Rok 1999
Události ve světě
- 24. března začalo NATO bombardovat Jugoslávii, neboť všechny dosavadní výzvy
k ukončení občanské války byly neúčinné. Až 10. června Jugoslávie souhlasila s vysláním
mírových sil do Kosova a útoky skončily.
- V srpnu postihlo Turecko zemětřesení při němž zahynulo 40 000 lidí.
- Ve volbách v Rakousku zvítězil ultranacionalista a populista Jörg Haider – rasista s tvrdým
odporem proti cizincům a rozšíření EU na východ, zároveň obdivovatel příslušníků SS a
sociální politiky Adolfa Hitlera. Ze strany Rakouska dochází k neustálým štvavým akcím
proti jaderné elektrárně Temelín.
Události v naší zemi
- Nejvýznamnější událostí tohoto roku byl vstup naší republiky do NATO. Stalo se tak dnem
12. března.
- V politice po celý rok vládla naprostá strnulost. ČSSD a ODS, které vládly na základě
opoziční smlouvy, se nepodařilo do konce roku připravit státní rozpočet tak, aby byl
parlamentem schválen.
- Německo vyčlenilo deset miliard marek na odškodnění nuceně nasazených Čechů za II.
světové války, zároveň se jim omluvilo.
Počasí 1999
Celková charakteristika: mírný leden, abnormálně ledový únor se spoustou vichřic, sněhu. Na
horách sněhové kalamity a vesnice odříznuté od světa. Horké a slunné léto, horké září. Zima
začala brzy, začátkem listopadu na horách sníh.
Leden
Únor
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Srpen
Říjen
Listopad

1.1. zbytky sněhu asi 1 cm, v údolí bez sněhu, - 2 °C, zataženo, 5.1. + 11 °C,
mokro, sníh zmizel, mírné počasí, 29.1. ráno 4 cm sněhu, - 2 °C, začaly mrazy
1.2. ráno – 14 °C, pak oteplení, 13.2. mírné sněžení celkem 5 cm sněhu, na
horách však sněhové kalamity, které se našemu okresu vyhnuly, 20.2. obleva,
pro velké množství sněhu v republice strach z povodní
1.3. slunečno, + 11 °C, 7.3. v noci velký liják – katastrofa pro vinaře, pak velmi
studené počasí, 25.3. konečně oteplení
1.4. slunečno, + 14 °C, ale studený, syrový vzduch, 19.4. vše kvete, ale je zima,
nutno topit, 29.4. první horký den
první květnový víkend mnoho turistů v Klentnici, pak chladné počasí, 22.5.
začalo horké počasí
slunečné, horké počasí, pak deštivo, chladno, voda v přírodě studená, nemožnost
koupání
začátkem velká vedra, 8.7. ochlazení, deště, 11.7. večer průtrž mračen, zde byly
postiženy Bulhary – bahno z polí donesla voda do domků pod svahy, od 17.7.
vedra
slunečno, vedro, celý srpen horký
deštivo, citelné ochlazení
syrové, chladné, mlhavé počasí, 17.11. večer první sněžení, sníh další den roztál,
v noci mrazy, 22. až 23.11. napadlo 3 cm sněhu, nekonečné mlhy, jinovatka

Prosinec

1.12. ráno – 3 °C, jinovatka, zataženo, mlha, večer + 6 °C, 2.12. polojasno,
19.12. od rána husté sněžení, 6 cm sněhu, Vánoce na sněhu, 28.12. sněžení,
celkem 10 cm sněhu, 31.12. zataženo, - 1 °C

Život v obci
Plynofikace
Pokračuje další etapa, do níž spadá i zavedení plynu do budovy nového obecního úřadu.
Domovní odpad
Naprostá většina občanů obce má popelnice, které jsou pravidelně vždy v úterý ráno
vyváženy. Za odvoz odpadu se platí paušálně a nezáleží na množství, což má zabránit
nelegálním, divokým skládkám. Zbývající jednotlivci bez popelnic musí obci dokazovat, jak
likvidují svůj odpad. Občané nadávají na to, že poplatky jsou vysoké. Na druhou stranu ale
nutno říci, že okolí naší obce je čistší, než bylo dříve. Ekologické myšlení zvolna, ale přece
proniklo do myšlení občanů.
Pan A. Stoják
Po letech pobytu v cizině se vrátil do vlasti akademický malíř Antonín Stoják. Nakonec se
usadil u nás v Klentnici a zakoupil pole po pravé straně silnice ve směru na Pavlov. Pole
začíná od cesty do zahrádkářské kolonie. Měl v úmyslu na poli zřídit botanickou zahradu
s květenou místních kopců. U silnice chtěl postavit malířský ateliér a věnovat se i výuce
malování a pořádání malířských setkání a seminářů. Bylo s podivem, že pracovníci ochrany
přírody v Mikulově nebyli jeho plány nijak nadšeni. Obecní zastupitelstvo mu vyšlo vstříc
v rámci platných zákonů (viz. Příloha č. 2).
Problémy s odpadními vodami
Dolní konec vesnice trápí jeden problém, a to je kanalizace. Poslední úsek silnice se lomí do
spádu dolů směrem k Pavlovu, a proto není odkanalizován. Čtyři nové rodinné domky podél
silnice v tomto úseku mají potíže s odvodem dešťové vody, která se objeví v jejich sklepích
po velkých deštích.
Hřbitov
Stavební úprava zadní zdi. Osobně prováděl zakázku od obecního úřadu Karel Janík. V zadní
cihlové hřbitovní zdi vyzdil otvor pro ocelovou branku a zhotovil ocelové svařované
schodiště. Ocelovou branku navrhl ve stylu hlavní vstupní brány na hřbitov
Sněhový pluh
Pro zimní sněhové kalamity zakoupila Obec sněhový pluh za traktor, protože silničáři
prohrnují jen hlavní tah přes obec. Ve vsi je několik soukromých traktorů. S majitelem
jednoho z nich, panem Vašíčkem, dohodl obecní úřad prohrnování bočních silnic v obci.
Osvětlení věže kostela
Místostarosta obce, Vladislav Pavlačka, podal návrh na osvětlení věže našeho kostela. Návrh
byl přijat, realizován a nutno říci, že osvětlený kostel přispívá k hezčímu vzhledu naší obce.
Mikroregion
Začíná se hovořit o zřízení mikroregionu Mikulovsko a o regionu Jantarová stezka. Jedná se
hlavně o přípravu a rozvoj obcí z hlediska stále sílícího turistického ruchu, o úpravu obcí a

