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Vážení spoluobčané,
Jsem tu opět po čtyřech měsících pro Vás, abych Vás informoval o tom, co se v naší vesnici událo. Uplynulé
období bylo velmi plodné jak ze strany zastupitelstva obce, tak ze strany našich zájmových organizací. V dnešním čísle si
můžete přečíst mimo jiné informace ze dvou zasedání zastupitelstva, krátké reportáže z kulturních akcí, najdete zde i
problematiku likvidace odpadu a bioodpadu a různé jiné zajímavosti.
Také bych Vás rád touto cestou vyzval k větší spolupráci. Velmi rád bych uvítal Vaší větší angažovanost na mých
stránkách. K tomuto účelu jsem zřídili i stránku na facebooku – Občasník obyvatel Klentnice.
Váš Občasník

Ze zasedaní Zastupitelstva obce
7.3.2011
Před samotným zahájením zasedání složil pan M.
Křižák slib jako nový zastupitel (náhradník za
rezignaci zastupitele Ing. Petra Gondáše).
V úvodu zasedání zastupitelstva vystoupil velitel
městské policie Mikulov, pan Jiří Hamerník,
s nabídkou služeb městské policie v obci Klentnice.

-

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

- zadání a pořízení nového územního plánu obce

-

-

-

(platnost původního byla ukončena k 31.12.2010),
územní plán bude zpracováván cca 2 roky, prvním
krokem bude zadání veřejné soutěže na zpracovatele
ÚP
předsedu finančního výboru, Janu Rapantovou,
člena kontrolního výboru, Ing. Matouše Životka
doplnění jednacího řádu v tom smyslu, že každý
občan, který bude chtít pořizovat zvukový či
obrazový záznam, si před začátkem jednání vyžádá
souhlas všech přítomných občanů, mimo členy
zastupitelstva.
prodeje obecních pozemků:
• část p.č. 371 dle GP, p.č. 373 o výměře 48 m2 a
p.č. 388 o výměře 21 m2 s věcným břemenem
(pan Minařík)
• p.č. 94 bude dle GP rozdělen na tři části (1/3
ponechána v majetku obce, 1/3 pan Langer a 1/3
paní Křížová)
• p.č. 105 o výměře 25 m2 (paní Papajová)
• p.č. 98 o výměře 144 m2 a p.č. 99 o výměře 28
m2 (paní Čerstvá)
• část p.č. 648/3 dle GP (pan Dvořák)
• p.č. 737/5 o výměře 9 m2 (manž. Hálovi)
záměry na prodej obecních pozemků:
• část pozemku p.č. 29
• část p.č. 233/1 v rozsahu 20 x 2 m

-

• p.č. 216 o výměře 141 m2 a část p.č. 215 o
výměře 160 m2
• p.č. 159 o výměře 1201 m2 k výstavbě bydlení ,
lhůta k podání nabídek do 30.7.2011 (nejnižší
možná nabídka 400,-Kč/m2)
• část p.č. 2635 o výměře 8600 m2
ZO nesouhlasilo se záměrem prodat část obecního
pozemku p.č. 189.
žádost TJ Sokol Klentnice o finanční podporu na rok
2011 ve výši 40.000,-Kč (na činnost oddílu dle
předložených dokladů)
rozpočtová opatření č. 7/2010
poplatky za svoz komunálního odpadu na rok
2011 (500,- Kč, děti do 15 let 300,-Kč).

