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Vážení spoluobčané,
stojíme na začátku nového kalendářního roku, roku 2011. Co nového a neotřelého Vám popřát? Průběh minulého
roku mi vcelku napověděl. Najít znovu důvěru a úctu jednoho k druhému, nehledat za každou cenu v druhém člověku chyby,
jen tak ze zásady, neurážet se navzájem, nemyslet si, že to, co dělám já, je to jediné správné, hodnotit vzniklé situace
objektivně, ne z hlediska úzké zájmové skupiny. Naučme se poslouchat názory i těch druhých a na základě vlastní vnitřní
analýzy vyjadřovat svoje soudy bez emocí, které bývají příčinou mnohdy nechutných pomluv a urážek.
Každý z nás jsme jednou částečkou soukolí – v našem případě vesnice – snažme se každý, ale opravdu každý, aby
to soukolí co nejlépe „šlapalo“. K tomu je třeba nejen prosazovat svoje názory, ale také podřizovat se, tzn. jednat a chovat
se maximálně uvážlivě.
Ať je tedy letošní rok rokem pohody, vzájemné tolerance a úcty, dobrých rodinných, sousedských a občanských
vztahů. Novému zastupitelstvu, věkově mladému, přeji klid a rozvahu při rozhodování
Váš Občasník

Ze zasedaní Zastupitelstva obce
10.11.2010
Na tomto ustavujícím zasedání složili nově zvolení
zastupitelé slib. Byl zvolen starosta a místostarosta obce a
byly stanoveni členové finančního a kontrolního výboru a
byla ustanovena stavební komise.
Současné složení zastupitelstva:
Starosta:
Místostarosta:
Členové:

Bc. Roman Koprivňanský
David Blaha
Ing. Petr Gondáš *
Ing. Marcela Blažková
Jana Rapantová
Ivana Papajová
Miroslav Dvořák

Finanční výbor:
Ing. Petr Gondáš (předseda) *
Andrea Hrychová
Jaroslav Blaha
Kontrolní výbor:
Ivana Papajová (předseda)
Zuzana Machalová
Jana Rapantová
Miroslav Křižák
Tatiána Heráková
Stavební komise:
Aleš Řezáč
Miroslav Dvořák
František Dvořák
Josef Špiřík

* Dne 3.1. 2011 se pan Ing. Petr Gondáš vzdal svého
mandátu zastupitele a rezignoval na předsedu i členství ve
finančním výboru. Na jeho místo bude kooptován náhradník
z kandidátky Demokratické strany. Slib tohoto nového
zastupitele bude složen na nejbližším zasedání zastupitelstva
Taktéž bude doplněn finanční výbor o jednoho člena a bude
zvolen jeho nový předseda.

Mimo jiné zastupitelstvo obce řešilo a schválilo:
- že žadatelé o koupi, či pronájem obecních pozemků
budou hradit výdaje vzniklé se zpracováním kupní
nebo nájemní smlouvy. Jedná se o částku cca 1500 –
2000,- Kč za jednu smlouvu dle její složitosti,
- aby starosta zastupoval obec na valných hromadách
společností, v nichž má obec majetkovou účast,
- výši odměn neuvolněným členům ZO a členům
výboru dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
v základní sazbě,
- rozpočtová opatření č. 4 a 5/2010 (k nahlédnutí na
OÚ).
Starosta obce informoval:
- o možnosti využití obecního traktoru k naorávání
zahrad občanům (zatím za poplatek 300,-Kč/hod.).
Poplatek bude ZO následně upravovat na příštím
zasedání a zavede ho do ceníku služeb, bližší
informace na OÚ,
- o záměru STKO třídit v naší obci bioodpad. Svoz
bioodpadu je pro obec ekonomicky výhodnější než
svoz komunálního odpadu (tj. 1 tuna je přibližně o
polovinu levnější). Tato firma bude rozvážet zdarma
nádoby na bioodpad - zájem o ně je potřeba nahlásit
na OÚ,
- že v měsíci listopadu začne ve spolupráci s STKO
likvidace skládky lahví před bývalým kravínem,
- o návrhu přestěhovat sochu sv.Leonarda do obce,
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- o nákladech na novou boží muku na pozemku za
hřbitovem (náhrada za zbořenou v lokalitě A1, A2),
- že do února 2011 bude probíhat oprava střechy kostela.

