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Pár slov redakce
Milí spoluobčané, čtenáři,
prázdniny nám rychle utekly a přišel čas vydat podzimní číslo
zpravodaje, aby jste se dověděli o dění v naší vesničce. Během
prázdnin se zapojily všechny spolky v obci, aby pobavili spoluobčany a
troufám si říci, že veškeré akce byly velmi vydařené i počasí při nich
stálo. Připojili jsme i pár fotek, abychom Vám přiblížili atmosféru
uskutečněných akcí.
Rekonstrukce kapličky na návsi pomalu vrcholí, dostala krásný
dárek ke svému 170 - letému výročí od vysvěcení, že? Proto jsme pro
Vás připravili povídání z podkladů od pana Mánka, jak to tehdy začalo.
V tomto čísle vypustíme čísla popisná, ale nezoufejte, v zimním čísle
vše doženeme.
Máme radost, že ve společenské rubrice můžeme popřát ke zlaté a
diamantové svatbě, mnoha novomanželům, jubilantům, ale hlavně
novým přírůstkům v obci. Také nás těší, že začínáte využívat náš
zpravodaj k inzerci i k ostatním oznámením pro všechny.
S radostí Vám můžeme oznámit horkou novinku. V neděli 15.9.
se nám narodily za rybníkem v Osušníku 2 kůzlátka. Jsou krásná a
vypadají v pořádku. Všechny prosíme, aby je nechali v klidu, nebrali je
do rukou a zbytečně neplašili. Prosíme i rodiče, aby děti bez jejich
dozoru nevstupovaly do ohrady.
Doufejme, že se ještě ukáže babí léto, ale i kdyby ne, tak podzim
prožijte co nejlépe a dle svých představ. Můžete se těšit na zimní číslo,
které tu bude coby dup.
Za redakci Dagmar Hermannová
Pár slov pana starosty
Milí spoluobčané,
Právě začíná podzim a mnozí z nás už jen vzpomínají na teplé
letní měsíce, které jsme prožili o prázdninách. Byly bohaté na různé
kulturní, společenské a sportovní akce. Proto bych úvodem chtěl
poděkovat všem spoluobčanům, kteří reprezentovali naši obec na
těchto akcích. Vzpomenu jen některé. Například účast v soutěži vaření
kotlíkového guláše ve Skaličce, kde se naše družstvo umístilo na
krásném druhém místě a v soutěži o nejatraktivnější stánek na místě
prvním. V závodech dračích lodí v Kelči se naše posádka umístila na
čtvrtém místě. Fotbalisté se na turnaji v Choryni umístili na druhém
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místě. V závodech dračích lodí ve Skaličce, kde naši obec
reprezentovaly dvě posádky a utkaly se ve finále o první až páté místo,
skončila věkově starší posádka Nulová šance na třetím místě a mladší
posádka Sněhulky na místě pátém. Hasiči, kteří se zúčastnili tradiční
soutěže v požárním sportu v Choryni obsadili třetí místo v soutěži
starších pánu. Chtěl bych také poděkovat všem spoluobčanům, kteří
pro nás ve svém volném čase připravovali kulturní a sportovní akce,
které nám zpříjemnily život v obci.
Během prázdnin probíhala pod bedlivým dozorem pracovníku
z Památkového úřadu z Kroměříže rekonstrukce kaple na návsi a
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Tato se blíží ke konci a
v říjnu by již měla být hotova. Při rekonstrukci věže kapličky byl do
makovice ve věži umístěn vzkaz pro další generace naší obce.
V současné době také probíhá plnění smlouvy o dodání techniky
z dotace SZIF, a to traktor, vlečka, štěpkovač a mulčovač. Dále probíhá
projekt studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO
v povodí toku Hrčál. Ten dotuje Operační program životního prostředí.
Během letních měsíců byl také za pomocí dotace z ministerstva kultury
zakoupen nový počítač s programem, který slouží k vedení evidence
vypůjčených knih v místní knihovně.
26. října chystá zastupitelstvo obce tradiční lampionový průvod ke
kapličce, kde si každoročně připomínáme založení ČSR.
Krásné prožití podzimních dnů a na shledanou při dalších
akcích v naší obci.
Miloš Konečný

Obecní úřad – zprávy
 Základní údaje OÚ Kladeruby:
Adresa obce:
Telefon:
Obecní úřad Kladeruby
Kladeruby 72
E-mail:
pošta Kelč 756 43
Česká Republika
Web:
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Informace
 Sběr plastových obalů:
Čt 17.10.
Čt 21.11.
Čt 19.12.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční 19.10.
Časový harmonogram:

U Křenkového 8:00 – 8:45
U kostela
9:00 – 10:00
Na Dulici
10:45 – 11:00

Usnesení ze zasedání obce
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 26. 6. 2013.

1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
1.2. kontrolu usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
1.3. žádost Krajskému úřadu Zlínského kraje, oddělení kontrolní o
přezkoumání hospodaření obce Kladeruby za rok 2013,
1.4. předložený Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady
za rok 2012, který byl schválen členskou schůzí svazku 4.6.2013,
1.5. změnu v pojištění majetku obce a odpovědnosti za škodu,
1.6. informace o zpracování projektů obce.
2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Josefa Žlebka, Jaroslava Hrbáčka a Stanislava
Hadaše,
2.3. celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kladeruby za rok 2012 bez výhrad,
2.4. rozpočtové opatření č. 4/2013 dle předloženého návrhu na
zasedání,
2.5. smlouvu o výpůjčce č. OS201320003074 mezi obcí Kladeruby a
společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu obce pana Miloše
Konečného k jejímu podpisu.
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z 21. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 14. 8.
2013.
1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
1.2. kontrolu usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
1.3. smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8014236/002 pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 1593/1 k.ú.
Kladeruby,
1.4. informaci o smlouvě o spolupráci mezi dobrovolnými svazky obcí
Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Mikroregionem
Hranicko,
1.5. informaci o výzvě starostům 2013,
1.6. zpracovaný pasport veřejného osvětlení v obci Kladeruby
společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., Praha 4.
2.
Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Dagmar Hermannovou, Dušana Pelce a
Miroslava Menšíka,
2.3. Smlouvu č. 11091851 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí ve znění předloženém k jednání Zastupitelstva obce
Kladeruby a pověřuje starostu obce pana Miloše Konečného
k jejímu podpisu,
2.4. výběrové řízení na projekt „Pořízení techniky Lesy Kladeruby“ a
pověřuje starostu obce pana Miloše Konečného k podpisu smlouvy
s vybraným dodavatelem společností SDO Technika, s.r.o.,
2.5. Tržní řád Obce Kladeruby – Nařízení Obce Kladeruby č. 1/2013,
2.6. rozpočtové opatření č. 5/2013 dle předloženého návrhu na
zasedání,
2.7. udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu
Kladeruby a školní rok 2013/2014,
2.8. smlouvu o zajištění péče o toulavé psy se společností TS Valašské
Meziříčí s.r.o. a pověřuje starostu obce pana Miloše Konečného
k jejímu podpisu,
2.9. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území
Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou
upravující navýšení příspěvku,
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2.10.smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-8001120/805 pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky p.č. 478/1 a 519/2
k.ú. Kladeruby.
3.
Zastupitelstvo obce Kladeruby pověřuje:
3.1. starostu obce pana Miloše Konečného jednáním s bankami za
účelem zjištění podmínek pro poskytnutí překlenovacího úvěru
k financování opravy kaple na návsi
_______________________________________________________

