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Pár slov pana starosty
Milí spoluobčané ,
tři měsíce uběhly jako voda a do vašich schránek se dostává
další číslo našeho zpravodaje.
Doufám, že léto, které se zpočátku jevilo jako podzim, si každý z Vás
užil podle svých představ, odpočinul si a do dalších dní nabral
energii.
Během prázdnin byla v obecním sále dokončena výměna
rozvodů a radiátorů ústředního topení. Byly také připraveny
podklady pro kontrolu čerpání dotace na rekonstrukci cesty na
Záhumení. Tu uskutečnili v měsíci srpnu pracovníci Státního
zemědělského intervenčního fondu a nyní můžeme čekat na uhrazení
dotace.
V základní škole proběhla rekonstrukce parketové podlahy ve II
třídě. Do této třídy byla také nově pořízena moderní interaktivní
tabule díky dotaci z Ministerstva školství.
V měsíci říjnu chystá zastupitelstvo obce tradiční lampionový
průvod ke kapličce, kde si připomeneme založení ČSR.
Těším se na setkání s Vámi při těchto oslavách.
Miloš Konečný
Zdravice z Kladerub nad Oslavou
Vážení občané Kladerub. Přijměte touto zdravicí pozdravy od našich
občanů, přání pevného zdraví a mnoho úspěchů jak v osobním životě,
tak i na poli podnikatelském.
Strávili jsme u Vás dva krásné dny, na které rádi vzpomínáme.
Děkujeme všem těm, kteří se o nás starali a dělali vše abychom se u
Vás cítili jako doma . Je škoda, že nás od sebe dělí téměř dvě stě
kilometrů, abychom se mohli navštěvovat častěji.
Ještě jednou děkujeme za pohostinnost a nádhernou atmosféru,
kterou jsme mohli s Vámi prožít.
Ps. Ať žijí všichni Kladerubáci!
Za obecní zastupitelstvo a všechny občany Kladerub nad Oslavou.
Staněk Jiří starosta obce
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Pár slov redakce
Předem bychom se chtěli omluvit za chyby v článcích, nejen lidská
chyba, ale i technika udělala své a budeme se do příště snažit vše
vyeliminovat.
Snad se Vám naše forma osvěty obce občanům líbí, rádi uvítáme Vaše
připomínky nebo příspěvky, téměř jakéhokoli rázu. Tímto
upozorňujeme i podnikatele z obce na možnost reklamy v našem
zpravodaji. Zveřejníme jakoukoli inzerci atd. Jsme sice malá obec, ale
byli bychom rádi, aby se zpravodaj zavedl tak, že bude sloužit i jako
komunikace mezi občany.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat spolkům a občanům i
panu faráři, kteří přispívají do zpravodaje svými články, kterými se
podělí o aktivity jimi pořádanými.
Jistě jste si všimli, že zpravodaj nevyšel 1.9., jak bylo avizováno
v posledním čísle, ale chtěli jsme Vám podat ty nejlepší informace a
fotky našich malých prvňáčků, dětí z ostatních tříd a školáčků a
zdravici od naší spřátelené obce Kladerub nad Oslavou.

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

Telefon:

+ 420 571 641 233

E-mail:

podatelna@kladeruby.cz

Web:

www.kladeruby.cz

 Sběr plastových obalů:
Čt
Čt

6.10. 2011
10.11.2011

24.9. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
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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 6. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 30. 6. 2011.
1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
1.2. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2010, který
byl schválen členskou schůzí svazku dne 14. 6. 2011,
1.3. audit webových stránek obce,
1.4. vytyčení hranic pozemku – komunikace parc. č.1550/1, 1549/1 k.ú.
Kladeruby,
1.5. výběrové řízení na opravu ústředního topení v kulturním zařízení obce a
výběr nejvhodnější nabídky od firmy Roman Večeřa, Kelč 205.
2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Dagmar Hermannovou, Dušana Pelce a Josefa Žlebka,
2.3. kontrolu usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
2.4. žádost Základní školy a mateřské školy Kladeruby, okres Vsetín o udělení
výjimky z nejnižšího počtu žáků pro základní školu pro školní rok
2011/2012,
2.5. rozpočtové opatření č. 2 / 2011dle návrhu předloženém na zasedání,
2.6. převod hospodářského výsledku obce Kladeruby za rok 2010 na účet 432nerozdělený zisk minulých let,
2.7. renovaci parket ve II. třídě Základní školy a mateřské školy Kladeruby,
okres Vsetín dle nabídky předložené na zasedání,
2.8. podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí
na projekt protierozní a protipovodňové opatření, studie proveditelnosti,
2.9. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1593/18 k.ú.
Kladeruby pro společnost ČEZ Distribuce a.s. z důvodu zemního vedení
NN pro stavbu „Kladeruby, č.par.33/2 – Krbová NNK“,
2.10. členství obce Kladeruby ve Svazu měst a obcí České republiky,
2.11. vybudování stavby „Prodloužení vodovodu na parcelách č. 425/7, 448/3,
450/4 a 1572/4 v k.ú. Kladeruby“ pro průmyslovou zónu,
2.12. podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova na
poradenskou činnost v lesním hospodářství a dále na technické vybavení do
lesa.
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3. Zastupitelstvo obce Kladeruby pověřuje:
3.1. starostu obce pana Konečného k podpisu smlouvy o dílo s firmou Roman
Večeřa, Kelč 205 na opravu ÚT v kulturním zařízení obce.

