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Pár slov redakce
Milí věrní čtenáři našeho zpravodaje.
Čas tak rychle letí a my budeme uzavírat nejen další rok, ale i
poslední číslo zpravodaje tohoto roku. Tento rok magické třináctky
byl pro mnohé šťastný, pro někoho málo vydařený a pro některé to byl
rok jako každý jiný.
Podzimní měsíce nám počasím přály a co si budeme namlouvat,
zima se taky ještě moc neukázala. Pro venkovní akce, které se udály,
jako byl lampionový průvod na konci října, hlavní myslivecký hon
nebo „megaakce“ posílání přání Ježíškovi, rozsvěcování vánočního
stromu a Mikulášskou nadílku na začátku prosince nám taky docela
přálo. Za poslední zmíněnou akci bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným, hlavně obecnímu úřadu, panu faráři Janu Blešovi a
všem lidem, kteří se podíleli na organizaci. Kdo se zúčastnil viděl, že
teplé nápoje byly „za hubičku“ a proto pár korun, které se vydělaly šly
do mateřské školy.
V tomto čísle budeme opět pokračovat v číslech popisných, po
kterých se mnozí ptali. Dočtete se také o velmi nabitém konci roku
společenskými i sportovními akcemi. Každá ze složek obce se velmi
snaží. V rubrice školy jsme se nemohli nezmínit o finanční dotaci
z Nadace ČEZ. Abychom Vám vše trochu přiblížili, připojili jsme
opět rozsáhlejší fotogalerii.
Závěrem svého krátkého příspěvku bych Vám ráda popřála, co
nejklidnější závěr roku, příjemné prožití vánočních svátků, pohodový
vstup do nového roku a ať je lepší jak ten minulý. Dětem přeji
bohatého Ježíška a ať napadne sníh a mrzne, ať z těch prázdnin něco
mají.
Za redakci Dagmar Hermannová
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Pár slov pana starosty
Milí spoluobčané.
Při psaní příspěvku do posledního letošního zpravodaje si
uvědomuji, jak ten čas letí. Opět tu máme adventní čas a přípravy na
vánoční svátky jsou v plném proudu.
Dovolte mi stručné ohlédnutí za událostmi podzimních měsíců.
Během září byla dokončena rekonstrukce kapličky na návsi. V jarních
měsících příštího roku proběhne ještě její vymalování. Zpoždění bylo
způsobeno vydáním stanoviska územního odborného pracoviště
Národního památkového ústavu v Kroměříži. NPÚ v Kroměříži
rozhodl, že se malby iluzivního oltáře restaurovat nebudou.
V listopadu při své krátké návštěvě Kladerub shlédl opravenou
kapličku arcibiskup J.Graubner.
V témže měsíci byla také pořízena z dotací SZIF lesní technika
a to traktor, vlečka, mulčovač a štěpkovač. Probíhá práce na studii
proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí toku
Hrčál. Tuto studii dotuje Operační program Životního prostředí.
V letošním roce již žádné další dotační tituly z programu rozvoje
venkova vyhlášeny nebudou. V současnosti probíhá příprava nových
dotačních titulů na období 2014-2020. Výzvy na tyto dotace budou
běžet, pokud vše půjde dobře, až v závěru roku 2014. Začátkem
příštího roku budou ještě probíhat dotační výzvy z Ministerstva pro
místní rozvoj a také ze Zlínského kraje. I těchto výzev se chceme
zúčastnit.
V průběhu Vánoc chystá zastupitelstvo obce ve spolupráci s farností
Kelč a panem farářem v našem kostele sváteční koncert. Ten se
uskuteční 26.12 v 17:00 hod. Vystoupí skupina CAMERATA.
Vstupné na koncert bude dobrovolné a výtěžek z něho bude opět
přidán do Tříkrálové sbírky. Všechny Vás srdečně zveme.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám všem popřát krásné prožití
Vánočních svátků a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a lásky.
Miloš Konečný
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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
Čt
Čt

19.12.
30.1.
13.3.

Usnesení ze zasedání obce
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby, konaného dne 30. 9. 2013.

1. Zastupitelstvo obce Kladeruby bere na vědomí:
1.1. zapisovatele zápisu: Klvaňovou Marcelu,
1.2. kontrolu usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Kladeruby,
1.3. nabídku společnosti Empesort, s.r.o., Valašské Meziříčí na LED
svítidla pro veřejné osvětlení,
1.4. informaci o podání žádosti o příspěvek na oranžové hřiště u
Nadace ČEZ,
1.5. informaci o kontrole kroniky.
2. Zastupitelstvo obce Kladeruby schvaluje:
2.1. program zasedání,
2.2. ověřovatele zápisu: Stanislava Hadaše, Jaroslava Hrbáčka a
Miroslava Menšíka,
2.3. smlouvu o úvěru na předfinancování dotace z Programu rozvoje
venkova ČR ze SZIF na akci „Rekonstrukce kulturní památky
v Kladerubech“ od České spořitelny, a.s. ve výši 1.463.875,- Kč.
2.4. Plán inventur na rok 2013,
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2.5. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Kladeruby a Dobrovolným svazkem
obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko,
2.6. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 16. 8. 2013 se společností
SDO Technika s.r.o.
2.7. rozpočtové opatření č. 6/2013 dle předloženého návrhu na
zasedání.
3.
Zastupitelstvo obce Kladeruby pověřuje:
3.1. starostu obce pana Miloše Konečného jednáním se společností
Telefónica O2 CR o smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene.

