OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
Červen 2012

číslo 7

Ze zasedaní Zastupitelstva obce
30.3.2012
V úvodu zasedání vystoupil pan Džiuban, aby představil
své další podnikatelské aktivity v provozovně Cafe Fara
a opatření týkajících se problematiky parkování hostů
kavárny. Z jeho strany bylo přislíbeno, že parkování
vozidel hostů bude řešeno vybudováním parkoviště.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- smlouvy o dílo mezi Obcí Klentnice a projektantem
Ing. Janíčkem ev.č. 2/2012, 3/2012 (projekční práce na
inženýrské sítě a komunikaci v ulici Pod kostelem
Klentnice).
- smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy NN
spol. E.ON Distribuce a.s. v lokalitě Pod kostelem.
- plánovací smlouvu mezi OÚ Klentnice a vlastníkem
pozemku p.č. 502/58 z důvodu předpokládané
výstavby RD.
- rozpočet Obce Klentnice na rok 2012.
- prodej obecních pozemků schválených záměrem v k.ú.
Klentnice – část p.č. 2332, 233/1, 251/2, část p.č.
495/1 za předpokladu odprodeje části p.č. 2651 Obci
Klentnice, pozemky p.č. 680/4 a 680/5. Pronájem části
pozemku p.č. 2481.
Starosta obce informoval:
- o instalaci parkovacího automatu na parkovišti u
vodárny.
- že byl na základě požadavku obce vypracován statický
posudek na hospodářský objekt na p.č. 434/1.
- o dohodě s Policií ČR Mikulov ohledně zajištění
BESIP a veřejného pořádku v době turistické sezóny
v naší obci a zejména prevence v oblasti silničního
provozu – parkování apod.
- o jeho účasti na jednání o dotačních titulech.
- o tom, že rada JmK schválila dotační program na
zpracování územních plánů. Obec Klentnice o tuto
dotaci bude taktéž žádat.
- že bude opravena na pozemku p.č. 118/1 (komunikace
na Kobylu) opěrná zeď.
- že obec obdržela několik žádostí o prodej stavebního
pozemku p.č. 159 – bude projednáno na dalším ZO.
- o záměru vybudování sběrné jámy na posečenou trávu
z fotbalového hřiště v prostoru za kabinami TJ.
- že byla zrušena dle rozhodnutí HZS JMK jednotka
dobrovolných hasičů v Klentnici.

20.6.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- dodatek k Mandátní smlouvě mezi Obcí Klentnice a
Envi Agenturou Trunda s.r.o. Tento dodatek se týká
změny projektu čištění splaškových vod v obci
Klentnice tlakovým vedením na ČOV a sítě Města
Mikulova.
- hospodaření MŠ Klentnice a rozdělení hospodářského
výsledku MŠ.
- závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o
výsledku hospodaření.
- projekt „Obnova klentnických sadů – prvky ÚSES“
(více v části Informace).
- rozpočtové opatření č. 1/2012, které se týká především
finančních prostředků na pořízení nového územního
plánu.
- výši ceny za prodej palivového dřeva z obecních
parcel, a to na 200,-Kč za 1m3.
- záměry na prodej obecních pozemků: část p. č. 119/2,
p.č. 732, p.č. 239 a část p.č. 233/1. Záměr na prodej
části pozemku p.č. 438 zastupitelstvo obce
neschválilo.
- prodloužení lhůty k odstranění stavby na pozemku p.č.
434/1 do 31.8.2012.
- prodej pozemku p.č. 159 nejvyšší nabídce, tj. 888,-Kč
za m2
- žádost Agro Měřín a.s., která se týká součinnosti při
řešení problémů s neoprávněnými vjezdy na jejich
pozemky (více v části Informace).
- žádost Moravských naftových dolů týkající se
průzkumu v obci Klentnice
Starosta obce informoval:
- že byla předána Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže dokumentace týkající se výběrového řízení na
dodavatele projektu ČOV a splaškové kanalizace
v obci. Na základě podnětu od občanského sdružení
Občané pro Klentnici o.s. bude tento úřad výběrové
řízení prověřovat.
- o tom, že byl vydán územní souhlas na realizaci
veřejného osvětlení na hřbitově.
- že panu Veselskému byl vydán souhlas obce pro
potřeby udělení nové vyjímky na aktivity
v klentnickém lomu (veřejné tábořiště a středisko
extenzivního chovu).
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- že bude probíhat v období prázdnin oprava chodníků,
je možné odprodat zájemcům starou chodníkovou
dlažbu za 5,-Kč za kus.
- že ÚSP Srdce v domě pořádá den otevřených dveří dne
24.6.2012 od 10:00 do 17:00.
- o kulturních akcích, které se budou konat v letních
měsících (Svatojánský jarmark 23 a 24.6., Červencová
noc 30.6., Krojované hody 4.8.).

