Rok 1998
Úvod
Na tento rok z hlediska ekonomického nebudou mít současníci příjemné vzpomínky. Poprvé
od vzniku ČR nastal hospodářský pokles. Politické hašteření zástupců lidu dosáhlo takového
stupně, že otrávení lidé nechtěli jít ani k volbám. Rok 1998 je koncem listopadového snu, že
se podaří přejít rychle a bezbolestně do kapitalismu. Vystřízlivění bylo dosti nepříjemné.
Ovšem je také pravdou, že krize zachvátila většinu světa a to mělo vliv i na naši ekonomiku.
Ale vždy zbylo našemu národu dost optimismu k tomu, aby šel dál přes všechny nesnáze.
Stejně mu nic jiného nezbývá.
Události ve světě
21.01. Kubu, poslední komunistickou zemi, navštívil Papež Jan Pavel II. Při této příležitosti
tam byli propuštěni někteří političtí vězni.
03.02. Americký vojenský letoun letěl v zakázané výšce a přetrhl ocelové lano lanovky
v Itálii. Ta se zřítila a zahynulo 22 turistů.
16.03. Katolická církev se za všechny věřící omluvila, že během II. světové války neučinila
vše pro to, aby zabránila holocaustu.
21.07. Prudké záplavy na Slovensku si vyžádaly 40 obětí, škody za 2 miliardy SK
01.12. České republice, Maďarsku a Polsku se definitivně otevřely dveře do NATO poté, co
Holandsko schválilo rozšíření Aliance jako její poslední členská země.
Události v naší zemi
02.01. Prezident Václav Havel jmenoval vládu Josefa Tošovského, je to vláda složená
z odborníků.
20.01. Prezidentem byl opět zvolen Václav Havel.
22.02. Na 18. zimních olympijských hrách v japonském Naganu získali čeští hokejisté zlatou
medaili.
15.04. Poslanecká sněmovna schválila vstup ČR do NATO.
19.06. První předčasné volby v historii ČR. Zvítězila ČSSD (32,3%), ODS 27,7%, KSČM
11%, KDU-ČSL 9% a UNIE SVOBODY 8,6%.
22.07. Nastoupila I.levicová vláda od roku 1989 – ČSSD se Zemanem.
02.07. V Brně byla otevřena první mešita v ČR (muslimové).
20.11. Druhé kolo voleb do Senátu skončilo vítězstvím čtyřkoalice KDU-ČSL, US, ODA,
DEU, která získala 13 mandátů. Druhá byla ODS s 9 mandáty, ČSSD vybojovala 3
křesla, KSČM 2.
Počasí 1998
Teplý začátek roku, nejteplejší zima za 200 let, slunné, horké léto, červenec – záplavy,
abnormálně deštivý a mokrý podzim, problémy se sklizní okopanin, rychlý nástup zimy.
Leden
Únor
Březen

mlhy, mokro, + 4 °C, pak + 10 °C, teplo až do 20.1., pak mrazy, asi 4 cm sněhu
mrazy, polojasno, 8.2. obleva, asi 2 cm sněhu, pak slunečno, teplo, až + 12 °C,
16.2. teplotní rekord
2.3. ráno krátká chumelenice, + 2 °C, pak zase oteplení, + 10 °C, 12.3. + 20°C,
15.3. ochlazení, v noci – 2 °C, přes den + 4 °C

