OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
Srpen 2013

číslo 10

Ze zasedaní Zastupitelstva obce
24.4.2013
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- Změny v ceníku služeb poskytovaných Obcí
Klentnice (pronájem salonek + kuchyň 550,-Kč
za den, sál + kuchyně 870,-Kč za den, sál +
salonek + kuchyň 1100,-Kč, sál 600,-Kč, salonek
350,-Kč, poplatek za 1 m3 plynu 12,-Kč, 1 hod.
pronájmu traktoru s mulčovačem 300,-Kč)
- Dodatek smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny, který bude obci garantovat elektrickou
energii na dobu 36 měsíců
- Smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Klentnice
a E-on Distribuce a.s.. Jedná se o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemeni na obecních
pozemcích p.č. 206, 443 a 491 (přeložka
stávajícího venkovního vedení)
- Mandátní smlouvu mezi Obcí Klentnice a
Atelierem Fontes s.r.o. ve věci zastupování obce
a organizačního zajištění celého průběhu akce
„Obnova klentnických sadů“
- Rozpočtová opatření č. 1/2013
- Prodej obecních pozemků:
část p.č. 411
část p.č. 599/8 a současně výkup pozemků p.č.
599/14 a 598/2 ( z důvodu budování sběrného
dvoru)
část pozemku p.č. 492
- Dodatek č. 4 Mandátní smlouvy č. 40-07 týkající
se projektové dokumentace k ČOV (napojení na
kanalizaci v Mikulově). Jedná se o úsek 250 m
v katastru města Mikulova na ul. Dukelská.
Nabídka od spol. Envi Agentura Trunda s.r.o. je
80 tis. Kč bez DPH. V případě zjištění nižší ceny
od jiné projekční kanceláře bude podporována
smlouva o dílo na tuto nižší částku.
Starosta obce informoval:
- že stanovisko Obce Klentnice k plánované
komunikaci přes část pozemku p.č. 49 je neměnné - o zpevňování polní cesty ve viničních tratích
- o plánovaných kulturních akcích v obci
- že do konce října má obec zaměstnány dva
občany Klentnice na dotaci z ÚP pro údržbu a
úklid obce

19.6.2013
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- Směrnici pro prodej majetku ve vlastnictví Obce
Klentnice obálkovou metodou.
- Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2012.
- Provozní řád veřejného tábořiště Klentnický lom
na obecním pozemku.
- Smlouvu o grantovém příspěvku společnosti
Moravské naftové doly a.s. (cca 200 tis. Kč.)
- Rozpočtová opatření č. 2/2013 a 3/2013.
- Roční účetní závěrku za rok 2012 Obce Klentnice
a roční účetní závěrku za rok 2012 MŠ Klentnice.
- Úplatný převod pozemků p.č. 174/3 a 174/6 mezi
Obcí Klentnice a ÚZSVM (pozemky vedle a za
hostincem, které nejsou v majetku obce).
- Záměry na prodej obecních pozemků p.č. 353 a
část p.č. 2485
- Záměr na výkup pozemku p.č. 50/2 (část horního
parkoviště)
- Že stavební pozemek p.č. 648/7 se zatím prodávat
nebude
- Revokaci usnesení k prodeji části pozemku p.č.
492, který se tímto prodávat nebude.
- Změny Směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
- Prodloužení lhůty věcného břemena na pozemcích
p.č. 499/5, 25/1, 25/2 a 24/1.
Starosta obce informoval:
- a upozornil na splatnost poplatku za odpad do
30.6.2013.
- že byla akceptována žádost o dotaci na obnovu
klentnických sadů v celkové výši cca 4 mil. Kč
- o úklidu a opravě komunikace pod kostelem
- že 23.6.2013 se dožívá nejstarší občan Klentnice
90ti let

