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   Svazek 18, vydání 2                               Reg. pod. č. 371300592 
 

CO PŘINESL ZÁVĚR ROKU 2016 

Slavnosti chleba 

Letošní  XII. ročník Slavností chleba přilákal do Slupi opět tisíce lidí. K tradiční skladbě slavností, což je 

vystoupení folklorních souborů, řemeslný jarmark, pečení chleba ve vojenské pekárně, zpívaná mše svatá, 

prohlídka vodního mlýna a vojenské ležení před branami, přibyla řada nových doprovodných akcí. 

Návštěvníci, kteří přijeli autem a zaparkovali na odstavném parkovišti na okraji obce, mohli využít služeb 

koňského povozu, kterým se mohli svést nejen k branám slavností, ale i do areálu Hospůdky u Bábovky. 

Zde probíhala výstava traktorů, která byla letos doplněna historickými motocykly a automobily. Místní 

občané, především z Oleksoviček si mohli zkrátit cestu na slavnosti novou čtvrtou branou na lávce pro 

pěší pod vodním mlýnem. Během celého dne hrála při táboráku v areálu za mlýnem country kapela a hned 

vedle se děti mohli svést na koních. Komu nestačil kůň mohl se v odpoledních hodinách projet po obci ve 

vláčku. Pro všechny maminky s dětmi byl letos připraven plně vybavený přebalovací box v prostorách 

obecního úřadu. Už teď pro Vás připravujeme 13. ročník Slavností chleba, který se uskuteční 2.září 2017. 

Vodní nádrž U Sadu 

V listopadu byly dokončeny opravy Vodní nádrže U Sadu, které vznikly špatným výškovým zaměřením 

okolí stavby. Tyto nedostatky byly zjištěny před dokončením stavby, a proto se samotná kolaudace konala 

až na podzim letošního roku. 

 

Ostatní akce 

V druhé polovině letošního roku došlo k opravě několika místních komunikací. Stávající nevyhovující 

povrch byl zpevněn pomocí asfaltového recyklátu. Dále bylo dokončeno veřejné osvětlení a místní rozhlas 

v lokalitě U hřiště. 

 CO SE PLÁNUJE V ROCE 2017 

 rekonstrukce mostu přes Dyjsko-mlýnský náhon v Oleksovičkách 

 stavba garážových stání před současnou hasičskou zbrojnicí 

 příprava dokumentace pro prodloužení inženýrských sítí v lokalitě u hřbitova 

 oprava elektroinstalace čističky odpadních vod ve Strachoticích (DSO Strachotice, Slup) 

 stavba úpravny vody a oprava vodojemu v Jaroslavicích (DSO Jaroslavice, Slup) 

 oprava polní cesta HPC 2 – I.etapa –kolem nového větrolamu (Státní pozemkový úřad) 

 oprava nápustného objektu na Dyjsko-mlýnském náhonu – stavidlo(Povodí Moravy) 
 

SILVESTR 2016 

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. Nebude 

chybět ani bohatá tombola. Vstupné za 120 Kč si můžete zakoupit v předprodeji v kulturním domě 

30.12.2016 od 17:00 do 19:00.                                                                                               SFK Slup 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Komunální odpad 

Zásadní novinkou v příštím roce je navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu, který bude ve výši 

500,-Kč. Toto zvýšení poplatku je důsledkem neustále se zvyšujících nákladů odpadového hospodářství. 

Letošní poplatek vycházel z průměrné částky 719,- Kč na 1 obyvatele, což znamená při sazbě 450,- Kč, že 

obec doplácí na každého obyvatele 269,- Kč. Výpočtem na příští rok vycházejí náklady na 1 obyvatele ve 

výši 742,- Kč (celkem 365.154,-Kč), při poplatku na rok 2017 tak stále obec bude na každého obyvatele 

doplácet 242,- Kč (celkem 119.064,-Kč). 

