OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
říjen 2016
číslo 17

Vážení občané,
pomalu nám končí turistická sezona, která opět znamenala pro místní občany nemilý trend.
Návštěvnost obce se léta zvyšuje a určitě bude tento vývoj pokračovat i v letech následujících.
Přeplněná parkoviště, vozidla návštěvníků parkující na chodnících, v zákazech nebo na soukromých
pozemcích klentnických občanů jsou běžným jevem. S návštěvností a ubytováním spojený hluk,
rušení nočního klidu nebo likvidace odpadů po turistech za peníze obecního rozpočtu je něco, co nás
všechny více a více obtěžuje a trápí. Samostatným problém jsou cyklisté, jejich chování je někdy
neomluvitelné. Množství cyklistů např. na trase Mikulov Klentnice je takové, že bezpečně tento úsek
nelze ani projet. V obci samotné jich projede o prázdninách a víkendech na tisíce a stížnosti s tím
související také přibývají. Ukládání odpadků v pytlích do popelnic na hřbitově nebo čerpání vody do
zásobníků obytných vozů z obecního vodovodu tamtéž je pro některé návštěvníky asi normální.
Bohužel si myslím, že stejně jako v okolních obcích kolem Pálavy a také v Mikulově je tento vývoj
nezastavitelný a bude hůř. Popsané problémy řeší obecní úřad, zastupitelstvo obce nebo Mikroregion
Mikulovsko. Je také skutečnost, že Klentnice na tom není ve spojitosti s využíváním cestovního ruchu
stejně jako např. Pavlov, Perná nebo Horní Věstonice. V těchto obcích je nabídka ubytovacích
zařízení, prodeje vína a s turistikou spojených služeb v daleko vyšším rozsahu. Proto jsou místními
lidmi i negativa s tím související jaksi „tiše tolerována“. Jediným plusem naší obce je příjem do
obecního rozpočtu z parkovacího automatu, který je letos zatím 133 428,- Kč.
Občané si mohli v letech minulých všimnout, že např. v dopravním značení a regulaci dopravy se
udělala spousta změn směřujících k ochraně zájmů místních obyvatel. Silniční správní úřad Klentnice
bude řešit na jaře 2017 nástřik dvou přechodů pro chodce v blízkosti zastávek autobusů. Frekvence
dopravy je tak velká, že bezpečně přejít krajskou komunikaci III. třídy je někdy nemožné. Dále se
bude řešit vodorovné značení v křižovatce na vjezdu do Srdce v domě, kde dochází taktéž k častým
havarijním situacím.
V září byla přijata v zastupitelstvu obce nová obecně závazná vyhláška (OZV) č.6/2016 o nočním
klidu. Nadále platí OZV o regulaci hlučných činností (neděle a státní svátky) z roku 2010. Pokud
dojde ze strany návštěvníků obce k porušování Vašich vlastnických práv nebo k zásahu do práv
občana, neváhejte požádat o pomoc Policii ČR nebo Městskou policii Mikulov. Musíte tak učinit
okamžitě, nikoliv až dva dny poté v kanceláři obecního úřadu. Takové stížnosti jsou marné. Víme, že
nejhorší lokalitou s trvalým hlukem a bezohlednými řidiči je ulice pod kostelem kolem areálu Cafe
Fara. Od dubna do konce prázdnin řeším desítky stížností místních občanů na jednání hostů tohoto
zařízení a to zejména o víkendech. V Klentnici máme v současnosti asi 15 ubytovacích zařízení. Více
jak polovinu vlastní majitelé, kteří v obci vůbec nepobývají a tudíž nemají dohled nad lidmi v jejich
penzionech. V době, kdy návštěvník penzionu porušuje např. OZV o nočním klidu, není možnost se na
vlastníka obrátit.
Apeluji na Vás znovu, pokud dojde k takovému jednání, kterým budou porušovány OZV Klentnice,
zákony nebo Vaše vlastnická práva, volejte k tomu policii. Jiná možnost prostě není. Není ovšem ze
strany místních možné si nárokovat užívání veřejných prostranství, místních nebo krajských
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komunikací. Pokud je to v souladu se zákonem, může ji užívat (parkovat) každý. Taktéž vypouštění
pneumatik nebo blokování vozidel turistů (byť z pohledu občana oprávněné) se může následně obrátit
proti nim samotným ve smyslu zákona o přestupcích. Mějme na paměti dvě zásady práva – neznalost
zákona neomlouvá a každý má pouze toliko práv, kolik je schopen si obhájit.
Myslím, že léta následující budou z hlediska návštěvnosti naší obce ještě složitější. Doby, kdy bývala
Klentnice tichou, klidnou a zapomenutou vesnicí pod Pálavou, jsou pryč. Mezinárodní bezpečnostní
situace bude lidi čím dál více lákat do destinací, jako je region Mikulovsko.

Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce
========================================================================

Připravované akce
4.11.2016 (pátek) – Průvod světel a diskotéka pro děti – sraz 17:00 parkoviště směrem Mikulov
2.12.2016 (pátek) – zájezd Vánoční Vídeň
9.12.2016 (pátek) – posezení s důchodci
24.12.2016 (Štědrý den) – Zpívání u stromečku od 14:00
Adventní koncert – termín bude upřesněn
Mikulášská nadílka – termín bude upřesněn
=======================================================================

Úhrada hrobových míst na místním hřbitově
Upozorňujeme občany, kterým v letošním roce končí nájemní smlouva na hrobové místo, aby se
dostavili do kanceláře obecního úřadu k úhradě poplatku a sepsání nové smlouvy. Tato informace se
netýká občanů, kteří již mají smlouvu uzavřenu.
Evidence psů
Z důvodu povinnosti vést evidenci psů si OÚ dovoluje občany požádat o vyplnění formuláře
potřebného pro založení aktuální evidence psů. Formulář lze najít na webových stránkách obce
v záložce Evidence psů, příp. si jej vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. Vyplněný a podepsaný
formulář je nutno následně doručit na obecní úřad a to, buď osobně, datovou schránkou, příp. emailem
na adresu: obecklentnice@seznam.cz.
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Ze zasedaní Zastupitelstva obce
4.5.2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Sazebník úhrad za poskytování informací Obcí Klentnice
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – Klentnice, k. NN sběrný dvůr
- Inventarizaci MŠ a OÚ Klentnice
- Záměr na prodej obecního pozemku KN p.č. 360
- Zásady o pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům ZO Klentnice
- Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2/2007 o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu
- Pravomoc ZO Klentnice v rozhodování o všech nájemních smlouvách
- Peněžitý dar pro dětský denní stacionář Mikulov
- Uzavření smlouvy o dílo na novostavbu řadových garáží
- Peněžitý dar pro Vinařské sdružení Klentnice
- Změnu ceníku služeb pro zařízení Obce Klentnice
- Přijetí dotace z rozpočtu JMK – oprava fasády budovy obecního úřadu Klentnice č.p. 24
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Rozpočtová opatření č. 1/2016 a 2/2016
- Žádosti na změnu územního plánu
23.6.2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Klentnice
- Závěrečný účet obce za rok 2015
- Nabídku k akci „kanalizace Klentnice – odbočky pro kanalizační přípojky..“
- Finanční podporu na pokrytí nákladů doprovodné kapely – hody 2016
- Přijetí dotace z rozpočtu JMK – klimatizace v budově MŠ a OÚ Klentnice
- Smlouvu o udělení souhlasu s realizací díla „zpevnění polní cesty v k.ú. Klentnice“
- Zahraniční služební cestu
- Záměry na prodej a pronájem obecních pozemků
- Účetní závěrky za rok 2015 za Obec Klentnici a MŠ Klentnice
- Schválení změny žadatelů na řadové garáže
- Přijetí dotaze z rozpočtu JMK – kulturní rok v Klentnici pod Pálavou 2016
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Rozpočtová opatření č. 3/2016 a 4/2016
20.9.2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Zařazení dílčí změny do Změny č. 1 ÚP Klentnice
- Směnu pozemků mezi obcí Klentnice a Jihomoravským krajem
- OZV č. 6/2016 o nočním klidu
- Změny v ceníku služeb pro zařízení Obce Klentnice
- Úplatný převod pozemku p.č. 460 v k.ú. Klentnice – UZSVM ČR
- Smlouvu o zřízení věcného břemene „Klentnice, DP, k. NN, Gruna“
- Pronájem obecních pozemků a hospodářského objektu
- Záměr na prodej pozemku KN p.č. 2456 v k.ú. Klentnice
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Ukončení Smlouvy o dílo se společností Projekce inženýrských sítí, s.r.o.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- OZV č. 5/2016 o regulaci hlučných činnosti
Zastupitelstvo obce nesouhlasilo:
- S navrženou kompenzací formou finančního daru jako náhradu za odstoupení předkupního
práva