Starosta obce informoval:
- o snížení poplatku za provoz obecních webových
stránek o 50 % (webhosting) a jejich obnovu za
částku 3.500,-Kč,
- o snížení nájmu panu Veselskému počínaje rokem
2010 z důvodu nejasné perspektivy jeho dalšího
působení v bývalém klentnickém lomu (pony-ranč)
- o nájmech pro AGRO Měřín u obecních pozemků
v celkové rozloze 1,2016 ha s dobou nájmu do
31.12. 2011 s ročním nájmem 1000,- Kč/ha a na
dobu neurčitou s ročním nájmem 2000,- Kč/ha
- o zasedání stavební komise dne 23.2.2011
(doporučení pro ZO), o zasedání inventarizační
komise dne 2.3.2011 (inventura majetku na sále, MŠ
a OÚ)
- poděkování za uspořádání fašankového průvodu a
zábavy Svazu žen a za uspořádání I. vinařského
plesu Vinařskému sdružení Klentnice
- o konání společenských akcí v následujících
měsících, o sčítání lidu a o nájemní smlouvě (sečení,
pastva) s panem Hrychem v lokalitách školní
zahrada, starý klentnický sad a pod kostelem
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27.4.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- rozpočet Obce Klentnice na rok 2011, přičemž
příjmy a výdaje jsou vyrovnané
- dodavatele na zakázku „Obnova veřejného
prostranství v obci“ (tj. úprava parkovací plochy
vedle OÚ). Dle veřejné soutěže a doporučení
výběrové komise jím bude firma IS Hodonín. (viz.
rubrika Informace)
- zásady pro poskytování cestovních náhrad
- návrh předběžné prodejní ceny obecních pozemků
ve viniční trati ve výši cca 5,-Kč
- prodeje obecních pozemků:
• část pozemku p.č. 29 za 23,-Kč/m2 (pan Janás)
• část p.č. 233/1 v rozsahu 20 x 2 m za 21,- Kč/m2
(paní Borecká)
• p.č. 216 o výměře 141 m2 a část p.č. 215 o výměře
160 m2 za 21,-Kč/m2 (manž. Strouhalovi)
• část p.č. 2635 o výměře 8810 m2 a p.č. 2635/5 o
výměře 134 m2 za 10,- Kč/m2 (pan Hrnčíř)
- záměry na prodej obecních pozemků:
ZO nesouhlasilo se záměrem prodat pozemek p.č.
32/2 a část pozemku p.č. 648/3. Pozemky zůstanou
v majetku obce.
- pověřilo kontrolní výbor ZO Klentnice k projednání
žádosti pana Kopřivy
- nájemní smlouvy obecních pozemků pro Agro
Měřín a pověřilo starostu k jejich podepsání
- poplatky za parkovné:

-

-

parkoviště u vodárny - 30,-Kč za motocykl a osobní
vozidlo, 100,-Kč za autobus, vždy nejdéle na 12
hodin (podrobněji v rubrice Informace)
parkoviště před sklepy – 500,-Kč/rok
plánovací smlouvy a umístění staveb v pozemku
pana Noska (p.č. 26/1) a pana Hrnčíře (p-č- 499/3 a
499/16)
finanční dar pro MAS Mikulovsko ve výši 10.000,Kč za pomoc při zpracování žádosti a získání dotace
z Programu rozvoje venkova SZIF (cca 550 tis. Kč)
– parkovací plocha vedle OÚ
změnu v projektu ČOV – tažení splaškových vod na
ČOV Mikulov

Starosta obce informoval:

- o svozu komunálního odpadu a bioodpadu
-

-

(podrobnější informace níže a v rubrice Informace)
o brigádě TJ Sokol Klentnice dne 21.5.11 –
vyčištění svahu od hřbitova směrem k ranči
(likvidace náletových dřevin a staré trávy) –
pracovníci OÚ
o výřezu náletových dřevin pod Sirotčím hradem a
následné brigádě organizované CHKO Pálava dne
30.4.2011
o kulturních akcích konaných o víkendu 30.4. 1.5.2011
o 66. výročí osvobození naší obce Rudou armádou

* (Zdroj – Zápis o průběhu zasedání č. 3, 4 ZO obce Klentnice – www.klentnice.cz)

Svoz odpadu
Termíny svozu odpadu od 17.5.2011 budou následující:
komunál + papír a plast: 24.5.,7.6, 21.6. atd. vždy v liché týdny - úterky zůstávají
bioodpad: 17.5., 31.5.,14.6. atd. vždy v sudé týdny v úterý

Inzerce
Prodám krbové a palivové dřevo DUB, BUK. Délka
(štípané) 25 - 33 – 50 cm. Cena 8500 Kč za 8 kubíků =
1 fůra. DOVOZ ZDARMA. Tel. 604 618 978
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Fašank, karneval
Začátkem března, 5.3.2011, uspořádal Svaz žen fašankovou
obchůzku obcí, kterou završilo večerní pochovávání basy. Další
vydařenou akcí v březnu byl dětský karneval v sále místního
pohostinství, o kterou se organizačně postaraly paní ředitelka a
paní učitelka z MŠ za pomoci pracovnic OÚ. Pro děti měly
připraveny různé soutěže, za které byly děti odměněny
sladkostmi a také dortem, který pro děti
upekla maminka paní Peřinová.

