OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
Říjen 2011

číslo 5

Ze zasedaní Zastupitelstva obce
27.6.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- rozpočtové opatření č. 1/2011
- závěrečný účet Obce Klentnice za rok 2010
- hospodaření Obce Klentnice s výhradou nedostatků
- zprávu o provedení inventarizace majetku obce za rok
2010 a zprávu o hospodaření MŠ za rok 2010
- výši nájemného na nebytovém prostoru v části hasičky
na 300,-Kč měsíčně a výši nájemného na obecním bytě
na 1000,-Kč měsíčně
- kronikářem obce pana Vladislava Pavlačku
- podporu pro revitalizaci vinařství na adrese Klentnice
116 dle žádosti
- převod pozemku p.č. 325/9 na obec a pověřilo starostu
k podání žádosti o bezúplatný převod na ÚZSVM
- směnu pozemků p.č. 369, 380, 391/3, 391/4, 391/5 a
391/6 ve vlastnictví obce ležící v areálu Srdce v domě
za část pozemku p.č. 2587 v majetku JmK
- návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Mikulov a
Obcí Klentnice
- žádost slečny Strouhalové (zástupkyně klentnické
chasy) o finanční příspěvek na zajištění dechové
hudby na hody v částce 10 tis. Kč
- přijetí dotace ve výši 150 tis. Kč na akci „úprava
veřejného prostranství v areálu OÚ Klentnice“
- přijetí dotace ve výši 9,5 tis. Kč měsíčně na plat
zaměstnance VPP od Úřadu práce Břeclav po dobu
šesti měsíců
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- záměr na odprodej pozemku p.č. 44/2, s žadatelem
bude podepsána nájemní smlouva na část tohoto
pozemku
Starosta obce informoval:
- že dne 24.6.2011 proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby „bezpečnostní přechod před OÚ“
(více v části Informace)
- že 30.6.2011 proběhne zaměřování obecních pozemků
ve viniční trati
- že byl zastupiteli odsouhlasen finanční dar ve výši 5
tis. Kč pro dětský stacionář Biliculum Mikulov
- upozornil na zákaz vyvážení jakéhokoliv materiálu do
obecních cest
- že se uskutečnilo svěcení památného stromu – Lípa u
sv. Jana Nepomuského (více v části Dění v obci)
- že proběhla beseda nad obecní kronikou
- že v letošním roce bude čerpán příspěvek na malbu
kostela ( v roce 2010 schválený, ale nečerpaný)

- že se bude konat na stánku s občerstvením u firmy
Proneco country večer – povolena výjimka na hudební
produkci do 24:00 hod.
- že pan Pláteník požádal o prominutí nájmu v období
od 1.7. do 30.9.2011 z důvodu uzavření provozovny
obecního hostince. Zastupitelé se shodli na snížení
nájmu s tím, že pan Pláteník bude hostinec provozovat
o víkendech.

22.9.2011
V úvodu vystoupil RNDr. Jiří Matuška ze správy CHKO
Pálava ohledně řešení situace s invazivní dřevinou,
pajasanem žláznatým. Vyzval občany, aby na svých
soukromých pozemcích tuto dřevinu likvidovali, přičemž
bez povolení mohou odstranit strom, jehož výška je
menší než 130 cm a má obvod kmene do 80 cm.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva
- dodatek Smlouvy o zajištění financování systému
integrované dopravy
- rozpočtové opatření č.2
- záměry na prodej obecních pozemků p.č. 51/1, 2532,
2533, 2534, 2536, 2537, 2538, 2539, 2541, 2542,
2543, 2579, 324
- přijetí dotace z rozpočtu JMK na projekt Socha sv.
Leonarda
- nájem obecní hospody. K 31.8.2011 podal výpověď
dosavadní nájemce pan Pláteník. Na záměr pronájmu
objektu obecní hospody se přihlásili dva zájemci.
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že výběr nájemce
projedná samostatně na pracovní schůzce a pověří
starostu k podepsání nájemní smlouvy nejpozději do
1.10.2011
- zadání vypracování projektu II. části ing. sítí a
komunikace v ulici „Pod kostelem“
- návrh na odkup pozemků p.č. 174/3 a 174/6 v k.ú.
Klentnice ve vlastnictví ČR
- členy inventarizační komise k inventurám 2011
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- záměr na odprodej pozemku p.č. 118/1, s žadateli
bude navržena nájemní smlouva na část tohoto
pozemku
Starosta obce informoval:
- že obec obdržela díky sběru elektroodpadu 4.000,-Kč
- že pěvecký sbor oslaví 35. výročí svého vzniku (více
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v části „Dění v obci“)
- o dotaci ve výši 150 tis. na zpevnění ploch ve dvoře
OÚ
- že VAK bude v následujících měsících provádět
údržbu vodojemu (u hřiště)
- že na záměr prodeje obecního pozemku p.č. 159 není
doposud žádný zájemce, s dosavadním nájemcem byl
ukončen nájemní vztah

