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CO PŘINESL ROK 2019 

Víceúčelové hřiště ve Slupi 

V sobotu 9.listopadu proběhla brigáda místních občanů na stavbě víceúčelového hřiště ve Slupi. Práce 

spočívaly v odstranění starého oplocení na tenisovém kurtu. Samotná stavba Víceúčelového hřiště 

proběhne na jaře 2020. Cena projektu je 2,6 mil. Kč a bude realizován z prostředků Obce Slup v částce 0,9 
mil. Kč a za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu MMR v částce 1,7 mil. Kč.  

 

Obnova kulturního domu – II. etapa 

Předmětem této akce byl soubor několika prací uvnitř kulturního domu i 
na vnějším obvodovém plášti. Loňskou opravu kuchyňky a zázemí pod 

podiem doplnila nová kuchyňská linka. Kolem kulturního domu byl 

odtěžen starý betonový okapový chodník včetně zeminy, byly 

odizolovány základy a prostor kolem nich byl vyplněn kamenivem. Byly 
opraveny zpevněné plochy a vyměněno oplocení kolem kulturního domu. 

Nakonec byla vyměněna velká část okapových svodů. Všechny tyto 

opravy vyšly na cca 700 tisíc korun. Na akci obdržela obec dotaci 
z Jihomoravského kraje ve výši 250 tisíc Kč. 

Nové obecně závazné vyhlášky obce Slup 

Všechny nové vyhlášky reagují na změnu zákona o místních poplatcích a většinou se mění jen 

terminologie. Celé znění vyhlášek je vyvěšeno na úřední a elektronické desce, poté na webu obce. 

OZV č. 1/2019, o zrušení OZV – zrušuje OZV 2/2011 o místních poplatcích a její dodatek OZV 3/2015  
OZV č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu – nahrazuje poplatek z ubytování a nově se vtahuje na 

všechny poskytovatele úplatného pobytu do 60 dnů, sazba 5,-Kč/den. 

OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů – sazby jsou stejná, nově osvobozeni držitele pr. ZTP a ZTP/P 
OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – nově se vyhláška vztahuje na 

všechny obecní pozemky v zastavěné části obce a jsou osvobozeny výkopové práce, umístění stavebních 

zařízení a umístění skládek po dobu prvních sedmi dnů. 

OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů – beze změn 
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Kulturní akce 

Slavnosti chleba 

Tak jako vloni i letošní slavnosti téměř celý den propršely. I přes nepříznivé počasí navštívilo slavnosti 

přes 3000 návštěvníků. To vypovídá o tom, že se Slavnosti chleba během patnácti let staly vyhledávanou 
a tradiční akci nejen v rámci našeho regionu. Příští 16. ročník Slavností chleba se uskuteční 5.září 2020. 

Krojované hody 

Déšť se nevyhnul ani letošním hodům, při předávání práva se ještě všichni schovali v podloubí vodního 

mlýna, ale zavádět po vsi už museli krojovaní i muzikanti v dešti. Naštěstí se počasí odpoledne umoudřilo 
a chasa pak zvládla pozvat všechny místní občany na večerní zábavu v kulturním domě. Večerní program 

obsahující předtančení, bohatou tombolu a půlnoční překvapení sklidil veliký úspěch. 

  

 
 

Kulturní akce v roce 2020 

V níže uvedené tabulce je přehled plánovaných kulturních akcí v obci. Den a místo konání se může 

změnit. Tabulka je zveřejněna na webových stránkách obce (sekce Obecní aktivity – kultura), kde bude i 
průběžně doplňována a opravována. Přesné informace o konání akcí budou pořadatelé zveřejňovat na 

plakátech, webu popř místním rozhlasem.  

Termín Akce Místo Organizátor 

11. ledna Myslivecký ples Kulturní dům MS Slup 

29. února Masopust Kulturní dům + obec SDH Slup 

14. března Den pro ženy Kulturní dům Klub matek 

21. března Přednáška dědictví, byliny Kulturní dům Klub seniorů 

22. března Divadlo Kulturní dům Farnost Slup 

27. března Besídka se seniory Kulturní dům Obec 

4. dubna Dětský karneval Kulturní dům Klub matek 

18. dubna Čulský košt Kulturní dům Vinaři Slup 

30. dubna Pálení čarodějnic Fotbalové hřiště SDH Slup, Klub matek 

      červen Dětský den Fotbalové hřiště SFK Slup, Krojovaná chasa 

29. srpna Noční hasičská soutěž U mlýna SDH Slup 

5. září Slavnosti chleba U mlýna + obec Obec + všechny spolky 

26. září Krojované hody Kulturní dům + obec Krojovaná chasa 

      říjen Čulská drakiáda Oleksovičky u koní Azabell, Krojovaná chasa 

14. listopadu Podzimní jarmark Kulturní dům Klub matek 

28. listopadu Mikulášská besídka, stromeček Kulturní dům   Klub matek, obec 

     prosinec Vánoční vyjížďka Oleksovičky Azabell 

31.prosince Silvestr Kulturní dům SFK Slup 
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Pozvánky 

