OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
Březen 2012

číslo 6

Ze zasedaní Zastupitelstva obce
30.11.2011
V úvodu zasedání vystoupila paní Procházková,
pracovnice odboru územního plánování MěÚ Mikulov a
předala informace k novému územnímu plánu Klentnice
a zodpověděla dotazy občanů. V současné době byla
obci dodána zpráva o projednání návrhu zadání,
vypořádání se s požadavky dotčených orgánů a žádost o
vydání nového stanoviska k návrhu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- dodatek k závěrečnému účtu 2010.
- hospodářský výsledek MŠ Klentnice.
- rozpočtová opatření č. 3/2011 a 4/2011.
- rozpočtové provizorium na rok 2012 do doby
schválení rozpočtu na rok 2012, což by mělo být na
prvním zasedání zastupitelstva v roce 2012.
- záměry na prodej obecních pozemků, a to část
pozemku p.č. 189 v k.ú. Klentnice.
- prodej obecních pozemků schválených záměrem v k.ú.
Klentnice - p.č. 51/1, p.č. 2533, .2536, 2541, 2542,
2543, 2532, 2537, 2538, 2539, 2534 a 2579.
- projekt „IS v ulici pod kostelem – II. etapa“ a pověřilo
projektanta k provedení veškerých úkonů k územnímu
řízení a stavebnímu povolení potřebných k realizaci
projektu a čerpání dotací.
Starosta obce informoval:
- o problému s přístupem k pozemkům ve viniční trati (z
pozemku p.č. 326/5 na komunikaci p.č. 2510) a
pozemkům za zahradami od RD Minaříků po
Strouhalovi. Oba případy se řeší, pravděpodobně dojde
k odkupu části sousedních pozemků.
- že byla koncem listopadu dokončena úprava veřejného
prostranství na obecním pozemku p.č. 185/1 (ve dvoře
OÚ). Na základě veřejné soutěže tuto zakázku získala
a realizovala stavební firma Fr. Dvořáka. Celková cena
zakázky byla cca 344 tis. Kč. Na akci obec získala
dotaci z programu Rozvoje venkova JmK ve výši 150
tis. Kč. Plocha bude sloužit jako manipulační prostor
pro údržbu obce a uložení kontejnerů na suť a
nadměrný komunální odpad.
- že na jednání rady města Mikulov bylo přijato
usnesení doporučit zastupitelstvu utlumení činnosti ZŠ
Pavlovská z důvodu úspor. Starosta Klentnice navrhl
usnesení proti takovému návrhu. Přítomní zastupitelé
s ním souhlasili a pověřili ho k zaslání výzvy
mikulovskému zastupitelstvu k zachování provozu
školy v současném režimu.
- že 8.11.2011 proběhla kolaudace kabin TJ Sokol
Klentnice.

- o kulturních akcích, které se budou konat v měsíci
prosinec (více v části „Dění v obci“).