-

výdaje na mzdy a odvody) a zmocnění starosty
k provádění rozpočtových opatřeních,
uzavření smlouvy související se spisovou službou,
inventarizační komisi.

16.12.2010
V úvodu zasedaní vystoupil Ing. Hlavenka, ředitel STKO, a
informoval přítomné o zahájení třídění bioodpadu.
Požádal, aby se co nejvíce občanů do projektu zapojilo,
protože tím sníží finanční náklady obce za svoz odpadu a
současně budou šetřit životní prostředí. Distribuce nádob
na bioodpad je plánována na měsíc březen 2011.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- pověření starosty k úkonům územního plánování,
- nabytí majetku obce (pozemek p.č. 94 a pozemků
získaných při komplexní pozemkové úpravě),
- cenu za naorávání zahrad a štěpkování větví do ceníku
služeb poskytovaných obcí ve výši 300,-Kč,
- prodeje obecních pozemků:
• část p.č. 494/1 o výměře 100 m2 za 700,-Kč/m2 (Cafe
Fara)
• p.č. 117/2 za 21,-Kč/m2 (pan Sedlák)
• v případě prodeje pozemku p.č. 94 ZO odložilo
rozhodnutí o prodeji na další zasedání
- záměry na prodej obecních pozemků:
• část pozemku p.č. 371 o výměře 48 m2
• p.č. 98 o výměře 144 m2 a p.č. 99 o výměře 28 m2
• p.č. 105 o výměře 25 m2
• p.č. 159 o výměře 1201 m2
ZO prozatím nesouhlasilo se záměrem prodat obecní
pozemek p.č. 233/1, část p.č. 2635 a část p.č. 648/3.
Žádosti o prodej těchto pozemků budou řešeny
individuálně se žadateli,
- zadání změny č. 6 územního plánu SÚ Klentnice,
- rozpočtové opatření č. 6/2010, rozpočtové provizorium
na rok 2011 do schválení rozpočtu na rok 2011 (v tomto
období obec hradí nejnutnější výdaje k zajištění
plynulosti hospodaření OÚ, poskytne část příspěvku na
provoz své PO, hradí výdaje s již uzavřených smluv,
bude hradit nutné výdaje vzniklé havarijním stavem a

Starosta obce informoval:
- o brigádě na likvidaci skládky lahví, kterou provedlo
dne 4.12.2010 občanské sdružení Občané pro
Klentnici a klentnická chasa - za což jim poděkoval.
V souvislosti s touto skládkou sdělil, že celkově již
byla odklizena asi 1/3. lahví. V likvidaci lahví se
bude pokračovat nadále i po novém roce, až do
úplného odstranění skládky,
- o žádosti Vinařského sdružení Klentnice o
poskytnutí dotace na uspořádání 1. vinařského plesu,
- že dne 1.12.2010 zasedal kontrolní výbor ZO, který
provedl kontrolu obecně závazných vyhlášek,
- že bude podepsána na SZIF dohoda o dotaci ve výši
cca 550 tis. Kč na obnovu veřejného prostranství
kolem OÚ dle projektu, který je k nahlédnutí v
kanceláři OÚ,
- že byla podepsána dohoda s Jmk o poskytnutí
mimořádné dotace ve výši 95 tis. Kč na již
realizovanou výstavbu opěrné zdi na pozemku 233/1
- že cena vody bude od 1.1.2011 ve výši 31,50 Kč/m3,
- že proběhlo první jednání se zástupci JmK ve věci
vypořádání pozemků v areálu Srdce v domě. Obec
zde má pozemky v celkovém rozsahu 3612 m2 a kraj
nabízí jejich směnu ve stejné výměře na pozemku
p.č. 2587 (orná půda),
- o termínech konání tradičního setkání s důchodci,
zpívání u stromečku a vánoční mše svaté,
- poděkoval Vinařskému sdružení Klentnice za
přípravu a realizaci 3. mikulášského koštu vín.
V závěru zasedání proběhla diskuse o pořizování
zvukového záznamu z jednání ZO. Starosta obce
přečetl stanovisko od odboru dozoru a kontroly veřejné
správy MV Brno a podotkl, že pořizování zvukového
záznamu bez souhlasu přítomné veřejnosti není možné.
Občané
s pořizováním
zvukového
záznamu
nesouhlasili.

