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Pár slov pana starosty
Milí spoluobčané ,
právě začíná adventní čas a mnozí z nás už zapálili první svíčku
na adventním věnci .
Adventním časem začíná příprava na vánoční svátky a do tisku se
chystá poslední letošní zpravodaj. A tak mi dovolte napsat pár slov o
dění na obecním úřadě.
Během podzimních měsíců byly Státním zemědělským
intervenčním fondem (SZIF) zveřejněny výzvy pro podání žádostí o
dotace. I naše obec na tyto výzvy reagovala a to v celkovém
finančním objemu 4 230 000,- Kč. Byly podány tyto žádosti: oprava
cesty k Hrbáčkům a kolem bytovky v celkové výši 1 300 000,-Kč,
rekonstrukce hřiště za školou, které chceme rekonstruovat na
víceúčelové hřiště ve výši 1 700 000,-Kč , dotace na nákup lesní
techniky ve výši 30 000,-Kč , dotace na vypracování projektu na
protierozní opatření krajiny ve výši 700 000,- Kč. Na Krajský úřad Zlín
byla podána žádost na nákup nového hasičského auta ve výši 500 000,Kč. Pevně věřím, že alespoň některá z žádostí bude schválena.
Začátkem příštího roku budou vyhlášeny další výzvy na dotace. Proto
už nyní připravujeme podklady pro další projekty.
V průběhu Vánočních svátků, a to 26.12.2011 v 18:00 hod chystá
zastupitelstvo obce ve spolupráci s farností Kelč a panem farářem
v našem kostele koncert historické hudební společnosti Camerata.
Skupina, která vystoupí v dobových kostýmech, zahraje a zazpívá
vánoční koledy. Vstupné na koncert bude dobrovolné a výtěžek ze
vstupného bude přidán do Tříkrálové sbírky.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám všem popřát krásné prožití
Vánoc a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí a lásky.
Těším se na setkání s Vámi na vánočním koncertě, kde můžeme
zažít chvíle pohody a klidu a odejít s dobrým pocitem, že jsme svým
příspěvkem mohli někomu pomoci.
Miloš Konečný
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Zdravice z Kladerub nad Oslavou
Vážení občané Kladerub,
chtěl bych využít poslední číslo Kladerubského zpravodaje
v letošním roce a popřát Vám všem příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.
Za obecní zastupitelstvo a všechny občany Kladerub nad Oslavou.
Staněk Jiří starosta obce
Pár slov redakce
Milí spoluobčané,
ze zkušeností z minulých vydání jsme zřídili redakční radu o 5
členech, kteří budou dohlížet na to, aby výtisky opouštěly tiskárnu bez
nedokonalostí. Snad se nám to podaří .
Teď si čtete poslední letošní vydání našeho obecního zpravodaje,
tak je na čase trochu bilancovat letošní rok. V obci se mnohé událo,
nový pan starosta se snaží naši obec zvelebovat jak je v jeho silách a
možnostech a také se mu to daří. Naše vesnička prozářila jak zvenčí,
tak i zevnitř. Díky schváleným žádostem na dotace se uskutečnily
mnohé plány, ale je jich samozřejmě ještě víc.
Zpravodaj se stále snažíme zdokonalovat a předávat Vám
informace všeho druhu, které se k nám dostanou. Troufám si říct, že už
máme úroveň srovnatelnou s ostatními oběžníky okolních obcí.
V letošním roce jsme se bohužel museli rozloučit s 6 našimi
spoluobčany, ať je jim země lehká. Ale také se nám narodilo 5 dětí se
kterými jsme se přivítali v neděli 27.11. na vítání občánků.
Jsou před námi vánoční svátky, svátky míru a klidu a proto
obecní úřad uspořádal koncert vánočních koled v našem kostele.
Uskuteční se 26.12. od 18°° hodin.
Závěrem bych Vám za celou redakci chtěla popřát příjemné
prožití vánočních svátků a také bezpochyby co nejlepší vykročení do
nového roku 2012 s co nejmenšími následky ze silvestrovské noci.
Vaše redakce
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Obecní úřad - zprávy
 Základní údaje OÚ Kladeruby:
Adresa obce:
Obecní úřad Kladeruby
Kladeruby 72
pošta Kelč 756 43
Česká Republika

Telefon:
E-mail:
Web:

+ 420 571 641 233
+ 420 571 613 195
podatelna@kladeruby.cz
starosta@kladeruby.cz
www.kladeruby.cz