29.2.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- zadání územního plánu Klentnice.
- výši poplatku za svoz a likvidaci odpadu na rok 2012
(500,-Kč/rok dospělá osoba, 300,-Kč/rok dítě do 15
let, 500,-Kč/rok za objekt chataři a chalupáři).
- příspěvek na činnost TJ Sokol Klentnice ve výši
30.000,-Kč a Vinařskému sdružení Klentnice ve výši
15.000,-Kč.
- rozpočtové opatření č. 5/2011.
- návrh rozpočtu na rok 2012, který bude vyvěšen na
úřední desce. Jeho schvalování bude předmětem
jednání následujícího zasedání ZO
(více v části
Informace).
- inventuru majetku za rok 2011.
- záměry na prodej obecních pozemků v k.ú. Klentnice,
a to část pozemku p.č. 434/1, část p.č. 233/1, část p.č.
2332, část p.č. 495/1, část p.č. 251/2, p.č. 680/4 a p.č.
680/5.
- prodej obecních pozemků schválených záměrem v k.ú.
Klentnice – část p.č. 502/21, část p.č. 502/18, část p.č.
452/2, část p.č. 189.
- výkup pozemků od vlastníků z důvodu budování
přístupové cesty (ulice pod kostelem, viniční trať), část
p.č. 502/57, část p.č. 502/20, část p.č. 502/19, p.č.
322/7 o výměře 55 m2 za cenu 20,-Kč/m2, část p.č.
326/1 o výměře 54 m2 za 20,-Kč/m2 a za 25 Kč/m2
části pozemků p.č. 2651 (27 m2), p.č. 2652 (52 m2),
p.č. 2653 (73 m2), p.č. 2655 (13 m2).
- bezúplatný převod vodovodů v lokalitě A1, A2 a „za
zahrádkami“ na VaK Břeclav a.s..
- odměny členům výborů, kteří nejsou zastupitelé, ve
výši 2.000,-Kč/rok před zdaněním. Pokud bude mít
člen výboru účast na jednání nižší než 50%, odměna
mu nebude náležet.
- zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 163 a 492
pro EON – venkovní závěsná přípojka NN.
- Nařízení obce č. 1/2012, které mění a doplňuje
Nařízení č. 1/2011 a týká se změny způsobu vybíraní
parkovacího poplatku na parkovišti u vodárny. Nově
zde bude umístěn parkovací automat.
- změnu člena finančního výboru (za paní Hrychovou
paní Lysoňková) a změnu člena stavební komise.
Současně na člena stavební komise rezignoval pan M.
Dvořák a zastupitelstvo odsouhlasilo pana Fialu ml..
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Zastupitelstvo obce neschválilo:
- záměr na odprodej obecního pozemku p.č. 251/3, část
p.č. 2481.
Starosta obce informoval:
- že požádá Město Mikulov, aby spádovost klentnických
prvňáčků byla i na ZŠ Pavlovská (dosud nebyla).
- o změně v projektu ČOV (více v části Informace).
- že projednal na VaK Břeclav a.s. u Ing. Kasaly žádost
o plánované rekonstrukci hlavního vodovodního řádu
v obci a to na základě každoročního velkého množství

-

poruch na tomto díle, žádost bude projednána
v orgánech společnosti, o samotné rekonstrukci je
možné uvažovat v souběhu s podobnou akcí.
o investicích současného nájemce obecní hospody
(výměna oken, letní zahrádka pro cyklisty).
o instalaci zábradlí na opěrné zdi (bývalý pozemek
Malotů).
a poděkoval za přípravu a zdárný průběh kulturních
akcí (více v části Dění v obci).
o tom, že 3.3.2012 uspořádá MŠ Klentnice dětský
karneval.

* (Zdroj – Zápis o průběhu zasedání č. 7, 8 ZO obce Klentnice – www.klentnice.cz)

Vážení spoluobčané,
Obec Klentnice má od 10.03. 2010 platnou Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.1/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V letošním roce se poplatek za svoz odpadů měnit nebude. Zůstává tedy 500,-Kč za dospělou osobu a rok, 300,Kč za dítě do 15 let za rok, chataři a chalupáři 500,-Kč za rok a objekt. Osoby, které mají nahlášen trvalý pobyt
v obci, ale prokazatelně se zdržují v zahraničí, jsou od poplatku osvobozeny na základě čestného prohlášení.
Osvobozeny od poplatku jsou taktéž osoby hlášené k trvalému pobytu na OÚ Klentnice. Upozorňuji na to, že
dle článku 5 OZV je tento poplatek splatný nejpozději do 30.06. příslušného kalendářního roku. Poplatek se
pro tento rok platí na OÚ Klentnice u paní Věry Lysoňkové, tedy od 1. března do 30. června 2012. Vzhledem
k tomu, že se v mnoha případech stává, že občané nedodržují termín splatnosti poplatku a musejí být koncem
roku urgováni k jeho uhrazení, bude nadále uplatňován článek 7 OZV č.1/2010 – nezaplacení poplatku včas
nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů. Od 01.01. 2012 vybírá paní Lysoňková všechny poplatky – dle nájemních smluv, za
psy, za rekreační a ubytovací kapacitu, správní poplatky, hrobová místa atd.
Dále má obec od 10.03. 2010 v platnosti OZV č. 2/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Článek 2 odst. 4 hovoří o
tom, že narušením estetického vzhledu obce se pro účely této vyhlášky rozumí psaní a kreslení po plotech,
čekárnách, zdech, budovách a sloupech, odstavování vozidel bez registračních značek, autovraků a jiných
technicky nezpůsobilých vozidel na plochách veřejného prostranství a veřejné zeleně. Odstavování vozidel na
pozemních komunikacích se řídí zvláštními právními předpisy, např. zákonem o provozu na pozemních
komunikacích. Nešvar odstavování nepojízdných a nepojištěných autovraků bez registračních značek se
rozmáhá i v naší obci. Každé vozidlo, které nemá registrační značku je pro účel této vyhlášky nepojištěné a tudíž
nemá být na veřejně přístupném pozemku (a to jakémkoliv, nejenom účelové či místní komunikaci) odstaveno.
Ze strany mnoha spoluobčanů se vyskytlo několik výhrad a stížností na takto odstavená vozidla, která narušují
vzhled obce. V této věci jsem konal a mnohé se zlepšilo. Přesto ještě jednou vyzívám ty majitele vozidel, kteří
mají takto odstavený nepojištěný vrak, aby jej neprodleně z veřejného pozemku odstranili (nejlépe do
sběrných surovin nebo na vlastní pozemek).
Majitelé penzionů a ubytovacích zařízení upozorňuji na OZV č. 3/2009 o místním poplatku za ubytovací
kapacity, zvláště na článek 3 – sazba poplatku a článek 4 – splatnost poplatku.
Všechny Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webu obce nebo k nahlédnutí na OÚ v úředních
hodinách.
Bc. Roman Koprivňanský, starosta obce
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Strom
Dne 1.11. 2011 v 11.00 hod. si slavnostně vysadily a opentlily děti z MŠ
Klentnice za dětským hřištěm "platan kulovitý". Strom byl sponzorován
zahradní architektkou Ing. Kazcurovou. Pod jejím odborným vedením byl strom
vysazen a pokřtěn dětským šampaňským. "Tak ať roste, budeme jej zalévat a
chránit", doprovázeli slovy radosti
zúčastnění mladí sadaři.
Průvod světel
Dne 3.11. 2011 po setmění se vydal
průvod "Světlušek" na cestu po
vesnici. Na dětském hřišti bylo
přichystáno občerstvení a na závěr
byl vypuštěn lampión štěstí s
přáním, aby byli všichni zdraví,
spokojení a měli jsme se všichni
rádi. Akci organizovala MŠ Klentnice.