Osvobození Klentnice
U příležitosti 66. výročí osvobození naší obce se sešli
zástupci Obce a Občanského sdružení Občané pro
Klentnici, aby uctili památku padlých vojáků Rudé
armády položením věnce a kytice.
Z historie …
Dne 23. dubna 1945 byla obec Klentnice osvobozena
oddíly 375. Střelecké divize, 27. Gardového střeleckého
sboru, 7. Gardové armády, 2. Ukrajinského frontu. Při
osvobození obce Klentnice padlo 11 vojáků z 375.
Střelecké divize. Osvobození Klentnice si vyžádalo
značné materiální škody, bylo zničeno 15 domů a 27
domů bylo těžce poškozeno.
Osvobození Klentnice bylo součástí jarní ofenzívy 2.
Ukrajinského frontu, velitel maršál Sovětského svazu
R.J. Malinovskij v síle šesti armád. Pro útok bylo
soustředěno celkem 352 300 vojáků, 6 160 děl a
minometů, 264 tanků a samohybných děl a 637 letadel.

Proti nim stála německá 8. armáda podléhající skupině
„Jih“, velitel Generál der Gebirgstruppe H. Kreysing.
Těžké boje na území našeho okresu se odehrály na
přístupu k Lanžhotu, kde německá obrana využila
rozvodnění řek Moravy a Dyje a upuštěním Vranovské
přehrady vzniklo pod Lanžhotem umělé jezero, široké
více jako jeden kilometr. Útočící sovětské jednotky
(kozáci) bojovaly na tomto úseku fronty téměř týden.
Dne 11. dubna 1945 večer bylo městečko Lanžhot
osvobozeno.
Osvobození naší vlasti Sovětskou a Americkou
armádou bylo v novodobých dějinách naší země
významným a přelomovým bodem a jen velmi těžko
můžeme odhadnout ze současného pohledu osud
našeho národa, pokud by nebyl zcela a bezpodmínečně
poražen nacismus a fašismus.
Členové Občanského sdružení
Občané pro Klentnici
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Brigáda 30.4.2011
Brigáda organizovaná CHKO Pálava na
vyčištění a zpracování vyřezaných náletových
dřevin v oblasti kolem Sirotčího hradu a pod
ním. Dřevo je uloženo na OÚ pro další
využití při různých společenských akcích.

Kulturně bohatý víkend 30.4. – 1.5.2011
zahájila v sobotu dopoledne Výstava vín,
kterou
pořádalo
Sdružení
vinařů
Klentnice. K ochutnávce bylo vystaveno
téměř 400 vzorků. Nejlépe hodnoceným
bílým vínem bylo vyhlášeno Veltlínské
zelené a červeným vínem Cabernet Moravia, obě od pana Beránka
z Břeclavi. Byla udělena i cena starosty za nejlépe hodnocený vzorek
klentnického vinaře, kterou za bílé víno získal pan Mačenka (Sauvignon) a
za červené víno pan Michna (André). K poslechu zahrála cimbálová muzika
Lália.
Kromě degustace se o zábavné odpoledne postaral i místní Svaz žen
s čarodějnickým průvodem a následným „Pálením čarodějnic“ na
fotbalovém hřišti. Počasí sice moc filipojakubské noci nepřálo, ale i přesto
čarodějnice
přilétly a jejich
rej trval až do
pozdních
nočních hodin.
Technickou pomoc poskytly zdatní fotbalisté z našeho
klentnického oddílu.
V neděli se uskutečnila církevní pouť ke sv. Jiří pod záštitou
Café Fara a za pomoci Obce Klentnice. Mše se tentokráte
kvůli počasí nekonala pod Sirotčím hrádkem jako každý rok,
ale v kostele. Živé sochy světců podél cesty až k hradu a
odpolední divadelní hra o sv. Jiřím v podání členů Malého
divadla kjógenu proběhly tak jak jsme zvyklí. Určitou
příjemnou změnou oproti předešlým letům bylo vystoupení
cimbálové muziky „Klaret“ v prostorách Café Fara .

