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Pár slov redakce
Milí spoluobčané, čtenáři,
Jsou za námi zimní měsíce, plné chmurných dní bez sluníčka.
Jaro se nám pomalu přibližuje, ale zima se nechce jen tak lehce vzdát.
V obci se mnohé událo, jak veselé, tak smutné. Začínáme třetí rok
vydávání zpravodaje a jsme rádi, že máme kladné ohlasy.
Obecní spolky se sešly na svých výročních schůzích, kde
zhodnotili loňský rok a naplánovali rok nadcházející.
Před vánoci měly děti ve školce a ve škole vánoční besídku pro
rodiče. Po vánocích bylo plno akcí přes vánoční koncert v kostele,
předsilvestrovský pochod se Skaličkou až po turnaj ve stolním tenise.
Silvestrovské dopoledne patřilo sportovcům na silvestrovském
fotbálku a večer pak všem, kteří slavili odchod starého roku a příchod
roku nového. Leden byl jako tradičně plesový, mohli jsme navštívit
myslivecký a společenský ples školy. Mezi plesy se ještě vlezl sjezd
na čemkoliv, protože počasí přálo, nebylo na co čekat. Jelikož jsou
letos velikonoce brzy, tak medvěda už hasiči vodili 9. února, večer
pak ovládly masky na šibřinkové zábavě. Za 14dní po našich
končinách jelo pár lidí do Kladerub nad Oslavou na jejich končiny
zvané ostatky. Fotky z akcí se Vám snažíme po částech servírovat na
obecních nástěnkách nebo tady ve zpravodaji i dnes tomu nebude
jinak.
Na poslední straně se nám dlouho neobjevilo narozené miminko
nebo sňatek, tak snad to bude v následujících měsících lepší .
V rubrice z historie Kladerub se opět vrátíme k přepisům
podkladů od pana Mánka, kterých máme ještě hromadu, Vás určitě
potěší a v tomto čísle i jeden pobaví. Snad máme dobrou kontrolu a
nebude se nám něco opakovat. V číslech popisných samozřejmě
budeme pokračovat.
Pro ty, kterým unikl novoroční projev pana starosty, bude mít
možnost si jej teď přečíst.
Na konec bychom Vám rádi popřáli krásné svátky jara, které nás
zanedlouho čekají a aby to pořádné jaro konečně dorazilo.
Vaše redakce
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Pár slov pana starosty
Novoroční projev starosty obce.
Dobrý den.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v první pracovní den nového roku jménem
obecního zastupitelstva i jménem svým pozdravil a popřál do roku
2013 jen to dobré.
Rád bych se ale ještě pozastavil v roce minulém. V roce, ve kterém
se podařilo hodně vybudovat, mimo jiné nové dětské hřiště a
fotovoltaickou elektrárnu na budově školy. V tomto roce proběhly i
zdařilé oslavy sto let budovy školy i jiné, kde jsme měli možnost se
spolu setkávat. V roce, ve kterém se narodily tři děti a rozloučili jsme
se s pěti našimi spoluobčany.
Byl to rok pestrý, ve kterém nechyběly dny dobré, radostné a
úspěšné, ale i ty špatné.
Přejme si proto, abychom do nového roku vykročili šťastnou
nohou, s optimismem a vírou v lepší budoucnost a aby těch dnů
dobrých bylo víc než těch zlých.
I v letošním roce chceme pokračovat ve zvelebování obce a
přípravou nových projektů. Tyto projekty budou připraveny pro
čerpání finančních prostředků z fondů EU v následujících létech.
Ještě mnoho v naší obci je třeba vybudovat a vylepšit. Na to je
potřeba nejen hodně úsilí, práce, jednání a projektů, ale také
vzájemná pomoc a porozumění .
Milí spoluobčané, věřím a mám i svou osobní zkušenost, že pokud
si i nadále budeme navzájem nápomocni nejen při budování a
zvelebováni naší obce, ale i v případě, kdy někoho z nás postihne
neštěstí, budeme vše zvládat.
Do roku 2013 vám přeji pevné zdraví, štěstí a hodně úspěchů
v pracovním i osobním životě.
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Obecní úřad - zprávy
 Základní údaje OÚ Kladeruby:
Adresa obce:
Telefon:
Obecní úřad Kladeruby
Kladeruby 72
E-mail:
pošta Kelč 756 43
Česká Republika
Web:

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

Informace
 Sběr plastových obalů:
Čt 21.3.
Čt 25.4.
Čt 30.5.
20.4.

svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Poplatek za odpady lze platit i elektronickou formou na číslo účtu
obecního úřadu, a to 9722851/0100, do vzkazu pro příjemce
uveďte „Kladeruby č.p.“. Poplatek uhraďte nejpozději do 30.6. ve
výši 350,- na osobu.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka ve Zlíně
kontaktní pracoviště Valašské Meziříčí
ÚŘEDNÍ HODINY
PONDĚLÍ

8 – 12

13 – 17 hodin

ÚTERÝ

8 – 11 hodin

STŘEDA

8 – 12

13 – 17 hodin

ČTVRTEK

8 – 11 hodin

PÁTEK

8 – 11 hodin
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Usnesení ze zasedání obce
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 17. 12. 2012.

