Rok 1996
Úvod
Pokračuje naše začleňování do Evropy, připravuje se naše přijetí do NATO. Myšlení lidí se
však mění jen velmi pomalu. Pro vstup do NATO je například méně než polovina národa.
Strach z Německa je u našeho národa pořád ještě velký. Pravdou ovšem je, že politici dosud
našim lidem nutnost vstupu moc nevysvětlovali.
Každým rokem je cítit, že životní podmínky jsou složitější. Dnes si už nikdo nedělá legraci
z toho, že přišel o práci. Dobrá místa se těžko hledají. A začíná už i u nás vznikat vrstva
„nezaměstnaných“. Vláda se musí začít zabývat problémy, které u nás dříve nebyly.
Události ve světě
13.06 NATO prohlašuje, že v případě svého rozšíření na východ tam nerozmístí jaderné
zbraně.
03.07. V Rusku byl zvolen prezidentem Boris Jelcin.
26.07. Naše vlast podala přihlášku do Evropské unie.
08.09. Německý prezident Roman Herzog při oslavách Dne vlasti prohlásil, že sjednocené
Německo nemá vůči nikomu územní nároky.
05.12. Prezident USA Bill Clinton oznámil nominaci Madeleine Albrightové do funkce
ministryně zahraničních věcí USA (je českého původu).
10.12. Pravidelná schůzka ministrů zahraničních věcí NATO oznámila, že dne 8.7. v Madridu
budou první východoevropské země pozvány k jednání o vstupu do NATO.
18.12. Německá vláda jednomyslně odsouhlasila text česko-německé deklarace.
Události v naší zemi
02.02. Do Bosny odcestovala 1. mechanizovaná rota českého praporu v rámci mezinárodní
pomoci Bosně.
27.02. Návštěva britské královny v naší vlasti, poprvé v dějinách.
27.03. Slavnostně zahájen provoz ropovodu z Ingolstadtu do Nelahozevsi – omezení
jednostranné závislosti na Rusku.
26.04. Poslanecká sněmovna přijala zákon o zpřístupnění svazků StB, každý občan tak do
nich může nahlédnout.
31.05. Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR proběhly 31.5. a 1.6.1996. V našem
kraji zvítězila ČSSD (26,14 %), ODS (24,14 %), KDU-ČSL (12,96 %), KSČM (11,16
%). V Klentnici zvítězila ODS, bylo tak i v nadpoloviční většině obcí našeho okresu,
kde byla volební účast 75,58 %. V šesti obcích zvítězili komunisté. Volby do senátu
23.11. měly jen malou účast – 29,13 %. Zvolen byl senátor Pavlov (za náš volební
obvod).
02.09. V novém školním roce byla po 20 letech obnovena tradice povinné devítileté školní
docházky. Byly založeny vyšší odborné školy.
Počasí roku 1996
95-96
01.01.
05.01.
08.01.

velká zima začala brzy a trvala dlouho, největší zima od roku 1900
po celonočním sněžení ráno 2 cm sněhu, -4 °C, další sněžení, sněhové jazyky
5 cm sněhu, -9 °C
oteplení, ale náledí, + 2 °C, mlhy, deště

22.01.
25.01.
01.02.
13.02.
17.02.
20.02.
01.03.
10.03.
12.03.
15.03.
21.03.
30.03.
02.04.
03.04.
05.04.
07.04.
12.04.
15.04.
19.04.
22.04.
01.05.
01.06.