Výstava vín
Pálení čarodějnic
Pouť ke sv. Jiří

TJ Sokol Klentnice připravuje:
V sobotu dne 28.5.2011 pořádá TJ Sokol Klentnice brigádu. Sraz všech členů v 8:30 před
obchodem. Účast všech členů povinná.
V sobotu dne 4.6.2011 pořádá TJ Sokol Klentnice ve spolupráci se Svazem žen dětský den.
Začátek dětského dne ve 14:00 na fotbalovém hřišti. Zveme všechny děti a jejich rodiče.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po ukončení zimního období začal každý z nás dělat pořádek kolem svého domu, na zahrádce nebo na dvoře. Úklid
veřejných prostranství, chodníků, veřejné zeleně a jiných obecních pozemků prováděla obec prostřednictvím
zaměstnanců. Často se ovšem letošní jaro stávalo, že na místech, která obec uklidila, se následující dny objevil znovu
nepořádek. Jednalo se zejména o starou trávu, větve ale i komunální odpad. Někteří spoluobčané řeší likvidaci takového
odpadu jeho prostým odložením na obecním pozemku nebo do lesa za zahradu. Dále ať se stará obec nebo vlastník lesa.
Oblíbeným místem tvoření různých nelegálních skládek je např. „chodník lesíkem“ nad zahrádkami od RD Rampáčků
po hájovnu.
A nyní něco málo paragrafů. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v § 47 odst.1 písm. d) říká:
„Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení a nebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství“. Je tedy zřejmé, že každý, kdo koná, jak jsem
popsal výše, se dopouští přestupku či správního deliktu. Dále stejný zákon v § 47 odst. 1 písm. g) říká: „Přestupku se
dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení“. Vyjímku ze zabrání veřejného prostranství může udělit obecní úřad dle Vyhlášky č.4 platné pro
Obec Klentnici. Tato vyhláška stanoví výši poplatků za zabírání veřejných prostranství, ale taktéž umožňuje dle čl. 9
osvobodit od poplatku stavebníky nejdéle však na dobu 3 roky. Článek 11 vyhlášky však stanoví, že poplatník je
povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Tedy
uložení různých stavebních materiálů, písku apod. před domy u chodníku, a to i po dobu několika let, je přestupkem dle
z.č. 200/1990 Sb. Obec, potažmo starosta obce, je tedy povinen konat a tato pochybení řešit např. i cestou oznámení
správnímu orgánu. Žádám tedy občany, kteří mají na obecních pozemcích uložen různý nepořádek (elektroodpad,
nepotřebné stavební materiály apod.), aby tento byl neprodleně odstraněn. Větve, listí, trávu může každý z nás uložit do
popelnice s bioodpadem, nebo kontejneru objemu 1100L uloženém za hřbitovem, na horním parkovišti a u obchodu (na
OÚ je stále dostatek „biopopelnic“ pro zájemce, obec zdarma přistaví k domu). Nebezpečný odpad a elektroodpad se
sváží 2x ročně (jaro, podzim) od obecního úřadu, svoz je vždy dopředu několikrát hlášen. Dále je možno ve dvoře OÚ
uložit do kontejneru nadměrný komunální odpad (skříně, postele...) bez poplatku a za poplatek do kontejneru suť. Toto
uložení vždy hlaste účetní OÚ, která Vám umožní vstup do objektu.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v § 58 odst. 2 říká: „Obec může uložit pokutu až do výše 100 000,-Kč osobě
uvedené v odst.1, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že naruší vzhled
obce“. Je tedy zřejmé, že každý má povinnost udržovat pořádek nejen na veřejných plochách, ale i na svém vlastním
pozemku. Zejména pak, pokud je tento součástí veřejného prostranství, tedy všem na očích.
Zastupitelstvo Obce Klentnice schválilo dne 09.03. 2010 Obecně závaznou vyhlášku (dále OZV) č.2/2010 k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně. Cílem této vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce. Článek 2 odst. 1 vyhlášky stanoví: „Každý je
povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejných prostranství a nenarušil estetický vzhled obce“.
Ovšem jsou u nás v obci i tací, kteří nedají ani na několikeré dobré slovo a upozornění starosty obce. Úpravu okolí
svého domu nejenže zanedbávají, ale dále shromažďují nepořádek a neudržují čistotu. Podobné je to s dodržováním
OZV č.3/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Klentnice (obě výše uvedené
vyhlášky jsou zveřejněny na webu obce). Každý vlastník psa, chovatel či doprovázející osoba má za povinnost na
veřejných prostranstvích v obci psa opatřit náhubkem či vodítkem. Je zcela samozřejmé i s odkazem na OZV
č.2/2010, že každý po svém psovi odklidí exkrement z chodníku či veřejné zeleně. Bohužel se stává velmi často, že psi
běhají zcela na volno, bez náhubku, bobky dělají kdekoliv a páníček nikde. Uniká mi tedy smysl, proč si někteří
chovatelé pořizují psy či kočky, když je následně venčí stylem vypuštění na ulici. Bohužel i pro tyto delikty muselo být
již několik občanů řešeno správním orgánem. Když pominu znečištěná veřejná prostranství, zásadně mi vadí riziko
napadení dítěte nehlídaným psem.
Častým argumentem pro jednání, které popisuji výše je, že žijeme na vesnici a tady platí jiná pravidla než ve městě. To
beru, ovšem vše má své hranice. Taky jsme obcí s několika tisíci návštěvníky během jednoho víkendu a Klentnice leží v
nádherném místě CHKO Pálava. Drtivá většina občanů má kolem svého domu vzorný pořádek a taktéž si nikdo z nás
nepřeje napadení dítěte psem. Děkuji proto všem, kteří udržují pořádek kolem svých domů, na předzahrádkách a taky
na veřejné zeleni. Děkuji všem, kteří se řádně starají o své miláčky a nenechají je znečišťovat obec. Děkuji taky všem,
kteří ukládají a třídí odpad kam patří, ovšem o tom už najdete článek ředitele STKO v jiné části Občasníku.
Bc. Roman Koprivňanský
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Zakázka „Veřejné prostranství kolem OÚ“

