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Z ČINOSTI OBCE 

Lokalita U hřiště 

Po prodloužení všech sítí v lokalitě U hřiště byla v letošním roce vybudována i nová komunikace. 

Tato komunikace měří cca 330 m a je široká 5,5 m. Povrch části komunikace v současném 

zastavěném území je tvořen propustnou dlažbou z důvodu lepšího vsakování a odvádění dešťových 

vod. Stavba této komunikace byla vysoutěžena za necelé 3 miliony korun a jelikož nebylo možno 

získat žádný dotační titul, zaplatí obec tuto částku ze svého rozpočtu. 

 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Kanalizace 

Výbor DSO Strachotice, Slup se na svém zasedání usnesl zvýšit cenu stočného a to z 32 na 36 Kč/m3. 

Zvýšení je z důvodu povinného tvoření finanční rezervy pro případ rozsáhlejších oprav. 
 

Popelnice na jedlý olej a tuky 

Od září letošního roku budou doplněny všechny tři sběrná místa o popelnice na jedlý olej a tuky. Do 

těchto popelnic mohou občané vhodit jedlé oleje, které budou v plastovém obalu nebo PET láhvi.  

Pozvánka  

SDH Slup Vás srdečně zve na noční soutěž v požárním sportu O pohár 

čulského mlynáře, který se uskuteční 27. 8. 2016 před vodním mlýnem ve 

Slupi. Začátek soutěže je od 18:00, kdy startuje kategorie dorost, poté 

následují ženy a na závěr muži. Občerstvení  je zajištěno. 
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SLAVNOSTI CHLEBA 2016 

  V sobotu 3. září 2016 budou ve Slupi konány již tradiční Slavnosti chleba. Hlavním programem 

této akce je přehlídka folklorních souborů z regionu Jižní Moravy, národnostních menšin žijících 

na území Jihomoravského kraje, ale i ze Slovenska. 

   V rámci doprovodného programu lze shlédnout řemeslný jarmark (prouteníci, tesaři, skláři, 

řezbáři, keramika, dřevěné hračky, šperky, pečivo marmelády, zavařeniny, byliny), který bude 

doplněn o další stánky s občerstvením (pivo, limo, víno, burčák, káva, řízky, živáň, gril.sele, 

bramborák, langoše, bramborové spirály, zmrzlina) a jiné (dekorace, sazenice podz.květin).   

 V rámci předváděcích jízd autobusů Technického muzea v Brně můžete navštívit dělostřelecký 

srub Zahrádka v Šatově. Dále bude připravena v areálu Penzionu Za Mlýnem rozsáhlá přehlídka 

historických traktorů, které vyrazí v 12:45 na spanilou jízdu po areálu slavností chleba. Od 20:00 

hod. začíná hodová zábava v kulturním domě se skupinou Habakuk. 

   Letos, tak jako vloni, proběhne uzavírka hlavního průtahu pro osobní automobily, které budou 

mít objízdnou trasu jižní částí obce. Vstupenky na letošní slavnosti budou prodávány takto: 

Dospělí 100 Kč, držitele seniorpasu 80 Kč, děti do 15 let a držitele průkazu ZTP budou mít vstup 

zdarma. Nově bude letos otevřena další vstupní brána a to na nové lávce pod mlýnem. 

Slupští vinaři budou prezentovat svá vína přímo v objektu vodního mlýna. V přízemní části, 

přístupné dveřmi pod schodištěm na průčelí mlýna, budou k dispozici vzorky jak pro degustaci, 

tak konzumaci a zakoupení láhví vín 0,7 litru a PET láhví s burčákem. 

U táboráku za budovou mlýna, kde zahraje country kapela Lazaři, si můžete opéct špekáček. 

Prosíme občany bydlící v ulici vedoucí ke mlýnu, aby své automobily během akce Slavnosti 

chleba zaparkovali mimo tento areál. Dále prosíme občany bydlící na objízdné trase (u staré 

hasičárny, u okálů, ,,cikánská‘‘ ulice a nová ulice pod farským sklepem), aby svá auta parkovaly 

ve vjezdech popř. na svých pozemcích z důvodu lepší průjezdnosti při zvýšeném provozu. 

 

 