* (Zdroj – Zápis o průběhu zasedání č. 15, 16 ZO obce Klentnice – www.klentnice.cz)
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Vážení občané, rád bych Vás cestou Občasníku informoval o stavu jednotlivých projektů, které
obec již delší dobu řeší a které bude realizovat.
Za prvé se jedná o Projekt čištění splaškových vod, v našem případě tlakovým vedením výtlakem na čistírnu odpadních vod (ČOV) Města Mikulov. Důvody, proč obec nemůže čistit
splaškové vody na vlastní ČOV jsem již několikrát uváděl na jednání zastupitelstva obce (ZO),
jednání kontrolního výboru při ZO nebo i v tomto občasníku. Jedná se zejména o nedostatečnou
kapacitu klentnického potoka pro ředění přečištěných vod z ČOV. V letošním roce provedla k
projektu Geodezie Břeclavsko výškopisy a polohopisy na trase Klentnice (u hřbitova) – Mikulov
(ul. Dukelská). V současné době probíhá projektování napojení tlakové kanalizace v k.ú. Mikulov
na gravitační kanalizaci na ul. Dukelská Mikulov. Projekční práce dokončuje firma Projekce IS Jiří
Třináctý z Břeclavi na základě průzkumu trhu a smlouvy o dílo. Jedná se o poslední úsek v délce
cca 250 m. Poté bude dokumentace zkompletována a na základě vyjádření Ing. Puzskailera, který
tuto činnost pro obec řídí, bude ještě v letošním roce předána k vyjádření dotčených orgánů před
podáním žádosti o územní řízení. Projekt je realizován v úzké spolupráci se společností VaK
Břeclav a Městem Mikulov, kterým patří poděkování za vstřícnost. Podotýkám, že posledními
obcemi mikroregionu, které ještě splaškové vody nečistí nebo nemají před realizací ČOV
(Březí, Horní a Dolní Věstonice), jsou Bavory a Klentnice.
Druhým zásadním projektem je „Obnova klentnických sadů – prvky územního systému
ekologické stability“. Jedná se o rekultivaci území bývalých klentnických sadů, vegetační úpravy
tohoto území, výsadby původních dřevin a biotechnická opatření v krajině. Celkem jde o plochu asi
14ha kolem klentnického potoka, sady pod viniční tratí a sady pod obcí směrem ke klentnickému
potoku. Rozhodnutím ministra životního prostředí č.13145066-SFŽP ze dne 9. července 2013 byla
akceptována žádost obce Klentnice na tento projekt, objem prostředků na realizaci ze státního
rozpočtu bude 4 140 333,-Kč. Dne 21. srpna 2013 proběhne výběrové řízení na dodavatele prací.
Tyto by měly proběhnout podle vhodného počasí na podzim 2013 nebo jaro 2014. Předesílám, že
náš projekt dostal v rámci hodnocení Operačního programu životního prostředí maximální bodové
hodnocení a proto s realizací nebude mít obec žádné náklady. Zpět do obecního rozpočtu se vrátí i
náklady na projekt od firmy Fontes, které jsou uznatelné v dotaci. Projekt je v písemné podobě
uložen na OÚ, každý z občanů se může s materiály seznámit.
Třetím projektem je „ulice pod kostelem – komunikace a inženýrské sítě“. Na tomto projektu
pracoval již bývalý pan starosta a zastupitelstvo. Projekční práce provádí Ing. Jiří Janíček a Ing.
Bareš – projektová činnost ve výstavbě Břeclav. S narůstajícími požadavky na výstavbu v této
lokalitě je nutné ulici zasíťovat, zejména vybudováním dešťové kanalizace a komunikace s
chodníkem. V horní části ulice (směrem pod hotel Blanka) dojde k prodloužení vodovodního řádu.
Do budoucna se počítá také se zokruhováním této komunikace, která by sloužila v případě jakékoliv
havárie k odklonu dopravy. V současné době odbor stavební a životního prostředí při MěÚ Mikulov
obdržel od projektantů a obce veškeré potřebné podklady, tedy i ty na základě veřejného projednání
od dotčených orgánů. Následně bude vypsáno územní řízení k této stavbě. Bohužel projekční práce
a řízení s povolením stavby spojené má značný skluz, osobně jsem nepředpokládal tak velkou
časovou náročnost přípravy této stavby. Je na místě požádat občany v této lokalitě o trpělivost,
neboť podmínky pro pěší i řidiče jsou zejména v zimním období dále neudržitelné. Bohužel pro
realizaci této stavby není možno čerpat žádný dotační titul ze státního nebo evropského fondu.
Stavbu bude obec financovat z přebytku hospodaření a zejména z úvěru.
Čtvrtým projektem je zpevnění polní cesty do viničních tratí Klentnice. Jedná se o pozemky –
ostatní komunikace p.č. 2510, 326/5, 2514 a 2334. Investorem akce je Státní pozemkový úřad
pobočka Břeclav, který takto koná na základě požadavku obce po provedených pozemkových
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úpravách. Projektantem určeným SPÚ je firma Agroprojekt PSO s.r.o Brno, Ing. Jiří Papoušek.
Jedná se o zpevnění komunikace v délce cca 1km, která je dnes přes viniční trať v katastrofálním
stavu. Šíře komunikace celková 3m včetně obrubníku, povrch asfaltový beton. Dále o úpravu a
svedení povrchových a dešťových vod, které dnes dělají na povrchu komunikace největší škody.
Nyní probíhá jednání s vlastníky některých dotčených pozemků ve viniční z důvodu dostatečné šíře
komunikace. Bude nutné asi u šesti vlastníků vykoupit malé části pozemků při okraji této cesty aby
bylo dosaženo její minimální šířky, jak stanovují normy. Projektovány jsou dle požadavku obce i
výhybny a otáčiště pro lepší komfort řidičům. Ve spodní části viniční budou dešťové vody svedeny
do vodoteče směrem ke klentnickému potoku. K realizaci by mělo dojít v příštím roce.
Dalším připravovaným projektem je „sběrný dvůr Klentnice“ (SD), který bude zbudován na
pozemcích v majetku obce Klentnice v areálu bývalé farmy. Investorem bude Dobrovolný svazek
obcí Čistší střední podyjí, který bude čerpat prostředky na výstavbu ze Státního fondu životního
prostředí. Projekt připravuje obec ve spolupráci s ředitelem STKO Mikulov Ing. Tomášem
Hlavenkou a projekční firmou SMV projekt s.r.o. V letošním roce byly směněny pozemky pro
budování SD mezi obcí Klentnice a firmou Tymet a to tak, aby SD měl vhodnější umístění. Nyní se
připravuje projekt k územnímu řízení. V horizontu dvou let bude vybudován tento SD pro potřeby
občanů Klentnice k ukládání veškerých odpadů mimo ty, které již dnes třídíme. Takto mají
zbudovány SD i některé další obce mikroregionu Mikulovsko, které jsou akcionáři STKO Mikulov.
Dále byla získána dotace od společnosti Moravské naftové doly ve výši 200 000,-Kč na
vybudování nadstřešení terasy společenského zařízení na pohostinství Klentnice. Dotaci je
nutné vyčerpat do konce příštího roku a je vázána na konkrétní akci. Zastupitelé obce budou muset
rozhodnout, jakým způsobem bude terasa na sále obecního hostince upravena a kolik prostředků z
rozpočtu obce 2014 na toto bude využito. Již několik let do prostor pod terasou zatéká, přitom je
