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Mladí hasiči ze Slupi—ohlédnutí za rokem 2013
V měsíci květnu minulého roku se konalo okresní
kolo v požárním sportu v Hevlíně. Mladí hasiči,
tak jak se již stalo tradicí, tuto soutěž vyhráli.
V rámci Dětského dne konaného začátkem měsíce
června provedli propagaci požárního sportu. Po
absolvování hlavní disciplíny, závodu dvojic
v běhu přes překážky, zakončeného srážením terčů
pomocí vodního proudu, se soutěžící mohli seznámit s hasičskou výstrojí a výzbrojí, včetně hasičského auta. Těsně před prázdninami se uskutečnil
nábor dětí do družstev mladých hasičů. Následné
tréninky se konaly každý čtvrtek s účastí více než
deseti dětí, které se postupně zdokonalovaly
v požárních disciplínách. Při oslavách 110 let od založení hasičů v obci se družstvo dorostu zúčastnilo soutěže okrsku, na které obsadilo 1. místo. Před vlastní soutěží ukázali nejmenší hasiči co se na trénincích naučili. Požární útok se jim povedl. Na konci srpna se konala před vodním mlýnem tradiční noční soutěž
v požárním sportu. Soutěže se zúčastnilo více než dvacet družstev v kategoriích muži, ženy a dorost.
V kategorii dorostu soutěžila družstva z okrsku, bohužel našim dvěma družstvům se nevydařil první útok a
tak zde mladí hasiči skončili na 3. a 5 místě. Poslední soutěž v požárním útoku se uskutečnila 28. září
v Křidlůvkách. O pohár starosty obce Křidlůvky bojovalo za Slup družstvo veteránů a žáků. Žáci zde skončili na druhém místě. V samotném závěru roku se mladí hasiči zúčastnili turnaje v sálové kopané. O co nejlepší umístění bojovala družstva mladších i starších žáků. V kategorii mladších žáků se turnaje zúčastnilo 5
družstev, naše družstvo vybojovalo první místo. Soutěž v kategorii starších žáků byla více obsazena.
V konkurenci 10 družstev naše mužstvo obsadilo pěkné druhé místo.
( volně dle JSDH )
NOVÉ ZPRÁVY
• Za likvidaci komunálního odpadu zaplatila obec v roce 2012 celkem 326.441 Kč. Na poplatcích bylo
vybráno od občanů 220.384 Kč. Komunální odpadu bylo zlikvidováno 91,32 t, tříděného odpadu 10,65
t a nebezpečného a objemového 4,32t. V roce 2013 se náklady na likvidaci zvýšily na částku 334.816
Kč, na poplatcích bylo vybráno 219.165 Kč. Bylo zlikvidováno 98,04 t komunálního odpadu, tříděného
odpadu 10,05 t a nebezpečného a objemového odpadu 2,96 t. Jak je z uvedených údajů zřetelné, částka
poplatku 450 Kč za osobu nepokryje skutečné náklady. Rovněž je alarmující, že se zvyšuje množství
komunálního odpadu a snižuje se podíl odpadu tříděného. Pokud se situace nezlepší, bude nutno poplatek za likvidaci odpadů zvýšit.
• Dne 31.1.2014 vešel v platnost nový územní plán obce.
• Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele akce „Interakční prvek—větrolam v k.ú. Slup“ a akce
„Vodní nádrž U sadu v k.ú. Slup“ U obou akcí byl upraven harmonogram prací. Se zahájením prací se
počítá v období srpen—září. Práce musí být dokončeny nejpozději k 31.12.2015.
• Obec požádala o tři dotace z prostředků Jihomoravského kraje. Mimo dotaci na pořádání Slavností
chleba jde o příspěvek na opravy a udržování čistoty cyklostezky 5007 Jaroslavice– Uherčice a oplocení Mateřské školy ve Slupi.
• Tradiční beseda s důchodci se uskuteční v sobotu 22.3.2014.

Vodní
nádrž
U sadu„Vodní nádrž U sadu“
Situace
stavby

Pitná voda—základní životní potřeba
Pitná voda patří k základním životním potřebám. Je v podstatě směsí nejrůznějších látek, minerálů a sloučenin rozpuštěných ve vodě. Množství těchto látek se odvíjí od původu vody – podzemní voda rozpouští v sobě tyto
látky při průchodu zeminou, proto jejich obsah je zpravidla vyšší než u vody povrchové. Většina těchto sloučenin je
pro zdraví člověka neškodných, ba naopak pro správný vývoj nutných. Pitnou vodou přijímá lidské tělo významnou
část důležitých minerálních látek. Chemicky čistá voda je naopak pro zdraví škodlivá – vlivem absolutní absence
rozpustných sloučenin je tato voda z lidského těla odčerpává, což může vést k závažným zdravotním problémům
(např. řídnutí kostí úbytkem vápníku a hořčíku apod.) Bohužel však ne všechny sloučeniny přítomné ve vodě jsou
pro zdraví člověka vhodné a přínosné. Minimální ohled na životní prostředí při provozování chemických podniků a
neřízené používání umělých hnojiv v dřívějších dobách mělo za následek hromadné úniky nebezpečných chemických sloučenin do půdy a tím do podzemních vod, či splachy do vodních toků. Úprava přírodních vod na vodu pitnou se tím stává stále náročnější, složitější a samozřejmě dražší.
Pitná voda čerpaná z vrtů v k.ú. Jaroslavic je podzemní vodou s vysokou tvrdostí, ( obsahem rozpuštěných
nerostů, zejména vápníku a hořčíku ) a konduktivitou ( měrnou vodivostí ovlivňovanou přítomností anorganických
rozpuštěných pevných látek jako je chlorid, dusičnan, sulfát, fosfát, nebo sodík, hořčík, vápník, železo a hliník). Vysokou tvrdost vody lze poznat dle tvorby pevného povlaku na stěnách nádob, či potrubí atd. Projevem vysoké konduktivity je snížená životnost vodovodního potrubí ohřívačů vody, praček atd.
Jak vysoká tvrdost vody, tak i vysoká konduktivita mohou mít vliv na zdraví člověka. Proto bylo provozovateli veřejného vodovodu, DSO Jaroslavice, Slup nařízeno, na základě výsledků prováděných rozborů vody, provést
do roku 2015 opatření k úpravě její kvality.
V letošním roce bude z tohoto důvodu u vodojemu vybudována úpravna vody. Při svém provozu bude úpravna produkovat, mimo upravenou vodu, i vodu odpadní. Proto bude nutné prodloužit kanalizační řad až k vodojemu.
Protože i stávající vodovodní řad v tomto úseku je na hraně své životnosti a vykazuje časté poruchy, dojde
v souvislosti s vybudováním kanalizace, k jeho výměně.Vzhledem k úmyslu Správy údržby silnic opravit dotčenou
část Znojemské ulice v druhé polovině roku 2014, je nutno uvedené práce realizovat co nejdříve. Realizace úpravny
vody, včetně prodloužení kanalizace a výměny vodovodního řadu si vyžádá značné finanční náklady. I když DSO má
k dispozici finanční prostředky, které umožní realizaci uvedených opatření, je nutno zabezpečit vlastní chod úpravny
vody, který si vyžádá 0,5 milionu korun ročně.
V blízké budoucnosti se bude nutno také zamyslet nad získáním nových zdrojů vody, neboť stávající vrty
jsou značného stáří a blíží se doba ukončení jejich životnosti. V těchto souvislostech dospěla valná hromada DSO
Jaroslavice, Slup k rozhodnutí zvýšit cenu vodného na částku 30 Kč/m3 bez DPH.
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