Z historie
Čísla popisná
Číslo popisné 29
Rok 1638 - MatheusVahala
Rok 1648 – Václav Janásek
Rok 1657 – 1668 – Mikuláš Janásek
Rok 1668 – 1679-MatheusJanásek a Kateřina
Rok 1700 - Paul Haša
Rok 1740- J. Haša
Rok 1749- Jakub Haša
Rok 1775- Jacob Haša
Rok 1830 - Tomáš Haša
Rok 1857 - František Haša (*20.8.1827 ) a Mariana (* 28.6.1833) z
Hustopeč, Františka (* 3.12.1854), Herman František (* 1851) –
nemanželský syn, ale nevíme čí
Rok 1869 – Pelc František (* 1833) kolářský tovaryš a Mariana (*
1833) z Vidče, dcera Mariana (* 1859), syn František (* 1863) a dcera
Rosalie (* 1868) – asi v nájmu
Rok 1880 – Bartošík Tomáš (* 1846) Horní Těšice a Františka (*
3.12.1854) spolumajitelka, syn František (* 2.10.1877), Jan (*
19.10.1879, padl v I.sv.válce), Mariana (* 1875) (provdána
Konicarová)
Haša František (* 1827) a Mariana – výminkáři
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Rok 1895 – Bartošík Tomáš (* 1846) a II. žena Františka (* 3.3.1858)
z Babic, Marie (* 1875), František (* 1877), Jan (* 1879) a Josef (*
12.5.1889), Hašová Mariana - vdova, držitelka pozemků
Rok 1910 – Bartošík Jan (* 1879) a Františka (* 18.9.1880)
Kladeruby č. 9, Tomáš (* 1846) vdovec, přiženil do Kelče, synové Jan
(* 21.5.1905), Arnošt (* 29.5.1909), dcera Marie (* 29.8.1910),
Františka (* 22.5.1912), Hašová Marie (* 1833), Matuščík František
(* 1877) – host Provodovice , Gerla Jan (* 15.4.1868) Poličná
Rok 1925 – Hadaš Josef z č.p. 12 (* 18.2.1887) II. manžel Františky
(* 1880), dcera Emílie (* 1924)
Rok 1950 – Bartošík Arnošt (* 1909) a Marie (* 22.3.1914) z č.p. 12,
dcery Marie (* 7.12.1939), Ludmila (* 18.12.1940), Helena (*
17.8.1945), synové Arnošt (* 28.6.1944), Karel (* 8.11.1946)
Rok 1980 – Bartošík Arnošt (* 1944) a Marie (* 4.1.1945) roz.
Pajdlová z Němetic, děti Petr (* 5.12.1967), Marie (* 20.2.1970) a Jiří
( * 28.7.1974)
Současnost - Bartošík Arnošt (* 1944) a Marie (*1945), syn Petr (*
1967)
Číslo popisné 30
Rok 1638 – držel grunt Paul Šváček
Rok 1648 – Tomáš Černý
Rok 1657 – Mikuláš Černý bratr Tomáše
Rok 1668 – Mikuláš Černý alias Černoch
Rok 1679 – A. Novák
Rok 1700 – Georg Rosa
Rok 1740– 1749 – MatheusJanásek
Rok 1775 – Bernard Tvrdoň
Rok 1830 – Jan Kubeša
Rok 1857 – Kubeša František (* 15.9.1818) a Mariana (* 1.12.1826)
ze Zámrsk, syn Josef (* 4.5.1849), František (* 17.9.1853), Jan (*
13.11.1855), Antonín (* 1854), Tomáš (* 1864), Mariana (*
31.5.1847), Anna (* 6.3.1851), Františka )* 1866), Rosálie (* 1868)
II. Kubeša Tomáš (* 9.10.1807) a Barbora (* 21.10.1821), Tomáš (*
1.12.1848), Valentin (* 15.3.1855), Barbora (* 7.10.1850), Rosálie (*
21.1.1853)
Rok 1880 – Kubeša Josef (* 1849) a Františka (* 9.3.1853), syn Jan (*
1876), Josef (* 1880), Františka (* 1878) provdána Hýžová do
Komárovic
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II. Kubeša Tomáš (* 1848) a Mariana (* 1856) Poličná- nájemníci,
Františka (* 1875), Mariana (* 1879)
Rok 1895 – Kubeša Josef (* 1849) a Františka (- 9.3.1853) z č. 28
Gerlová, Jan (* 26.12.1876), Františka (* 10.9.1878), Josef (*
16.8.1880), František (* 8.11.1887)
Rok 1910 – beze změn, jen Jan schází
Rok 1935 – Kubeša Josef (* 16.8.1880) a Anastázie (* 21.2.1891) z č.
43 Gerlová, František, Josef (* 6.8.1917, ┼ 3.9.1985), Marie (*
26.1.1929), Vladimír (* 28.7.1930), Ludmila (* 25.11.1933), všichni
sourozenci zůstali svobodní
Současnost - dům č. 30 koupil Ing. Lubomír Kubla
Číslo popisné 31
Rok 1638 – drží grunt Jan Matějičný
Rok 1648 – Jakub Kubička
Rok 1667 – Paul Byškovský alias Matějičný
Rok 1679 – Georg Vrana (* 1651) na č. 1
Rok 1686 – Kašpar Kotek (také na č. 37 1669)
Rok 1700 – Georg Dočkal
Rok 1740 – Jan Sváček
Rok 1749 – Josef Hadaš – Lhota u Kelče
Rok 1775 – Martin Hadaš
Rok 1830 – Jan Hadaš
Rok 1844 – Tomáš Hadaš (* 1810) a Mariana (* 11.8.1819), syn
Tomáš (* 19.12.1840), František (* 25.4.1844);
Rok 1857- Mariana – vdova a II. manžel Jan Škařupa(* 27.12.1821),
Tomáš Hadaš (* 1840), František Hadaš(* 1844), Marie Škařupová (*
13.7.1848), Jan Škařupa (* 26.10.1850), Josef Škařupa (5.9.1857)
Rok 1869 – Hadaš Tomáš (* 1840) a Františka (* 11.11.1846), syn
Josef (* 10.2.1867), Františka (* 1868), strýc František (25.4.1844)
Rok 1880 – Pelc František (* 1854) z č.p. 69 II. manžel Františky
Hadašové (11.11.1846), její děti Josef (* 1867), Františka (* 1868) a
Karolína (* 1872) a Ferdinand Pelc (* 1876) a Pelcová Kristýna (*
1878)
Rok 1895 – Pelc František (* 28.4.1854) z č. 69 a Františka (* 1846),
děti Hadaš Josef (10.2.1867), Pelcová Karolína (* 12.12.1872),
Pelcová Kristýna (* 6.2.1878), Pelc Ferdinand (* 10.5.1876) –
v dospělosti odešel do Brňova
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Rok 1910 – Hadaš Josef (* 1867) a Antonie (* 23.9.1873) z Perné,
synové František (* 7.12.1892) – oženil se do Poruby, Stanislav (*
3.7.1898), Josef (* 6.8.1900), Valentin (* 9.2.1903), Antonín (*
13.3.1905), dcera Božena (* 4.10.1896), Bohuslav, služebná
Kubíková Kristýna (* 1.1.1888)
Rok 1950 – Hadaš Antonín (* 1905) a Božena (* 22.12.1908)
Hustopeče Pivodová, Zdenka (* 16.2.1932), Květoslav (* 6.12.1933),
Antonín (* 18.5.1939), Stanislav a Eva (* 22.8.1947)
Rok 1970 – Hadaš Antonín (* 1939) a Svatava (* 16.2.1941) ze
Špiček Andršová, děti Antonín (* 14.6.1963), Jana (* 2.6.1965), Hana
(* 20.4.1967), Mirek (* 11.7.1972)
Současnost – Hadaš Antonín (* 1963) a Marcela (* 4.5.1963)
z Branek, syn Radek (* 2.3.1994), Hadaš Antonín (* 1939) a Svatava
(* 1941)
Číslo popisné 32
Rok 1638 –Wáclav Forman alias Formánek
Rok 1667 – Georg Formánek
Rok 1679 – Wáclav Formánek
Rok 1686 – Paul Indruch
Rok 1700 – Paul Indruch
Rok 1749 – 1775 – Georg Kunovský
Rok 1830 – Tomáš Kubeša
Rok 1857 – Tomáš Kubeša (* 30.8.1804) a Barbora (* 3.11.1809), syn
Antonín (* 13.6.1834), Jan (* 15.7.1837), Josef (* 24.8.1841), Rosálie
(* 20.11.1845), Tomáš (* 20.3.1848)
Rok 1869 – Kubeša Jan (* 15.7.1837) a Anna (* 1838) z Němetic,
Anežka (* 1863), Josefa (* 1867), Františka (* 1869)
Kubeša Tomáš a Barbora (* 1809) – výminkáři, jejich syn Antonín (*
1834) svobodný, Rosálie (* 1845) svobodná, Tomáš - krejčí (* 1848)
svobodný, Josef – krejčí (* 1841) svobodný.
V roce 1888 ještě Antonie (* 1876)
Rok 1891 – Kubeša Jan (* 1837) a Anna (* 1838), Anežka (*
1.6.1863) svobodná, Josefa (* 18.8.1867) novicka klášter Choryně,
Antonie (* 15.5.1876) svobodná, teta Rosálie (* 2.2.1845) držitelka
pozemků
Rok 1910 – téměř beze změn
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Okolo roku 1925 grunt (dům, zahradu, pole a les) věnovala poslední
žijící neprovdaná dcera Antonie na místo pro postavení kostela
v Kladerubech (nebylo uskutečněno).
Obytné místnosti časem obývala rodina Neradilova. Pak tam byly
kanceláře JZD Kladeruby.
Rok 1956– 1958 – na části dvora a kůlny byla postavena prodejna
Jednoty.
Po velikonocích v úterý 8. 4. 1969č. 32 vyhořelo.
Současnost – vlastní Bedřich Kettner a Ing. Iva Kettnerová
Druhý pokus o stavbu kostela u nás, okolo roku 1925
Podnět k tomu dala Antonie Kubešová z č.p. 32. Ta vlastnila po
rodičích zemědělskou usedlost, ke které náleželo asi 17 ha polí včetně
lesa a zahrady. Tonka byla nejmladší ze tří dcer Kubešových. Byly
všechny svobodné, byly i řádovými sestrami.
Tonka byla velmi pobožná, a když se schyloval čas jejího žití,
v závěti odkázala celý svůj majetek na stavbu kostela v Kladerubech
včetně zahrady, kde by bylo výhodné stavební místo pro kostel. Znění
této závěti bylo, aby tento majetek přebrala obec a stavbu kostela
uskutečnila. Mnoho lidí byla tímto záměrem nadšena, ale byla tu i
opozice, která se nechala slyšet o kostelních přirážkách aj.
Kelečským děkanem byl páter Kubíček, který doporučil stavitele
Slámu z Bystřice pod Hostýnem. Plány na zamýšlený kostel a jeho
fotografie byly dány do každé domácnosti v obci k posouzení.
Z prostředků, které byly momentálně k dispozici, bylo možné
stavbu v hrubém zdivu i zastřešit. Zase se lámal kámen, část ho bylo
na zahradě navezeno, kopal se písek, chystalo se řezivo. Nadšenec pro
stavbu páter Kubíček byl přeložen do Ostravy. Nový pan farář páter
Nakládal svolal občany, tu se ustavila kostelní jednota – předsedou
byl zvolen starosta obce Josef Menšík a další členové. Jednání o
majetku po Tonce se vleklo, nato pak starosta Menšík tragicky
zahynul. Přišla krize a válka byla na spadnutí a s ní přišly jiné starosti.
Peníze ztratily na hodnotě. Tak přišla naše obec o druhou možnost mít
vlastní kostel. Část stavebního materiálu, pak bylo poskytnuto na
stavbu kaple v Těšicích.
z podkladů pana Františka Mánka
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Základní škola a Mateřská škola Kladeruby
Děti si udělaly „Oranžový den“
Tento projekt podpořila Nadace ČEZ, ze zaměstnaneckých
grantů. Začalo to v polovině letních prázdnin. Přišla Kateřina
Hadašová, jakožto zaměstnanec ČEZu, a
říká: „pomocí zaměstnaneckých grantů
projektu Nadace ČEZ můžeme získat dotace
pro děti ve škole a školce“. Pár lidí, včetně
paní učitelky Ivany Stašové, dalo hlavy
dohromady, sestavili plán, který byl nutný
pro udělení dotace, a poslali jej na příslušná
místa.
Vyšlo to
Ve hře bylo asi 150 dalších žádostí, ale
ta naše měla to štěstí a byla mezi padesáti vítěznýma. „Nemohla jsem
tomu uvěřit, konečně se i na nás usmálo štěstí a něco vyšlo.“, řekla
paní učitelka Stašová. Na to se děti z naší základní a mateřské školy
v Kladerubech domluvily a oslavily to oranžovým dnem. U této
příležitosti byl ředitelce školy Anně Krhovjákové slavnostně předán
šek. Děti se pobavily, my jsme je u toho vyfotili a pak jsme si
společně všichni připili dětským šampaňským.

