Rok 1995
Události ve světě
Válka v bývalé Jugoslávii se přítomností mírových sil OSN pozastavila. Probíhají jednání o
příměří. Rusko válčí v Čečensku i přes výzvy k mírovým jednáním, zároveň protestuje proti
snahám středoevropských zemí (postkomunistických zemí) vstoupit do NATO. Francie
provedla v Tichomoří několik pokusných jaderných výbuchů. V tokijském metru byl
vypuštěn bojový plyn sarin – usmrceno 10 lidí.
Události v naší zemi
17.2.1995
Václav Havel ve svém projevu v Karolinu striktně odmítl materiální nároky sudetských
Němců na odškodnění.
8.3.1995
Ústavní soud zamítl německý návrh na zrušení Dekretu prezidenta E. Beneše č. 108 o
konfiskaci nepřátelského majetku.
20.-22.5.1995
Naši zemi navštívil papež Jan Pavel II. Bohoslužby se konaly na Strahovském stadiónu
v Praze a další den v Olomouci, kde prohlásil papež za svaté české světce Jana Sarkandra a
Zdislavu z Vamberka. Svatořečení se zúčastnilo 200 000 věřících.
Počasí 1995
01.01.- polojasno, +3 st.C, klidno
03.01. - vánice, - 7 st. C, 3 cm sněhu, dále pak neustálé mrazy, chladno
22.01. – namrzající déšť, všude ledovice pak se začalo oteplovat
25.01. – sníh skoro zmizel, + 4 st. C
01.02. – polojasno, + 3 st. C, blátivo, pak zataženo, nad nulou
07.02. – jarní počasí, + 12 st. C, dále teploty nad nulou až do konce února
01.03. – polojasno, + 6 st. C
04.03. – večer a přes noc vánice
05.03. – 5 cm mokrého sněhu, + 1 st. C, obleva
07.03. – sirovo, chladno, + 2 st. C, sníh zmizel, dále pak velmi studený začátek jara, v noci
mrazy
14.03. – od rána vánice, sněžení, 4 cm sněhu
18.03. – polojasno, + 8 st. C, dále pak citelné ochlazení, koncem března noční mrazy
01.04. - -1 st. C, sněžení, 2 cm sněhu
02.04. - + 8 st. C, deštivo, pak se opět ochladilo, zvraty počasí, chvílemi krátké sněžení, sníh
roztál
16.04. – slunečno, oteplení
21.04. – slunečno, + 22 st. C
23.04. – horko, slunečno, + 25 st. C
25.-26.04. – celodenní deště, ochlazení, chladno až do konce měsíce
01.05. – chladno, + 10 st. C, ledové větry, až 6.5. se trochu oteplilo, pak zase chladno
22.05. – konečně oteplení, koncem měsíce vedra
01.06. – zataženo, dusno, mokro, nepříjemné zvraty počasí – chladno a hned dusná vedra

09.06. – vedro, večer bouřka , liják s krupobitím, střídavé počasí
21.06. – první letní den, pekelné vedro, večer bouřka, liják, pak se trochu ochladilo, koncem
měsíce opět vedra
01.07. – velké vedro, červenec byl velice horký měsíc, horké i noci
01.08. – slunečno, vedro
05.08. – slunečno, vedro, v poledne liják, srpen také velice horký měsíc, ale proti červenci
méně slunečných dní, koncem měsíce přišly deště a velké ochlazení
01.09. – celý den déšť, ochlazení, nutno přitopit, pak polojasno a ne moc teplo
14.-15.09. – celodenní lijáky, vše se rozbahnilo, chladno
01.10. – polojasno, chladno, pak klidné, tiché dny s mlhovým oparem
09.10. - + 22 st. C, ustálené počasí babího léta
22.10. – začíná se ochlazovat
23.10. – ranní mrazík, dále pak klidný mírný podzim
01.11. – mokro, teplo, zataženo, mlhavo
04.11. – rázný začátek zimy, která přišla hodně brzy, první sníh + 2 cm, - 2 st. C, ledový vítr,
pak sirovo
od 22.11. už mrzlo nebo ledově mrholilo, stále zataženo
01.12. - + 2 st. C, zataženo, mlha, odpoledne ledový vítr
05.12. – celodenní vánice, závěje, 4 cm sněhu, - 3 st. C
13.12. – ostrý ledový vítr, - 2 st. C, citelná zima
14.12. – vánice, - 3 st. C, silný vítr, asi 10 cm sněhu
24.12. - + 3 st. C, zataženo, mlha, mokro, mokrý sníh
25.12. – tání, sníh rychle mizí, blátivo, koncem roku – 6 st. C, větrno
Život v obci
Život v obci řídilo sedmičlenné zastupitelstvo v čele se starostou p. Miroslavem Musilem a
místostarostu p. Vladislavem Pavlačkou. Zastupitelstvo obce se sešlo ke svým jednáním 6 x
za rok a projednávalo:
1. směrný územní plán obce
2. zlepšení vzhledu obce
3. získání budovy bývalé školy do majetku obce a její rekonstrukci
4. budování chodníků a opěrných zdí
5. vydávání místního časopisu „Občasník“
6. opravu kabin TJ
ad 1) Na veřejném zasedání zastupitelstva 5. ledna přednesli občané k předložené studii řadu
připomínek. 22.10. po zapracování některých návrhů a připomínek občanů byla urbanistická
studie schválena ZO. Autorem studie i územního plánu je Ing. Kabeláč
ad 2) Obec se přihlásila do Programu obnovy venkova. Finanční prostředky, které byly
z programu získány, byly použity na vyasfaltování uličky od kostela směrem dolů (90.000,Kč)
ad 3) Podařilo se zdokladovat historický majetek obce (pozemky a budovu bývalé školy) a
zapsat do majetku obce. Školský úřad Břeclav poskytl dotaci na rekonstrukci této budovy ve
výši 645.000,- Kč. Generální dodavatel firma Špiřík Mikulov - začal s intenzivními opravami
budovy, do níž se v budoucnu umístí mateřská škola, obecní úřad, kuchyně s jídelnou, obecní
knihovna a obecní byt (Příloha č. 6)