Společnost eCentre připravuje pro občany naší obce možnost snížit
ceny za elektřinu a plyn
V posledních letech se ceny energií neustále zvyšují, a proto se
společnost eCentre Ostrava rozhodla nabídnout možnost snížení cen
energií občanům naší obce prostřednictvím e-aukce –úspora pro
domácnosti.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení či
společenství vlastníků bytových jednotek, ale také se mohou přihlásit
majitelé firem nacházejících se na území obce. Potřebují stejné
podklady jako u domácnosti.
Dne 23.9. a 10.10. 2013 bude ve stanovených časech
otevřeno pro všechny občany obce kontaktní místo: v prostorách
knihovny, kde budou zástupci společnosti eCentre, a.s. zodpovídat
veškeré dotazy občanů a sbírat podklady potřebné k jejich zapojení. Pro
občany je tato služba zcela ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za
zprostředkování e-aukce nic samozřejmě ani obec Kladeruby. Aukční
poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci
vyhraje.
23.9.2013

10.10.2013

od 14.00 – 16.00 hodin

od 14.00 – 16.00 hodin
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CO JE POTŘEBA UDĚLAT PRO ZAPOJENÍ SE DO AUKCE
1. Předat pořadatelské firmě:
kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního
plynu, včetně všech případných dodatků a všeobecných
podmínek.
kopii ročního vyúčtování energií od stávajícího dodavatele,
všechny listy vyúčtování.
způsob úhrady záloh /sipo, bankovní převod, inkaso/
2. Podepsat smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato
smlouva je bezúplatná, definuje pouze práva a povinnosti obou
stran.
Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:
Jarmila Chylíková, T: +420 734 854 547
Email: jarmilachylikova@ecentre.cz