Jak se říká, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale taky nic nemá. My
to zkusili a díky návrhu paní Hadašové, rychlé reakci paní Stašové, ale
hlavně díky projektu Nadace ČEZ jsme uspěli.
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Finanční prostředky z dotace byly a jsou čerpány na zábavné
odpoledne první školní den, divadelní představení a návštěvy kin a
Muzea strašidel. Dále na Mikulášskou a Vánoční besídku a
v neposlední řade zakoupení sportovního vybavení a her pro MŠ a
školní družinu.
Dagmar Hermannová
Jak už bylo vzpomenuto v článku výše, paní učitelky i děti se
mohou radovat ze získané dotace. Proto bychom rádi uvedli, co jsme
s dětmi navštívili ještě kromě uvedených aktivit v minulém čísle.
25.10. jsme navštívili park v Lešné u zámku a oslavili jsme „ DEN
STROMŮ“, 29.11. jsme jeli opět do Lešné, tentokrát jsme se
seznámili s tradicemi oslav Vánoc, prohlédli si zámek a výstavku
vánočních ozdob a výrobků. Před návštěvou Mikuláše, anděla a čerta
nás navštívil divadelní souboru TILIA z Hranic s představením „O
třech princeznách“.
19. prosince bude vánoční besídka dětí z MŠ a ZŠ s přátelským
posezením a občerstvením + divadelní představení pro děti souboru
TILIA z Hranic „O králi, kterému bylo pořád zima“ a pak děti
dostanou vánoční nadílku.
V lednu nás čeká se školkou návštěva kina Svět ve Valašském
Meziříčí a zápis dětí do první třídy. Datum bude upřesněn.
V únoru opět, s dětmi ze školky, navštívíme kino Svět ve
Valašském Meziříčí. Poslední únorový víkend Vás srdečně zveme
v sobotu 22.2. na 22. Společenský ples, kde zahraje k tanci a poslechu
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DUO TWIST a v neděli 23.2. na Dětský karneval, kde bude
odpolednem provázet „Františkovo divadlo“.
Všem dětem přejeme bohatého Ježíška a rodičům poklidné
prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.
Aktivity během následujících třech měsíců:
Prosinec:
19.12.
Vánoční besídka dětí (MŠ + ZŠ)
Leden:
22.1.
Únor:
19.2.
22.2.
23.2.