Událo se v naší obci

Z historie Kladerub
Významné osobnosti z naší obce
Třebaže naše obec není velká, narodilo se tu několik
významných osobností, dnes již nežijících.
Jedním z nich je pátr Antonín Bartošík, působil zprvu na
slovácku a po mnoho let jako děkan v Hranicích na Moravě. Byl
z početné rodiny Bartošíkové z č.20.
Z rodiny Hašů č.62 je to František, který byl u zrodu
Katovických cyklistů na okrese Val.Meziříčském, kde zastával po
několik let funkci jednatele. Organizoval v tomto, v tu dobu mladém
sportu, cyklistické zájezdy po poutních místech a Orelských
slavnostech. Jelikož kolo bylo v té době drahou záležitostí, tak
zájemců bylo málo. Spolek udržovalo při životě jen několik nadšenců!
Z č.9 pocházel notář Indruch Antonín, nar.1877, který působil
ve Valašském Meziříčí, kde má pokračování rodu.
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Jedním z našich spoluobčanů, který byť bez akademického
vzdělání a skromně žil mezi námi, byl Josef Kubeša z č.30,
nar.6.8.1917. Byl to samouk radioamatér, který se svou stanicí OK 25734 kontaktoval s podobnými radioamatéry po neviditelných linkách
ve světě. Byl také z prvních a uznávaných fotoamatérů, kterému
vděčíme za mnoho dochovaných snímků z naší obce, ať jsou to školní
výlety a průvody a mše sv. na návsi, kde všude také ozvučoval svou
aparaturou.
Do tajů rádií, později televizorů, jako amatérský opravář neměl
v okolí konkurenci, proto byl často občany vyhledáván. Byl jeden
z prvních, co v obci vlastnil motocykl. Později okolo r.1952, když náš
hasičský sbor zakoupil Mercedes, s ním co by strojník vyjížděl nejen
k potřebám hasičů, ale také v případě úrazu, porodu, v kteroukoli
dobu.
Byl dobré kamarádské povahy, rád se zúčastňoval poutí či zájezdů,
kde měl sebou vždy fotoaparát! Domluvil se německy a z části
anglicky. Zůstal svobodný, pracoval zprvu jako mnozí jiní na svém
hospodářství. Bylo mu také nabízeno výhodné místo v podniku
zabývajícím se elektronikou, ale to odmítl. Po založení JZD pracoval
jako řidič T-128 a pak Avie. V důchodu mu bylo potěšením práce na
záhumence, s tou mu pomáhali ostatní příslušníci rodiny. Zemřel
3.9.1986 – čest jeho památce!
Dalším významnou osobností byl advokát Pelc Ferdinand, nar.
10.5.1886 na č.31. Je znám z pobytu na „Brňově“.
Také advokát a notář byl Jan Menšík – soudní rada na Vsetíně,
nar. 1878 na č. 39. Byl z početné rodiny Menšíků z kraje, tím i
strýcem v mnoha kladrubských rodinách.
Známou osobností, starší generaci známý, je Karel Vinklárek,
nar.11.11.1886 na č. 24. Byl z početné rodiny, dostal se brzy do světa,
žil v Klánovicích u Prahy. Jako světoběžník se časem ocitá v Americe,
kde v Chicagu působí jako novinář. Tu jej také zastihuje 1.svět.válka,
bojuje ve francouzské legii 21.pluku. Jako poručík byl vyznamenán
ČS válečným křížem, Francouzským válečným křížem a revoluční
medailí. Pracoval pak na americkém velvyslanectví. Dožil
v Československu, do rodné obce jezdil velmi málo! K němu je třeba
připomenout souvislost smrti jeho bratra Bedřicha, který dezertoval
koncem války a ukrýval se doma, kde pro něj přišel se zatykačem
tehdejší strážmistr Menta z Choryně a předvedl jej k starostovi obce
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Fr. Bartošíkovi. Tu se podařilo Bedřichovi uprchnout, ale při přelézání
plotu byl četníkem zastřelen, těžce raněn byl pak převezen do
Valašského Meziříčí. Bedřich nechtěl bojovat na stejné frontě proti
bratru Karlovi, vida, že se konec války blíží, tak dezertoval. Co byl dál
podle tehdejších současníků, tato událost nenechala Kladerubjáky
v klidu, nenechali četníka beztrestně odejít. Chlapi, co měli doma
nějakou flintu obsadili přístupové cesty k Choryni, skryti v obilí, to
četník snad vytušil, šel do Choryně až nocí doubravou. Po přeložení
