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Vážení spoluobčané,
v červenci letošního roku byla obcí realizována veřejná zakázka malého rozsahu „stavební úpravy
stavby občanského vybavení č.p. 170 v obci Klentnice“. Jedná se o celkovou úpravu fasády
obecního hostince. Před vyhlášením veřejné soutěže jsem požádal o dotaci na tento projekt
jihomoravský kraj, přičemž nám byla schválena dotace 50% z vysoutěžené částky. Dne 3.8.2015
zasedla hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila zaslané nabídky. Komisi řídila tajemnice
Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko paní Effenbergerová. Celkem byly obcí osloveny čtyři
místní stavební firmy a zakázka byla zveřejněna na webových stránkách obce. Nabídky na zakázku
zaslaly všechny oslovené firmy ve stanovené lhůtě. Při hodnocení byla jedna vyřazena
z posuzování, neboť neobsahovala všechny položky požadovaného předmětu plnění v plném
rozsahu. Kritériem stanoveným zadavatelem pro posouzení nabídek byla nejnižší nabízená cena.
Tuto předložila firma Stavitelství Marcel Vašíček, Klentnice 161, 692 01 Mikulov, jednalo se o
částku 328 454,- Kč. Doba realizace byla stanovena na září a říjen 2015, k vyúčtování dotace musí
dojít ještě v letošním roce. Obec nestanovila z důvodu úspory dalších prostředků stavebně
technický dozor, tento prováděla průběžně stavební komise, starosta a místostarosta obce. Stavební
komise taktéž prováděla průběžné zápisy s návrhy řešení problémů vzniklých při stavbě. Byl to
například štít objektu ve dvoře sousedního domu (u bývalých Krpatů), kde chyběla úplně omítka a
zdivo bylo zčásti z nepálených cihel. Oplechování komínů, oprava poškozené plechové krytiny
střechy, svod a rýny na štítu a další klempířské práce, nový vstup na půdu a oprava vstupních
schodů. Dále bylo rozhodnuto, že se v rámci ucelené opravy okolí pohostinství opraví chodník
včetně obrubníků, vše bylo zničeno zejména dlouhodobým nevhodným zacházením ze strany
zásobování pohostinství. Dále dojde k úpravě plochy vedle objektu u vstupu do sálu, kde jsou dnes
uloženy betonové panely. Na opravu chodníku před hospodou i na plochu vedle hospody byla
taktéž vypsána veřejná soutěž. Ze strany veřejnosti jsem zaznamenal velmi kladné hodnocení
zejména k barvě fasády a k celkovému vzhledu a to zejména od stálých návštěvníků pohostinství.
Ten byl již řadu let velmi tristní a obec touto opravou dokončila celkovou rekonstrukci objektu,
který má ve svém vlastnictví. Jen připomenu, že za posledních 5 let se opravila podlaha sálu,
zpevnila se podlaha sálu, vyměnila se okna a dveře na celém objektu, vloni se postavila přístavba
sálu na místě původní nevyhovující terasy. Všechny tyto investice byly podpořeny v jednotlivých
letech a etapách dotacemi JMK. Dále bylo po dohodě s nájemcem opraveno sociální zařízení
v přízemí, které je pořád udržováno jako nové. Nájemce dále upravil v rámci svých možností
posezení ve dvoře na vlastní náklady. Tímto celá rekonstrukce končí a doufám, že nenapadne
nikoho společný obecní majetek ničit např. nesmyslnými grafity. V příštím roce bych chtěl ještě
požádat o dotaci na opěrnou zeď za hospodou u venkovního posezení. Celý svah je nevzhledný a
hrozí sesuvem.
V září 2015 bylo předáno dílo „Klentnice – obnova klentnických sadů, prvky USES“. Akci
realizovala v uplynulých dvou letech firma Kavyl Mohelno za vysoutěženou částku 3 745 221,-Kč.
Akce byla realizována ze 100% dotace Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Projekt a
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stavebně technický dozor prováděla firma Atelier Fontes Brno. Celkem byla obnovena ve starých
klentnických sadech plocha cca 12 ha a vysazeno téměř 300 ks nových stromků. V občasníku jsem
Vás o průběhu prací průběžně informoval, nyní Vás jen mohu pozvat na procházku kolem
klentnického potoka a starým hruškovým sadem. Zážitek je to velmi pěkný.
V letošním roce bude ještě realizován projekt „obnova krajiny v k.ú. Klentnice – část lokálního
biokoridoru 16“. Jedná se o výsadby stromků a keřů + výsev trav a dočasná oplocenka na
pozemku p.č. 2686/1 o výměře 3 825 m2. Pozemek se nachází za novými rodinnými domy směrem
k bývalé farmě, tedy od hřbitova směrem k lesu. Tento biokoridor bude realizovat vítěz veřejné
soutěže firma Hortis Židlochovice. Opět je na něj vázána 100% dotace SFŽP. Stavebně technický
dozor budou provádět pracovníci AOPK ČR CHKO Pálava. S realizací dalších biokoridorů obec
zatím nepočítá.
Dne 9. října 2015 proběhla kolaudace Sběrného dvora Klentnice na pozemcích p.č. 599/8,
599/27 a 598/2 v areálu bývalého státního statku. Projekt realizoval a vlastníkem je Dobrovolný
svazek obcí Čistší střední Podyjí, který čerpal ze SFŽP 100% dotace. Projekt zpracovala firma SW
projekt s.r.o. a veřejnou zakázku na stavbu vyhrála firma s nejnižší nabídkou 3 992 000,- Kč bez
DPH Stavitelství Vojtěch Vymyslický. Občané mohou využívat sběrný dvůr pravděpodobně od
měsíce prosince 2015, až bude schválen provozní řád. Obec bude taktéž řešit otvírací dobu a
obsluhu sběrného dvora. Další informace ke sběrnému dvoru jsou uvedeny v jiné části občasníku.
S blížícím se koncem roku upozorňuji majitele penzionů a ubytovacích zařízení na Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity, zvláště na článek 3 – sazba
poplatku a článek 4 – splatnost poplatku. Poplatek je podle vyhlášky povinnost platit průběžně
každého čtvrt roku a při placení předloží ubytovatel na obecním úřadě knihu ubytovaných.
Všechny Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webu obce nebo k nahlédnutí na OÚ
v úřední hodiny.

Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce
======================================================================
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Ze zasedaní Zastupitelstva obce
14.9.2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- zřízení účtu u KB pro potřeby opatrovnictví
- rozpočtové opatření č. 4/2015
- záměr prodeje pozemku KN p.č. 648/7 v k.ú. Klentnice obálkovou metodou
- inventarizaci majetku MŠ Klentnice 2014
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Klentnice ČR UZSVM
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
- Vyvěšování moravské vlajky o st. svátku 5.července
Zastupitelstvo obce projednalo a nesouhlasilo:
- se smlouvou o zřízení věcného břemene č. HO-014330034679/001
- se změnou účelu užívání stavby „dům Pavlinec“ na p.č. 11 a 10/1, č.p. 33 k.ú. Klentnice
- s prodejem části pozemku KN p.č. 293 v kl.ú. Klentnice v šířce RD č.p. 76
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasilo:
- se změnou dokončené stavby a změnou účelu užívání stavby „dům u babičky“ na p.č. 9 v k.ú.
Klentnice
- s novostavbou parkoviště na pozemku p.č. 7 v k.ú. Klentnice
- s dočasným pronájmem části pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Klentnice
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí:
- žádost obce Bavory – napojení na trasu splaškové kanalizace Klentnice Mikulov
Starosta obce informoval:
- o výběrovém řízení na akci „Obnova krajiny v k.ú. Klentnice – část LBK 16“
- o ukončení dvouleté následné péče na projektu „obnova klentnických sadů – prvky USES“
- o dokončení stavby sběrného dvora Klentnice
- o opravě poškozené komunikace k bývalé farmě
- o svozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu – 24.10.2015
- o pořádaných akcích
=======================================================================