Návštěva kina Svět ve Valašském Meziříčí (MŠ)
Zápis do 1.třídy
Návštěva kina Svět ve Valašském Meziříčí (MŠ)
22. Společenský ples
Dětský karneval
Plavecký výcvik (ZŠ)
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Anna Krhovjáková, ředitelka; Ivana Stašová, Dagmar Hermannová
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Knihovna
Katalog knihovny konečně přístupný na internetu!
Dobrá zpráva pro čtenáře a uživatele knihovny! Od listopadu je
na webových stránkách knihovny www.kladeruby.knihovna.info
přístupný katalog knih naší knihovny. Chcete si přečíst určitou knihu?
Potřebujete knihy ke studiu? Sháníte povinnou četbu a nevíte, zda ji
máme v naší knihovně? Nyní stačí podívat se na webové stránky
knihovny a otevřít záložku On-line katalog. Zde lehce zjistíte, zda
máme požadovanou knihu v naší knihovně a zda je k dispozici nebo je
právě vypůjčená. Pak už jen stačí zajít do knihovny a knihu si půjčit
nebo rezervovat u knihovníka.
Jak vyhledat knihu v katalogu:
- vyhledáte stránky knihovny www.kladeruby.knihovna.info
- rozkliknete záložku On-line katalog; kliknete na : Vstup zde
- otevře se nabídka, vyberete si Vyhledávání;
kliknete na
Vyhledávání v katalogu
- napíšete název knihy, dáte enter nebo Vyhledat
- pokud se kniha nezobrazí, nemáme ji ve fondu naší knihovny
-pokud knihu máme, zobrazí se název knihy a další údaje
- kliknete na název knihy, zobrazí se záznam ke knize a pod ním je
tabulka
Údaje o exemplářích, kde zjistíte, zda je kniha volná nebo
vypůjčená
Vyzkoušejte si z pohodlí domova, jak katalog funguje a co všechno
můžete zjistit o knihách, které máme v naší knihovně!
Jana Rusková, knihovna Valašské Meziříčí
Milí přátelé, po půl roce Vás znovu pozdravuji s vlastním
článečkem.
Takže v listopadu jsme dostali nový modrý soubor, který čítá
134 knih, a od srpna máme 39 nových vlastních knih. Odebíráme
časopisy Čtyřlístek, Čtyřlístek Speciál a populárně naučný časopis
Země Světa.
14
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Jak už z minulého zpravodaje víte, máme nový služební počítač
s novějším typem knihovnického programu.
K dnešnímu dni 3.12. máme 82 obnovených čtenářů, z toho 43
dětských. Za toto období bylo na internetu 246 návštěvníků, což je
pokles. Doufejme, že ne trvalý.
Celkový počet návštěvníků knihovny je 753. Na 6-ti akcích ze
školy bylo 73 účastníků. Děti se také zapojily do okresní soutěže O
poklad strýca Juráša.
Co se týče výpůjček, tak těch bylo 2.493 celkem. Z toho bylo
262 výpůjček z naučných pro dospělé, 908 z beletrie pro dospělé, u
dětí bylo 94 výpůjček z naučných knížek. Z beletrie dětských bylo 742
výpůjček a u časopisů jsme ve výpůjčkách došli k číslu 485.
A teď zpátky ke zmiňovanému modrému souboru - vyjmenuji
několik zástupců. Tedy namátkou - historická kniha Císař gladiátorů,
cestopis Cesta na Jenisej. Sportovní - 1.000 závodních automobilů,
detektivka Maigretův omyl, román Zlý sen. U dětí jmenuji pohádku O
sedmi havranech, dobrodružnou Společenstvo vlků a naučnou Ryba z
Havaje aneb Humu-humu-nuku.
Stránky
naší
knihovny
najdete
na
www.Kladeruby.knihovna.info.
Ještě závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi Konečnému
a paní Klvaňové a též paní Janě Ruskové z Městské knihovny z
Valašském Meziříčí. Mají velký podíl v tomto roce na úspěšném
fungování naší knihovny.
Hodně zdraví a hezkých dní v novém roce 2014 všem z
Kladerub. Pokojné vánoce.
A.Novosad, knihovník

