Rok 1997
Úvod
Tento rok byl pro naši zemi velmi nešťastný. A to pro červencové povodně století. Ještě že
vlny lidské solidarity, které zachvátily vzápětí celou zemi, pomohly v nejtěžších chvílích.
Národ, který byl už unavený věčným hádáním politiků v Parlamentu a začínal být netečný, se
znovu vzchopil k pomoci druhým. Sbíralo se vše, co bylo v zaplavených oblastech potřebné.
Od pitné vody, potravin a šatstva, až po vařiče pro nouzové ubytovny a peníze na obnovu. Na
toto nešťastné období našich dějin jistě národ dlouho nezapomene (viz. Příloha č. 3, 2).
Události ve světě
Největší událostí roku: Británie předala Hongkong Číně.
Události v naší zemi
Leden:
Únor:
Srpen:
Listopad:
Prosinec:

Dne 21.1. podepsal Helmut Kohl Česko-německou deklaraci
Výstražné stávky učitelů, celostátní 5-denní stávka železničářů
Televize NOVA vysílala reportáž z Kanady o našich Romech, kteří emigrovali,
jak se mají v Kanadě dobře. Část Romů prodala majetek a emigrovala.
5.11. požádala vláda oficiálně o vstup do NATO
13.12. byla ČR oficiálně pozvána ke vstupu do EU (Evropská unie)

Počasí
Začátek roku začal v Evropě velkou zimou, nejezdily vlaky, auta, hodně lidí pomrzlo. Na
Moravě mrazy značně poškodily vinohrady.
01.01.
15.01.
Únor
11.02.
01.03
17.03.
01.04.
02.05.
08.05.
17.05.
01.06.
17.06.
01.07.
05.07.

Srpen

vánice, 3 cm sněhu, celkem 10 cm sněhu, - 9°C, zataženo, dopravní kalamity, nadále
15 cm sněhu, pak slabě pod nulou, mlhy, klidno, zataženo, pak jinovatky
- 6 °C, inverze, nekonečná smogová situace, koncem měsíce vždy v poledne obleva
obleva, naštěstí pozvolná, v poledne + 5 °C
rozkvetly sněženky, sníh jen asi na 20 % ploch, konec února jarně teplý
slunečno, + 12 °C až do půli měsíce
+ 3 °C, zataženo, sněží - 3 cm sněhu, pak ledové počasí, mokro až do konce měsíce
slunečno, konečně tepleji, + 14 °C, od 4.4. zima, chvílemi vánice, střídavé počasí
s ledovými větry a s tajícím sněhem, abnormálně ledový duben, pomrzly meruňky
oteplení, + 18 °C
silné deště, blátivo, pak slunečno
vedro, navečer bouřka, konec měsíce velmi studený, nutno topit
oteplení, střídavé počasí, od 9.6. pěkné letní dny
ochlazení, deště, až do konce měsíce horka
slunečno, vedro
začaly deště, kterými začala stoletá povodeň, která postihla naši vlast. Vzhledem
k výškové poloze naší vesnice nám žádné nebezpečí nehrozilo. Celkově bylo léto
studené, na koupání nebylo ani pomyšlení. Země byla tak napitá vodou, že všude
bylo mokro.
proměnlivé počasí, slunečno i deštivo, průtrže mračen