Z historie
Něco o zdejší kapli –
P. Marie Růžencové
Její stavba se datuje
rokem 1843. V tu
dobu udělal obsáhlý
zápis o její
stavbě
a
svěcení
tehdejší pan učitel
Florian Hausler, který
v
tu
dobu
v
Kladerubech
učil.
Mnohem dříve byla na
návsi postavena socha
sv. Jána a obecní
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sýpka. Opodál stála dřevěná zvonice. Zvon, který v ní byl, se po
postavení kaple přenesl do její věžky. Pochází z r. 1717. Na obvodě je
svatý Jiří bojující s drakem a nápis:“ Ku cti a chvále sv. Jiří, za fojta
Jana Sváčka a burmistra Jakuba Kundráta – z nákladu obce Kladerub“.
Tento zvon má dále svůj osud, také obecní sýpka měla na návsi po
mnoho let svůj význam.
K vlastní stavbě a svěcení „ Léta Páně 1843, dne 7. srpna byla s
pomocí Boží tato kaple dostavená a od France Horáka, zednického
mistra z Komárovic, pak Františka Plesníka, tesařského mistra Kladeruby č. 16, France Hermana – Kladeruby č. 46, Jána Novosada č.
73 a Jakuba Sváčka č. 34 rychtáře, Tomáše Hašu č. 29 burmistra, Jana
Adamíka – č.12 kasýře, pak Tomáše Pelce č. 49, Josefa Krále č. 36 a
Jana Gerly č. 28 ouředních – ku cti a chvále Boží postavena a od
tehdejšího dvojctihodného pána děkana Jiřího Pelesku, pak pátera Jana
Sládka a pátera Bajera, tehdejších kaplanů s povolením jejich
arcibiskupské milosti pana Sommerau z Beck posvěcená.“ Jak dále
poznamenává pan učitel, že velké mokro toho roku panovalo, že úrody
chřadly a do stodol schráněny býti nemohly. Tehdejším panovníkem
byl Ferdinand I. císař rakouský. Téhož roku byly role od císařských
zeměměřičů měřena a šacována, podle kterých se pak o kontribuci
jednalo.
Svůj zápis končí pan učitel takto: „ Ve jménu nejsvětější Trojice
jest tento list ukončený a naším potomkům na památku zachovalý, aby
oni na naše ubohé duše, které snad pomoci potřebují se upamatovali a
jim lehkého odpočinutí dopřáli.“ Psáno v neděli 7. srpna 1843 – Florian
Hausler, školní učitel. O tomto učiteli bylo známo, že kromě dětí
kladerubských vyučoval privátně i děti barona z Hohle v Choryni. Za
jeho přímluvu se dostal do Olomouce na rechtora. Když odcházel,
loučiv se povídal „Kladeruby byly mým štěstím“.
Od postavení kaple na návsi uplynulo přes 60. let a bylo nutno
pomýšlet na její opravu. To již na střeše hodně šindelů schází, nejvíce
pak na věžičce. Na potřebu kaple té byl skládán fond od dobrodinců,
obnášející v r. 1901 – 3.200 k. Bylo pak usneseno, že v r. 1904 kapli
tuto z toho fondu rozšířiti, popřípadě novou větší postaviti (viz zápis ze
školní kroniky) a co scházeti má, měla obec doplatiti! K porovnání
hodnoty peněz je uváděno: 100 kg pšenice = 16 k., rži =16 k., ječmen =
11 k., proso = 30 k., 100kg zemáků = 3 k. Fond peněžní byl uložen v
občanské záložně ve Valašském Meziříčí (u dr. Mikyšky). I dán byl z
jara na obnos ten výpověď. To již se započalo s děláním cihly na roli
8
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Josefa Menšíka č.p. 38. Též kamení již v zimě nachystáno a dřevo v
obecním lese nakáceno, také hromada písku z Kocánka zdarma
navezená. V měsíci květnu r. 1903 vyzvedl tehdejší starosta Pelc ze
záložny z fondu 500 k. na cihlu. V měsíci srpnu však záložna padla a
obec fond ten úplně ztratila (lidi nemohli pochopit, jak se můžou
uložené peníze pozbýt, i zle bylo na starostu pohlíženo). Po mnohém
zvažování usneseno, když peněz není, od stavby upustiti, jen střechu
novou krytinou opatřiti a věžku novou udělati, tak rozhodnuto v červnu
1904. Věžka musela se zcela nová udělati, avšak vazba na kapli stará
zůstala. Tesařskou práci vedl Jan Kubeša – tesařský polír a domkař č.
5. Plechem věž a kapli opatřil František Fraiz – klempíř z Kelče.
Starostou obce a zároveň předsedou školské rady byl Josef Pelc č. 44.
Psáno v den Božího Těla, dne 22.6.1904. Karel Kahlig – správce školy.
Moruše na návsi okolo kaple, to pamatují už jen ti nejstarší z nás.
Na návsi okolo kaple bylo vysazeno několik moruší, které kdysi přinesl
z vojny Tomáš Kubeša (nar. 28.12.1843) z někdejší Slavonie.
Jmenovaný pocházel z Kubešů č. 81, který se pak přiženil na č. 74 do
rodiny ševce Sváčka. Moruše měly plody červené a bílé, které když
dozrály padaly do prachu, kde je ogaři sbírali. Po r. 1929 hodně
promrzly a časem došly.
Použité materiály: Zápis, který byl vložen do makovice ve
věžičce, zápis ze školní kroniky – díl I. a vzpomínky někdejších
pamětníků.
Něco o zvonech Kladerubských
Dávno před postavením kaple na návsi stávala tady dřevěná
zvonice a někde poblíž také obecní sýpka pro případ neúrody nebo
vojenské potřeby. Ve zmiňované zvonici byl zvon pořízený v r. 1717.
Na jeho obvodě je svatý Jiří bojující s drakem, dále je zde nápis: Ku cti
a chvále sv. Jiří: za fojta Jana Sváčka a burmistra Jakuba Kundráta z
nákladů obce Kladeruby.
Po postavení zděné kaple na návsi, byl tento zvon do nové kaple
přenesen. Jest to pamětník, jenž shlíží na obec již téměř 300 let.
Vyzváněl do slunných rán či tichých podvečerů, také do nepohody či
živelních pohrom a požárů. Kolikrát tesklivým hlasem oznamoval smrt
nebo doprovod nebožtíka na jeho poslední cestě.
Tento zvon asi v r. 1927 praskl, bylo uvažováno o novém.
Pamětníci říkali, že ze sbírek barevných kovů mezi občany (za starosty
J. Menšíka) byl pořízen zvon nový. Starý prasklý byl pak v kapli pod
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pavlačí po několik let. Když pak za II. války se proslýchalo, že se
zabírají zvony pro válečné účely, dva naši občané odvezli prasklý zvon
a ukryli jej ve skále č. 20 v nadstrání. Druhý zvon byl z věže Němci
zrekvírován. Aby bylo v dědině čím zvonit, byl po čase koupen malý
železný zvon, kterým se přes válku zvonilo. Po válce byl pak prasklý
zvon ze skály vyzvednut, u firmy Šrubař ve Valašském Meziříčí
svárem opraven, znovu posvěcen a do věže umístěn (ten železný je na
trámoví v kapli).
z podkladů pana Františka Mánka

Základní škola a Mateřská škola Kladeruby
Druhého září jsme přivítali jen jedinou žačku v první třídě, a to
Kateřinu Mánkovou. Děti nám ve škole oproti loňskému roku ani
neubyly, ani nepřibyly, protože jsme otevřeli pátou třídu. Zato ve
školce máme plný stav 28 dětí. Přibyly děti jak místní, tak přespolní.
Někteří školkáčci začali školní rok už poslední týden v srpnu.
Prázdniny byly zakončeny v sobotu 31.8. zábavou pod širým
nebem se skupinou Apači. Aby děti nepřišly zkrátka, tak hned
v pondělí 2.9. jsme připravili zábavné odpoledne s posezením pro
rodiče. Děti měly jídlo a pití zdarma, zaskákaly si ve skákacím hradě a
pojezdily na kolech a odrážedlech.
I přes to, že se nám nezadržitelně blíží podzim, tak se děti mohou
těšit opět na návštěvy kina a další různé aktivity.
Níže můžete nahlédnout do jmenného seznamu našich
nejmenších. Pro Vaši orientaci, jsme připsali u přespolních dětí obce,
ze kterých jsou, děti bez závorek jsou místní, i když některá jména
Vám přijdou cizí .
Vloni nově zavedené školní družině máme novou paní učitelku
Petru Chvatíkovou z Kelče. Kromě hlídání dětí po skončení výuky,
také pomáhá s výukou výchov.
V pátek 13.9. byla ve spolupráci s mateřskou školou pořádána
„Drakiáda na Hořansku“. Nakonec začalo pršet a odradilo to děti, aby
přišly, tak jsme se rozhodli, že drakiádu ještě zopakujeme, datum dáme
dopředu vědět místním rozhlasem.
10
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Aktivity během následujících třech měsíců:
Září:
2.9.

13.9.
26.9.
Říjen:
1.10.
24.10.