 Sběr plastových obalů:
Čt
Čt
Čt

15. 12. 2011
19. 1. 2012
23. 2. 2012

Lesní hospodářství
Prodej palivového dříví od 1.1. 2012 (dílky)
Od 1. 1. 2012 bude prodej palivového dříví probíhat následujícím
postupem. Zájemci bude vystaven zadávací list s číslem porostu,
odhadem množství vykázané dřevní hmoty a termínem ukončení prací (
max. 60 dnů). Dále zájemce svým podpisem stvrdí, že zadané práce
vykonává na vlastní nebezpečí a práce bude provádět v souladu se
zákonnými a právními předpisy souvisejícími s bezpečností práce a
ochraně zdraví při práci v těžbě dříví a ochraně přírody a krajiny.
Vytěženou dřevní hmotu si bude zájemce odvážet domů, kde bude
uložena takovým způsobem, aby mohlo proběhnout změření množství
odebrané dřevní hmoty pověřeným pracovníkem obce ( nejlépe v hráni
s poleny o délce 1m). Odebraná dřevní hmota bude zpoplatněna cenou
200,- Kč/ m3. Pokud bude dřevní hmota odebírána v porostech, kde
bude prováděno pálení klestu (rubiska), bude zájemci poskytnuta sleva
ve výši 50% na odebranou dřevní hmotu. Pro přepočet z prostorových
metrů na metry kubické bude použit koeficient 0,50.
Zbyněk Kamas, hajný
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Usnesení ze zasedání obce
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 15. 9. 2011
1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
1.2. lampionový průvod ke Dni vzniku samostatného československého státu dne
27. 10. 2011.
2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Jaroslava Hrbáčka, Josefa Žlebka a Stanislava Hadaše,
2.3. kontrolu usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
2.4. odkup nemovitosti č.p. 57 v Kladerubech na parcele číslo st. 101 k.ú.
Kladeruby a odkup pozemku p.č. st. 101 k.ú. Kladeruby o výměře 254 m2 od
pana Miroslava Poruby, bytem Kladeruby 57 za cenu 350.000,- Kč,
2.5. odkup pozemku p.č. 422/13 k.ú. Kladeruby o výměře 65 m2 vzniklého
vyčlenění z parcely č. 422/2 k.ú. Kladeruby dle geometrického plánu číslo
274-1052/2011 ze dne 13.5.2011 od paní Ing. Emilie Horálkové, bytem
Xaveriova 1796/49, Praha – Smíchov a paní Marie Kempfové, bytem
Gruzínská 1386/7, Praha - Vršovice,
2.6. rozpočtové opatření č. 3/2011 dle návrhu předloženého na zasedání,
2.7. odkup pozemku p.č.1673 k.ú. Kladeruby o výměře 35 m2 vzniklého
vyčleněním z parcely č. st.119 k.ú. Kladeruby dle geometrického plánu
č.279-1115/2011 ze dne 13.9.2011 od manželů Václava a Pavly Sváčkových,
bytem Kladeruby 139,
2.8. stavbu rodinného domu na parcele č. 220 k.ú. Kladeruby pro pana Jaroslava
Kabeláče,
2.9. podání žádosti o dotaci na nákup lesní techniky z Programu rozvoje
venkova,
2.10. podání žádosti na opravu místních komunikací p.č.1552/8 a 1552/7 k.ú.
Kladeruby a p.č. 423/10, 422/8 a 425/5 k.ú. Kladeruby z Programu rozvoje
venkova,
2.11. výpověď z nájmu pro Zemědělské družstvo Kelečsko pozemek p.č. 329/34
k.ú. Kladeruby za účelem rozdělení tohoto pozemku,
2.12. zrcadla na výjezdech u hospody a u č.p. 31,
2.13. zpracování projektu na rekonstrukci dětského hřiště v mateřské škole a
případné podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tohoto hřiště,
2.14. podání žádosti o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště na parcele č.
81/1 k.ú. Kladeruby za školou z Programu rozvoje venkova.
2.15. podání žádosti o dotaci na nákup mobilní požární techniky, zásahových
přileb a plovoucího čerpadla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů na
Zlínský kraj,
2.16. pověření pro společnost STUDIO TRINITY, s.r.o. ke zpracování a výrobě
rozmnoženin originálů listin a dokumentů.
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3. Zastupitelstvo obce Kladeruby pověřuje:
3.1. starostu obce pana Konečného k jednání o odkupu pozemků pod chodníky a
pod autobusovou zastávkou v části Hořansko s jejich majiteli,
3.2. starostu obce vypracovat Obecně závaznou vyhlášku obce o volném pohybu
psů,
3.3. starostu obce k vypracování cenové nabídky na opravu části místní
komunikace p.č. 1592/1 k.ú. Kladeruby od č.p. 71 po hlavní cestu,
3.4. starostu obce zjistit podmínky odkupu parcely č. st.25/1 k.ú. Kladeruby pod
č.p. 30 včetně přilehlé zahrady p.č. 86/4 a 86/1 k.ú. Kladeruby,
3.5. starostu obce k jednání o odkupu pozemků pod obslužnou komunikací za
novým stavebním obvodem s jejich majiteli.