Připravované akce
31. října 2015 – strašidelná stezka a dětská halloweenská diskotéka
4. prosince 2015 – zájezd na adventní trhy do Vídně (předběžný termín)
5. prosince 2015 - Mikulášský košt vín, organizuje Vinařské sdružení Klentnice na sále obecního
pohostinství
11. prosince 2015 - Vánoční posezení s důchodci - od 16:00, sál obecního hostince, organizuje
obec Klentnice, MŠ Klentnice a klentnické zpěvačky
24. prosince 2015 - Štědrý den ve 14.00hod. tradiční zpívání u stromečku na dětském hřišti, pořádá
obec Klentnice ve spolupráci se Spolkem klentnických žen
======================================================================
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Klentnické hody 2015 – poděkování a výhled
První sobotu v srpnu, tedy 1.8.2015, se již tradičně uskutečnily klentnické krojované hody.
Klentnická chasa se na tuto lidovou slavnost připravovala již od jara tohoto roku. I díky
výbornému počasí a dobré náladě uvnitř chasy se hody vydařily, podobně jako předchozí roky.
Tento rok se podařilo v průvodu po obci vybrat rekordní částku bezmála 13.000 Kč, která byla
použita na uhrazení části ceny za vypůjčení krojů.
Za klentnickou chasu bych chtěl především poděkovat Obci Klentnice, tedy panu starostovi, Táni
Herákové a panu Presovi za významnou organizační pomoc. Dále paní Haně Bajaníkové a Janě
Lysoňkové za výběr vstupného. Za poskytnutí elektrické energie rodině Langerové a Kroupové, za
štědré finanční dary i jiné dary panu Hrnčířovi, Michalu Kňourkovi, Marcelu Vašíčkovi, Františku
Minaříkovi, Obecní hospůdce a Hotelu Blanka.
V neposlední řadě děkujeme členům Vinařského sdružení v Klentnici, Vinařství Pod Hradem a
Ing. Peřinovi za podporu v podobě výborného vína.
Na závěr bych chtěl ještě apelovat na větší účast klentnických občanů na akcích jako jsou hody. Ty
jsou pořádány již od r. 2008 takřka nepřetržitě a to jen díky nadšení členů chasy a obětování
značné části jejich volného času. Klentnické hody jsou jediná větší lidová slavnost v obci
pořádající se v letní sezóně. Hody jsou pro každou obec nejen v našem okolí, ale i v celém
jihomoravském regionu, nejvýznamnější kulturní událostí roku, která zásadním způsobem
pozitivně formuje vztah místních i přespolních k obci, utužuje sociální kontakty a vede
k prohlubování povědomí o rodné obci. Bohužel Klentnice je jediná obec v okolí, kde je chasa
odkázána prakticky na „samopořadatelství “ hodů bez výraznější pomoci dalších místních
kulturních spolků, což je pro samotné krojované náročné především časově.
V případě, že by se v Klentnici přerušila hodová tradice na delší dobu, bude mladší generace jen
obtížně hledat cestu k této tradici, ba co víc, Klentnice by se tímto stala obcí druhé kategorie, obcí
bez hlubších mezilidských kontaktů a vztahů, která slouží jen jako příjemné rekreační středisko pro
zámožné „nerodácké“ spoluobčany.
Každý může klentnickou chasu v jejím úsilí podpořit, a to jak malým finančním příspěvkem
v průvodu, tak osobní pomocí fyzickou či organizační. Je jen na nás jakou kulturní půdu v naší
obci připravíme budoucím generacím…
Ondřej Papaj
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Turnaj v malé kopané
Dne 16. srpna 2015 se konat na hřišti firmy Proneco druhý ročník turnaje v minikopané pro malé
klentnické fotbalisty. Akci pořádala obec Klentnice ve spolupráci s obecní knihovnou. Turnaje se
zúčastnila tři mužstva, která byla doplněna vždy jedním dospělým nebo starším hráčem. První
místo získalo mužstvo Big Bubels se dvěma vítězstvími. Druhé bylo FC Orion, které svedlo těžkou
bitvu o umístění s třetím Citizens. Nejlepším střelcem turnaje se stal Dan Páviš se třemi góly, dva
dal Jindra Penčák. Nejlepším branařem byl vyhodnocen Zbyňa Kroupa, obráncem Adam Slačík. V
soutěži střelby na přesnost trefil dvakrát Laďa Slačík, z mladších jednou Ondra Koprivňanský a
Víťa Čevelík. Všechna mužstva obdržela poháry a medaile, dále hráči diplomy a odměny. Na
závěr bylo připraveno pro účastníky turnaje občerstvení na Pronecu, kterého využili i rodiče a
všichni účastníci turnaje. Děkuji tímto za pomoc při pořádání akce Liboru Fichtlovi a Víťovi
Čevelíkovi st. Taktéž panu Řemenovskému a firmě Proneco za možnost uspořádat turnaj na jejich
hřišti.
Táňa Heráková za obec i místní knihovnu