- že je možná likvidace nadměrného odpadu bez
poplatku – přistavený kontejner v areálu OÚ, ale
maximálně např. 1 kus nábytku po domluvě na OÚ
(více v části „Informace“)

* (Zdroj – Zápis o průběhu zasedání č. 5, 6 ZO obce Klentnice – www.klentnice.cz)

Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí
Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky prokázali, že mají zájem o
své životní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu a také k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho
množství doposud meziročně rostlo o 30-40 %. V loňském roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu.
ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let
existence podařilo ekologicky zpracovat již více než 100 000 tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či
vrtaček. Například vysloužilých chladniček dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu.
Obce mohou ušetřit nemalé finance
V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly začít těchto starostí zbavovat a
přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný
odběr a recyklaci velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil starostí,
současně jim začal šetřit finance, které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systémem
ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 milionů od něj
získaly na podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání
s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení dopravní
obslužnosti zpevněním plochy sběrných dvorů, na pořízení mechanického či elektronického zabezpečení sběrného místa
či pořízení prostředků na sběr malých nebo uskladnění velkých spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto
způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun na podporu 70 projektů.
Významná je také úspora surovin a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou životního prostředí. Z vysloužilých
elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak
nutné získat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a
téměř 10 kilogramů plastu. Například recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho
se ušetří na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého.
V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít 60-90 % jejich hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu norských odborníků
ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své činnosti ušetřil více než 609 000 MWh
elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než 76 000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také
produkci oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN
již zabránil vzniku téměř 1 200 tisíc tun C02. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše životní prostředí!

Inzerce
Prodám krbové a palivové dřevo DUB, BUK. Délka
(štípané) 25 - 33 – 50 cm. Cena 8500 Kč za 8
prostorových sypaných metrů = 1 fůra. DOVOZ
ZDARMA. Tel. 604 618 978
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Dětský den
Letos se v naší obci uskutečnily hned dva dětské dny. Ten první, ke
Dni dětí, připravili společně Svaz žen a fotbalisté na sobotní odpoledne
4. června. Děti se mohly vydovádět v různých soutěžích. Nejvíce
nadchla střelba z luku a ze vzduchovky a závěrečná přetahovaná. Pro
děti bylo připraveno taktéž sladké občerstvení a skákací hrad. Krásný
slunečný sportovní den se vydařil a nepokazila ho ani večerní dešťová
přeháňka. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli.
Cafe Fara pořádala dne 28. srpna pro naše děti tradiční dětský den k
ukončení prázdnin. Při organizaci akce pomohly taktéž maminky
klentnických dětí a zaměstnanci OÚ a MŠ Klentnice. Děti mohly
využít skákací hrad a plnily různé úkoly a soutěže. Občerstvení a
odměny byly zajištěny ze strany Cafe Fara, za což patří poděkování
rodině Džiubanových. Akci přálo krásné počasí a již se těšíme na další
dětský den příští prázdniny.
Svěcení lípy
Lípa uprostřed naší vsi se
dočkala po 220 letech její
existence oficiálního ocenění –
byla uznána za památný strom.
V historických záznamech se
udává, že na tomto místě bývaly
lípy dvě. U příležitosti ocenění
se uskutečnilo 24. června svěcení
lípy za přítomnosti klentnického
faráře, pana Janouška. Krátký
program zajistil místní pěvecký
sbor
a
malé
občerstvení
připravili pracovníci OÚ.
30.července jsme se rozloučili na
poslední mši s otcem Janouškem,
na jeho místo přišel nový farář,
otec Pavel Pacner, který zahájil
své působení v Klentnici požehnáním zdárnému průběhu klentnických hodů.
Hody
Letos uspořádala klentnická chasa krojované hody
v netradičním datu - 6. srpna. Počasí se vydařilo, jakož i
hodová zábava. K poslechu a tanci hrála dechová kapela
Pivoňka z Hlohovce. 19. srpna, kdy měla chasa v plánu
hodky, se naopak počasí moc nevyvedlo. V sedm hodin
večer začalo lít, a tím se začátek hodků posunul ze sedmé
hodiny až na devátou. Škoda jen, že nebyly k této změně
lepší informace. Ale i přesto, Vám chaso, děkujeme a
držíme palce do dalších let !
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Nohejbal
Dne 20. srpna 2011 se konal první ročník nohejbalového turnaje v Klentnici na
dětském hřišti u OÚ. Turnaj pořádal TJ Sokol Klentnice ve spolupráci s Obcí
Klentnice. Turnaje se zúčastnilo celkem šest trojic složených z různých věkových
kategorií, dvě mužstva měla jako posilu členky klentnické chasy. Ceny a občerstvení
zajistil pořadatel ve spolupráci s Veronikou Vašíčkovou. Za udírnu nesl odpovědnost
Ivan Martínek, za což mu patří dík. První místo obsadilo mužstvo FC Arsenal bez
ztráty setu, cenu útěchy přebral Roman Šopík. Za organizaci, zajištění slunečného
počasí a zdárný průběh akce patří poděkování Vítu Čevelíkovi.
35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SOUBORU V KLENTNICI
20.8.1976—202.8.2011
Gratulujeme
V září oslavil pěvecký sbor významné jubileum, a to 35 let od svého založení.