11.8.
konečně letní dny, koncem měsíce opět deště
Září
horké dny, pak rána a večery chladnější
Říjen
proměnlivé počasí, v polovině měsíce citelné ochlazení
24.10. první sněhové vločky
Listopad chladno, polojasno, pak velké oteplení - až + 15 °C, pak mlhavé a deštivé počasí
21.11. první sníh, večer 1,5 cm, zbytek měsíce mlhavý, mokrý, sychravý
Prosinec mlhy postupně mizí
07.12. sněžení, + 5 cm sněhu, - 1°C, pak opět mokré, mrholivé počasí, pak ledové větry
16.12. - 8 °C, ledová vichřice
24.12.. + 7 °C, zataženo, konec roku teplý, většinou zataženo
31.12. + 3 °C, polojasno
Život v obci
Obecní úřad
Začátkem roku , dne 6.2.1997, nabídla obec Klentnice k prodeji své dvě nemovitosti:
- budovu bývalého obecního úřadu č. 54
- budovu bývalé mateřské školy č. 78
Obec se dlouho zamýšlela nad tím, jak tyto využít. Musím zdůraznit, že rozhodnutí k prodeji
padlo až po dlouhém uvažování o všech kladech a záporech. Obec si byla vědoma své
odpovědnosti – prodej je něco definitivního, jednou provždy. Klentničané byli vyzváni, aby
každý, kdo má nějaký nápad na využití těchto budov, ho přednesl starostovi. A tak padaly
návrhy na využití pro turisty, penzion pro důchodce, pro svobodné matky s dětmi, pronájem
atd. Něco vlastnit – znamená z ekonomického hlediska – více starostí než radostí. Toto
všechno bylo vzato v úvahu a bylo rozhodnuto: prodat než to zchátrá a bude se to pak
prodávat mnohem hůře.
Klentnice jako součást CHKO
Katastr obce je rozdělen na 4 ochranné zóny, které stanovilo MŽP ČR na návrh CHKO
Pálava. S charakteristikou jednotlivých zón seznámil občany RNDr. J. Matuška na veřejném
zasedání 26.3.1997
Zonace CHKO Pálava
Základní pravidla, jak využívat území CHKO, a to kterékoliv, určuje zonace CHKO,
vymezená zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (dále zákon), kde podle
ustanovení § 25 se uvádí: „hospodářské využívání chráněných krajinných oblastí se provádí
podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly
zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území.“. V případě CHKO Pálava
jsou vymezeny čtyři zóny, z nichž na klentnickém katastru jsou také všechny zastoupeny (viz.
přiložená mapa) a jejich principy zde jsou následující:
I. zóna: území přírodovědně a biologicky nejcennější, zde zastoupené částmi národních
přírodních rezervací Tabulová a Děvín a celou Přírodní památkou Kočičí kámen,
hospodářsky nevyužívané, pouze cíleně upravované s ohledem na předměty ochrany
(rostliny, živočichy, biotopy).
II. zóna: území s nižší ochranářskou kvalitou, navazující především na I. zónu a vykazující
šetrné způsoby využívání, tedy i hospodářského (biovinice, zahrádky a záhumenky,
pozemky ponechané ladem, část lesa Milovického lesa, areál fotbalového hřiště).

