22.12.2014

Svazek 16, vydání 3

Reg. pod č. 371300592

CO PŘINESL ZÁVĚR ROKU 2014
Přívětivé slunečné počasí, bohatý kulturní program a vysoká návštěvnost, tak by se ve zkratce dal
charakterizovat X. jubilejní ročník Slavností chleba. Na jevišti v průběhu dne vystoupilo celkem čtrnáct
souborů, z toho jeden ze Slovenska. Vyvrcholením akce se stal program Vojenského uměleckého souboru
Ondráš. Platících diváků bylo celkem 3113, tedy historicky nejvíce. V areálu se pohybovalo celkem 4950
lidí, počítaje v to i neplatící děti do 15 let věku a ZTP, 360 účinkujících a pořadatele. Vodním mlýnem
prošlo 800 návštěvníků.
Dík za uskutečnění této akce patří zejména sponzorům a pořadatelům, neboť v pořadatelské službě je
zainteresována řada občanů. Velký dík patří i Slupské chase, za přípravu sálu kulturního domu,
vystoupení a zejména za úžasné a nápadité půlnoční překvapení. Příští 11. ročník Slavností chleba se bude
konat 5.září 2015.
Ve dnech 10. a 11. října probíhaly volby do obecního Úřední hodiny – starosta
zastupitelstva. Z celkového počtu 366 voličů, přišlo k Pondělí 8:00 – 12:30 15:00 – 18:00
volbám v obci Slup 228 voličů. Dne 5.listopadu bylo Středa 8:00 – 12:30 15:00 – 18:00
svoláno ustavující zasedání zastupitelstva obce, kde si
Pátek
8:00 – 12:00
zastupitelé zvolili starostu, místostarostu, kontrolní a
Mimo úřední hodiny po tel. domluvě
finanční výbor. S uvolněnou funkcí starosty došlo i ke
tel.: 604 238 675, email: starosta@slup.cz
změně úředních hodin viz tabulka.
Starosta: Ing. Jiří Slezák
Místostarosta: Martin Feranec
Finanční výbor: předseda Eliška Vosmanská, členové Markéta Tkadlecová a Jar.Tomaštík
Kontrolní výbor: předseda Petr Řezníček, členové Leoš Feranec a Mgr. Eliška Boorová
Z investičních akcí došlo v posledních dnech k dokončení dvou staveb. V první řadě se jedná o
rekonstrukci oplocení mateřské školy. Zde bylo nahrazeno staré zděné oplocení, novým ze štípaného
ztraceného bednění a kovových dílců. Celkové náklady akce 430 000 Kč. K realizaci stavby bylo využito
dotačního programu Jihomoravského kraje, který financoval projekt částkou 200 000 Kč. Dále došlo
k rekonstrukci lávky pro pěší přes Dyjsko – mlýnský náhon. Lávka již nevyhovovala platným
bezpečnostním předpisům a proto byla celá konstrukce lávky nahrazena novou moderní a bezpečnou
mostovkou, zároveň byly rekonstruovány i betonové břehové opěry mostku. Celková cena se vyšplhala na
cca 400 000 Kč.

Plot kolem mateřské školy

Lávka pro pěší přes náhon
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CO SE PLÁNUJE V ROCE 2015








dokončení akce ,,Vodní nádrž u sadu´´
dokončení akce ,, Interakční prvek - větrolam´´
vypracování územní studie pro stavbu RD v lokalitě ,,Za hřištěm‘‘
prodloužení vedení elektrické energie a veřejného vodovodu u hřiště
prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace v jihozápadní části obce
příprava dokumentace k rekonstrukci mostu přes Dyjsko-mlýnský náhon v Oleksovičkách

KRÁTKÉ ZPRÁVY
 OÚ Slup sděluje, že platba za komunální odpad v roce 2015 zůstává ve stejné výši
(450 Kč za osobu, děti do 3 let zdarma)
 DSO Jaroslavice, Slup sděluje, že platba za vodné v roce 2015 zůstává ve stejné výši
 DSO Strachotice, Slup sděluje že platba za stočné v roce 2015 zůstává ve stejné výši
 OÚ Slup upozorňuje občany na přísný zákaz vstupu do obecních lesů z důvodu možného
ohrožení zdraví a života při pádu větví a korun stromů. Zákaz vstupu se nedoporučuje
minimálně do konce února 2015
 Do kontejnerů na PET láhve je možné dávat i jiné plasty. Na kontejnerech budou přelepeny
nálepky s označením druhu plastu, který do nich patří.