Pěvecký soubor v Klentnici byl založen 20.srpna 1976. Vedoucí, paní Emilie Valigurová, v souboru zpívala 12 let,
potom se stala vedoucí souboru paní Alena Machajdíková a zpívá v souboru 35 let. Jana Halámková zpívá 35 let, Věra
Langerová 35 let, Jarmila Čevelíková 35 let, Josefka Zugarová 12 let,Františka Musilová 15 let,Věra Pavlačková 2
roky, Marie Pavlačková 9 let, Božena Minaříková 9 let, Helena Pavlačková 2 roky, Dana Lysoňková 5 let, Jitka
Hodačová 23 let, Eva Gondášová 30 let, Věra Kroupová 20 let, Jarmila Mimochodková s námi spolupracuje průběžně
35 let. Také jsme zpívaly v kostele s paní Nuzákovou, Mikéskovou, s řádovými sestrami z Ústavu sociální péče.
Byly jsme první pěvecký soubor pod hlavičkou ČSŽ v Klentnici, kde byla předsedkyní paní Marie Bumbálková a také
jsme spolupracovaly se sborem pro občanské záležitosti při MNV v Klentnici. Některá děvčata zde zpívala už od
dětství, při vítání občánků do života. Sbor pro občanské záležitosti vedly paní Marie Bajková, Marie Prchalová a
Jarmila Mimochodková. Při vítání občánků hrál na housle p. Jan Fiala. Když se zrušila organizace NF zůstaly jsme pod
hlavičkou SPOZ při MNV Klentnice. Zpívaly jsme nejenom v Klentnici při vítání občánků do života, při pohřbech, při
různých oslavách výročí narození, při svatbách, ale také v Perné, Bavorech, Březí, Bulharech, Sedleci, Milovicích.
V Mikulově jsme zpívaly na akcích MDŽ, na svatbách, při různých výročích i schůzích v kavárně Národního domu,
důchodcům v Břeclavi. V Klentnici, Bavorech a Perné jsme zazpívaly na výjezdních zasedáních při vítání vzácných
hostů, kde jsme měly vlastní program, „Vítání chlebem a solí“. V Břeclavi jsme zpívaly při setkání „tří generací“ a
v Mikulově při setkání praobyvatel pohraničí Mikulova. Zúčastnily jsme se tří soutěží: v Břeclavi „Soutěž za šťastný
život“,kde jsme získaly čestné uznání. V Podivíně a Kloboukách na „Okresní přehlídce ženských pěveckých souborů“,
získaly jsme 1. místo za dramaturgii a druhé místo v kategorii sborový zpěv. Nyní chodíme zpívat na různé oslavy a
výročí kulatých narozenin. Zazpívaly jsme také na oslavě „Dne matek“ v místním hotelu Blanka. V prosinci roku 1989
nás Obecní úřad v Klentnici přejmenoval na Zpěvačky při kulturní komisi obecního úřadu. Od této doby se přestalo
zpívat na různých akcích NF, protože byla zrušena, ale zase nově se začaly zpívat koledy na Štědrý den u stromečkem u
obecního úřadu a v kostele sv. Jiří v Klentnici na půlnoční mši.
Mezi nejkrásnější zpívání patří akce „Beseda s důchodci“. Každý rok se sejdeme před Vánocemi, popřejeme všem
veselé svátky, zazpíváme důchodcům a při této příležitosti jim předáme dárečky a kalendáře, které pro ně vyrábíme a
tiskneme samy. Pokračujeme ve zpívání při vítání občánků do života, svatbách, různých výročích, oslavách a
pohřbech. Naše písničky zpříjemnily i slavnostní svěcení lípy v naší obci. Rády si zazpíváme i při ostatních akcích –
hody, fašank, čarodějnice,atd. Zpíváme na poslední cestu občanům i v okolních obcích, v Mikulově ,v Brně při kremaci,
ale hlavně u nás v Klentnici při pohřbu. Zazpívaly jsme i naší kamarádce na pohřbu až na Slovensku. Když se u nás
nebo v Mikulově starosta obce Klentnice nebo jeho zástupce na pohřbu loučí se zesnulým, my zazpíváme a je to
poslední rozloučení za všechny občany. Za svou účast na těchto akcích nikdy nevezmeme od pozůstalých žádné peníze.
Pojaly jsme to jako hezkou tradici a přitom se důstojně rozloučíme a zesnulému zazpíváme na jeho poslední cestě ….
Ani za jiné akce nebereme od občanů peníze, ať je to vítání, svatba, narozeniny ,atd. Někdy nám přispěje obecní úřad
nebo nějaký sponzor či kamarád a pak si koupíme stejné oblečení-šaty,halenky, kalhoty ,ať se na akcích všem líbíme.
Nebudeme nikoho uvádět jménem, protože bychom mohly na někoho zapomenout a potom by nás to mrzelo.Všem vám
moc děkujeme. Ostatní si můžete přečíst v Kronice pěveckého souboru, kterou si vede už 35 let paní Věra Langerová a
nechá vás do ní ráda nahlédnout. Nyní už je nás jen sedm, ale když se podíváme zpět na svoji práci, nemáme se za co
stydět, jsme přesvědčeny, že lidé nás mají rádi a my je také.
Alena Machajdíková, Jana Halámková, Věra Kroupová, Jitka Hodačová, Jarmila Čevelíková, Eva Gondášová, Věra
KLENTNICE
20.srpna 2011
Langerová.

