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Pár slov redakce
Milí spoluobčané, čtenáři,
Léto se konečně dostalo k moci a snad mu to vydrží co nejdéle.
Všichni se začínají pomalu rozjíždět na dovolené nebo je určitě
plánují alespoň na pár dní. Udála se spousta akcí a ještě se spousta
akcí plánuje na nadcházející letní měsíce, o kterých se dozvíte
v našem zpravodaji.
Nevím, zda jste postřehli z usnesení zastupitelstva z léta 2012,
ale náš obecní kronikář pan František Mánek ukončil svou činnost a
předal toto příjemné břímě mně. V měsíci květnu jsem absolvovala
kronikářské školení, které mi pomohlo s tím, jak kroniku psát. Tímto
bych tedy chtěla moc poděkovat panu Mánkovi za jeho práci a budu
se snažit ji dělat tak dobře jako on.
Gratuluji všem studentům, kteří v květnu a červnu úspěšně
ukončili své základní, střední či vysokoškolské vzdělání a přeju další
úspěšné studium nebo úspěšné hledání práce .
Ve společenské rubrice máme narození miminka Hanky
Zimmerové a Martina Redla.
Nově jsme umístili na zadní stranu QR kód. Pro dříve narozené
se jedná o obrázek, který přečte „chytrý telefon“ a automaticky se
načtou nové webové stránky obce.
Závěrem přeji prosluněné prožití letních prázdninových měsíců,
co nejméně spálené kůže od sluníčka, co nejvíce grilovacích večerů a
teplých nocí a v září Vám připravíme další informace naší obce.
Za redakci Dagmar Hermannová
Pár slov pana starosty

Moravská vlajka na počest 1150. výročí příchodu Cyrila a
Metoděje
V letošním roce si připomínáme významné výročí – uplyne 1150 let
od příchodu Cyrila a Metoděje k nám na Moravu. Tato událost měla
obrovský kulturní a duchovní význam nejen pro naši zem, ale také pro
velkou část Evropy. Tuto důležitou událost v našich dějinách si
připomeneme vyvěšením moravské vlajky na našem úřadě.
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Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské
vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a
červené, kterých se od počátku 19. století
používalo k výzdobě, později začaly být
vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního
stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy
poslanci Moravského zemského sněmu
schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve
kterém se definuje zemský znak a zemské
Zemské barvy a znak barvy: „Země moravská podrží dosavadní
Moravy, 1900
svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v
poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a
červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena
moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je
žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20.
století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka,
která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost.
Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš
příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i
kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po
uvolnění poměrů po roce 1989.
Tradiční
žlutočervené
moravské
vlajky
začaly
být
opatřovány
zemským znakem – šachovanou orlicí
v modrém poli, a to z důvodu odlišení
od jiných podobných vlajek. Tato
varianta si pro svoji srozumitelnost i Současná podoba moravské
estetickou úroveň získala velmi rychle vlajky
oblibu po celé Moravě a stala se
základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky
současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka
vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií. 28. března si
připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana
Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a
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diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla
staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta
Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na
první říjen, 28. října si připomínáme nejen vznik Československé
republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka
Rostislava.
Miloš Konečný
zdroj: Moravská národní obec

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 27.6.
Čt 25.7
Čt 5.9.
Místní poplatky lze platit i elektronickou formou na číslo účtu
obce, a to 9722851/0100, do vzkazu pro příjemce uveďte
„Kladeruby č.p.“. Poplatky uhraďte nejpozději do 30.6. ve výši
400,- na osobu za odpady a 80,- za psa.
PROSBA – prosíme občany, kdo má jakoukoli starší fotku
kapličky na návsi, aby ji zapůjčil k oskenování na obecní úřad.
V pořádku bude ihned vrácena. Předem děkujeme.

Usnesení ze zasedání obce
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 29. 4. 2013.