Zájezd do ZOO Olomouc
V sobotu 5. října se uskutečnil další společný výlet, tentokrát pro malé i velké. Společně jsme
vyrazili do ZOO Olomouc. Nakonec, i přes počáteční ranní obavy, nám přálo počasí a o to byl
výlet ještě hezčí. V ZOO na Svatém Kopečku bylo k vidění spousta zvířat, např. klokani,
velbloudi, vlci aj. Odvážlivci také navštívili místnost, kde pobývají netopýři. Pro děti je v areálu
ZOO také lanové centrum, na kterém si někteří malí účastníci vyzkoušeli svou zdatnost.
Nás, jako organizátorky výletu potěšilo, nejen to, že se tentokrát podařilo obsadit autobus do
posledního místa, ale hlavně to, že na tvářích dětí byla vidět spokojenost a radost z pěkně
stráveného dne. Pevně věříme, že společné výlety se stanou tradicí a bude nás na společné výlety
jezdit stále více, třeba na ten další, kterým by měl být zájezd na adventní trhy do Vídně. Přivítáme
také podněty na další výlety ze stran občanů. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat panu
Vladimírovi Presovi, který nás na výlety vozí jako řidič autobusu, a to ve svém volném čase a bez
nároku na jakoukoliv odměnu.
T+M
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Po roce se opět uskutečnila dobrovolnická akce „72hodin“. Mottem letošního ročníku bylo „Zasaď
strom třeba se starostou...“ Cílem letošního ročníku byla nejen dobrovolnická aktivita, ale také
podpoření spolupráce s místní samosprávou. Proto takové motto letošního ročníku. Cílem našeho
projektu s názvem „Komu se nelení, tomu se zelení“ bylo vysázet v obci další stromy. Zasadili se
stromky na prostoru za hřbitovem, u Boží muky směrem na Pernou a v zahradě OÚ. Stromky byly
zakoupeny Obecním úřadem a tím byl naplněn jeden z dalších výše uvedených cílů. Dále se v
rámci projektu natřel mobiliář za hřbitovem, lavičky u prodejny Jednota a ve dvoře OÚ. Všem,
kteří se do projektu zapojili, patří velké díky. A budeme pevně doufat, že za rok bude dobrovolníku
ještě více než v letošním roce.
Klentnická dobrovolnická parta