III.zóna: území s převahou zemědělsky obdělávaných pozemků (pole, vinice), často
přerušovaných liniovými prvky (větrolamy, meze, remízky) s menší přírodní
hodnotou, ale významné pro doplnění celého systému významných biotopů v
CHKO.
IV.zóna: území tvořené souborem ploch a pozemků (domy, dvory, zahrady, záhumenky)
vymezených jako zastavitelné území obce Klentnice tak, jak by mělo být vymezeno
podle platného územního plánu.
Takto vymezená zonace se v praxi uplatňuje podle dalších ustanovení zákona, které jsou
formulovány jako základní ochranné podmínky, nad kterými dozírá zejména Správa CHKO
Pálava jako pověřený orgán ochrany přírody a které je třeba dodržovat.
Co se týká hospodaření, nejpřísnější pravidla má 1. zóna. Zde je možno provádět pouze
kosení trávy nebo spásání, aby se znovu obnovily luční pastviny. Pan Igor Janás z Mikulova
provádí zde kosení luk. Pro spásání hledá CHKO chovatele ovcí nebo koz. Není to však
jednoduchá záležitost (viz. Příloha č. 4).
Parkoviště
Na dolním konci obce naproti boží muce, se chystá plocha pro parkoviště. Bylo třeba zvýšit
terén, aby tam bylo možno skladovat hlínu a suť, samozřejmě čistou, bez smetí. A opět to
dopadlo jako vždy. Objevily se tam staré pneumatiky, plechovky, sklo a veškerý odpad. Lidé
si nevážili toho, že složení bylo zadarmo, neboť jinak se musí odpad vézt až do Drnholce
(drahá doprava) a ještě zaplatit za uložení. Nakonec byla plocha zplanýrovaná, navezen štěrk
a bylo zřízeno parkoviště. Bylo už nanejvýš potřebné. Na víkendy přijíždí v létě tolik aut a
autobusů s turisty, že parkovací plocha je velmi potřebná.
Cesta k lesu
Dále pokračuje zavážení staré cesty od kravína k Milovickému lesu, aby se vyrovnal terén. A
znovu starý problém – mimo hlíny a suti se objevuje i nežádoucí odpad.
Zámečnická dílna, kadeřnictví
V bývalé požární zbrojnici má pronajatu zámečnickou dílnu pan Ivan Bajko, místní občan. Je
tam také provozovna kadeřnictví, aby ženy nemusely jezdit do Mikulova. Klientela je ale
slabá a je nejisté, zda se kadeřnictví udrží
Autobusová doprava
Autobusové spojení do Mikulova je každým rokem horší. Spojů ubývá a vlastnictví osobního
auta už není známkou zámožnosti, ale je to dnes na vesnici přímo nutnost. Úbytek večerních
spojů byl zaviněn malým využíváním těchto spojů. Dopravce požadoval po obcích (Perná,
Horní a Dolní Věstonice, Klentnice a Pavlov), aby mu přispívaly na ztráty, na což ale obce
nemají, a tak to odmítly. Ani obec Pavlov s Klentnicí si nemohly spoj udržet. Byl pouze
zaveden nový spoj Mikulov-Klentnice-Zaječí železniční stanice. Autobusy jezdí poloprázdné,
zatím co v minulosti jezdily „narvané k prasknutí“.
Mateřská škola
Podařilo se nám v obci, asi jako jediné na okrese, udržet mateřskou školu, v níž se neplatí
školné. Počet dětí se snížil na 14. Aby nedošlo k uzavření tohoto nově zbudovaného a
vybaveného zařízení, přijal OÚ do pracovního poměru v lednu 1994 pomocnou kuchařku na
půl úvazku, paní Věru Lysoňkovou s tím, že školní kuchyně bude poskytovat stravování i pro
školní děti i pro zájemce z řad dospělých.

Územní plán
Územní plán sídelního útvaru obce došel na obec k definitivnímu odsouhlasení. Dva roky
jednání skončily a obecní zastupitelstvo jej schválilo všemi hlasy. Plán vstoupil v platnost
dnem 20.10.1997 a starosta tak na jeho základě může vydat obecně platnou vyhlášku. Obec
tak vstupuje do další etapy svého rozvoje. Zároveň přestal platit plán z roku 1967.
Májové odpoledne pod Sirotčím hrádkem dne 24.5.1997
Soubor divadelních ochotníků (amatérů) z Podivína pod vedením pana Ustohala uspořádal
odpoledne a večer divadelní představení pod širým nebem. Odpoledne to byla pohádka o
mlynářích a strašidlech v režii pana Karla Nedbalky. Večer dávali hru na motivy pověstí
spisovatelky Marie Tamborské, kterou zpracoval F. Mikulecký. Děj pověsti se měl odehrávat
právě na těchto místech a v podhradí. Uskutečnění toho představení předcházely rozsáhlé a
náročné přípravy, na kterých se podíleli pracovníci obecního úřadu a zastupitelé Obce ve
spolupráci s CHKO. Tato pěkná akce proběhla za velmi chladného počasí (viz. příloha č. 1)
Vzhled obce
V tomto roce byla dokončena zídka a chodník ke hřbitovu. Část naší obce dostala tak novou
tvář. Nejsme však spokojeni se stavem chodníků. Po pokládce telefonních kabelů byly místy
dlaždice nedbale a křivě položeny, což Obec musela u dodavatele reklamovat.
Bude také nutno opravit cestu od boží muky na dolním konci směrem do zahrádkářské
kolonie. K jejímu největšímu poškození dojde, jsou-li deště zrovna v době, kdy jsou polní
práce a je nutno do kolonie zajíždět. Cesta se rozbahní a traktory ji rozjezdí.
Údaje o obyvatelích
(získané dodatečně ze statistických údajů uveřejněných na internetu 22.2.2011)
Počet narozených dětí:
Ferby Jiří
Musilová Adéla

