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 21. 12. 2018 
 

                              
 

   Svazek 20, vydání 2                             Reg. pod č. 371300592 
 

CO PŘINESL ROK 2018 

Volby do zastupitelstva obce 

Úřední hodiny - starosta 

Pondělí  8:00 – 12:00 15:00 – 18:00 

Středa 8:00 – 12:00 15:00 – 18:00 

Pátek 8:00 – 12:00  

Mimo úřední hodiny po tel. domluvě 

tel.: 604 238 675, email: starosta@slup.cz 

Ve dnech 5. a 6. října probíhaly volby do obecního 

zastupitelstva. Z celkového počtu 389 voličů přišlo k 

volbám v obci Slup 195 voličů. Dne 31. října bylo 

svoláno ustavující zasedání zastupitelstva obce, kde si 

zastupitelé zvolili starostu, místostarostu, kontrolní a 

finanční výbor. Všechny orgány obce zůstaly ve 

stejném složení jako v předešlém volebním období. 

Úřední hodiny – obecní úřad 

Pondělí  8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

Pátek 8:00 – 12:00  

Mimo předem nahlášené dovolené a školení 

tel.: 515 235 429, email: info@slup.cz 

Starosta: Ing. Jiří Slezák  

Místostarosta: Martin Feranec    

Finanční výbor: předseda Eliška Vosmanská, členové 

Markéta Tkadlecová a Jaroslav Tomaštík  

Kontrolní výbor: předseda Petr Řezníček, 

členové Mgr. Eliška Boorová a Leoš Feranec  

Dále došlo k oficiálnímu rozšíření úředních hodin 

obecního úřadu na celý týden.  

 

Garážové stání pro hasičskou techniku – II.etapa 

V letošním roce byla dokončena II. etapa stavby Garážových stání pro hasičskou techniku, která byla 

započata v loňském roce. Celkové náklady na tuto stavbu činí téměř 2,5 milionu Kč, z čehož 1,45 milion 

Kč přispěl Jihomoravský 

kraj a zbytek hradí Obec 

Slup. Členové jednotky 

obce Slup a SDH Slup na 

stavbě garáží a parkoviště 

ze zatravňovací dlažby 

odpracovali cca 400 

brigádnických hodin. 

Dále bylo ještě v areálu 

hřiště hasičské zbrojnice 

opraven povrch 

parkoviště a příjezdové 

komunikace.  

Restaurování hlavního hřbitovního kříže 

V letošním roce proběhlo restaurování hlavního hřbitovního kříže. Restaurátorské 

práce spočívaly v očištění památky, odstranění nevhodných cementových vysprávek, 

injektážní zajištění funkčnosti spojů a prasklin v kameni, obnovení nápisů, ošetření 

lazurním nátěrem v barvě kamene, očištění a nátěr kovových kramlí a lucerny a 

vyhotovení nového podstavce z umělého kamene kolem kříže. Celá akce stála cca 

125 tisíc Kč, z čehož 100 tisíc obec získala z programu na obnovu kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností z Ministerstva kultury. 

V příštím roce je v plánu zažádat o podobný příspěvek na restaurování sloupu 

nejsvětější trojce v Oleksovičkách. 
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Obnova kulturního domu 

Předmětem této akce byl soubor několika prací uvnitř kulturního 

domu i na vnějším obvodovém plášti. Nejzásadnější je obnova 

otopné soustavy (rozvody, radiátory) a vzduchotechniky. Dále 

proběhla oprava podlah, stropu, stěn a části elektroinstalace v 

zázemí KD (místnost pod podiem a kuchyňka) a opadlého 

venkovního podhledu u zadního vchodu. Všechny tyto opravy 

vyšly cca na 570 tisíc korun. Na akci obdržela obec dotaci 

z Jihomoravského kraje ve výši 250 tisíc Kč. 

Kulturní akce 

Oslava obce a hasičů 

Ve Slupi se v sobotu 30. června slavila dvě výročí, a to 790 let od první písemné zmínky o obci Slup a 

115 let od založení sboru hasičů v obci. Oslava, která se konala na fotbalovém hřišti a v areálu hasičské 

zbrojnice, začala od ranních hodin hasičskou soutěží v kategorii mužů, žen a dětí. V konkurenci 20 

družstev si slupští hasiči vybojovali ke svým narozeninám první místa ve všech třech kategoriích. 

Odpoledne byla na programu ukázka techniky profesionálních hasičů, policie a záchranářů. Pro děti byly 

připraveny skákací hrady a projížďky na koních. Dospělí si mohli v nových garážích jednotky sboru 

dobrovolných hasičů prohlédnout výstavu fotografií zachycující činnost místních spolků a život v obci. 

V odpoledních hodinách vystoupily děti z místní mateřské školy a poté starosta a místostarosta předali 

památní plakety nejstarším občanům a občankám 

z místních částí Slup i Oleksovičky (Ludmile 

Papajové, Janě Zýkové, Miloslavu Podolovi a Otto 

Langovi). Dále zástupci obce předali ocenění za 

obětavou práci pro obec bývalým starostům 

(Lubomíru Srncovi, Antonínu Hrbáčkovi a 

Ing. Františku Jelečkovi). I zástupci hasičů ocenili 

práci některých svých členů. Celé oslavy večer 

završila taneční zábava, ohňová show a projekce 

fotografií. 

