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 Deváté Slavnosti chleba 2013 se uskutečnily za  ukázkového počasí.  Všeobecně proto panovala dobrá nálada 
podtržená  nabídkou folklorních vystoupení. Letošní ročník navštívilo 2979 platících diváků , připočteme-li i ty, kteří 
vstupné neplatili ( děti do 15 let, VIP hosté , prodejci, trvale bydlící v areálu akce , ZTP a účinkující), můžeme hovořit 
až o 4300 účastnících akce.  Abychom měli přesněji ověřenou účast, připravíme pro rok 2014 určitá zlepšení. Z hledis-
ka dispozičního uspořádání  nedošlo k podstatným změnám. Expozice zemědělské techniky  „ Traktor gallery Slup“ se 
uskutečnila v prostoru na louce za mlýnem. V této souvislosti je nutno poděko-
vat všem „traktorovým“ fandům, kteří přivezli ukázat své  pečlivě ošetřované 
stroje a zejména panu Milanovi Prčíkovi za organizaci celé akce. N o v i n k o u 
bylo polní ležení před vstupem do prostoru akce kde si návštěvníci mohli do-
slova osahat historickou vojenskou techniku a zbraně.  Mimo čerstvě upečené-
ho chleba ve vojenské polní pekárně bylo  opět k dostání čerstvé pečivo na 
stáncích od Delta pekáren, Karlovy pekárny a  pekárny z Jevišovic. V rámci 
jarmarku byla historická řemesla představována ve 45 stáncích, včetně sklářské 
pece. Jarmark byl doplněn o další stánky prodejců převážně s  občerstvením. 
V průběhu celé akce byl v nepřetržitém provozu i vodní mlýn.  
 Na pódiu se vystřídalo celkem 17 folklorních, či pěveckých souborů 
v celkovém počtu 370 osob. Večer byla akce ukončena hodovou zábavou ve  
krásně vyzdobeném sále . Za výzdobu i vystoupení v programu Slavností chle-
ba, včetně půlnočního překvapení poděkujme Slupské chase. 
 Celkové příjmy dosáhly 262 tis. Kč, výdaje 293 tis. Kč.  Od většího 
finančního propadu nás zachránila řada sponzorů, kterým patří naše poděková-
ní, stejně tak děkujeme  i  Jihomoravskému kraji, který finančně podpořil uspo-
řádání akce částkou 32 tisíc Kč. Jubilejní, desáté, Slavnosti chleba 2014 se 
uskuteční v sobotu 6. září. 
 Snad nás zase uvítá čulský mlynář . Díky za hezký nápad. 

Oprava fasády obecního úřadu 

Slavnosti chleba 2013 

                                                                                                               
Oprava fasády obecního úřadu navázala na předchá-
zející etapu výměny oken druhého nadzemního pod-
laží. Původní vysoutěžená cena činila 832 tisíc ko-
run. V průběhu realizace se však vyskytla řada pro-
blémů stavebního i jiného charakteru. První obtíž 
vyplynula z existence vedení nízkého napětí podél 
průčelí budovy. Aby mohly probíhat zednické práce, 
bylo nutno v několika případech vypnout proud v 
části obce. V období skoro dvou měsíců byl obecní 
úřad bez proudu, což eliminovalo i vlastní práci úřa-
du. Po omytí průčelí vodou bylo zjištěno, že šambrá-
ny u druhého podlaží jsou vážně poškozeny a muse-
lo dojít k jejich náhradě. Podobně problémy vznikly 
i při řešení soklu budovy. Provedené zkoušky proká-
zaly, že nelze využít sanační omítku a tak bylo nutno 
přistoupit k variantě, která umožňuje provětrávání 
zdiva. Řešení obou problémů se promítlo v navýšení 

ceny opravy. Po dodatcích  se cena navýšila na konečných 945 tisíc korun. Na akci jsme obdrželi dotaci z prostředků 
Jihomoravského kraje ve výši 200 tisíc korun.  
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Zahradně-architektonická úprava okolí hřbitova—Park vzpomínek 

Dotace z Operačního programu životního prostředí 

V závěru září započaly práce na realizaci zahradně-

architektonické úpravě okolí hřbitova. Práce byly pro-

vedeny  během čtyř týdnů, v souladu se smlouvou. 