1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
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1.2. kontrolu usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
1.3. zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2012,
1.4. informaci o jednání na Povodí Moravy ke zpracování studie
proveditelnosti protipovodňových opatření na řece Bečvě,
1.5. informaci o Druhé zlínské výzvě.
2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Ing. Petra Žlebka, Dušana Pelce a Miroslava
Hadaše,
2.3. smlouvu
o
bezúplatném
převodu
nemovitostí
č.
UZSVM/OVS/404/2013-OVSM a pověřuje starostu obce pana
Miloše Konečného k jejímu podpisu,
2.4. výběrová řízení na zakázky Rekonstrukce kaple sv. Jana
Nepomuckého a Parková úprava a pověřuje starostu obce pana
Miloše Konečného k podpisu smlouvy s vybranými uchazeči,
2.5.
rozpočtové opatření č. 3/2013 dle předloženého návrhu na
zasedání,
2.6. účetní závěrku obce Kladeruby sestavenou k 31.12.2012,
2.7. výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2012 a účetní závěrku
Základní školy a mateřské školy Kladeruby, okres Vsetín
sestavenou k 31. 12. 2012,
2.8.
prodej pozemku p.č. 33/10 k.ú. Kladeruby ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 75 m2, části pozemku p.č. 1593/18
k.ú. Kladeruby ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 a části
pozemku p. č. 1593/1 k.ú. Kladeruby ostatní plocha, silnice o
výměře 21 m2 dle geometrického plánu č. 310-1056/2013 ze dne
18. 4. 2013 jedinému zájemci paní Šárce Krbové, U vodojemu
1241, Valašské Meziříčí za cenu 30,- Kč za m2,
2.9. záměr na směnu části pozemků p.č. 448/2 k.ú. Kladeruby a st.
174/1 k.ú. Kladeruby ve vlastnictví obce.
3. Zastupitelstvo obce Kladeruby pověřuje:
k účasti na řádné valné hromadě starostu obce pana Miloše
Konečného a jako náhradníka místostarostu obce pana Josefa
Žlebka.
4. Zastupitelstvo obce Kladeruby odkládá rozhodnutí:
4.1. o záměru prodeje části parcely č. 244/2 k.ú. Kladeruby,
3.1.

4.2.
o poskytnutí příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje,
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o poskytnutí příspěvku pro Diakonii Českobratrské církve
evangelické – středisko ve Valašském Meziříčí.

4. 4. o pojištění společností D.A.S.
5.

Zastupitelstvo obce Kladeruby zamítá:

5.1. pořízení spořících státních dluhopisů.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
„Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti“