Parkovné

Dne 12. května začala realizace díla "obnova veřejného
prostranství kolem OÚ Klentnice". Na základě veřejné
soutěže je dodavatelem zakázky firma Inženýrské
stavby Hodonín, technickým dozorem investora je pan
Ladislav Vagner. Celková cena za dílo je 660 648,-Kč,
přičemž dotace Státního zemědělského intervenčního
fondu činí 545.812,-Kč. Bude se provádět zpevnění
ploch kolem OÚ z obou stran z důvodu zajištění
parkování vozidel. Při pohledu čelně k budově OÚ
vlevo vznikne prostor pro uložení kontejneru pro
nadměrný komunální odpad, kontejneru pro suť popř
stání vozidel zaměstnanců OÚ a MŠ. Vpravo od
budovy OÚ vznikne pět parkovacích míst pro
veřejnost, tedy návštěvy OÚ a MŠ. Tento prostor již
nebude zaplocen a bude označen dopravní značkou
parkoviště. Dále dojde k odstranění nevzhledné
obrostené zdi směrem k RD Nešporů. Vystavěn bude
základ se zídkou ze ztraceného bednění a dále osazen
kovový plot, který byl dříve součástí dětského hřiště.
Celkově tak dojde k rozšíření parkovacích míst u OÚ a
zlepšení vzhledu okolí centra obce. Akce musí být
předána dle smlouvy do 30 dnů. Na tuto akci bude
navazovat realizace vyvýšeného bezpečnostního
přechodu před budovou OÚ.

Zastupitelstvo Obce Klentnice rozhodlo formou
Nařízení obce č.1/2011 o zpoplatnění parkoviště na
spodním konci obce "u vodárny". Poplatek činí u
motocyklu a osobního vozidla 30,-Kč max. po dobu 12
hod, u autobusu 100,-Kč max. po dobu 12 hod. Ten,
kdo zde parkuje, má povinnost uhradit poplatek ve
stánku s občerstvením nebo u osoby pověřené OÚ
Klentnice. Výše poplatku je stanovena tak, aby
návštěvníci obce neparkovali vozidla v obci či na
chodnících. Poplatek lze po zkušební době změnit.
Nařízení č.1/2011 je zveřejněno na webu Obce
Klentnice.