Výběrovým řízením byla snížena cena z  původně uva-

žované částky 1,4milionu korun  na 0, 8 milio-

nu.Kromě kaštanů a javorů a dalších druhů stromů zde 
jsou vysázeny také okrasné trávy, keře a cibuloviny. 
Celkově bylo osazeno 71 ks listnatých stromů, 26 ks 
ovocných stromů, 538 keřů v živém plotu, 254 ks keřů 
v záhonech a zatravněna byla plocha 10452 m2. Na 
akci byla získána dotace z Operačního programu život-
ního prostředí a je financována z prostředků ERDF
( Evropský fond regionálního rozvoje ), SFŽP ( Státní 
fond životního prostředí ) a prostředků obce. Mobiliář 
– lavičky a odpadkové koše, případné zpevnění cesty, 
na které se dotace nevztahuje, doplní obec později ze 
svého rozpočtu. Záruční doba je v délce 60 měsíců. 

 V rámci Operačního programu životního prostředí vybuduje obec na  potoku Daníž nový rybník s názvem 
Vodní nádrž „ U sadu“. Jedná se o více než čtyřhektarovou vodní plochu s až dvoumetrovou hloubkou. Hlavním 
smyslem je zlepšení retenčních vlastností povodí a vytvoření vhodných podmínek pro život vodních společenstev. 
Kolem vodní nádrže bude  vybudována zpevněná polní cesta a rovněž zde budou osazeny  stromy.Nádrž je součástí 
plánovaného  biokoridoru podél potoka. Celkové předpokládané náklady akce činí sedmnáct a půl milionu korun, 
třináct milionů z toho činí dotace z ERDF a SFŽP. Lze předpokládat, že výběrovým řízením se náklady a tím i podíl 
obce sníží. Výběrové řízení bude zahájeno do konce roku. Akce by měla být ukončena v roce 2015.   
 Agentura ochrany přírody a krajiny ( AOPK ) stanovila podmínky po ukončení realizace. Do nádrže nebude 
v prvních dvou letech vysazena rybí obsádka. Po vyhodnocení tohoto období bude stanovena AOPK rybí obsádka a 
způsob rybářského využívání. Stav nádrže bude průběžně vyhodnocován po dobu 18 let. V případě nedodržení stano-
vených zásad bude nařízeno slovení nádrže, popřípadě částečné , či úplné letnění. Na vodní ploše nebude chována 
vodní drůbež ani uměle vysazovány kachny divoké. Na pozemcích stavby ani v jejich těsné blízkosti nesmí být ani v 
budoucnu umisťovány stavby, či jiné objekty , sloužící myslivosti, rybářství  a rekreaci.  
 Další dotaci   z Operačního programu životního prostředí obec získala na výsadbu větrolamu podél polní 
cesty od hřbitova směrem ke státní hranici. Půjde asi o dvacet metrů široký  pás stromů vysazený v pěti řadách  
v celkové ploše 5,82 ha. Ve dvou krajních řadách na každé straně budou vysazeny keře tvořící nejnižší patro. Další 
dvě řady vytvoří stromy středního vzrůstu, uvnitř pak budou vysazeny stromy vysokého vzrůstu. Celkové náklady 
akce činí téměř třináct milionů. Z dotací ERDF a SFŽP bude pokryto jedenáct milionů sedm set tisíc.  Akce by měla 
být skončena v roce 2015.Z dřevin by měl větrolam obsahovat na přiklad dub letní, dub zimní, javor, lípa , třešeň, 
doplňkové stromy  - habr obecný, jeřáb, hrušeň polničku. Z keřů budou zastoupeny například brslen, hloh, dřín obec-
ný a ptačí zob . Celá plocha bude zatravněna travní směsí dle pokynů AOPK. V součastné době je již zahájeno výbě-
rové řízení. 
 Státním pozemkovým úřadem je rovněž připravována realizace zpevněné polní cesty s asfaltovým po-
vrchem. Jde o tak zvanou hlavní polní cestu č.2, která bude souběžná s výše uvedeným větrolamem. V současné do-
bě je již projekčně připravena a bylo požádáno o stavební povolení. Realizace by měla proběhnout do konce roku 
2015 a bude zcela financována bez účasti obce. 
 V budoucím období nás čekají velké proměny  okolí obce, které vyplynuly z provedené komplexní úpravy 
katastrálního území Slup. Důvodem k realizaci výše uvedených akcí je  součastný příznivý stav udělování dotací, 
kdy byly prakticky uspokojeny všechny předložené projekty. A tato situace se nemusí v budoucnu opakovat. Podle 
posledních zpráv má v dalším programovacím období přijít do České republiky méně finančních prostředků. Druhým 
závažným důvodem je stav krajiny, která je poznamenána  snahou zemědělců o dosažení vyšší ziskovosti. Více než 
jedna třetina orné půdy katastru je využita k pěstování kukuřice a slunečnice, zbytek, až na výjimky, k osetí obilovin 
a řepy cukrovky. Díky tomu došlo v posledních pěti letech k znatelnému úbytku drobné zvěře. Nejde ovšem jen o 
myslivost, ale je nutno si uvědomit, že na konci vývojové řady živočichů je člověk. A pokud nebudeme o krajinu 
pečovat, dojde jednou možná i na nás.  
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V sobotu 13. 7. 2013 hasiči ze Slupi oslavili 110.výročí od zalo-
žení hasičů v obci. Oslavy začaly připomenutím historie sboru a 
oceněním některých členů SDH Slup. Vysoké ocenění za svoji 
dlouholetou činnost převzal pan Antonín Hrbáček. Následovaly 
soutěže v požárním sportu v kategoriích muži, ženy a dorost. 
Muži ze Slupi se umístili na čtvrtém místě. Ženy a dorost se 
umístili na prvních místech. Po vyhlášení soutěžních výsledků 
oslava pokračovala za doprovodu Dua Arcona, které hrálo k 
tanci a poslechu do ranních hodin. 