Zahájení školního roku: (MŠ + ZŠ)
- Divadlo Studna – pohádka „Pták ohnivák a liška Ryška“
- přátelské posezení rodičů a dětí na školním hřišti
s připravenými atrakcemi pro děti, opékáním a občerstvením
Drakiáda na Hořansku
Návštěva kina Svět ve Valašské Meziříčí – „Věneček
pohádek“
návštěva dopravního hřiště (ZŠ)
kino „Pohádky pro kočku“ (MŠ)
„bramborové odpoledne“ (MŠ + ZŠ)
Příprava na vystoupení na lampionový průvod (ZŠ)

Seznam dětí docházejících do mateřské školy ve šk. Roce 2013/2014:
Baďuříková Beátka (Kelč)
Baďuřík Matyáš (Kelč)
Bujok Adam
Cahlík Tomáš
Doležel Alexandr
Doležel Sebastián
Grohmannová Petra
Hadaš Jakub
Hadaš Miroslav
Hermannová Dagmar
Herman Matěj
Holáň Zdeněk
Horák Petr
Kubešová Kateřina
Macháčová Amálie (Kelč)
Menšík Daniel
Menšík Mojmír
Němec František
Nuc David (Kelč)
Orel František
Škařupa Štěpán (Němetice)
Škařupová Amálie (Němetice)
Švarcová Zuzana (Němetice)
Tvrdoň David (Němetice)
Tvrdoňová Sabina (Němetice) Vinklárek Patrik
Vozák Matyáš
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Děti z mateřské školy

Děti ze základní školy
Anna Krhovjáková řed., Ivana Stašová, Dagmar Hermannová
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Knihovna
Místní knihovna Kladeruby - nový knihovnický program, nový
počítač
Koncem loňského roku měla možnost naše obec požádat v rámci
dotačního programu Veřejné informační služby knihoven ( VISK 3),
který vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, o finanční dotaci pro naši
knihovnu. Tuto možnost jsme využili a podali žádost na Změnu
knihovního systému, zkvalitnění poskytovaných knihovnických služeb
a zapojení knihovny do katalogu knihoven Vsetínska.
V březnu tohoto roku jsme se dozvěděli, že naše žádost byla
úspěšná a získali jsme na tento projekt dotaci 17.000,- Kč.
Knihovnický program se používá v knihovně už od roku 2006 a
přechodem na jeho vyšší verzi tak můžeme využívat perspektivní
moderní systém, který pracuje s SQL databází a který má možnost
vzdálené správy a podpory. Díky tomuto projektu získá knihovna
Kladeruby svůj vlastní katalog knih, který bude přístupný pro uživatele
na internetu.
V těchto dnech se projekt realizuje - byl zakoupen nový počítač
pro knihovnu, záložní zdroj UPS a nový software, který se právě
instaluje a probíhá zkušební provoz.
Celkové náklady na projekt činily 27.075,- Kč, z ministerstva kultury
jsme získali dotaci 17.000,- Kč.
Knihovna má také zřízeny vlastní webové stránky, kde můžete
nahlédnout do aktuálního dění v naší knihovně. Adresa stránek:
http://kladeruby.knihovna.info/ . Zde najdete mimo jiné například i
seznam knih z cirkulačních souborů, které jsou naší knihovně
zapůjčeny vždy na jeden rok z MVK Vsetín v rámci dotačního
programu na Regionální funkce knihoven, který financuje Zlínský kraj.
Zveme vás všechny k nám do knihovny, určitě je z čeho vybírat .
p.Rusková, Valašské Meziříčí
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Kostel a vše okolo něj
Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kladerubech, milí farníci,
srdečně zdravím všechny čtenáře zpravodaje a redakci děkuji za
příležitost informovat Vás o dění v naší kelečské farnosti a chystaných
událostech.
Nejprve se sluší vzpomenout aspoň v krátkosti dění o
prázdninách, kdy je sice volno ve škole, ale za to nás v kladerubském
kostele navštěvují skauti a skautky z nedalekého tábořiště u Bečvy. Pro
mládež z naší farnosti byl připravený farní tábor, na kterém se školáci a
školačky z Kladerub účastnili nemalou měrou. Někteří si znásobili
rekordní dobu odloučení od rodičů, kterou na táboře vydrželi.
Konec prázdnin už byl ve znamení probíhajících oprav kaple
Panny Marie Růžencové, která je ve vlastnictví obce Kladeruby. Za
farnost děkuji kladerubskému panu starostovi a celému zastupitelstvu,
že opravy kaple schválilo a obec projekt veskrze zajišťuje. Do kostela
svatých Cyrila a Metoděje byl přenesen oltářní kámen z kaple a také
zvon na dobu, než budou opravy skončeny.
V novém školním roce bude probíhat ve škole v Kladerubech
vyučování nepovinného předmětu náboženství každý čtvrtek. Věřím, že
i letošní třeťáci se zapojí do přípravy a na jaře poprvé přijmou svaté
přijímání. Na neděli 20. října připadají takzvané „Císařské hody“, které
nechal vyhlásit Josef II., aby sjednotil slavení posvěcení u těch kostelů,
kde přesné historické datum nebylo známo.
Po celý měsíc říjen vyzývá církev k modlitbě růžence a začátek
měsíce listopadu je tradičně spojen se vzpomínkou na všechny věrné
zemřelé. Sedm dní po slavnosti Všech svatých, od 2. do 8. listopadu,
zve tradice církve k modlitbám spojeným s návštěvou hřbitova a na
úmysl Svatého otce, při kterých v tyto dny mohou ti, kdo se
vyzpovídali a přistupují ke svatému přijímání, získat pro duše v očistci
prominutí trestů čili odpustky.
Po třech letech oprav se blíží novému otevření farní chlévy
přeměněné v Bezbariérové farní a komunitní centrum (Be-far-ko). Den
otevřených dveří plánujeme na neděli 10. listopadu a už dnes Vás
všechny, kdo jste se svými dary na rekonstrukci podíleli, srdečně
zveme na prohlídku.
Vyvrcholení více než roční přípravy biřmovanců se chystá na
neděli 17. listopadu, kdy naši farnost navštíví otec arcibiskup Jan
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Graubner a bude ve farním kostele udělovat svátost biřmování.
Odpoledne pak navštíví otec arcibiskup také nově opravenou kapli v
Kladerubech, kde na něho budeme čekat při modlitbě růžence. Sváteční
odpoledne ozdobí koncert sopranistky s varhanním doprovodem z
okruhu spolupracovníků brněnské filharmonie.
Během podzimu hodláme pokračovat v opravách zdi kolem
farního kostela. Na už opravené zastavení křížové cesty chceme umístit
cedulky se jménem zastavení a údajem o dárci. Děkujeme hasičům z
Kladerub za již projevenou ochotu přispět a věříme, že jedno zastavení
nadepíšeme též „věnují farníci z Kladerub“.
Během zimních měsíců bývá každoročně více času ke scházení se
a k rozvoji společných aktivit. Těším se, že k nim bude patřit scházení
„misijního klubka dětí“, které začala před prázdninami sestra Felicita.
Rád bych všechny zájemce pozval i na „Malou školu modlitby“, která
začne v říjnu pod vedením lektorů. Cílem bude prohloubit znalost Bible
a získat schopnost modlit se po čtení Božího slova.
Do nacházejících dnů babího léta i začátku podzimu Vám vše
dobré přeje a ze srdce žehná ke všemu dobrému
Za římskokatolickou farnost o. Jan Bleša, farář