Obec Klentnice gratuluje k významnému jubileu a přeje do dalších let našim
zpěvačkám spoustu elánu do zpívání !
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Průběžná zpráva o výsledcíh separovaného
sběru biologicky rozložitelného odpadu
V dubnu 2011 bylo rozmístěno 4 136 nádob o
objemu 120 l a 55 nádob o objemu 1100 l na
separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu.
Svoz bioodpadu začal ve 20. týdnu 2011 (od 16. do 22.
května 2011).
Systém je v obcích Mikulov, Drnholec, Březí,
Dobré Pole, Brod nad Dyjí, Jevišovka, Vlasatice, Horní
Věstonice, Dolní Věstonice, Klentnice, Hrabětice,
Nový Přerov a Bavory provozován odvozným
způsobem s tím, že nádoba na bioodpad je takřka ve
všech rodinách.. V obci Novosedly je zaveden odvozný
systém. Nádoby na bioodpad má významně nižší
procento rodin. V obcích Pasohlávky, Perná a Ivaň je
zaveden donáškový způsob separace bioodpadu.
Souhrnná zpráva za 2. kvartál roku 2011
Se startem systému přistoupila drtivá většina
obcí na čtrnáctidenní svoz bioodpadu a čtrnáctidenní
svoz komunálního odpadu. Za 6 týdnů provozu
systému separovaného sběru bioodpadu bylo svezeno
141 tun bioodpadu.
Za prvních šest týdnů svozu bioodpadu bylo vytříděno
takřka stejné množství bioodpadu, jako všech dosud
tradičně tříděných odpadů (papíru, plastů, skla a
nápojových kartonů) za celý kvartál (141 tun
bioodpadu, 168 tun obalových odpadů).
Před zavedením systému separace bioodpadu
tvořil směsný odpad 85 % (935 tun) domovních
odpadů z celkových 1100 tun svezených odpadů. Po 6
týdnech zavedení systému separace bioodpadu tvořil
směsný odpad 73 % (862 tun) z celkových 1171 tun
domovních odpadů.
Zavedením systému separace odpadu došlo ke
zvýšení produkce všech domovních odpadů o 73 tun
(6,6 % všech odpadů), ke snížení produkce směsného
komunálního odpadu o 71 tun (7,5 % směsného
odpadu). Nárůst produkce všech odpadů tedy bude
nákladově kompenzovat nižší cena za– využití
bioodpadu v porovnání s cenou za odstranění
komunálního odpadu (495 oproti 1 111 Kč/t – 45 %).
Je důležité podotknout, že ve druhém kvartále
roku 2011 byl bioodpad svážen pouze 6 týdnů a že je
tedy pravděpodobné, že ve 3. kvartále lze očekávat
přibližně dvakrát vyšší vytříděnost bioodpadu a ještě
razantnější snížení produkce směsného odpadu
způsoebené faktem, že Město Mikulov - největší
aglomerace zapojená do systému, ve kterém žije 40 %
obsluhovaných obyvatel - přistoupilo na čtrnáctidenní
svoz směsného odpadu který významně motivuje
obyvatele k třídění odpadů obecně a určitým způsobem
také snižuje produkci směsného komunálního odpadu.
Zdroj: Zpráva vypracovaná Tomášem Hlavenkou

