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DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vodní nádrž U Sadu, k. ú. Slup
Na potoku Daníž je nová vodní nádrž.
Účelem je zlepšení retenčních vlastností
povodí a vytvoření vhodných podmínek pro
život vodních společenstev. Nádrž je
součástí plánovaného biokoridoru, na který
byly vyčleněny pozemky v rámci komplexní
pozemkové úpravy.
Součástí stavby vodní nádrže byla stavba
zemní hráze (délka 120 m, šířka koruny 4 m,
výška 4 m), výpustný objekt, revitalizace
přítokové koryta, polní komunikace,
hospodářský most a vegetační úpravy (1840
keřů, 460 stromů). Výška hladiny při stálém
nadržení bude u výpustného objektu cca 2 m, při této hladině bude plocha vody34 070 m2 a objem vody
41 000 m3.
Náklady akce činí cca šestnáct a půl milionu korun, z toho činí dotace z ERDF (70%) a SFŽP (5%)
dvanáct milionů korun. V současné době se dokončují administrativní záležitosti stavby a dotačního
titulu. Začátkem příštího roku bude následovat kolaudace díla.
Interakční prvek – Větrolam v k. ú. Slup
Pozemky pro nový větrolam byly vyčleněny také v rámci komplexní pozemkové úpravy a sledují
hlavní polní cestu od hřbitova ve Slupi směrem na jih ke státní hranici v délce cca 3 km. Větrolam je
situován v území, kde dominují zemědělsky intenzivně využívané pozemky ohroženy větrnou erozí.
Realizací interakčního prvku vznikl souvislý pás dřevin orientovaný napříč směru převládajících větrů.
Poté co dřeviny odrostou, se výrazným způsobem omezí erozní působení větrů a tím i odnos
jemnozemě.
Větrolam byl vysázen na ploše cca 6 ha a je tvořen 8947 ks základních stromů (dub, javor, lípa, aj.),
7402 doplňkových stromů (habr, jeřáb, mahalebka, aj.) a 14992 ks keřů (brslen, hloh, ptačí zob, dřín,
aj). Z důvodů letošního velkého sucha probíhá ke konci letošního roku v rámci následné péče dosadba
uschlých jedinců.
Náklady akce činí téměř dvanáct milionů korun, z toho činí dotace z ERDF (85%) a SFŽP (5%).
VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Vánoční výzdoba v podobě osvětleného vánočního stromu a
světelných ozdob umístěných na sloupech elektrického vedení se stala
téměř tradicí a dělá radost především těm nejmenším. Před letošním
obdobím adventu byly dokoupeny světelné ozdoby a byly
nainstalovány v místní části Oleksovičky, kde doposud tato výzdoba
chyběla. Do budoucna bude snad v Oleksovičkách svítit i stromeček.

Příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v kruhu nejbližších, šťastné
vykročení do nastávajícího roku 2016, dostatek pevného zdraví, spokojenosti a
osobních, společenských i pracovních úspěchů přeje
Zastupitelstvo obce SLUP
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VÝMĚNA HERNÍCH PRVKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti v mateřské škole dostali předčasně dárek pod stromeček v podobě nových herních prvků v zahradě
mateřské školy, a to trojvěžová herní sestava (viz. Obrázek), mašinka s vagonkem, domeček s předsíňkou,
pružinové dvoumístné houpadlo a závěsná dvoumístná houpačka.
Staré kovové herní prvky byly staré cca 30 let a nevyhovovaly dnešním bezpečnostním předpisům.
Dřevěné herní prvky byly staré cca 10 let a i přes každoroční opravy byly v taktéž nevyhovujícím stavu.
Nosné dřevěné prvky byly z měkkého dřeva s jednoduchou povrchovou úpravou a byly přímo spojeny se
zemí, čímž docházelo k degradaci dřeva zemní vlhkostí. Součástí výměny herních prvků bylo i odtěžení
dlažby z nevyužívané terasy.
Nové herní prvky jsou certifikovány a splňují požadavky normy ČSN EN 1176. Pro MŠ byly vybrány
prvky s dopadovou výškou do 1 m, tím se zvýšila bezpečnost dětí a zároveň stačí jako dopadová plocha
obyčejný trávník. V místech, kde dochází k vyšlapání trávníku, byly jako prevence proti vyšlapaným
místům instalovány pryžové plochy, protože vyšlapaný trávník nesplňuje funkci dopadové plochy.
Celkové náklady na výměnu herních prvků a s tím souvisejících terénních úprav jsou v částce cca 445
tisíc korun. Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200 tisíc korun a
z rozpočtu MŠ Slup ve výši 50 tisíc korun. Oproti původní rozpočtované částce se nám tedy povedlo
ušetřit téměř 70 tisíc korun a to i díky provádění některých prací zaměstnanci obce.