TJ Kladeruby
Kontakt
TJ Kladeruby, Kladeruby, 756 43
e-mail: tjkladeruby@seznam.cz
web: www.tjkladeruby.ic.cz
Sportovní prázdniny jsou za námi, a nutno říct, že byly velice
vydařené. Sport v Kladerubech žije. Mohli jsme se o tom přesvědčit na
tradičním turnaji „O pohár starosty“. Turnaje se zúčastnilo celkem 5
týmů složených ze současných i bývalých fotbalistů, „nefotbalistů“ a
dokonce i našich nejmenších. Počasí nám přálo a celé fotbalové
odpoledne se vydařilo. Jednotlivé týmy se utkaly na dvou malých
hřištích v zápasech na 2x15 minut. V přestávce jsme mohli vidět naše
Kladerubské naděje, které se utkaly se soupeřem z Hustopeč nad
Bečvou. Naše ratolesti nakonec vyhrály na penalty. Po tomto zápase se
pokračovalo v turnaji. Na závěr veškerého dění naběhly na hřiště ženy
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a dívky, aby nám ukázaly, jak se má hrát fotbal. Tento exhibiční zápas
Vdané – Svobodné skončil vítězstvím svobodných děvčat, které si
výhru zajistily až v penaltovém rozstřelu. Po skončení turnaje proběhlo
vyhlášení a večerní program, kde jsme se například mohli proletět
horkovzdušným balónem nad hřištěm.
Na přelomu prázdnin fotbalisté vyjeli na turnaj do Choryně, kde
v úporných vedrech, které panovaly, sehráli dva zápasy. V prvním jsme
se utkali s Brankama, které známe z mistrovských utkání a tak pro nás
bylo vítězství jasným cílem. V první půli jsme se spíše seznamovali s
míčem, jelikož letní pauza udělala své. Možná jsme měli více štěstí, a
proto po poločase vedli 1:0. Nakonec jsme zvítězili 2:1. V druhém
zápase na nás čekal kvalitní soupeř Lhotka nad Bečvou. Jasný favorit
nás hladce přehrál a zaslouženě zvítězil 3:0. I tak ale bereme tento
turnaj za kvalitní přípravu na sezónu.
Ve druhé polovině prázdnin vyjely Sněhulky na Dračí lodě do
Skaličky, kde také již tradičně nechyběl ani druhý kladerubský tým
Nulová šance. Počasí bylo po celý den více než uspokojivé a naše
výkony překvapivě taktéž. Letošní ročník byl opravdu vydařený.
Posádky lodí startovaly ve třech soutěžních rozjížďkách, kde se
nejlepší dva časy sčítaly a podle nich se jely finálové jízdy. Oba
kladerubské týmy se ukázaly v nejlepším světle a dokázaly se
probojovat do první pětky z celkem 39 posádek, což je velký úspěch.
Na start finálových jízd se vždy postavilo 5 lodí a tak nechybělo i
přátelské povzbuzování a „hecování“ mezi Sněhulkami a Nulovou
šancí. Ve finále však byla lepší Nulová šance, které patřilo celkové 3.
místo a Sněhulky si vyjely místo 5.
Do bojů o mistrovské body v nové sezóně jsme se pustili již
16.8.2013. V prvním zápase nás přivítal celek Choryně B, který
sestoupil ze 3. třídy. Naše hra byla zpočátku nejistá a projevovaly se
takřka školácké chyby a tak Choryně vedla již v poločase 3:0.
Postupem času jsme se dostávali do tempa a sehrávali se. Ve druhé půli
jsme 2x mířili mezi tyče, avšak soupeř taktéž. Konečný stav tedy 5:2 ve
prospěch Choryně B.
Ve druhém zápase sezóny jsme doma přivítali Mikulůvku.
Vypjatý zápas s četnými chybami jak z naší strany, tak i ze strany
hlavního arbitra jsme remízovali 2:2.
Ve třetím zápase nás opět čekalo derby, tentokrát s Policema.
Lídra tabulky jsme v úvodu zápasu zaskočili a dařilo se nám jej
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přehrávat, avšak postupem času se hra obrátila a vytrestaly nás osobní
chyby v obraně. Nakonec nás soupeř zostudil a zaslouženě vyhrál 5:1.
Čtvrtý zápas k nám zavítala rezerva Krhové, které se letos vcelku
nedaří a jsou na samém konci tabulky. Soupeře jsme celou dobu
přehrávali a s jistotou jsme vyhráli 3:0.
Momentálně je náš fotbalový tým na 8. místě se čtyřmi body a skóre
8:12.
Přehled všech zápasů, výsledky předešlých a celková tabulka jsou
na webu: www.tjkladeruby.ic.cz a na nástěnce za kapličkou.
Děkujeme všem fanouškům za návštěvnost při fotbalových
utkáních. Také děkujeme Obci Kladeruby za finanční podporu sportu
v Kladerubech.
Za TJ Kladeruby Tomáš Gerla