1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu.
2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Dagmar Hermannovou, Miroslava Hadaše,
Dušana Pelce,
2.3. kontrolu usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
2.4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
2.5. rozpočet obce Kladeruby na rok 2013 podle zveřejněného návrhu,
2.6. rozpočtové opatření č. 5/2012 dle předloženého návrhu na
zasedání,
2.7. výběr dodavatele na zakázku „Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého“,
2.8. vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí,
2.9. prodej zásahového hasičského automobilu AVIA A31 v majetku
obce,
2.10. výjimku z maximálního počtu dětí v jedné třídě mateřské školy
pro Základní školu a mateřskou školu Kladeruby, okres Vsetín na
dobu neurčitou,
2.11. příspěvek na činnost na rok 2013 pro Charitu Valašské Meziříčí
ve výši 5.000,- Kč,
2.12. pravomoc pro starostu obce schvalovat rozpočtová opatření obce
do výše 50.000,- Kč a informovat o nich na dalším zasedání
Zastupitelstva obce.
3.

Zastupitelstvo obce Kladeruby pověřuje:

3.1.

starostu obce pana Miloše Konečného k podpisu smlouvy
s firmou MgA. Jakub Gajda, Ph.D., ak.soch.rest. na zakázku
„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“.
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z 18. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 6. 2. 2013.

1.Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
1.2. rozpočtové opatření č. 1/2013 ze dne 10. 1. 2013,
1.3. smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-8006113/002,
1.4. zřízení běžného účtu obce u České národní banky.
2.Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Dagmar Hermannovou, Stanislava Hadaše,
Miroslava Menšíka,
2.3. kontrolu usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
2.4. Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě nízkého
napětí číslo: 13_NN_1004683105,
2.5. členy komise pro výběrové řízení na akci „Pořízení techniky
Lesy Kladeruby“ ve složení: Miroslav Hadaš, Josef Žlebek a
Dušan Pelc,
2.6.
rozpočtové opatření č. 2/2013 dle předloženého návrhu na
zasedání,
2.7. inventarizační zprávu za rok 2012 ze dne 28. 1. 2013,
2.8. vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 33/10 a 1593/18
k.ú. Kladeruby dle přiloženého nákresu,
2.9. příspěvek na lyžařský kurz pro žáky z naší obce pořádaný
Základní školou Kelč, okres Vsetín ve výši 750,- Kč,
2.10. licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
prostřednictvím reprodukčních přístrojů VP_2013_7511 ,
2.11. podání žádosti o dotaci z Podrogramu na podporu obnovy
venkova na projekt „Rekonstrukce přístupového chodníku
k základní škole“,
2.12. vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování projektu
„Rekonstrukce přístupového chodníku k základní škole“
z Podprogramu na podporu obnovy venkova.
3.

Zastupitelstvo obce Kladeruby pověřuje:

3.1. starostu obce pana Miloše Konečného k podpisu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě s vítězem výběrového řízení na akci „Pořízení
techniky Lesy Kladeruby“.
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Z historie Kladerub
Čísla popisná

Číslo popisné 23
Rok 1775 – M. Ševčík – bezzemek
Rok 1830 – Jan Hadaš – domkař
Rok 1857 – Haša Jakub (nar. 17. 10. 1803) z č.p. 29 a Barbora (nar.
15. 3. 1805) roz. Hadašová, syn Tomáš (nar. 20. 3. 1840)
Rok 1869 – Haša Tomáš (nar. 1840) a Anna (nar. 1837), dcera
Františka (nar. 1869) a vdova Barbora (nar. 1805)
Rok 1880 – Jan Plesník (nar. 1837) z č.p. 16 a Františka (nar. 12. 5.
1843) roz. Gerlová z č.p. 25, její syn Gerla Josef (nar. 28. 3. 1870) a
děti František (nar. 1876) a Františka (nar. 1878) Plesníkovi
Rok 1891 – Plesníková Františka (nar. 1843) – vdova, František (nar.
1876) a Františka (nar. 1878) – svobodní, nevlastní bratr Gerla Josef
(nar. 1870) – pomáhá na poli
Rok 1910 – Gerla Josef (nar. 1870) a Benedikta (nar. 3. 12. 1872)
z Olomouce – přezdívá se jim „Fábovi“, syn Josef (nar. 6. 5. 1908),
Marie (nar. 25. 10. 1898), Františka (nar. 20. 6. 1905), Anežka (nar.
8. 12. 1906) a Plesníková Františka (nar. 1843) – vdova
Rok 1940 – Hikl Oldřich z Krhové a Božena (nar. 1913) roz. Gerlová
z č.p.23, Benedikta (nar. 1872) - vdova, Mikšánková Anežka roz.
Gerlová a její dcera (Mikšánek pocházel z Němetic se udusil)
Po válce se odstěhovali do pohraničí a domek užívali Válková Anna
(nar. 14. 2. 1897) roz. Galasovská a Válek Rudolf (nar. 4. 4. 1896).
V roce 1971 č.p. 23, č.p. 63 a část č.p. 24 vyhořelo. Původně stálo
na Hořansku, kde je nyní zastávka a již tam nebylo obnoveno.
Číslo popisné 23 bylo přeneseno na novostavbu rodinného domu
Fabíka Adolfa a Hyginie.
Rok 1975 – Fabík Milan (nar. 1944) a Marie (nar. 1950) z Komárovic,
synové Miroslav (nar. 1972) a Zdeněk (nar. 1975) a dědeček
s babičkou Fabík Adolf (nar. 1914) a Hyginie (nar. 1914)
V současnosti Fabík Milan (nar. 1944) a Marie (nar. 1950)