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 23. 11. 2011
1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1 zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
1.2 stav reklamace opravy malé vodní nádrže na parcele č. 243/22 k.ú.
Kladeruby,
1.3 koncert konaný dne 26.12.2011 v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Kladerubech.
2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1 program zasedání,
2.2 ověřovatele zápisu: Stanislava Hadaše, Miroslava Hadaše a Dagmar
Hermannovou.
2.3 kontrolu usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
2.4 rozpočtové opatření č. 4/2011 dle návrhu předloženého na zasedání,
2.5 plán inventur na rok 2011,
2.6 zástupce zřizovatele do školské rady pana Miroslava Hadaše,
2.7 podání žádosti o dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova na
opravu elektroinstalace v kulturním zařízení obce Kladeruby,
2.8 zvýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na částku 400,- Kč za
poplatníka a kalendářní rok.
3. Zastupitelstvo obce Kladeruby odkládá:
3.1 rozhodnutí o odkupu části pozemku parcelní č.1550/1 k.ú. Kladeruby.
4. Zastupitelstvo obce Kladeruby zamítá:
4.1 prodej části pozemku p.č. 425/1 k.ú. Kladeruby,
4.2 uzavření Smlouvy o poskytování služby s firmou VODAFONE Czech
Republic a.s.
4.3 prodej pozemku p.č. 234/13 k.ú. Kladeruby.
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Z historie Kladerub
Rok na vsi
Začneme zimou. Ty bývaly tuhé a také sněhu bylo hodně. Ráno se
vstávalo k dobytku, nakrmit a krávy podojit, tak bylo mléko na snídani
– bílé kafe s cikorkou-žitovkou bývalo denně na stole. Na usedlostech
byla obcí stanovená dodávka mléka a to podle výměry polí. Mléko se
neslo do sběrny (mlékárna na Dulici). Na usedlostech, kde chovali
koně, zvláště když se s nimi vyjíždělo pracovat, se muselo časně
„sypat“, aby se stačili nakrmit. Koně v zimním období, kdy již nebylo
potřeba denně vyjíždět za prací, se přece jen musely příležitostně
projet, aby se nezestály!
Po snídani šly děcka do školy – v dědině. Většina žáků vychodila
5 tříd v Kladerubské dvojtřídce, jen několik z nich navštěvovalo
měšťanku v Kelči. Kdo měl nadání, chodil do páté třídy do gymnázia
do Valašského Meziříčí. Po válce pak všechny děti, pokud prospěly,
navštěvovaly měšťanku v Kelči. Kdo v té době měl kolo, dojížděl,
ostatní chodili pěšky 5 km a to podle počasí přes pole nebo po cestě –
na Komárovice.
V zimě odpočívalo pole, na hospodářstvích se ve stodolách
mlátilo obilí uložené v přístodůlcích od žní. Kdo měl mlátičku, byl na
tom líp, ale část obilí se i tady mlátila cepy na provísla. Než byl
zaveden elektrický proud, pohon mlátičky obstarávaly koně tažení
žentouru (ten byl umístěn na betonovém podstavci v blízkosti stodoly.
Prostoru, který byl od koní vyšlapán do kruhu, se říkalo rajčul. Za
dobrého hospodáře byli považováni ti, kteří měli vymláceno do vánoc.
K mlácení cepy se kromě domácích přinajímali lidi z řad chalupníků,
kde byl každý přivýdělek vítaným příjmem. Při mlácení měli o stravu
postaráno a ještě si něco přinesli domů. Mlácení cepem bylo umění,
musel se podle počtu mlatců dodržovat takt. Ve trojku to znělo-na
cukr-na kašu. V šestku-šindelem po řiti. Těžko by se celý den
pracovalo, kdyby někdo předbíhal nebo meškal!
Hospodáři s pomocníky kácili v lese dřevo na otop, to se snažili
dovézt domů pokud byla sanica, t.j. dostatek sněhu pro saně. Uhlím se
topilo málo, jen v jizbě. Veškerý provoz v domácnosti se odbýval
v kuchyni, kde se topilo dřevem po celý den.
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Jedenkrát týdně se pekl chleba-doma v pekárce, ta byla v každé
chalupě. Pekárka se vytápěla poleny dřeva. Hospodyně už večer
předtím zadělala na chléb v díži. K tomu měla vždy od předešlého
pečení ponechaný kvásek (kus těsta od předešlého pečení)
v kameňáčku. S přidáním vlažné vody se kvasnice probudily. Na teplé
peci mívaly ustláno děti.
Za dlouhých zimních večerů se chodívalo hojně na besedy
k příbuzným nebo k sousedům. Děcka bývaly poděleny kouskem
cukru, který panimáma uklepla z homole na poličce. Televize nebylo a
rádio, tam se poslouchal „Balšánek“ a zpívaly sestry „Alanovy“, to jen
v určitou večerní dobu. Chlapi se scházeli na mariáš a také aby se
dozvěděli, co volal Londýn a co Moskva hovoří. Když se pozdě večer
po zprávách rozcházeli, mohly se v jizbě „čagany věšať“, jak bylo
nakouřené! Tabák a tabákové výrobky se kupovaly u trafikantů na
přídělové lístky, tzv. tabačenky.
Protože kuřiva bylo málo, kuřáci si sháněli tabákové semínko a to
pak seli tajně mezi mák nebo řepu kus od kraje, jak kdo. Pěstování
tabáku bylo trestné, stejně tak pálení slivovice. Tabáku byly dva druhyčerveně a žlutě kvetoucí. Každý se jinak upravoval, úprava se děla
„pácováním“. Suché tabákové listy se nakropily, srolovaly a vsunuly
do meliorační trubky. Oba konce se pečlivě zamazaly slínem a daly se
do trouby. Takový zchutnělý tabák si pak vzájemně kuřáci dávali
koštovat. To byla síla, jen oči přivírali. Stopky listů a části lodyh
s chutí vykouřili po drobném nařezání fajkaři.
Hospodáři si přes zimu hleděli pospravovat nářadí poškozené
prací. Co zvládli udělat sami jako metly nebo hrábě udělali, větší
opravy svěřovali řemeslníkům. V kovárně se chlapi scházeli většinou
když popršelo. Aby měli nějaký důvod, brali s sebou nářadí k naostření
nebo nakutí. Když se na ně nedostalo, nevadilo, zítra je taky den.
Když se kulo poprvé hříbě, tu se taktéž náhodně zastavili, protože
u toho byla „kapka do zuba“. Oheň hořel v kovárni od rána a cinkání
kladiv bylo slyšet zdaleka. Kovářské práce bylo v obci dost. Kuly se
koně nejen z Kladerub ale také z Němetic, méně z Komárovic. To
představovalo na devadesát párů, k tomu kutí vozů, ostření nářadí a
radlic, apod.
V Kladerubech je známá dlouhá řada kovářů, stávala tu obecní
kovárna-u cesty pod č. 31. Později nová za dědinou (Horákova). Kováři
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mívali k ruce učně nebo tovaryše. Na Velký pátek kováři nebrali
kladivo ani do ruky.
Tak pomalu ubíhala zima. V únoru se na pole vyvážel hnůj pod
zemáky. Vozíval se na saních a dával se na větší kopence aby
nevymrzal. Koňáci vypomáhali s vozením i chalupníkům neboť
s krávama se v zimě nejezdilo. Tak se vypomáhalo navzájem.
Některý rok se již začátkem března počalo se setím. Selo se ručně
nebo strojem. Po zasetí se pole lehce převleklo. Do jařin se přisívala
jetelina, ta se sela později za pěkného počasí, nejlépe za bezvětří.
Rozhozené semínko se v jařině přiválelo, hrudky valem rozmáčklé
přisypaly semínko.
Když už se hodilo, počalo se s rozhazováním hnoje a počaly se
zaorávat zemáky. Sázelo se za pluhem a to každá druhá brázda. Aby se
ušetřilo sadby, zemáky se rozkrajovaly podle klíčků na dva až tři kusy.
S příchodem mechanizace se zemáky sází do předem vyhnojené půdy(
sazeče zemáků) nebo do hrobků (pomocí hrobkovače).
A už se přibližují svátky jara, ale o tom až příště...
Přepis z podkladů kronikáře pana Mánka