Kostel a vše okolo něj
Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kladerubech, milí farníci,
srdečně zdravím všechny čtenáře do adventní a nadcházející vánoční
doby!
Po třech letech naši farnost navštívil otec arcibiskup Jan
Graubner a v neděli 17.11.2013 udělil svátost biřmování celkem
devětatřiceti převážně mladým lidem. Mezi nimi byla také
15
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kladerubská rodačka, studentka Vilma Pavelková. Přípravy na
biřmování probíhaly především vzděláváním a modlitbou,
nezapomněli jsme ale ani na vyzdobení prostor Befarka, kde týden
předem biřmovanci provázeli návštěvníky při Dnu otevřených dveří.
Pro Kladeruby si v den své návštěvy vyhradil pan arcibiskup
ještě další chvíli po obědě, kdy navštívil právě opravovanou kapli
Panny Marie Růžencové. Po modlitbě prvního desátku slavného
růžence promluvil o potřebě žít v osobním vztahu s Pánem Ježíšem a
poděkoval panu starostovi za péči, kterou věnoval přípravě a realizaci
oprav kaple. Po nahlédnutí do kostela sv. Cyrila a Metoděje jsme se s
otcem arcibiskupem kyticí květin a krabicí koláčků rozloučili. Pro
děvčata ze schóličky byl ještě připravený kornout zmrzliny a díky
krásnému podzimnímu počasí ani nemusely maminky protestovat, že
někdo nastydne.
Jako bychom jeli o týden později poděkovat za návštěvu,
vypravil se autobus poutníků v sobotu 23.11. do Olomouce ke
katedrále, kde jsme spolu s otcem arcibiskupem a se zástupci farností
celé arcidiecéze oslavili 950 let od obnovení olomouckého
biskupství. Tím byl uzavřen Rok víry, vyhlášený ještě papežem
Benediktem XVI. a následující neděli jsme vstoupili do Roku rodiny,
který vyhlásil papež František.
Ve všední prosincové dny až do 24.12. slavíme ráno ve farním
kostele roráty. Těším se, že i starší školáci z Kladerub, kteří chodí do
školy v Kelči, využijí příležitost přijít aspoň jednou za advent.
Předvánoční svatá zpověď bude možná ve 3. týdnu hned po rorátech
a na sobotu 21.12. jsou do farního kostela pozvaní tři cizí zpovědníci
od 13:30 do 16 hodin. V Kladerubech bude poslední větší zpovídání
ve středu 18.12., kdy bude pozvaný některý z duchovních otců
sídlících v Choryni. „Půlnoční“ v Kladerubech začne ve 22 hodin, ve
farním kostele je plánována 24 hodin.
Do 13.12. je v kostele sv. Cyrila a Metoděje vystavená křížová
cesta, kterou inspirována naším kostelem vytvořila výtvarnice
Vladimíra Sidorová. Skrze anketu je možné se vyslovit, zda je podle
Vašeho názoru vhodné, aby farnost usilovala o její zakoupení.
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Nakonec se ještě skrze fotografii „pochlubím“ předčasným
vánočním dárkem, který mi dali naši biřmovanci tím, že jsou – těším
se, že nepoleví v úsilí o život v duchovním přátelství s Pánem