- poděkoval Svazu žen a TJ Sokolu Klentnice za
přípravu a organizaci dětského dne, panu Karlu
Janíkovu za práci na pilíři k soše sv. Leonarda,
klentnickému pěveckému sboru za kulturní doprovod
při svěcení sochy sv. Leonarda a boží muky.

* (Zdroj – Zápis o průběhu zasedání č. 9 a č. 10 ZO obce Klentnice – www.klentnice.cz)

Karneval
Po fašanku vždy následuje dětský karneval,
který jsme si užili v sobotu 3. března. Děti
v maskách i bez nich si mohly zaskotačit při
různých soutěžích a hrách, které pro ně
připravily paní ředitelka a paní učitelka
z MŠ. Organizačně pomohly i pracovnice
OÚ Klentnice. Maminky, tatínkové a
zejména „malé maškary“ strávili pěkné
karnevalové odpoledne.
Gulášfest
14. dubna se poprvé v naší obci uskutečnila
soutěžní akce - klentnický „Gulášfest“. Do
soutěžního klání se přihlásila čtyři družstva,
a to Svaz žen, Zastupitelé obce, Zpěvačky a
Myslivecké sdružení. Každé toto seskupení
mělo za úkol připravit jakýkoliv typ guláše
z vlastně
obstaraných
surovin
v připravených kotlích. Doba na uvaření byla stanovena jednotně na časový úsek od 8 do 12. hodin, tedy 4 hodiny.
Hodnocení probíhalo tak, že každé družstvo při prodeji své porce guláše předalo zájemci i barevný lístek, který mohl
degustátor vhodit do připraveného zapečetěného boxu, tedy po té, zda usoudil, že tento guláš je opravdu ten nejlepší.
Návštěvníkům byly za cenu 35,-Kč za porci nabídnuty zvěřinový guláš, klasický hovězí guláš, vepřovo-hovězí guláš a
fazolový guláš. A který vyhrál? Myslím, že všechny čtyři byly výborné. O tom svědčí i rychlost, s jakou byly prodány.
Výsledky byly velmi těsné, ale nakonec nejvíce hlasů (lístků) obdržel hovězí gulášek uvařený Svazem žen. Akce měla
nejen velkou účast, ale i ohromný ohlas. Těšíme se na další ročník!

Pouť ke sv. Jiří - 22.4.
Už jsme si zvykli, že každý rok v květnu bývá u nás
církevní pouť ke Svatému Jiří. Nebylo tomu jinak
ani letos. Odlišnost byla ale v tom, že tentokrát
nebyly k vidění živé sochy ani divadelní hra. Počasí
bylo krásné, a tak se mše svatá konala pod Sirotčím
hrádkem. Celou akci finančně podpořila Cafe Fara
za organizační pomoci OÚ Klentnice.
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Vinný košt 28.4.
Vinařské sdružení Klentnice pořádalo dne 28.4.2012 již 12.
místní výstavu vín. K degustaci bylo nabídnuto 475 vzorků,
z nichž 141 vín bylo ohodnoceno na 18,5 bodu a výše.
Šampionem výstavy se stal Tramín červený (Víno Garčic,
Pavlov) a Svatovavřinecké (Ivan Fiala, Dolní Dunajovice).
Cenu starosty za nejlépe hodnocené víno klentnického
vinaře obdržel Sauvignon pana Petra Mačenky a Směs
červená pana Pavla Zugara.