Pozemky v malé viniční trati
Obec Klentnice požádala Pozemkový úřad Břeclav o
zaměření obecních pozemků v malé viniční trati. Jedná
se o pozemky po pozemkové úpravě parcelních čísel:
2409, 2532, 2533, 2534, 2536, 2537, 2538, 2539, 2542,
2564, 2579, 2541 a 2543. K tomuto zaměření dojde
zhruba do poloviny měsíce června 2011. Občané, kteří
na těchto pozemcích hospodaří, budou obcí vyzváni k
účasti na zaměření. Dále budou osloveni, zda mají
zájem pozemky odkoupit. V případě jejich nezájmu
budou obcí osloveni další zájemci.

Autolékárničky
Pro organizaci Adra se vybralo a odeslalo 12 ks
lékárniček ze sbírky občanů pro humanitární účely.
Obecní úřad děkuje

Bioodpad
Dobrý den, vážení spoluobčané,
obdrželi jste speciální nádobu na třídění bioodpadu. Tuto bude Vaše svozová firma STKO spol. s r.o. vyvážet každé
sudé úterý, počínaje 17. květnem. Dále tedy 31. května, 14. července. 28. července, 12 srpna atd. atd.
Prosím, dávejte do nádoby jen to, co do ní patří. Seznam těchto komodit naleznete na nálepce na nádobě a v přiložených
informačních materiálech. Pokud bude obsah nádoby silně znečištěn plasty, sutí, nebo jiným biologicky
nerozložitelným odpadem, budeme nuceni neprovést její svoz, abychom neznehodnotili všechen bioodpad ve svozovém
vozidle.
Z Vašeho bioodpadu vyrobí blízká kompostárna kompost, který je výborným hnojivem obohacujícím půdu zejména o
důležitou organickou hmotu.
Abychom Vám učinili třídění bioodpadu co nejkomfortnější, přikládáme také biologicky rozložitelné sáčky, do kterých
můžete bioodpad vložit, zavázat a i se sáčkem prostě vhodit do popelnice. Sáček nebude nikde poletovat,
v kompostárně se zcela rozloží. Místo těchto sáčků nelze použít běžné polyethylenové sáčky.
Bioodpad není nutné dávat do sáčků. Může být vhozen i přímo do popelnice nebo ho lze balit do novinového papíru.
Jsou přiloženy pouze proto, abychom Vám učinili třídění bioodpadu příjemnější tím, že můžete například kuchyňské
zbytky vložit přímo do nich a nemuseli mít v kuchyni další odpadkový koš.
Biologicky rozložitelné sáčky se rozloží, i když je ponecháte dlouho naplněné odpadem. Proto je třeba je po naplnění
během dne, nebo dvou odnést do popelnice.
Budete-li v budoucnu potřebovat další biodegradabilní sáčky, obdržíte je v sídle společnosti STKO spol. s r.o. na adrese
Brněnská 65, Mikulov, popřípadě na obecním úřadě.
Důvodů proč třídit bioodpad je několik:
- Ukládá nám/Vám to platná legislativa: Do roku 2010 jsme se zavázali Evropské unii snížit hmotnost bioodpadů
ukládaných na skládky o 25 % v porovnání s rokem 1995, a dokonce o 50 % do roku 2013. Tento cíl Česká republika
neplní a bude za něj platit Bruselu vysoké pokuty. To samozřejmě promítne zákonodárce do ceny odpadového
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hospodářství, například dalším zdaněním skládek, nebo zvýšením poplatků za odpadové hospodářství občanů, jak jste
mohli zaznamenat z článků uveřejněných nedávno v médiích.
500 Kč za občana ročně totiž již žádné obci nestačí na krytí nákladů na jejich odpady.
- Dalším důvodem je ekonomické hledisko. Bioodpad tvoří až 60 % směsného komunálního odpadu. Když se nám
podaří vytřídit ze směsného komunálního odpadu uspokojivé procento bioodpadu a spokojíme se se svozem
komunálního odpadu jednou za 14 dní a bioodpadu také jednou za 14 dní, můžeme obci – a tedy i nám občanům –
snížit náklady na odpadové hospodářství. Odstranění 1 tuny směsného komunálního odpadu stojí více než 1100 Kč,
zatímco výroba kompostu z tuny bioodpadu stojí měně než 500 Kč.
- Neposlední opodstatnění třídění bioodpadu je ochrana životního prostředí. Sypat odpad na skládky, které zde necháme
jako toxické hory následujícím generacím rozhodně našemu životnímu prostředí a životnímu prostředí našich dětí
neprospívá. Má tedy rozhodně smysl, snažit se tyto toxické hory – když už musí vznikat - tvořit pokud možno nejmenší.
Tomáš Hlavenka, STKO spol. s r.o.

