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Húlava 22.8.2012
Húlava (ang. wind squall ) je název pro náhlé nárazovité zvýšení rychlosti větru až na 45m/sec.
( 162 km/ hod.). Nárazovitost vzniká silnými výstupnými a sestupnými pohyby charakteru vírů při vytváření bouřek.
Zastihla nás ve středu 22.8.2012 v 15.45 hodin a
netrvala déle než 10 minut. I přes relativně krátkou
dobu své existence napáchala značné škody na majetcích obce, církve i jednotlivých vlastníků nemovitostí. Provedené opravy poškozeného obecního majetku dosáhly výše 723 tisíc korun. Obec má své
nemovitosti pojištěny, takže očekáváme, že pojišťovna nám vzniklé výdaje z velké části uhradí.
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli k
rychlému zvládnutí následků živelné události.
Doufejme, že v příštím období nás nebudou
rozmary počasí podobně pronásledovat.

Slavnosti chleba 2012
Slavnosti chleba 2012 jsou minulostí. Pokud je budeme hodnotit podle statistických výsledků, dosáhli jsme historicky největší návštěvnosti, která činila 4200 lidí, z toho bylo 2872 platících diváků ( téměř o 700 více než v přecházejícím ročníku ). V rozdílu jsou započteni vystupující, pořadatelé, obslužný personál, VIP hosté , děti a zdravotně postižení, kteří vstupné neplatili.
Pro letošní ročník byla změněna dispozice akce, byla využita nová hospodářská přístavba mlýna a také část expozice historických vozidel, zemědělské techniky,byla přesunuta do prostoru za mlýn. Mimo čerstvě upečeného chleba
ve vojenské polní pekárně bylo k dostání čerstvé pečivo na stáncích od Delta pekáren, Karlovy pekárny a pekárny z Jevišovic. V rámci jarmarku byla historická řemesla představována v celkem 45 stáncích, včetně sklářské pece. Jarmark
byl doplněn o dalších 25 stánků prodejců převážně s s občerstvením. V průběhu celé akce byl v nepřetržitém provozu i
vodní mlýn. Mlýnem, který oslavil výročí 500 let od první písemné zmínky, prošlo téměř 900 osob.
Na pódiu se vystřídalo celkem 13 folklorních,
či pěveckých souborů v celkovém počtu 320 účinkujících. Slavnostem chleba se dostalo i prezentace při
přímém přenosu v rámci Studia 6—víkend na ČT 24
a v regionálním vysílání brněnského studia.Večer
byla akce ukončena hodovou zábavou ve vkusně vyzdobeném sále s propracovanými tanečními vstupy
Slupské chasy. V průběhu akce došlo k slavnostnímu
otevření nové cyklostezky s názvem „ Od mlýna k
mlýnu“ mezi obcemi Seefeld-Kadolz a Slup.
Celkové příjmy dosáhly 225 tis. Kč, výdaje
264 tis. Kč. Akce není výdělečná, a ani nikdy nebyla.
Vítáme každý sponzorský dar. Poděkování letos patří
zejména Jihomoravskému kraji, který k uspořádání
akce přispěl částkou 55 tisíc Kč. Téměř stejnou částkou dotovala akci i obec.

Co se změnilo

Úprava návsi v Oleksovičkách—pohled od zvonice

V období 2.4. 2012 až 7.6.2012 byla v Oleksovičkách realizována stavebně oprava vozovky v prostoru návsi . Úprava spočívala
v provedení nového povrchu vozovky a zajištění svodu dešťových vod do blízkého dyjsko-mlýnského náhonu. Výběrového
řízení se zúčastnilo celkem šest firem. Vítězem a pozdějším realizátorem se stal Colas CZ, a.s., provoz Znojmo. Celková cena
opravy činila 794 tisíc korun. Na provedení opravy byla získána
dotace z Programu obnovy venkova. 22.8.2012 byl vydán kolaudační souhlas . Po odečtu neuznatelných nákladů ( DPH + kanalizace) požádala obec začátkem října Státní zemědělský intervenční fond o proplacení částky 504 tisíc korun.
Další ukončenou stavební akcí bylo provedení výměny oken 1.
poschodí budovy obecního úřadu. Poptány byly tři firmy, nejnižší
cenu nabídla firma VEKRA OKNA ve výši 475 tisíc korun. Výměna proběhla v posledním týdnu měsíce září. Na akci bylo
úspěšně požádáno o dotaci z programu Leader.