Překladiště odpadu v Drnholci
Od jarních měsíců letošního roku zahájila STKO
Mikulov provoz svého nového zařízení k nakládání
s komunálním odpadem. V místě bývalé skládky
v Drnholci je provozováno překladiště odpadu, který je
zde také částečně dotřiďován. Služby tohoto
překladiště mohou využít mimo obcí i občané, kteří
mohou přivézt v pracovní dny v době od 6:00 hod. do
14:00 hod. vytříděné druhy odpadu. Při uložení
vytříděného odpadu jim bude vyplacena odměna : za 1
kg plastů, tetrapaků či papíru činí odměna cca 1,-Kč
dle aktuálních cen na trhu. Naopak za uložení
netříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a
bioodpadu uhradí občan poplatek dle aktuálního
množství a druhu odpadu. Nelze zde ukládat suť a
zeminu. Nově je možno zde ukládat ojeté pneumatiky
za poplatek 2,-Kč/kg. Nesnadnější příjezd na
překladiště je průjezd obcí Drnholec po státní silnici
směrem na Litobratřice s odbočením vpravo v místech
letiště na Výsluní. Směr trasy k překladišti STKO je
značen. Telefonní spojení s obsluhou překladiště:
539 029 359 – pan Milan Novák.

Informace k nadměrnému odpadu
Nadměrný komunální odpad je možné odevzdávat
bezplatně celoročně do velkého kontejneru ve dvoře
OÚ. Vždy pouze 1ks nadměrného odpadu - nábytek
apod. , max 4 ks pneu z jedné domácnosti (na ojeté
pneu využívat raději jarní a podzimní svozy
nebezpečného odpadu u OÚ). Pokud občané likvidují
větší množství vlastního komunálního odpadu např
vyklizením starého domu, toto si musí řešit sami např
odvozem na halu STKO do Drnholce. Uložení
nadměrného komunálu do dvora OÚ je nutné vždy
hlásit zaměstnanci OÚ, panu Presovi nebo v kanceláři
OÚ.

Pěvecký sbor
Pěvecký sbor tímto informuje klentnické občany, že lze
jeho služeb využít při různých akcích jako je např.
vítání občánků, křtiny, narozeniny, svatba či poslední
rozloučení apod.. Kontaktní telefon je 724 954 731.

Bezpečnostní přechod
Dne 23.06. 2011 zasedala výběrová komise, která měla
určit dodavatele na zakázku "Klentnice - bezpečnostní
přechod před OÚ". Soutěže se zúčastnily celkem 3
firmy, přičemž nejvýhodnější nabídku zaslala firma
Swietelsky stavební s.r.o. Smlouva o dílo byla
podepsána na částku 226.034,-Kč. Práce na díle
probíhaly v druhé polovině srpna, k předání stavby
došlo 01.09. 2011. Zároveň s tímto bylo předlážděno
cca 30m chodníku před budovou OÚ. Součástí díla
bylo též osazení zábradlí před schody OÚ a nasvětlení
přechodu výložníkem. Důvodů, proč bylo rozhodnuto o
vybudování tohoto přechodu, bylo více. Všichni známe
neutěšenou dopravní situaci v obci v turistické sezoně.
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Prostor kolem OÚ, MŠ, dětského hřiště a Cafe Fara je
enormě zatížen parkováním vozidel návštěvníků obce.
Rizika, která tyto situace přinášejí hlavně pro naše děti,
jistě všichni známe. Tímto bezpečnostním přechodem
bylo docíleno snížení rychlosti projíždějících vozidel,
děti vycházející z budovy OÚ nevybíhají ze schodů
přímo na vozovku, ale musí obejít zábradlí a
rozhlédnout se. Přechod je bezbariérový, tedy
umožní vozíčkářům bezpečné přejetí vozovky a
zvýrazněním plných čar směrem vždy cca 30m na obě
strany byl zdůrazněn zákaz zastavení v tomto prostoru.
Jedná se o krajskou komunikaci a ÚZSVM při
uzavírání smlouvy na tento přechod povolil pouze tento
typ
stavby.
Nemohli
jsme
tudíž
postavit
přechod "třicítkový", jaký známe třeba z obce Rakvice.
Přesto doufám, že toto dílo výrazně pomůže k
bezpečnosti v této lokalitě, neboť i toto bylo
doporučující opatření Policie ČR. Po vyhodnocení
můžeme případně přechod a jeho nájezdové plochy
nastříkat reflexními pruhy pro optické zvýraznění
nerovnosti vozovky.