110 let od založení hasičů v obci 

Prezident republiky a jihomoravský hejtman se setkali 

27.9.2013 v Besedním domě ve Vyškově s dobrovolnými hasi-

či, záchranáři, pracovníky Českého červeného kříže a dalších 

složek Integrovaného záchranného systému. Při této příležitosti 

převzalo z rukou prezidenta Miloše Zemana a hejtmana Micha-

la Haška ocenění 12 profesionálů a 38 dobrovolníků. Mezi nimi 

převzal medaili i Martin Feranec, člen SDH Slup. 

Ocenění práce hasičů v rámci IZS 

 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 

 Územní plán obce Slup tvoří  dokumenty a výkresy, která stanovují prostorové a funkční uspořádání zastavě-
né i nezastavěné části územního obvodu obce a jejího využití. Smyslem územního plánu je definovat předpoklady 
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel Slupi, včetně místní části Oleksovičky. 
Územní plán je závazným podkladem pro rozhodování o všech stavbách, které mají být na území obce realizovány.                   
 Dle § 188 odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění musí obec pořídit nový územní plán 
do konce roku 2015, kdy ze zákona končí platnost všech územních plánů pořízených před 1.1.2007. Nový územní 
plán navazuje na  zatím platný územní plán obce z roku 2005, včetně dodatku č. 1. Zásadní změnou v uplynulém ob-
dobí prošlo katastrální území Slup, kde proběhla komplexní pozemková úprava, která určila prvky společných zaří-
zení , které jsou nyní ve vlastnictví obce t.j. polní cesty, zatravněné pásy, plochy určené pro realizaci větrolamů a 
vodní nádrže.                                                                                                                                                                               
 V průběhu schvalování byl řešen problém nepřípustného množství záboru zemědělské půdy pro budoucí vý-
stavbu, který se týkal zejména záměru Rybníkářství Pohořelice  o vybudování budoucího rybníku Slupský, v k.ú. 
Oleksovičky, který navazuje na soustavu stávajících rybníků. Tím došlo k nečekané časové prodlevě.          
 Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování, který na žádost obce Slup  pořizuje 
územně plánovací dokumentaci, vydal 11.11.2013 
veřejnou vyhlášku  oznamující vystavení územně plá-
novací dokumentace a její veřejné projednání a výklad 
s projektantem Ing. arch. Ladislavem Brožkem.  Pro-
jektová dokumentace je vystavena k nahlédnutí na 
obecním úřadě ve Slupi a na oddělení územního plá-
nování MěÚ ve Znojmě,  Obrokova 10, dveře č. 416, 
vždy v úředních hodinách. Projektovou dokumentaci 
je možno si prohlédnout i v elektronické podobě  na 
webových stánkách obce - www.slup.cz, či na webo-
vých stánkách Města Znojma–www.znojmocity.cz.  
Veřejné projednání se uskuteční ve středu 11.12.2013 
od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ve 
Slupi. Projekt zpracování územního plánu obce byl 
podpořen z prostředků Jihomoravského kraje. 