Údaje o obyvatelstvu
Dle údajů Českého statistického úřadu žilo v naší obci k 31.12.2010 celkem 520 občanů včetně klientů instituce „Srdce
v domě“, což je o pět méně než v roce 2009. Z tohoto počtu bylo 219 mužů (tj. 42 %) a 301 žen (tj. 58 %). Průměrný
věk v naší obci je 43,7 let (u mužů 37,6 let a u žen 48,1 let). V roce 2010 zemřelo šest občanů.

Narození v roce 2010:
Adéla Grňová
Matyáš Kňourek

Blahopřejeme jubilantům v roce 2011:
11.8.2010
17.8.2010

Prvním občánkem v roce 2011 byl
Matouš Hála - 29.1.2011

75 let
Josef Janás

70 let
Vlasta Šoltysová

Miloslav Hříba
Jiří Fiala
Jaroslav Pazour
Marie Kalusová

Věra Grunová
Vlasta Pazourová
Bohuslav Gruna
Marta Janásová

Nejstaršími občany Klentnice jsou Ladislav Obůrka, Františka Pavlincová a Cecílie Mimochodková (87 let).

Upozorňuji občany na splatnost poplatku za odpad do konce června
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Obec Klentnice a mezinárodní vazby CHKO Pálava
V roce 1986, tedy 10 let po vyhlášení (1976) Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava, byla dekretem UNESCO v
rámci Programu člověk a biosféra vyhlášena, ve stejném vymezení jako již existující CHKO, Biosférická rezervace
(BR) Pálava a byla tak uznána jako součást mezinárodní sítě biosférických rezervací. Tato síť chráněných ukázek
světových ekosystémů je určena k zachování přírody a vědeckému výzkumu pro potřebu lidstva a umožňuje přijmout
směrodatná rozhodnutí proti negativním vlivům člověka na toto přírodní prostředí. V České republice je takto oceněno
celkem šest podobných území, z nichž dvě jsou chráněna jako národní parky (KRNAP, Šumava) a zbývající pak jako
CHKO (Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Třeboňsko). Území BR Pálava bylo rozčleněno zonací na nejcennější centrální
zónu core area (11 %), nárazníkovou zónu buffer zone (36 %) a přechodovou zónu transition zone (53 %). V roce 2003
pak byly završeny snahy o rozšíření území biosférické rezervace o sousední Lednicko-valtický areál a lužní lesy na
soutoku Moravy a Dyje a na Tvrdonicku, a vznikla tak podstatně větší Biosférická rezervace Dolní Morava. Obdobně
je to i s tzv. Karpatskou úmluvou, tedy se začleněním Mikulovské vrchoviny (Pálava) ke Vnějším Západním
Karpatům a do dohod několika evropských států o ochraně karpatské krajiny a přírody. Podpis obecně formulované
úmluvy iniciovala v roce 2003 Ukrajina. Obec Klentnice je celým svým katastrem začleněna do biosférické
rezervace, stejně tak se na celý katastr vztahuje i Karpatská úmluva.
Mezinárodní (Ramsarská) konvence o ochraně mokřadů zasahuje Mokřadem dolního Podyjí, přesněji územím
NPR Křivé jezero také do CHKO Pálava, nikoli však k obci Klentnice. Tato část mokřadu se nachází v místě původního
souvislého komplexu lužních biotopů podél řeky Dyje a Moravy. Mokřad celý je začleněný do triletrálniho
mezinárodního mokřadního území na pomezí České republiky, Slovenska a Rakouska. Území obce Klentnice se
vztahy a vazby k Mokřadu dolního Podyjí netýkají.
Nejnovější mezinárodně významnou ochranářskou aktivitou v CHKO Pálava je vymezení území a
naplňování povinností v souvislosti se soustavou Natura 2000. Správa CHKO Pálava tak vydává stanoviska k