MŠ Klentnice

Mikulášský košt
10.12 pořádalo Vinařské sdružení
Klentnice ve spolupráci s OÚ Klentnice 4.
Mikulášský košt vín. Vystavovalo se 257
vzorků (182 bílých, 36 růžových a 39
červených) převážně mladých vín vinařů
z Klentnice a z přilehlých obcí kolem
Pálavy.
Vánoční setkání s důchodci
Na sobotu odpoledne 17.12. 2011 připravili zastupitelé a pracovníci obecního úřadu předvánoční posezení
s klentnickými seniory. Po úvodním přivítaní starosta pogratuloval těm, kteří v letošním roce 2011 oslavili kulatiny. Po
té následoval krátký program dětí MŠ Klentnice pod vedením paní ředitelky Papajové a paní učitelky Dostálové.
K poslechu a zpěvu zahrála cimbálová muzika Kasanica. Závěr patřil
klentnickým zpěvačkám, které si i tentokráte kromě zpěvu připravily
pro přítomné dárečky. Za pomoc při přípravě občerstvení děkuje
obecní úřad paní Romaně Slačíkové.
Vánoční koledování
Zpívání u obecního
vánočního stromečku
24.12. má již své stále
místo v klentnickém
kulturním dění. Pan
starosta při zahájení
přivítal a popřál všem
přítomným místním i přespolním krásné a klidné prožití vánočních
svátků, na půlnoční mši pozval klentnický pan farář. Jako každý rok
jsme si zazpívali známé koledy, ohřáli se vánočním punčem a
občerstvili se sladkostmi. Akci připravili zastupitelé obce, pěveckou
část organizovaly klentnické zpěvačky. Dík patří i panu Veselskému,
který se nám opět postaral o „Živý Betlém“.
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Vepřové hody
Letošní vánoční svátky byly okořeněny novou
kulturní událostí, a to „vepřovými hody“, které
pořádal místostarosta obce, pan Blaha, ve čtvrtek
29.12. od 13:00 hod., za pomoci jeho rodiny a přátel. Za lidové vstupné 50,-Kč bylo možné ochutnat tlačenku s cibulí,
ovárek, černou prdelačku a čerstvé teplé škvarky.
Příjemné odpoledne a podvečer byl zakončen
ohňostrojem. Výtěžek ze vstupného ve výši 4.600,Kč věnoval pan Blaha MŠ Klentnice. Poděkování za
pomoc patří panu Halámkovi, Presovi a Martínkovi.
Fašank
11.2.2012 pořádal ČSŽ tradiční průvod v maskách
zakončený večerní fašankovou zábavou. Průvodu se
zúčastnily masky všech věkových kategorií.
Počasíčko nám přálo. I když bylo hodně pod nulou,
sluníčko přesto svítilo. Tak jako v loni nám do kroku
v průvodu hrála na harmoniku pani Martina z
Rajhradic. K večerní taneční zábavě hrála hudba z
Pohořelic a všichni se dobře bavili. Zábava byla
zakončena tradičním pochováním basy.