Další změna v oblasti odpadového hospodářství bude ve splatnosti výše uvedeného poplatku. Ten bude 

pro všechny poplatníky splatný do 30.3. příslušného roku. Výjimku budou mít opět domácnosti, které 

budou platit poplatek vyšší než trojnásobek (2.000,- Kč), tyto mohou poplatek platit ve dvou stejných 

splátkách. Druhá splátka poplatku je splatná do 30.6. příslušného roku. Do 30.3. si zástupci domácností 

vyzvednou známky a označí nádoby na komunální odpad (120 lt – 1 nálepka, 240 lt – 2 nálepky). Od 1.4. 

budou tedy vyváženy pouze označené nádoby na komunální odpad. Tato změna byla zapříčiněna občany, 

kteří přistavují ke svozu pravidelně neoznačené nádoby a pytle s odpadem.  

Ostatní věci týkající se např. vydávání nálepek k označení nádob se nemění. Komu nebude stačit 

stanovený počet známek, může si přikoupit další známku na popelnici v částce celoroční manipulace 

s další popelnicí navíc, tj. 350,-Kč, nebo v poměrné částce kdykoliv během roku.  

Znovu připomínám všem občanům možnosti třídění odpadů v naší obci, tj: papír, plast, čiré sklo, barevné 

sklo a drobný kov. Za tyto složky tříděného odpadu obec získává zpět odměny, které zčásti kompenzují 

náklady odpadového hospodářství. V naší obci však stále existuje spousta občanů, kterým je zatěžko 

odnést např. vytříděné plasty do jednoho ze tří sběrných stanovišť. Tento tříditelný odpad jednoduše 

vyhodí do popelnice na komunální odpad a navyšují tak náklady nás všech. Tyto občany bych chtěl 

upozornit, že Ministerstvo životního prostředí chystá změnu odpadového zákona (dle požadavků EU na 

snížení skládkování komunálního odpadu) a to tak, že si jednoduše každý zaplatí tolik, kolik 

nevytříděného odpadu vyhodí. V návrhu zákona je počítáno i s možností, že domácnosti zaplatí 6 Kč za 1 

kg odpadu (nebo 1,-Kč za 1 litr).  Při svozu jednou za čtrnáct dní by částka mohla činit za 120 l popelnici 

3.120,-Kč/rok, za 240 l pak 6.240,-Kč/rok. Potom bude zcela na uvážení každé domácnosti kolik odpadu 

zdarma vytřídí a kolik jim zbude do ,,černých popelnic‘‘. 

Obec se na tyto změny chystá tím, že v rámci programu Operačního programu životního prostředí 

požádala o dotaci na pořízení 240 l popelnic na plast a papír do jednotlivých domácností. Někdo může 

namítat, že mít doma 4 druhy popelnic je moc, ale je to jedna z možností, jak snížit produkci komunálního 

odpadu a tím i množství vynaložených finančních prostředku jak obce, tak občanů. 

Bioodpad 

V letošním roce poprvé probíhal ve Slupi odděleně svoz bioodpadu. Tuto povinnost mají nově obce od 

dubna do konce října. Letos jsme však na četné žádosti občanů tuto dobu prodloužili až do konce 

listopadu. Popelnici na bioodpad si mohou občané zdarma vypůjčit v úředních hodinách na obecním 

úřadě.  

Děkuji, všem občanům, kteří třídí odpad. Jen bych chtěl poprosit ty, kteří si nejsou jisti, co do kterého 

kontejneru patří, aby si přečetli návod na jednotlivých kontejnerech a popelnicích. Například tvrdé rohlíky 

nepatří do popelnice na jedlé tuky, staré zimní bundy nemají v kontejneru na papír co dělat a vysloužilé 

elektrospotřebiče můžete odložit na místo k tomu určené (za budovou mateřské školy) a ne do kontejneru 

na plasty atd. 

Kanalizace 

Jednou z nejčastějších příčin závad kanalizačních čerpadel způsobují hygienické potřeby, především 

vlhčené ubrousky. Upozorněte, prosím, i své návštěvy na tento zákaz. V případě zjištění, že porucha je 

způsobena jednou z nepovolených činností uvedených v pokynech pro užívání a provoz tlakové 

kanalizace, 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. 

PF 2017 

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

nastávajícího roku 2017, dostatek pevného zdraví, spokojenosti a osobních, společenských i 

pracovních úspěchů přeje,                                                    Zastupitelstvo obce SLUP 