Číslo popisné 24
Rok 1657 až 1675 – Jan Kovář
Rok 1698 – Václav Kovář alias Blahačka
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Rok 1749 – Václav Vaculík (nar. 1720) z Komárovic a Anna (nar.
1718) roz. Zámrská z Komárovic
Rok 1775 – Tomáš Menšík z č.p. 16 a Barbora roz. Hašová z č.p.29
Rok 1790 – Martin Vaculík
Rok 1830 – Tomáš Matějičný a Johana
Rok 1838 – Vinklárek František a Jana – vdova z Komárovic
Rok 1857 – Vinklárek František (nar. 16. 4. 1817) a Veronika (nar.
16. 4. 1832) z Polic, Barbora Matějičná a Matějičný Tomáš (nar.
1796) – děda
Rok 1869 – Hadaš Josef (nar. 1842) z č.p. 34 a Veronika (nar. 16. 4.
1832) – podruhé vdaná, Vinklárková Anna (nar. 1858) a Vinklárek
František (nar. 1860) – školáci
Rok 1880 – Hadaš Josef (nar. 1842) – dodržuje hospodářství a
Veronika (nar. 1832), syn František Vinklárek a dcera Anna
Vinklárková
Rok 1891 – Vinklárek František (nar. 1860) a Františka (nar. 6. 4.
1860) ze Špiček, syn František (nar. 28. 1. 1885), Karel (nar. 2. 2.
1886), Josef (nar. 28. 9. 1888), dcera Ludmila (nar. 2. 8. 1890)
Rok 1905 – Vinklárek František (nar. 1860) Františka (nar. 1860),
synové František (nar. 28. 1. 1885), Karel (nar. 2. 2. 1886), Josef (nar.
28. 9. 1888), Bedřich (nar. 10. 10. 1892), dcery Ludmila (nar. 2. 8.
1890), Marie (nar. 2. 3. 1897), Bernardina (nar. 24. 2. 1899), Františka
(nar. 12. 12. 1902) a Jindřich (nar. 20. 3. 1905) a Emílie
Rok 1935 – Vinklárek František (nar. 1885) a Františka (nar.
9. 11. 1890) roz. Pelcová z č.p. 44, dcery Božena (nar. 4. 4. 1913),
Ludmila (nar. 1915), Marie (nar. 15. 1. 1932)
Rok 1950 – Pelc Jaroslav (nar. 15. 3.1912) a Božena (nar. 4. 4. 1913)
roz. Vinklárková, syn Jaroslav (nar. 1935), Karel (nar. 5. 6. 1938),
dcery Antonie (nar. 10. 5. 1936) a Anna (nar. 16. 7. 1946),
Vinklárková Františka – vdova a dcera Marie (nar. 1932)
Rok 1990 – Pelc Jaroslav (nar. 1912) – vdovec, dcera Anna (nar.
1946) – svobodná
Rok 2000 – Pelcová Anna (nar. 1946) - svobodná
Rok 2012 – zde bydlí samostatně Anna Pelcová a Tomáš a Darina
Hrabovští.
Burmistři-Fojti-samospráva obce
Třeba, že obec spadala v minulosti pod Kelečskou vrchnost a
pana správce, bývali v obci ustanoveni Fojti a Burmistři! Jak se o tom
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můžeme přesvědčit na zvonu, který dodnes visí ve věži naší kaple na
návsi – „ku cti a chvále sv. Jiří“ - za fojta Jana Sváčka a burmistra
Jakuba Kundráta.
Ku příležitosti stavby kaple na návsi jsou známí naši, v té době,
konšelé a ouřední obce – Jakub Sváček (34) rychtář, Tomáš Haša (29)
burmistr. Po r. 1845, po zrušení robot, vznikaly v obcích samosprávy
volené z občanů, v čele se starostou.
Jména starostů jsou nám téměř všechny zaznamenané, jsou to:
Jan Menšík-č.20; Jan Kubeša-č.19; Pelc Fr.-č.44; Drechsler Rud.;
Kundrát Josef; Pelc Josef-č.1; Kundrát Josef-č.6; Bartošík Jan-č.29;
Bartošík Fr.-č.20; Menšík Josef-č.38; Pelc Fr.-č.87. Po roce 1945
starostenství přechází na nově zavedené oslovení – předseda. Prvním,
třeba jen krátce, byl z koncentráku navrácený L. Rolinc, po něm
nastupuje Škařupa Bedřich, Večeřa František, Neradil Josef, Kettner
Bedřich, Kubla František, Gerla Josef, Sváček Václav, Vozák
Jaroslav, Konečný Miloš. Posledně jmenovaní jsou opět starosty.
Při předsedech, či starostech je třeba připomenout obecní
tajemníky a pokladníky. Dále jsou k dispozici členové různých
komisí, pracují při obecním úřadě. Také jsou nám známí z minulosti
obce fojti, kteří byli vrchností v obci jmenovaní, neboť v obci nebylo
dědičného fojtství!
Jak to bylo s šenky
Hospoda na některých dědinách bývala panská, do které bylo
dodáváno pivo z panského pivovaru. Výčep býval také většinou na
fojtstvích. Fojti byli nuceni odebírat co nejvíce panského piva mnohdy
nevalné kvality. Fojti se tak velké množství piva bránili odebíratnebylo mnohdy dosti zájemců, co by na pivo měli peníze.
U nás se při dvoře připomíná panská hospoda na č.17, snad
proto, že u nás nebylo dědičného fojtství – jen jmenované – dočasné.
Roku 1787 odkoupil dědičně od vrchnosti – hospodu – dřevěný šenk
Ondřej Herman za 57 zlatých a 45 krejcarů. Ondřej vystavěl při
hospodě výminek. Roku 1791 kupuje šenk od otce syn Josef Herman
za 60 zlatých. Ten hospodu prodává v roce 1807 Jiřímu Rajnochovi za
500 zlatých. Časem se na hospodu jméno Herman vrací sňatkem
Františka a vdovy Jenovéfy Rajnochové. Hermanů žily v té době
v Kladerubech 3 větve.
Další hospoda byla v držení Pelce Františka na čísle 95. Na
Hořansku si v roce 1905 dostavěl obytnou a hospodářskou budovu
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František Pelc z Němetic, který si pořizuje koncesi na prodej piva
