OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
červen 2015
číslo 14

Vážení občané,
tímto článkem Vám přináším některé informace k problematice likvidace splaškových odpadních vod. To
zejména z toho důvodu, že se po obci šíří dezinformace prostřednictvím jakých-si stanovisek. Jak jsem již
upozorňoval na jednáních zastupitelstva obce v roce 2014 a v článcích „Občasníku obyvatel Klentnice“,
provedly orgány MěÚ Mikulov na všech objektech v obci v minulém období kontrolu z důvodu doložení
likvidace splaškových vod. Bohužel dalo tento podnět občanské sdružení „Občané pro krásnou a čistou Pálavu“,
samozřejmě opakovaně a anonymně. Není mi známo, kdo jsou tito lidé, podněty byly zaslány i na MěÚ
Mikulov. Dále podal nějaký „dobrák“ v roce 2012 podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na postup
obce při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace „kanalizace a ČOV
Klentnice“ v příloze pod čj: 375/2012. Přestože tuto soutěž zadávalo minulé vedení OÚ Klentnice mohu
konstatovat, že obec nijak nepochybila a byl dodržen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Není tedy
pravdou, jak se objevilo v jakémsi osobním stanovisku roznášeném pouze do některých poštovních schránek, že
obec umožnila zmanipulovat výběrové řízení na dodavatele uvedeného projektu. Výsledek šetření zní: „Úřad
s odkazem na výše uvedené skutečnosti konstatuje, že v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení
správního řízení z moci úřední, což však do budoucna nevylučuje možnost následného přezkoumání
postupu zadavatele, vyjdou-li najevo nové skutečnosti“. Pouze nás tento podnět zdržel o půl roku
s projektem kanalizace. Podněty občanského sdružení a výsledek šetření ÚOHS Brno jsou v kopii na dalších
stranách občasníku.
Je nutné se řídit zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a souvisejících předpisech. Vstupem
České republiky do Evropské unie se Česká republika zavázala zlepšit kvalitu vypouštěných odpadních vod.
Mimo jiné, z uvedených závazků vyšla novela vodního zákona, kterou byla ke dni 1. ledna 2008 zrušena
veškerá stávající povolení k vypouštění odpadních vod, vydaných před rokem 2002. To znamená, že ten
kdo vypouští odpadní vody přes čistící zařízení (septik, domovní čistírna odpadních vod, „propustná jímka na
vyvážení“), které bylo povoleno před rokem 2002, a o nové povolení k vypouštění odpadních vod již nepožádal,
vypouští odpadní vody v rozporu s vodním zákonem. Ruku v ruce, s novelou vodního zákona vešla v platnost
také nová nařízení vlády, stanovující limity kvality vypouštěných odpadních vod. Kvalita odpadních vod
vypouštěných prostřednictvím čistících zařízení (např. septiky ze 70 a 80 let) mnohonásobně převyšuje limity
stanovené ve výše zmíněném nařízení vlády a takovéto vypouštění odpadních vod je nepřípustné.
Majitelé nemovitostí (rodinných domů, bytových domů, provozoven, chat…), kteří nadále vypouští odpadní
vody ať již prostřednictvím nevyhovujících starých septiků (u kterých není zabezpečena nepropustnost a
neprovedena úprava spočívající v osazení dalšího stupně čištění – zemní, pískový filtr) a nevlastní k takovému
dílu platné povolení k vypouštění odpadních vod, nebo prostřednictvím žump, které jsou opatřeny
odtokem, nejsou nepropustné, či včas vyvážené k likvidaci, by měli situaci urychleně řešit,
neboť se dopouští přestupku, za který hrozí uložení peněžité sankce. Podle charakteru přestupku hrozí
fyzické osobě v oblasti čištění odpadních vod pokuta ve výši až 100 000 Kč. Vodoprávní úřad při MěÚ
Mikulov může za účelem zjištění způsobu nakládání s odpadními vodami provádět namátkové kontroly. Toto
oprávnění má ze zákona č. 274/2001 Sb., i Obec Klentnice
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Jinými slovy se to týká všech domů, kde se likvidují odpadní vody:
1) v septiku se zasakováním (trativodem),
2) v septiku s vypouštěním do vodoteče,
3) v jímce na vyvážení (žumpě), která není dostatečně velká příp. má provizorní odtok do dešťové kanalizace
nebo je dostatečně velká, ale majitel nemá doklad o její nepropustnosti a likviduje odpadní vody rozstřikem
na své pozemky, čímž může ohrozit životní prostředí.
To, že se odpadní vody z domácností mají likvidovat v souladu s platnými zákony, není pro občany nic nového
a měli si do roku 2008 rozmýšlet řešení, případně ho konzultovat s obcí. Likvidace odpadních vod je
jednoznačně zodpovědností majitelů domů nebo provozoven, kde odpadní vody vznikají. U jímek na vyvážení
je potřeba zajistit nepropustnost jímky a po naplnění vyvážet její obsah na ČOV Mikulov nebo na jinou větší
ČOV, která vydá doklad o dovozu fekálních vod z daného čp. a o jejich likvidaci. V současné době by majitelé
domů s nedořešenou likvidací odpadních vod měli mít doklady o vyvážení fekálních vod ze septiku nebo jímky
na vyvážení. Na jednání ZO Klentnice 29.04. 2015 bylo přítomnou vedoucí odboru stavebního a životního
prostředí při MěÚ Mikulov Bc. Leonou Alexovou a pracovnicí vodoprávního úřadu Ivanou Augustovou –
občanům mimo jiné sděleno:
-