Zakázka „Veřejné prostranství kolem OÚ“
V dubnu 2011 zasedala výběrová komise při OÚ
Klentnice, která v soutěži vybrala dodavatele zakázky
"Klentnice - obnova veřejného prostranství u OÚ".
Soutěže se zúčastnilo celkem 5 firem. Nejvýhodnější
nabídku zaslala firma IS Hodonín, se kterou podepsala
obec smlouvu o dílo a která akci v měsíci červnu 2011
realizovala. Vysoutěžená cena byla 660 648,-Kč,
přičemž výše dotace Státního zemědělského
intervenčního fondu činí 545 812,-Kč. Výdaje, ze
kterých byla stanovena dotace, činily 606 458,-Kč. Na
základě víceprací a dohodnutých úprav projektu v
průběhu stavby je celková částka za dílo 898 642,-Kč.
Dne 26.09. 2011 bylo požádáno na SZIF o proplacení
dotace, následně bude probíhat kontrola. Vícepráce
byly na celkové výměře zadlážděných ploch, opěrné
zdi, betonových palysádách u chodníku, obnově plotu a
podezdívky u sousedního objektu apod. K dopravní
značce parkoviště vedle OÚ dojde na základě
doporučení zastupitelů k osazení dodatkové tabulky
"vyhrazeno pro návštěvy OÚ a MŠ Klentnice v
pracovních dnech 07-16 hod."

Problematika parkování
dětským hřištěm

vozidel

před

V souvislosti s parkováním vozidel kolem Cafe Fara a
řešením tohoto problému jsem s majiteli několikrát
jednat. Kavárna má nyní pouze 6 parkovacích míst ve
farní zahradě, což postačuje tak pro personál. Kde řidič
zaparkuje, je vždy jeho vlastní rozhodnutí a
odpovědnost, zda v souladu se zákonem nebo ne. Na
druhou stranu každá provozovna má mít dostatek
parkovacích míst pro své návštěvníky, což by měla
prokázat stavebnímu úřadu před kolaudací. Požádal

jsem cestou provozního venkovní obsluhu kavárny, aby
jejich návštěvníky s vozidly vykazovali mimo tuto
lokalitu. V minulém týdnu dostala Cafe Fara souhlas
stavebního úřadu při MěÚ Mikulov k vybudování 11
parkovacích míst na jejich pozemku naproti penzionu
Na vyhlídce. Dále jsme ve shodě s panem Džiubanem,
že rozšíří parkovací místa ve farní zahradě nejméně o
dalších 5 pro vozidla ubytovaných. Navíc budou tyto
parkovací plochy řádně označeny zejména u
komunikace před kostelem. Letošní sezona je pomalu
za námi, ale tímto opatřením by Cafe Fara mohla
eliminovat dopravní chaos na příští rok.
Bc. Roman Koprivňanský, starosta obce

