Vás rád všechny pozval na farní pouť na
Svatý Hostýn v neděli 12.6., hlavní bohoslužba začne v 11:15 hod., bude možné
se zúčastnit pěší pouti od hřbitova v Bystřici. Zveme i na pouť do farního kostela
v neděli blízkému svátku sv. Petra a Pavla, letos ji oslavíme 26.6. v době konání
XV. kelečského jarmarku. A konečně i pouť v Kladerubech o slavnosti sv. Cyrila
a Metoděje 5.července.
Všem lidem dobré vůle ze srdce žehná
o. Jan Bleša, farář

 TJ Kladeruby
 Kontakt
TJ Kladeruby, Kladeruby, 756 43 okres Vsetín, Czech Republic
e-mail: tjkladeruby@seznam.cz
web: www.tjkladeruby.ic.cz
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!!!
Sportovci v Kladerubech opět zažívají náročný jarní program.
V letních měsících tomu nebude jinak .
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Fotbalisté nyní zakončí posledními třemi zápasy fotbalovou sezónu
2010/2011. Po krátké dovolené se opět zapojí do přípravy a v srpnu se tak
naplno rozjede již čtvrtá sezóna novodobé fotbalové historie u nás.
Odehrané zápasy jarní fotbalové sezóny:
Bynina – Kladeruby 3:2 (1:0) - góly: 2x Martinák Petr
Růžďka – Kladeruby 6:1 (2:0) - góly: Gerla Lukáš
Kladeruby –V.Lhota 2:0 (1:0) - góly: Martinak Petr, Škařupa Martin
Kelč – Kladeruby
8:1 (3:1) - góly: Vlach Michal
Kladeruby – Jasenice 2:3 (1:1) - góly: Škařupa Jaroslav, Gerla Lukáš
Krhová – Kladeruby 5:1 (5:0) - góly: Dobeš Martin
Nejbližší fotbalové zápasy:
5.června – 15:00 hodin - U mlýna
Kladeruby – Juřinka
12.června – 16:30 hodin
Poličná – Kladeruby
18.června – 15:00 hodin - U mlýna Kladeruby – Branky n. M.
Oddíl Sněhülky se zaměřuje na různorodé aktivity v obci, např.: turistika,
lyžování, turnaje a zápasy ve volejbale a stolním tenise, výlety, kulturní,
recesistické a netradiční akce (Dračí Lodě, Novoroční pochod, atd. ).
V březnu se Sněhülky zúčastnily Maškarního plesu v Lešné (přestrojeni za
Šmouly). V květnu si již po čtvrté prošly 25 km dlouhý turistický pochod
Palackého stezka v Hodslavicích. První prázdninový víkend je naplánován
volejbalový turnaj 4 nebo 5 členných družstev . Turnaj se odehraje na hřišti za
kostelem dne 2.7.2011 v odpoledních hodinách. Přihlášky týmů u paní
Štěpánové. Sněhülky letos rovněž vypraví jednu dračí loď do Kelče. Cyklistický
nebo-li Bikerský oddíl si prvního května projel otevřený Vojenský prostor
Libavá. Stejná akce se bude konat 27.8.2011. Na každou akci jste srdečně zváni,
přijděte si s námi zasportovat. Pro úplnost ještě přehled všech blížících se akcí
(vyjímaje fotbalových zápasů):
11. června 2011 – od 12:30 hodin
hřiště U mlýna
O pohár starosty obce
(turnaj v malé kopané - rodáci obce)
2. července 2011 – od 12:30 hodin
hřiště za kostelem
BB Tour 2011 (turnaj ve volejbale - 4 nebo 5 členné družstva)
Srpen 2011
rybník Chmelník v Kelči
Dračí Lodě 2011
(závody na lodích s bubnem – posádka 21 lidí)
Kromě sportovních akcí budeme v červenci pokračovat v úpravách kabin a
hřiště. Náš areál se oproti dobám minulým příjemně popravil, děkujeme všem
pravým podporovatelům za jejich prospěšnou činnost. Nezapomeňte bedlivě
sledovat pozorně naši nástěnku za kapličkou nebo webové stránky TJ. Včas se
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dozvíte o akcích v Kladerubech. Rádi Vás mezi námi přivítáme. Tvoříme
sportovní podmínky .
Za TJ Kladeruby - Petr Žlebek