* (Zdroj – Zápis o průběhu ustavujícího zasedání ZO obce Klentnice a Zápis o průběhu zasedání č. 2 ZO obce Klentnice – www.klentnice.cz)

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2011 se NEMĚNÍ, tedy svoz každé
úterý. Termíny svozu tříděného odpadu papír-plast v pytlích jsou každých 14 dnů v úterý, tedy 1. a
15. února, 1., 15. a 29. března, 12. a 26. dubna, 10. a 24. května. Distribuce popelnic na bioodpad
bude mít kvůli propagaci zpoždění. Dle vyjádření ředitele STKO spol s.r.o. to bude v měsíci
březnu (viz. jednání ZO z 16.12.2010). Zájemci o bezplatnou distribuci popelnic na

bioodpad se mohou stále hlásit na OÚ Klentnice.
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Vážení spoluobčané,
období vánočních svátků je za námi a všichni se díváme na rok 2011 a úkoly, které nás čekají a které jsme si
předsevzali.
V komunálních volbách 2011 si všechna města a obce zvolily své zástupce do obecních zastupitelstev, která tímto
dostala mandát k hospodaření s obecním majetkem i k dalšímu rozvoji měst či obcí. Na dalším jednání zastupitelstva obce
(ZO) Klentnice budou zastupitelé schvalovat rozpočet obce na rok 2011 a já bych Vás chtěl stručně seznámit se zámyslem
investic na toto období.
Od roku 2007 probíhají projekční práce na čističce odpadních vod a splaškové kanalizaci v obci. Vzhledem k
tomu, že obec neměla připravenu parcelu k výstavbě samotného technologického zázemí ČOV, bylo nutné změnou
územního plánu (ÚP) tento pozemek získat. To se také podařilo díky pozemkovým úpravám v obci, ale i probíhající
změnou č.6 ÚP. Kvůli administrování těchto změn projekt ČOV již rok stojí a je nutné v letošním roce s projektem zásadně
pokročit.
Z hlediska územního plánování je pro naši obec zásadní sdělení č.27/2011 vedoucí odboru územního plánování a
stavebního řádu při MěÚ Mikulov. Zde je konstatováno, že Obci Klentnice, stejně jako dalším sedmi obcím v okolí,
skončila platnost ÚP k 31.12. 2010. Z tohoto důvodu je nutné okamžitě schválit v ZO zadání zpracování nového ÚP, kde
můžeme společně diskutovat o nových parcelách k bytové zástavbě nebo plochách občanské vybavenosti. ZO taktéž musí
vybrat zpracovatele nového ÚP a vzhledem k finanční náročnosti projektu se neobejdeme bez krajské dotace na nový ÚP.
Další nutnou investicí bude úprava parkovacích ploch a veřejného prostranství kolem obecního úřadu (OÚ).
Všichni vnímáme neutěšenou situaci u OÚ z hlediska dopravy a bezpečnosti provozu zejména v letních měsících a v době,
kdy rodiče vozí a odvážejí děti z mateřské školy. Taktéž celkové prostředí ve dvoře OÚ budí nehezký pohled a i z důvodu
provozu obecního traktoru a jiné techniky, umístění kontejnerů a pod je nutné tyto plochy zpevnit. 17. prosince 2010 byla
na Státním zemědělském intervenčním fondu Brno podepsána smlouva o poskytnutí dotace na tento projekt ve výši 545 tis.
Kč. Celkový objem prací bude předpokládám kolem 900ti tis. Kč podle toho, kterou nabídku a dodavatele se nám podaří
vysoutěžit. Nyní probíhají práce na zadávací dokumentaci k výběrovému řízení a projekt by měl být realizován do
poloviny roku 2011. V souvislosti s touto akcí bude obec budovat tzv. „bezpečnostní přechod pro chodce“ taktéž u OÚ.