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond
naší obci?
V letech 2012 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně
prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu “Vzdělávejte
se pro růst – pracovní příležitosti“, který je v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
V období od 1.5.2012 do 31.12.2012 byla u zaměstnavatele
Obec Kladeruby v rámci projektu podpořena 2 pracovní
místa na VPP za 108.000,- Kč, z toho výše příspěvku
z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 91.800,- Kč a
ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 16.200,Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na
údržbu veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných
budov a komunikací a jiných obdobných činností ve
prospěch obce. Nástroj VPP je krátkodobou pracovní
příležitostí, pomáhá k motivaci a udržení pracovního režimu
hůře umístitelných uchazečů o zaměstnání (například
z důvodu vyššího věku, nedostatečné praxe, nižšího stupně
kvalifikace, zdravotního omezení, horší dopravní
dostupnosti k zaměstnavateli atp.), napomáhá tak snižovat
hrozbu sociálního vyloučení podpořené skupiny osob.
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Z historie
Čísla popisná pokračování
Číslo popisné 25
Rok 1657 – Václav Novosad
Rok 1668 až 1674 – Paul Polášek – Polách – nejprve sedlák pak
bezzemek
Rok 1698 – Georg Šváček syn Štefana (* 27.5.1673)
Rok 1722 - Georg Šváček a Mariana Stodůlka (* 1.12.1687), děti Paul
(* 27.1.1709, ┼ 21.2.1768), Anna (* 1713), Katarina (* 1717), dcera
Rosína (* 1719) a Jan (* 1722)
Rok 1749 - Marek Šnajdr (* 1716 Komárovice) a Rosína (* 1719),
syn Tomáš (* 25.11.1748)
Rok 1775 – Georg Sváček
Rok 1830 – Tomáš Adamík
Rok 1857 – Gerla Jan (* 7.2.1816) a Jana (* 11.5.1814), syn František
(* 29.10. 1838), Františka (* 12.5.1843 ) - syn Josef - svobodná matka
později provdána Plesníková na č.p. 23, Anna (* 16.6.1852), Rosálie
(* 15.1.1848), Mariana (* 25.12.1856).
Žili tu ještě Herman Jan (* 4.4.1792) a Barbora (23.9.1796), František
(* 16.9.1835), Anna (* 24.12.1828), Františka (* 23.10.1851),
Mariana (* 2.2.1831) – pak na č.p. 12.
Rok 1869 – Gerla František (* 1838) a Rosálie (* 1841) hospodyň,
Mariana (* 1964), Františka (* 1869), Rosálie (* 1873)
Rok 1891 – Gerla František (* 1838) a Rosálie (* 1841), dcery
Františka a Rosálie – svobodné
Rok 1910 – Plesník František (* 11.4.1874) z č. 99 a Rosálie (*
15.10.1873), syn Josef (* 2.10.1897), František (* 15.4.1905), Adéla
(* 5.6.1895), Marie (* 11.9.1898), Františka (* 14.9.1901)
Rok 1950 – Plesník František (* 1905, ┼ 29.6.1981) a Marie (*
16.11.1905, ┼ 10.12.1991) roz. Hustopecká, Jaroslav (* 22.11.1928),
Miloš (* 1929), Marie (* 10.3.1931), Ludmila (* 5.11.1942)
Dům byl zdemolován kolem roku 2000 po smrti Františka a Marie
Plesníkových a na jeho místě postavil nový rodinný dům Lubomír
Kubla.
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Číslo popisné 26
Hnilica Václav – zahradina
Hnilica Georg pouští zahradinu G. Chvatíkovi
Rok 1667 – č.p. 26 opuštěné
Rok 1675 – počíná sedlačit Mateus Hnilica II. a Suzana, děti Katarina
(* 1669 ┼ ), Ludmila (* 1672), Katarina (* 1675), Agnes (* 1679),
Věnceslav (* 1682) sňatek Suzana G. Matějičný
Rok 1686 – 1696 - Wáclav Indruch alias Hnilica
Rok 1720 - je uváděn Paul Indruch alias Vacula (* 25.4.1683), jeho
první žena byla Kateřina Doležel, synové Jan (* 1713), Martin, druhá
žena Anna (sňatek 24.2.1726)
Rok 1775 – na č.26 je uváděn Jiří Pelc asi syn Štěpána zemř.
17.11.1794. Martin Pelc (* 11.11.1753) se 9.6. 1782 žení s Annou
Šmidrák (Dolní Těšice)
Rok 1830 – Jan Mánek z Němetic (* 23.5.1795) se v roce 1820 žení
s Annou (* 26.6.1794) dcerou Martina Pelce č.26, syn Jan (*
17.3.1820) se 24.8.1852 žení s Annou (* 5.6.1834) Poláškovou
z Hustopeč, děti Mariana (* 6.1.1861)(Janásek), Anna (* 31.7.1863)
(Kunovský Němetice), František (* 21.7.1867) a Teta Barbora
Pelcová, sestra matky – svob. žebračka (* 1804) a služ. Plesník
Antonín (* 1842 Němetice)
Rok 1880 – Jan Mánek a Anna, služ. Plesník Antonín a služ. Slížek
Jan (Dolní Bečva) a v roce 1891 služ. Petr František a Sobková
Rosálie, Jan (*1820), Josef (* 8.3.1821 - ┼ 1866), Barbora (*
11.2.1826 - ┼ 1866), Mariana (┼ 1842)
Rok 1910 – Mánek Jan (* 1867) a Rosálie (* 5.3.1873) č. 20
Menšíková, děti František (* 29.10.1893), Richard (* 27.3.1899),
Valentin (* 2.2.1909), Františka, Marie (┼ asi 1912 – při mlácení u
žentouru )
Roku 1925 – Rosálie – vdova se provdala za Hermana Františka
(4.4.1866)
Rok 1940 - Mánek František (* 29.10.1893, ┼ 20.2.1964) a Josefka
(* 12.5.1905, ┼ 19.4.1975) Švábenice, děti Vlasta (* 5.11.1932),
Pavel (* 10.6.1934), František (* 13.7.1936)
Rok 1980 – Mánek František (* 1936) a Ludmila (* 18.4.1945) –
Kubíková č. 99, děti Ludmila (* 26.4. 1964), Jaroslava (* 28.7.1966),
František (* 27.7. 1972)