Pálení čarodějnic
V pondělí 30.4. přilétly na fotbalové hřiště TJ čarodějnice
malé i velké, aby rejdily a tancovaly kolem ohně a přivítaly
tak jaro. Akci připravily jak již tradičně naše ženy ze Svazu
žen, za což jim moc děkujeme, za technické pomoci
klentnických fotbalistů a pracovníků OÚ. Občerstvení,
kvalitní hudební produkce a pěkné počasí přispělo ke
zdárnému průběhu Filipojakubské noci. Přítomní se bavili
dlouho do noci.

Setkání spolužáků
Dne 26. května se v Klentnici konalo setkání spolužáků,
šedesátníků. Místní, ale i přespolní, kteří chodili na první
stupeň základní školy do budovy současného OÚ, byli
přijati starostou obce Klentnice. Prohlédli si prostory
mateřské školy a obecního úřadu a poté se konalo na sále
pohostinství společné posezení. Kyticí květů byla svými
žáky obdařena paní učitelka Dagmar Urbancová.
Společné setkání pořádala paní Zugarová, Machajdíková
a Hodačová.
Hudební festival
V sobotu 2.června se pod Sirotčím hradem konal multižánrový hudební festival „Mezi vinohrady“. Pořadatelem byla
Základní umělecká škola Kantiléna z Brna. Koncert začal ve dvě hodiny odpoledne a končil po desáté večer.
Dětský den , svěcení sochy sv. Leonarda
a Boží muky u hřbitova
Kulturně bohatá byla sobota 9. června.
Dopoledne, po mši svaté, byla klentnickým
farářem
vysvěcena
nejprve
nově
zrekonstruovaná socha sv. Leonarda . Ta
byla původně umístěna v polích mimo
obec. Po její nákladné rekonstrukci, kterou
provedl restaurátor pan Pavúček, byla
přemístěna do obce, na horní konec do
křižovatky hlavní cesty Mikulov-Klentnice
a boční cesty vedoucí k Sirotčímu hradu.
Následně byla vysvěcena také Boží muka
v klidové části u hřbitova, kterou postavil
pan Karel Janík. Krátký program zajistil
místní pěvecký sbor.
Zábavné a hravé odpoledne pro děti
připravil Svaz žen za spolupráce TJ Sokol
Klentnice. Ani deštivé počasí nepokazilo
velkou účast na všech těchto akcích.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na jejich přípravě a organizaci.
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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání dne 29.02. 2012 návrh rozpočtu obce na rok 2012 a na zasedání č.9
30.03. 2012 rozpočet obce schválilo. Rozpočet obce bude opět vyrovnaný, na stránce příjmové i výdajové 5 747 800,Kč. O investičních akcích na rok 2012 jste byli informováni v březnovém Klentnickém občasníku. Chtěl bych Vás
mimo předpokládané akce seznámit s novým projektem, který bude Obec Klentnice připravovat ve spolupráci s AOPK
ČR CHKO Pálava-Brno. Bude se jednat o obnovu starých klentnických sadů - prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES). Obec Klentnice byla oslovena novým vedoucím CHKO Ing. Stanislavem Koukalem s možností čerpat
finance na tento projekt z Operačního programu Životního prostředí osa 6.3. Nejbližší výzva k podání žádosti o dotaci
je říjen 2012, výše dotace je 100 % uznatelných nákladů na záměry, tvorby a obnovy ÚSES (biokoridory, biocentra,
tůně, mokřady, sady krajových odrůd apod.). S Ing. Koukalem byly vytipovány 3-4 lokality a pozemky v majetku obce
Klentnice, kde by této dotace SFŽP s předpokládaným pokrytím 100% výdajů včetně projektu bylo možno využít.
Jedná se o pozemky p.č. 2583 starý klentnický hruškový sad pod viniční tratí, dále p.č. 2632 plocha v údolí za
klentnickým potokem kolem lesa a p.č. 2635/1 plocha kolem klentnického potoka - celkem cca 10 ha pozemků. Dále by
se mohlo jednat o starý třešňový sad pod pozemkem p.č. 2583, který je již částečně vyčištěn včetně obnovy úvozové
cesty. Jedná se o pozemky starých sadů s výskytem krajových ovocných stromů. Všechny tyto plochy jsou značně
zanedbané, zarostené náletem, léta nesečené či nespásané. Vzhledem k tomu, že obce mají povinnost, tak jako každý
jiný vlastních pozemků, na těchto udržovat pořádek, čistotu a řádně se o ně starat, je nanejvýš vhodné tento projekt
realizovat a tímto desítky let zanedbaná území rekultivovat. Jednalo by se zejména o odstranění náletových křovin,
vysečení ploch, ošetření starých stromů a výsadbu krajových ovocných stromů. Dále dotační titul ukládá povinnost o
tuto novou výsadbu deset let pečovat, což by mělo být ošetřeno ve smlouvě s dodavatelem nejméně 3 letou zárukou.
Obec taktéž musí zadat ve výběrovém řízení zpracování projektu a tento následně uhradit (bude z rozpočtu na rok
2013), přičemž projekt je uznatelným výdajem dotace a prostředky se vrátí obci zpět. Dne 16.05. 2012 zastupitelé obce
s Ing. Koukalem a Ing. Brodskou tento projekt projednali a starosta obce byl pověřen činit další úkony k předložení
žádosti o dotaci v termínu. Předpokládaný termín realizace bude v letech 2013-2014. Pokud se tato akce podaří, bude to
značný přínos pro rozvoj území kolem obce a příklad toho, že i Klentnice umí pečovat o krajinu a území, které jí patří.
Společně s občasníkem dostáváte do vašich schránek informační buletin o "Madoně z Klentnice". Tuto tiskovinu nechal
vyrobit pan Radek Džiuban, za což mu osobně děkuji. Vznik sochy je možné datovat zhruba kolem roku 1290, mnozí z
vás si jistě vzpomínají, že dříve byla v kostele sv. Jiří. Dnes je po zrestaurování umístněna v kostele ve Vranově nad
Dyjí. Veškerá má snaha bude po dohodě s farářem otcem Pavlem Pacnerem taková, aby se socha vrátila do našeho
kostela. Její přesná replika (mimo zbarvení a materiál) se nachází ve farní zahradě v Klentnici.
Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce

Parkovací automat
Na konci března byl na parkovišti u vodárny instalován
parkovací automat. Do konce května se vybralo na
parkovném cca 27.000 Kč, což je více jak loni za celou
sezónu. Pořizovací náklady byly ve výši 100 tis. Kč.

Investiční akce
V následujících měsících (červen až srpen) se budou
provádět tyto akce:
Osvětlení hřbitova: dodavatel pan Šabata, který
v Klentnici provádí údržbu veřejného osvětlení,
stavební a výkopové práce provede stavební firma
Řezáč. Rozvod kabeláže po hřbitově je již nachystán
z období rekonstrukce chodníků v roce 2009. Přívod
elektřiny bude proveden výkopem cca 40 m od
nejbližšího sloupu veřejného osvětlení. Dle vyjádření
pana Šabaty budou k osvětlení hřbitova plně postačovat
3 svítidla. Plánovaná cena cca 100 tis. Kč.

Na základě stížností místních občanů byl odstraněn
břečťan ze zadní hřbitovní stěny, protože ničil
náhrobky a hroby. Po odkrytí bylo zjištěno značné
narušení pilířů a cihel, a proto dojde v následujícím
období k opravě této zdi.
Chodníky: oprava zámkovou dlažbou, výměna
obrubníků, oprava některých vjezdů a výměna
špatných silničních obrubníků v úseku od horního
parkoviště po prodejnu COOP Plánovaná cena cca 300
tis. Kč.
Také se plánuje vybudování nového chodníku v úseku
od RD Palíšků ke spodnímu parkovišti (asi 40 m).
protože se ale bude jednat o stavbu dopravní
infrastruktury, bude správní řízení delší.

Brigády na Palavě
Dne 28.04. 2012 proběhla u Sirotčího hrádku brigáda
zaměstnanců GE Money Bank pod vedením paní Věry
Hrušecké. V měsíci dubnu nejdříve provedli
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zaměstnanci obce Klentnice vyřezání náletových
křovin. Brigádníci GE Money Bank následně dřeviny
odstranili a plochy vyčistili a to bez nároku na
odměnu. Na místě zůstala ještě hromada náletových
křovin, která bude po zaschnutí koncem roku vypálena.
Vše probíhalo ve spolupráci s pracovníky AOPK ČR
CHKO Pálava- Krajské středisko Brno. Poděkování za
úklid obecních parcel v NPR patří taktéž klentnické
chase, která provedla vysečení trávy na horním hřišti.
Seno odvezli a pravděpodobně dojde ještě začátkem
prázdnin k následnému posečení plochy.