Slavnosti chleba 

Čtrnáctý ročník Slavností chleba byl pro všechny něčím novým. Po třinácti slunečných ročnících nás 

zastihl déšť. I když jsme byli z dlouhodobých předpovědí alespoň částečně připraveni a v letošním roce 

jsme zastřešili podium i část hlediště, téměř celodenní déšť zanechal ve Slupi za letošním ročníkem 

slavností blátivou stopu. I přes špatné počasí navštívilo Slup téměř 3000 návštěvníků. Příští 15. ročník  

Slavností chleba se uskuteční 7.září 2019. 

Krojované hody 

Koncem září se v obci uskutečnily hody. Po dvanáctileté odmlce, kdy probíhaly hody společně se 

slavnostmi chleba, již druhým rokem zavádí krojovaná chasa opět po celé vsi. Poté co v sobotu ráno 

převzali krojovaní od starosty hodové právo, vydali se společně s muzikanty zvát místní občany na 

večerní zábavu. Počasí se vydařilo a chase tak zbylo dost sil na večerní program, který si připravovali 

téměř čtvrt roku. Za úvodní předtančení i půlnoční překvapení sklidili potlesk plného kulturního domu. 
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Alej republiky ve Slupi 

Při příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky 

vysadili občané ve Slupi alej z líp a javorů. Výsadba aleje se 

uskutečnila v sobotu 24.11.2018 v areálu Muzea 

československého opevnění. Celou akci zahájili členové 

spolku Nezradime 1938, kteří nastoupili v uniformách 

československých legií, armády, finanční stráže a policie z 

období 1. republiky, a přiblížili ostatním období vzniku 

1. republiky na znojemsku, následovala hymna ČSR a 

proslov pana faráře Jindřicha Čoupka. Poté se občané 

přesunuli k samotné výsadbě stromů. V rámci výsadby Aleje 

republiky vysadili zaměstnanci obce několik líp a javorů také 

u hřbitova ve Slupi na ,,Kanadě‘‘ a při vjezdu do Oleksoviček. Pro všechny účastníky bylo po celou dobu 

trvání akce nachystáno drobné občerstvení v podobě čaje, svařáku a špekáčků k opečení. 

Pozvánky 

Silvestr 2018 

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. Vstupné za 120 Kč si 

můžete zakoupit v předprodeji v kulturním domě v sobotu 29.12.2018 od 17:00                                                                                                 

Sportovní fotbalový klub Slup 

Myslivecký ples 2019 

Všechny Vás srdečně zveme na tradiční Myslivecký ples, který se koná v sobotu 12.1.2019 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 

9.1.2019 od 17:00.                                                                                                Myslivecké spolek Slup 

Ve zkratce 

Odpadové hospodářství 

- sazba poplatku za svoz odpadu pro rok 2019 zůstane ve výši 500,- Kč  

- poplatek je splatný do 30.3.2019, při větších částkách ve dvou splátkách do 30.3. a 30.6.2019 

- svoz bioodpadu bude od nového roku svážen také v období prosinec až březen – 1 měsíčně 

- stále jsou na obecním úřadě k zapůjčení zdarma popelnice na bioodpad 

- obec dokoupí 30 párů popelnic na třídění papírů a plastů pro další zájemce 

- Svoz popelnic v období svátků: 21. prosince (pátek) - komunální odpad, 31. prosince (pondělí) – 

papír, 2. ledna (středa) - plast, 4. ledna (pátek) - komunální odpad 

Voda a kanalizace 

- vodné zůstává pro rok 2019 ve stejné výši, což je 34,50 Kč/m3 

- v listopadu započala stavba úpravny vody, která má odstranit tvrdost vody 

- zákaz používání pitné vody ve dnech 10. – 13.12. byl vyhlášen preventivně kvůli zápachu, který 

pronikl do vody. Dle rozborů pitné vody Zdravotním ústavem není voda závadná. Za vzniklé 

komplikace se omlouváme. 

- z důvodu nedostatku financí ve fondu oprav bylo stočné zdraženo na 40,- Kč/m3 

- byla provedena oprava elektroinstalace na čističce v částce cca 650 tisíc Kč, kterou provozující DSO 

Strachotice, Slup uhradil díky půjčkám z rozpočtu obcí Strachotice a Slup (splatné do 5 let) 

Co se plánuje v roce 2019 

- příprava dokumentace pro zasíťování stavebních míst u hřbitova 

- opravy zahrádky a fasády u kulturního domu 

- opravy balkonu a fasády v MŠ Slup 

- příprava dokumentace pro opravu a stavbu nových chodníků podél hlavního průtahu obcí 

- příprava opravy komunikace ve Slupi za náhonem a vybudování točny v Oleksovičkách na řádku 

- doplnění průlezek na dětském hřišti a strojů v posilovně 

PF 2019 

Příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v kruhu nejbližších, šťastné vykročení do 

nastávajícího roku 2019, dostatek pevného zdraví, spokojenosti a osobních, společenských i 

pracovních úspěchů přeje                                                    

 Zastupitelstvo obce SLUP 
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