v uzavřených lahvích, tam se i gořalka nalévala. Nejeden hospodář tu
proseděl celý pulden na schodku v kuchyni!
Další-obecní hostinec-vznikl po uvolnění budovy někdejší školy,
když se v roce 1912 otevřela nově postavená škola. Na návsi budova
doznala mnoho stavebních úprav, ale záškolí zůstalo v koutě bydlícím
občanům ještě hodně dlouho!
Při hospodě č. 17 byl také obchod-„krupařství“ a trafika. Obchod
byl nějaký čas na výminku č. 13-Fábíci. V letech 1956-7 se v obci na
místě Kubešíkovém (č.32) staví nová, pojetím moderní, prodejna
jednoty, nejdříve pultovka, později samoobsluha.
Jak se Kladerubjáci hromadně jednou opili
Do hospod v okolí dříve rozváželi kořalku z hlavního skladu na
Bochetě. Tu vozívali formani na k tomu přizpůsobených vozech –
fasuňcích. O žních asi v roce 1919 takto zásobovali pitím hospodu u
Hermanů č. 17. Kořalka bývala v bečkách. Při manipulaci s bečkami
na voze u hospody, která je na kopečku, se jedna bečka uvolnila a
pádem na zem se rozbila. Kořalka tekla kolejemi v prašné cestě, kde
se zastavovala v dolících od koňských kopyt a jiných prohlubních.
Lidé, vracející se z polí a děti ze školy vida tuto dobrotu na zemi,
nenechali to bez povšimnutí, pomocí stébel a všelijak koštovali a
upíjeli, aby nic z té dobroty nepřišlo nazmar. Horko žňového poledne
vykonalo své. Nejsnaživější ani domů nedošli, vyspávali v křoví
v Hadašovém plotě.
Přepis z podkladů pana Františka Mánka
Symbolika znaku a vlajky obce K l a d e r u b y
První písemná zmínka o existenci osady, ležící na levém břehu
říčky Juhyně, 9km sz od Valašského Meziříčí, pochází již z r. 1141.
Její název (typický pro tzv. služebné osady) je odvozen ze
staročeského „kladerub, kladorub“ a značí ves „rubačů klád“,
dřevorubců. Kladeruby od svých počátků náležely olomouckému
biskupství a tvořily samostatný statek v tzv. kelečském obvodu. Byl
však rozdělen mezi několik držitelů z řad nižší šlechty, kteří se po
něm titulovali. Z nich nejvýznamnějšími byli členové původně
slezského rodu erbu „svěrčku“, píšící se ze Svrčova, kteří již v r. 1392
drželi ve vsi dvůr. V r. 1445 se poprvé hovoří o tvrzi Čeňka
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z Kladerub, ale již v letech 1484-1508 je léno majetkem Jaroše ze
Svrčova. Jeho syn Jan Kladerubský ze Svrčova prodal v r. 1521 díl
Kladerub (druhý byl součástí stolního panství kelečského) svému
bratru Alešovi. Týž jej r. 1528 držel společně s Mikulášem ze Svrčova
a v r. 1539 prodal statek Janu staršímu Obešlíkovi z Lipultovic. Ten se
již následujícího roku zbavil kladerubského léna ve prospěch Viléma
z Žerotína na Starém Jičíně. Žerotínové jej pak vlastnili až do
pobělohorských konfiskací v r. 1622. Ve 30. letech pak Kladeruby
přestaly být samostatným lenním statkem a byly připojeny (resp.
jejich zbývající část) natrvalo ke Kelči.
Kladerubští ze Svrčova sice z Kladerub vymizeli, na Moravě se
však vyskytují nejen v 16., ale i na počátku 17. století (r. 1539
Alexandr Kladerubský ze Svrčova, r. 1590 Bedřich Kladerubský ze
Svrčova, r. 1609 Václav Kladerubský ze Svrčova na na svob. dvoře ve
Štípě a v r. 1616 na svob. dvoře v Kvítkovicích. Další členové rodu se
vrátili do své původní domoviny, do Slezska.
Kladeruby měly nejpozději od 2.poloviny 18.století vlastní
obecní pečeť, jejíž otisk se dochoval v Matrice výnosů pozemků z r.
1820, uložené v Moravském zemském archivu v Brně. Jeho kulatému
pečetnímu poli dominuje čelně stojící postava dřevorubce, pravou
rukou se opírající o sekeru na dlouhé násadě (pantok). Obraz doplňuje
vpravo nahoře letící ptáček, opis majuskulou „PECZET OBECNI
DIEDINY KLADERVB „(MZA Brno, D7, sign. P 760).
Pečetní obraz a znak Kladerubských ze Svrčova se stal inspirací
také autoru kladerubského obecního znaku. Postava dřevorubce byla
transformována do podoby středověkého rytíře z rodu Kladerubských
ze Svrčova, držícího v levé ruce štít s rodovým erbem, v pravé sekeru.
Figura v horní polovině rodového štítu, připomínající obrácené
majuskulní písmeno N, se nazývá „svěrčkem“. Jde o válečné,
oboustranně naostřené náčiní (zbraň), které bylo vrháno do bitevní
vřavy, aby zranilo nepřítele či jeho koně. Dominantní barvou
kladerubského znaku je zelená, symbolizující vždy ryze zemědělský
charakter vesnice. Erbovní barvy rytířů ze Svrčova (červená a
stříbrná) byly použity jak ke zbarvení chocholu na helmu, tak sekery.
Všechny uvedené tinktury byly v podobě pruhů přeneseny i na list
vlajky, kde rytíře ze znaku nahrazuje pouze erbovní znamení svěrčku
(dodejme ještě, že na vlajce je ve znaku popisované stříbro nahrazeno
bílou barvou).
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M. Konečný
Zdroj:Miroslav J. V. Pavlů - heraldik