Silvestr 2019 

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 Duo Artex.  Můžete se těšit na 

bohatou tombolu. Vstupné za 120 Kč si můžete zakoupit v předprodeji v kulturním domě v neděli 

29.12.2018 od 16:00 do 18:00.                                                                                                 
Sportovní fotbalový klub Slup 

Myslivecký ples 2020 

Všechny Vás srdečně zveme na tradiční Myslivecký ples, který se koná v sobotu 11.1.2019 v kulturním 

domě ve Slupi. K tanci a poslechu bude hrát skupina Modul. Opět se můžete těšit na bohatou tombolu a 
zvěřinové speciality. Vstupné za 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji v kulturním domě ve středu 

8.1.2019 od 17:00.                                                                                                

 Myslivecký spolek Slup 

Ve zkratce 

Odpadové hospodářství 

Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstal pro rok 2020 ve stejné výši, a to 500,- Kč/rok na občana 

nebo rekreační objekt. Další osvobození zůstala taktéž stejná jako v loňském roce. 

Stále jsou na obecním úřadě k zapůjčení zdarma popelnice na bioodpad, plasty a papír. Na obecním úřadě 
je možno zakoupit popelnice na komunální odpad, malá popelnice 120 l za 750,- Kč a velká popelnice 240 

l za 1150,- Kč. 

Voda  

Vodné za rok 2019 zůstává ve stejné výši, což je 34,50 Kč/m3 (bude se platit začátkem roku 2020). 

Vodné na rok 2020 bylo navýšeno na 40,25 Kč/m3, po snížení DPH od 1.5.2020 bude vodné sníženo na 

38,50 Kč/m3. Jihomoravský kraj poskytl DSO Jaroslavice, Slup dotaci cca 2 mil. Kč na vybudování 

úpravny vody v Jaroslavicích, která bude stát cca 4 mil. Kč. Tato úpravna by měla být spuštěna začátkem 
roku 2020. Po spuštění nové technologie úpravny vody může dojít díky jinému chemickému složení 

upravené pitné vody k reakci s vodou stávající a usazeninami (vodním kamenem) ve vodovodním řadu, 

díky čemuž může dojít k mírnému zakalení. Pro ochranu spotřebičů před uvolňujícími se drobnými 
usazeninami proto svazek doporučuje montáž mechanických filtrů na přívodní vedení. 

Kanalizace 

Stočné na rok 2019 bylo z důvodu nedostatku financí ve fondu oprav navýšeno na 46,- Kč/m
3
. Stočné na 

rok 2020 zůstane ve stejné výši, po snížení DPH od 1.5.2020 se stočné sníží na 44 Kč/m3. V druhé 

polovině roku 2019 proběhla v sídle svazku DSO Strachotice, Slup ve Strachoticích kontrola dle zákona 

o vodovodech a kanalizacích (dále ZVK) z Ministerstva zemědělství (dále MZe). Z protokolu o kontrole 
mj. vyplývá, že odečítání stočného dle motohodin čerpadla, je v rozporu se ZVK a od 1.1.2020 bude 

muset být stočné odečítáno z vodoměru vodovodního řadu. Pokud má někdo jiný ještě jiný zdroj vody 

nebo jenom svůj zdroj vody (studnu) bude mu vypočítáno stočné dle směrného čísla (dle přílohy 12 
vyhlášky 428/2001 Sb. - cca 36 m3 x počet osob v domácnosti), pokud neosadí svůj zdroj vody 

vodoměrem a neumožní svazku odečíst naměřené hodnoty. Stávající počítadlo motohodin na 

kanalizačním čerpadle tak zůstane pouze jako kontrolní měřidlo. Počáteční hodnoty vodoměrů pro 

výpočet stočného na rok 2020 budou zaměstnanci obce odečítat počátkem roku 2020. Po zapracování 
odečtů a ostatních údajů do Smluv o odvádění a čištění odpadních vod (zpracovaných dle návrhu MZe), 

budou občané vyzvání k podpisu smlouvy. Podepisování smluv občanů ze Slupi bude nejspíše probíhat 

během jednoho týdne v první polovině února 2020 na obecním úřadě ve Slupi. Smlouvy budou 
předvyplněny dle předešlých smluv. Pro kontrolu případně opravu si připravte tyto údaje: jméno, 

příjmení, adresu trvalého pobytu příp. doručovací adresu, email, telefonní číslo, četnost plateb, výše 

zálohy, číslo účtu nebo spojovací číslo SIPO. 

PF 2020 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v kruhu nejbližších, šťastné vykročení do 
nastávajícího roku 2020, dostatek pevného zdraví, spokojenosti a osobních, společenských i 

pracovních úspěchů přeje                                                    

 Zastupitelstvo obce SLUP 
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