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Jubilejní, desátý, ročník Slavností chleba 

 V sobotu 6. 9. se ve Slupi koná 
jubilejní desátý ročník Slavností chleba, 
pořádaný obcí Slup ve spolupráci 
s Technickým muzeem v Brně. Návštěv-
níci se mohou těšit na čerstvě upečený 
chléb z vojenské polní pekárny, výstavu 
zemědělských traktorů, řemeslnický jar-
mark a celodenní přehlídku folklorních 
souborů. Připraven je také zábavní pro-
gram pro děti. Kromě celodenní nepřetrži-
té prezentace mlýna v plném provozu, je 
možno využít i historických autobusů 
MHD ze sbírek technického muzea 
k dopravě  do Slupi, ale například i k čs. 
opevnění v Šatově. 

V letošním roce navíc vystoupí 
v rámci přehlídky folklorních souborů Vojenský umělecký soubor Ondráš v 90 minutovém nonstop   pás-
mu Ozvěny. Návštěvníci nově uvidí i Vojenský polní tábor 1914, při připomínce stého výročí I. světové 
války, kde bude vystavena i funkční replika dobové polní pece. Znovu je možno shlédnout práci novobor-
ských sklářů, kteří budou na místě vyrábět foukané zelené sklo. Na závěr dne zahraje folková skupina Pří-
stav. Od 20. hodin začne v kulturním domě hodová zábava. Hraje skupina Klaxon. 

KOLO PRO ŽIVOT—nejv ětší seriál závodů horských kol 

 6.9.2014 proběhne závod Znojmo Burčák Tour Kooperativy,  zařazený do seriálu závodů horských 
kol, jehož trasa je vedena také v katastrech naší obce. Patnáctý ročník cyklo seriálu Kolo pro život obsahu-
je 15 závodů po celé ČR, trvá od 26. dubna do 27. září 2014. Jednotlivé závody mají různé kategorie včet-

ně dětských, takže se může zúčastnit kdokoli, kdo 
má rád pohyb na čerstvém vzduchu, v hezkém pro-
středí a chce poměřit síly s ostatními.  
 Závod má celkem tři trasy.Nejdelší  o délce 
53 km a 30 km jsou určeny pro  zkušené závodní-
ky,  trasa o délce 16 km pro  závodníky začínající a 
méně zkušené. Součástí jsou i dětské   závody v 
kategoriích zvláště pro kluky a děvčata.  
 Start pro závod délky 53 km je  ve Znojmě 
—Masarykově náměstí, zbylé závody startují v   
Dobšicích, kde je i cíl všech závodů.  
 Naší obcí, konkrétně místní části Olekso-
vičky je vedena trasa nejdelšího závodu. Závodní-
ky je zde možno zastihnout v odpoledních hodi-
nách.  
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STAV A VÝHLEDY INVESTIC A OPRAV OBCE 

 
Rokem 2013 skončilo dosavadní programovací období 
a tím i možnost žádat dotace z operačních programů 
strukturálních fondů Evropské unie. Nové programova-
cí období začíná v letošním roce a bude končit v roce 
2020. Nyní jsou vyhlašovány výzvy na zbývající pro-
středky v jednotlivých současných operačních progra-
mech. Je zde však dána podmínka dokončení a profi-
nancování projektu do konce roku 2015.   
V roce 2013 jsme získali celkem tři dotace z Operační-
ho programu životního prostředí. Jednalo se o  projekt 
„Zahradně architektonická úprava  okolí hřbitova—
Park vzpomínek“, který byl zrealizován v roce 2013 v 
měsících září a říjnu, projekt „ Vodní nádrž U sadu, 
k.ú.Slup“ a projekt „ Větrolam v k.ú. Slup“. Obě po-

slední zmiňované akce se  konečně dočkají své realizace, neboť již došlo k výběru dodavatele i k  předání 
staveniště. Platí zde ovšem podmínka dokončení a profinancování do konce roku 2015. Příprava všech tří 
uvedených akcí trvala tři roky, základní podmínkou byla existence komplexní pozemkové úpravy katastru 
Slup  ( katastr Oleksoviček má komplexní pozemkovou úpravu od roku 2000) a územního plánu obce. I 
když si to většina občanů asi neuvědomuje všechny stavby musí být v souladu s platným územním plánem 
obce, který obsahuje i výsledek komplexních pozemkových úprav.  
 Příprava staveb je vzhledem k stálým změnám zákonů a složitějším předpisům stále časově i fi-
nančně náročnější ( výrazně se zvýšily správní poplatky, např. územní řízení u komunikace stojí 20 tisíc, 
stavební řízení 10 tisíc) . Doba přípravy je většinou, jak již bylo uvedeno, v rozmezí dvou až tří let.  
 Pro další období jsou proto již teď připravovány tři liniové stavby. Jedná se o „ Místní komunikaci 
Kolem hřiště“ 1. a 2. etapu, obsahující dobudování veřejného vodovodu v rozsahu předpokládané výstavby 
rodinných domků a souběh veřejného vodovodu a tlakové kanalizace po polní cestě směrem na Jaroslavice. 
U těchto akcí již proběhlo územní řízení, které následně vyústí ve vydání územního rozhodnutí.  Po absol-
vování této fáze bude následovat stavební řízení, které je již méně náročnější na čas a také jednodušší, ne-
boť předmětem posuzování jsou ryze technické záležitosti, nikoliv mnohdy nesmyslné požadavky vlastníků 
okolních pozemků a dotčených institucí , jako  v územním řízení. U stavby místní komunikace lze předpo-
kládat možnost získání dotace z fondů EU v novém dotačním období. 
  Nejde však jen o nové stavby, ale neúprosný zub času nahlodal i některé mostní konstrukce přes 
dyjsko-mlýnský náhon. Patrné to bylo zejména u lávky pro pěší u mlýna.  Projekt obnovy má již naštěstí 
stavební povolení, zatím bez nabytí právní moci, avšak   rekonstrukce lávky by mohla proběhnout ještě v 
závěru tohoto roku. Fotografie v horní části stránky by mohla být proto jen vzpomínkou na minulost. 
 Zásadním problémem je však stav mostní konstrukce místní komunikace v Oleksovičkách.  Vzhle-
dem k stále se zvyšující tonáži  vozidel byla požádána autorizovaná firma o posouzení stávajících mostů na 
místních komunikacích. Zatím co most  ze Slupi do Oleksoviček byl shledán v poměrně dobrém stavu, stav 
mostu v Oleksovičkách byl označen jako neuspokojivý. Konkrétně to znamená, že hmotnost přejíždějících 
vozidel by neměla přesáhnout 1,5 tuny a mostní konstrukce musí být zrekonstruována do dvou let. Tech-
nické řešení rekonstrukce již bylo s firmou konzultováno a mělo by být připraveno v krátké době.  
 Obec v současnosti zajišťuje, jako investor,  rekonstrukci oplocení mateřské školy. Po osazení plo-
tových sloupků a branky bude provedena realizace soklu a následně budou osazeny kovové plotové dílce. 
Kovové konstrukce, včetně montáže,  jsou dodávkou specializované firmy, ostatní práce zajišťuje obec 
svými pracovníky. Zvolený způsob realizace by se měl promítnout v úspoře finančních prostředků. 
 V katastrech obce nebuduje jen obec, nově Rybnikářství Pohořelice ohlásilo přípravu realizace ryb-
níku „ Slupský“ v katastru Oleksoviček. 
 