Základní škola a Mateřská škola Kladeruby
Děti ze základní školy vystoupily 27.11. na vítání občánků.
V mateřské škole a základní škole se 30.11. uskutečnilo fotografování
dětí se zimní tématikou.
Aktivity během následujících třech měsíců:
Prosinec
6.12.
6.12.
7.12.
16.12.
20.12.

Mikulášská nadílka (ZŠ + MŠ)
Divadelní představení „Ledová královna“ (MŠ)
Návštěva kina „Hvězda betlémská“ (MŠ)
Filmové představení Saxána a lexikon kouzel (ZŠ)
Vánoční besídka pro rodiče (ZŠ + MŠ)
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Leden
18.1.
28.1.
29.1.
31.1.
31.1.

Návštěva kina „Kamarád krteček“ (MŠ)
Školní ples
Maškarní ples pro děti
Ukončení prvního pololetí školního roku (ZŠ)
Návštěva dětí v ZŠ před zápisem do 1. třídy (MŠ)

Únor
3.2.
6.2.
7.2.
20.-24.2.
22.2.

Pololetní prázdniny
Zápis dětí do 1.ročníku základní školy (ZŠ)
1.lekce plaveckého výcviku 2. a 3. ročníku (ZŠ)
Jarní prázdniny (ZŠ)
Návštěva kina „Mach a Šebestová na prázdninách“ (MŠ)
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SDH Kladeruby
SDH Kladeruby, Kladeruby, 756 43
web: www.sdhkladeruby.estranky.cz
Vážení spoluobčané, sestry, bratři
V minulém zpravodaji jsme se rozepsali celkem dosti, tak teď jen
krátce.
12.listopadu se v našem kulturním zařízení uskutečnil sjezd
starostů všech sborů dobrovolných hasičů okresu Vsetín, zástupců
výkonného výboru, rady velitelů, kontrolní a revizní rady a rady
mládeže. Myslím, že vše se vydařilo podle plánů a nemůžu opomenout
poděkování kuchařkám, které sklidily velkou chválu.
V předchozím čísle jste si určitě přečetli, že v listopadu se bude
drhnout peří, ale to se z časových důvodů uskuteční až v novém roce.
Datum bude samozřejmě upřesněno.
6. ledna zhodnotíme uplynulý rok 2011 na výroční výborové
schůzi a naplánujeme následující rok 2012.
Jelikož budou Velikonoce brzy, tak už 18.února Vás navštívíme
s medvědářskou družinou a večer bychom Vás rádi pozvali na
POCHOVÁVÁNÍ BASY, kde nás večerem bude hudebně provázet
GASPARY.
Závěrem bych Vám chtěla za sbor dobrovolných hasičů
Kladeruby popřát příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a
šťastný vstup do nového roku.
za SDH Dagmar Hermannová
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Vítání občánků 27.11.2011
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Knihovna
Milí spoluobčané, zvláště současní i budoucí čtenáři.
Velké množství knih z výměnných souborů ( 239 ks ) mne vede
k tomu, abych všem vysvětlil, že ve výměnných souborech jsou:
1. Z velké většiny knihy, které v knihovně nemáme a které Vsetínská
knihovna pořizuje například s 40% slevou, než je cena v obchodě.
2. Tyto knihy zahrnují knihy pro děti a mládež ( poučné i povídky,
romány, fantasy, detektivky pro děti, encyklopedie, čtení pro dívky ),
dále jsou zde knihy pro dospělé a je to super čtení ( historie očima
reportérů, například jsem četl knihu o korejské válce; zájmové knihy
pro koníčky, zvláště pro ženy; historie tentokrát očima spisovatelů a
další ).V posledku jsou v souborech knihy krásné, tedy beletrie
( historie v románech, detektivky, pikantnější knihy, které osloví
náročnějšího čtenáře ).
3. Jsou zde dva soubory jeden – červený, ten se mění vždy na jaře,
druhý – modrý, ten zase až na podzim, to znamená, že kniha je
k dispozici 1 rok.
A pak tu máme vlastní knihy, pro děti, mládež, dospělé. Letos
jsme pro knihovnu nakoupili 73 knih v celkové hodnotě 12.400 Kč. 38
pro děti a mládež a 35 pro dospělé čtenáře. I zde jsou zajímavé a čtivé
tituly, je možno si najít svého oblíbeného autora a já to budu mít na
zřeteli. Proto se také občas ptám, jestli se kniha líbila nebo ne. Zde se
milí čtenáři nebojte říci pravdu. My s paní Ruskovou pak můžeme
podle Vašeho autora knihy vybírat. Je ale pravda, že knihy jsou
poměrně nákladné. Například kniha pro děti stojí 149 Kč a více, pro
dospělé je to kolem 250 Kč. A v posledku jsou tady časopisy, vlastně