=======================================================================

LIKVIDACE ODPADŮ – INFORMACE NEJEN PRO UBYTOVATELE
V naší obci nám rostou ubytovací zařízení jako houby po dešti. Ovšem ne všichni ubytovatelé
podnikají v souladu se zákonem, zejména co se týče placení poplatků obci a likvidaci odpadů.
Zaměstnanci obce svážejí každé pondělí obecní odpadkové koše, u kterých se nacházejí taktéž pytle
plné odpadků pocházející z celé obce od návštěvníků, kteří jsou pravděpodobně ubytováni
v ubytovacích zařízeních. Bohužel likvidaci takto vyprodukovaného odpadu platíme my všichni ze
společného rozpočtu.
Doporučujeme všem podnikatelům (nejenom ubytovatelům), aby si sjednali „smlouvu na svoz
tříděných odpadů a jejich dotřiďování, svoz směsných odpadů, odstraňování odpadů a pronájmy
nádob na odpad uzavřenou podle zák. č. 185/2001 Sb. a zák. č. 89/2012 Sb.“ se společností
STKO spol. s r.o., Brněnská 65, v Mikulově.
Pracovníci STKO jsou vstřícní a ochotní, poradí Vám, domluvíte se s nimi, nejen jak často budete
vyvážet komunální odpad, ale jsou schopni s Vámi dohodnout i způsob odvážení tříděného odpadu.
Nejlépe se obrátit na Ing. Filůsztkovou tel: 736516003.
Odpad produkovaný z podnikatelské činnosti (např z ubytovacích služeb) musí být ukládán a
likvidován v popelnici k tomu určené. Nikoliv v nádobě na odpad produkovaný z domácnosti.
Chceme upozornit podnikatele, že se jim rozhodně nevyplatí tyto povinnosti nedodržovat, protože
obec musí kontrolovat dodržování zákona zejména kam podnikatelé odpad ukládají a jak jej
likvidují. Nebudeme však tyto kontroly provádět sami, ale budeme spolupracovat s příslušnými
orgány (např. Živnostenský úřad při MěÚ Mikulov).
Pár postřehů ze zákona o odpadech:
Základní právní norma pro oblast nakládání s odpady

Základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění. Ten stanoví, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je
původcem odpadů a jako taková má řadu povinností, například předcházení vzniku odpadů, v
případě vyprodukování odpadů při podnikatelské činnosti zajistit přednostně jejich využití
(recyklace, regenerace), případně odstranění (spalování, skládkování apod.) způsobem, který
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem
stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí
(zákon o odpadech v § 16 uvádí řadu dalších povinností).
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Důležité povinnosti
Ze zákona o odpadech vyplývá, že jako původce odpadů je podnikatel povinen zajistit, aby s
veškerými odpady, které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i sebemenšími (např. i s
obaly od svačin, použitými obálkami apod.), bylo nakládáno dle zákona o odpadech a souvisejících
právních předpisů. Je tedy povinen odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií. Své odpady smí odevzdávat jen osobám oprávněným k nakládání s nimi a kdykoliv při
kontrole oprávněnými orgány musí prokázat, jakým způsobem se svými odpady naložil.
Dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech jsou původci povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a
způsobech nakládání s nimi. V případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok,
jsou původci povinni podat elektronicky hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání
s nimi do 15. února následujícího roku.
Sankce

Pokud původce poruší některou ze svých povinností, vystavuje se nebezpečí postihu, a to ze strany:
- Obecního úřadu, který může uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě
pokutu do výše 300 000 Kč, která nemá zajištěné využití nebo odstraňování odpadů v souladu se
zákonem o odpadech a která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním
odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí.
- České inspekce životního prostředí nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, která může
uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč za různá porušení povinností vyplývajících ze zákona o
odpadech (§66 zákona o odpadech).

A na závěr upozornění pro všechny - jak podnikatele, tak občany:
pokud předáte odpad osobě nebo firmě, která nemá oprávnění nakládat s
odpady, dopouštíte se porušení zákona
- výlisky a stopky z hroznů nepatří na obecní pozemky
- sběrný dvůr nesmí využívat podnikatelé k likvidaci odpadů z podnikatelské
činnosti, a to ani ti podnikatelé, kteří svou živnost již ukončili, ale
potřebují se zbavit odpadu z této dřívější činnosti
- odpad nelze ukládat před brány sběrného dvora mimo provozní dobu
-