přečištěné splaškové vody z domovních ČOV nemohou být vypouštěny do obecní dešťové kanalizace i
kdyby k tomu dala obec kladné stanovisko
umístění domovní ČOV řeší stavební úřad při MěÚ Mikulov na základě žádosti
souhlas s nakládáním s odpadními vodami řeší vodoprávní úřad při MěÚ Mikulov
stanoví při tom podmínky z hlediska typu ČOV, stupně znečištění, objemu čištěných vod, je nutné
uhradit vypracování projektu k umístění domovní ČOV
je nutné pořídit a uhradit stanovisko geologa z důvodu povolení vsaku na vlastním pozemku
minimálně 2x do roka požádat a uhradit rozbor přečištěné vody (četnost rozborů stanoví vodoprávní
úřad)
žádná domovní ČOV nemá certifikát na vypouštění přečištěné splaškové vody do dešťové kanalizace,
pokud to někdo tvrdí, tak lže a činí tak pouze z důvodu vlastního prospěchu a obchodního zisku
po vybudování tlakové splaškové kanalizace může vodoprávní orgán nebo obec nařídit vlastníkovi
objektu napojení na tuto kanalizaci, pokud je to technicky možné
náklady na vybudování domovní ČOV odhaduji na 70 tis/Kč, každý tedy musí zvážit jak po tuto dobu
4-5 let bude prokazovat likvidaci splaškových vod

Proto apeluji na občany, aby nepodléhali různým nabídkám na domovní ČOV, neboť nemohou následně
přečištěnou vodu vypouštět (mimo povoleného částečného vsaku). Na projektu splaškové kanalizace se
intenzivně pracuje a doufám, že územní řízení bude co nejdříve ukončeno. Následně můžeme cestou
pověřeného projektanta požádat v podzimních výzvách o dotace z prvních již schválených operačních
programů. Obec Klentnice zkrátka jiné variantní řešení, než tlakovou kanalizaci s čištěním splašků na koncovce
ČOV Mikulov, nemá. Žádám tedy všechny spoluobčany, aby do doby realizace splaškové kanalizace
v rodinných domech, kde je to možné, likvidaci splašků řešili vyvážením. Dále je možné se obrátit na obecní
úřad o radu, jakým postupem lze prokazatelně zajistit těsnost jímky – septiku.

Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce
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Ze zasedaní Zastupitelstva obce
12.2.201
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- rozpočet Obce Klentnice na r. 2015
- rozpočtová opatření č. 7/2014 a 8/2014
- výši poplatku za svoz, shromažďování a likvidaci
odpadu na r. 2015
- obecně závaznou vyhlášku obce Klentnice č.
1/2015
- inventarizaci majetku obce za r. 2014
- žádost svazu důchodců ČR, místní org. Mikulov
- záměry na prodej pozemku KN p.č. 2794 v k.ú.
Klentnice
- prodej pozemků KN p.č. 5966/6 a KN p.č. 599/7
v k.ú. Klentnice
- inventarizaci majetku MŠ Klentnice 2014
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
- žádosti VaK Břeclov –převod vodovodu „za
zahrádkami“ a „lokalita A1 A2“
- plnění podmínek kupní smlouvy k pozemkům KN
p.č. 25/1, 25/2 v k.ú. Klentnice
- žádost odboru sociálních věcí při MěÚ Mikulov –
poradna
- žádost společnosti EMOS spol s.r.o.
Zastupitelstvo obce projednalo a odložilo:
- Volbu nového člena finančního výboru
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
- Podněty na pořízení změny územního plánu
Klentnice
- Žádost společnosti Geprostav energy s.r.o.
k projektu „Klentnice, k.NN, Krásný
Pálava z.č. 23314“ a změny stavby před
dokončením – welnes s bytem správce Cafe
Fara
Starosta obce informoval:
- o veřejnoprávní smlouvě mezí Obcí Klentnice a
Městem Mikulov – působnost Městské policie
Mikulov v katastru obce
- o registraci v projektu ISNO
- o zaměstnancích VPP
- o územní studii k územnímu plánu

29.4.2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- Hospodaření MŠ Klentnice za rok 2014
- realizaci projektu „Obnova klentnických sadů –
prvky USES“

přijetí dotace – automatizace obecní knihovny
sazebník úhrad za poskytování informací
rozpočtová opatření č. 1/2015 a 2/2015
finanční příspěvek na krojované hody 2015
příspěvek na financování IDS JMK na rok 2015
záměry na prodej obecního pozemku p.č. 680/2
smlouvu o zřízení věcného břemene – „Klentnice
DP-k.NN RD Šrubařová – kabelové vedení..“
- delegování starosty do dozorčí rady společnosti
VaK Břeclav a.s.
- volbu nového člena finančního výboru
- žádost o umístění reklamy Ing. Milan Rampáček
- změny nájemného u smluv k obecnímu bytu a
objektu bývalé hasičské zbrojnice
- stanovení nového kronikáře obce a letopisecké
komise
- výběr dodavatele na Územní studii k územnímu
plánu Klentnice
- výběrové řízení na pracovní pozici „uklízečka na
objektu obecního úřadu a MŠ Klentnice“
- partnerskou smlouvu o partnerství v MAS
Mikulov
- Nařízení obce Klentnice č. 1/2015 – zákaz
podomního a pochůzkového prodeje
-

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
- Žádost Atelier Štěpán v zastoupení Krásná
Pálava s.r.o. – návrh likvidace přečištěných
vod z ČOV v areálu Cafe Fara
Starosta obce informoval:
- o splatnosti poplatku za odpad
- o konání nadcházejících akcí
- o dotaci na opravu fasády objektu pohostinství
- informace o STKO
- o opatření v dopravě v obci – zákaz zastavení a
plná čára bude v úseku od kostela po hotel
Blanka, a to v obou směrech