zde vybudováno nedávno nové sociální zařízení. Dochází k poškozování majetku obce na
elektroinstalaci, omítkách atd. V měsíci červnu 2013 došlo k havárii, kdy upadlo cca 2m2 stropních
omítek v prostoru pánských WC. Došlo k poškození přívodu vody a zatečení do všech prostor
včetně hostince. Tento stav je nadále neudržitelný a ještě v tomto roce bude nutné zadat
vypracování projektu a potřebných stavebních povolení.
Součástí tohoto vydání klentnického Občasníku bude i vysvětlení na základě Sdělení č. 632/2013
Bc. Leony Alexové, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí při MěÚ Mikulov. Toto
Sdělení bylo zasláno na základě mého dotazu – postavení obce při správních řízeních. Prosím o
velmi pečlivé přečtení, neboť mezi občany se šíří nepravdy týkající se staveb a stavebních řízení a
postavení obce k nim. Ze sdělení vyplývá, že pozice obce není neomezená, že pouze v některých
případech nám stavební úřad podle stavebního zákona (§109) přizná práva účastníka řízení.
Dále je zřejmé, že pokud by obec bránila vlastníku pozemku nebo stavby v souladu s územním
plánem, bylo by to porušení listiny základních práv a svobod zaručených ústavou ČR. Zakázat nebo
nepovolit stavbu může jen stavební úřad (nikoliv obec) a to pouze na základě zákonem stanovených
podmínek. Taktéž prašnost a hlučnost, popř jiný zásah do občanských práv, řeší ve stavebním řízení
stavební úřad. Územní plán si řeší každá obec sama, ovšem k tomuto procesu se vyjadřuje desítky
dotčených orgánů. Takže ne vždy je ÚP v souladu se všemi požadavky obce. U nás zejména z
důvodu zájmů ochrany přírody. Starý územní plán je z roku 1995 a už tehdy obec stanovila plochy
občanské vybavenosti, tedy např budování provozoven. Zrušit tyto plochy v novém územním plánu
a tím poškodit vlastníky pozemků (kteří je takto koupili či užívají v dobré víře) by jistě skončilo
žalobami na obec. V takovém případě již v okamžiku schvalování starého ÚP měla obec tyto plochy
z „občanské vybavenosti“ vyjmout. Uvádím to zejména s hojně diskutovanými stavbami
Vinařského domu a rekonstrukcí Cafe Fara. S vlastníky, stavebníky i stavebním dozorem je obec v
pravidelném kontaktu. Všichni konají tak, aby kolem bydlící občané byli rušeni co nejméně. Jedná
se ovšem o větší stavby a po dobu prací bude nutná trpělivost a tolerance všech dotčených sousedů.
Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce
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V dubnu se v naší obci konalo hned
několik akcí. Církevní Pouť ke Sv. Jiří dne
20.4.2013, Výstava vín dne 27.4.2013 a
Pálení Čarodejnic dne 30.4.2013. Všechny
tyto akce již neodmyslitelně patří ke
kultuře v naší obci a všechny se opět
vydařily. V květnu se vařily guláše,
v červnu jsme s dětmi oslavili, i když
v náhradním termínu, dětský den a jako
kulturní novinka byl pod Sirotčím hradem
uspořádán koncert sboru břeclavských
gymnazistů
Polyfonia
následován
vystoupením
skupiny
TEACHERS.
V horkém letním počasí, dne 3.8.2013, se konaly klentnické krojované hody, které pořádala místní
chasa s Obcí Klentnice.
Gulášfest
Druhý
soutěžní
ročník
Klentnického
Gulášfestu
plánovaný na sobotu 11. května se
nakonec kvůli špatnému počasí
neuskutečnil a posunul se o 14 dní
na sobotu 25. května.
I když
některá družstva i přes nepřízeň
počasí svůj guláš uvařila. Počasí
této akci nepřálo ani v náhradním
termínu. Od rána pršelo a byla
zima. Soutěže se zúčastnila tři
družstva, myslivci se zvěřinovým
gulášem, zastupitelé s maďarským
gulášem a Svaz žen měl guláše
dva – vepřový a houbový. Po
poledni, jako zázrakem, se naštěstí
vyčasilo a účast hostů byla velká. A který že guláš byl nejlepší? Všechny čtyři byly tak dobré, že
byly oceněny a první místo tentokrát uděleno nebylo.
Slet čarodějnic a oslava Dětského dne
Jako každý rok i letos Český svaz žen uspořádal tradiční Slet čarodějnic pod Sirotčím hrádkem a
oslavu Dětského dne. Všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění obou akcí a taktéž nás podpořili
finančně nebo materiálně velmi děkujeme a jejich podpory si vážíme.
Čarodějnice se oproti letům minulým slétly až na horním parkovišti a odtud v průvodu došly, nebo
ve velmi nízkém přeletu dorazily pod Sirotčí hrádek. Zde se čarodějnice, kterých bylo letos pomálu,
seřadily a vykonaly každoroční rituály. Nechyběla ukázka košťat, nejmodernějších kostýmů a také
byla zvolena čarodějnice roku – jejíž cenu si odnesla paní J. Čevelíková. Po zapálení ohně si mohla
přítomná dítka upéci špekáčky. K tanci a poslechu nám hrál DECOLT MUSIC z Rakvic. Po
setmění jsme vyprovodili Morenu – upálili ji a tím přivítali jaro, které nám připravilo krásné,
slunečné a teplé počasí. Večerní veselice se nesla v duchu sousedského posezení a občasného tance.
Ten byl doménou čarodějnic a přítomných dětí, které si to užili do pozdních večerních hodin.
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Dětský den jsme bohužel museli
z důvodu
špatného
počasí
přesunout a tak se konal až
v pátek 21. června.
V areálu
fotbalového hřiště pod Sirotčím
hrádkem byly pro děti nachytány
různé atrakce. Na své si přišly jak
děti malinké, tak také děti starší.
Vedle různých dovednostních a
poznávacích her zde byl pro ně
nachystán skákací hrad se
skluzavkou, který byl velmi
intenzivně využíván. Dále děti
zaujala střelba ze vzduchovky a
luku na cíl a nemalou pozornost
si u menších dětí získala možnost
svést se na poníkovi. K tanci a
poslechu nám opět hrál DECOLT MUSIC z Rakvic. Večerní zábavu si děti užily spolu s rodiči a
nemalou potěchu jim přinesly svítící tyčinky, které jim dělaly radost především po setmění. Pokud
by nás nevyhnalo počasí, věřím, že zábava by se protáhla do brzkých ranních hodin.
V tomto roce máme ještě naplánovanou tradiční Mikulášskou nadílku, která již ovšem nebude pod
hlavičkou Českého svazu žen, ale jak pevně doufám, ji bude pořádat nová organizace. Členky
Českého svazu žen v Klentnici si odhlasovaly rozpuštění základní organizace a rozhlodly se založit
nové samostatné sdružení. To je samozřejmě otevřené všem obyvatelům Klentnice, kteří mají zájem
se podílet na kulturním životě naší obce a v této činnosti nás podporují. Ustavující schůze nového
sdružení bude svolána v dostatečném předstihu obecním rozhlasem, SMS-kami a také písemnými
pozvánkami.
Za všeobecnou podporu Českému svazu žen v Klentnici, které se nám dostávalo po dlouhá léta,
chci za celý výbor všem poděkovat a doufám, že ji zachováte i novému sdružení, které převezme
veškerou činnost zanikajícího Českého svazu žen v Klentnici.
Zuzana Machalová, předsedkyně Svazu žen