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

Registrace ISNO
Připomínáme všem, kteří chtějí využívat výhody snížení poplatku za odpad, podle toho, jak třídí
odpad, že je nutnost být zaregistrován do projektu ISNO. Kdo tak ještě neučinil a má zájem, může
se zaregistrovat v kanceláři OÚ (pondělí, středa: 8:00–17:00), příp. na emailu: isno@stko.cz. Je
potřeba znát čísla popelnic na komunální odpad, papír a plast, příp. emailovou adresu, kam budou
zaslány přihlašovací údaje do systému. Vzhledem k možnosti využívat systém ISNO, a tím získat
slevu z poplatku za komunální odpad, bude pravděpodobně roční poplatek rozhodnutím
zastupitelstva zvýšen. Např. v r. 2014 bylo od občanů vybráno 196.128,- Kč, ale svozová
společnost STKO fakturovala 395.408,- Kč. Z obecního rozpočtu muselo být tedy dofinancováno
víc jak 50% prostředků.
Dále žádáme ty, kteří se do projektu ISNO zaregistrovali, ale nedorazili jim např.
přihlašovací údaje, aby ještě jednou doručili na OÚ čísla výše uvedených popelnic.
Registrace jim bude provedena v kanceláři obecního úřadu.
Vážení občané,
k 1. září odešla do starobního důchodu dlouholetá zaměstnankyně obecního úřadu Klentnice, paní
Jiřina Srncová.
Dovolte mi tímto, abych jménem obecního úřadu a zastupitelů obce poděkoval paní Srncové za
dlouholetou práci na obecním úřadě v Klentnici a popřál jí mnoho osobních úspěchu v dalším
životě.
Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce
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Milí občané a příznivci obecní knihovny,
není tomu dlouho, co mě napadla myšlenka, proč se lidé stěhují do naší vesnice. Z podnikatelského
záměru, z anonymity, nebo prostě, že je to tu chytlo za srdce.
Co tím chci říct….?
Když jsem pročítala starší kroniky, konalo se každoročně několik desítek akcí. A účastnila se jich
spousta lidí. Jasně, teď si říkáte, že to bylo za komunismu, kdy se musely plnit jakési normy pro
naši Československou vlast. Ale vždyť to je přece jedno. Tyto akce dávaly lidi dohromady.
Samozřejmě, že i tenkrát byli outsideři – byli, jsou a budou. Ale o tom to není. Je to o lidech, o
místě, které jste si vybrali za svůj domov a o radosti z pocitu, že můžeme žít zrovna tady.
Nedávno proběhla akce O nejpěknější předzahrádku. Myslím si, že nic jednoduššího se nedalo
vymyslet. Napsat na kousek papíru pár údajů a toť vše.
Této akce se zúčastnilo 5 lidí. Kolik lidí bydlí v naší obci? Přes 400? Když nepočítáme klienty
v Srdci v domě? Zajímavé bylo lidi poslouchat, proč to vyhrál ten a ne onen, my jsme si mysleli,
že bude chodit nějaká komise, která bude hodnotit. Byla snad v podmínkách soutěže řeč o nějaké
komisi? Aby i komise byla zvolená špatně? Kdepak. Bylo to čistě jen na vás- na občanech. Možná,
kdyby byl odměnou zájezd do Washingtonu, tak by byla obrovská účast. Ale takoví sponzoři se
ještě nenašli. Po bitvě je každý generál. Teď mě napadlo, že jsem měla složit komisi z dětí
mateřské školy. Máte pocit, že je to vtip? Kdepak. Děti vnímají svět kolem sebe jinak, než my
dospělí, tak nějak čistěji, bez předsudků. Škoda, mohlo to být zajímavé, snad příště.
Chtěla jsem tím vším vlastně jen říci, že je těžké dělat akce pro lidi, akce jejichž snahou je
podporovat společný život a zájem o naši vesnici, když chybí právě lidé a tím i motivace.
Zkusme to znovu.
NOVÁ SOUTĚŽ – PRO DOSPĚLÉ
Napište mi váš příběh, na téma:
KLENTNICE – MŮJ DOMOV.
Pište starousedlíci, i vy nově přistěhovalí. Proč jste se rozhodli bydlet zrovna tady. Věřím, že
příběhů je spousta a jsou různorodé – jsou to životní příběhy a ty bývají vždycky zajímavé.
Nejlepší příběh otiskneme v dalším vydání občasníku a opět odměníme. A kdyby náhodou bylo
příběhů tolik, že bych si nevěděla rady, který vybrat, můžeme udělat besedu a všechny si společně
přečíst. UZÁVĚRKA 20.12.2015.
Váš příběh můžete poslat emailem na: knihovnaklentnice@seznam.cz nebo odevzdejte do
schránky pro občany u OÚ. Nezapomeňte napsat vaše jméno a číslo domu.
SOUTĚŽ PRO DĚTI- SIROTČÍ HRAD.
Máte doma děti? Zkuste je odtrhnout od televize, telefonu, či počítače a přimět je k tomu, aby