16.6.2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- nařízení obce č. 2/2015
- závěrečný účet obce za r. 2014
- smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ve
vlastnictví Města Mikulov
- rozpočtové opatření č. 3/2015
- realizaci prvku územního systému ekologické
stability v k.ú. Klentnice
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- přijetí dotace z rozpočtu JMK – stavební úpravy
občanského vybavení č.p. 170
- bezúplatný převod pozemku p.č. 460 z UZSVM
ČR do majetku obce
- pověření starosty obce k podpisu plné moci –
korekce SFŽP „Obnova klentnických sadů, prvky
USES“
- záměr na prodej pozemku p.č. 251/2, 648/7 v k.ú.
Klentnice
- účetní závěrku za rok 2014 za Obec Klentnici a
MŠ Klentnice
- přijetí dotaze z rozpočtu JMK – kulturní rok
v Klentnici pod Pálavou 2014
- Žádost o finanční podporu Občanského sdružení
Biliculum Mikulov ve výši 5.000,- finanční příspěvek na klentnické hody ve výši
15.000,- Kč

- pronájem části obecního pozemku KN p.č. 2369
v k.ú. Klentnice
- prodej obecního pozemku KN p.č. 17/3 v k.ú.
Klentnice
- účetní závěrku za rok 2013 za Obec Klentnici a
MŠ Klentnice
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na p.č. 591/1 v k.ú. Klentnice
Starosta obce informoval:
- o uzavření uličky kolem kostela sv. Jiří – 27.-28.
června 2015 – Svatojánský jarmark
- poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách
společenských akcí v uplynulém období
- o opravě fasády na hostinci

* (Zdroj – Zápis o průběhu zasedání č. 3. 4 a 5 ZO obce Klentnice)

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

Splatnost poplatku za svoz, shromažďování a likvidaci odpadu na rok
2015
Osoby starší 15 let
Osoby mladší 15 let
Chataři a chalupáři

500,- Kč
300,- Kč
500,- Kč/objekt

Osoby, které mají trvalý pobyt v obci, ale prokazatelně se zdržují v zahraničí, jsou
od poplatku osvobozeny.
Nutnost uhradit poplatek mají taktéž osoby hlášené k trvalému pobytu v místě
ohlašovny (na obecním úřadě), které se v obci zdržují.
Poplatek je splatný nejpozději 30. června 2015 a lze jej uhradit v hotovosti na
pokladně obecního úřadu (nejlépe v úřední dny - pondělí a středa) nebo bankovním
převodem na účet č. 27323-651/0100, var.symbol: uveďte číslo domu, poznámka pro
příjemce: uveďte odpad a dané příjmení.
V případě, že nebude poplatek uhrazen do výše uvedeného termínu, může být ze
strany obce využita možnost navýšení poplatku.

======================================================================
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Vepřové hody
Dne 17. ledna 2015 pořádal obecní úřad Klentnice tradiční vepřové hody. V nabídce byla zabijačková
polévka, ovar a škvarky. Dále bylo možno zakoupit od Marcela Vašíčka grilovanou uzenou kýtu a nápoje
všeho druhu zajišťovali Monika a David Blahovi. Poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací akce,
zvlášť pak mistru řeznickému Jožkovi Halámkovi. Škoda jen slabé účasti místních občanů, pro které je
hlavně zabijačka organizována.

Vítání občánků
Dne 10. ledna 2015 proběhlo na obecním úřadě v Klentnici
slavnostní uvítání občánků do života. Manželé Lenka
a Martin Šrahulkovi přinesli k uvítání dceru Kláru,
která se narodila 26. října 2014.
Rodičům blahopřejeme a novému občánku Klentnice
přejeme vše nejlepší do života.