záměrům a koncepcím, jimiž mohou být dotčeny Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblast (PO) Pálava.
V kompetenci Správy CHKO Pálava je celkem osm EVL (Děvín, Klentnice - kostel Sv. Jiří, Stolová hora, Milovický
les, Niva Dyje, Slanisko u Nesytu, Svatý kopeček u Mikulova a Turold), z nichž první tři jsou přímo vázány na
klentnický katastr. EVL Děvín a Stolová hora se územně překrývají s již vyhlášenými maloplošnými zvláště
chráněnými územími podle národní legislativy (zákon o ochraně přírody a krajiny), a to v kategorii národní přírodní
rezervace, a proto zde Natura 2000 nepřináší nová, přísnější omezení. Půda klentnického kostela, která je do soustavy
Natura 2000 začleněna pro významnou letní kolonii netopýrů, je součástí soukromého majetku a letos byla provedena
celková rekonstrukce střechy kostela a tak lze předpokládat, že nebudou potřeba nová ochranná opatření. Obce
Klentnice se "naturová" omezení v podstatě nedotknou.
CHKO Pálava je prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR součástí sdružení Europarc ČR, které je
seskupením správ velkoplošných chráněných území ČR a dalších organizací aktivních v územní ochraně přírody. Toto
sdružení pak náleží do evropské federace Europarc, spolu s dalšími asi 500 členy z celé Evropy a jeho posláním je
zabezpečit výměnu zkušeností a spolupráci v Evropě mezi všemi, kteří zajišťují péči o chráněná území. Obce
Klentnice se tato aktivita přímo netýká.
A přímo v sousedství za rakouskými hranicemi, na nejjižnějších kopcích vápencového bradla Pavlovských vrchů,
najdeme vyhlášenou obdobu naší CHKO - Naturpark Leiser Berge.
Z uvedeného je zřejmé, že tato jedna z nejmenších CHKO v České republice s sebou nese několik významných
mezinárodních vztahů, které především zvyšují kredit a atraktivitu celého regionu. A protože Klentnice je centrálně
umístěnou obcí v CHKO celým svým katastrem, je zřejmé, že především podpůrným způsobem může tuto skutečnost
využívat ve své propagaci a třeba i v podávaných žádostech o dotace, granty či jinou spolupráci.
RNDr. Jiří Matuška
Aktualita - Nové turistické trasy
Klub českých turistů Brno ve spolupráci se Správou CHKO Pálava vyznačil v NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí
kámen nové turistické trasy (zelená, žlutá) vycházející v obcích Bavory, Perná a Klentnice a napojující se na hlavní
turistickou trasu (červenou), vedoucí přes jednotlivé kopce Pálavy. Pro Klentnici je důležité, že přímo do obce, k
autobusové zastávce naproti hotelu Blanka, může přivést zeleně vyznačená trasa procházející turisty, a nebo jim zde
zase naopak nabídnou nástupní místo pro vycházku na Stolovou horu a další trasy. Je teď jenom na zájmu a šikovnosti
klentnických občanů, jak to dokáží využít.

KONTAKT:
Občasník obyvatel Klentnice pro Vás připravili:

Tel.: 519515171, 519515197, www.klentnice.cz
Obecní úřad a redakční kolektiv

Vaše PŘIPOMÍNKY, PŘÍSPĚVKY a NÁMĚTY zasílejte prosím písemně na Obecní úřad obce Klentnice nebo na e-mail: obecklentnice@tiscali.cz
nejpozději do 15.září 2011.
Další číslo vyjde v měsíci říjen 2011
Náklad 170 ks
Za tiskové chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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