Vlajka obce

Znak obce

Základní škola a Mateřská škola Kladeruby
Naši školáci za sebou mají pololetní vysvědčení a prázdniny, už
měli i jarní a teď jim nezbývá nic, než se jen těšit na prázdniny letní,
pokud pomineme dva svátky v květnu. Školní družina pod vedení
Terky Palátové se osvědčila a děti tam chodí rády. Proběhl i zápis do
1.ročníku základní školy. Dětem budou zábavnou formou přednášeny
různé preventivní programy.
Děti ve školce zvládly celkem dobře i chřipkové období. Když je
nepříznivé počasí a to během zimy bylo mnohokrát, tak jim paní
učitelky nafouknou nafukovací hrad vevnitř v herně. V dubnu
proběhne zápis dětí do mateřské školky, takže pokud máte děti
školkou povinné, neváhejte a přijďte se zapsat. Děti v prvním
březnovém týdnu navštívily knihovnu, kde se jim velmi líbilo.
Jak školní, tak školkové děti pilně nacvičují program na
vystoupení na besedu s důchodci, kde pro naše babičky a dědečky
každoročně vystupují.
Aktivity během následujících třech měsíců:
Březen:
návštěva knihovny (MŠ)
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návštěva kina „Pejskové v pohádce“ (MŠ)
plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku (ZŠ)
Duben:

3.4.
19.4.

do 16.4.
Květen:

16.5.
26.5.

beseda s policií ČR na téma „Bezpečně do školy, bezpečně
ze školy aneb nehoda není náhoda.“ (MŠ)
oslava Velikonoc (MŠ)
zápis dětí do MŠ 12 – 15 hodina
návštěva divadla Kelč-hudební divadlo ANDROMEDA
z Prahy „O líném havranu“ (MŠ)
preventivní program „Normální je nekouřit.“ (MŠ)
plavecký výcvik dětí 2. a 3. ročníku
slavnostní besídka u příležitosti oslavy „SVÁTKU
MATEK“ (MŠ)
preventivní program „Veselé zoubky.“ (ZŠ)
návštěva kina „Čtyřlístek“
vystoupení dětí na akci BESEDA S DŮCHODCI (MŠ+ZŠ)
Anna Krhovjáková řed., Ivana Stašová

Knihovna
Milí spoluobčané, srdečně Vás zdravím.
Pomalu končí měsíc březen - měsíc knihy. Jsem rád, že i přes
nevlídné a chladné počasí chodíte na internet, tisknout dokumenty a
půjčovat si knížky. Chtěl bych vyzdvihnout, že naše laserová tiskárna
opravdu pěkně tiskne, což je patrné zejména u černobílých i
barevných obrázků. Knihovna má webové stránky na internetu, a to
www.kladeruby.knihovna.info.
A jak si vedla knihovna loni? Měli jsme 89 aktivních čtenářů, z
toho 40 do 15 let. Měli jsme 1 015 návštěvníků, ze kterých 312
navštívilo internet. Dále jsme měli 2 949 výpůjček, z toho naučná pro
dospělé 172, naučná pro mládež 251, krásná pro mládež 1 188, krásná
pro dospělé 933 a časopisy pro děti 405 výpůjček. Měli jsme 8
návštěv dětí s paní učitelkou v knihovně a 8 žáků se zapojilo do
literární soutěže „O poklad strýca Juráša“. Všichni soutěžící
pak dostali od zástupkyně knihovny ve Valašském Meziříčí diplomy a
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pěkné ceny. Knihovní fond u nás činí 2 353 knih k 1.1. 2013. Loni
jsme zakoupili 72 knih a k tomu jsme odbírali časopis Čtyřlístek - 20
čísel a 4 výtisky časopisu Čtyřlístek Speciál. K dispozici měli čtenáři
ještě 266 knih z výměnných souborů. Čísla nejsou úplně všechno,
vždyť když řekne čtenář: "Tato kniha se mi líbila. ", potěší to. Ještě lze
připomenout, že jsme dostali asi 100 kusů aktualit, což jsou například
Večery pod lampou a menší sešitky a i o ně je zájem.
Chtěl bych ještě zmínit dospělým čtenářům některé autory, jejichž
knihy u nás máme, více než 2 tituly:
Andrewsová Virginia,
Becnelová Rexanne
Couths- Mahlerová Hedwiga
Deverauxová Jude
Chamberleine Diane
Higgins Fieldingová Joy
Gordon Noah
Garlocková Dorothy
Gulbranssen Trygve
Cook Robin
McKinleyová Tamara
Lowellová Elizabeth
Robertsová Nora
Remarque Erich Maria
Steelová Daniele
Smith Wilbur
Tolkien J. R. R.
Waldenová Laura
Waltari Mika

Brownová Sandra
Coulterová Catherine
Cooksonová Catherine
Haranová Elizabeth
Clarková Mary
Francis Dick
Garwoodová Julie
Hailey Arthur
Grey Loren Zane
McNaughtová Judith
Proctorová Candice
Patterson James
Körnrová Marie Hana
Sheldon Sidney
Simmel Johannes Mario
Shawová Patricia
Sienkiewicz Henryk
Woodová Barbara
Vanoyeke Violaine

A někteří naši a Slovenští autoři:
Hercíková Iva
Javořická Vlasta
Stýblová Valja
Váňová Magda

Janečková Klára
Keleová - Vasilková Táňa
Pittnerová Vlasta
Vaňková Ludmila.