Pouť ke sv. Jiří v Klentnici
Dne 19. dubna 2015 se konala již jedenáctá pouť ke sv. Jiří v Klentnici. Poutníci byli v 10.00 hodin přivítání
starostou obce a proboštem mikulovským Pavlem Pacnerem v kostele sv. Jiří. Dále následovalo procesí pod
Sirotčí hrádek a mše svatá v tomto areálu. Pro klienty zařízení Srdce v domě Klentnice, dále ústavů sociální
péče z Třebíče, Břežan a Šanova bylo připraveno občerstvení, které zajišťovala Cafe Fara. Návštěvníci pouti
mohli na místě okoštovat vína z produkce Vinařství Drmola Bavory. Od 13.00hodin hrála poutníkům k
poslechu cimbálová muzika Líšňáci. Letos bohužel chybělo divadelo Kjogenu z Brna, takže na procesí
nebyly ani sochy. Pouť byla ukončena koncertem vážné hudby v kostele sv. Jiří. Na housle a piano
hráli Marie Hasoňová a Filip Holacký. Pouť se velmi podařila, neboť všem přítomným přálo počasí. Mnoho
návštěvníků bylo taktéž z Mikulova, Perné a Bavor. Škoda je, že se takto významné akce účastní jen
minimum našich občanů. Pouť není jen svátek církevní, jde o setkání lidí v magickém prostředí pod Sirotčím
hrádkem, soudržnost, pospolitost a porozumění. Tímto chci poděkovat za přípravu manželům Veleckým z
Valtic, paní Romaně Remutové, manželům Staňovým, panu Presovi za přípravu areálu a otci Pavlu
Pacnerovi.
starosta obce
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Fašank 2015

V sobotu 7. února jsme jako každý rok pořádaly Fašankovou obchůzku po vesnici. Se skvělou hrou na
harmoniku nás opět doprovázela Martina Zavadilová. A i když nás bohužel letos nebylo mnoho, o to
povedenější byly masky. Například řádové sestry byly k nerozeznání od pravých. Také nás potěšilo, že naše
řady rozšířili i nejmenší občánci Klentnice.
Večer pokračovala zábava na našem kulturním sále. K tanci nám zahrála skupina Decolt Music. Pro
účastníky tancovačky byla opět připravená velmi rozmanitá tombola, která už neodmyslitelně patří k
fašankové zábavě. Děkujeme Vám všem, kteří jste nám věnovali ceny do tomboly. Některé ceny se už za ty
roky staly doslova putovní a tak doufáme, že je příští rok zase uvidíme;-)
Nakonec jsme za doprovodu plaček a proslovu skvělého faráře řádně pochovali basu.
Všichni jsme si zatancovali, zazpívali, zasmáli se ... a o to přece hlavně jde. Pobavit se se svými sousedy a
zapomenout na starosti všedního dne. Tak doufáme, že příští rok nás přijdete zase podpořit. Těšíme se na vás


Váš SPOLEK KLENTNICKÝCH ŽEN

Nový mobiliář
Vážení občané,
ti z Vás, kteří chodí na procházky do údolí klentnického potoka, si mohli všimnout nového mobiliáře na
soutoku s vodotečí od obce. Místo je nedaleko klentnické obory cca 150m od menhirů, v okolí jsou
oplocenky a výsadby "obnovy klentnických sadů". Toto kryté
posezení zde bylo umístěno po dohodě obce Klentnice a Lesů
ČR. Obec poskytla pozemek dle požadavků LČR a ti dodali
dřevěný mobiliář, který bude sloužit všem kolemjdoucím.
starosta obce
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Výlet „Zahrada Věžky“

Dne 1.5.2015 jsme uskutečnili výlet na zahrádkářskou a prodejní výstavu, „Zahrada Věžky – Jaro
2015“. Cestou zpět, jsem navštívili květnou zahradu, zámecký park a město Kroměříž.
I přes nepřízeň počasí se výlet podařil a budeme se těšit na další náměty pro cestování.
Všem za účast děkují Táňa Heráková a Monika Blahová
Nejmenší účastníci výletu

Zámek Kroměříž

Gulášfest
Dne 9. května se konal IV. ročník klentnického gulášfestu. V areálu za obecním úřadem se setkaly čtyři týmy
ve vaření kotlíkových gulášů - myslivecké sdružení, klentnické zpěvačky, spolek klentnických žen a
zastupitelé obce. Navařeno bylo kolem 11.30hod a kolem 14hod. už byl všechen guláš prodán. Počasí vyšlo
krásné a návštěvnost byla velká. Tímto chci poděkovat panu Davidu Blahovi za pomoc při organizaci
gulášfestu a všem účastníkům za dobrou náladu.
starosta obce