vytvořili obrázek na téma Sirotčí hrad.
Fantazii se meze nekladou, počtu obrázků taky ne. Vystavíme, odměníme.
UZÁVĚRKA 20.12.2015.
Slovo na závěr:
Ráda bych se jménem Obecní knihovny rozloučila In memoriam s panem Janíkem a panem
Tomanem, kteří byli dlouholetými čtenáři v naší knihovně.
Zároveň bych se chtěla rozloučit s panem Lahodným (Srdce v domě) a paní Odstrčilovou (Srdce v
domě), kteří se odstěhovali, poděkovat jim za podporu Obecní knihovny svými výpůjčkami a
popřát jim hodně úspěchů v novém domově.
Budu velmi ráda, když se stanete i vy novými členy Obecní knihovny.
Ilona Čevelíková, knihovnice
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Naši milý členové a příznivci,
ráda bych se vrátila k zásadní změně našeho uskupení. Jak jste si jistě všimli, změnili jsme název
z Českého svazu žen na Spolek Klentnických žen, ale nejednalo se jen o přejmenování, ale také o
osamostatnění se od ČSZ. Toto rozhodnutí nebylo jen náhodou nebo zákonem vynucenou změnou.
Vše jsme si odhlasovali a také dosti živě prodiskutovali. Zhodnotili jsme klady a zápory tohoto
kroku a rozhodli se jít cestou samostatné a nezávislé organizace, která může vůči všem partnerům
vystupovat samostatně a suverénně, kde všechny záležitosti jsou diskutovány v plenu členů a ti se
tak mohou podílet na činnostech spolku.
Již jako nová organizace jsme pořádali Fašank, který byl velmi zdařilý a také další akce jako Pálení
čarodějnic a Dětský den.
Dětský den jsme pořádali, jako každý rok společně se Sokolem a Obcí Klentnice, kteří nám
poskytli prostor a také významnou pomoc. Bohužel z původního termínu jsme museli dětský den
přeložit kvůli nepřízni počasí. Při přípravě nás nepříjemně zaskočil liják, který hřiště pod hradem
zmáčel. Všichni přítomní, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne, jsme zůstali na místě a s
přítomnými dětmi si opekli již sebou přinesené špekáčky – byla to taková generálka na
nadcházející dětský den.
Ten se konal dva týdny po původním termínu a nesl se v duchu integrovaného záchranného
systému, kde nám hasiči z Březí, policisté z Mikulova a vodní záchranáři předvedli své vybavení a
nejen dětem ochotně odpovídali na všetečné otázky. Vše si děti mohli osahat a vyzkoušet, což jim
vykouzlilo krásný úsměv na tvářích a nadšení v očích. Hasiči předvedli svůj vůz, včetně
vyprošťovací techniky a také hasičských obleků, které jsme si mohli obléci a tak vyzkoušet jejich
tíhu. Dále se děti pokusili zkrotit proudnici, do které hasiči pustili ze svých čerpadel vodu, což
nebyl vůbec lehký úkol. Policisté je nechali nastoupit do svého vozu, spustit sirénu, vyzkoušet
vysílačku a také si mohli prohlédnout výstroj včetně neprůstřelné vesty. Jednou z největších atrakcí
však byla lanovka, kterou postavili vodní záchranáři a děti se tak mohli spustit ze svahu nad
hřištěm v postroji a ochranné helmě. Během chvíle se zde utvořila pěkná řada a všichni ukázněně
čekali, až se na ně dostane. Dále byl ke zhlédnutí záchranářský člun a vůz.
Příjemně strávené odpoledne jsme završili opékáním špekáčku, které vzhledem k suchu, jež
panovalo, bylo oproti tradici umožněno na grilu pana Fr. Minaříka, zač mu děkujeme. Repríza
dětského dne, dle mého mínění, byla velmi úspěšnou akcí, kterou nejvíce ocenili děti – což bylo
také našim záměrem. Ten byl pro ně zcela novým a dle jejich reakcí usuzuji, že je velmi zaujal a
líbil se jim. Za toto všechno chci jménem Spolku poděkovat panu Martinovi Šrahulkovi, který nám
hasiče, policii a vodní záchranáře zajistil a dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě tohoto dne, a tak nám pomohli připravit pro nás a naše děti krásné odpoledne.
Za Spolek Klentnických žen Zuzana Machalová
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Vážení občané,
v prosinci 2015 bude otevřen nový sběrný dvůr Klentnice v areálu bývalého státního statku. Přesný
termín otevření bude vyhlášen obecním rozhlasem a zveřejněn na webových stránkách obce. Do
sběrného dvora mohou občané Klentnice oproti předložení občanského průkazu a po uhrazení
ročního poplatku za odpad zdarma ukládat následující odpad:










objemný odpad
bioodpad
textil
papír
plasty
dřevo
kovy
sklo
jedlý olej a tuk












pneumatiky
v malém množství stavební suť (max. 100 kg)
oleje, olejové filtry
pesticidy
rozpouštědla
obaly obsahující nebezpečné látky
brzdové a nemrznoucí kapaliny
olověné akumulátory
zářivky a další odpad obsahující rtuť
veškeré kompletní elektrospotřebiče

Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Zavřeno
Zavřeno
13:00 –17:00
Zavřeno
Zavřeno
8:00 - 12:00
Zavřeno

Provozní doba je prozatím navržena takto a může se měnit podle potřeb občanů. Toto zařízení
slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré
Pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov,
Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městys Drnholec a město Mikulov. Sběrný dvůr není určen pro
ukládání odpadu od živnostníků a firem!!!!
V souvislosti s otevřením sběrného dvora a možností zapojení občanů do systému svozu
odpadů ISNO v rámci STKO Mikulov (modré, žluté a hnědé bio popelnice – možnost uložení
bioodpadu) žádám znovu všechny občany, aby nevyváželi domovní bioodpad na skládky a
místa, která k tomu nejsou určena. Jedná se o trávu, listí, starou zeleninu a ovoce, větve, keře
apod. Tento odpad má každý možnost též uložit do hnědých kontejnerů 1100 l nebo spálit na
vlastním pozemku.
Starosta obce
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Třídění odpadu
Milí třídící přátelé,
výsyp každé nádoby se platí! Efektivním využíváním nádob můžete v rámci ISNO ušetřit až
25% poplatku za odpady. Stačí jen šlapat PET lahve, rozlepovat papírové krabičky a
přistavovat plné popelnice. Jelikož chceme odpady svážet efektivně, rozhodli jsme se tuhle
informaci sdělit všem (především těm, kteří nečtou obecní periodikum). Připravili jsme akci
„Neplaťte za vzduch“. Akce spočívá v upozorňování občanů, kteří na efektivitu svozu nehledí
a přistavují k výsypu poloprázdné nádoby. Naši chlapi mají za úkol do poloprázdných nádob
pod víko přivřít letáček, který upozorňuje na neefektivní využití nádoby. Aby se chlapům do
popelnic lépe dívalo, budou do nich dostávat prémie. Když ve své popelnici uvidíte bílý lístek
s logem STKO a nápisem prémie, tak jej prosíme, zanechte v nádobě. Děkujeme.
Nejmenovaná paní z Mikulova nám přišla vysvětlovat, že není možné nádobu přistavovat jen
plnou, že nádoba zapáchá. Ano, souhlasíme s tímto tvrzením, ale to jen v případě, když se
netřídí bioodpad. Každý takový argument je pro nás vhozená rukavice, kterou je třeba
prostřednictví m důkazů potvrdit nebo vyvrátit. Bohužel nás nenapadlo nic „šílenějšího“, než
sena to důkladně podívat – a to doslova. Svezli jsme ve vybraných obcích náhodně dvacet
popelnic, které jsme ručně přebrali na jednotlivé komodity. A výsledek?
Občané zapojení do ISNO v nádobě měli 72 % netříditelného odpadu a 28 % tříditelného
odpadu jako je papír, plast, textil a bioodpad, který tam byl ojediněle ve formě plesnivého
pečiva nebo slupek od citrusů. Občané nezapojení do ISNO v nádobě měli 43 %
netříditelného odpadu a 57 % tříditelného odpadu, přičemž bioodpadu v některých nádobách
bylo i 41 %. Při rozboru posledních nádob jsme už i počichu poznali, o jaký odpad se bude
jednat. Závěr je takový, že kdo svědomitě třídí bioodpad, tomu popelnice nezapáchá. Co se
rozborů týče, výsledky nás mile překvapily. Popravdě řečeno jsme to čekali horší. Skladba
některých popelnic byla naprosto dokonalá tj. 100% přetříděná. Některé popelnice byly zase
naopak dokonale netříděné, ale i za ty jsme rádi, protože je co zlepšovat.
S pozdravem popeláři STKO

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

STKO Mikulov s.r.o. přijme
na dohodu o pracovní činnosti obsluhu sběrného dvora.
Úvazek: 8 hod/týdně.
Nástup: pravděpodobně 12/2015
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ u starosty obce.
======================================================================
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Fotogalerie – akce v obci
Košt vín

Výstava lidové tvořivosti

Stavební úpravy – pohostinství
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Předběžný plán svozu odpadů na r. 2016

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 do31. ledna 2016
Další číslo vyjde v měsíci únor-březen 2016
Náklad 170 ks
Za tiskové či jiné chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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