8

Kladerubský zpravodaj

léto 2013

Rok 2000 – Mánek František (* 1936) a Ludmila, Mánek František (*
1972) a Andrea (* 1973) Palačov, děti Martin (* 1998), Jan (* 2000),
Kateřina (* 2007)
Číslo popisné 27
Rok 1638 – Georg Burda
Rok 1648 – 1667 – Mathens Burda
Rok 1669 – Tomáš Doležel
Rok 1678 – Tomáš Doležel a Magdaléna
Rok 1698 – 1720 – Bartoloměj Tvrdoň
Rok 1740 – W. Tvrdoň
Rok 1749 – Tomáš Šnajdr přiženěný z Komárovic až do r. 1830
Rok 1857 – Šnajdr Tomáš (* 28.2.1819) a Anna (* 19.10.1819)
Babice, děti František (*1848), Jan (* 23.1. 1847), Josef (* 5.1.1856),
Mariana (* 10.11.1854)
II – Šnajdr Tomáš (* 1785) vdovec, dcery Mariana (* 5.6.1811),
Kateřina (* 29.10.1821), Rosálie (* 19.4.1826) vdaná na č.92
III – ještě v r. 1857 Gogela Jan (* 10.8.1823), Tomáš (* 26.12. 1825),
Antonín (* 12.6.1828), František (* 9.7.1831), Vincent (* 21.4.1836),
Jan (* 13.3. 1837) a Gogelová Františka (* 21.4.1821).
V roce 1869 přibyli Šnajdr Tomáš (* 1860) a Kateřina a Jan Svoboda.
Rok 1880 – Šnajdr František (* 3.12. 1848) a Mariana (* 21.1.1851),
syn František (* 20.12.1873), Josef (* 26.5. 1876), otec Tomáš (*
28.2.1819), syn Josef (* 1856), Tomáš (* 1860), Mariana (* 1851)
Rok 1895 – přibyl Karel (* 26.5.1886), II. Tomáš (* 1819), Anna (*
1817), dc. Marie (* 10.11.1851?) a její dc. Františka (* 1885)
Rok 1920 – Šnajdr Josef (* 1876) a Anna (* 20.9.1887, Zábranská),
Bedřich (* 7.7.1906), Josef (* 3.6.1908), Vladimír (* 6.2. 1910),
Marie, Božena, Emílie
Rok 1950 – Šnajdr Bedřich (* 1906) a Marie (27.11.1913) Jiříčková –
Kelč, děti Stanislav (* 25.7. 1938), Karel (23.12.1939), Josef (* 15.12.
1942), Marie (* 28.10. 1947)
Rok 1980 – Šnajdr Josef (* 1942) a Marta (* 24.5.1945) Dřevohostice,
děti Martin (* 19.3.1968), Jana (* 14.6.1966), Bronislav (*28.5.1974).
Richard Mánek (* 1899, ┼1989) sloužil u Šnajdrů od r. 1930, pobýval
u nich však i v důchodovém věku až do r. 1989.
Rok 2000 – Šnajdr Josef (* 1942, ┼ 2012) a Jana (* 1944)
Provodovice
9
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Číslo popisné 28
Rok 1638 – Georg Sváček
Rok 1650 – Adam Plankovský
Rok 1659 až 1667 – Jan Gerla
Rok 1668 – Jakub Gerla
II – lánová visitace 1679 Jakub Gerlík (Gerla)
Rok 1700 – Jakub Gerla až 1720 Jan Gerla alias Indruch
Rok 1740 – Josef Gerla, Jan Pelc a 1749 Paul Adamík
Rok 1775 – Josef Gerla
Rok 1830 – Jan Gerla a Barbora Adamíková, děti František a Jakub
Rok 1857 – Gerla Josef (* 6.6.1817) a Anna (* 27.6.1822) z Choryně,
děti František (* 27.10.1850), Anna (* 6.10.1848), Františka (* 9.3.
1858), strýc František 1803 na č.30
Rok 1869 – D.T. jen přibyl Jan (* 1858) a Josef (* 1868)
Rok 1880 – Gerla František (* 1850) a Antonie (* 22.7.1851)
Zámrsky, děti František (* 28.9.1877), Františka (* 25.4.1876)
Rok 1895 – stejné
Rok 1898 – číslo 28 vyhořelo, vše přišlo „na buben“, číslo 28 koupil
Pelc František z č.62, které prodal. Byl krejčí a muzikant, žena Marie
z Komárovic.
Rok 1910 – Pelc František (* 3.3.1854) a Marie (* 17.4.1860)
Komárovice, dcera Františka (23.10.1886)
Rok 1930 – Kubeša František (* 8.11.1887, ┼ 21.5.1965) z č. 30 a
Františka (* 23.10.1886) Pelcová, děti František (* 16.1.1920), Marie
(* 1923) pak Orlová Kelč
Rok 1960 – Kubeša František (* 16.1.1920, ┼ 18.7.1982 ) a Milada (*
16.10.1926, ┼ 23.5.1990) Pajdlová, děti Ludmila (* 1.5. 1952), Marie
(* 25.11.1955), Vladimír (* 20.4.1957, ┼ 10.6.1965) autohavárie na
dědině
Rok 1991 – dcery Ludmila a Marie bytem mimo obec, č. 28 prodaly
manželům Fucimanovým
Rok 2000 – Martin Fuciman (* 1968) a Hanka, syn Bartoloměj (*
1997)
Rok 2010 – Martin Fuciman (* 1968) a Jana (* 1972), děti Veronika
(* 1992), Gabriela (* 1995), Pavel (* 1999)
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Základní škola a Mateřská škola Kladeruby
V květnu děti vystoupily na setkání s důchodci a nakonec se
musely představit babičkám a dědečkům, protože někteří je nepoznali.
Školáci a školkáčci se 5.6. společně fotili a to značí, že se jim
blíží prázdniny. Školáci dohání a zlepšují ještě poslední známky, aby
byli doma pochváleni za vysvědčení. Některé děti ze školky si ještě
prodlouží docházku o týden, protože první týden v červenci je školka
otevřená.
Měsíc červen je také ve znamení školních výletů. Děti ze školy
jedou do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a
děti ze školky jako tradičně vyrazí do ZOO, letos do Ostravy.
Školní rok ukončíme a prázdniny odstartujeme dětským dnem
spojeným s rozloučením se školáky. Celé odpoledne bude provázet
„Veselé Františkovo divadlo“. Pro děti budou připraveny tvořivé
dílny, hry a soutěže.
Aktivity během následujících třech měsíců:
Červen:
17.6.
Kino „Čtyřlístek – Ve službách krále“ (ZŠ)
18.6.
školní výlet – Rožnovský skanzen (ZŠ)
19.6.
školní výlet do ZOO Ostrava (MŠ)
19.6.
návštěva dopravního hřiště (ZŠ)
21.6.
divadlo MŠ – „Rozlučková pohádka“ (MŠ)
28.6.
dětský den spojený s rozloučením se školáky zpříjemněno
„Veselým Františkovým divadlem“ (MŠ + ZŠ)
Červenec:
letní prázdniny
Srpen:
letní prázdniny
příprava personálu na nadcházející školní rok
Anna Krhovjáková řed., Ivana Stašová
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Knihovna
MÁME NEJLEPŠÍHO KNIHOVNÍKA V OKRESE!!!
Tisková zpráva o soutěži o nejlepšího knihovníka:

Vsetín zná nejlepší knihovnici a knihovníka okresu Vsetín
Ve čtvrtek 28. března se ve společenském sále Masarykovy
veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín,
knihovnice a knihovníci a další hosté.
Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení
výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za
rok 2012.
Smyslem ocenění je vyjádření uznání knihovníkům za úsilí a
rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obcích okresu Vsetín.
Hlavními kritérii pro hodnocení soutěže byly vybrané statistické
výsledky za uplynulý rok, ale také se posuzoval celkový vzhled
obecní knihovny, používání knihovnického programu, webové stránky
apod. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – profesionální knihovníci/ce a
dobrovolní knihovníci/ce. V první kategorii zvítězila paní Věra
Povalačová z Obecní knihovny Horní Lideč a v kategorii druhé
neprofesionální knihovník Ing. Antonín Novosad z Místní
knihovny Kladeruby. Ocenění získali diplom, knihu a věcný dar.
Veliké poděkování patřilo i paní Janě Ruskové, střediskové knihovnici
Městské knihovny Valašské Meziříčí, do jejíhož střediska patří
knihovna v Kladerubech.
Vyhodnoceným poblahopřál Ing. Ladislav Kryštof, radní Zlínského
kraje pro oblast kultury a místostarosta města Vsetín Mgr. Petr
Kořenek.
Mezi hosty patřila i Mgr. Jaroslava Štěrbová z Městské knihovny
v Praze, která přednesla knihovníkům odborný příspěvek Mýty a
legendy knihovnictví. Za Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve
Zlíně se setkání zúčastnila Ing. Jana Tomancová.
Kateřina Janošková
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
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Foto ze soutěže o nejlepšího knihovníka:

Kostel a vše okolo něj
+ Milí spoluobčané v městě Kelči, v Kladerubech a ve Skaličce!
Červencový příspěvek do Vašeho obecního zpravodaje jsem
nemohl začít jinak, než prvním písmenem hlaholské abecedy: „+“.
Písmo, které pro zápis staroslověnštiny, řeči našich předků, vymyslel
Konstantin, dnes známější pod svým řeholním jménem Cyril mělo
jako znak pro „A“ křížek. Konstantin se svým rodným bratrem
Metodějem přinesli pak nové písmo na naše území. Dnes tu na nás
shlíží z plakátových ploch kolem silnic dvojice přísných vousatých
tváří, jednou skrytá za heslem „Znáte své kořeny?“ a podruhé s
připomínkou: „již 1150 let s námi“.
Pro církevní slavnost nezvykle silná reklama upozorňuje na
skutečnost, že letošní výročí příchodu soluňských bratří má svoji
váhu. Také městečko Velehrad, ležící nějakých pět kilometrů od
Starého Města u Uherského Hradiště, je již v těchto dnech na blížící
se slávu patřičně vystrojeno. Nepřijede sice papež, jak to Velehrad
zažil v roce 1990, ale čeká se papežský legát kardinál Josip Bozanić z
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chorvatského Záhřebu a mnoho dalších významných hostů. Na
nádvoří před basilikou, které lemují budovy Stojanova gymnázia,
přibyla od mé poslední návštěvy nová kašna zřejmě určená k
občerstvování žíznivých poutníků. Je na ní vykovaný citát
současného olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera: „Na
Velehradě stojíme u pramenů naší víry. Voda u pramene bývá
nejčistší.“ Rád bych pro vás nabral skleničku čisté vody a několika
slovy představil Soluňany, kteří pro naše předky otevřeli pramen
moudrosti i zbožnosti.
Konstantin a Michal (později Metoděj) byli rodní bratři, nejstarší
a nejmladší ze sedmi dětí svých rodičů. Svojí pílí a nesporným
nadáním dosáhli oba skvělých výsledků v době svých studií a
otevírala se jim kariéra úředníků císařského dvora či vědců.
Nesouhlas s mocichtivostí a tvrdostí poměrů ve státní správě i u
císařského dvora oba přivedl k rozhodnutí prožít svůj pozemský život
v prostředí mnišské komunity v některém z řeckých klášterů. Do
jejich úmyslů však vstoupila Boží prozřetelnost skrze příkaz císaře
Michala. Stali se vlastně živou odpovědí na žádost velkomoravského
knížete Rostislava, který pro svou zemi žádal v Konstantinopoli
kněze a biskupa, který by mluvil slovanskému lidu srozumitelnou
řečí.
To, jak se soluňští bratři ujali svěřeného úkolu, předčilo, věřím,
všechna očekávání v Konstantinopoli i na Moravě. Pro svoji misi
připravili písmo, kterým zapsali do staroslověnštiny přeložené
bohoslužebné texty. Metoděj připravil první zákoník, Konstantin
pracoval na překladu celé bible. Pan docent Luděk Galuška, který
vede archeologický průzkum lokalit v okolí Uherského Hradiště,
poznamenal s obdivem, že Konstantin využil ve svém překladu
výrazů, které už byly na Moravě používané z doby, kdy misie vedli
franští a italští kněží. Taková pokora byla u vznešených a
sebevědomých Byzantinců neslýchaná. Zásadním úspěchem misie
soluňských bratří pak bylo vychování žáků, kteří mohli být svěceni
na kněze, a které následně papež Hadrián II. na kněze vysvětil.
Ať už se letos vypravíte na Velehrad, nebo budete sledovat
oslavy 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu jen skrze
média, ze srdce Vám přeji, ať se z příkladu jejich života napijete čisté
vody pokory, pravdy a lásky.
Za římskokatolickou farnost o. Jan Bleša, farář
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TJ Kladeruby
Kontakt
TJ Kladeruby, Kladeruby, 756 43
e-mail: tjkladeruby@seznam.cz
web: www.tjkladeruby.ic.cz
Fotbalový oddíl prošel za poslední čtvrtletí velkými změnami.
Po dlouholetém působení ukončilo vedení svojí činnost. Proto byl
zvolen nový Výkonný výbor.
Fotbalisté mají za sebou sezónu 2012/2013. Tuto sezónu jsme na
podzim nezačali dobře a trápením jsme prošli až do jarní části. Na jaře
se v týmu zvedla nálada a s tím přišly i lepší výsledky. Do našeho
týmu jsme přivítali dvě přespolní posily, které se osvědčily. Po
vydařené jarní části jsme se umístili na celkovém 6. místě. Jsme velice
rádi, že se zvýšila návštěvnost domácích utkání a věříme, že si najdete
cestu na hřiště při jakékoli další akci.
Výsledky jarní části sezóny 2012/2013:
Velká Lhota – Kladeruby
1:4
Kladeruby – Vidče B
0:0
Mikulůvka – Kladeruby
0:2
Kladeruby – Horní Bečva B
2:0
Loučka – Kladeruby
0:1
Kladeruby – Bynina
1:3
Branky – Kladeruby
4:4
Jarcová – Kladeruby
3:1
Kladeruby – Krhová B
5:1
Nyní přichází fotbalové prázdniny, ale fotbalisté nezahálí.
Nachystali jsme si pro Vás řadu letních akcí. Za zmínku určitě stojí
tradiční turnaj O pohár starosty nebo Dračí lodě. Dále připravujeme
výjimečnou valnou hromadu, která se uskuteční v červenci. Žádáme
všechny občany, kteří mají zájem o sport v Kladerubech, aby dorazili.
Podrobnější informace budou včas vyvěšeny na nástěnku za
kapličkou.
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Plánované akce:
6.7.2013 Turnaj O pohár starosty
20.7.2013 Dračí lodě v Kelči
17.8.2013 Dračí lodě ve Skaličce
Za TJ Kladeruby Bc. Tomáš Gerla