mlhavo, polojasno, - 8 °C
sněhová kalamita, závěje, - 12 °C
slunečno, sněhu 12 cm, u silnic velké závěje, - 8 °C
mrazy polevily, vánice, 0 °C
obleva, + 4 °C
vánice, ráno 6 cm sněhu, celkem 30 cm sněhu, neustálé mrazy, všude bílo, podél
silnice hradby sněhu
ráno – 5 °C, pak 0 °C, vánice
slunečno, - 7 °C, ledová vichřice, velká zima
po noční vánici ráno 10 cm sněhu, - 5 °C
konečně mrazy polevily, obleva + 5 °C, všude bílo, hory sněhu
velmi chladno, v lesích a ve stínu stále sníh
napadl 1 cm sněhu
ráno bílo, 2 cm sněhu, celodenní sněhová vánice, večer 15 cm sněhu
celodenní vánice, celkem už 18 cm sněhu, závěje, - 1 °C
obleva, + 6 °C
slunečno, + 15 °C, konečně první teplý den
ráno chumelenice, ale sníh roztál
ráno 2 cm sněhu, roztál
konečně teplo, + 20 °C
25 °C, ze zimy rovnou do léta
zataženo, teplo, konec května studený
slunečno, tropická vedra, nebe bez mráčků

červenec byl slunečný, ale chladný
01.08.
03.08.
04.08.
09.08.
01.09.
06.09.

slunečno, horko
celodenní deště
celodenní deště
slunečno, dále pak proměnlivé počasí
citelné ochlazení
ledový vítr, velká zima, nutno topit, velmi studený konec léta, na horách sněžení, pak
blátivo, mokro, zima

Studené mokré září, sklizeň hroznů v dešti, zimě, blátě, až koncem září se počasí ustálilo a
nastalo babí léto
01.10. oteplení, pak ustálené počasí s teplotami nad nulou
23.11. ráno – 3 °C, slunečno
24.11. v noci první sněžení, poprašek ráno zmizel
26.11. napadlo 4 cm sněhu, začal tát, pak počasí mlhavé, klidné, časté náledí,
prosinec mlhavý, klidno, nad nulou
20.12. v celé zemi sněhová kalamita, zde začalo sněžit až odpoledne - 2 cm sněhu
21.12. mráz, - 6 °C
Na Vánoce napadlo 8 cm sněhu, závěje, polojasno, klidno, - 8 °C, nejchladnější Vánoce od
roku 1969
27.12. slunečno, - 15 °C, potíže v dopravě, mrazem praskají koleje
28.12. - 14 °C

31.12. ráno – 16 °C, pak – 8 °C, zataženo, odpoledne začalo sněžit, autobusy nejezdí
Život v obci
Bývalá budova školy
Práce na rekonstrukci byly zahájeny na podzim roku 1995. V roce 1996 se intenzivně
pokračovalo, aby se vše tento rok dokončilo. Kolaudace byla provedena 30.7., právo užívání
bylo vydáno 26.8. V budově školy včetně přístavku zprava je umístěn obecní úřad, mateřská
škola s kuchyní a jídelnou, ta vaří i pro důchodce v obci, velká zasedací místnost, společenská
místnost a byt pro správce budovy, kde bydlí rodina Janásova. Opravená budova přispěla
k hezčímu vzhledu obce.
Dne 30.8. došlo ke slavnostnímu otevření budovy, přitom byl den otevřených dveří, aby si ji
každý z občanů mohl prohlédnout. Slavnostního aktu se zúčastnil přednosta okresního úřadu
Mgr. Pavlov. Na základě žádosti obecního úřadu v Klentnici byla okresem poskytnuta
finanční částka 100.000 Kč na vybavení budovy.
Opěrné zídky
V obci se plánuje vystavění opěrné a okrasné kamenné zídky od váhy ke hřbitovu včetně
chodníku. Svahy stále sjíždějí a ta místa jsou velmi nevzhledná a neupravená. O peníze obec
požádá fond „Program obnovy venkova“.
Úvozová cesta
V katastrofálním stavu je teď cesta od kravína do úvozu. Nebylo možno si v ní vyhnout, a tak
bylo rozhodnuto, že se postupně zaveze. Rozumělo se samo sebou, že zavážka může být jen
hlína nebo suť bez jakéhokoliv jiného odpadu. Bohužel okamžitě se tam objevilo všechno
možné – pneumatiky, plechovky, sklo apod. Je třeba cestu co nejdříve upravit, neboť je
neprůjezdná. Jezdí se vedle ní a po dešti zůstávají v poli hluboké rýhy po kolech vozů a
traktorů.
ČOV
Ačkoliv lidé začínají už ekologicky myslet, se skládkami jsou problémy stále. Také nás trápí
to, že obec stále nemá čistírnu odpadních vod. Zatím nejsou peníze, a tak je čistička jen
zbožným přáním.
Palavis – skládka lahví
Krajinu také hyzdí velká skládka vinných lahví firmy Palavis mezi větrolamem a bývalým
kravínem. Obec několikrát vyzvala firmu k řešení situace, vložila se do toho i CHKO a
uvažuje se o udělení pokuty.
Budova bývalé MŠ
Během roku se do budovy bývalé mateřské školky nastěhoval MUDr. Moravík, k němuž do
Mikulova chodí i někteří občané Klentnice. Bude jen dobře, když budova bude využita a
obydlena.
Telecom
Koncem roku 1996 byla obec opět rozkopána. Firma Telecom pokládala telefonní kabely do
země. Na dolním konci obce, naproti boží muky přes ulici, se objevil malý nízký zděný
domek se žlutou fasádou a se svítícím nápisem „Telecom“. Je tam umístěna plně
automatizovaná digitální ústředna, která teprve umožní zapojit spoustu dalších telefonů a
zlepší se i spojení.