Duben
Květen
Červen
Červenec

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

slunečno, + 20 °C, teplé počasí, velmi studené Velikonoce
slunečno, pak horké počasí, nakonec vedra a velké sucho, až koncem měsíce
napršelo
slunečno, pak největší vedra za 200 let, až 14.6. deště, pak polojasno, 16 °C,
opět vedra, velmi horké léto
vedra, až 4.7. deště, ochlazování, polojasno, velmi chladno, nemožnost
koupání, druhá polovina měsíce vedra, nejteplejší červenec za 200 let, záplavy
– na Rychnovsku 6 obětí
letos málo komárů, ale hodně vos, vedra, 12.8. + 35 °C – nejteplejší den za 200
let, od 22.8. zataženo, chladnější konec měsíce, koncem srpna nutno doma
přitopit
deštivo, trochu se oteplilo, pak celodenní deště, zlé počasí pro sklizeň hroznů
chladno, zataženo, deštivo, mlhy, zima, ve vsi začaly výkopy pro přivedení
plynu, ve výkopech voda, sesuvy stěn vlivem dešťů
větrno, mokro, ráno jinovatka, pak + 5 °C, 19.11. první sníh – poprašek, pak
mrazy až – 8 °C, koncem měsíce – 2 °C
1.12. – 7 °C, vítr, zataženo, 6.12. napadlo 5 cm sněhu, 13.12. velká ledovice,
ráno – 3 °C, pak + 4 °C, mlhavo. Vánoce – poprašek sněhu, mlhavo, jinovatka

Život v obci
Plynofikace
Okolní obce byly již plynofikovány, naše stále ne. Elektrické topení, které si někteří naši
občané zavedli, je příliš drahé, a tedy většině nedostupné. Začátkem roku se jednalo
s plynárnami. Příznivé bylo, že se můžeme napojit na Pernou a odpadla by regulační stanice.
Obec je zadlužená po generální opravě školy a další úvěr nepřichází v úvahu, proto by část
nákladů hradil Ústav sociální péče, který má také o plyn zájem. Propočet ukazuje na náklady
2,5 milionů korun. Je rozhodnuto, že by se měla v každém případě nechat vypracovat
projektová dokumentace, na jejímž podkladě by se také mohlo žádat o dotaci. Dne 3.4. byla
svolána veřejná schůze, kde se toto projednávalo s občany. Bude třeba zjistit, kolik lidí
konkrétně má zájem o plynofikaci. JUDr. Frydrýšek plynofikaci vřele doporučil a slíbil
příspěvek 20.000,-Kč, pokud k plynofikaci dojde . Sklidil bouřlivý potlesk. Zanedlouho byla
provedena v obci anketa zájemců o plynofikaci, přihlásilo se 114 občanů, což znamenalo
dostatek zájemců – akce tedy dále pokračuje. Obec obdržela od ústavu za budovy a pozemky
v areálu ÚSP 1.200.000,-Kč. Tyto peníze půjdou na plynofikaci. Dne 6.8. byla veřejná
schůze, kde byli občané Klentnice podrobně informováni o plynofikaci. Koncem roku, za
deštivého a mokrého počasí, byly zahájeny výkopové práce a rychle pokračují. První etapa
plynofikace zahrnuje areál ÚSP a dolní část obce (od Perné) k obecnímu úřadu.
Prodej obecního majetku
Konečně se podařilo prodat budovu bývalé mateřské školy za 3 mil. Kč firmě PRONECO.
Peníze z prodeje půjdou opět na plynofikaci.
V červnu obec prodala budovu bývalého obecního úřadu č.p. 54, a to za 300.000 Kč za
budovu a 200.000 Kč za pozemek, celkem tedy 500 000 Kč. Dům koupil pan Koprivňanský.
Cesta k lesu
Cesta od kravína k lesu je už zavezená, ale bohužel stále se tam ještě objevuje vývoz odpadu.
Obci tak nekázní některých občanů vznikají další starosti a výdaje.