Klentnické
krojované hody
3.8.2013
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Virtuální naučné stezky už i na Mikulovsku.
V návaznosti na rozvoj mobilních komunikačních technologií se rozvíjí i mnohé další oblasti. Jednou z nich
jsou i služby turistům i obyvatelům jednotlivých regionů. Jednu takovou novou službu bych vám ráda
představila.
V uplynulých dnech se v obcích a chráněných územích mikulovského mikroregionu objevili malé zelené
informační tabulky (30x10 cm) – tzv. tagglisty, ale v souvislosti s touto službou se můžete setkat i s výrazy
jako bee tagg, QR kód, virtuální naučná stezka, stezka pro mobilní telefon. Vždy ale jde o jednu věc.
Představte si, že jste turista a chcete se na výlet připravit. Víte, že v oblasti, do které směřujete, jsou
instalované tagglisty. Máte telefon s fotoaparátem a přístupem na internet. Chcete se o oblasti rychle a krátce
něco dovědět. Máte všechny předpoklady využít přednosti naučné stezky v telefonu. V klidu domova si přes
www.taggmanager.cz nahrajete jednoduchou aplikaci (některé telefony ji již v sobě obsahují). V terénu pak
najdete tagglist, otevřete aplikaci a vyfotíte kód. Ten vás přesměruje na webovou stránku s informacemi o
obci, chráněném území, jeho zajímavostech, atd. Text je vždy doplněn fotografiemi či obrázky. Informaci si
můžete po přečtení v mobilu ponechat, nebo vymazat. Nebo si vše prostudovat předem u počítače a do terénu
vyrazit vybaven veškerými informacemi.
Celkem na území mikroregionu je momentálně nainstalovaných 80 zastavení v 8 stezkách – sídla
mikroregionu (2 stezky), NS Děvín, NS Věstonická nádrž, NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí
kámen, Chráněná území, Natura 2000 a Památné stromy.
Tyto první tagglisty v regionu vznikly díky iniciativě Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty,
které získalo finanční prostředky pro projekt Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsku-Horňácku a
Mikulovsku z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
Eva Řezáčová, CEV Pálava