Výstava lidové tvořivosti
Ve dnech 9. a 10. května 2015 uskutečnila Obecní knihovna Výstavu lidové tvořivosti. Jak se mnozí z vás
sami přesvědčili, byla výstava opravdu moc povedená a také velkým překvapením, co všechno lidé z naší
vesnice umí. Mohli jste zde obdivovat vyšívané ubrusy, polštáře, háčkované věci, vyšívané nebo malované
obrazy, tkané koberce, šperky, škrábaná či vrtaná velikonoční vajíčka a mnoho dalšího. Na výstavu zapůjčilo
výtvory své a svých blízkých celkem 20 lidí, kterým tímto mnohokrát děkuji, protože bez nich by se výstava
nemohla uskutečnit. Celkový počet vystavovaných věcí byl 150 kusů. Výstavu navštívilo kolem 120 lidí
včetně turistů. Rovněž chci poděkovat za zapůjčení rukodělných prací příspěvkové organizaci Srdce v domě
v Klentnici.
Můj velký dík patří paní Janě Flajšingerové, která celou výstavu úžasně naaranžovala a dodala jí tu pravou
atmosféru.
Doufám, že pro mnohé z vás byla výstava motivací a inspirací k další tvorbě.
Ilona Čevelíková, knihovnice
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Zájezd do pivovaru
V pátek 19. června se uskutečnil zájezd do „Pivovaru Kácov“. V tomto pivovaru byla domluvena jeho
prohlídka s malou degustací. Následně jsme vydatně poobědvali a vyzkoušeli pivo z tohoto pivovaru
v Hotelu Kácov. Jelikož nenastala situace, která by mohla výlet zkomplikovat, a bylo teprve poledne, byla
operativně telefonicky zajištěna ještě prohlídka pivovaru a kláštera v Želivě. Při cestě autobusem opět
panovala dobrá nálada, která byla doprovázena zpěvem účastníků. Náladu nám nezkomplikovala ani špatná
dopravní situace v Brně. Část osazenstva autobusu navázala „meziokenní“ přátelství s pasažéry autobusu,
který popojížděl kolonou společně s námi, avšak v jiném jízdním pruhu!
Snad se zájezd líbil, a těšíme se na další, třeba na ten, který připravujeme na 5.9.2015. Tentokrát pojedeme
do ZOO v Olomouci.
Táňa Heráková a Monika Blahová

==========================================
Hlášení místního rozhlasu naleznete
www.klentnice.cz, v záložce Místní rozhlas.

i

na

webových

stránkách

obce

==========================================
S odkazem na Obecně závaznou vyhláška č. 2/2009., o místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt a na Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o místním
poplatku z ubytovací kapacity, připomínáme majitelům ubytovacích zařízení, že
poplatky jsou splatné do 15-ti dnů za každé čtvrtletí.