Odpad z domácností, třídění
Doba pokročila a i u nás se řeší otázka třídění odpadů. Do domácností budou dodány plastové
pytle, barevně odlišné podle druhu odpadu. Pro tuhý komunální odpad zůstávají popelnice.
Sběr nebezpečného odpadu probíhá 2 x za rok, a to do přistavených kontejnerů.
Kostel
Letos se opravuje fasáda na našem venkovském kostelíku sv. Jiří. Za 30 000 Kč byly pořízeny
i věžní hodiny, na něž se vybíralo mezi občany. Pan František Dvořák věnoval dřevěná věžní
okna. Od 18. září 1998 začaly věžní hodiny odměřovat čas. Kéž je to čas radostný a přívětivý,
na který budeme rádi vzpomínat.
Předčasné volby do parlamentu
21. a 22.6. byly předčasné parlamentní volby, na našem okrese byla účast 72,45 %.: ČSSD
30,80 %, ODS 22,7 %, KSČM 15,16 %, KDU-ČSL 13,03 %, US 8,03 %.
Komunální volby
13. a 14.11. se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. V naší obci volby prakticky
potvrdily stávající složení vedení obce. Pan starosta Miroslav Musil nadále zůstává starostou.
V naší obci také není žádná silná politická strana , proto byla i zde kandidátka sestavena
většinou z nezávislých kandidátů. Tento stav potvrzuje rozčarování lidí z politiky a vede
k nedůvěře ke stranám.
28.11.1998 skončilo volební období starosty Miroslava Musila. Zároveň bylo zvoleno nové
zastupitelstvo obce: Pavlačka Vladislav, Mimochodková Jarmila, Lysoněk Jaroslav, Bajko
Ivan, Kopřiva Josef, Miroslav Musil, Minařík František. Toto zastupitelstvo pak zvolilo znovu
Miroslava Musila do funkce starosty na další 4 roky. Jako kronikář musím poznamenat, že
pan starosta Musil vyhovuje naprosté většině obyvatel obce. Snaží se každému v rámci svých
možností vyhovět.
Nyní se ohlédneme zpět na uplynulé čtyřleté období, kdy byl pan Musil starostou obce. Je to
uvedeno ve zprávě, kterou přednesl sám starosta na konci volebního období, kdy bilancoval,
co se za čtyři uplynulé roky udělalo. A bylo vykonáno opravdu hodně práce. Je možno napsat,
že Klentnice značně získala na vzhledu, ale začíná se objevovat jiný problém současné doby,
a to kulturní činnost a společenský život v obci. Mění se životní styl (viz. příloha č.1).
Údaje o obyvatelích
(doplněné dodatečně podle statistiky uveřejněné na internetu 22.2.2011)
Narozené děti: 2
Natálie Martínková
Natálie Fialová
rodinné domky postavili:
Josef Špiřík
Hana a Robert Fialovi
Jiří Šafránek
Stanislav Blaha

Zemřeli:
2 občané
Ing. Jaroslav Tichý (starosta zvolený po r. 1989
1. volební období)
Dagmar Tichá

Závěr
Celý rok se nese ve znamení příprav a začátku prací na plynofikaci obce, čímž byl
společenský život odsunut do pozadí. Aktivní zůstávají ve své činnosti TJ Sokol, ČSŽ,
pěvecký sbor se sborem pro občanské záležitosti.

Přílohy
č. 1

Mění se životní styl

Příloha č. 1
Mění se životní styl
Občas se dostanu na práci do Rakouska. Večer jsme byli v restauraci ve vsi asi 20 km od
Vídně. Ves byla asi 3x větší než Klentnice. Ve všední den sedělo v hostinci asi 5 lidí.
Rakušané vzpomínali, že ještě před takovými 15 lety býval hostinec plný. Řekl jsem, že u nás
už také hospody jsou prázdnější než dříve. U nás byli lidé, kteří večer co večer vypili 10-12
piv. Po několikerém zdražení piva si to obyčejní lidé už ani nemohou dovolit. Zeptal jsem se
hostinského, zda by u nich chodilo do hospody více lidí, kdyby bylo pivo levnější. Vysvětlil
mi, že cena piva nehraje roli. Prostě se úplně změnil způsob života. Lidé více tráví večery
v rodině, u televize. Pivo si každý koupí domů do ledničky. Je to už u nás také – hostince si
musejí vydělat hlavně v letní turistické sezóně. V zimě je to tak akorát na přežití. Toto mi
potvrdil i hostinský v naší obci. A tak se způsob života mění a pamětník, který pamatuje starší
časy, může srovnávat.