Ježíšem a moc se těším, že se s nimi i s vámi potkám na Vánoce při
bohoslužbách.
Za římskokatolickou farnost P. Jan Bleša, farář

TJ Kladeruby
Kontakt
TJ Kladeruby, Kladeruby, 756 43
e-mail: tjkladeruby@seznam.cz
web: www.tjkladeruby.ic.cz
Fotbalisté Kladerub završili v říjnu podzimní část sezóny
2013/2014. Po urputných bojích a vcelku vyrovnaných výkonech se
na zimu usadili na 6. místě, což se na první pohled může jevit jako
zlatý střed, avšak nutno podotknout, že letošní sezóna je velice
vyrovnaná a od druhého místa nás dělí pouhý bod. Věříme, že ještě
máme co ukázat a skvěle rozjetou sezonu dohrát do vítězného konce, a
pokud ne, tak alespoň řádně zamotat hlavy soupeřům pro další sezónu.
Naše ambice chceme přes zimu posílit i kvalitní přípravou. V prosinci
začneme pomalu a jistě futsalem v tělocvičně v Kelči. Po novém roce
začne tvrdá fyzická příprava v tělocvičně doprovázená pravidelnou
17
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kondiční přípravou – během po naší obci a okolí. Na závěr naší
přípravy jsme naplánovali 4 denní soustředění v horském areálu
Kasárna u Makova.
Přehled všech zápasů, výsledky a celková tabulka jsou na webu:
www.tjkladeruby.ic.cz.
Nedílnou součástí zimní přípravy je od loňského roku také zimní
turnaj v Hranicích na Moravě. Turnaj se těší naší oblibě, jelikož jsou
zde týmy o několik tříd nad námi a právě tyto týmy nás prověří a
zkvalitní naši hru. Zkušenosti nabrané během tohoto turnaje můžeme
pak uplatnit při mistrovských utkáních v jarní části.
Po Vánocích to na parketu rozjedeme jako každý rok Štěpánskou
diskotékou v sále OÚ Kladeruby. Na konci roku se opět sejdeme na
tradičním Silvestrovském fotbálku, který má v posledních letech
hojnou účast, a budeme rádi, pokud v tom spolu s Vámi budeme
pokračovat.
TJ Kladeruby ovšem nezahálí i v jiných sportech než jen fotbal.
Mnozí členové podnikají různé zimní sporty jako lyže, běžky nebo
brusle. S tím souvisí i tradiční hokejové Utkání hvězd na rybníku
Osušníku. Pokud nám bude přát počasí, rádi Vás přivítáme i na této
akci.
Na konci ledna se uskuteční Výroční Valná hromada, kde
zhodnotíme uplynulý rok a představíme Vám plány na rok či roky
další. Součástí Valné hromady bude taktéž evidence členů a platba
členských příspěvků, které jsou stejné jako v minulém roce (300 Kč
dospělí, 200 Kč dorostenci a 100 Kč žáci). Členové zároveň obdrží
kartu Alive – členství FAČR, díky které mohou získat slevy ve
vybraných obchodech. Pokud máte zájem o sport v Kladerubech,
přijměte prosím naše pozvání.
Veškeré akce a důležité informace budou vyvěšovány na
nástěnku za kapličkou a umístěny na web: www.tjkladeruby.ic.cz.
Děkujeme všem fanouškům za návštěvnost při fotbalových utkáních,
ostatním občanům při návštěvě námi pořádaných akcí a těšíme se na
Vás při dalších setkáních.
Obci Kladeruby bychom rádi poděkovali za veškerou výpomoc,
jak finanční, tak materiálovou a velkou snahu o rozvoj fotbalu a jiných
sportovních aktivit v Kladerubech.
Dále děkujeme všem sponzorům, kteří nám velkou mírou
pomáhají nejen při pořádání akcí, ale především při rozvoji areálu.
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V závěru bych Vám chtěl jménem Výkonného výboru TJ
Kladeruby popřát krásně prožití Vánočních svátků, spoustu pohody, a
do nového roku především zdraví a mnoho úspěchu jak v pracovním
tak i osobním životě.
Akce:
26.12.2013
31.12.2013
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Štěpánská diskotéka
Silvestrovský fotbal
Tým

Branky
Valašská Bystřice B
Police
Choryně B
Jarcová
Kladeruby
Zubří B
Velká Lhota
Mikulůvka
Horní Bečva B
Jasenice
Krhová B