==========================================================
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Osvobození obce
Jaro 1945
Tak toužebně očekáváné.
Po letech neuvěřitelných válečných útrap země i národ mohly svobodně vydechnout.
Díky vám vše, bezejmenní hrdinové, kteří jste položili své životy na různých frontách 2. světové
války, že jsme my mohli začít nový život, bez válečného běsnění, stálého strachu a slz.
V těchto dnech si připomínáme 70 let od konce 2. svět. války.
Naši obec, stejně jako Bavory, Pernou, Pavlov, Horní a Dolní Věstonice i Mikulov osvobodila
23.4.1945 Rudá armáda.
Oddíly 375. střelecké divize II. ukrajinského frontu, kterému velel maršál Malinovskij, postupovaly
ke Klentnici směrem od Milovic.
Při osvobozovacích bojích bylo zničeno 15 domů a 27 bylo poškozeno.
Své životy zde ztratilo 11 vojáků uvedené střelecké divize. Všichni byli pohřbeni na místním
hřbitově.
Každý hrob měl dřevěný náhrobek se jménem pohřbeného vojáka. Hroby padlých tvořily 5. Řadu
na pravé straně hřbitova (směrem od hlavní brány).
Podle záznamu, který byl sepsán mezi zástupci Rudé armády a úředními činiteli města Hustopeče,
se říká, že budou těla sovětských vojáků padlých na území hustopečského a mikulovského okresu
po exhumaci převezena a pohřbena na společném hřbitově v Hustopečích. Česká strana se zavázala,
že bude chránit jejich památku a bude se starat o pietní úpravu těchto hromů, což také splnila a
bezezbytku plní.
Za osvobození jižní části hustopečského a mikulovského okresu položilo život 1882 vojáků, z toho
105 důstojníků.
Uvedené údaje dokládá seznam obcí jmenovaných okresů s počty padlých vojínů a důstojníků Rudé
armády.
Co se týká exhumace padlých sovětských vojáků v Klentnici, byla provedena pravděpodobně na
konci r. 1945 nebo na začátku r. 1946 (soudím podle letopočtů na náhrobcích v místech, kde byly
hroby vojáků Rudé armády).
Jména padlých na území naší obce, bohužel, neznáme. Nikdo z obce je tedy asi nezaznamenal. Ale
na jejich činy nelze zapomenout. Vzpomínkové věnce a kytice jsou důkazem, že nezapomínáme.

Jarmila Mimochodková

(Zpracováno podle sborníku Kronika osvobození Břeclavska (r. 1965) a podle vzpomínek pamětnice paní L. Lysoňkové
(r. 2015)
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Milí občané a příznivci obecní knihovny,
i obecní knihovna má pro vás připraveno pár novinek.
1.
Novinkou je tzv. HISTORICKÝ SERIÁL OBCE
Tak nás jednou napadlo, že by bylo docela fajn udělat takový historický seriál na pokračování. Postupně si
vypůjčíme obecní kroniky ze Státního archivu v Mikulově a rok po roku vás rádi provedeme historií obce,
událostmi v daném roce. Nebudeme vypisovat politické dění, ani zemědělství, zmíníme pouze fakta, které
budeme pokládat za zajímavé.
Některé roky budou kratší, jiné delší. Každý rok bude vystaven cca 14 dní. Potřebujeme prostor kroniky
přečíst .)
Tento seriál můžete sledovat na nástěnce u COOP , na internetových stránkách knihovny a starší díly vám
nabídneme k nahlédnutí v obecní knihovně.
Ať se vám historický seriál líbí, ať si zavzpomínáte nebo si uděláte přehled v historii obce.
2.
V neposlední řadě pořád bojujeme s vyřazenými knihami. Čas od času musíme nějaké vyřadit, abychom dali
prostor knihám novým. Ale co se starými? Vždy vám je nabídneme za symbolických 10 Kč. ( seznam vždy
vystavíme na nástěnce u COOP a na webových stránkách knihovny). Výtěžek z prodeje bude použit na
nákup nových knih.
Ale co s těmi ostatními? Vyhodit je do sběru? Když si pomyslíme, kolik práce dalo knihu vydat, měli
bychom zvážit všechny varianty, než je hodíme do sběru.
A tak nás zase jednou napadlo …. 
Co takhle udělat tzv. knižní domky?
Jde v podstatě o to, že se postaví malé dřevěné domečky, do kterých budeme dávat knihy, které zůstanou na
ocet. Je to věc, která již v jiných zemích funguje několik desítek let (USA,, Německo) Tady je mívají lidé
před svými domy a nabízí přečtené knihy svým sousedům a v podstatě komukoli. Trochu jsme to pozměnili.
My nabídneme vyřazené knihy z knihovny.
A nabídneme je také komukoli.
Napadlo mě celkem 5 míst, kam by bylo možné domky umístit.
1. Odpočinkové posezení na dolním konci obce ( to dřevěné)
2. Prostřední zastávka (zděná)
3. Horní zastávka ( zděná)
4. Odpočinkové posezení na horním konci ( dřevěné, směrem k hradu)
5. Dětské hřiště
A teď to hlavní. Jedná se o dobrovolnický projekt. Myslím, že vyrobit domeček o velikosti cca 50 x 50 cm
na jedné dřevěné nožce ( výjimkou asi budou zastávky, kde by se daly na zeď), s průhlednými dvířky není
zase tak nákladné, určitě máte doma nějaké nepotřebné zbytky desek a jiného materiálu.
Ale v podstatě fantazii se meze nekladou. Pokud už přemýšlíte, co byste vyrobili, jste na dobré cestě .
Můžete se podívat na internet. Do vyhledávače zadejte - the little library, aby jste měli představu o čem
mluvím.
Vaši účast mi prosím potvrďte do 30.7.2015, abych věděla kolik domečků se vytvoří.
Pevně doufám, že je to výzva pro spoustu z vás, odhoďte předsudky a zkuste to.
Předem vám všem moc děkuji a těším se na vaše výtvory i nápady.
Ilona Čevelíková