Současný přechod pro chodce bude posunut cca o 8 m směrem na Mikulov, kde bude vybudován přechod v úrovni
chodníků, tudíž bezbariérový, na druhou stranu vozovky. Zásadním požadavkem bylo, aby toto technické opatření snížilo
rychlost projíždějících vozidel v místě častého výskytu dětí (MŠ, hřiště, Cafe Fara). Nový přechod musí mít nutně
nainstalováno osvětlení a bezpečnostní nátěry, před schody k OÚ bude osazeno zábradlí.
Na základě možnosti čerpání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – podpora rozvoje a obnovy venkova v titulu
4/4, se připravuje rekonstrukce sochy sv. Leonarda. Zde jsou uznatelné náklady ve výši 70 %, náklady na rekonstrukci
odhaduji podle rozsahu prací na 90-100 tis Kč. Socha sv. Leonarda je kulturní nemovitou památkou a vzhledem k jejímu
stavu je nanejvýš vhodné využít dotace a sochu opravit.
Z dalších menších investic by bylo vhodné upravit – zpevnit parkoviště u křižovatky Perná-Pavlov, popř jej osadit
parkovacím automatem. Takto vybrané prostředky by jistě v horizontu 2-3 let zaplatily částku za tuto rekonstrukci.
Po dokončené rekonstrukci sálu nad obecním hostincem navrhuji terasu v patře osadit pergolovou konstrukcí s
krytinou. Terasa je při akcích na sále hojně využívána a tato úprava by hosty chránila před deštěm či sluncem. Vzhledem
ke špatné izolaci také přes terasu zatéká do zrekonstruovaných prostor v přízemí, čímž bychom problém vyřešili. Pokud se
podaří u okresního soudu vyřešit majetkové poměry s pozemky za hospodou, je nutné zpevnit svah směrem k RD Janásů a
tento prostor upravit. Opět se jedná o nevzhledné místo v centru obce, které by mohlo být využíváno při společenských
akcích.
Problém s pozemky nám taktéž blokuje dodělání chodníku od RD Šafránků k zastávce autobusu u parkoviště.
Pokud tento problém obec vyřeší, měli bychom dodělat jak část chodníku, tak autobusovou zastávku.
V současné době obec řeší likvidaci skládky lahví u farmy, kterou doufám ve spolupráci s STKO Mikulov
odstraníme do jara.
Nápadů a podnětů od občanů je spousta. Je třeba zpevnit cestu do viničních tratí nebo cestu kolem RD pana
Prchala. Je na zvážení, jak dalece investovat do nových cest a chodníků k předpokládané výstavbě splaškové kanalizace.
Zastupitelé jistě zváží všechna pro a proti, možnosti obecního rozpočtu a při jeho schvalování správně rozhodnou.
S přáním všeho dobrého v roce 2011
Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce
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Setkání s důchodci
V závěru roku 2010, v sobotu 18.12., uspořádali zastupitelé a
zaměstnanci obce tradiční vánoční posezení s důchodci. Po
přivítání bezmála 50 babiček a dědečků starostou obce vystoupily
děti z mateřské školky pod vedením paní ředitelky MŠ Papajové se
svým kulturním programem, jak jinak než s vánoční tématikou.
Pěkný
program si
taktéž připravily naše zpěvačky, které letos kromě zpěvu koled
připravily i dárečky pro všechny přítomné. Starosta obce
v průběhu svátečního odpoledne připomněl a pogratuloval těm
jubilantům, kteří v roce 2010 oslavili kulatiny. K večeru pro
poslech i zpěv zahrál tentokrát lidový harmonikář. Vysoká účast i
veselá zpěvná zábava do pozdních večerních hodin ukazuje na
vydařenou akci.