Úprava lokality „ U Floriánka“ dokon čena 

  Na začátku července došlo k dokončení úprav loka-
lity    „ U Floriánka“. V původním zámyslu bylo počítáno 
se zpevněním plochy před starou hasičskou zbrojnicí pomo-
cí zámkové dlažby. Ukázalo se, že tato varianta je pracnější 
a dražší než položení vrstvy z asfaltového betonu. Zhutněný 
podklad byl vyrovnán našimi pracovníky vrstvou drobného 
štěrku tak, aby došlo jen k položení finálního povrchu v 
dané výšce.  
 Položení asfaltového koberce přišlo na 130 tisíc 
korun.  Dodavatelská firma  byla vybrána na základě po-
souzení elektronicky zaslaných nabídek.  

 Hasičské auto CAS 32  Tatra 148 se dočkalo  nutné opravy 

  
 Hasičské auto CAS 32 Tatra 148  podstupuje v součastné 
době celkovou opravu. Bude vyměněna nádrž na vodu a dojde k 
přestavbě nástaveb dle potřeb hasičů.    
 Oprava si vyžádá celkem 730 tisíc korun. Z toho 500 tisíc 
bylo poskytnuto  finanční dotací z prostředků Jihomoravského 
kraje, zbytek doplatí obec.  
 Je nutno podotknout, že tuto  chybějící částku již obec 
obdržela pro hasiče formou sponzorských darů, poplatků za vý-
kon pohotovosti při požární ochraně Vodního mlýna a  obce Stra-
chotice.   

Další zprávy 

• V roce 2014 zůstane v platnosti  součastná výše místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, tj. 
450,- Kč za osobu. Podobně se nemění výše místního poplatku u rekreačních obydlí a právnických osob. 

 
• Byla vydána nová obecně závazná vyhláška omezující volný pohyb psů v obci 
 

• Rovněž bylo vydáno nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací na území obce. Stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic na území obce. Nařízení se týká zejména zimního období. 
Příloha , v grafické podobě,  informuje o stanovených lhůtách odstra-
ňování závad. 

 
• K rozsvícení vánočního stromu dojde v sobotu 30.11.2013 v 18.00        

hodin. Od 16.00 proběhne v kulturním domě akce pro děti. 
 
• 31.12.2013 bude v kulturním domě uspořádána Silvestrovská veseli-

ce. 
• V sobotu 18. ledna 2014 bude v kulturním domě uspořádán tradiční 

Myslivecký ples. Opět k tanci a poslechu hraje skupina Modul z 
Těšan. Tradičně bohatá tombola. 

 
• V pondělí 11.11.2013 byla vrácena na své místo horní část kostelní 

věže, která byla stržena 22.8.2012 při větrné smršti—húlavě. Do po-
zlacené cibule bylo opětně vloženo pouzdro s dokumenty a dalšími 
předměty, jako poselství pro další generace. I když při montáži vanul 
nepříjemný studený vítr, instalace věže na své místo se zdařila.  