Informace ze stavebního úřadu
Obec jako účastník řízení
Obec splňuje postavení účastníka řízení vždy podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v územním
řízení. Ve stavebním řízení splňuje obec postavení účastníka řízení podle § 109 stavebního zákona jen v
případě, že mu toto postavení přizná stavební úřad a to jen v těch případech, kdy jsou dotčena její
vlastnická práva ke stavbám nebo pozemkům nebo práva k věcnému břemenu.
Námitky
Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje obec v územním řízení námitky vzhledem ke svým
vlastnickým právům. Dále uplatňuje námitky podle § 89 odst. 4 stavebního zákona k ochraně zájmů
obce a zájmů občanů. Tyto námitky však musí současně splňovat podmínky ustanovení § 89 odst. 2
stavebního zákona a to je ta skutečnost, že tyto námitky nesmí směřovat proti územnímu plánu. Pokud obec
přesto takovýto typ námitek podá, stavební úřad k nim v souladu s § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Pokud tedy územní plán v konkrétní lokalitě umožňuje umístit stavbu
občanského vybavení, obec již v rámci územního ani stavebního řízení nemůže tomuto druhu staveb bránit,
jelikož využití pozemků si obec schválila v územním plánu. V případě, že by obec bránila vlastníku
pozemku nebo stavby využití v souladu s územním plánem, bylo by toto porušení Základní listiny práv
a svobod, zaručených ústavou České republiky. Podle § 114 odst. 1 stavebního zákona, může uplatňovat
účastník řízení námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby a užívání stavby, nebo proti
požadavkům dotčených orgánů v rámci dotčení svých vlastnických práv.
Zákaz některých druhů staveb nebo činností
Zakázat, respektive nepovolit stavbu, může jen stavební úřad a to pouze na základě zákonem stanovených
podmínek (nepř. nesoulad s územním plánem, nesplnění podmínek dotčených orgánů