Zápasů
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
8
7
6
6
6
6
5
5
2
3
1
0

0
1
0
3
3
2
2
2
1
5
1
1
1

2
4
2
2
3
3
4
5
4
7
9
10

Skóre
30:15
32:12
31:13
36:20
34:20
21:18
30:25
21:28
17:29
16:18
18:38
4:54

Body
25
21
21
21
20
20
17
16
11
10
4
1

Za TJ Kladeruby Tomáš Gerla
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SDH Kladeruby
Kontakt
SDH Kladeruby, Kladeruby, 756 43
web: www.sdhkladeruby.estranky.cz
Vážení spoluobčané, bratři, sestry a příznivci hasičů.
Do konce roku 2013 zbývá ještě několik dní. Dní, které možná
někteří z nás prožívají ve spěchu a shonu s přicházejícími vánočními a
novoročními svátky. Náš sbor však ve spěchu ani shonu není a
v tomto adventním čase již pomalu bilancujeme a pomalu rok 2013
uzavíráme. V roce 2014 si náš sbor na výroční valné hromadě
připomene 113 let od našeho založení. Tímto bych rád pozval všechny
naše sestry a bratry v pátek 3. ledna 2014 na tuto výroční valnou
hromadu, která proběhne v sále OÚ Kladruby od 18.00 hod. V příštím
roce si hasiči v celé Evropě připomenou 1710 let od umučení našeho
patrona sv. Floriána. Náš sbor proto připravuje v květnu pro své členy
a příznivce jednodenní pouť k sv. Floriánu do Horno Rakouského
Markt Sankt Florian k místu jeho posledního odpočinku. I v příštím
roce budeme stejně jako v předchozích letech pořádat hody, stavění a
kácení máje, pálení čarodějnic a spoustu námi tradičně pořádaných
akcí. Naši bratři a sestry Vás navštíví dne 1. března 2014
s medvědářskou družinou a tak společně zakončíme masopustní
období. Večerní Končinová zábava s pochováváním basy se konat
nebude. Za to pro Vás připravujeme Šibřinkový ples, na který Vás dne
18. ledna 2014 srdečně zveme.
Dříve než vstoupíme do roku 2014 je potřeba vzpomenout ještě
akce, které jsme pořádali, nebo byli při nich nápomocni. Největší akcí
byla Hodová zábava, při které jsme podávali hodovou kačenu se zelím
a knedlíkem. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu hodů. 26. října naši členové za doprovodu slavnostních
praporů položili věnec a tím za všechny spoluobčany uctili památku
všech padlých v první světové válce z naší obce. V pátek 6. prosince
proběhla v klubovně pod školou tradiční Mikulášská nadílka
s filmovou projekcí.
Když se ohlédneme, v letošním roce, je za námi kus práce.
Mnohým se zdá, že je to jen pár víkendových akcí. Pro mnohé naše
20
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členy jsou to desítky hodin, které věnovali hasičům, byť je mohly
využít pro vlastní rodiny nebo sami pro sebe. Velmi rád bych
poděkoval všem členům za jejich mnohdy nezjištnou pomoc pro náš
sbor, pro výjezdovou jednotku a pro šíření dobrého jména hasičů.
Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasiči, jménem výboru sboru
dobrovolných hasičů Vám, Vašim rodinám a blízkým děkuji za
podporu našeho sboru v roce 2013. Přeji Vám klidné prožití
vánočních svátků, dobrý start do nového roku- k tomu všemu hlavně
zdraví a dobré nálady.

Vážená sestro, vážený bratře,
výbor SDH Kladeruby svolává výroční valnou hromadu, která se bude konat v pátek
3. ledna 20014 od 18.00 hodin v sále OÚ Kladeruby.
Program VVH SDH:
1. Zahájení, schválení programu, pracovních komisí
2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru za rok 2013
3. Zpráva revizní komise
4. Předání ocenění
5. Informace o změnách v základních dokumentech SH ČMS,zhodnocení činnosti OSH
Vsetín za rok 2013 a akce v roce 2014 –delegát OSH
6. Diskuse, zdravice hostů
7. Návrh plánu činnosti SDH a rozpočtu na rok 2014
8. Volba delegátů na okrskovou výroční valnou hromadu – dle rozhodnutí okrsku
9. Usnesení
Všichni členové jsou srdečně zváni.
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Za SDH Kladeruby Michal Sváček, starosta