SDH Kladeruby
Kontakt
SDH Kladeruby, Kladeruby, 756 43
web: www.sdhkladeruby.estranky.cz
Vážení spoluobčané, sestry a bratři.
Čeká nás nejkrásnější část roku, doba prázdnin, táborů,
dovolených, dní plných slunce a pro mnohé doby zaslouženého
odpočinku.
Když se ohlédneme do minulých měsíců, byla naše činnost dost
bohatá a pestrá. Na velikonoce jsme měli v plánu uspořádat
Velikonoční diskotéku, která byla pro nepříznivé, spíše vánoční,
počasí přesunuta na jiný termín. Možná i tím, že bylo poměrně
chladné jaro, nebyla účast na Velikonoční nijak velká, ale kdo měl
zájem přišel a bavil se.
V dubnu jsme sesbírali železný odpad, který je každoročně
velkým přínosem do naší spolkové pokladny. Poslední dubnový
víkend byl pro nás velmi náročný. V sobotu 27. dubna jsme se
účastnili hasičské pouti na sv. Hostýně. Pouť byla jubilejní dvacátá,
bylo nám potěšením, že arcibiskup Jan měl na sobě náš hasičský
ornát. Díky krásnému počasí jsme si pouť užili. Velké poděkování
patří bratru Aloisi Pavelkovi, který nesl náš hasičský prapor. V sobotu
odpoledne jsme na návsi jako v předchozích letech stavěli máj. Všem,
kteří přišli pomoct patří velké poděkování. V neděli 28. dubna jsme
byli přítomni na oslavách svátku našeho patrona sv. Floriána v Kelči a
Choryni. V Kelči jsme byli přítomni se Slavnostním praporem a
ornátem.
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Poslední dubnový večer jsme za pěkného, ale hodně větrného
počasí uspořádali tradiční pálení čarodějnic u rybníku v Osušníku.
Tato kulturní akce se stala již tradicí a Vaše velká účast nás velice těší.
30. května jsme doprovázeli Nejsvětější Svátost na slavnostech
v Kelči.
V pátek 7. června jsme káceli Máj. Kácení nebylo posunuto
z důvodu opomnění na pozdější termín, jak by se mohlo zdát. Termín
byl zvolen z důvodu toho, že poslední květnový víkend byl nabitý
jinými společenskými a kulturními akcemi. Počasí nám přálo, pivo
teklo proudem, špekáčky pěkně ugrilované, nezbývá nám než
poděkovat za Vaši milou společnost u Máje na návsi.
V polovině května jsme provedli generální úklid v hasičské
zbrojnici.
V neděli 9. června se někteří naši bratři zúčastnili oslav 70 let založení
sousedního komárovického sboru. Na oslavách jsme byli přítomní se
slavnostním praporem a otec Jan Bleša sloužil mši v kladerubském
ornátu. V sobotu den předem byla naše výjezdová jednotka prověřena
při prověřovacím cvičení, při dálkové dopravě vody v Komárovicích.
V červenci jsme pozváni na oslavy založení SDH Lhota u Kelče
a v srpnu do Babic. V srpnu nás čeká již tradiční soutěž v sání
z vodního zdroje v sousední Choryni.
O loňských prázdninách jsme byli pozváni do družebních
Kladerub nad Oslavou na pěti denní pobyt. Letos jsme pozvali naše
kamarády z Kladerub na návštěvu k nám a tak od třetího do sedmého
července budou našimi hosty. Máme pro ně připraven bohatý
program. Naši hosté budou spát ve stanu u školy. Budeme rádi, když
ve čtvrtek večer (bude upřesněno v místním rozhlase) přijdete na
přátelské posezení s hudbou na hřiště u školy.
Rádi bychom Vám popřáli krásné prázdniny plné zážitků,
relaxace a odpočinku.
Za SDH Kladeruby Michal Sváček
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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
Pro následující období měsíců červen, červenec a srpen již nyní
chystáme veřejnosti přístupné kulturní akce. Nejdříve nás čeká 5.7.
pořádání Mysliveckého odpoledne v Němeticích. Bude se jednat již o
třetí rok, kdy takovouto akci v Němeticích pro širokou veřejnost
pořádáme. Pro velké i malé návštěvníky bude připraven bohatý
program, k poslechu i tanci bude zajištěna již tradičně dechová hudba.
27. července připravujeme na myslivecké chatě Červencovou noc,
odpoledne a večer vyplněný příjemným posezením v přírodě
s doprovodem živé hudby a zajištěným občerstvením. 24. srpna se pak
na myslivecké chatě uskuteční, jako již tradičně, amatérské střelecké
klání zvané Krkoška cup.
Milí spoluobčané a přátelé myslivosti, na všech námi pořádaných
akcích se s Vámi rádi setkáme!
Za členy a hosty mysliveckého sdružení
JUDr. David Vozák, Martin Dobeš
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Společenská kronika červen - srpen
Souhrn akcí konaných v obci
Červen:
28.6.