Změna ředitele na ÚSP
Ze své funkce byla koncem května odvolána radou
JmK ředitelka ÚSP „Srdce v domě“ paní Drobiličová
Nový ředitel bude jmenován JmK v červenci.
Dočasným vedením ústavu je pověřena paní Prchalová.

Upozornění pro občany

Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích § 47/b,
odst.1, písm. c) je povinnost každého vlastníka
budovy tuto označit čísly popisnými. Žádáme
občany, kteří nemají své domy označeny čísly
popisnými aby takto učinili, neboť za nesplnění této
povinnosti může obec uložit pokutu až do výše 10
000,-Kč.

Pozemky Agro Měřín
Obec žádá klentnické občany o dodržovaní
vlastnického práva k pozemkům společnosti Agro
Měřín a.s. a současně vyzývá, aby nebyly způsobovány
škody na tomto majetku, zejména na zemědělských
plodinách neoprávněnými vjezdy. Děkujeme.

Údaje o obyvatelstvu
V naší obci žilo k 31.12.2011 celkem 546 občanů
včetně klientů instituce „Srdce v domě“. Z tohoto
počtu bylo 232 mužů (tj. 42 %) a 314 žen (tj. 58 %).
V roce 2011 zemřelo šest občanů (z toho 4 klienti
ÚSP) a narodily se 4 děti. Gratulujeme jubilantům,
kteří oslaví v roce 2012 kulaté výročí:
60 let -

Upozorňuji občany na splatnost
poplatku za odpad a psy do konce
června !
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši
podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů.
Dále připomínáme občanům platby za nájem
obecních pozemků a platby z ubytovací kapacity.

65 let 70 let 75 let 80 let 85 let 90 let -

Hryzlák Fr., Zemková Štefánie, Zugarová
Josefka, Janásová Eva, Vašíček Karel,
Lysoňková Jana, Pavlincová Dagmar
Bajková Ludmila, Smržová Jitka, Pavlačka
Vladislav, Valigurová Emílie
Špiřík Josef, Vašíček František,
Pavlačková Marie, Kryštofová Marie,
Pastorková Božena, Pavlačková Helena
Bajková Marie, Blahová Anna,
Slabyhoudková Helena

nejstarší občané:
Slabyhoudková Helena
Pavlincová Františka
Obůrka Ladislav
Mimochodková Cecílie
Strouhalová Jenovéfa

90 let
89 let
89 let
88 let
87 let

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

Podmínky pro výsadbu rychle rostoucích dřevin v CHKO Pálava
Protože se začínají množit požadavky na výsadby rychle rostoucích dřevin na polích pro potřeby získávání dřevní
hmoty k vytápění, Správa CHKO Pálava sděluje všem zájemcům o takové výsadby následující základní podmínky,
platné v území CHKO Pálava:
1. Pro dřeviny, které jsou považovány za geograficky původní, povolení Správy CHKO Pálava není nutné:
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olše lepkavá (Alnus glutinosa)

vrba křehká (Salix fragilis)

líska obecná (Corylus avellana)

vrba košíkářská (Salix viminalis)

topol černý (Populus nigra)

vrba červená (Salix x rubens)

vrba bílá (Salix alba)

vrba Smithova (Salix x smithiana)

vrba lýkovcová (Salix daphnoides)

jilm horský (Ulmus glabra)

2. Pro dřeviny, které jsou geograficky nepůvodní a nebo jde o jejich křížence (klony) v CHKO Pálava je nutné
povolení Správy CHKO Pálava.
3. Pro dřeviny, které jsou geograficky nepůvodní a nebo jde o jejich křížence (klony) nebude pro území I. a II. zóny
CHKO Pálava vydáváno povolení Správy CHKO Pálava.
4. Pro dřeviny, které jsou geograficky nepůvodní a nebo jde o jejich křížence (klony) může být pro území III. a IV.
zóny CHKO Pálava na základě podané žádosti a po posouzení ve správním řízení vydáno povolení Správy CHKO
Pálava, které bude obsahovat vždy podmínky.
V případě jakéhokoliv zájmu nebo záměru o výsadbu rychle rostoucích (energetických) dřevin v CHKO Pálava se
obraťte s konzultací na Správu CHKO Pálava a KS Brno, pracoviště na Náměstí 32 v Mikulově (RNDr. Jiří Matuška,
519510585, 724339663, jiri.matuska@nature.cz).