Příjemné prožití vánočních svátků, klid a
pohodu v kruhu nejbližších, šťastné vykročení
do nastávajícího roku 2015, dostatek pevného
zdraví, spokojenosti a osobních, společenských
i pracovních úspěchů přeje
Zastupitelstvo obce SLUP

Z ČINNOSTÍ SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Hasiči Slup
Sdružení hasičů ve Slupi má 77 členů, z toho 41 mužů, 10 žen a 26 mladých hasičů. Tím se
řadí mezi nejmasovější složky v obci. Činnost sdružení je zaměřena na pomoc jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce při zdolávání požárů a odstraňování následků živelných pohrom,
pořádá kulturní akce, podílí se na zajištění kulturních akcí pořádaných obcí, pracuje
s mládeží na úseku požární ochrany, požárního sportu a jiných volnočasových aktivit. Při
sportovních akcích dosahují pěkných umístění jak muži, tak ženy i mladí hasiči. Většina
členů sdružení je začleněna do jednotky hasičů obce, která má 20 členů. Tato jednotka ve
svém zařazení JPO II/1 slouží nejen pro zajištění zdolávání požárů a jiných živelných
pohrom v obci, ale i v širokém okolí obce. Průměrný počet různých zásahů za rok se
pohybuje okolo 45, což je nemalé číslo. Tímto Vám obě naše složky přejí klidné a pohodové
svátky vánoční a hodně zdraví lásky a pohody v novém roce.
Antonín Hrbáček
Starosta SDH Slup

2

Fotbal ve Slupi
V letošním roce jsme kromě pravidelných mistrovských utkání, sběru železa, dětského dne
a memoriálu Romana Jelénka pořádali oslavu 50. let od založení fotbalu ve Slupi. Před
samotnými oslavami proběhla spousta přípravných prací, mezi ty nejhlavnější patří
rekonstrukce laviček kolem hrací plochy a demontáž železných zábran a instalace sítí za
bránami. V den oslav byly pro děti připraveny dovednostní fotbalové soutěže, byly oceněni
bývalí i současní členové fotbalového klubu, sehrály se dva přátelské zápasy a po utkáních
pokračovala volná zábava při hudbě a tanci. Pro návštěvníky oslav byly přichystány panely
s historickými fotografiemi a dalšími zajímavými informacemi o historii fotbalového klubu.
Při této příležitosti oslav vznikla brožura, která představuje 50 let fotbalové historie ve Slupi.
Po podzimní části sezony skončilo naše A mužstvo v III.A třídě na 10. místě se 17 body,
B mužstvo v IV.C třídě se umístilo na 11. místě s 9 body. Na jaře je tedy co dohánět.
Jan Hřib
Předseda SFK Slup
Všechny Vás srdečně zveme, abyste s námi oslavili konec roku v
kulturním domě ve Slupi, kde pořádáme každoroční silvestrovskou
zábavu. K tanci a poslechu bude hrát skupina VICOMT. Nebude
chybět ani bohatá tombola. Vstupné za 120 Kč si můžete zakoupit v
předprodeji ve smíšeném zboží Sobotková.

Krátce z Vánočního zpravodaje pro farnost Slup
21.12.
9:30 Mše svatá, Svátost smíření
24.12. 22:30 Vánoční bohoslužba
25.12.
9:30 Vánoční bohoslužba
28.12. 14:30 Zpívání koled s p. Jindřichem
1.1.
9:30 Vánoční bohoslužba
10.1.
13:00 Tříkrálová sbírka, sraz koledníků
u fary
10.1.
16:30 Kostel v Jaroslavicích, Rybova
mše vánoční v podání sboru
Illegal chorus z Brna

Informace z naší knihovny
Počet čtenářů
38
Počet Naučná
296
knih
Beletrie
1148
Naučná - mládež 74
Beletrie - mládež 487
Výměnný fond Znojmo
206
www.knihovnaslup.wz.cz
Otevřeno v pondělí 15:30 – 17:30
22. a 29.12.2014 zavřeno
Veřejný internet zdarma