Přeji Vám všem radostné i veselé velikonoce a jarní slunce a
přírodu. A trošku času na čtení.
14

Kladerubský zpravodaj

jaro 2013

Antonín Novosad, knihovník

Kostel a vše okolo něj
Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kladerubech, milí farníci,
začátek nového roku proběhl ve znamení mrazivého zimního počasí a
plesové sezóny. Od poloviny února prožíváme postní dobu a blíží se
Svatý týden, který začne Květnou nedělí 24. března a po zeleném
čtvrtku, velkém pátku a bílé sobotě vyvrcholí Nedělí zmrtvýchvstání.
Rád bych se s vámi podělil o několik připomínek událostí proběhlých
a probíhajících a též bych vás velmi rád pozval především na oslavu
velikonočního vítězství Pána Ježíše nad hříchem a beznadějí skrze
smrt na kříži a slavné zmrtvýchvstání.
Před jiným bych rád ze srdce poděkoval všem, kdo v
Kladerubech ochotně pracují pro dobro nejen své, ale i svých
spoluobčanů. Pan starosta dokázal získat dotační prostředky na opravu
kaple Panny Marie Růžencové a na dobu, kdy budou probíhat
stavebně-rekonstrukční práce, bylo vnitřní vybavení zapůjčeno do
kostela svaté Kateřiny v Kelči. Když na Hromnice v sobotu 2.2.
probíhal farní ples, byla přítomnost Kladerubských poznat nejen vůní
smažených řízků a pomocí v kuchyni, ale velmi se líbilo také
vystoupení žen, které připomněly tradiční zemědělské práce v rytmu
disca.
Naše společnost žila v posledních měsících prezidentskou
volbou a nemálo emocí vyvolává opakovaně snaha dokončit před
dvaceti lety započatý proces osamostatnění církve od státu, který v
padesátých letech minulého století zabral majetek, který sloužil k
zajištění činnosti církve a práci kněží podmínil státním souhlasem.
Velmi výstižně pojmenovali podstatu změny naši biskupové v
pastýřském listu: „Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní
dozor nad církvemi a zablokován bývalý církevní majetek s příslibem,
že se brzy vyřeší i financování církví. Během 20 let jednání byly
předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli blokovaný majetek dát
do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, aby mohl
dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního dozoru
nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z
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fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných
fondů kontrolovaných státem. V rámci předchozích jednání o určení
daní či daňových asignacích dospěly jak stát, tak církve k názoru, že
ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu výhodné. Před pěti
lety jsme se dohodli s vládou, že nám za zabraný majetek vyplatí
finanční náhradu a nechá nás samostatně hospodařit, abychom si
vydělali na svůj provoz. Bylo dokázáno, že jednáme se státem
velkoryse a žádáme méně, než je spravedlivé. Dohodli jsme se se
všemi církvemi financovanými ze státního rozpočtu, že jim necháme
takový podíl, aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon
zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se finanční náhrada zmenšila o
tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné
období. Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude nám starostí
a budeme žít ještě skromněji než dnes, ale budeme svobodní.
Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi
věřícími je dost poctivých a zdatných odborníků, kteří nám pomohou.
Diecéze budou spolupracovat v rámci České biskupské konference, ale
každá bude hospodařit samostatně a všechny budou počítat s aktivním
zapojením farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování
provozu, ale i na platech kněží.“
Pro naši farnost je dobrou zkušeností společné práce na projektu,
který přispěje k růstu naší jednoty a solidarity, dokončení opravy
farních chlévů. Letošní rok na podzim končí tříletá veřejná sbírka a
tak ve spolupráci s obecními úřady obcí farnosti nabídneme ještě
jednou příležitost přispět skrze návštěvu v domácnostech. Budeme
velmi vděční, když přijmete pověřené vykonatele sbírky v sobotu 27.
dubna vlídně a děkujeme předem za každý váš dar.
Mnoho událostí čeká naši farnost v měsíci květnu – tradiční
májové pobožnosti zahajujeme společně mší svatou 1. května nad
Komárovicemi u kapličky Na Hůrce. 12. května bude slavný den pro
šestnáct třeťáků, kteří poprvé přijmou svaté přijímání, 18. května bude
s účastí biřmovanců vigilie Seslání Ducha svatého. Letošní ročník
akce „Noc kostelů“ klade zvláštní důraz na Cyrilometodějské
jubileum 1150 let od příchodu svatých bratří na Moravu. Proto jsme
do seznamu otevřených kostelů přihlásili také filiální kostel sv. Cyrila
a Metoděje v Kladerubech a budeme se těšit v pátek 24. května na
setkání v neobvyklou hodinu a umožníme vám prohlídku jindy
nepřístupných míst.
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Otec arcibiskup Jan Graubner vyhlásil letošek Rokem
eucharistie. Velký důraz proto přikládáme přípravě na oslavu slavnosti
Těla a Krve Páně, která připadá na 30. května. To už budou na dohled
velké prázdniny a též slavnost patronů kladerubského kostela, letos
zvlášť připomínaných. Ať je pro vás období následujících tří měsíců
prozářené světlem Velikonoc přeje všem v Kladerubech.
Za římskokatolickou farnost 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
Fotbalový tým TJ Kladeruby prošel zimní přípravou. Příprava
proběhla v hale ZŠ Kelč, dále v podobě venkovních běhů v obci a jeho
okolí. Prvně za svou historii se tým účastnil zimního turnaje
v Hranicích na Moravě. Tým se zde utkal s kvalitními soupeři
z okolních krajů a přitom si užíval příjemného zázemí fotbalového
areálu SK Hranice.
Výsledky zápasů ze zimního turnaje v Hranicích n. M.:
Hustopeče – Kladeruby
1:1 (0:0)
Kladeruby – Mrlínek
2:2 (1:1)
Kladeruby – Hranice
1:0 (1:0)
Kladeruby – Klokočov
0:1 (0:0)
Spálov – Kladeruby
1:0 (1:0)
V nastávajících týdnech se odehrají další přípravné utkání (Horní
Netčice, apod.). V neděli 14. dubna 2013 zahájíme jarní sezónu
domácím zápasem s Velkou Lhotou. Rozpis jarních mistrovských
utkání bude po upřesnění s OFS pro veřejnost umístěn na nástěnce TJ
Kladeruby za kapličkou.
Pro TJ Kladeruby Žlebek Petr
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SDH Kladeruby
Kontakt
SDH
Kladeruby,
Kladeruby,
web: www.sdhkladeruby.estranky.cz