2

Zemřeli:
3 občané
Minaříková Marie
77 let
Hryzláková Rozálie 74 let
Lukšík Jan
77 let

Nový rodinný domek postavil:
Pavel Kutlák
Bývalý obecní úřad odkoupil pan Roman Koprivňanský
Závěr
Obec stále trpí nedostatkem parkovacích míst. S rostoucím zájmem turistů o Pálavu je třeba
tento problém řešit, třeba i provizorně upravenými plochami, a zaměřit se na poskytování
dalších služeb – např. občerstvení, a také úpravu málo vzhledných částí obce a řídit další
výstavbu rozvoje potřebných služeb podle schváleného územního plánu a požadavků, které se
budou objevovat.
Přílohy:
č.1.
Zahájení májového dne na Pálavě
č.2.
Seznam darů na pomoc povodní postižených občanů
č.3.
Povodně
č.4.
Informace o chovu ovcí na Slovensku

Příloha č. 1
Zahájení májového dne na Pálavě – 24.5.1997
Vážení přátelé, vážení hosté !
Vítám Vás všechny u nás na Pálavě. Vítám Vás všechny pod Sirotčím hradem – v krásném
přírodním prostředí. Hrad a okolí patří do katastru obce Klentnice, o které je první zmínka
v roce 1332, tedy do dnešních dnů je to plných 665 roků.
Do tohoto krásného prostředí přijeli divadelní nadšenci z Podivína vedení panem Ustohalem,
aby nám odpoledne a večer sehráli divadelní představení. Za chvíli to bude Pohádka o
mlynářích a strašidlech v režii pana Karla Nedbalky. Večer to bude hra na motivy pověsti
spisovatelky Marie Tamborské, kterou zpracoval Fanoš Mikulecký. Tato pověst se měla
odehrát přímo zde na Sirotčím hradě a v podhradí. Vítám divadelní soubor jehož část pro
odpolední představení je už mezi námi.
Dále vítám mezi námi pana doktora Matušku, vedoucího CHKO Pálava, tento se svými
spolupracovníky přispěl velkou měrou ke zdaru tohoto odpoledne a večera. Snad nám nebude
nic chybět, zajištěné je všechno, tedy téměř všechno – kromě počasí. Ale snad vydrží. Přeji
Vám, aby se májový den na Pálavě vydařil, dále Vám přeji pěkný kulturní zážitek.
Nyní předávám slovo panu Matuškovi.

Příloha č. 2
Povodně
V červenci, od 5.7.1997, začal týdenní déšť, jež způsobil stoletou vodu a katastrofální záplavy
v naší vlasti. Domov muselo opustit na 80 tisíc lidí, zcela zničeno bylo 51 silničních a 15
železničních mostů, úplně zničeno bylo 12 km silnic. Škody vystoupily na 60 miliard Kč Dne
24.7. ve 12:00hod. byla minuta ticha za 48 mrtvých z povodní. Po celé vlasti zněly zvony a
sirény. Červený kříž začal organizovat pomoc postiženým. Sbíraly se peníze (za 4 měsíce 200
milionů Kč), šatstvo, potraviny.