Myslivecké sdružení Doubrava Kladeruby - Němetice
Kontakt
Myslivecké sdružení Doubrava Němetice - Kladeruby, 756 43
web: msdoubrava.xf.cz
V uplynulých podzimních měsících byla činnost MS Doubrava
jako tradičně zaměřena především na přípravu na nadcházející zimní
měsíce spojené především s péčí o zvěř a přípravou a organizací honů
na drobnou zvěř.
V září byla sklizena a následně rozvezena po honitbě vypěstovaná
krmná řepa, bylo zakoupeno jadrné krmivo a rozvezeno spolu s
objemovým krmivem do krmných zařízení. V listopadu pak byla
zakoupena a následně rozvezena po honitbě i cukrová řepa.
Činnost všech členů i hostů MS v zimních měsících směřuje
především k plnění svých povinností v péči o přidělené krmné
22
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zařízení, jeho pravidelné navštěvování a doplňování uskladněným
krmivem. Zvěř v zimních měsících strádání vyžaduje pravidelnou a
cílenou péči a klid, aby byla na jaře zdravá a v dobré kondici
zaručující její reprodukci a tím i dlouhodobou přítomnost v naší
krajině.
Další oblastí, jež vyžaduje pravidelně pozornost a úsilí členů MS
Doubrava, je příprava akcí hlavní lovecké sezóny - honů na drobnou
zvěř.
Oproti předcházejícím letům přinesl letošní rok jednu zásadní
novinku, a tou byl 1. benefiční hon Okresního mysliveckého spolku ve
Vsetíně pořádaný pro členy Českomoravské myslivecké jednoty
starších sedmdesáti let. Tento hon se po předcházející dohodě
uskutečnil v rámci našeho sdružení, jež poskytlo organizační
zabezpečení této akce. Hon se uskutečnil v pátek 15. listopadu,
účastníkům přálo počasí a akce se vydařila nad očekávání. Okresní
myslivecký spolek vyjádřil spokojenost a poděkování našemu
mysliveckému sdružení za bezchybnou organizaci akce, účastníci
honu projevili svou spokojenost a přízeň zejména tím, že se rádi
dostavili i na další hon, tentokráte konaný tradičně v režii MS
Doubrava dne 23. 11. 2013.
Hlavního honu dne 23. listopadu se zúčastnil velký počet
účastníků, před zahájením honu tito absolvovali kontrolu ze strany
Policie ČR. Hon proběhl za příznivých povětrnostních podmínek,
výsledkem byl početný úlovek bažantí zvěře doplněný o deset zajíců,
jeden kus černé zvěře a lišku. Slavnostním zakončením honu byl
tradiční myslivecký výřad s pasováním krále honu a průvod všech
účastníků honu obcí Kladeruby za doprovodu dechové hudby do sálu
OÚ Kladeruby, kde se uskutečnila poslední leč.
Věříme, že uvedené akce poskytly všem účastníkům dostatek
společenského i mysliveckého vyžití a doufáme, že tito nám zachovají
přízeň i v následujícím období. V tomto následujícím období,
konkrétně 14. 12. 2013, nás čeká ještě druhý hon na drobnou zvěř a
dále tradiční zakončení kalendářního roku společnou vycházkou dne
28. 12. 2013. Nový rok pak zahájíme přípravou mysliveckého plesu,
jenž se v roce 2014 uskuteční dne 1. února. Tradiční myslivecký ples
je vrcholem snažení našeho sdružení v mysliveckém roce a největším
oceněním pro všechny, kdo se podílí na jeho přípravě, je početná účast
a spokojenost hostů. Proto se s Vámi na mysliveckém plese rádi
setkáme.
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JUDr. David Vozák

Souhrn akcí konaných v obci
Prosinec:
14.12.
24.12.
26.12.
26.12.
28.12.
28.12.
30.12.
31.12.

Myslivecký hon
Půlnoční mše svatá 22°°
Vánoční koncert v kostele se souborem CAMERATA 17°°
Štěpánská diskotéka v sále OÚ 20°°
Společná vycházka MS
2. předsilvestrovský výšlap
Turnaj ve stolním tenise 13°°
Silvestrovský fotbal 10°°

Leden:
3.1.
18.1.

Výroční valná hromada SDH 18°°
Šibřinkový ples 20°°

Únor:
1.2.
22.2.
23.2.
1.3.

Myslivecký ples 20°°
Společenský ples 20°°
Dětský karneval 14°°
Vodění medvěda po vesnici
24
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Služby
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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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Prodej paliva
ALIGNO - areál ZD Choryně
Nabízíme prodej, včetně dovozu:

-

Černé uhlí ETP (netříděné)
Černé uhlí kostka
Hnědé uhlí kostka
Hnědé uhlí ořech 2
Hnědouhelné brikety
Koks

Tel.: 571613165, Mob: 73646037
Provozní doba Po – Pá 8 – 15 hod

Po domluvě možnost i vlastní dopravy a nakládky mimo provozní
dobu.

Fotogalerie

Den stromů v parku zámku v Lešné
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Tradice Vánoc v zámku v Lešné

Lampionový průvod
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Mikulášská nadílka v klubovně

Hlavní myslivecký hon 23.11.: výřad 12 kačen, 89 kohoutů, 10 zajíců,
1 liška a 1 divoké prase
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Návštěva arcibiskupa Graubnera

Mikulášova družina
s vánočním stromem
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Společenská kronika září - listopad
Jubilanti
Prosinec: Hermanová Zdeňka
Martináková Miroslava
Dobešová Ludmila

1.12.
1.12.
16.12.

60 let
50 let
65 let

Leden:

Menšíková Marie
Perutka František
Pelc František

24.1.
26.1.
31.1.

60 let
70 let
60 let

Únor:

Gerla Josef
Sváčková Ludmila
Kubíková Zdeňka
Večeřa Josef
Chovan Miroslav

5.2.
10.2.
14.2.
18.2.
21.2.

80 let
65 let
60 let
94 let
50 let

Všem jubilantům blahopřejeme.

Narození
Maxmilián Štěpán
Vlastimil Hrabovský

6.11. 2013
5.12. 2013

Rodičům našich občánků blahopřejeme.

Sňatky
Miroslava Martináková * Tomáš Zajíc
Kristýna Hubková* Martin Plesník
Michaela Hadašová * Luděk Beránek
Zuzana Pavlicová * Jakub Hrbáček

14.9.2013
21.9.2013
5.10.2013
5.10.2013

Novomanželům blahopřejeme.
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Úmrtí
Josef Dobeš
Ondřej Menšík

12.10.2013
26.10.2013

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Další vydání vychází březen 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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