Kulturní a společenské akce plánované na rok
2012
Únor
Březen
Duben

Červen

Srpen
Říjen
Prosinec

Fašank (11.2.) *
II. vinařský ples (25.2.) *
Dětský karneval (3.3.)
Velikonoce v Cafe FARA (7.-9.4)
Gulášfest (14.4.)
Pouť ke sv. Jiří (22.4.)
Vinný košt (28.4.)
Pálení čarodějnic (30.4.)
Hudební festival pod Sirotčím hrádkem (2.6.)
Turnaj v nohejbale
Dětský den
Krojované hody (4.8.)
Ukončení prázdnin – dětský den
II. Burčákové slavnosti (13.10.)
Mikulášská obchůzka
V. Mikulášská výstava mladých vín (8.12.)
Posezení s důchodci
Koledování u vánočního stromečku (24.12.)

(v průběhu roku bude upřesněn termín konání každé akce)
* již uskutečněno

Mateřská škola oznamuje
rodičům, že zápis do MŠ
Klentnice proběhne dne
18.4. 2012
od 15.30 - 16.30 hod.
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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Tříkrálová sbírka
Letos bylo v Klentnici vybráno pro Charitu ČR, oblastní
charitu Břeclav, celkem 11 127,- Kč. Poděkování patří
manželům Staňovým, kteří sbírku zajišťovali a také všem
občanům, kteří do sbírky přispěli.

Všechny věci musí být zabalené v igelitových pytlích
nebo v krabici, aby nedošlo k jejich poškození při
převozu. Za všechny darované předměty sdružení
děkuje.

Novinka v odpadech

Poděkování

STKO bude svážet společně s tříděným odpadem (žluté a
modré pytle) ještě textil v průhledných pytlích. Pytle budou na
OÚ a poté je bude rozdávat při svozu pytlů řidič ke každému
rodinnému domu. Termín zahájení svozu OÚ včas vyhlásí
(předpoklad březen 2012).

Mateřská škola Klentnice děkuje za sponzorské
příspěvky, které byly poskytnuty v průběhu roku 2011.
Za tyto finanční prostředky bylo zakoupeno pro děti
materiální vybavení tříd a školního dvorku. Děkujeme
sponzorům: Obecnímu úřadu Klentnice, společnosti
CAFÉ FARA, firmě PRONECO, rodině Peřinové,
Fichtlové, Kaczurové a panu Davidu Blahovi.
Ivana Papajová, ředitelka MŠ

Bioodpad – hodnocení za 3. a 4.Q/ 2011
Naše obec se v květnu 2011 připojila k systému třídění
bioodpadu. Těm občanů, kteří měli zájem, se pro bioodpad
přidělila hnědá biopopelnice. Pro obec je tento typ třídění
ekonomicky velmi výhodný, neboť 1 tuna komunálního
odpadu stojí obec cca 1 197,-Kč, zatímco 1 tuna BIO odpadu
jen 513,-Kč (včetně režie komunál 2 640,-Kč, BIO 1 450,-Kč
za tunu). STKO zasílá OÚ pravidelně tabulku, jak se
v Klentnici třídí odpad, v členění za jednotlivá čísla domů.
Podle hodnocení STKO si za 3. a 4. kvartál roku 2011 vedla
Klentnice následovně:
BIO
TKO
Celkem