Dětský den

Červenec:
4.7.
5.7.
6.7.
7.7.
20.7.
27.7.
27.7.

Posezení s hudbou u školky
Myslivecký výlet v Němeticích
O pohár starosty obce
Cyrilometodějské odpoledne
Dračí lodě - Kelč
Červencové posezení v myslivecké chatě
Soutěž o zlatou vařečku ve vaření guláše - Skalička

Srpen:
10.8.
17.8.
24.8.

Volejbalový turnaj
Dračí lodě - Skalička
Krkoška cup

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
 v případě více komínů v domě se cena za další komín snižuje,
zpravidla činí 100,-Kč
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Fotogalerie

Noc kostelů v Kladerubech

Stavění máje
22

Kladerubský zpravodaj

léto 2013

Obecní kozí rodinka

Fotbalové utkání Jarcová – Kladeruby
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Jubilanti
Červen:

Večeřová Marta
Hermanová Věra
Hadaš Antonín

Červenec: Cahlík Arnošt
Pavelková Eva
Srpen:

Hlaváč Josef
Hermannová Ludmila
Strnadová Marie

9.6.
11.6.
14.6.

90 let
65 let
50 let

14.7.
17.7.

65 let
50 let

6.8.
25.8.
28.8.

75 let
70 let
93 let

Všem jubilantům blahopřejeme.

Narození
Anežka Redlová

8.5.2013

Rodičům našich občánků blahopřejeme.

Sňatky
Lucie Kubíková * Vilém Čoček

25.5.2013

Novomanželům blahopřejeme.
Další vydání vychází září 2013

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 Bc. Dagmar Hermannová,
Marcela Klvaňová a Bc. 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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