jeden – Čtyřlístek a Čtyřlístek speciál Za rok je to 20 Čtyřlístků a 4
Speciály. Zde jsme očekávali větší zájem o tyto komiksy. Ale, a to
zdůrazňuji, časopisy jsou v pořádku od 1. až po 20. číslo. Máme tady i
Rychlé šípy – komiks pro pamětníky i současníky.
A co internet. Zde děti chodí. A nejvíce hrají. Počítače bývají
někdy zcela obsazené a to ještě jsou zde přihlížející, kteří čekají, jak to
dopadne – nebo i do toho mluví. A to přece nevadí. Internet je
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samozřejmě zdarma, pouze tisk je placený. Jinak na internetu můžete
najít téměř všechno.
Tento rok je zatím 72 čtenářů, z toho 39 dětí a mládež. Víc nepovím.
Další čísla až na jaře. Až bude kompletní statistika za rok 2011.
Rok 2012 v knihovně: Budeme mít novou barevnou laserovou tiskárnu,
nové regály a trochu více peněz na knihy. Takže bezva. Přijděte a
poradím i starším jak s internetem. A knihy stojí za to.
Závěrem i za paní Ruskovou Vám milí spoluobčané a spoluobčánci
přeji ty nejkrásnější vánoce ve Vašem celém životě. V novém roce
2012 Vám pak přeji hodně štěstí, vzájemného pochopení a lásky.
Antonín Novosad, knihovník.

Kostel a vše okolo něj
Vážení občané obce Kladeruby, bratři a sestry v Kristu,
děkuji srdečně obecnímu úřadu a panu starostovi, že mohu z
tohoto místa pozdravit v předvánočním čase každého z vás, kdo čtete
obecní zpravodaj jménem římskokatolické farnosti i jménem svým.
V uplynulých již skoro dvanácti měsících se ve farnosti i ve
filiálním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Kladerubech uskutečnilo
mnoho událostí, věřím, že ke slávě Boží a k užitku nás všech.
Vrcholem křesťanova týdne je nedělní bohoslužba a mám velkou
radost, že i nadále se daří zajišťovat každotýdně mši svatou i v
kladerubském filiálním chrámu.
V červenci tohoto roku odešel na samostatné místo P. Ing. Mgr.
Petr Klimeš, který během svého kaplanského působení ve farnosti
Valašské Meziříčí často a rád v Kladerubech vypomáhal. Snad
příznačně při své poslední mši svaté také spolužehnal nový ornát
pořízený kladerubskými hasiči ke cti sv. Floriana. Tento výrobek
známé firmy Velebný a Faun pak díky aktivitě Michala Sváčka, velitele
SDH Kladeruby, propagoval obec i farnost daleko za hranicemi okresu.
K velké radosti duchovního správce začala během tohoto roku
pravidelně cvičit a na středečních večerních bohoslužbách zpívat „Malá
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schóla“. Pět až osm děvčat se schází pod vedením sester Veroniky a
Gabriely Valových a i když jejich hlásky teprve dozrávají, odvaha jim
nechybí a zvládly už i kratičké vystoupení na přehlídce schól děkanátu
v Rožnově p.R.
Během měsíce října, který je v katolické tradici spojený s
modlitbou růžence, proběhla jedna ze středečních bohoslužeb v kapli
Panny Marie Růžencové před obecním úřadem. Ještě před začátkem se
její účastníci shromáždili před kaplí a spolu s panem starostou byli u
zasazení a požehnání jedličky, která má být napříště zdobená jako
kladerubský vánoční strom. Do kapličky jsme se pak ani všichni
nevešli, což vzhledem k povaze letošního podzimu nevadilo,
připomnělo nám to, jakým darem je nový kostel, kde každý příchozí
místo najde.
V době, kdy jste tento zpravodaj dostali, probíhá doba adventní. Z
latinského slova „advent“,což v překladu znamená „příchod“.
Připravujeme se na příchod Vánoc, na narozeniny Ježíše Krista, ve
kterém křesťané poznali od Boha poslaného Zachránce světa. Bůh nás
lidi Ježíšem obdaroval, nikdo dřív netušil, že Bůh má svět tak rád, že se
rozhodl z lásky dát svého jediného Syna, aby odčinil hříchy lidí.
Bůh je ochotný „dát Ježíše“ zase. Tomu, kdo po Bohu touží, dá
Bůh v Ježíši sám sebe. Kdo se Ježíši sám daruje, sám také Ježíšovu
lásku získá, aby ji mohl také darovat. Darovat Ježíšovu nezjištnou
lásku je největší dar, jaký může člověk poskytnout. O Vánocích se
bude každý snažit své blízké obdarovat, přeji Vám dobrý výběr dárku.
P. Jan Bleša, farář