Novostavby
Vedle boží muky se objevila novostavba rodinného domku stavitele Špiříka, který opravoval
naši školní budovu. Naproti domu č. 112 roste další montovaný domek Ing. Palíška.
Mateřská škola
1.9.1996 byl zahájen provoz MŠ v nově rekonstruovaných prostorách bývalé základní školy.
Funkci ředitelky zastává p. Eva Kalužíková, jako učitelka zde pracuje p. Ivana Papajová. Na
místě kuchařky začala pracovat p. Martina Janásová.
Zaměstnanci obecního úřadu
Dále zde působí p. Soňa Hříbová – administrativní pracovnice, jako údržbář nastoupil p. Petr
Pavlačka a jako uklizečka a pomocná síla v kuchyni MŠ p. Jiřina Srncová.
Z kultury
V roce 1989 byla obnovena tradice Martinských krojovaných hodů, které organizačně
zajišťovali TJ SOKOL a místní chasa (viz. DVD – Kulturní akce r. 1994, 1995, 1996).
Změny v obyvatelstvu
Narození:
6 dětí
Janás Roman
Martinek Marek
Karasová Sabina
Nemčeková Nikola
Filipová Andrea
Blahová Barbora

Zemřeli:
5 občanů
Hryzlák František
71 let
Kubíková Kateřina 91 let
Valigura Ladislav
51 let
Kučera Agustín
84 let
Čevelík Josef
77 let

Závěr
Hlavní pracovní úsilí se v roce 1996 soustředilo na včasné dokončení rekonstrukce bývalé
školní budovy a její uvedení do provozu, což se podařilo. Při slavnostním otevření budovy
předala Obec přednostovi Okresního úřadu v Břeclavi, Mgr. Pavlovovi, pamětní list jako
poděkování za pomoc při realizaci uvedeného záměru.

Přílohy:
1. Náš okres v roce 1996
2. Text Česko – německé deklarace (kopie z tisku)

Příloha č. 1
Náš okres v roce 1996
Únor – Břeclavsko se poprvé prezentovalo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
Holiday World v Praze. Prospekty ukazovaly i Pavlovské vrchy a naši obec.
Duben – režisér Císařovský natáčel na Pálavě film o životě lovců mamutů.
Lednicko – valtický areál byl v Mexiku zapsán do seznamu světových památek UNESCO.
Prosinec – byla otevřena nová silnice Mikulov-Brno. Později na úseku Pohořelice-Brno
musel mít každý řidič dálniční známku.