neskončil slavně, časem přišla do dědiny zvěst, že byl četník Menta
ušlapán davem lidí při dělnickém povstání na ostravsku, kde se snažil
horlivě povstání potlačit. Tolik ze vzpomínek tehdejších pamětníků!
O Kladerubském mlýně a jeho majitelích
Na Juhyni, na potoce stával mlýn, dnes už je tam jenom halda
rozvalin. Mlýn tu stával od nepanšti, vystřídalo se na něm mnoho
majitelů. Jsa na samotě, vzdálen od vesnice, je opředen mnoha
pověstmi a polopravdami. Ze záznamů lze vysledovat držitele či
nájemce mlýna.
Bartoloměj Švejda, r. 1599, Martin Švejda, syn Jana, r.1637.
Bartoň Švejda, syn Martina, do r. 1650. Jakub, syn fojta Vitkovského,
do r. 1667. Jan Závišický, do r. 1675. Daniel Dossa, od 11.12.1675 –
kup za 340 zl. Daniel Dossa Kratochvíl, mlynář někdejšího mlýna
Špičského, mlýn drží do r.1680. Jan Závišický drží mlýn do r. 1699.
Libosvárští do r. 1753. V držení mlýna na dva roky byl, než odešel na
Komárovský mlýn Josef Gogola. Martin Strnadel, další držitel mlýna,
byl z Frenštátu. Strnadel zemřel 16.4.1773, vdova Anna se v roce
1775 vdává za Martina Georga Zahradníčka z Poličné. Potomci po
Martinovi Strnadlovi odcházejí do Kelče. Z několika dětí zůstává na
mlýně Cyril, který se žení na mlýn. V r. 1830 je držitelem mlýna Josef
Švarc. V r. 1857, při sčítaní obyvatel, drží mlýn František Demel
z Rosálie. Jak se vyprávělo, mlynář Demel byl jednou nalezen utonulý
ve slatinkovském potoce, jeho smrt nebyla vyšetřena! Byly jen
dohady. V r.1880 drží mlýn mlynářský mistr Rudolf Drexler
z Choryně. Jeho manželka Marie Anna, nar.1856, byla jediná dcera
Novosadů z č. 40 z Kladerub. Tito mají několik dětí: Rudolf(*1876),
František(*1880), Arnošt (*1882), Richard (*1884), Ludmila (*1889).
Na mlýně zůstává syn Arnošt, ten si bere za manželku Františku
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Kopřivovou z Kladerub, jsou bezdětní. V padesátých letech byli
v honech na kulaky označeni za vesnické boháče, vyrabováni a
následně zavřeni.
Při mlýně bylo hospodářství a pila. Mlýn byl poháněn turbínami,
nad mlýnem byl dřevěný stav a odtud strouha – náhon opatřen
stavidly. Při nedostatku vody byl k dispozici ještě menší naftový
motor. Tu si často pantáta posteskl „To bych byl pantátou, kdybych
měl vodu ze slatinkovského potoka.“, který byl o mnoho vodnatější
než dnes, kdy je část odváděna do obecního vodovodu. Život služebné
Hermíny by vydal na samotný román. Mleči mimo obec měli mletí o
něco levnější.
Na zahradě mlýna, který už pomalu chátral, bylo svépomocí JZD
a sportovců zbudováno sportovní fotbalové hřiště a postaveny kabiny.
Příležitostně se tu konávaly zábavy a hasičské soutěže. Dnes se hřišti
říká U Mlýna, třebaže po mlýně není ani památky. Číslo 60, které bylo
na mlýně je v obci na novostavbě.
Byl tu ještě syn Rudolf, který byl nejstarší z dětí. Ten si
v dospělosti rád zašel do hospody a za zábavou. Jednou, snad toho
vypil víc, byl ráno nalezen mrtev pod oknem mlýnice, ze kterého
údajně vyskočil.
To jsou o mlýně pravdy či polopravdy!
Vybráno ze zápisů matrik a vyprávění starých pamětníků.
Přepis z podkladů kronikáře pana Mánka

Základní škola a Mateřská škola Kladeruby
Začal nám nový školní rok a děti se nemohly dočkat, až zase půjdou
do školy a školky, především tedy ty menší děti. Do první třídy nám
nastoupilo 5 dětí. Ve školce je momentálně 17 dětí a 3 ještě během
roku přibudou.
Aktivity během následujících třech měsíců:
Září
14.9.
Loutkové divadlo v MŠ „Vítáme děti v MŠ“
21.9.
Návštěva kina ve VM „Cirkus Hurvínek“ (MŠ)
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Rozjíždí se kroužky v ZŠ:
- počítače: p.učitelky
- hra na zobcovou flétnu: p.Stodůlka (hodiny vždy v pátek od 12°°)
- hledáme vedoucí dalších kroužků (starší 18-ti let)
30.9.