TJ Kladeruby
TJ Kladeruby, Kladeruby, 756 43 okres Vsetín, Czech Republic
e-mail: tjkladeruby@seznam.cz
web: www.tjkladeruby.ic.cz
Fotbalisté TJ Kladeruby odehráli kompletní podzimní fotbalovou
sezónu a zimní přestávku přečkají na 6. místě tabulky. Toto umístění a
bodové rozložení v tabulce dává slibné možnosti do bojů v jarní části
sezóny.
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Tabulka po podzimní části:
Rk. Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Juřinka B
Loučka
Hutisko B
Bynina
Vidče B
Kladeruby
Branky
Růžďka
Jasenice
Mikulůvka
Krhová B
Velká Lhota

Záp + 0 11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Skóre Body (Prav)

9 0 2 32: 12
7 4 0 27: 8
7 1 3 54: 22
6 1 4 32: 19
6 1 4 22: 18
6 0 5 18: 20
5 2 4 27: 16
4 2 5 37: 27
4 1 6 37: 48
2 2 7 16: 42
2 1 8 23: 65
0 1 10 6: 34

Výsledky podzimní zápasů:
Kladeruby
- Vidče
Branky
- Kladeruby
Kladeruby
- Bynina
Hutisko
- Kladeruby
Kladeruby
- Krhová
Velká Lhota
- Kladeruby
Kladeruby
- Loučka
Jasenice
- Kladeruby
Kladeruby
- Mikulůvka
Rúžďka
- Kladeruby
Juřinka
- Kladeruby

27
25
22
19
19
18
17
14
13
8
7
1

( 12)
( 7)
( 7)
( 7)
( 4)
( 3)
( 2)
( -7)
( -5)
(-10)
(-11)
(-17)