Obecní úřad Klentnice
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Klentnické hody 6.8.2016 - poděkování
První sobotu v srpnu tohoto roku proběhly již tradiční klentnické krojované hody. I přes páteční
déšť se podařilo všechno na tuto slavnost zavčas nachystat. Počasí na hodovou sobotu se jako
tradičně vydařilo a po celý den nás provázelo slunečné počasí s příjemnými teplotami. Tento rok
klentnickou chasu reprezentovalo 6 párů a 3 sklepníci v čele s hlavními stárky Barborou Blahovou a
Jakubem Strouhalem.
O hudební doprovod se postarala DH Hornobojané. Při mši v kostele Sv. Jiří bylo hodům i chase
požehnáno, posléze pan starosta předal hlavnímu stárkovi hodové právo, a tak mohl začít hodový
průvod obcí a zvaní občanů na hodovou zábavu. V průvodu přispěli občané do zapečetěné kasičky
přes 10.100 Kč, za což všem dárcům velmi děkujeme. Zábava pak začala ve 20 hodin i za účasti
několika přespolních chasníků z Perné a Bavor. Ta se i díky výborné dechové muzice a tanečnímu
nadšení všech zúčastněných protáhla až do brzkých ranních hodin.
Za pomoc při pořádání klentnických hodů 2016 děkujeme vedení OÚ Klentnice, Táni Herákové,
Vladimíru Presovi. Za finanční podporu patří poděkování p. Janu Hrnčířovi, p. Miroslavu Staňovi,
p. Michalu Kňourkovi, p. Mariánu Dvořákovi, za pomoc s májou p. Jaroslavu Srncovi, p. Vítu
Čevelíkovi, p. Miroslavu Dvořákovi ml. a všem místním silákům, kteří nám ji pomohli přemístit na
horní parkoviště. Za darování vína či občerstvení děkujeme členům Vinařského sdružení Klentnice,
Vinařství Pod Hradem, p. Ing. Peřinovi a penzionu Proneco. Za poskytnutí součástí elektroinstalace
děkujeme p. Marcelu Vašíčkovi, manželům Presovým. Za pomoc při vybírání vstupného vděčíme
paní Jitce Staňové, Markétě Staňové, Janě Lysoňkové, Haně Bajaníkové. V neděli po hodové
zábavě nám laskavě pomohlo s úklidem jako každý rok několik přátel, kteří se podíleli mimo jiné i
na přípravách. S odvozem lavic zase pomohl p. Ing. Patka.
Všem, kteří se účastnili na přípravě klentnických hodů, ještě jednou velmi děkujeme. I díky nim se
daří udržet tradici hodů v naší obci další rok bez přetržky. Doufáme ve vaši podporu, přízeň a
hojnou účast i na příštích hodech v Klentnici v roce 2017!
Za klentnickou chasu J. Strouhal, O. Papaj
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Turnaj v malé kopané
Dne 25. září 2016 od 13.00hod pořádala Obec Klentnice ve spolupráci s firmou Proneco další
ročník turnaje pro mladé klentnické fotbalisty a jejich kamarády. Akce se konala na hřišti Proneco,
kde byl pro malé sportovce instalován nafukovací hrad. Bohužel se v letošním roce zúčasnily jen
dva fotbalové týmy, a tak mezi sebou bojovali o vítězství fotbalisté MZ Klentnice a FC Fastav.
Žlutomodří nakonec zvítězili po pěkném utkání 6:3. Hlavní sudí Víťa Čevelík řídil také dovednostní
disciplíny, tedy penalty a přesnost střelby na zavěšený terč v brance.
Nejlepším střelcem turnaje se třemi brankami byl vyhlášen Filip Rezek, nejlepším útočníkem
Sebastian Džoganov a brankařem Zbyňa Kroupa. V soutěži proměněných penalt dal jedinou Ondra
Koprivňanský a dvakrát se do zavěšeného terče trefil Dan Páviš. Všechny soutěže byly
vyhodnoceny pěknými odměnami, fotbalisté obdrželi poháry, medajle, věcné ceny a cukrovinky. Za
pěkného počasí fandili našim sportovcům rodiče, babičky a kamarádi. Poděkování za organizaci
patří Táni Herákové, Monice Blahové a Víťovi Čevelíkovi. Ceny pro děti zajistila obec a sponzoři,
hřiště poskytla firma Proneco.
Nedělní odpoledne pokračovalo v areálu této společnosti od 15.00 hod country odpolednem s
ochutnávkou burčáků. K ochutnání byl kotlíkový guláš a speciality na grilu. K poslechu hrála
Břeclavská kapela Čtyřlístek. Společná povedená akce Obce Klentnice a společnosti Proneco může
být na další léta tradicí v naší obci.
Starosta

„Klentnický gulášfest“
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Zájezd do ZOO Zlín-Lešná