3.Q (v kg)
10 979
14 616
25 595

% podíl
43
57

4.Q (v kg)
8 052
12 967
21 019

% podíl
38
62

Obec děkuje za kladný přístup k třídění odpadu. Nejvíce
bioodpadu vytřídila za 3.Q.2011 rodina pana A. Minaříka (246
kg), V. Pavlačky (225 kg) a V. Šafra (204 kg), ve 4.Q. rodina
A. Minaříka, J.Janáse a P. Prchala, každá 200 kg.. Na druhé
straně jsou mezi námi i takový občané, kteří bioodpad vůbec
netřídí a z obecního rozpočtu se na vývoz jejich dražšího
komunálního odpadu, pokud zohledníme zaplacený roční
poplatek za odpady (500,- Kč na dospělou osobu a 300,-Kč na
dítě do 15 let), ještě doplácí. Prosím zamyslete se vy, kterých
se to týká!!! Nejenom že bychom mohli použít uspořené
finanční prostředky na jiné prospěšnější účely pro všechny
klentnické občany místo placení odvozu odpadu jednotlivcům,
ale šetříte tím i životní prostředí

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov, poskytující sociální
služby pro občany z okraje společnosti, bude v naší obci
pořádat sbírku použitého ošacení ve dnech od 1.3. do
12.3.2012 vždy od 8:00 do 15:00 hod na OÚ Klentnice. Bude
se vybírat:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (min. 1m2)
- domácí potřeby – nádobí, skleničky (vše
nepoškozené)
- vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
- obuv, veškerou nepoškozenou
- hračky – nepoškozené a kompletní

Rozpočet na rok 2012
Návrh rozpočtu byl projednáván a schválen na 8.
zasedání Zastupitelstva obce. Návrh rozpočtu byl
připraven ve spolupráci s finančním výborem obce a je
sestaven jako vyrovnaný, tzn. že příjmová a výdajová
strana rozpočtu se rovnají a jsou ve výši 5.712.600,-Kč.
V průběhu roku se řeší změny v rozpočtu rozpočtovými
opatřeními (přesuny finančních částek), které vždy musí
odsouhlasit zastupitelstvo obce. Největší podíl na
příjmové straně zaujímají daně, místní poplatky a dotace
ze státního rozpočtu v celkové výši 4.713.800,-Kč. Podíl
jednotlivých daňových příjmů do rozpočtu obce se řídí
zákonem 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy
obci náleží:
a) 100 % výnosu z daně z nemovitostí
b) 30 % z výnosu záloh na daň a samotné daně z
příjmů fyzických osob, které mají na území
obce bydliště
(výnosem se rozumí část hrubého výnosu daně
zaevidované na splatnou daňovou povinnost)
c)

podíl na 19,93 % z celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty
d) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu
daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti, daně z příjmů fyzických osob vybírané
srážkou, daně z příjmů právnických osob
e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého
výnosu daně z příjmů fyzických osob
f) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu
daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti dle
počtu zaměstnanců v obci
(celostátním hrubým výnosem daně se rozumí peněžní
prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku
správcem daně, snížené o vrácené prostředky,
nezahrnuje pokuty a náklady řízení)
Procento, kterým se obec Klentnice podílí na procentní
části celostátního hrubého výnosu daní v roce 2012 (bod
c) až e)) je 0,003065. Počet zaměstnanců v obci je 134
(stav k 1.12.2010) a přepočtové procento v případě bodu
f) je 0,003041. Tyto procentní údaje vyhlašuje
Ministerstvo financí vyhláškou, vždy s účinností od 1.
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září běžného roku (tedy pro rok 2012 bylo vyhlášeno
k 1.9.2011).
Plán rozpočtu obce Klentnice na rok 2012 je k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu. K větším investičním akcím bude
tento rok patřit projekt a realizace ing. sítí a komunikace v
ulici pod kostelem. Dále zpracování a projednání nového
územního plánu, kde ½ hradí z dotace JmK, rekonstrukce
chodníků zámkovou dlažbou a oprava a přemístění sochy sv.
Leonarda, kde opět 50% dotací přispěje kraj. Obec počítá
s úpravou terasy nad přístavbou hospody, vybudováním
zastávky na spodním konci obce a vybudováním osvětlení
hřbitova.

a nákladů provoz obnáší. Dále místo objektu ČOV bude
vybudována pouze podzemní jímka s malým nadzemním
objektem, odkud bude centrálně čerpáno do Mikulova.
Zamezí se tím znečištění ovzduší v okolí ČOV, ke
kterému by jinak došlo. Časový horizont výstavby
samotného díla je ovšem neznámý, nyní budou
pokračovat projekční práce a poté administrování
dotačního titulu. Jako obec ležící v CHKO a v blízkosti
volního díla Nové Mlýny máme velkou šanci dosáhnout
na dotaci. Vše je ovšem otázkou jaké budou nadále
Evropské dotace a jak bude Envi agentura úspěšná
v jejich získání.
Bc. Roman Koprivňanský, starosta