krajiny. Na některé projekty dává peníze i EU. Jednání je v začátku, starosta se bude věcí
zabývat.
Služby v obci
Na konci roku si paní Sokolíková podala žádost, aby si v příštím roce mohla zřídit kiosek
s občerstvením u horního parkoviště, což bylo schváleno, také p. Fr. Minařík hodlá v bývalé
požární zbrojnici zřídit občerstvení. Jeho žádosti o pronájem těchto prostor k výše uvedenému
účelu bylo vyhověno. Kadeřnictví bylo pro nezájem zrušeno.
V březnu 1999 otevřel pan Fr. Minařík na dolním parkovišti, vedle stanice Telecomu, svůj
kiosek. Vedle stánku bylo několik lavic a stolů. Zkraje větrolamu uchytil na několik stromů
lehkou konstrukci a pokryl ji plachtou, okolo rozvinul a na stromech uchytil rohož z rákosu.
Dovnitř dal také několik stolů a lavic. Vznikl prostor, kde bylo možno se ukrýt před
nepohodou. Kiosek otevřel na začátku turistické sezóny. Byl to výborný nápad a člověk
doslova musel říci „konečně!“. Chvílemi byl u stánku takový nával, že musel turisty posílat
dál ke konkurenci, aby nestáli v dlouhé frontě. Čepoval pivo, měl i lahvové, limonády, džusy.
K jídlu hamburger s teplou smaženicí, hranolky se sýrem a podobná jednoduchá teplá jídla.
Také my, co bydlíme na dolním konci, si tam rádi odskočíme a prohodíme přitom několik
slov s turisty nebo mezi sebou. Turistů přibývá, cykloturistů jede někdy celá kolona.
Kniha o Klentnici
V dubnu 1999 vydal Karel Janík v sešitovém vydání knihu Klentnice I – přehled historie
obce. Předložil tak veřejnosti výsledky své mnohaleté badatelské práce. Postupně chce
v dalších sešitech pokračovat. Až bude mít jednou obec peníze, nebude už problém vydat
knihu o naší obci, i sešitové vydání je lepší než nic
Zatmění Slunce 11. července
Lidé byli velmi zvědaví na zatmění Slunce, ke kterému mělo dojít v poledne. Další má být až
v roce 2136. Novinové zprávy předpovídaly, že prý bude v tu chvíli z 98 % tma. Každý si
připravoval černá skla k pozorování. Přes černé sklo bylo vidět černý kotouček měsíce na
kotouči slunečním. Avšak bylo jen šero, žádná tma nenastala.
Zaměstnanci Obce v roce 1999
Pan Petr Pavlačka odešel do starobního důchodu a na jeho místo nastoupil 1.4.1999 pan
František Zemek. Ostatní zůstalo beze změny.
Mateřská škola
Personální obsazení zůstává jako v předešlém období, počet dětí 15.
Údaje o obyvatelích
(doplněné dodatečně podle statistiky uveřejněné na internetu 22.2.2011)
Počet obyvatel
Narozené děti:
Vladimír Slačík

489 včetně ÚSP, jehož ředitelem je od roku 1984 pan Jiří Vít
1

Rodinné domky postavili

Zemřeli:
3 občané
František Pavlačka 66 let
Anna Nešporová
66 let
Alžběta Janásová
81 let
Emil Rapant, Ing. Arch. Borák

Proneco
Po rekonstrukci a přístavbě budovy bývalé MŠ zahájila zde činnost firma Proneco prodejem
vybraného sortimentu vinařských potřeb s technologickým poradenstvím s tím, že se její
služby budou dále rozšiřovat.
Závěr
Rozvoj turistického ruchu přinesl i do naší obce rozšíření služeb – především stánkový prodej
s občerstvením. S tím došlo také k úpravě vzhledu míst, kde se zájemci o poskytované služby
mohou zdržovat

Přílohy
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Výstřižky z tisku:
č.2
Na Pálavě asi vznikne botanická zahrada
č.3.
Chráněné území Pálava se má rozšířit
č.4.
Pálava je unikátním územím ve …
č.5.
Výzva k veřejnosti