Příloha č. 3
Věcný seznam darů občanů Klentnice na pomoc povodní postižených občanů
Dětské piškoty
Různé oplatky
Dětská krupice
Kakao – různé balení
Rýže – různé balení
Čaj porcovaný – různé druhy
Čaj Granko
Zubní pasta – různé DRUHY
Mýdlo – různé balení
Svíčky
Konzerva – maso apod.
Konzerva – ryby, paštika
Dětská výživa
Balený sýr
Domácí mas. Polévka
Cukr – různé balení
Chleba balený – různý druh
Pečivo – různé
Balená Dobrá voda
Balená Toma
Mléko trvanlivé – různé
Sunar
Kondenzované mléko
Čistící prostředek COLON
Čistící prostředek JAR
Mýdlo – různé balení
Hyg. Vložky
Dětské pleny
Vata
Toaletní papír
Ubrousky velké
Kartáček na zuby
Nivea krém
Deka
Povlečení ložní
Šampón vlasový
Boty lehké, zdravotní
Péřová deka + polštář
Ost. oblečení
1 krabice (soukr. Dárce, více věcí)

150 ks
24 ks
4 ks
11 ks
12 ks
21 ks
7 ks
61 ks
46 ks
4 ks
32 ks
31 ks
15 ks
2 ks
4 ks
22 kg
17 ks
16 ks
28 kartonů
1 ks
256 l
28 ks
2 ks
12 ks
84 ks
24 ks
43 ks
30 ks
5 ks
190 ks
3 ks
12 ks
11 ks
3 ks
2 ks
4 ks
2 páry
1 souprava

Toto vše bylo na výzvu místním rozhlasem shromážděno dne 10. července v budově obecního
úřadu. Spočítaná průměrná cena uvedeného zboží a výsledek ? 32.000,- Kč. Nutno
podotknout, že na této částce se podílí i Ústav sociální péče, který dal zboží v hodnotě

10.000,-Kč. Uvedené zboží bylo 12.července, tj. v sobotu ráno v 7:00 hod., odvezeno do
Mikulova, a spolu s věcmi mikulovskými odvezeno do místa určení, skladů CO a Červeného
kříže.
Seznam vyhotovil:

Musil Miroslav
Starosta

V Klentnici dne 10.července 1997
(pozn. opsáno z originálu)

Příloha č. 4
Informace o chovu ovcí na Slovensku
Byl jsem na dovolené na Slovensku v Nízkých Tatrách. Protože mne problematika chovu ovcí
zajímala, zašel jsem si na salaš pro informace. A nestačil jsem se divit. „Chov ovcí je dnes
absolutně nerentabilní a ztrátový, bez dotací státu ekonomicky nemyslitelný. Je to tím, že ovčí
vlna, která kdysi představovala hlavní přínos, je dnes díky dovozu z Austrálie prakticky
bezcenná. Nevyplácí se ji ani odevzdávat a my sami ji pálíme na louce. Ovce ale pravidelně
stříhat musíte a musíte si tedy zaplatit partu střihačů – jedná se o minusový výdaj. Abyste
hospodařil jakžtakž, musí na jednoho ovčáka připadat alespoň 80 ovcí. Musíte mít také
cvičené ovčácké psy. V létě se ovčák nevyspí – ráno vstáváte o čtvrté, večer je dojení, pak se
mléko vaří, odstavuje, z tvarohu se vyrábí brynza, ovčí sýr, žinčice. Toto není problém prodat,
berou to od nás hotely pro cizince, ale z jedné ovce máte asi 25 kg ročně, takže co to je! Spát
nejdete dřív než v 11 hodin večer. Kdyby práce nebyla současně zálibou, nedělali bychom to.“
Zapsal jsem si jejich informace na papír a předal je panu Janásovi a pracovníkům CHKO
Mikulov. Ani v pozdějších letech nebyl chov ovcí zde zaveden, ekonomika je neúprosná.
Tolik tedy na vysvětlenou o současném stavu.