Informace ke změně projektu ČOV Klentnice
Dne 26.01. 2012 jsem projednal společně s místostarostou
osobně v Olomouci na Envi agentuře schválenou změnu Plánu
rozvoje VaK JmK. Tato změna bude projednána
v zastupitelstvu JmK a řeší likvidaci splaškových vod
v Klentnici způsobem tlakového vedení na síť a ČOV Města
Mikulov. Nyní bude projektant (Envi agentura) na základě
dodatku mandátní smlouvy pokračovat v projektu dle této
změny PRVKUK. Tedy zhruba za rok se podařilo prosadit do
plánu JmK tuto změnu a Obec Klentnice s největší
pravděpodobností nebude čistit splaškové vody na vlastní
ČOV, ale povede je tlakovým vedením do Mikulova
s připojením u bývalých kasáren. V první řadě to má výhodu
značných ekonomických úspor následným provozem, protože
každá obec, která provozuje vlastní ČOV ví, kolik prostředků

Jednota informuje
Společnost Jednota, spotřební družstvo v Mikulově
provádí ve dnech od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012
aktualizaci členské základny. Občany, kteří jsou členy
družstva a nejsou držiteli karty věrnostního systému
COOP Club, žádáme, aby se informovali na nejbližší
prodejně
Jednoty,
internetových
stránkách
www.jednota.cz, případně na ředitelství družstva a
provedli aktualizaci svých údajů. Děkujeme.

OZNÁMENÍ
Od 21.4. do 4.6.2012 bude uzavřena z důvodu rekonstrukce
prodejna COOP Klentnice. Prodej základního sortimentu bude
zajištěn v pojízdné prodejně denně od 6:00 – 10:00 hod.

Svoz odpadu v roce 2012
Termíny svozu odpadu v roce 2012 se nemění oproti roku 2011
komunál + papír a plast

vždy v liché týdny v úterý - počínaje 3.1.2012

bioodpad

vždy v sudé týdny v úterý počínaje 10.1.2012

Kalendář svozu 2012
TKO

3.1.
3.7.

17.1.
17.7.

31.1.
31.7.

14.2.
14.8.

BIO

10.1.
10.7.

24.1.
24.7.

7.2.
7.8.

21.2.
21.8.

28.2.
28.8.
6.3.
4.9.

13.3.
11.9.
20.3.
18.9.

27.3.
25.9.
3.4.
2.10.

10.4.
9.10.

24.4.
23.10.

8.5.
6.11.

17.4.
16.10.

1.5.
30.10.

15.5.
13.11.

22.5.
20.11.
29.5.
27.11.

5.6.
4.12.
12.6.
11.12.

19.6.
18.12.
26.6.
25.12.
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TJ Sokol Klentnice zve všechny své příznivce k utkání jarní části sezony 2011/2012. Po ukončení podzimní části se tým
nachází na devátém místě s devíti body. Jarní část soutěže pokračuje desíti utkáními z nichž pět bude sehráno na
domácím hřišti.

Přehled zápasů
TJ Sokol Klentnice
IV. třída, skupina B, dospělí
Jaro 2012
zápas

datum

den

čas

kolo

8. 4.

NE

15.30

15

Sokol Klentnice – D. Dunajovice
:

15. 4.

NE

10.00

16

Cvrčovice B - Sokol Klentnice
(hřiště Pasohlávky) :

22. 4.

NE

16.00

17

Sokol Klentnice – H. Věstonice A
:

29. 4.

NE

10.00

18

V. Dvůr - Sokol Klentnice
:

6. 5.

NE

10.00

19

Přibice B - Sokol Klentnice
:

13. 5.

NE

16.30

20

Sokol Klentnice – Pohořelice B
:

19. 5.

SO

15.30

21

Mikulov B - Sokol Klentnice
:

27. 5.

NE

16.30

22

Sokol Klentnice - Vranovice
:

3. 6.

NE

16.30

13

Sokol Klentnice – Březí B
:

10. 6.

NE

16.30

12

Pasohlávky - Sokol Klentnice
:

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.května 2012.
Další číslo vyjde v měsíci červen 2012
Náklad 170 ks
Za tiskové či jiné chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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