72hodin
Již potřetí se konala akce v rámci projektu „72 hodin“. Letos jsme se zapojili s projektem „Úklid
okolí klentnického potoka“, který jsme si naplánovali na sobotu 15.10.2016. V rámci tohoto
projektu jsme vyřezali nálety, keře a vysekali trávu v korytě potoka. Posbírali jsme také odpadky,
které byly rozházeny kolem potoka.
Projektu se zúčastnilo 15 osob a 4 děti.
Děkujeme všem dobrovolným pomocníkům, kteří věnovali svůj volný čas tomuto projektu, zvláště
pak členům Mysliveckého spolku, kteří velkou měrou přispěli k tomu, že byl vyčištěn celkem velký
úsek potoka.
Budeme se těšit na příští rok a další projekt. Nový projekt může vzejít i z nápadů občan
T+M+I
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ŽENSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR KLENTNICE
20.8.1976 - 20.8.2016
My jsme zpěvačky, parta veselá,
sejdeme se hned, jak nás čas zavolá,
zpíváme písničky, Vám všem pro radost,
vždyť krásných písniček, těch je pořád dost,
písnička zahřívá, nám Všem srdéčko,
k písničce patří též, dobré vínečko.
Dobré vínečko od sponzorů z Klentnice a z Mikulova, za které moc děkujeme, se nalévalo celé
sobotní odpoledne 20.8.2016, při oslavě 40. výročí založení Ženského pěveckého souboru
v Klentnici. Pan starosta přispěl peněžním darem a zaměstnanci OÚ pomocí a přípravou prostoru
za OÚ, vřele děkujeme. Díky těmto darům a díky sponzorům, bylo jídlo a pití zdarma. K poslechu a
k tanci hrála Dechová Kapela Mikulovanka, které také děkujeme. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko
a tak se nás sešlo 105 podle počtu podpisů v kronice Pěveckého souboru. Na památku se každý
podepsal. Hrálo a zpívalo se do večerních hodin a bylo veselo.
Mezi námi byla oslavenkyně, která měla kulaté narozeniny a dva manželské páry, kteří oslavili 50.
výročí svatby. Všem se popřálo, pan starosta přidal kytičku a hrálo se sólo, tančilo se, pilo a
zpívalo. Oslava se všem líbila a budeme dlouho vzpomínat na ty, co si přišli mezi nás zazpívat.
Zavazuje nás to k další práci. Každý určitě ví, že od klentnických občanů nebereme žádné peníze,
že zpíváme zadarmo. Jen pro potěšení, pro radost, k utišení bolesti a smutku. Zpíváme při vítání
občánků, narozeninách, svatbách, důchodcům, ale také na posledním rozloučení, na vánoce u
stromečku a v kostele.
Kdybyste chtěli, zpěv při různých akcí, stačí zavolat, nebo říct na OÚ v Klentnici.
Při písničce je vždy veseleji a je to také tradice, kterou bychom chtěli zachovat pro příští generaci.
Děkujeme ještě jednou panu starostovi, sponzorům, všem na OÚ, muzikantům, ale také těm, kteří
přišli za námi, rozveselit srdíčko a zazpívat si.
DĚKUJEME VŠEM.
Zpěvačky - Ženského pěveckého souboru Klentnice
Napsala: Věrka Langerová
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Milý spoluobčané,
od 17. října 2016 je již naplno spuštěn knihovní systém, knihovna má on-line katalog, kde mohou
členové knihovny, ale nejen ti, nahlédnout do celé databáze knihovny.
V on-line katalogu lze hledat knihy podle názvu, či jména autora. Je možné si také přečíst anotaci k
dané knize a zjistit, zda je k dispozici nebo je zapůjčená, popřípadě si ji zarezervovat.
Odkaz na on-line katalog naleznete na stránkách knihovny, www.knihovnaklentniceum.webk.cz.

Akce knihovny:
29.10.
26.11.
12.11.
10.12.

Růže z listí - netradiční zpracování přírodního materiálu
Vizovické těsto - co vše je možné vyrobit, různorodá tvorba
Vánoční stromeček z papíru - výroba vánočního stromečku z papírových ruliček
Vánoce za dveřmi - tvoření pro děti

Akce jsou určené nejen pro děti, ale i pro dospělé. Vždy je připraveno něco, co Vaše děti, i ty
nejmenší, zvládnou.
Materiál zajištěn. Cena za osobu 30 Kč.
Podobnější informace o jednotlivých akcích můžete sledovat na nástěnce u COOP, na facebooku
nebo webových stránkách knihovny.
Z důvodu zajišťování a přípravy materiálu je důležitá předběžná rezervace. Pokud vás některá akce
zaujala, dejte mi info na email: knihovnaklentnice@seznam.cz, nebo na facebook obecní knihovny.
Ilona Čevelíková
knihovnice
=======================================================================
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Poděkování „Klentnickým zpěvačkám“
V sobotu 3.9.2016 oslavili manželé Pazourovi z Klentnice v sále OÚ Klentnice společnou oslavu
155-tých narozenin (80+75).
Na tuto oslavu připravily Klentnické zpěvačky na přání manželů Pazourových soubor moravských
lidových písniček a byly tak laskavé a přišly je pod vedením paní Aleny Machajdíkové oslavencům zazpívat.
Potěšení oslavenců a i ostatních hostů z předvedeného pásma písní s průvodním slovem a přáním
Klentnických zpěvaček bylo obrovské, sklidily velký aplaus a my můžeme jen – s opravdu velkým
vděkem Klentnickým zpěvačkám srdečně poděkovat.
PS: K průvodnímu slovu pásma písniček- kde mimo jiné zaznělo z úst zpěvaček “Manželé
Pazourovi, už nevíme jak a kdy, zde zapustili kořeny“ – a které jsme v tištěné formě od zpěvaček
rovněž obdrželi- dodáváme, že to bylo před dlouhými 30 lety.
S úctou a díky -manželé Pazourovi.