 SDH Kladeruby
 Kontakt
SDH Kladeruby, Kladeruby, 756 43
web: www.sdhkladeruby.estranky.cz

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči.
Jako voda, která neúprosně odtéká a rozplývá se v moři, tak i čas ukrajuje
dne po dni a ten už zůstává jen ve vzpomínkách. 5 měsíců tohoto roku je za námi
a já bych rád vyzvednul pár již minulých akcí našim sborem pořádaných.
V březnu jsme v obecním lese pokáceli strom na kmen máje a 29. dubna jsme
máj za pomoci mužů z vesnice postavili. 30.dubna jsme pálili za rybníkem
v Osušníku čarodějnice. V polovině dubna jsem po vesnici provedli sběr starého
železa. Začali jsme po několikaleté pauze znovu pracovat s mládeží a jak se zdá
tak se dětem hasičina líbí a rády do hasičského kroužku docházejí.
První květnovou neděli v Kelči a druhou neděli v Choryni jsme jako
tradičně uctili památku našeho patrona Sv. Floriána. 14.května jsme na hřišti „u
mlýna“ pořádali okrskovou soutěž v požárním sportu v disciplínách 100 m
s překážkami a královské disciplíně požárního útoku. Zúčastnila se družstva
z vesnic sdružených v okrsku Kelč a Loučka. Muži a ženy soutěžili v obou
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disciplínách. Muži nad 35 let jen v disciplíně požárního útoku. Na startovní čáru
v disciplíně sto metrů se postavilo celkem 105 závodníků a závodnic.
V požárním útoku pak měřilo síly 10 mužských družstev, 5 ženských družstev a
6 družstev mužů nad 35 let. Naši muži se umístili v celkovém pořadí na 6 místě.
Muži nad 35 stáli na druhém stupni bedny, jak my hasiči říkáme.
7. května jsem přijal spolu se zástupci ostatních spolků pozvání do
Kladerub nad Oslavou. Kladerubští slavili 100 let od založení tamního SDH. Při
slavnostním nástupu jsem je pozdravil jménem všech našich hasičů a požádal
jsem je o partnerství. Za náš sbor jsem předal frgál a flašu trnkové. To že
nadoslavští Kladerubští hasiči mají o spolupráci či partnerství zájem svědčí
emailová korespondence a velký zájem z jejich strany zúčastnit se našich
hasičských oslav.
Asi nikomu, kdo prochází kolem hasičské zbrojnice neuniklo, že probíhá
její částečná rekonstrukce. Zbrojnice je majetkem obce, ale my ji užíváme pro
potřeby výjezdové jednotky a také pro naši spolkovou činnost. Stavební práce
z větší části provádíme svépomoci po sobotách a volných večerech. Blížíme se
pomalu do finále tak, abychom čtvrtý červnový víkend mohli naši zbojnici
otevřít veřejnosti u příležitosti 110 let trvání našeho dobrovolného hasičského
sboru.
Největší akcí pořádaných našim sborem za posledních 10 let budou již
mnohokrát skloňované oslavy 110 let založení našeho sboru. Mnoho z vás má na
paměti oslavy před 10 lety. Chtěli bychom na minulé oslavy navázat a ještě více
důstojněji naše hasičské výročí oslavit. Oslavy budou probíhat ve dnech 25 a 26.
června. Bude se jich účastnit vice jak 70 hostí s hasičského i veřejného života. Ve
slavnostním průvodu bude neseno 9. slavnostních praporů. Oslavy budou
zahájeny v sobotu úderem 16 hodiny prověřovacím cvičením v dálkové dopravě
vody. Večer se pak pobavíme na taneční zábavě v prostorách hřiště ZŠ. Ráno nás
bude budit dechová hudba. Před devátou hodinou bude proveden slavnostní
nástup všech hasičů a hostů u hasičské zbrojnice a průvodem odpochodujeme do
našeho kostela svatých Cyrila a Metoděje, kde budeme děkovat za 110 let
činnosti a vyprošovat si požehnání a ochranu do let budoucích. Po slavnostní Mši
sv. půjdeme položit věnec ke kapličce padlých na Hořansku a tím uctít památku
nejen padlých členů a zakladatelů našeho sboru, ale i všech členů našeho sboru,
kteří naše řady opustili. Před polednem zasedneme v místním sále ke slavnostní
schůzi, kdy symbolicky vzpomeneme pár mezníku v naší historii. Pozdravíme se
s hosty a zavzpomínáme na společné akce a spolupráci s okolními sbory. Poté
jsme pro vás všechny připravili zábavné odpoledne, kde se společně pobavíme
při ukázkách historické a novodobé hasičské techniky a ukázkách hašení.
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Věřím, že oslavy proběhnou v poklidném a přátelském duchu a ještě dlouho na
ně budeme vzpomínat. Tímto bych vás všechny chtěl poprosit, aby jste oslovili a
pozvali své rodinné příslušníky, kteří bydlí za hranicemi naši obce a pozvali jste
je jménem Kladerubských hasičů, aby i oni přišli zavzpomínat na uplynulá léta a
přijeli se podívat do naši krásné malebné vesničky.
Po celou dobu oslav bude v prostorách hasičské zbrojnice výstava fotografií
a historických dokumentů.
V neposlední řadě bych rád poděkoval obecnímu zastupitelstvu, zvláště pak
panu starostovi za vynikající spolupráci a tělovýchovné jednotě za vstřícnost při
zapůjčení areálu hřiště na okrskovou soutěž.
Michal Sváček – starosta SDH