Dopravní hřiště (ZŠ)

Říjen
19.10.

Návštěva kina ve VM „Hastrmanské pohádky“ (MŠ)

28.10.

Přípravy vystoupení na oslavy Dne vzniku ČS (ZŠ)

Listopad
9.11.
Návštěva kina ve VM „Čertovské pohádky“ (MŠ)
Preventivní program pro žáky ZŠ. Zdravé myšlenky – zdravé vztahy
(besedy). (Připravuje centrum pro rodinu Zlín)

Tomáš Orel, Jakub Tvrdoň, Veronika Urbanová, Adam Menšík, Daniel Kubla,
paní ředitelka Anna Krhovjáková
9
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Kateřina Hermanová, Ester Muchová, Renata Grohmanová, David Šnajdr, Adela
Palátová, Filip Menšík, Lukáš Vinklárek, Kristýna Menšíková, Bedřich Kettner,
Anna Hermanová, Gabriela Kopřivová, Jan Menšík, paní učitelka Miroslava
Dufková
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Petra Grohmanová, Kateřina Kopková, Tomáš Cahlík, Kateřina Mánková, Filip
Brandl, František Němec, Julie Urbanová, Štěpán Škařupa, Kateřina Kubešová,
Marek Menšík, Baďuříková Beáta, Dagmar Hermannová, Jakub Hadaš,
František Orel, Mojmír Menšík, paní učitelka Ivana Stašová

Nová tabule ve třídě

Seznam dětí v MŠ na rok 2011/2012:
Baďuříková Beáta
Brandl Filip
Cahlík Tomáš
Grohmanová Petra
Hadaš Jakub
Hermannová Dagmar
Holáň David
Holáň Zdeněk
Kopková Kateřina
Kubešová Kateřina
Mánková Kateřina
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Menšík Marek
Menšík Mojmír
Němec František
Orel František
Škařupa Štěpán
Švarcová Zuzana
Urbanová Julie
Vozák Matyáš
Zajíc Václav

Knihovna
V naší knihovně došlo k výměně židlí. Nové židle jsou moderní a
hezké a myslím i pohodlné. Dostali jsme nový soubor knih ze Vsetína
- 136 knih. A vlastní nové knihy, těch máme 38, 21 pro děti a mládež,
16 pro dospělé a jednu naučnou pro dospělé.
Všechny Vás srdečně zveme, a také internet je zdarma.
A na podzim se dobře čte.
Antonín Novosad

TJ Kladeruby
TJ Kladeruby, Kladeruby, 756 43 okres Vsetín, Czech Republic
e-mail: tjkladeruby@seznam.cz
web: www.tjkladeruby.ic.cz
Sportovní léto 2011
Letošní začátek léta byl značně deštivý, proto jsme velice rádi,
že nám vyšlo počasí na první ročník volejbalového turnaje "Na
šikmé ploše". Hrálo se na hřišti za kostelem, účastnilo se celkem pět
týmů: Dobeš tým, Hadaš tým, Kopřiva tým, Pelc tým a tým „Hlavně v
klidu“. Vítězem se stal posledně jmenovaný. K dobré náladě poté
přispěl exhibiční zápas žen proti mužům, ve kterém po lstivém
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výkonu zvítězily ženy. Příjemná atmosféra a nevídané sportovní
výkony slibují skvělou zábavu v příštím ročníku. Reportáž s
fotografiemi z turnaje je umístěna na webových stránkách TJ
Kladeruby.
Sněhülky se v srpnu účastnily Dračích Lodí v Kelči na rybníku
Chmelník. Dračí Lodě jsou závody ve veslování. Loď tvaru otevřené
kanoe o délce 12,5 m ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi
ocasem. Posádku tvoří 20 pádlujících v sedě + bubeník (sedící na špici
lodi, otočen k posádce) údery do bubnu udává rytmus pádlování +
kormidelník (stojící na zádi) určuje směr. Naše posádka se po
veleúspěšných minulých ročnících (4.místo v roce 2009 a 5.místo v
roce 2010) umístila na 9.místě. Závodu se účastnilo 17 posádek. Letos
naši posádku překvapil systém rozjížděk a systém hodnocení
rozhodčích, který nás připravil o naše tradičnější umístění.
Fotbalisté v srpnu zahájili již čtvrtou sezónu. Sehráli dvě
přátelské utkání na domácím hřišti. První přátelák s Policemi jsme
prohráli 1:3 a druhý přátelák s týmem Branek naopak vyhráli 2:0.
Sezónu jsme zahájili 21.srpna a vyvíjí se zatím dobře.
Odehrané zápasy nové sezóny:
Kladeruby – Vidče