Kroužek pro děti
Tvorba trochu jinak,
nebo tak nějak bych chtěla nazvat kroužek, který mám v plánu od února 2017. Jak ho správně
představit: dát prostor dětem vyzkoušet to, co běžně nedělají, netradiční tvorbu - např. práce s
keramikou, mozaiky, zahrát si na opravdového malíře malbou na plátno, práce s Fimo hmotou,
výroba šperků, enkaustika- malba horkým voskem, fotografování a jiné. Témat je opravdu spousta.
Ale nejde jen o tzv. hraní. Vše bude pojato i tak trochu naučně. Vždycky se při jednotlivých
tématech budu snažit, aby se děti dozvěděly něco nového a aby se samy snažily k danému tématu
přispět.
A co ještě? Ráda bych se zaměřila i na větší projekty, které bychom pak mohli vystavovat nejen v
rámci obecní knihovny, nebo obecního úřadu, ale i v menších galeriích. Nebo také své výrobky na
téma velikonoce a vánoce nabízet k prodeji.
Dodat jim pocit důležitosti, ale také uvědomění toho, že nic není zadarmo. Že pokud něčeho chtějí
dosáhnout, je potřeba pro to něco udělat. Ale také jim podat pomocnou ruku.
Výlety do okolí, táboráky, exkurze, inspirace v přírodě.
Možná tak trochu naučit je něco jiného než sedět u telefonu nebo počítače.
Protože se bude jednat o občas náročnější tematickou tvorbu, bude tento kroužek pro děti školou
povinné - musí umět číst, psát, počítat, hlavně být aspoň trochu trpěliví, protože všechno chce svůj
čas. Nebát se zkoušet nové věci a mít rád přírodu.
Kroužek bude probíhat s největší pravděpodobností v pátek, cca 2-3 hodiny. Cena za půl roku bude
1200 Kč. Počet omezen na 7 osob. Tento kroužek nepatří pod Obecní knihovnu.
Většina materiálu v ceně, občas bude potřeba donést nějaké drobnosti. Výlety se do ceny
nezahrnují.
Tento kroužek by měl dětem dávat radost, inspiraci.
Pokud si myslíte, že by se vašemu dítěti takový kroužek líbil, prodiskutujte to s ním. Rozhodně
bych nerada, aby někdo chodil z donucení. To by pak veškeré moje úsilí a úsilí mého okolí ztratilo
smysl.
V případě zájmu pište na email: ilonac@seznam.cz.
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Biosférická rezervace Dolní Morava není jen o ochraně přírody
Biosférické rezervace vyhlašuje UNESCO po celém světě v rámci Programu Člověk a biosféra
(Man and the Biosphere - MaB), jehož cílem je "podpořit rozumné využívání přírodních zdrojů a
zlepšit vztah člověka k životnímu prostředí prostřednictvím biosférických rezervací - modelu
vybraných vzorových území celého světa“.
Všechny BR musí splňovat tři základní a rovnocenné funkce, jimiž jsou:
(1) Ochrana přírodní a kulturní různorodosti
(2) Podpora udržitelného ekonomického a demografického rozvoje
(3) Podpora výchovy, vzdělávání a výzkumu
Na správě a činnosti každé biosférické rezervace by se měli podílet především lidé, kteří v dané
oblasti žijí a pracují.
Rozšířeným omylem v chápání biosférických rezervací je, že se jedná o další institut ochrany
přírody, jehož hlavním cílem je ochrana přírody. Přispěl k tomu i nepřesný překlad anglického
slova reserve. Význam tohoto slova je spíše rezerva. Rozdíl vyplyne z následného srovnání:
Zvláště chráněné území (v České republice národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky) zajišťuje
ochranu přírodních oblastí prostřednictvím konzervace přírody, poměrně velkými bezzásahovými
jádrovými zónami a vlastní ochranu přírody zajišťuje spíše omezováním lidských aktivit.
Biosférické rezervace zajišťují zejména ochranu kulturní krajiny prostřednictvím udržitelného
hospodaření, relativně malými jádrovými zónami a ochranu přírody mají založenou na udržitelném
využívání přírodních zdrojů, podporou vzdělávání a mezioborové výměny informací a využitím
názorných - vzorových (modelových) projektů a řešení. V praxi se jedná o hledání způsobů
flexibilní, dynamické a udržitelné ochrany přírodních a také kulturních hodnot, prostřednictvím
promyšlených každodenních lidských aktivit. Tam, kde se tyto instituty překrývají, vzniká rozpor,
což je příklad většiny BR v ČR.
V rámci Světové sítě biosférických rezervací UNESCO je v současné době (rok 2016) 669 BR ve
120 zemích světa, z toho šest v ČR (Šumava, Křivoklátsko, Krkonoše, Třeboňsko, Bílé Karpaty a
Dolní Morava). První BR byly vyhlašovány již v 70. letech 20. století, u nás v roce 1977 BR
Třeboňsko a Křivoklátsko.
Biosférická rezervace Dolní Morava vznikla v červenci 2003 rozšířením Biosférické rezervace
Pálava (vyhlášené v roce 1986) o Lednicko-valtický areál a lužní lesy v oblasti Podluží mezi
Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje, po obsáhlé, několikaleté regionální diskusi
mezi dvěma názorovými platformami, z nichž jedna tvrdila, že biosférická rezervace je pouze
známka kvality území a obsah tomuto pojmu dodává teprve řádně legislativně vybavený institut
zvláště chráněného území, nejlépe CHKO, zatímco druhá, vzešlá z Lesního závodu Židlochovice,
zastávala názor, že biosférické rezervace, nemají být zaměřeny pouze na ochranu přírody, jejich
aktivity musí být širší a vyváženější a jejich fungování se má pohybovat spíše v rovině "agentury
udržitelného rozvoje" než čistě ochranářské organizace. Druhý koncept byl nakonec potvrzen
Programem MAB v Paříži jako správný. Geograficky je BR Dolní Morava, o celkové rozloze 349
km2, součástí Panonie, která z přírodovědného hlediska přináší velké bohatství druhů rostlin a
živočichů a navíc je druhově obohacena prvky hercynskými, alpskými a karpatskými. Pestrost
ekosystémů a biotopů činí toto území jednou z druhově nejbohatších částí střední Evropy. Kulturně
se BR člení na tři jedinečné regiony - Mikulovsko, Lednicko-valtický areál a Podluží. V každém z
nich je založen obrovský přírodní, kulturní, hodnotový a rozvojový potencionál…
Management území BR DM je založen na rovnocenném zapojení místních samospráv,
podnikatelských subjektů, nevládních organizací a vědecké obce formou obecně prospěšné
společnosti. Řídící složkou je devítičlenná správní rada, složená ze zástupců Lesů ČR, s.p., Českého
svazu ochránců přírody, Mendelovy univerzity v Brně, Dobrovolného sdružení obcí regionu LVA,
Okresní hospodářské komory Břeclav, Dobrovolného sdružení obcí regionu Podluží, MND, a.s.,
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Okresní agrární komory Břeclav a Dobrovolného sdružení obcí regionu Mikulovsko. Tímto
způsobem řízení je BR Dolní Morava v České republice jedinečná stejně jako tím, že není totožná
s žádným zvláště chráněným územím, není financována ze státního rozpočtu a navíc má dva
zaměstnance na plný úvazek.
Dlouhodobá rozvojová vize společnosti byla od počátku zaměřena na řešení vážných problémů
krajiny prostřednictvím konkrétních projektů. Vytypované náměty byly a jsou diskutovány na
správní radě, předloženy k oponentuře odborníkům-specialistům. Po schválení a zařazení do
akčního a ročního plánu aktivit následuje zajištění finančních zdrojů, zadání a vypracování projektů
a realizace. Úspěšně realizované projekty slouží k dalšímu vzdělávání a inspiraci v rámci
odborných seminářů, exkurzí a vydaných publikací.
K nejvýznamnějším projektům, patří mimo jiné například likvidace starých ekologických zátěží po
těžbě ropy a zemního plynu v BR Dolní Morava, rozvoj šetrné turistiky v oblasti Soutoku, obnova
krajiny našich předků Mikulovsko-Falkensteinsko nebo management plán Lednicko-valtického
areálu a výkon funkce koordinátora Lednicko-valtického areálu. V posledních letech se BR Dolní
Morava zaměřila na obnovu prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES) v zemědělské
krajině, kdy ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem v Břeclavi a 10 obcemi vybrala vhodné
lokality v 11 katastrálních územích. OPS vypracovala projekty výsadeb stromů, keřů a rostlin, aby
byla vytvořena základní kostra ÚSES založením interakčních prvků, biocenter a biokoridorů
k podpoře biodiverzity v zemědělské krajině a k její lepší ochraně před erozemi a ke zvýšení její
retenční schopnosti. OPS pro tyto projekty připravila ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a
krajiny Brno žádosti o dotaci v rámci Operačního Programu Životní prostředí, které byly
akceptované v hodnotě větší než 150 mil. Kč. Projekty jsou vzorovou ukázkou spolupráce mezi BR,
samosprávami a orgány ochrany přírody.
BR Dolní Morava, o.p.s. se také angažuje v mezinárodních aktivitách jako například Světové
kulturní dědictví, Mezinárodní síť modelových lesů, která je dobrovolným sdružením partnerů z
celého světa, jejichž společným cílem je udržitelné hospodaření a využití krajiny, nebo PEFC ČR
(Pan European Forest certification), což je certifikace lesních majetků, které hospodaří udržitelným
způsobem.
Biosférická rezervace Dolní Morava, obecně prospěšná společnost, nastoupila cestu, která ukazuje,
že správa - management území biosférických rezervací v kulturní krajině musí být založena
především na pokoře a úctě k dědictví našich předků, na respektu k obyvatelům a profesím
utvářejícím krajinu a ve schopnosti přijmout společnou odpovědnost za stav životního prostředí. BR
Dolní Morava, o.p.s. ověřila schůdnost této cesty, i když byla a je s překážkami různého druhu.
Po více než deseti letech aktivní činnosti a periodickém hodnocení ze strany Mezinárodní
koordinační rady Programu MAB v Paříži je Biosférická rezervace Dolní Morava hodnocena velmi
pozitivně (bohužel spíše v zahraničí) a jako jediná v ČR je oficiálně zařazena jako vzor (model) pro
ostatní členy Světové sítě biosférických rezervací.
Jan Vybíral a Petr Čupa,
BR Dolní Morava, o.p.s.