atp.)
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Zvýšení prašnosti a hlučnosti
Co se týče zásahu do občanských práv místních obyvatel, tedy zvýšením prašnosti a hlučnosti, toto opět
posuzuje v rámci vedených správních řízení spolu s dotčenými orgány stavební úřad. V oblasti dotčení
občanských práv není stavebnímu úřadu zřejmé, co konkrétně se občanskými právy v rámci povolování
staveb myslí.
K dotazu konkrétních staveb – Café fara a Vinařský dům v Klentnici
Tyto stavby byly řádně povoleny a stavebnímu úřadu nejsou známy žádné skutečnosti, které by zakládaly
právo stavbu užívat.
Problematika parkování vozidel
je stavebním úřadem ošetřována a posuzována u každého konkrétního objektu. Projektant je povinen tuto
záležitost řešit v projektové dokumentaci pro povolení stavby. Každá stavba se z pohledu kapacity parkování
posuzuje individuálně a to z toho důvodu, že příslušná norma připouští při zajištění parkování výjimky a to
například u dostaveb proluk nebo přestaveb stávajících objektů. V takovýchto případech projektant zpravidla
řeší pakovací kapacity v projektové dokumentaci na veřejných parkovištích nebo komunikacích.
Zpracováno na základě vyjádření Stavebního úřadu Měú Mikulov