SDH Kladeruby
Kontakt
SDH Kladeruby, Kladeruby, 756 43
web: www.sdhkladeruby.estranky.cz
Vážení spoluobčané, bratři, sestry a příznivci hasičů.
Nejkrásnější období roku je za námi. Pro nás všechny období
odpočinku, dovolených, táborů, výletů atd. . Náš Sbor dobrovolných
hasičů v minulých dvou měsících moc neodpočíval. První červencový
týden jsme ve spolupráci se starostou naší obce hostili kamarády
z partnerských Kladerub nad Oslavou. Snažili jsme se jim připravit
kvalitní a zajímavý program pro všechny varianty počasí. Zázemí měli
naši hosté v areálu ZŠ, kde jsme postavili velký vojenský stan a
vybavili ho lehátky. V prostorách klubovny pod školou měli k dispozici
kuchyňku. Ti, kdo neholdovali spaní ve stanu, využili prostor naší
klubovny. První den po příjezdu jsme společně poseděli u ohně. Hned
ráno jsme vyrazili do Ráztoky a odtud vyjeli lanovkou na Pustevny. Za
krásného letního počasí všichni zdárně dosáhli Radhošťského vrcholu.
Při návratu nás popoháněla blížící se bouřka, které jsme zdárně utekli a
večer mnozí obyvatelé naší obce Kladerubské hosty navštívili
s nějakou tou tekutou pozorností. Ráno po sousedském posezení,
někteří odjeli za rybolovem. Po obědě jsme společně vyšli do Němetic
na myslivecké odpoledne, které jsme si všichni užívali. V sobotu ráno
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nás čekala návštěva muzea Tatry v Kopřivnici, které nadchlo hlavně
mužskou část výletníků. Odtud jsme přejeli do Štramberka a vystoupali
na vrchol Štramberské Trúby.
Večer jsme grilovali úlovek
z předchozího dne. V neděli po obědě jsme se s Kladerubskými
kamarády rozloučili. Poděkování patří starostovi Kladerub Miloši
Konečnému za výpomoc a podporu při přípravě a průběhu celé akce.
Velké poděkování zaslouženě patří kuchařkám, které po celou dobu
pobytu připravovaly obědy v přísálí obce a všem bratřím a sestrám,
kteří přispěli svou rukou ke zdaru připravené akce. Velké díky patří
obecnímu úřadu, který přispěl nemalou částkou při pohoštění a
organizaci.
První červencovou neděli jsme se účastnili s praporem a ornátem
oslav 120 let založení SDH Skalička. Bratři ze Skaličky při těchto
oslavách žehnali nové hasičské auto a sborový prapor.
Třetí srpnový víkend jsme přijali pozvání do Kladerub nad
Oslavou a zúčastnili se pouťové zábavy v sobotu a v neděli pak znovu
vysvěcení renovované zvonice na návsi, kde jsme při mši byli přítomni
i s naším slavnostním praporem. Kamarádům z družebních Kladerub
nad Oslavou patří poděkování za jejich pohostinnost.
Koncem srpna se naši bratři účastnili již tradiční soutěže v sání
z vodního zdroje v sousední Choryni, kde družstvo veteránů obsadilo
krásné třetí místo.
V neděli 15.9.2013 jsme se účastnili na oslavách založení
babického sboru. Mši svatou sloužil otec Jan Bleša v našem ornátu a
my jsme byli přítomni mše svaté opět se slavnostním praporem.
Třetí říjnovou sobotu Vás zveme na tradiční hodovou zábavu, při
které bude k občerstvení pečená hodová kačena s knedlíkem a zelím.
Jako již tradičně každý rok se bude náš sbor podílet na organizaci
a účasti na lampionovém průvodu, který se uskuteční 26.října.
Děkujeme za Vaši přízeň, příjemně prožijte podzimní měsíce a
budeme se těšit na další společná setkání při dění v obci.
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
V období letních měsíců naše myslivecké sdružené nezahálelo a
uspořádalo mnoho kulturních, ale i brigádních akcí. Z kulturních akcí
lze jmenovat tři výborná odpoledne, a to Myslivecké odpoledne v
Němeticích, jež se uskutečnilo dne 5. 7. 2013, dále pak Červencovou
noc ze dne 27. 7. 2013 a 12. ročník Krkoška cupu, jež se uskutečnil dne
24. 8. 2013. Všechna tři odpoledne uspořádalo naše myslivecké
sdružení pro širokou veřejnost s možností kulturního či sportovního
vyžití a s bohatým občerstvením.
Na Mysliveckém odpoledni v Němeticích, pořádaném s podporou
Zlínského kraje, se návštěvníci mohli zaposlouchat do písní dechové
hudby Boršičanka, zhlédnout prezentaci mysliveckých trubačů,
obdivovat živou prezentaci dravců a kynologickoucou prezentaci s
odborným výkladem MVDr. Miroslava Kalicha.
Červencová noc byla první akcí tohoto typu pořádanou na
myslivecké chatě v Kladerubech naším sdružením. Převládala proto
nervozita z jejího přijetí veřejností, nicméně tato byla překonána
nadšeným přístupem při přípravě akce. Příjemně nás překvapila účast
našich spoluobčanů, kteří mohli strávit odpoledne a velkou část noci v
příjemném areálu a společnosti. K poslechu a hlavně tanci hrála živá
hudba v podání Pavly a Lumíra Halaštových.
Dvanáctý ročník Krkoška cupu se nesl ve znamení vzrůstajícího
počtu účastníků a široké podpory veřejnosti a obce Kladeruby.
Příjemné odpoledne v areálu myslivecké chaty zakončila bohatá
tambola
a
opět
živá
hudba
manželů
Halaštových.
Všem účastníkům výše uvedených akcí bychom tímto rádi
poděkovali za přízeň, kterou nám svou návštěvou prokázali, a doufáme,
že v příštích letech se jejich řady rozmnoží i o další spoluobčany a
příznivce nejen z naší obce.
Z brigádnické činnosti je třeba mimo jiné vzpomenout brigádu na
zrno v ZD Kelečsko, dále pak 2 brigády na kladení chodníků v areálu
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myslivecké chaty, brigádu na okopávání řepy a následně již i brigádu
na její sklizeň a rozvoz po honitbě.
Na počátku měsíce srpna se uskutečnilo naskladnění bažantí zvěře
do voliér MS Doubrava, o kterou se nyní se členové MS aktivně
starají.
Září a říjen jsou měsíci, kdy se správný myslivec ve zvýšené míře
stará zejména o aktivní přikrmování zvěře. Je třeba dát do pořádku
krmná zařízení a zajistit, aby tato byla pravidelně doplňována
objemovým a jadrným krmivem spolu s kamennou solí. Zvěři se tak v
předvečer zimního období dostává podpory pro následující měsíce
strádání.
V této souvislosti, tak jako každoročně, uskutečníme nákup
jadrného krmiva a toto rozdělíme do příslušných krmelců a zásypů,
zásobíme koncem října krmná zařízení senem a již nyní lze na
slaniscích nalézt kamennou sůl a v honitbě rozvezenou krmnou řepu.
Podzim je taktéž obdobím, kdy je v plném proudu plánovaný lov
zvěře. V září začíná odlov srnčí zvěře holé a v listopadu a prosinci
nastává sezóna honů na drobnou zvěř. V naší obci se hony uskuteční v
termínech 15. 11. 2013, 23. 11. 2013 a 14. 12. 2013. Hon 23. 11. 2013
bude s již tradičním mysliveckým průvodem za doprovodu dechové
hudby. Doufáme, že nejen na těchto akcích se společně setkáme a
prožijeme nejednu příjemnou chvíli.
Za členy a hosty mysliveckého sdružení
JUDr. David Vozák