Ceník
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Ceník služeb platný pro zařízení Obce Klentnice
1. Salonek, kuchyně za den
550,-Kč
2. Terasa, kuchyně za den
600,-Kč
3. Sál, kuchyně za den
870,-Kč
4. Sál, salonek, kuchyně za den
1.100,-Kč
5. Sál, terasa, kuchyně za den
1.150,-Kč
6. Sál, terasa, salonek, kuchyně za den
1.500,-Kč
7. Sál za den
600,-Kč
8. Salonek za den
350,-Kč
9. Zastřešená terasa za den
400,-Kč
10. Kuchyně za den
200,-Kč
11. Pronájem salonku, terasy či sálu na předvádění zboží za započatou hodinu
1/8 z částky za hodinu dle pronájmu + každou započatou hodinu
12. Pronájem kabin a místa u hřiště za den
200,-Kč
13. Plyn za jeden 1 m3
12,- Kč
14. Elektřina za jednu kWh
5,- Kč
Ostatní služby:
1. Vyhlášení relace v obecním rozhlase
2. Zapůjčení pivního setu za den
3. Pronájem místa pro pojízdné prodejce a vyhlášení v rozhlase
4. Naorávání zahrad obecním traktorem a pluhem – hodina
5. Pronájem traktoru s mulčovačem – hodina