3:1 (poločas 3:1)
Střelci:
2x Škařupa Martin
1x Gerla Lukáš

Branky – Kladeruby

1:2 (poločas 0:1)
Střelci:
2x Škařupa Martin

Kladeruby – Bynina 2:0 (poločas 3:1)
Střelci:
1x Kopřiva Jiří
1x Škařupa Martin
Hutisko – Kladeruby 8:2 (poločas 5:0)
Střelci:
1x Pečenka Tomáš
1x Dobeš Lukáš
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Tabulka po 4.kole:
Rk. Tým
1. Loučka
2. Hutisko B
3. Juřinka B
4. Kladeruby
5. Bynina
6. Jasenice
7. Krhová B
8. Mikulůvka
9. Branky
10. Vidče B
11. Růžďka
12. Velká Lhota

Záp +
4 4
4 3
4 3
4 3
4 2
4 2
4 1
4 1
4 1
4 1
4 0
4 0

0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
1

Skóre
17: 2
23: 9
8: 2
9: 10
9: 5
19: 20
13: 18
7: 14
5: 9
5: 11
7: 11
2: 13

0
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
3

Body
12
9
9
9
7
6
4
4
3
3
2
1

Sportovní podzim 2011
Následující zápasy podzimní sezóny:
18. září
25. září
2. října
9. října
16. října
22. října
30. října

15:00 hodin
15:00 hodin
15:00 hodin
15:00 hodin
14:30 hodin
14:00 hodin
13:30 hodin

doma
venku
doma
venku
doma
venku
venku

Kladeruby – Krhová
Velká Lhota – Kladeruby
Kladeruby - Loučka
Jasenice - Kladeruby
Kladeruby - Mikulůvka
Růžďka - Kladeruby
Juřinka - Kladeruby