Co se připravuje
Pro rok 2013 připravuje obec opravu fasády obecního úřadu, která by měla navázat na výměnu oken u tří průčelí
budovy. Fasáda nebude zatím provedena ve dvorní části budovy. Oprava si vyžádá pravděpodobně částku kolem 900
tisíc korun. Cena se upřesní až po výběrovém řízení, které by mělo proběhnout v závěru tohoto roku.
Další zamýšlenou akcí pro nejbližší období je realizace zahradně-architektonické úpravy okolí hřbitova. V této
době byl vypsán dotační titul na zakládání a revitalizaci sídelní zeleně z oblasti životního prostředí, nyní se už zpracovává žádost o dotaci. Pokud se žádostí uspějeme uspořili bychom 75% finančních prostředků.
Projekčně se připravuje výstavba místní komunikace kolem hřiště, 1. a 2. etapa. Součástí je i prodloužení veřejného vodovodu podél parcel určených pro výstavbu rodinných domků.
K realizaci je připravena také výstavba víceúčelového hřiště, které by mělo nahradit stávající tenisový kurt. Pro
tento účel však chceme využít vhodný dotační program.
V intenzivní projektové přípravě je také prodloužení veřejného vodovodu a tlakové kanalizace směrem na Jaroslavice v délce cca 320 m. Prodloužení by se mohlo uskutečnit již v příštím roce.
K významným projektům, které se rovněž připravují, patří realizace společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy. Jedná se zejména o rekonstrukci hlavní polní cesty ( HP2) od státní silnice po asfaltovou vozovku bývalého
ženijního zabezpečení. HP 2 je rozdělena na tři úseky, které se nyní projektují. Pozemkový úřad předpokládá v následujícím období zrealizovat první úsek, končící za potokem Daníž. Obec Slup se na financování HP2 nepodílí, náklady jsou
hrazeny státem.
Aby došlo k významnému ovlivnění životního prostředí i s možným kladným vlivem na počasí, je nutno vybudovat důležitý prvek biokoridoru na potoce Daníž, rybník o rozloze cca 5 ha. Projektová dokumentace k územnímu i stavebnímu řízení již byla zpracována, nyní je ve fázi územního řízení. Následně bude, na základě projektu, požádáno o
dotaci z Operačního programu životní prostředí. Programové dotační období Evropské unie končí, je to jedna z posledních možností k získání evropských prostředků. Na realizaci se bude částečně podílet obec.

Na okraji dění
Zvonice v Oleksovičkách má konečně svého vlastníka. Po mnoha peripetiích je
zvonice majetkem obce. Nyní se chlubí opravenou fasádou.
Připravuje se nový územní plán obce. Bude obsahovat zejména změny plynoucí z
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slup. Obec musí do roku 2015 provést změnu v souladu s novým stavebním zákonem. Budeme rychlejší. Na pořízení územního plánu jsme
obdrželi dotaci ve výši 50 % z prostředků JmK.
Pro rok 2013 nezvyšujeme místní poplatek za komunální odpad. Upozorňujeme, že od 1.1.2013 bude platit nová vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Mění se některé pojmy a termíny platby poplatku.
V důsledku toho, že DSO Strachotice, Slup ( kanalizace ) se stává ze zákona plátcem DPH, dojde k navýšení stočného.
Zvonice v Oleksovičkách
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