knihovnice
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Obecní knihovna Klentnice
vyhlašuje soutěž

O nejpěknější předzahrádku
v obci Klentnice
Informace k soutěži
Obdivujete při procházce obcí nějakou předzahrádku? Ať už je přírodní, kvetoucí nebo jen zelená,
dejte jí svůj hlas.

Soutěž se bude konat od 1.7.2015 – 31.8.2015
Můžete dát pouze jeden hlas.
Hlasovat mohou děti od 7 let a dospělí
Váš hlas musí obsahovat následující informace:
-

Jméno toho, kdo uděluje hlas (tedy Vaše) – nebude zveřejněno pouze pro kontrolu, aby se
hlasy neopakovaly
Jméno, komu hlas udělujete (pokud neznáte, nevadí)
Číslo domu majitele předzahrádky
Datum udělení hlasu

Vaše hlasy můžete vložit buď to:
-

do schránky pro občany u OÚ
na emailovou adresu: knihovnaklentnice@seznam.cz
do zprávy na FB stránkách knihovny
nebo ve formě vzkazu na http://www.knihovnaklentniceum.webk.cz

Majitel/ka předzahrádky,
který/á bude mít nejvíce hlasů,
dostane věcný dárek.
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Obec Klentnice vyhlásila dne 18.5. 2015 výběrové řízení na pracovní pozici „uklízečka“ pro
objekty v majetku obce Klentnice – OÚ Klentnice, MŠ Klentnice a sál pohostinství s
příslušenstvím. Nabídka byla zveřejněna na úřední desce OÚ Klentnice i okolních obcí v době 18.5.
2015 až 12.6. 2015. V toto období byly doručeny na obecní úřad dvě žádosti, které splňovaly
podmínky řízení. Dne 16.6. 2015 a 17.6. 2015 zasedla k otvírání obálek s nabídkami a k pohovoru
komise určená zastupitelstvem obce. Komise provedla zápis a doporučila starostovi obce obsadit na
pozici „uklízečky“ paní Hanu Frýbertovou. Datum nástupu nové uklízečky je k 1.9. 2015.
starosta obce

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 znám čísla popelnic na komunální odpad, papír a plast, příp. emailovou adresu, kam budou
zaslány přihlašovací údaje do systému.
Doplnění výborů, komisí,….
Členem finančního výboru se stala paní Miroslava Prchalová.
Kronikářkou obce je nově paní Jarmila Mimochodková, která zároveň s panem Vladislavem
Pavlačkou byla ustanovena do Letopisecké komise.
Nadcházející události
1.8.2015 – Krojované hody
30.8.2015 – Dětský den (pořádá Café fara)
5.9.2015 – Výlet do ZOO Olomouc

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 do30 října 2015
Další číslo vyjde v měsíci listopad-prosinec
Náklad 170 ks
Za tiskové či jiné chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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