756
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Drazí spoluobčané, sestry a bratři hasiči.
Ani jsme se nenadáli a je zde prakticky jaro. Teploty už nejsou tak
mrazivé a sluníčko začíná také více hřát. I v tomto čísle
Kladerubského zpravodaje přicházíme se souhrnem toho, co se událo
v SDH za poslední měsíce a co budeme připravovat na ty další.
V prosinci jsme uspořádali mikulášskou nadílku v klubovně,
nejen pro hasičské děti, s filmovou projekcí. Mikuláš byl netradiční
v tom, že mluvil „po slovensky“.
V lednu jsme se, jako již tradičně, sešli na Výroční valné
hromadě, kde jsme řešili činnost sboru za minulý rok, vyslechli si
zprávu hasičského starosty Michala Sváčka, zprávu hospodáře
Miroslava Neradila a zprávu předsedy revizní komise Miroslava
Pelce. Schůzi vedla sestra Hermannová. Na schůzi byl také schválen
rozpočet a plán činnosti na rok 2013. Po skončení schůze jsme si dali
něco k jídlu a zapili to dobrým mokem. Předposlední neděli v lednu,
20.1., jsme organizovali sjezd na čemkoli, který se vydařil velmi
dobře jak v účasti posádek v počtu 21, tak v účasti přihlížejících.
Již v únoru nás čekala jedna z nejdůležitějších akcí roku a to
tradiční vodění medvěda a končinová zábava. Medvěda jsme vodili 9.
2. a jelikož se k nám připojili i hasiči z Kladerub nad Oslavou, šla nás
velmi početná družina. I s muzikanty nás bylo 23. Večer nás pak
čekala končinová zábava a i letos v duchu šibřinek, v maskách,
kterých i letos bylo požehnaně. Úspěšně jsme na ní pochovali basu a
zvolili nejkrásnější a nejlepší masky. Celková účast byla více než
potěšující.
Již za čtrnáct dní na to, v sobotu 23. 2., jsme byli pozváni našimi
přáteli z Kladerub nad Oslavou na jejich končiny, které se tam ale
jmenují „ostatky“. Průvod se zde obnoveně konal asi po 20 letech. Jeli
jsme v počtu deseti lidí a všichni jsme se do průvodu zapojili.
Kladerubáci nás však překvapili. Ačkoliv je jejich obec menší, šlo
v průvodu na 35 masek. Večer jsme se ještě zúčastnili zábavy a kolem
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druhé hodiny ranní jsme vyrazili ku domovu. V únoru proběhlo
školení řidičů.
Co nás čeká v následujících týdnech a měsících? Někdy začátkem
měsíce dubna, až se ukáže sluníčko, proběhne odzkoušení techniky ve
výjezdové jednotce a zároveň úklid zbrojnice. V dubnu chceme také
opět udělat sběr železného odpadu a to 12.4. v pátek. Termín bude
připomenut v místním rozhlase. Poté nás čeká výběr a opracování
stromu na letošní máj, který budeme stavět na konci dubna (termín asi
29.4. v odpoledních hodinách, ale bude upřesněn v rozhlase). Jako
vždy vás poprosíme, hlavně tedy místní chlapy, aby nám se stavěním
máje přišli pomoct. Předem děkujeme.
Další plánovanou akcí bude dnes již tradiční pálení čarodějnic u
rybníka, které se uskuteční 30.4., jako vždy se tam sletí čarodějnice ze
širokého okolí, z nichž bude posléze vybrána odbornou porotou ta
„nejkrásnější“ čarodějka. Budou zde také různé soutěže pro malé
čarodějky a čaroděje se sladkými cenami a možná i nějaká ta soutěž
pro starší čarodějky s tekutou odměnou. Opět bude hojnost nápojů i
jídla, zahrajeme dobrou muziku a budeme se bavit až do nočních
hodin. Večer se také zapálí vatra a bude možnost opečení špekáčků.
Všechny srdečně zveme.
Již 18. května nám také začne sportovní hasičská sezóna a to
okrskovou soutěží, která se letos bude konat v hasičském areálu
v Babicích. Budeme se snažit dát letos dohromady jak družstvo mužů,
tak žen a možná i mužů nad 35 let a zaběhnout dobrý výsledek. Pokud
budete chtít přijet podpořit naše sportovce, bude vaše účast a podpora
vítána.
Poslední akcí zde zmíněnou bude kácení máje, které se bude
konat 2. června. Jako vždy si budete moci dát něco k pití či k jídlu,
posedět se sousedy anebo i vyhrát cenu za přinesení vlajky, která bude
umístěna na vršku máje. Doufejme, že nám bude počasí přát tak jako
loni. I na tuto akci jste srdečně zváni.
Letošního Floriána na Hostýně se zúčastníme 27.4. i s našim
ornátem, ve kterém bude celebrována mše svatá k příležitosti dvacáté
výroční pouti. V květnu nás také čeká účast na několika Floriáncích,
kterých se tradičně zúčastňujeme v okolních obcích.
Náš ornát bude sloužit i u oslav výročí od založení hasičských
sborů v Komárovicích a Podolí. Zde bude ornát zapůjčen.
Doufám, že i v následujících měsících nám zachováte svoji přízeň
v účasti na našich akcích a přeji vám příjemné prožití Velikonoc.
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Za SDH Kladeruby Ing. Miroslav Neradil, náměstek starosty