Společenská kronika září - listopad 2013
Dne 29.8. uplynulo 60let, kdy si své novomanželské ANO řekli Marie
Volková a Jaroslav Hrbáček
Už je to pěkná řádka let,
co Vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 60 let.
Tak jako kdysi, ať vám v srdci zvony znějí!
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K diamantové svatbě Vám přejeme zdraví, lásku a štěstí.
Dne 19.10.1963 si svá ANO řekli František Mánek a Ludmila
Kubíková. Tento den oslaví krásné 50 výročí svatby. K tomuto
letošnímu výročí ZLATÉ SVATBY jim hodně lásky, zdraví, štěstí na
další společné cestě životem přejí dcera Ludmila s manželem Arnoštem
a vnučkami Renátkou, Liduškou a Leonkou. Dcera Jaroslava
s manželem Zbyňkem a vnoučaty Terezkou, Klárkou a Zbyňkem. Syn
František s manželkou Andrejkou a vnoučaty Martínkem, Jeníkem a
Kateřinkou a všichni jejich příbuzní.
Dnes byl Váš den svatební a zvony v dálce krásně zní, když řekli
jste si své ANO. A láska Vaše vytrvala, vše zdárně překonala, i když
přišla nemoc a trápení. A dál ať Vás provází to první krásné vyznání.
MÁM TĚ RÁDA – MÁM TĚ RÁD. Co víc si celý život přát. Fotka
21

Kladerubský zpravodaj

podzim 2013

tato svatební Vám připomíná krásné dny, co společně jste spolu prožili.
Život utíká, ale když na všechno jsou dva, jde lehčeji.
Za všechnu Vaši lásku, péči a trpělivost Vám do dalších krásných
společných let vše nejlepší přeje celá rodiny.

Ke zlaté svatbě Vám přejeme zdraví, lásku a štěstí.

Souhrn akcí konaných v obci
Říjen:
19.10.
19.10.
26.10.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Tradiční hodová zábava
Lampionový průvod

Listopad:
15.11.
Myslivecký hon
17.11.
Odpoledne v opravené kapli s návštěvou arcibiskupa Jana
Graubnera
23.11.
Hlavní myslivecký hon
22