PRODLOUŽENÍ SÍTÍ V OBCI
Jako první byla rozšířena distribuční síť elektrické energie v lokalitě u hřiště. Tato akce byla plně
hrazena společností E.on. Současně s rozšířením elektrické sítě prodloužila obec do této lokality vedení
veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Díky možnosti uložit vedení rozhlasu a osvětlení do stejného
výkopu společně s vedením elektřiny, obec ušetřila nemalé prostředky. Po osazení sloupy veřejného
osvětlení se předpokládá celková částka této akce na cca 300 tisíc korun, což je o 400 tisíc méně než
původní rozpočtovaná částka.
Dále jsme ke konci roku prodlužovali vodovod v lokalitě U hřiště a vodovod a kanalizaci v lokalitě od
haly firmy Ökoplant směrem ke sklepní uličce. V současné době nám zbývá položit cca 100 m
vodovodu u haly firmy Ökoplant a zokruhovat tak nový vodovodní řád v této oblasti (v 1. polovině
2016). Tyto práce byly prováděny za účasti odborného technického dozoru nejen pomocí odborných
firem, ale i vlastních zaměstnanců obce. Samotný nákup materiálů probíhal v režii obce. Díky těmto
aspektům je nyní cena těchto staveb cca 420 tisíc korun, což je oproti rozpočtovaným téměř dvou
milionů korun podstatně menší částka.
Z důvodu výkopových prací v lokalitě U hřiště se značně zmenšila průjezdnost po stávající polní
cestě, která je nyní využívaná stavebníky nových rodinných domů a obyvateli v současné zastavěné
části. V této době obec čeká na vhodný dotační program k financování stavby komunikace u hřiště.
Prozatím byla tato stávající polní cesta zpevněna štěrkodrtí a asfaltovým recyklátem.
Obdobné problémy s průjezdností vznikly i v místní části Oleksovičky v lokalitě za halou firmy Kóta
sady. Zde byla část stávající komunikace odtěžena a opravena asfaltovým recyklátem.
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SLAVNOSTI CHLEBA 2015
Bohatý kulturní program a pěkné počasí přilákalo na XI. ročník Slavností chleba 11 krát více lidí, než ve
Slupi bydlí. Na jevišti v průběhu dne vystoupilo celkem čtrnáct souborů, z toho jeden ze Slovenska a
jeden z Rumunska. V prostoru návsi bylo umístěno 55 stánků s ukázkami historických řemesel a 40
stánků s občerstvením. Mezi novinky letošních slavností patřila výstava 30 veteránských vozů Škoda a
spanilá jízda 20 traktorů různých značek i stáří, které byly vystaveny během dne v nejmenší hospodě v ČR
U Bábovky. Další doprovodné akce byly v Muzeu ČS opevnění, v Muzeu zemědělství v Oleksovičkách.
Během celého dne navštívilo Slavnosti chleba 2015 celkem 3759 platících diváků, tedy historicky nejvíce.
V areálu se pohybovalo celkem 5581 lidí, počítaje v to i neplatící děti do 15 let věku a ZTP, 350
účinkujících a pořadatele.
Dík za uskutečnění této akce patří zejména sponzorům a Jihomoravskému kraji, který se podílel na
financování akce dotací 85 tisíc korun. Poděkování patří i pořadatelům a Slupské krojované chase.
Jedenáctý ročník je již minulostí, nezbývá než se těšit na 12. ročník Slavností chleba 3. září 2016.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Kanalizace
Jelikož v naší obci přibývají noví obyvatelé, někteří původní zapomínají a opakování je matka
moudrosti, uvádím zde několik zásadních bodů k používání tlakové kanalizace:
Čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácností. V žádném případě nelze svádět do
čerpací šachty dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla
apod. Rovněž je třeba zamezit možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovů, skla, suchých plen,
dámských hygienických potřeb, hygienických ubrousků na bázi netkaných textilií do čerpací šachty.
Zejména poslední dva druhy hygienických potřeb bývají jednou z nejčastějších příčin poruch. V případě
zjištění, že porucha je způsobena jednou z výše uvedených nepovolených činností, bude uživatel hradit
opravu v plné výši. Dále se doporučuje zařízení uvnitř čerpací šachty při úrovni minimální hladiny omýt
proudem vody jedenkrát za 3 měsíce, předejdete tím poruchám způsobených nánosem pevných částí.
V případě poruchy zařízení kontaktujte OÚ Slup na tel. 515235429 popř. starostu na tel. 604238675.
Bioodpad a drobný kovový odpad
Všechny obce musí zajistit svoz bioodpadu a odděleně sbírat kovy, tak se dají shrnout novinky nové
vyhlášky Ministerstva životního prostředí, která začala od loňského roku platit. Cílem této vyhlášky je
odklonit bioodpad ze skládek, tedy především z černých popelnic, a naplnit tak požadavky EU, kdy
musíme snížit ukládaní biologického odpadu na skládky o 65 procent v roce 2020. Cílem tedy je naučit
občany třídit tak, aby komunální odpad neobsahoval žádné recyklovatelné a využitelné složky odpadu.
Z těchto důvodů se obec rozhodla využít pro svoz biologicky rozložitelného odpadu biopopelnice, které
budou zdarma distribuovány do domácností.
Všechna tři sběrná místa na tříděný odpad budou doplněna o kontejner na drobný kovový odpad.
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TŘÍDĚNÍ ODPADU
Níže je uvedeno, jak a kde je možné třídit jednotlivé druhy odpadů. Obec získává zpětně za využití tříděného odpadu odměnu, která napomáhá snižovat
náklady obce za svoz odpadů. Naopak líní občané, kteří raději plasty, papír a jiné recyklovatelné odpady vhodí do popelnice před svým domem, tyto náklady
zvyšují. Některé domácnosti dokonce přistavují ke svozu popelnice bez zaplacené známky, umísťují jednu známku (120 l) na popelnici 240 l nebo přistavují
pravidelně ke svým popelnicím pytle s odpadky. Tímto jednáním však mohou způsobit navýšení ceny za svoz odpadu nejen sobě, ale všem obyvatelům obce.
Občané, kterým i po vytřídění recyklovatelného odpadu nestačí přidělený počet známek na popelnice, si mohou zakoupit další známku v hodnotě roční
manipulace s popelnicí navíc (350 Kč). Ikdyž jsou dle výpočtu průměrné náklady na svoz za jednoho občana ve výši 719 Kč, zůstane pro rok 2016 poplatek
za svoz odpadů stejný, a to 450 Kč na občana nebo rekreační objekt.
Patří sem
barevné sklo, tabulové sklo z oken, dveří
(svislý průřez v kontejneru)
bílé sklo
fólie, sáčky, plastové tašky, SEŠLÁPNUTÉ
PET láhve, obaly, kelímky, balící fólie a
další výrobky z plastů. Pěnový polystyren
jen v menších kusech.
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy

Nepatří sem
keramika a porcelán, autosklo, zrcadla,
drátované sklo, zlacená a pokovená
skla
mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek,
linolea či novodurové trubky
bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku

kovový plechovky, hliníková víčka a obaly, kovový
šrot

plechovky a kovové obaly se zbytky
jídla nebo chemikálií

l listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin,
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

zbytky jídel (tepelně upravené), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, znečištěné piliny a všechny
další biologicky nerozložitelné odpady

Kontejner
Barevné sklo
Bílé sklo
Plasty

Papír
Drobný
odpad

Popelnice 240
na bioodpad

Ostatní sběr odpadů
Velkoobjemový
odpad
Nebezpečný odpad
Vysloužilé
elektrospotřebiče
Železný odpad

Patří sem
starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské
linky, novodurové trubky
nebezpečné odpady nebo obaly jimi znečištěné, např. barvy,
lepidla, rozpouštědla, oleje, léky a chemikálie
staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají a baterie
veškerý kovový odpad
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Poznámka
vratné zálohované sklo vracejte zpět do
obchodu.
plastové odpady je nutné upravit tak, aby
měli co nejmenší objem;
z důvodů velkého množství tříděných plastů,
je v jednání častější svoz plastů
obálky s fóliovými okénky sem můžete také
vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami.
příští rok budou stávající sběrná místa
doplněny o kontejnery na drobný kovový
odpad
bioodpad bude možné odkládat do
biopopelnic (budou v příštím roce zdarma
distribuovány
do
domácností)
nebo
kompostovat

Poznámka
kontejner bývá přistaven v období letních prázdnin
kontejnery jsou přistaveny na jaře a na podzim
místo zpětného odběru je za budovou školky a je označeno
plakátem, na jaře a na podzim provádí SDH Slup sběr po obci
na jaře a na podzim provádí SFK Slup sběr po obci