 Myslivecké sdružení Doubrava Kladeruby - Němetice
 Kontakt
Myslivecké sdružení Doubrava Němetice - Kladeruby, 756 43
web: msdoubrava.xf.cz

Myslivecké sdružení Němetice – Doubrava se sídlem v Kladerubech
Myslivecké sdružení po získání a odkoupení pozemků v části naší obci
nazývané „Osušník“, začalo provádět terénní úpravy pro výstavbu našeho
mysliveckého areálu. Součástí tohoto areálu bude myslivecké zázemí, voliéra pro
odchov bažantí zvěře a posezení nejenom pro myslivce. Kolem této činnosti je
hodně práce a starostí, ale všichni ze sdružení tomuto úsilí obětují svůj volný čas.
Ovšem je to také příležitost, kde se můžeme společně sejít a povykládat o svých,
nejen mysliveckých zážitcích. Do dnešního dne, bylo na tomto areálu
odpracováno členy i hosty MS Doubrava 1150 pracovních hodin.
Dne 13. 5. 2011 v 19:00 se uskutečnila členská schůze v přísálí OÚ
Kladeruby. Na této schůzi jsme se dohodli na dalších postupech, které mají být
provedeny na nově budovaném mysliveckém areálů.
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. Za toto pochopení, bychom Vám chtěli
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poděkovat. Také bychom rádi upozornili veřejnost, že pokud v přírodě najdou,
mláďata srnčí či zaječí zvěře, aby v žádném případě na ně nesahali a tuto zvěř
neodnášeli. Nejedná se totiž o opuštěné mládě, nýbrž o mládě schované.
Pro zvěř začínáme již v této době připravovat krmení na zimu. Budeme
pěstovat krmnou řepu v lokalitě Zámrsky. Dále jsme zaseli dvě zvěřní políčka
v lokalitě „Bílá voda - Kladeruby“ a „Maniny - Němetice“.
Z kulturních akcí chceme pro veřejnost pořádat myslivecké posezení
v Němeticích v areálu firmy Hasil. Občerstvení a zábava bude zajištěna.
Začátkem měsíce července pro přátele myslivosti bude uspořádané posezení
v nově budovaném mysliveckém areálu v „Osušníku“. Na tyto akce jsou občané
srdečně zváni. Přesné termíny těchto akcí budou upřesněny.
Zároveň bychom takto chtěli poděkovat OÚ Kladeruby za vstřícnost,
pochopení a podporu těchto našich aktivit. A věříme, že tato naše spolupráce
bude dále pokračovat.
Mimo tyto aktivity se naší členové taky věnují kynologických akcím
pořádaných mysliveckým svazem Vsetín: „Jarní svod psů“, „Jarní zkoušky
ohařů a malých plemen“. Kromě toho se taky zúčastníme přehlídky loveckých
trofejí, které byly uloveny v okrese Vsetín, přehlídka se koná ve Valašské
Bystřici ve dnech 28. 5. – 30. 5. 2011.
Petr Martinák, Jan Pikula st., Jaroslav Hrbáček ml.