Informace ze sportu
Vážení příznivci kopané,
Jak již mnozí z Vás zjistili, TJ Sokol Klentnice nebude v soutěžním ročníku 2013/2014 aktivně účasten.
Důvodů, proč k tomuto kroku došlo je několik, jako hlavní je ovšem neustále klesající počet aktivních členů
oddílu (jak hráčů, tak i funkcionářů) a ekonomické důvody.
Z původního oddílu, který před pěti lety měl přes 50 členů a více než dvacet hráčů, zbývá k dnešnímu dni
méně než 15 členů, a méně než 10 aktivních hráčů (dovoluji si upozornit, že člen oddílu není automaticky
hráčem a naopak). Tato situace nastala zejména v důsledku odchodu starší generace hráčů (a zároveň
ukončení jejich činností v rámci oddílu!) a zároveň nedostatkem mladých hráčů „na trhu“. Obdobným
odlivem jsou postiženy všechny okolní oddíly, kde ovšem situace ještě nedosáhla hranice neúnosnosti.
Druhým faktorem je situace v oblasti finanční. Vzhledem k ekonomické situaci v ČR i samotném regionu, je
finanční zajištění chodu oddílu bez většího počtu členů za hranicí možností. Běžné náklady na chod jednoho
mužstva v soutěži nižší třídy dosahují 30 tisíc Kč bez nákladů na investice do údržby. S náklady na investice
je částka v podstatě neomezená. Po několika letech, kdy se oddílu ve spolupráci s obcí dařilo zajistit dotace,
jak na provoz oddílu (včetně pořádání společenských akcí v 2012), tak i na investice (rekonstrukce kabin
zakončená úspěšnou kolaudací v roce 2012), nastává období, kdy dotace již nejsou z veřejných zdrojů
uvolňovány. V sezoně 2012/2013 tak byl oddíl výhradně dotován členy oddílu, obcí a sponzory s rozpočtem
pod zmíněných 30 tisíc korun. Dovolím si dále zmínit, že v letošním roce byla odsouhlasena finanční
podpora obce 20 tisíc korun. Z té bylo v první polovině vyčerpáno cca 5 tisíc a dalších 8 tisíc bude stát
oprava sekačky (pozn. To je také důvod, proč není v současnosti posekáno naše hřiště.).
V této situaci, kdy měl oddíl pouze 9 jistých hráčů pro nadcházející ročník, výbor oddílu rozhodl o
nepřihlášení oddílu pro letošní soutěžní ročník. Tímto ovšem není v žádném případě rozhodnuto o ukončení
činnosti oddílu, který funguje dále a bude se snažit získat dostatek finančních prostředků na zajištění hráčské
základny a údržby hřiště pro příští ročník 2013/2014. Situace jistě není jednoduchá, náklady na zajištění
rozšíření hráčské základny (hostování, přestupy) o dalších cca 8 hráčů budou velké, nicméně vzhledem
k historii kopané v obci vidím jako nutné projít všechny možnosti.
Závěrem si dovolím navrhnout širší diskuzi k aktivitám a možnostem oddílu v obci. Vaše podepsané názory
prosím zasílejte na adresu sokol.klentnice@seznam.cz. Na každý podnět bude ze strany oddílu odpovězeno.

Ing. Matouš Životek
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AXA patří mezi celosvětové lídry a působí ve více než 60 zemí světa.
AXA v ČR nabízí svým klientům již 17 let vysoký standard služeb.
AXA nabízí tyto produkty, které jsou oceňovány odbornou veřejností.
o
o
o
o
o
o

Životní pojištění
Úrazové pojištění
Penzijní spoření
Stavební spoření
Cestovní pojištění
AXA karta

o
o
o
o
o
o

Pojištění vozidel
Pojištění bydlení
Spořicí účet AXA bank
Hypotéky
Investice
Podílové fondy

Víte, že AXA pojistí Vaši domácnost již od 500,-kč/rok, včetně odpovědnosti členů
domácnosti a rozsáhlých asistenčních služeb ZDARMA ?

Neváhejte a kontaktujte finančního a pojišťovacího poradce:
Ing. Hana Pavlatová
Finanční a pojišťovací poradce
Regionální ředitelství Brno
AXA ČR, Venušina 31, Mikulov 692 01
E-mail: hana.pavlatova@axacz.cz
Mobil: +420 728 860 612

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 31. prosince 2013.
Další číslo vyjde v měsíci leden-únor 2014
Náklad 170 ks

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