Jste zváni na každý zápas.
Na každou akci jste srdečně zváni, přijděte si s námi zasportovat.
Nezapomeňte bedlivě sledovat pozorně naši nástěnku za kapličkou
nebo webové stránky TJ. Včas se dozvíte o akcích v Kladerubech.
Rádi Vás mezi námi přivítáme. Tvoříme sportovní podmínky
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SDH Kladeruby
SDH Kladeruby, Kladeruby, 756 43
web: www.sdhkladeruby.estranky.cz
Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasiči
Rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny, prázdniny jsou za námi
a my můžeme vyhodnotit činnost za první pololetí. Jsou za námi
mnohokrát skloňované oslavy 110 let založení našeho dobrovolného
spolku. Prioritní pro nás byla částečná rekonstrukce nám svěřené
hasičské zbrojnice. Odpracovali jsme brigádnicky stovky hodin.
Hodiny, které jsme mohli věnovat svým rodinám, sportu nebo
soukromým záležitostem. Ale nikoho z nás nemrzí ani minuta
strávená ve zbrojnici a velkou odměnou nám je dobře odvedená práce.
Sami jste se mohli přesvědčit o odvedené práci, při návštěvě výstavy
v prostorách zbrojnice ve dnech 25. a 26. června. Hlavním cílem pro
nás v tomto roce, bylo zorganizování oslav, které byly poděkováním
všem živým a zemřelým členům hasičského sboru, ale také Vám všem
za přízeň kterou našemu sboru projevujete. Týden před posledním
červnovým slavnostním víkendem, bych bez nadsázky nazval super
týdnem, neboť finišovaly přípravy a doladění posledních detailů
potřebných ke zdárnému chodu oslav. Velkým potěšením nám bylo
hostit zástupce obce Kladeruby nad Oslavou, s kterými jsme oslavy
zahájili v sobotu slavnostním obědem. V 16 hodin jsme si se
sousedními hasiči prověřili funkčnost techniky a spojení při dálkové
dopravě vody a večer jsme se všichni pobavili na přátelském posezení
ve škole, kde jste měli možnost ochutnat Dalšickou dvanáctku, kterou
jsme od Nadoslavkých Kladerubských dostali darem. Nedělní
dopoledne se neslo ve velice slavnostním duchu. Velkým potěšením
nán bylo přijaté pozvání a účast senátora Jiřího Čunka a starosty KSH
ČMS bratra Josefa Krajči. Všichni pozvaní hosté a členové sboru
měli ráno v prostorách zbrojnice připravenou snídaní, aby se posilnili
před náročným dopolednem. Před devátou hodinou ranní vyšel průvod
všech hasičů a hostu do kostela, ve kterém byly neseny slavnostní
15
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prapory okolních hasičských sborů. Před kostelem nás všechny
přivítal P. Jan Bleša. Při přivítání pan farář přijal naši prosbu o
odsloužení Mše svaté za živé a zemřelé hasiče. Krásně vyzdobený
kostel, praporečníci s prapory a pan farář ve zbrusu novém hasičském
ornátu vytvářeli velice slavnostní atmosféru. Při mši svaté jsme slyšeli
velice poutavé a krásné kázání, které ještě více umocňovalo slavnostní
chvíle. Při nástupu po Mši svaté jsme obdrželi od starostů
Kladerubských pamětní stuhy na náš slavnostní prapor a dali jsme
prostor hostům, aby pozdravili né jen hasiče, ale i spoluobčany.
Doprovázení modrou kapelou jsme se vydali ke kapličce na
Hořansku. Položením věnce a krátkým proslovem jsme společně
s vámi uctili památku né jen padlých hasičů a spoluobčanů v první
světové válce, ale všech našich spoluobčanu, kteří se oslav nedožili.
Před polednem začala slavnostní schůze, na které bylo přítomno cca
150 hostů. Při schůzi jsme vyslechli zdravice našich hostů, mnozí
z nás přijali ocenění a všichni přítomní si odnesli malou památku na
tento slavnostní den. Slavnostní dopoledne jsme završili vydatným a
chutným obědem, který nám připravily naše sestry. Odpolední
slavnostní část zahájil zvuk sirény a příjezd Hasičů z Kladerub nad
Oslavou se svou historickou hasičskou technikou. Naši nejmenší
hasiči nám všem ukázali, že není až tak složité obsluhovat hasičskou
techniku. Chorynští hasiči se nenechali zahanbit a předvedli nám
jejich koňskou stříkačku. Naše setry všem předvedly, že kdysi ryze
mužské záležitosti dokáží řešit i ženy a tak posilněné urychlovačem
bravurně obsluhovaly naši historickou stříkačku, která je naši velkou
chloubou. Aby nebylo hasičiny moc najednou, zpestřily nám
odpoledne mažoretky Panenky z Hranic. Kdo chtěl, měl možnost
shlédnout naši vesnic z plošiny HZS Zlínského kraje z výšky 30 m.
Celá akce byla ukončena kopcem pěny z vozidla HZSP Deza, a.s.
Oslavy probíhaly sice 48 hodin, ale přípravy stály bratry a sestry
desítky hodin. Patří velké poděkování obci Kladeruby, starostovi
obce, ženám, které pekly koláčky, kuchařkám, vedení ZŠ Kladeruby,
všem bratřím a sestrám hasičům, myslivcům, sportovcům, panu faráři,
Janě Škařupové, sponzorům a Vám všem, že jste s námi naše výročí
přišli oslavit.
Z oslav zbyly už jen vzpomínky, ale náš sbor ve své činnosti
pokračuje dál. Muži se účastnili hasičských soutěží v Choryni a
Horních Těšicích. Účastnili jsme se oslav výročí založení hasičů
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v Malhoticích a Horních Těšicích. Na prosbu hasičů Němetických,
jsme podpořili řady hasičů při oslavách výročí posvěcení Němetické
kaple. 12. listopadu se v naši obci setkají starostové všech sboru
dobrovolných hasičů okresu Vsetín, zástupci výkonného výboru, rady
velitelů, kontrolní a revizní rady a rady mládeže.
Třetí říjnovou neděli Vás zveme na tradiční hodovou zábavu.