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 Vám přináší nejnovější informace o své
činnosti a dění v našem spolku.
Rok 2013 jsme zahájili, jako již tradičně, v lednu pořádaným
mysliveckým plesem. Jednalo se již o 23. ples pořádaný naším
sdružením. K tanci i poslechu hrála hudební skupina Duo Twist. Akci
hodnotíme jako úspěšnou, stejný ohlas jsme zaznamenali i od
návštěvníků plesu.
Dne 2. 3. 2013 proběhla v sále Obecního úřadu Kladeruby výroční
členská schůze našeho mysliveckého sdružení, na které jsme za účasti
členů a hostů našeho sdružení a dále starosty obce Kladeruby a
starosty Sdružení dobrovolných hasičů Kladeruby zhodnotili uplynulý
myslivecký rok a přijali plán činnosti pro naše sdružení na rok 2013.
Březen je měsícem, kdy končí zima a začíná jaro. Příroda se
probouzí ze spánku, přilétají tažní ptáci, začíná tok bažantů, honcují se
zajíci a již se objevují první mláďata zvěře. Nás, členy a hosty
mysliveckého sdružení, čeká brigáda pro obec Kladeruby, a to pálení
klestí po těžbě v lokalitě Strašník. Současně bude naším cílem
dokončení a zprovoznění kuchyně na myslivecké chatě.
Duben je měsícem, kdy již naplno propuká jaro. Z mysliveckého
pohledu se jedná o první měsíc pravidelného mysliveckého roku a
jako takový je duben vždy zaměřen na přípravu na nové myslivecké
období. Zasejeme tedy myslivecká políčka na Bílé vodě a na
Maninách, vyklidíme a dezinfikujeme krmná zařízení. V Zámrskách
zasejeme krmnou řepu, aby na podzim bylo k dispozici pro zvěř
dostatek dužnatého krmiva. Duben je taktéž měsícem, kdy se provádí
nejvíce oprav všech mysliveckých zařízení často po dlouhé a náročné
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zimě. Vedle těchto činností bychom se chtěli zaměřit na opravu
zařízení pro chov bažantí zvěře, dokončování myslivecké chaty i na
provedení drobných terénních úprav u myslivecké chaty. V této
činnosti budeme jistě pokračovat i v květnu.
Milí spoluobčané a přátelé myslivosti, na všech námi pořádaných
akcích se s Vámi rádi setkáme!
Za členovy a hosty mysliveckého sdružení
JUDr. David Vozák, Martin Dobeš

Společenská kronika březen – květen
Souhrn akcí konaných v obci
Duben:
12.4.
20.4.
27.4.
29.4.
30.4.

sběr starého železa
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
farní sbírka na dokončení chlévů
stavění máje 17°°
pálení čarodějnic 16°°

Květen:
12.5.
24.5.
26.5.

první svaté příjímání třeťáků
„Noc kostelů“ v Kladerubech
Beseda s důchodci

Červen:
2.6.

kácení máje
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Fotogalerie
Předsilvestrovský výšlap

Končiny
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Dětský karneval

Kladerubské Mamoletky
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Posádky sjezdu na čemkoliv

Mikuláš v klubovně
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Ostatky v Kladerubech nad Oslavou

Náš fotbalový tým

Inzerce
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Petr Mynařík – kominík Hranice
Kontakt: 603 156 665
Nabízí:
 provedení každoroční kontroly ( tzv. revize) spalinových cest od
spotřebičů na pevná i plynná paliva dle Nařízení vlády č.
91/2010 Sb. včetně vyhotovení zprávy o kontrole
 čištění spalinových cest
 vložkování komínů na pevná a plynná paliva
 montáž vícevrstvých nerez komínů
 možné zajistit frézování komínů a veškeré
kominické práce včetně poradenské činnosti
Orientační cena:
 za vymetení a vybrání sazí jednoho komínu na pevná paliva je
200,- až 250,-Kč
 v případě provedení kontroly spalinové cesty dle výše
uvedeného Nařízení vlády s vyhotovením zprávy se připočítává
100,-Kč
 kontrola a vyčištění spalinové cesty kotle na plyn je celková
cena 300,-Kč
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 v případě více komínů v domě se cena za další komín snižuje,
zpravidla činí 100,-Kč
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Jubilanti
Březen:

Hrbáček Jaroslav

17.3.

80 let

Duben:

Bartošíková Marie
Dobeš Josef

23.4.
23.4.

80 let
65 let

Květen:

Škařupová Vladimíra
Hadašová Marcela
Palátová Marie
Pomklová Anna

3.5.
4.5.
4.5.
18.5.

60 let
50 let
70 let
70 let

Všem jubilantům blahopřejeme.

Úmrtí
Paní Anna Šnajdrová
Pan Tomáš Mucha
Paní Marie Tvrdoňová

23.1.
6.3.
14.3.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Další vydání vychází čeven 2013
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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 kladerubskyzpravodaj@gmail.com. Uzávěrka je
15. den v měsíci před dalším vydáním.
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