Zpívání u stromečku
Na Štědrý den se ve 14:30 hodin uskutečnilo koledování u
obecního vánočního stromečku. Počasí sice moc nepřálo, ale i
přesto byla účast velká. Za podpory ženského pěveckého
sboru si přítomní zazpívali známé vánoční koledy. Obecní
úřad a zastupitelé připravili pro koledníky pohoštění v podobě
punče a koláčků. Každý, kdo měl zájem, si po skončení mohl
domů odnést „Betlémské světlo“. Živý Betlém zapůjčil obci
pan Z. Veselský, děkujeme.

Tříkrálová sbírka
Jako každý rok i letos proběhla v naší obci
Tříkrálová sbírka. Tentokráte v neděli dne 9.1.2011
za účasti klientek „Srdce v domě“ pod záštitou
našeho pana faráře Janouška. Celkem se podařilo
vybrat částku 9.780,-Kč, což je podobně jak
v minulém roce. Tyto peníze budou odevzdány na
diecézní charitu v Břeclavi a budou použity na
humanitární pomoc. Všem přispěvatelům tímto pan
farář i Obec Klentnice děkuje.
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Oprava sochy sv. Leonarda
Barokní socha světce sv. Leonarda se nachází
mimo obec Klentnice – v údolí u polní cesty,
severovýchodně od obce – viniční trať nad sv.
Leonardem.
Dle zápisů z kroniky: „Datace sochy není přesně
známa a jejím autorem byl pravděpodobně
brněnský sochař Andreas Schweigl. Původně se
v údolí nacházel rybník a obecní pastvina. Socha
byla v roce 1791 postavena do čela pastviny na
ochranu dobytka. Vysvěcena byla v roce 1795.
Sv. Leonard byl patronem nevinně odsouzených
vězňů, proto drží v ruce řetěz. Později si ho
sedláci spletli s řetězem na dobytek a začali ho
uctívat jako ochránce dobytka před dobytčím
morem…“
Obec má možnost získat na rekonstrukci sochy
finanční prostředky z dotačního programu
„podpora obnovy a rozvoje venkova“. Žádost
bude na příslušné ministerstvo předložena do
20.2.2011. Návrh rozpočtu a samotnou
rekonstrukci bude provádět restaurátor pan
Pavúček. S největší pravděpodobností bude socha
po její rekonstrukci umístěna na původní místo. V
tomto případě bude nutné provést stavební úpravy
okolí sochy - odbagrování splavené zeminy,
stavba opěrné zídky proti naplavení zeminy na
pilíř atd. Nicméně Vaše názory na umístění
sochy uvítáme a je možné je sdělit na OÚ,
kancelář starosty do konce února.

Kulturní a společenské akce
plánované na rok 2011
Únor
I. vinařský ples
Březen

Sbírka autolékárniček
Obec Klentnice pořádá ve spolupráci s humanitární
organizací ADRA sbírku autolékárniček, které již
nelze využít v provozu vozidla a které nemají
propadlou dobu užívání. Občané mohou
autolékárničky odevzdat na OÚ Klentnice do
konce února 2011. Poté budou předány přes Adru
do keňské nemocnice v Itibo.

Zápis do Mateřské
školky Klentnice
29. březen od 15:00 – 16:00 hod.
v MŠ Klentnice

Fašank
Dětský karneval
Duben - Květen
Pálení čarodějnic
Vinný košt
Pouť ke sv. Jiří
Srpen
Dětský den
Září
Krojované hody
Říjen
Burčákové slavnosti
Prosinec
Mikulášská obchůzka
Mikulášská výstava mladých
vín
Posezení s důchodci
Koledování u vánočního
stromečku
(v průběhu roku bude upřesněn termín
konání každé akce)
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Klentnice jako součást CHKO Pálava
Asi všichni z obyvatel obce Klentnice vědí, že patří do Chráněné krajinné
oblasti (CHKO) Pálava. Co to ale vůbec znamená? Asi neuškodí si přiblížit jaký
je vztah mezi statutem CHKO a klentnickým katastrem, tedy i lidmi žijícími v
Klentnici a využívajícími její nejbližší okolí.
Zonace CHKO Pálava
Základní pravidla, jak využívat území CHKO, a to kterékoliv, určuje zonace CHKO, vymezená zákonem o ochraně
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (dále zákon), kde podle ustanovení § 25 se uvádí: „hospodářské využívání chráněných
krajinných oblastí se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a
byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území.“. V případě CHKO Pálava jsou vymezeny čtyři
zóny, z nichž na klentnickém katastru jsou také všechny zastoupeny (viz. přiložená mapa) a jejich principy zde jsou
následující:
I. zóna:

území přírodovědně a biologicky nejcennější, zde zastoupené částmi národních přírodních rezervací
Tabulová a Děvín a celou Přírodní památkou Kočičí kámen, hospodářsky nevyužívané, pouze cíleně
upravované s ohledem na předměty ochrany (rostliny, živočichy, biotopy).
II. zóna: území s nižší ochranářskou kvalitou, navazující především na I. zónu a vykazující šetrné způsoby využívání,
tedy i hospodářského (biovinice, zahrádky a záhumenky, pozemky ponechané ladem, část lesa Milovického
lesa, areál fotbalového hřiště).
III. zóna: území s převahou zemědělsky obdělávaných pozemků (pole, vinice), často přerušovaných liniovými prvky
(větrolamy, meze, remízky) s menší přírodní hodnotou, ale významné pro doplnění celého systému
významných biotopů v CHKO.
IV. zóna: území tvořené souborem ploch a pozemků (domy, dvory, zahrady, záhumenky) vymezených jako
zastavitelné území obce Klentnice tak, jak by mělo být vymezeno podle platného územního plánu.
Ochranné podmínky CHKO Pálava na k.ú. Klentnice
Takto vymezená zonace se v praxi uplatňuje podle dalších ustanovení zákona, které jsou formulovány jako základní
ochranné podmínky, nad kterými dozírá zejména Správa CHKO Pálava (dále Správa) jako pověřený orgán ochrany
přírody a které je třeba dodržovat.
Na celém území chráněných krajinných oblastí je:
a) zakázáno zneškodňovat odpady mimo vyhrazená místa, která musí být odsouhlasena Správou. (*Každý obyvatel by
měl být začleněn do systému sběru odpadů v obci. Pokud ještě někdo je schopen vyvézt odpad za humna, tak určitě
porušuje jak tento zákon, tak i obecní vyhlášku. Případy, kdy tyto odpady sem doveze někdo cizí se řeší ale velmi
těžko, protože se složitě prokazuje původce.)
b) zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy (*Vzhledem k tomu, že Správa
takové místo k táboření nikomu dlouhodobě nevyhradila, řeší pouze nárazově neškodné požadavky místních,
například u fotbalového hřiště. Nalezne-li ale takové táborníky někde v terénu, řeší je podle aktuální situace jako
stráž přírody třeba i blokovou pokutou. Pokud táborník navíc rozdělává oheň, zejména v rezervaci, je to přitěžující
faktor. Pálení ohňů obyvatel na zahrádkách neřešíme, protože to je spíše problém vedení obce.)
c) zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa
vyhrazená se souhlasem Správy (*Předpokládáme že většina klentnických obyvatel vyjíždí do krajiny jen když
potřebuje, například do svých zahrádek, vinic či záhumenek a to svými auty a po běžných cestách, které považujeme
za odsouhlasené a tudíž nekonfliktní. Občasné vjezdy do lesa v NPR za samovýrobou dřeva by ale měly být Správou
odsouhlasovány předem, protože se jedná o les chráněný. Problémy občas vznikají s neukázněnými návštěvníky a
turisty, které pak řešíme na místě. Tato omezení vjezdů se ale netýkají vozidel orgánů státní správy, vozidel
potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a
zdravotní a veterinární službu).
d) zakázáno záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů (*Nepředpokládáme nějaké spory s
obyvateli, protože vysazování různých, i cizích,dřevin na jejich zahrádkách neomezujeme, jinde ve volné krajině se
aktivně nevyžadují a ani nevyskytují. Živočichů se toto už vůbec netýká.)