Příspěvek od Kladerub nad Oslavou
Dne 25. a 26. června 2011 byli přítomni zástupci naší obce Kladeruby
nad Oslavou na oslavách 110. výročí založení SDH v Kladerubech.
Tato oslava se stala jedním z kroků naší vzájemné spolupráce, která
již započala návštěvou vaší delegace na našich oslavách 100. výročí
založení našeho sboru dne 7. května 2011.
Tyto oslavy se dle mého názoru velice vydařily a doufám že na ně
nikdo z nás dlouho nezapomene.
Věřím, že naše započatá spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.
Touto formou , která mi byla nabídnuta, bych rád poděkoval jménem
svým a jménem celé naší obce Kladeruby nad Oslavou za vřelé a
přátelské přijetí vašimi občany a zástupci obce.
místostarosta Kladeruby nad Oslavou Koláčný Libor
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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 Němetice – Doubrava v období velkých
prázdnin neusnulo na vavřínech a nadále se věnovalo práci
v mysliveckém areálu v Osušníku. Zde byla dokončena výstavba
bažantnice a započalo se s budování, myslivecké chaty a zázemím s ní
18
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spojené, nejenom pro myslivce, ale i pro širokou veřejnost a přátele
myslivosti.
Z kulturních akci, pořádaných Mysliveckým sdružením, je třeba
vyzdvihnout zejména Myslivecké odpoledne, které jsme připravili
pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost v obci Němetice. Uskutečnilo se
dne 2. 7. 2011 v odpoledních hodinách. Z bohatého programu
jmenujme například přehlídku lovecky upotřebitelných plemen psů
s odborným výkladem, ukázku loveckých dravců, vystoupení trubačů
z Kelče atd. K tanci i poslechu hrála dechová hudba Boršičanka.
O týden později, tj. v pátek 9. 8. 2011, MS Němetice –
Doubrava pořádalo diskotékovou zábavu pod širým nebem ve Mlýně
u Kladerub. Akce se opět vydařila a velký počet účastníků se
v přátelské atmosféře věnoval tanci a zábavě.
Dne 12. 8. 2011 v 19:00 se uskutečnila členská schůze
v prostorách OÚ Němetice. Na této schůzi jsme se dohodli zejména na
plánu honů pro letošní honovou sezonu, které by se měly uskutečnit
dne 29. 10. 2011, 19. 11. 2011 a 3. 12. 2011 v obci Kladeruby.
V třetím čtvrtletí se členové MS budou převážně věnovat, tak
jako každoročně, činnostem souvisejícím se zajištěním krmiva pro
zvěř na zimní sezónu. Zejména je v plánu sklizeň krmné řepy, nákup
jádrového krmiva pro spárkatou zvěř, zakoupení cukrové řepy a
zajištění dalších alternativních zdrojů potravy pro drobnou i vysokou
zvěř v naší honitbě.
V plánu pro toto období má MS i další pokračování budování
mysliveckého areálu, zejména se v letošním roce počítá ještě
s dokončením střechy na myslivecké chatě, a dále se zbudováním
podlahy a vyzděním obvodových zdí.
V období třetího čtvrtletí budou prováděny i revize krmných
zařízení a jejich příprava na zimní krmnou sezónu.
Za MS Němetice – Doubrava Petr Martinák, JUDr. David Vozák

19

Kladerubský zpravodaj

podzim 2011

Společenská kronika září-listopad 2011
Souhrn akcí pro lidi z obce
Září:
2.9.
04.09.
10.9.
18.09.

Disko
Kladeruby -Bynina
fotbalový zápas ženy vs.muži v gumákách
Kladeruby - Krhová

Říjen:
02.10.
16.10.
27.10.

Kladeruby - Loučka
Kladeruby - Mikulůvka
Lampionový průvod

Listopad:
Drhnutí peří

Články otištěné ve Valašském deníku
Pro ty, kteří nestihli zaregistrovat.
Branky a Kladeruby vévodí tabulkám nezaměstnanosti
Branky – Jakmile vsetínský úřad práce na konci měsíce sečte jejich
nezaměstnané, vzniká mezi nimi propastný rozdíl. Vesnice v okolí Valašského
Meziříčí se dlouhodobě objevují na obou pólech okresní tabulky.
Nechvalné prvenství drží Branky. Bez práce je tam každý sedmý člověk. „Žije u
nás početná romská komunita. Její příslušníci velmi těžko hledají uplatnění,“
zamýšlí se starosta František Svoboda nad důvody, proč nezaměstnanost v
Brankách překračuje hranici patnácti procent.
Poslední měsíce hrozivá čísla trochu vylepšily. Sedm ze dvaasedmdesáti
nezaměstnaných si našlo místo. „Dva jsme přijali na veřejně prospěšné práce.
Zametají chodníky, sekají trávu a starají se o čistotu a vzhled obce. Ostatní si
zřejmě najaly zemědělské a stavební podniky na sezonní práce,“ domnívá se
starosta.
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Naproti tomu v Kladerubech se míra nezaměstnanosti pohybuje okolo pěti a půl
procenta. „Působí u nás mnoho podnikatelů. Na pozemcích, které jim obec
prodala, dokonce stavějí podnikatelskou zónu. Zaměstnávají místní lidi,“
připomíná starosta Miloš Konečný.
Kladeruby se donedávna pyšnily nejnižší nezaměstnaností z celého Vsetínska.
Teď je těsně předstihla Oznice. „Přitom místní podnikatelé pracovní místa
nenabízejí. Vesměs jsou rádi, že se sami uživí,“ podivuje se starosta Přemysl
Sousedík.
Za hlavní přednosti Oznice považuje vzdělání zdejších lidí a výhodnou polohu
vesnice. „Žije tady hodně strojařů, o které je na trhu práce trvalý zájem. Navíc je
to odsud blízko jak do Vsetína, tak do Valašského Meziříčí,“ uvažuje Sousedík.
Vzdálenost od Valašského Meziříčí, kde momentálně nabízejí nejvíce volných
pracovních míst, ale není rozhodující. „Z Branek je to nejblíže, lidé mohou
dojíždět vlakem i autobusem. Přesto tam mají nejvyšší nezaměstnanost v
okrese,“ poukazuje ředitelka kontaktního pracoviště úřadu práce ve Valašském
Meziříčí Hana Votavová. To podle ní dokazuje, že nezaměstnanost ovliňují
především skladba obyvatel a jejich vzdělání.
ČERPÁNO: http://valassky.denik.cz/zpravy_region/branky-a-kladeruby-vevodi-tabulkamnezamestnanosti.html