10,- Kč
20,- Kč
100,- Kč
300,- Kč
300,- Kč

Ceník za odložení odpadů ve sběrném dvoře obce Klentnice
kód odpadu název
pneumatiky bez disku z osobního vozu
16 01 03
30 Kč/ks
pneumatiky s diskem z osobního vozu
16 01 03
55 Kč/ks
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 0,30 Kč/kg
17 01 07

Uložení inertního materiálu (suti) do kontejneru na sběrném dvoře Klentnice je zpoplatněno částkou
za 1 m3 – 500,- Kč, nebo 300,- Kč za 1 tunu. Orientační množství inertního materiálu je zpoplatněno
dle objemu: stavební kolečka 29,- Kč, vozík za teru/vari - 100,- Kč, vozík za auto 200,- Kč.
Další poplatky jsou vymezeny správním řádem dle požadovaného správního úkonu nebo sazbami
schválenými vyhláškami obce Klentnice

Pozn. Upozornění: - po uložení inertního materiálu (suti) je nutno uhradit poplatek na
Obecním úřadě.
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Kontakty:
Obec Klentnice
Klentnice 24
692 01
519 515 197 – účetní, administrativa
519 515 171 – starosta obce
E-mail: obecklentnice@seznam.cz
Web:
www.klentnice.cz
ID dat. schránky: wh8budg

Městský úřad Mikulov
Náměstí 1
692 01 Mikulov
519 444 555 – spojovatelka
519 444 500 – fax
E-mail: podatelna@mikulov.cz
Web: www.mikulov.cz
ID dat. schránky: wp6bvkp
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CzechPOINT
Na obecním úřadě je možné získat výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy
(Czech POINT) :
Výstup z Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví
Co dostanete: - Úplný nebo částečný výpis z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v
jakémkoli katastrálním území v České republice Co potřebujete vědět: - katastrální území - číslo
listu vlastnictví, číslo popisné nebo číslo parcely
Kolik to bude stát: - 100 Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další, i započatou stránku
Výstup z Obchodního rejstříku
Co dostanete: - Úplný výpis z obchodního rejstříku nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni Co
potřebujete vědět: - identifikační číslo organizace (IČ) Kolik to bude stát: - 100 Kč za první
stránku, 50,- Kč za každou další, i započatou stránku
Výstup z Živnostenského rejstříku
Co dostanete: - Úplný výpis ze živnostenského rejstříku Co potřebujete vědět: - identifikační
číslo organizace (IČ) Kolik to bude stát: - 100 Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další, i
započatou stránku
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Co dostanete: - Výpis z Rejstříku trestů Co k tomu potřebujete: - Občanský průkaz nebo cestovní
doklad Kolik to bude stát: - 100,- Kč
Výpis z evidence Bodového hodnocení řidičů
Co dostanete: - Výpis z Bodového hodnocení řidičů Co k tomu potřebujete: - Občanský průkaz
nebo cestovní doklad Kolik to bude stát: - 100,- Kč
Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.
Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Součástí výpisu je
"ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.
Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného
výstupu z příslušného rejstříku.
Výše uvedené výstupy je možné získat na Obecním úřadě v Klentnici, a to v úřední dny:
Pondělí, středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00. V jiné dny na základě přechozí domluvy.

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 15.1.2017
Další číslo vyjde v měsíci leden/únor 2017
Náklad 170 ks
Za tiskové či jiné chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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