Myslivecké sdružení Klentnice
Vážení přátelé,
chtěl bych Vás prostřednictvím této krátké statě
seznámit s problematikou a výsledky mysliveckého
hospodaření v naší honitbě MS Klentnice, kterou
máme pronajatou od Honebního společenstva
Klentnice.
Myslivost je prováděna v souladu s právními předpisy
a opatřeními vydanými orgány státní správy.
Informujeme a společně konzultujeme veškeré
problémy, které se týkají chovu zvěře v honitbě, péče o
zvěř a zajištění odpovídajících stavů zvěře v honitbě.
V posledních letech došlo k výraznému snížení stavů
drobné zvěře, tj. bažantů a zajíců. Přestože se lov této
zvěře neprovádí, péče o zvěř v zimním období je
zajištěna na dobré úrovni, nedaří se nám její stavy
navýšit. U zvěře srnčí se nám podařilo snížit stav na
únosnou výši tak, aby nedocházelo ke škodám na
plodinách a vinicích. Především zaměřením lovu do
těchto oblastí a věnováním pozornosti těmto lokalitám,
aby se zde zvěř zdržovala minimálně, případně vůbec.
Jako další velký problém, který je třeba řešit, jsou
škody způsobené černou zvěří (divoká prasata) na
kukuřici a obilí. Řešením je snižování stavu divočáků
lovem, ale také nastražení různých pachových
odpuzovačů a jiných plašidel, která slouží k zabránění
vniknutí zvěře do kultur, a zamezení páchání škod na
porostech. Toto se nám s většími či menšími úspěchy
daří. Na této práci se podílí 10 členů našeho MS.
Snažíme se o co nejlepší zajištění provozu honitby a
plnění veškerých povinností, které vyplývají ze zákona
o myslivosti.
Na podzim letošního roku proběhne Valná hromada
Honebního společenstva Klentnice, kde budou všichni
účastníci seznámení s podrobným děním v honitbě za
uplynulé roky. Jménem MS v Klentnici bych vám chtěl
poděkovat za pochopení v naší činnosti a těšíme se na
další spolupráci.
Miroslav Malík
hospodář MS Klentnice a místostarosta HS Klentnice

________________________________________________________________________________
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Zahájení nového ročníku fotbalové sezony 2011/2012.
Nová sezona byla zahájena s obměněným kádrem hráčů, který byl posílen příchodem Mináře z týmu Horních Věstonic
(hostoval již polovinu letošní sezony), Hály (první registrace) a Hotty (první registrace). Na roční hostování přišli Řezáč
ze Strachotína, Kopecký a Babica z Perné. Tým opustil Jenda Šopík do Horních Věstonic. Hráčskou činnost ukončil Jiří
Matuška, který nadále zůstává aktivním členem oddílu. Z důvodu zranění přerušil činnost Patrik Špiřík.
Pro rok 2011/2012 je složení hráčů následující: Petr Mimochodek (trenér mužstva a brankář týmu), Luděk Bajko, Jakub
Řezáč, Libor Fichtl, Roman Kršík, František Minařík, Víťa Čevelík , Filip Rujzl, Martin Biernat, Ondřej Strouhal,
Matouš Životek, Kenji Hotta , Marcel Hryzlák, Zdeňek Minář, Radim Kopecký, Michal Zemek, Milan Hála, Babica
Družstvo TJ Sokol Klentnice zahájilo nový fotbalový ročník 2011/2012 zápasem s Březím B 14. srpna 2011. První kolo
na hřišti soupeře skončilo vítězstvím 3:1. Druhý zápas sezony byl opět sehrán na hřišti soupeře s Dolními
Dunajovicemi, kde Klentnice podlehla 4:2. První domácí zápas byl odehrán s družstvem Cvrčovice B v neděli 4. září
s vítězstvím 3:0. Zatím poslední utkání bylo odehráno na hřišti Horních Věstonic. Ve vypjatém zápase Klentnice
podlehla 4:1. Další odehrané zápasy:
Sokol Klentnice – Velký Dvůr
Sokol Klentnice - Přibice B

v neděli 18.09. od 16:00
v neděli 25.09. od 16:00

2:3
3:0

Družstvo TJ Sokol Klentnice si dovoluje pozvat širokou veřejnost k zbývajícím zápasům:
Pohořelice B – Sokol Klentnice
Sokol Klentnice – Mikulov B
Vranovice – Sokol Klentnice
Sokol Klentnice – Pasohlávky

v sobotu 01.10. od 15:30
v neděli 09.10. od 15:00
v neděli 16.10. od 15:00
v neděli 23.10. od 14:30

Všechny aktuální výsledky jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce Klentnice.

22.10.2011 od 8:00 do 9:00 hod.
Vedle budovy OÚ (vlevo vedle pomníku) budou v tuto dobu přistaveny dva kontejnery, kam mohou občané bezplatně
odevzdat elektroodpad - jakékoliv kompletní elektrospotřebiče (malé elektrospotřebiče je možné dávat do kontejneru u
obchodu celoročně). Do nebezpečného odpadu patří barvy, laky, postřiky, ředidla a obaly od nich, autobaterie,
zářivky, ropné produkty, tonery apod. Dále je možné odevzdávat pneumatiky (pouze osoby fyzické, nikoliv
podnikající). Odpady převezme zaměstnanec obce pan Pres. Tyto odpady je možné odevzdávat na určené místo již
týden předem vždy v pracovní době 07-15 hod.