Skupina vinařů Slup o.s.
Tak jako každý rok i letos jsme zorganizovali tradiční košt vín, který svou nabídkou
a kvalitou oslovuje stále více nejen místních návštěvníků, což svědčí o jeho zvyšující se
úrovni i prestiži. Dále jsme přispěli svou účastí na slavnostech chleba, kde jsme nabízeli
vlastní Burčák z místních vinic. Ve spolupráci s ostatními vinaři ze sklepní uličky se podařilo
vlastními silami vybudovat v této uličce vodovod a položil se i hlavní řád potrubí pro
kanalizaci. Tato „akce Z“ financovaná čistě z vlastních zdrojů se uskutečnila 30.6. a byla
nazvána Dnem vody. Na památku tohoto dne bychom se rádi každoročně setkali v naší
sklepní uličce a připomněli si tuto událost. V budoucnu bychom dále rádi pokračovali
v našich zažitých aktivitách, propagaci vinařství v obci a podpoře turistiky. Také bychom
chtěli stmelit všechny čulské vinaře a společně pořádat menší košty a jiné příjemné akce
v průběhu celého roku nejen pro pobavení, ale i pro společné řešení problémů například při
výrobě vína, či přípravě plánů vedoucích k zlepšení životních podmínek v celé obci.
Michal Mikulenčák
Předseda Skupiny vinařů Slup o.s.
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Adventní čas v mateřské škole
Pro děti z mateřské školy Slup je toto předvánoční období časem tajemného očekávání
a společných příprav na Vánoce. Jako každý rok si školičku vyzdobíme voňavými větvičkami
jehličí s baňkami. Vyrobíme barevné papírové řetězy a vánoční ozdoby a jimi nazdobíme
stromeček. Upečeme adventní kalendář z medového perníku. V sobotu 29. listopadu se ve
Slupi již tradičně rozsvěcoval vánoční strom. Děti ze školky zde zapívali vánoční písně
a koledy a přednesly pěkné básničky.

Mikuláš ve školce

Ve čtvrtek 4. prosince přišli za dětmi do školky Mikuláš, anděl a čert. Děti je s napětím
očekávaly a chlupatého čerta se bály. Když však vlídnému Mikulášovi řekly básničku či
zapívali písničku, tak jim byly jejich ,,hříchy‘‘ odpuštěny a strach se rozplynul. Každý dostal
balíček s cukrovinkami a ovocem. A nakonec si děti s čertem společně zatancovaly.
O týden později 11. prosince jsme si čekání na Vánoce zpříjemnili výletem do Domu umění
ve Znojmě. Zde jsme se zúčastnili edukačního programu s vánoční dílnou ,,Tvořivé Vánoce –
vánoční cesta kolem světa. Děti se dozvěděly, kde všude se Vánoce slaví, jaké se k nim váží
tradice v různých koutech světa a proč dětem v některých zemích nosí dárky někdo jiný než
náš Ježíšek. Každé z dětí si samo vyrobilo z papíru a bavlnky ozdobu v podobě stromečku.
Také jsme se prošli a prohlédli si vánočně vyzdobené náměstí ve Znojmě i prodejní trhy.
Ve středu 17. prosince se děti konečně dočkaly. Zazvonil zvoneček a do školky přišel Ježíšek.
Děti musely být opravdu hodné a poslušné, protože jim přinesl spoustu nových hraček, se
kterými si budou společně ve školce hrát. Nadělil chlapcům a děvčátkům také drobné
dárečky, které si odnesli domů. Všichni jsme si navzájem popřáli šťastné a veselé Vánoce
a budeme se těšit na vánoční nadílku prožitou se svými nejbližšími v rodinném kruhu.
Vladimíra Sapíková
Ředitelka MŠ Slup
ZÁVĚR
Na závěr tohoto zpravodaje bych chtěl poděkovat bývalému starostovi obce Slup
Ing. Františkovi Jelečkovi za obětavou práci, kterou pro naši obec během čtyř volebních
období odvedl.
Ing. Jiří Slezák
Starosta obce Slup
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