3:1
1:2
2:0
8:2
3:0
0:2
0:1
2:0
3:0
5:1
2:0

Zhodnocení podzimní části sezóny:
Již letní přátelské utkání ukazovaly, že oproti minulým sezónám náš
fotbalový tým dokáže lépe zužitkovat své tříleté zkušenosti. Začátek
sezóny patřil k těm z říše snů. V prvních třech utkání náš tým zvítězil.
Základní filozofií fotbalových utkání jsou samozřejmě domácí
vítězství, venku se body získávají složitěji. Hned druhé utkání se
sousedy z Branek na Moravě jsme ukázali naši sílu. Vítězná šňůra by
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možná byla prodloužena na šest zápasů, kdyby nepřišel výjezd na
Hutisko-Solanec. Sobotní termín a značná marodka - v tomto zápase
chybělo pět základních opor týmu. Zápas nevypovídal síle našeho týmu
(velmi rádi Vás uvítáme při domácí jarní odvetě). Poté následovaly
dvě snadnější výhry. První důležitý zápas s prvním celkem tabulky –
Loučkou jsme doma smolně prohráli, poté jakoby došly síly. Je nutno
podotknout, že s přibývajícím počtem zápasů klesal počet nezraněných
hráčů. Postupně se zranili Gerla Lukáš, Štěpán Honza a Zábranský
Petr. Každému z těchto hráčů přejeme brzké uzdravení a co
nejvčasnější zapojení se do zimní přípravy. Tým se na tuto sezónu
stabilizoval. Velkou oporou v našem útoku se ukázal Martin Škařupa –
král střelců (do redakce prosím posílejte tipy, kolikrát v jarní sezóně
přesně zamíří). V bráně je to Tomáš Gerla. Další opory týmu můžete
shlédnout na klubových stránkách. Kladerubský tým chce vítězit, na
jarní část se připravujeme, přijďte nás podpořit. Jarní sezóna začíná 1.
dubna 2012.
Zimní příprava 2011 / 2012
Zimní přípravu zahájíme kondiční částí v měsících prosinec – leden –
únor. Měla by být složena ze tří tréninkových jednotek v týdnu.
Budeme navštěvovat tělocvičnu v Kelči, v Kladerubech klasicky
venkovní běžecký trénink a k tomu si naordinujeme jednu speciální
tréninkovou jednotku dle potřeby a situace. Poslední víkend v únoru je
v plánu prodloužené víkendové fotbalové soustředění na Valašsku. Na
tomto soustředění zakončíme fyzickou přípravu a přejdeme postupně
na přípravu herní. V březnu odehrajeme čtyři přípravné utkání.
V dubnu chceme být připraveni na jarní část - pokusíme se atakovat
horní příčky tabulky.
Pro hráče a realizační tým:
Start zimní přípravy - 3.prosince 2011 - 18:00 hodin – náměstí
Kladeruby – trénink tělocvična Kelč
za TJ Ing. Petr Žlebek
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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 Vám přináší
nejnovější informace ohledně dění v našem sdružení. Jak jsme již
zmiňovali v předešlém oběžníku, členové MS Němetice – Doubrava se
sídlem v Kladerubech se zaměřili především v posledním čtvrtletí
tohoto roku zajistit krmivo pro zvěř na zimní sezónu. Byla sklizena
krmná řepa, nakoupilo se jádrové krmivo pro spárkatou zvěř a nesmíme
opomenout také nákup cukrové řepy. Jak krmná tak cukrová řepa byla
již rozvezena po naší honitbě. Tímto však naše práce nekončí. Jádrové
krmivo se bude rozvážet na přidělená krmná zařízení každého člena či
hosta. Bude provedena revize krmných zařízení a zaječích krmelečků.
Ve shromažďování krmiva nadále pokračujeme a snažíme se zajistit
další alternativní zdroje potravy pro drobnou i spárkatou zvěř v naší
honitbě.
Za náš velký úspěch a zadostiučinění považujeme to, že jsme
dokončili zbudování podlahy, obvodových zdí a střechy na myslivecké
chatě v mysliveckém areále. Již v létě byla dokončena stavba nové
bažantnice v těsné blízkosti chaty. Tento myslivecký areál, nejenom
pro myslivce ale také pro širokou veřejnost, jsme začali budovat
počátkem letošního roku 2011 v části obce Kladeruby nazývané
„Osušník“. Z celkového počtu 5200 brigádnických hodin
odpracovaných členy a hosty MS Němetice – Doubrava v
brigádnickém období 2010 – 2011, bylo minimálně 85% tohoto času
odpracováno právě v mysliveckém areále.
MS Němetice – Doubrava uspořádalo již během podzimu 2 hony
a třetí je v plánu. První hon proběhl 30.10.2011. Tento hon byl zaměřen
na zvěř drobnou (kachna divoká, bažant kohout), kde byly uskutečněny
3 leče*1. V první leči byla lovena kachna divoká
a bažant
kohout. V druhé leči byla také lovena kachna divoká a bažant kohout.
V poslední třetí leči byla lovena zvěř černá (sele*2 a lončák*3 prasete
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divokého). Po celou dobu honu byla lovena zvěř škodná povolená
zákonem.
Druhý hon proběhl 19.11.2011. Tento hon byl zaměřen nejenom
na zvěř drobnou (bažant kohout), ale také na zvěř polní (zajíc polní).
Na tomto honu byly uskutečněny 4 leče. V první leči byl loven bažant
kohout a zajíc polní. V druhé a třetí leči byl loven zajíc polní.
V poslední čtvrté leči byla lovena zvěř černá (sele*2 a lončák*3 prasete
divokého). Po celou dobu honu byla lovena zvěř škodná povolená
zákonem. Tento hon byl následně zakončen poslední lečí*4 v
doprovodu kapely s názvem „1+1“.
V tomto roce máme naplánovaný ještě jeden hlavní hon a to
3.12.2011. Na poslední leč*4 tohoto honu se půjde průvodem v
doprovodu dechové hudby k OÚ Kladeruby.
Dne 27.11.2011 uskuteční myslivecké sdružení Němetice –
Doubrava se sídlem v Kladerubech poslední brigádu v mysliveckém
areále v letošním roce. Na této brigádě máme naplánované zazimování
naší nově budované chaty před nastávajícím zimním obdobím.
Dne 14.1.2012 se uskuteční tradiční myslivecký ples, na který
bychom chtěli touto cestou pozvat všechny občany Kladerub, Němetic
a nejen ty. K tanci a poslechu bude hrát skupina „MOŽE BYŤ
BEND“.
- leč v myslivecké mluvě označujeme, jako prostorově omezenou část honitby, v níž právě probíhá jedna
část honu
* 2 - jako sele označujeme kus černé zvěře čili prasete divokého od doby metání (vrh mláďat) do 31. března
následujícího roku