Kladerubský zpravodaj

podzim 2013

Služby

LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY KELČ
ZAHRADNICTVÍ AREÁL ZD KELEČSKO
MUCHOVÁ ESTER

v měsících ŘÍJEN A LISTOPAD
zahájí prodej

MACEŠEK
Provozní doba:
Po-Pá 7.00-16.00 hod.
TEL. 777114410

Paní Jana Štěpánová, provdaná Mikulíková, oznamuje, že už opět
bydlí na č.p. 8 a nabízí své služby v oblasti krejčovství. V případě
zájmu, ji můžete navštívit doma ve středu od 17°° do 19°° nebo
kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle 732 192 483.
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Ostatní
Charita Valašské Meziříčí:
Znáte SASanky?
Tento poněkud poetický název evokující přicházející jaro a
probouzející se přírodu po zimním spánku ve skutečnosti označuje
další ze služeb sociální prevence Charity Valašské Meziříčí. Jedná se o
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zkráceně SAS. Z této
zkratky je pak název SASanky odvozen. Nabízí se i přirovnání – tak
jako sasanky oživují jarní přírodu, tak SASanky „oživují“, lépe a
výstižněji řečeno podporují a sanují rodinu, která má vážné problémy a
neumí je vlastními silami bez podpory řešit. Při naší práci vycházíme
z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina, nejlépe
vlastní, biologická. Naší snahou je tedy podpora rodiny jako
jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte.
Co je vlastně posláním naší služby. Je to aktivizace rodin s
nezaopatřenými dětmi, kdy není v možnostech, schopnostech,
dovednostech a postojích rodiny samostatně plnit své základní funkce.
Nástrojem pomoci je podpora a vedení jednotlivých členů rodiny při
obnově těchto funkcí.
A jakéže ty funkce vlastně jsou?
 Vytváření zdravých citových vztahů mezi rodiči a dětmi
(vzájemný pocit lásky, bezpečí, jistoty, přijetí a vzájemného
respektu)
 Vytváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj všech členů
rodiny (otevřenost a respekt, přiměřená kontrola dětí, nastavovaní
hranic, neagresivní prostředí, vnímání každého dítěte jako
jedince, vnímání a respektování potřeb odpovídající danému věku
dítěte apod.)
 Vytváření prostoru pro výchovu a vzdělávání dětí (vedení dítěte
k hodnotám a normám společenského chování, učení
společenskému chování, podpora a vytváření prostoru pro
zájmové aktivity odpovídající věku dítěte a běžně dostupným
možnostem, zacházení s komunikačními prostředky a médii,
vhodný výchovný přístup rodičů k dítěti, společné trávení
volného času rodičů a dětí)
 Zabezpečení životních potřeb všech členů rodiny (oblečení
adekvátní ročnímu období a věku, vybavené prostory pro bydlení,
hygiena, školní pomůcky, lékařská péče)
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Minimálním cílovým stavem naší podpory je zastavení propadu rodiny,
optimálním naopak zlepšení její životní úrovně a zvýšení kompetencí
rodičů k výchově a péči o své děti.
Co všechno rodinám nabízíme:
 Poskytujeme poradenství - např. o druhu sociálních služeb, o
dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o možnostech
získání bydlení
 Podporujeme zvyšování rodičovských i sociálních kompetencí a
sociální mobilitu jednotlivých členů rodiny
 Spolupracujeme na posílení vnitřních zdrojů jednotlivých členů
rodiny
 Poskytujeme podporu a pomoc při vytváření podmínek pro
pravidelnou školní docházku dětí, jejich přípravu na vyučování a
smysluplné využívání volného času
 Působíme preventivně proti předčasnému ukončování vzdělání
 Pomáháme při řešení konkrétních problémů rodiny spojených
s hospodařením a chodem domácnosti, bydlením, vztahy v rodině
a péčí o dítě
 Poskytujeme možnost nácviků péče o dítě, doučování, trávení
volného času, vedení domácnosti, hospodaření, sociálních
kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských a
zdravotnických zařízení
 Podporujeme rodiny v jejich aktivním a samostatném řešení
obtíží
 Podporujeme dospělé členy rodiny v hledání zaměstnání a
setrvání v něm
 Poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevňování rodinných a
společenských kontaktů, motivujeme klienty k zapojení blízké
rodiny do řešení jejich situace
 Zprostředkováváme klientům služby a aktivity dostupné lokálně i
finančně
 Minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně
znevýhodňujícím prostředí
 Rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí
služby
 Na místní i regionální úrovni pracujeme na změně přístupu
k sociálně vyloučeným rodinám
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Své služby poskytujeme terénní formou, přímo v domácím prostředí
rodiny v obcích s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, Rožnov
pod Radhoštěm a Hranice na Moravě. Všechny činnosti jsou
poskytovány dle zákona o soc. službách bezplatně.
N. Gilarová

Charitní pečovatelská služba Kelč
Kelč 262
tel.: 571 641 018, 777 746 341, 777 672 905, 734 435 491
Charitní pečovatelská služba Kelč je jedním z mnoha zařízení
Charity Valašské Meziříčí. V mikroregionu Kelečsko poskytuje služby
v domácnostech klientů již od roku 2004. Je jedinou službou tohoto
druhu, která poskytuje sociální služby 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.
Posláním Charitní pečovatelské služby je umožnit lidem se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde jim
pracovnice Charitní pečovatelské služby poskytují pomoc při
uspokojování základních životních potřeb, vedení domácnosti
a zajišťování oprávněných zájmů. Jednotlivé pečovatelské úkony jsou
poskytovány na základě uzavření písemné smlouvy mezi klientem a
Charitní pečovatelskou službou Kelč.
Jednotlivé pečovatelské úkony jsou poskytovány dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a cena za jednotlivé úkony je
stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. Mezi základní úkony, které jsou
poskytovány v domácnosti klientů patří:
- 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
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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Maximální výše úhrady za poskytnuté služby činí 100 Kč.
Samozřejmě se částka krátí dobou, kterou stráví pracovnice u klienta.
To znamená, že pokud pracovnice stráví u klienta 30 minut, cena za
služby činí 50 Kč a tak dále. Cena dovozu obědu je 20 Kč.
Dále poskytujeme základní sociální poradenství, které je dle
zákona o sociálních službách poskytováno zdarma. Součástí základního
poradenství je např.: pomoc při vyřizování příspěvku na péči, pomoc
při vyřizování ostatních dávek, pomoc při zajišťování rehabilitačních
pomůcek, předávání kontaktů na ostatní organizace a poskytovatele,
kteří působí v mikroregionu Kelečsko a další.
Charitní pečovatelská služba dále poskytuje zapůjčení
rehabilitačních pomůcek do domácnosti klientů. Tyto pomůcky
pomáhají seniorům k větší samostatnosti a tím usnadňují celkovou
situaci jemu samotnému i jeho příbuzným.
Více
informací
naleznete
na
webových
stránkách
www.valmez.caritas.cz,
www.kelc.farnost.cz
sekce
aktivity,
www.kelc.cz sekce instituce, sdružení.
Vedoucí a sociální pracovník Bc. Iveta Minářová DiS

Fotogalerie

Krkoška cup 2013
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Myslivecké odpoledne v Němeticích – Kladerubské mamoletky

Derby svobodné vs. Vdané
„O pohár starosty obce“
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Saní z Juhyně v Choryni – veteráni 3.místo

„O nejlepší vařečku“ ve Skaličce
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Volejbalový turnaj – nástup týmů

Návštěva dětí a jejich rodičů z Kladerub nad Oslavou
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Dračí lodě Skalička

Nové přírůstky do kozí rodinky
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Jubilanti
Září:

Kopřivová Jitka
Duchoň Josef
Hadašová Ludmila

6.9.
23.9.
30.9.

50 let
80 let
65 let

Říjen:

Valuch František
Tvrdoňová Cecílie

3.10.
5.10.

70 let
90 let

Všem jubilantům blahopřejeme.

Narození
Tomášek Hadaš

21. 7. 2013

Rodičům našich občánků blahopřejeme.

Sňatky
Petra Škařupová * Petr Beneš
Pavla Pelcová * Petr Štainer
Jana Štěpánová * Marian Mikulík
Mirka Martináková * Tomáš Zajíc

12.7.2013
10.8.2013
31.8.2013
14.9.2013

Novomanželům blahopřejeme.
Další vydání vychází prosinec 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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