O partnerství budou jednat Kladeruby na Třebíčsku
Kladeruby – Kdykoli si do internetového vyhledávače zadal název své obce,
dostal se starosta Miloš Konečný na stránky Kladerub nad Oslavou.
Tak přišel na nápad uzavřít s vesnicí na Třebíčsku partnerství. „Jedeme tam o
víkendu, kdy místní dobrovolní hasiči oslaví sto let trvání sboru,“ říká starosta.
Aby na první návštěvu nepřijeli s prázdnou, povezou s sebou zástupci Kladerub
obří valašský frgál, slivovici a stuhu na hasičský prapor.
Starosta by si přál, aby spolupráce byla trvalejší. „Mohou se do ní zapojit spolky
i obecní úřady. Chceme s našimi hostiteli o jejich zájmu a budoucí podobě
případné spolupráce jednat,“ uvedl Konečný.

ČERPÁNO: http://valassky.denik.cz/zpravy_region/o-partnerstvi-budou-jednatkladeruby-na-trebicsku.html
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Kladeruby: Zbrojnice bude zářit novotou
Hasičskou zbrojnici opravují v Kladerubech. Nákladem sto tisíc korun
tady plánují vyměnit podlahu a okna, natřít fasádu a opravit betonový
nájezd do zbrojnice. „Peníze poskytla obec, většinu prací si hasiči
zajišťují svépomocí,“ informoval starosta Miloš Konečný.
Oprava zbrojnice musí být hotova do konce června, kdy místní sbor
dobrovolných hasičů oslaví sto deset let trvání. „Podporu obce si
zaslouží. Kromě toho, že zasahují u požárů a jiných mimořádných
událostí, patří k největším a nejaktivnějším spolkům v obci,“ tvrdí
starosta.
V režii hasičů se v Kladerubech odehrávají například masopustní
vodění medvěda a pochování basy, stavění a kácení máje, hodová
zábava, oslavy jejich patrona svatého Floriána i tradiční železné
soboty spojené se svozem kovového odpadu.
ČERPÁNO: http://valassky.denik.cz/kratce_region/864669.html

Inzerce
Charitní pečovatelská služba Kelč
Kelč 39 (přístavba radnice)
tel.: 571 641 018
777 746 341
777672 905
734 435 491

Posláním terénní Charitní pečovatelské služby je poskytnout
podporu lidem, se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení setrvat co nejdéle v domácím
prostředí, kde pracovnice Charitní pečovatelské služby vykonávají
jednotlivé úkony.
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K nejčastěji poskytovaným úkonům patří: dovoz obědu, příprava
a podání stravy, oblékání a svlékání osobního a ložního prádla, úklid
domácnosti, běžné pochůzky nákupy, dopomoc při použití WC a další.
Služby jsou poskytovány seniorům nad 65 let věku, mladým
dospělým od 19 let, dospělým od 24 let věku, kteří jsou omezeni
v soběstačnosti. Dále osobám s kombinovaným, mentálním a tělesným
postižením.
Pracovnice při své práci respektují: soukromí klienta, jeho denní
režim, individuální přístup ke každému klientovi dle jeho specifických
potřeb,

důstojnost

každého

klienta

a možnost

samostatného

rozhodování klienta o své osobě.
Více

informací

www.valmez.caritas.cz,

naleznete

na

webových

www.kelc.farnost.cz

sekce

stránkách
aktivity,

www.kelc.cz sekce instituce, sdružení a na nástěnce autobusového
nádraží Kelč a v informačních tabulích jednotlivých obcích.
Pracovníci Charitní pečovatelské služby Kelč
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Narození
Ondřej Vozák
Michael Hrbáček

30.7. 2011
9.8. 2011

Rodičům našich občánků blahopřejeme.
________________________________________________________________

Jubilanti
Září:

Gerla Jan

11.9.

65 let

Říjen:

Tvrdoňová Cecílie
Vozák Jaroslav
Menšíková Marie

5.10.
14.10.
30.10.

88 let
60 let
65 let

Všem jubilantům blahopřejeme.
________________________________________________________________

Sňatky
Jarmila Kubíková * Jiří Dočkal

17.9.2011

Novomanželům blahopřejeme

Další vydání vychází 1.12.2011

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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