 Společenská kronika březen- květen 2011
Souhrn akcí pro lidi z obce
Červen:
5.6.
11.6.
12.6.
19.6.
25.a 26.6.

fotbalový zápas Kladeruby – Juřinka B
turnaj v minikopané částí obce
pouť na Svatý hostýn
Fotbalový zápas Kladeruby – Branky
Oslava 110 let SDH od založení
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Červenec:
2.7.
Volejbalový turnaj
5.7.
Cyrilo-Metodějské odpoledne
Srpen:
27.8.

Bike – vojenský prostor Libavá

Inzerce
Potřebujete chodit do práce a přitom se staráte o někoho
blízkého?
Může jít o staré a nemohoucí rodiče nebo dítě se
zdravotním postižením. Takové dilema řeší v dnešní době
spousta lidí. Lidé chtějí, aby jejich blízcí mohli zůstat doma, kde
je jim dobře, ale nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat
delší dobu.
Nabízíme službu osobní asistence, která tuto situaci řeší. Zatímco pečující
pracují, obstarávají spoustu běžných domácích záležitostí, nebo si prostě
potřebují odpočinout, věnujeme se jejich blízkým.
Pro koho tu jsme?
Pro osoby od 6ti let, které sami nezvládnou dělat to, co by rády, vzhledem
k tělesnému nebo mentálnímu omezení, ale jsou alespoň trochu soběstačné.
Co je naším cílem?
Podpora klienta směrem k posílení jeho soběstačnosti, nezávislosti a začlenění se
do společnosti s ohledem na jeho možnosti.
Co přesně nabízíme?
- pomáháme se vším, co je doma potřeba
- pomáháme při doprovodech do školy, do kina, za zábavou, do společnosti
- pomáháme také s doprovody na úřady, na poštu, nebo k doktorovi
- pomáháme při osobní hygieně
- pomáháme při podávání jídla
- pomáháme starat se o vlastní osobu
Naše práce spočívá v asistování při jakýchkoli činnostech. Může to být
asistence doma, kdy nabízíme klientům pomoc s běžnými záležitostmi, trávíme
s ním čas, povídáme si. Nebo jde o asistenci ve škole, na úřadě, v zájmovém
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kroužku, stacionáři či zaměstnání. Snažíme se, aby klient udržoval nebo rozvíjel
vztahy se svým okolím a nezůstal izolovaný doma.
Osobní asistence může být poskytována až 24 hodin denně. Doplňuje tedy
například pečovatelskou nebo jinou sociální službou, která má pevně danou
pracovní dobu. Vždy vycházíme z aktuálních potřeb klienta a snažíme se mu ušít
službu na míru.
Osobní asistenci poskytujeme ve Valašském Meziříčí, Kelči a jejich spádových
oblastech. Od ledna 2011 jsme rozšířili naši službu také na oblast Rožnovska.
Kontakt
Charita Valašské Meziříčí
Centrum osobní asistence
koordinátor služby - Mgr. Alena Holešovská
telefon 776 243 674
e-mail oasistence@valmez.charita.cz
Kpt. Zavadila 1345
757 01 Valašské Meziříčí
www.valmez.charita.cz

Jste podnikatel? Využijte zpravodaj pro umístění své reklamy!!!
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Úmrtí
paní Marie Šnajdrová
Pozůstalý vyjadřujeme upřímnou soustrast.
____________________________________________________________________

Narození
Matěj Herman
Ondřej Hadaš

30.3.2011
8.5.2011
Rodičům našich občánků blahopřejeme.

_____________________________________________________________________

Jubilanti
Červen:

Večeřová Marta

Červenec: Mánek František
Novosádová Marie
Pelcová Anna
Škárka Josef
Srpen:

Strnadová Marie

9.6.

88 let

13.7.
16.7.
16.7.
30.7.

75 let
75 let
65 let
80 let

28.8.

91 let

Všem jubilantům blahopřejeme.
______________________________________________________________________

Sňatky
Soňa Pelcová * Karel Ondrejka 18.6.2011
Novomanželům blahopřejeme
Další vydání vychází 1.9.2011

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 Dagmar
Hermannová a Petr Žlebek. Písemné příspěvky, inzerci a jiné zasílejte na
email podatelna@kladeruby.cz . Uzávěrka je 15. den v měsíci před dalším
vydáním.
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