Nové schody
vybudovány mezi Sirotčím hradem a „medvědí
tlapou“ na náklady AOPK ČR CHKO Pálava krajské středisko Brno.
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Kde a jak se mohou obyvatelé Klentnice zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu
byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor,
topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s
příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži
obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech:
Nejbližší sběrný dvůr Mikulov, otvírací doba: So 8:00 – 14:00 hod.
Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn: u prodejny COOP Jednota
Příští mobilní svoz proběhne v naší obci na podzim roku 2012
Více na www.elektrowin.cz

…………………………………………………………………………………………………
Ekologii a pohodlí spojuje „Malý kontejner“
Vysloužilé spotřebiče patří na místa zpětného odběru. To obyvatelé České republiky nijak nezpochybňují a naučili se podle
této zásady také ve většině případů chovat. Čím menší ale spotřebič je, tím méně ekologický přístup zpravidla projevujeme.
Navzdory veškeré snaze kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci starých elektrozařízení dosud u některých lidí
přežívá krátkozraký přístup: co se vejde do běžné popelnice, to do sběrného dvora nepovezu!

Spotřebiče v komunálním odpadu vyjdou draho
Ti, kdo takto uvažují, si ale opravdu nevidí na špičku nosu. Nejen že přispívají k devastaci životního prostředí, protože
neumožní, aby byly v maximální míře využity druhotné suroviny: zároveň prodražují sobě i svým sousedům nakládání s
komunálním odpadem. Zatímco totiž systém zpětného odběru starých spotřebičů financují výrobci a dovozci nových
elektrozařízení, za komunální odpad platí prostřednictvím veřejných rozpočtů každý z nás.
Odborníci v největším kolektivním systému působícím v České republice, akciové společnosti ELEKTROWIN, vymysleli
způsob, jak proti tomuto krátkozrakému způsobu myšlení bojovat osvědčenými prostředky. Projekt, který takto vznikl, se
jmenuje „Malý kontejner“ a je určen právě pro odkládání tzv. malých spotřebičů.
Praxe neustále ukazuje, že nejdůležitější podmínkou efektivního fungování systému zpětného odběru je maximální komfort
pro jeho uživatele. Jinými slovy – lidé jsou sice ochotni chovat se ekologicky a odevzdávat staré spotřebiče tam, kam patří,
nesmí to ale pro ně znamenat zvýšenou námahu.

ELEKTROWIN vychází vstříc občanům
ELEKTROWIN už v minulosti vyšel vstříc občanům a jejich požadavkům na ekologické pohodlí a komfort například
projektem „Putujícího kontejneru“. Svazky měst a obcí tak dostaly možnost nechat přistavit mobilní alternativu sběrného
dvora každému doslova „pod nos“.
A osvědčilo se to. Jen za rok 2011 putující kontejnery procestovaly 37 mikroregionů, navštívily více než 560 obcí a odvezly
přes 230 tun vysloužilého elektrozařízení.
Malé kontejnery mají podobnou ambici: pomoci vysbírat maximum spotřebičů, které by jinak skončily mimo síť sběrných
míst.
Do těchto kontejnerů patří drobný elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či třeba
vrtačky. Tyto kontejnery se nejčastěji umisťují tam, kam si již lidé zvykli nosit ostatní odpad určený k recyklaci, tedy zejména
plasty, sklo a papír.

Náš kontejner je umístěn: u prodejny COOP Jednota a jeho pořízení finančně podpořila společnost
ELEKTROWIN a.s.

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 30. září 2012.
Další číslo vyjde v měsíci září - říjen 2012
Náklad 170 ks

Za tiskové či jiné chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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