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Z ČINOSTI OBCE
Probíhající akce (termín dokončení)
Plánované akce (termín realizace)
 Vodní nádrž U Sadu (9/2015)
 Prodloužení vodovodu u hřiště (10/2015)
 Interakční prvek – větrolam (12/2015)
 Prodloužení místního rozhlasu a veřejného
osvětlení u hřiště (9/2015)
 Výměna herních prvků v zahradě mateřské
školy (9/2015)
 Prodloužení kanalizace a vodovodu (10/2015)
 Rekonstrukce mostu v Oleksovičkách (2016)
 Komunikace u hřiště (2016)
Nový kronikář obce Slup
Novým kronikářem obce Slup se stal Petr Řezníček ml., který tak nahradil Ivu Hřibovou. Na
jeho internetové stránky, které se zabývají historií naší obce a okolí, se můžete podívat na adrese:
www.veslupi.wbs.cz.
Zároveň vyzývá všechny občany, kteří mají jakékoliv staré fotografie, nebo jiné dokumenty
spojené s obcí Slup a Oleksovičky,aby mu je zapůjčili pro ofocení a následné zveřejnění na výše
uvedené internetové adrese. Materiály můžete nosit přímo ke kronikáři (Slup č.p.71) nebo na
Obecní úřad. Případně zaslat na mail: reznicekpetr.cz@gmail.com.
Z ČINNOSTÍ SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Místní knihovna
Dne 12.června 2015 jsme si s malými čtenáři za
doprovodu pana mlynáře, bílé paní a vodníka
prohlédli naši místní kulturní památku vodní
mlýn, absolvovali cestu za pokladem a jako
tradičně si přečetli pár knih.
Po skvělé večeři - pizza :-) se s námi nejmenší
čtenáři rozloučili a nás ostatní čekalo loutkové
divadlo a čtení na dobrou noc.
Jana Samková
knihovnice
Pozvánka
SDH Slup Vás srdečně zve na noční soutěž v požární sportu
O pohár čulského mlynáře, který se uskuteční 29.8.2015 před
vodním mlýnem ve Slupi. Začátek soutěže je Od 18:00, kdy startuje
kategorie dorost, poté následují ženy a na závěr muži. Občerstvení
je zajištěno.
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SLAVNOSTI CHLEBA 2015
V sobotu 5.září 2015 budou ve
Slupi konány již tradiční Slavnosti
chleba. Hlavním programem této
akce je přehlídka folklorních
souborů z regionu Jižní Moravy,
národnostních menšin žijících na
území Jihomoravského kraje, ale
i ze Slovenska a Rumunska.
V rámci doprovodného programu
lze shlédnout řemeslný jarmark,
který bude doplněn o další stánky
s občerstvením.
Před vstupními
branami bude vojenské ležení k 70.
výročí konce 2.světové války.
Můžete
navštívit
Muzeum
zemědělství v Oleksovičkách a Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi a v rámci předváděcích jízd
autobusů Technického muzea v Brně dělostřelecký srub Zahrádka v Šatově. Dále bude připravena
v areálu Penzionu Za Mlýnem rozsáhlá přehlídka historických traktorů. Od 20:00 hod. začíná
hodová zábava v kulturním domě se skupinou Habakuk
Letos proběhne menší změna v dopravě, kdy chceme uzavřít hlavní průtah obcí pro osobní
automobily. Projíždějící osobní automobily budou mít objízdnou trasu jižní části obce. Návštěvníci
mohou jako obvykle zaparkovat na začátku obce u hřbitova. Tímto opatření chceme zvýšit
bezpečnost návštěvníků přicházejících z parkoviště do centra dění a zároveň zamezit parkování
neukázněným řidičům. Zajistíme tím plynulost dopravy všech linek historických autobusů.
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