e) zakázáno používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti (*V Klentnici je několik aktivních myslivců, kteří
snad toto omezení respektují. Zatím jsme nic takového zde neřešili.)
f) zakázáno stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály (*Dálnice ani plavební kanál se Klentnice územně
netýká, novou zástavbu Správa schvaluje při přípravě územního plánu a to také bez problémů.).
g) zakázáno pořádat automobilové a motocyklové soutěže (*Prozatím zde nikdo z domácích takovou akci neplánoval,
stejně tak jako nikdo cizí.).
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h) zakázáno provádět chemický posyp cest (*Problém zimní údržby silnic je řešený platnou výjimkou pro mikulovské
silničáře a nenese s sebou problémy. V solení chodníků před domy nevidíme problém.).
i) zakázáno měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany CHKO. (*Zde je třeba
podrobněji znát bližší ochranné podmínky z vyhlašovacího výnosu CHKO z roku 1976, které ale neobsahují jiná
omezení, která by mohla být v zásadním vztahu k obyvatelům obce).
V zákoně jsou formulována ještě omezení pro území I. a II. zóny CHKO a v nich je:
a) zakázáno hospodařit na pozemcích mimo obce intenzivním způsobem, který může zásadně poškodit a nebo
negativně změnit přírodu. (*Toto omezení se netýká místních obyvatel, pokud nejsou podnikatelé, kteří by při svém
podnikání třeba ve vinicích použili intenzivní technologie. Ze strany Správy jde o velmi těžce prokazatelné opatření.)
b) zakázáno zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice (*Na části klentnického
katastru je již provozována obora Klentnice. Zřizováních nových není aktuální, ani ze strany Správy, ani ze strany
klentnických obyvatel.).
c) zakázáno pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem
Správy (*Ze strany občanů toto není vyžadováno, konkrétní akce je ale možné povolovat, což dokládá například
uskutečnění cyklozávodu Pálavský krpál v minulých letech, který proběhl bez problémů.)
Nejpřísnější režim podle zákona vyžaduje především I. zóna CHKO, tedy území nejcennější (rezervace), v němž je:
a) zakázáno umísťovat a povolovat nové stavby. (*Jednoznačně zde vyžadujeme nestavět nové objekty, proto například
nové stavby v tzv. Veselského lomě nemůžeme povolit. U existujících staveb respektujeme ale jejich běžnou údržbu,
například objekt vysílače na Stolové hoře, který se nesmí ani dostavovat, udržovat možné je.).
b) zakázáno povolovat a měnit využití území. (*Pozemkovou úpravou jsme se snažili maximum pozemků v I. zóně
převést do naší správy. Není naším zájmem měnit kultury na pozemcích jinak, než je vedeno v katastru. Sami
mnohdy aktivně přistupujeme a snažíme se kosením, pasením nebo vyřezávkami pozemky naopak udržovat, tak jak
by to mělo být.).
c) zakázáno měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o CHKO. (*Toto není to
aktuální, ani ze strany Správy, ani ze strany klentnických obyvatel.).
d) zakázáno hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady. (*Toto také není aktuální, ani ze
strany Správy, ani ze strany klentnických obyvatel.).
e) zakázáno těžit nerosty a humolity. (*I toto není aktuální, ani ze strany Správy, ani ze strany klentnických obyvatel.).
RNDr. Jiří Matuška
Správa CHKO Pálava
(text označený * je komentář autora příspěvku)