ad 4) 7.dubna bylo na zasedání ZO rozhodnuto o stavbě kamenné opěrné zdi pod sochou sv.
Floriána a zbudování chodníku kolem ní
ad 5) Aby byli občané lépe informováni o připravovaných a probíhajících akcích v obci bylo
2. června na zasedání ZO rozhodnuto vydávat místní časopis Občasník. Redakční radu tvoří:
starosta, místostarosta, J. Mimochodková. Tisk zajišťuje R. Pavlačka.
ad 6) Byla provedena oprava kabin se zavedením elektrického proudu v hodnotě 90.000,-Kč.
Místnímu fotbalovému oddílu se podařilo po 20 letech existence postoupit do III. tř. okresní
fotbalové soutěže a opravené kabiny dostali fotbalisté jako dar od Obce Klentnice.
Další akce uskutečněné v obci:
Na rekonstrukci elektroinstalace v kostele sv. Jiří v letech 1992 – 1994 navázaly opravy
střechy kostela a rekonstrukce kříže na věži kostela (Přílohy č. 3,4,5).
V červnu se uskutečnil na fotbalovém hřišti dětský den, který zorganizovali Obec, fotbalisté a
ženy. Při této příležitosti se uskutečnil též přátelský fotbalový zápas mezi místními aktivními
fotbalisty a starými pány, ke kterému nastoupil také známý zpěvák lidových písní, Jožka
Černý, kterého pozval RNDr. Matuška.
V prosinci proběhla už tradiční beseda s důchodci.
Stěžejní kulturně společenskou akcí tohoto roku se stalo slavnostní shromáždění občanů k 50.
výročí příchodu českých dosídlenců do Klentnice, které se uskutečnilo 27. 10.1995 v sále
místního hostince. V kulturním programu vystoupila cimbálová muzika Kasanica a
pamětníkům byly předány pamětní listy, jejichž autorem byl Jaroslav Petr. Byl to hezký
večer, kterého se zúčastnilo asi 50 občanů.
Služby pro občany
V obci bylo letos otevřeno kadeřnictví, a to v upravené části požární zbrojnice. Kadeřnické
služby zde poskytuje paní Varechová z Dolních Dunajovic. Je to vítaná služba pro ženy
z obce.
Služby pro obyvatelé a návštěvníky poskytují:
Prodejny potravin: Jednota Mikulov
U Musilů (nově otevřená prodejna v r. 1994), majitelka P. Musilová
Občerstvení Nika
provoz zahájen 1.4.1994 v rodinném domku č. 64, majitel J. Prchal
Naopak stánkový prodej ukončil v roce 1995 Radim Grůna. Ke zlepšení poskytovaných
služeb přispívá hotel Blanka otevřený v roce 1994, jehož majitelkou je paní Blanka
Dvořáková. Hospoda Pod Sirotčím hradem (majitel Jednota Mikulov) dále poskytuje své
obvyklé pohostinské služby.
Mateřská škola
Ředitelka – Eva Kalužíková, učitelka – Ivana Papajová (vrátila se po mateřské dovolené). Za
nemocnou kuchařku, paní Janu Lukáškovou, nastupuje důchodkyně paní Tichá a později
kuchařka Romana Strouhalová. Na úklid byla přijata paní Hana Vašíková (zkrácený úvazek).
Počet dětí v MŠ – 17.
Pracovníci obecního úřadu
Soňa Hřibová
- administrativní pracovnice
Miroslav Hryzlák
- úklid obce (přijat 1.3.1995)

Jaroslav Čevelík
- přijat na dohodu o provedení práce – stejně jako všichni další
pracovníci, kteří byli přijímáni na dobu potřeby (údržba zelených ploch apod.)
Nové rodinné domky zbudovali:
Karel Wasserburger
Alois Janás
Miroslav Minařík
Štěpán Kunov
Tomáš Roman
Závěr
Stále více lidí poznává, že svoboda není zadarmo, že se za ni platí zvýšenou zodpovědností za
vlastní osud i za osud rodiny. Máme demokracii a svobodu, ale musíme se v ní naučit žít a
zároveň chápat, že jsme součástí lidské společnosti a podle toho se chovat a jednat. Vědomí
sounáležitosti s lidmi trpícími válkami, násilím, lidmi chudými a těžce nemocnými se
projevuje konkrétně formou humanitárních sbírek. Na nich se podíleli také občané Klentnice
částkami 1.500,- Kč obětem občanské války v africké Rwandě, 700,- Kč přispěli na účet
dětské onkologie v Praze Motole, dále do Krivého Rogu na Ukrajině (viz. Příloha č. 7,8). Na
sbírce pro vážně nemocnou jedenáctiletou dívenku Petru Šedivou z Mikulova se podíleli
v roce 1993 i naši občané. Celková částka 145.135,- Kč vybraná v Mikulově i v Klentnici
byla poukázána VZP na poskytnutí dietetických přípravků pro pacientku.
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