* 1

* 3
- jako lončák označujeme kus černé zvěře čili prasete divokého, který dosáhnul k 1.dubnu příslušného
roku 5 až 16 měsíců, a to až do 31. března následujícího roku, kdy nejstaršímu z nich bude 27 měsíců.
* 4
- jedná se o mysliveckou zábavu s hostinou po skončení společného honu, kdy si myslivec, po celém dnu
většinou osamoceného lovu, sděluje své lovecké zážitky s ostatními myslivci v příjemném prostředí, vyhřátého
společenského sálu s dobrým jídlem a pitím

Za MS Němetice – Doubrava se sídlem v Kladerubech
Bc. Petr Martinák

20

Kladerubský zpravodaj

zima 2011-2012

Společenská kronika březen- květen 2011
Souhrn akcí pro lidi z obce
Prosinec:
26.12.
Vánoční koncert
29.12.
Turnaj ve stolním tenise
Leden:
6.1.
14.1.
28.1.
29.1.

Výroční členská schůze SDH
Myslivecký ples
Společenský ples
Maškarní ples pro děti

Únor:
18.2.
18.2.

Vodění medvěda po dědině
Pochovávání basy

Inzerce
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LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
Tel.:777114410-Muchová Ester
608876138-Mucha Tomáš
e-mail:proplant@email.cz
www.proplantgroup.cz

Zahradnictví-Areál ZD Kelečsko

nabízí:
okrasné dřeviny, zakrslé dřeviny na hroby i do truhlíků, substráty všech
druhů, různé druhy hřbitovních svíček. Také provádíme realizace
zahrad a hrobů.
Levné hřbitovní lampové svíčky.
ADVENTNÍ VĚNCE(4svíčky),
ADVENTNÍ SVÍCNY,VĚNCE NA DVEŘE, ADVENTNÍ VAZBY
A LAMPOVÉ SVÍCNY NA HROBY!!!
Pro obyvatele Kladerub uskutečníme adventní prodej v obci. O
datumu prodeje vás včas informujeme formou letáku na obecní
nástěnce a také obecním rozhlasem.

Zlínský kraj také letos finančně podpořil Charitní pečovatelskou
službu
Cílem dotací je poskytovat profesionální, kvalitní a odbornou
sociální službu seniorům nad 65 let věku, mladým dospělým od 19 let
věku, dospělým od 24 let věku, kteří jsou omezeni v soběstačnosti a
osobám s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením.
Pečovatelská služba je jedinou terénní službou tohoto druhu, která
poskytuje služby v Kelči a jejím okolí. V současné době má Charitní
pečovatelská služba 33 klientů,
kteří využívají našich služeb.
Posláním terénní Charitní
pečovatelské
služby
je
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poskytnout podporu lidem, se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení setrvat co nejdéle
v domácím prostředí, kde pracovnice vykonávají jednotlivé
pečovatelské úkony.
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.
Charitní pečovatelská služba poskytuje základní činnosti a úkony,
které jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím. Mimo základní činnosti poskytuje Charitní
pečovatelská služba i fakultativní úkony, ke kterým patří: dovoz a
odvoz a pobyt u osamělého klienta.
Charitní pečovatelská služba poskytuje základní poradenství, jehož
prostřednictvím poskytuje potřebné informace, které přispívají k řešení
nepříznivé sociální situace.
V neposlední řadě nabízíme možnost zapůjčení rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, které pomáhají ke zlepšení sebeobslužnosti a
tím ulehčují celkovou situaci nejen osobám, ale i jejich příbuzným.
Dotace je použita také na pokrytí nákladů Charitní pečovatelské
služby klientům, kterým je podle § 75, odst. 2 zákona č.108/2006,
poskytována pečovatelská služba bez úhrady. Do této skupiny spadá
v současnosti 1 klient.
Zlínský kraj, který podporuje činnost Charity Valašské Meziříčí již
11 rokem, přispěl letos na provoz naší služby částkou 42 000,- Kč. Za
podporu a pomoc velmi děkujeme.
Více
informací
naleznete
na
webových
stránkách
www.valmez.caritas.cz,
www.kelc.farnost.cz
sekce
aktivity,
www.kelc.cz sekce instituce, sdružení
Bc. Iveta Minářová. DiS
Koordinační sociální pracovník
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Jubilanti
Leden:

Herman Stanislav
Hrabovská Pavla

4.1.
6.1.

65 let
50 let

Únor:

Dobeš Josef
Večeřa Josef
Konečný Miloš
Křenková Anežka
Kašíková Ludmila

17.2.
18.2.
19.2.
23.2.
25.2.

91 let
92 let
50 let
75 let
65 let

Všem jubilantům blahopřejeme.

Narození
Hermannová Sandra

21.10.2011

Rodičům našich občánků blahopřejeme.
________________________________________________________________

Úmrtí
paní Vinklárková Marie
pan Novosad Antonín

29.9.2011
19.11.2011

Pozůstalý vyjadřujeme upřímnou soustrast.
________________________________________________________________

Další vydání vychází březen 2012

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, Marcela Klvaňová a
Silvie Neradilová. Písemné příspěvky, inzerci a jiné zasílejte na
email podatelna@kladeruby.cz . Uzávěrka je 15. den v měsíci před
dalším vydáním.
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