Pozn.:V příštím čísle se budeme věnovat vztahu Klentnice a maloplošných zvláště chráněných území, neboli rezervací.

Aktualita
Správa CHKO Pálava svým rozhodnutím podle zákona o ochraně přírody a krajiny povolila občanskému sdružení PG
Pálava výjimku ze zákazu provozovat létání na padácích a ze zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem
orgánu ochrany přírody, daného pro území NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. Výjimka se povoluje za těchto
podmínek:
1. Létání na padácích bude provozováno v období od 1. 1. do 31. 12. 2011 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.
2. Přístup na start bude pouze pěšky po vyznačené trase (modrá).
3. Bude zajištěno odpovídající informování členů a veřejnosti vhodnou formou.
4. Budou vyznačeny přístupové trasy a budou instalovány informační panely.
5. Okolí startoviště i dopadiště bude udržováno v čistotě a bude uklízeno a na těchto plochách bude prováděna
pravidelná péče (sečení, vyřezávky dřevin).
6. Bude určen správce areálu, který bude garantovat dodržování stanovených podmínek.
7. Bude zajištěna součinnost při zjišťování jedinců, kteří poruší podmínky výjimky.
8. Nedodržení stanovených podmínek bude důvodem k sankcím a k odebrání výjimky
zdroj: SCHKO Pálava
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Klentnický fotbal v poločase sezóny
2010/2011
Fotbalisté TJ Sokol Klentnice po úspěšném
ukončení loňského ročníku IV.B třídy
okresní soutěže v kopané pokračují i v
letošním ročníku soutěže. Administrativní
změnou v losování soutěže došlo k navýšení
účastníků soutěže ve skupině na 16 týmů s
tím, že tak došlo k prodloužení a snad i ke
zkvalitnění soutěže.
Podzimní tým byl složen z těchto hráčů:
Luděk Bajko, Martin Biernat, Radek Čevelík
(zraněn a asi ukončil aktivitu),Vít Čevelík,
Fiala Robert, Libor Fichtl (hostování z
Perné), Jiří Hryzlák, Marcel Hryzlák, Tomáš
Ivan (hostování ze Sedlece), Roman Kršík,
Jiří Matuška, Petr Mimochodek, František
Minařík, Filip Rujzl, Ondřej Strouhal, Jan
Šopík, Michal Zemek a Matouš Životek. Z
mužstva odešel Patrik Špiřík na hostování do
Perné, aktivní nebyli Drahomír Minařík a
Miroslav Minařík. Trenérem mužstva byl
Petr Mimochodek.
Po více než polovině zápasů se tým nachází
na 12. místě s celkovým ziskem 19 bodů (6
výher, 1 remíza, 10 proher) s celkovým skóre
32:40 brankám.
Od ledna 2011 probíhá zimní příprava týmu
na jarní část soutěže a to zejména sobotními
tréninky na klentnickém hřišti. Součástí
zimní přípravy budou i čtyři treninky v
pohořelické hale a tři přátelská utkání
odehraná na mikulovské umělé trávě.
První jarní mistrovský zápas odehrajeme v
neděli 3. 4. 2011 s mužstvem Milovic na
domácím hřišti se zahájením v 15.30 hodin.
Všechny naše fanoušky srdečně zveme.

KONTAKT:
Občasník obyvatel Klentnice pro Vás připravili:

TJ Sokol Klentnice
IV. třída, skupina A, dospělí
(jaro 2011)
datum
3. 4.

den
NE

čas
15:30

zápas
Sokol Klentnice - Milovice

10. 4.

NE

15:30

Sokol Klentnice - Velké Bílovice B

17. 4.

NE

10:00

Hlohovec B - Sokol Klentnice

24. 4.

NE

16:00

Sokol Klentnice - Ladná

30. 4.

SO

16:30

Mikulov B - Sokol Klentnice

8. 5.

NE

16:30

Sokol Klentnice - Dolní Věstonice -

14. 5.

SO

16:30

Lednice B - Sokol Klentnice

20. 5.

PÁ

17:00

Sokol Klentnice - Horní Věstonice

22. 5.

NE

16:30

Sokol Klentnice - Bulhary

29. 5.

NE

16:30

Sokol Klentnice - Tatran Poštorná

5. 6.

NE

16:30

MSK Břeclav C - Sokol Klentnice

12. 6.

NE

16:30

Sokol Klentnice - Podivín B

19. 6.

NE

10:00

Březí B - Sokol Klentnice

Pozn.: termíny i časy zápasů mohou být změněny

výbor TJ Sokol Klentnice

Blahopřejeme
Okresní fotbalový svaz Břeclav ocení dne 26.2.2011
na svém galavečeru v Boleradicích jednoho z našich
fotbalistů, pana Františka Minaříka, nominovaného
za dlouholetou sportovní činnost a reprezentaci
klentnického fotbalu.

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.května 2011.
Další číslo vyjde v měsíci červnu 2011
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