________________________________________________________________________________
Připomínáme občanům, že obec nabízí naorávání zahrad a štěpkování dřevin za poplatek. Tento činí
300,-Kč za hodinu práce (zaměstnanec OÚ, traktor, pluh-štěpkovač) dle schváleného ceníku služeb.
Občané mohou své požadavky uplatnit telefonicky nebo osobně na OÚ Klentnice nebo přímo u pana
Prese v pracovní době."

________________________________________________________________________________
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Výzva k likvidaci pajasanu žláznatého v Klentnici
Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava (dále jen "Správa CHKO") se mimo jiné také dlouhodobě zabývá bojem proti
šíření invazních druhů rostlin v CHKO Pálava. Aktuálně se jedná především o zamezení šíření nežádoucího a velmi
agresivního druhu dřeviny pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima) a to zejména v maloplošných zvláště
chráněných územích (MZCHÚ), která jsou z hlediska ochrany přírody a krajiny nejcennějšími lokalitami na území
CHKO. Tato dřevina svojí životní strategií a agresivním šířením degraduje biotopy vzácných druhů rostlin a hmyzu a
likviduje tak žádoucí přirozená společenstva.
Správa CHKO Pálava zjistila zvýšený výskyt této dřeviny a to jak přímo v zastavěných částech obcí, tak zejména ve
volné krajině. Pajasany se zde nachází ve všech stádiích svého vývoje, tedy od vzrostlých stromů po několikaleté
semenáčky, nebo kořenové výmladky, a velké zásoby semen v půdě v blízkosti semenných stromů.
Správa CHKO Pálava se proto obrací i na klentnické občany a velmi urgentně je žádá a vyzývá ke společnému
postupu proti šíření této nežádoucí dřeviny a navrhuje zahájit systematický boj s tímto cizorodým prvkem
pálavské přírody a krajiny. Je velmi žádoucí omezit šíření této invazní dřeviny v CHKO Pálava a následnou péčí
nepřipustit její další návrat do přírody. K tomu navrhujeme následující kroky:
1. Poskytnout základní informace o pajasanu žláznatém, tj. vysvětlit nebezpečnost této dřeviny, seznámit občany se
způsoby, kterými lze zamezit jejímu rozšiřování, a vyzvat je k aktivní spolupráci při likvidaci pajasanu (podrobnější
informace budou vyvěšeny na Obecním úřadu Klentnice).
2. Zahájit realizaci konkrétních opatření v postupných etapách, tj.:
- ověřit výskyt pajasanů na území obce Klentnice a v okolní volné krajině,
- na pozemcích s výskytem pajasanů, zejména plodných semenných jedinců, oslovit a informovat vlastníky těchto
pozemků a vyzvat je k jejich odstranění,
- zahájit okamžité, cílené a systematické odstraňování pajasanů na pozemcích ve vlastnictví Obce a i na ostatních
pozemcích (soukromých, státních), nejlépe v podzimním období (vyřezáním a nátěrem pařízku herbicidem
Roundup), vždy ale po oslovení a informování vlastníků těchto pozemků,
- průběžně zajistit následnou kontrolu provedených opatření a hlavně údržbu pozemků s cílem trvalé likvidace
pajasanů.
Musíme vás ale také současně upozornit na skutečnost, že veškeré kácení dřevin musí probíhat v souladu se zákonem,
podle něhož je k potřebnému povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (stromy s větším obvodem kmene než je 80
cm ve výšce 130 cm nad zemí), s výjimkou maloplošných zvláště chráněných území, příslušný Obecní úřad Klentnice.
Žádáme vás tedy o následující:
- aktivně začněte řešit likvidaci pajasanů v obci Klentnice, a to zejména na svých pozemcích,
- průběžně informujte Správu nebo pana starostu o provedených opatřeních a případně je dle potřeby s námi
konzultujte.
V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedené výzvě kontaktujte příslušného pracovníka Správy CHKO Pálava, kterým
je Ing. František Foltýn (frantisek.foltyn@nature.cz, tel. 519 510 585, mob. 724 758 870).
RNDr. Jiří Matuška
Správa CHKO Pálava

KONTAKT:
Občasník obyvatel Klentnice pro Vás připravili:

Tel.: 519 515 171, 519 515 197, www.klentnice.cz
Obecní úřad a redakční kolektiv

Vaše PŘIPOMÍNKY, PŘÍSPĚVKY a NÁMĚTY zasílejte prosím pouze na e-mail: obecklentnice@tiscali.cz nejpozději do 15.ledna 2012.
Další číslo vyjde v měsíci únor 2012
Náklad 170 ks

Za tiskové či jiné chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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