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Vážení občané!
Měsíc prosinec se krátí, což značí, že Vánoce a s nimi spojený konec roku se kvapem
blíží. Přitom si spousta z nás pomyslí, že to ani není možné, jak ten rok rychle uběhl. Ve své
paměti máme ještě loňské petardy a rachejtle. A mezitím se naše matička země stihla celá
otočit kolem slunce. Ostatně rychlost, se kterou dnešní doba ubíhá, mi přijde čím dál větší. Snad
nejčastější slovní spojení, jež slýchám je: „nemám čas“. Je to až s podivem. V době mobilních i
elektronických komunikací nám pomalu nezbývá chvíle k zastavení se. Ještě před dvaceti, třiceti
lety jsme byli odkázáni maximálně na pevné telefonní linky, když jsme potřebovali něco vyřídit,
tak jsme si tam museli zajít, a přesto se to dalo zvládnout. Navíc si lidé byli blíž, jelikož to bylo
vše o osobních kontaktech. Dnes spoustu věcí odbudeme „smskami“. Jistě. Doba je jiná. A to co
bylo, se už vrátit nedá. Ale blíží se vánoční svátky. A to je jedna z mála chvil v roce, kdy bychom
tu rychlost mohli aspoň na pár dnů zpomalit. Navštívit své známé, ne z důvodu, že něco
vzájemně potřebujeme, ale že zkrátka chceme. Můžeme si najít čas i prostor na věci, které
bychom udělat chtěli, ale během roku máme pocit, že by nás „zdržovaly“. Je to jen na nás. Ono
nám toho během těch pár dnů zase tolik neuteče…..
Ovšem rozhodně bych nechtěl, aby vám utekly informace z dění v obci v uplynulém
půlroce. Jak jsem se zmiňoval v minulém vydání zpravodaje, obdrželi jsme dotace
z Jihomoravského kraje na opravu části chodníku i střechy hasičské zbrojnice. Oprava chodníku
ve spodní části obce se stala nutností. Netvrdím, že ostatní chodníky v Šošůvce máme
„v ideálním stavu“, ale tento už byl za hranicí životnosti. Navíc v této části provedla firma E.ON
Distribuce v nedávné době úpravu kabelového vedení a na nějaké další práce v této lokalitě se
v nejbližších letech rozhodně nechystá. Firmou Benestav, s. r. o., byla provedena oprava
chodníku v úseku zhruba o délce 140 metrů. Šlo o výměnu betonové dlažby za zámkovou, ale
také byly položeny nové podkladní vrstvy. Někdo může namítnout, že stačilo vyměnit dlažbu a
nemuselo se ani tolik kopat. I výstavba chodníku má svoje technologické postupy, které musí
stavebník dodržet, aby nedocházelo k propadům či zvlněním vlivem např. mrazu. Navíc vjezdy
musí mít i nosnost. Neumím si dost dobře představit, že bych dodavatele přesvědčoval, aby to
neudělal tak, jak má, a z ušetřeného protáhl větší úsek. Těžko pak mohu požadovat nějaké
záruky. Nehledě na to, že jde o zemní práce, což není jako vyměnit obrázek na zdi. Ale to jen na
vysvětlenou. Celková cena díla byla 502 000 Kč vč. DPH. Jak zmiňuji v úvodu odstavce, tak
200 000 Kč je příspěvek Jihomoravského kraje. Co se týká druhé části chodníku, tak zde se
bude pokračovat v roce 2018. Opět si podáme žádost o dotaci, ale i kdybychom neuspěli, tak je
zastupitelstvo obce rozhodnuto uvolnit prostředky v rozpočtu i na zbývající část. Možná na délku
kratší, ale co se rozsahu výměr týká, tak srovnatelnou s I. etapou. Když už jsem u chodníků. Co
řeší zastupitelstva naší obce snad už 20 let a na co i já jsem často tázán, je chodník v lokalitě
Příhon. Jednou věcí jsou finanční prostředky, které by musely rozhodně jít ve spojení s některou
z dotací (několikamiliónová finanční záležitost). Ale ještě mnohem větší problém značí technické
řešení, jež by splňovalo požadavky stavebního zákona, který důsledně vyžaduje jakýkoliv
dotační titul. Dodržet tzv. bezbariérový sklon o stoupání maximálně 8,3 % je na Příhoně
prakticky nemožné. Zbývá nějaké řešení tzv. odpočívadel (brzdí to značně omezený prostor),
což je ve spojení s dešťovou vodou hodně těžký projekční oříšek.
Další z akcí podpořenou z Jihomoravského kraje byla oprava střechy hasičské zbrojnice.
Byla provedena výměna veškerého laťování, střešní krytiny i všech klempířských prvků.
Proběhla izolace stropu včetně zednických prací a na závěr byl instalován nový hromosvod.
Celková hodnota prací byla 382 000 Kč, dotace činila 267 000 Kč.
Další z akcí, kterou se podařilo dotáhnout, bylo pořízení kompostérů v rámci dotačního titulu
z OPŽP, realizovaný přes Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras Jedovnice. Projekt se
protáhl na dobu více jak dvou let, ale nakonec byl úspěšně zakončen. 85 % ceny kompostérů
bylo hrazeno z programu OPŽP, zbývajících 15 % doplatila každá členská obec Spolku. Všichni
žadatelé z řad našich občanů tak byli uspokojeni požadovaným kompostérem, který jim byl po
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dobu udržitelnosti projektu (což je 5 let) na základě smlouvy o výpůjčce bezplatně zapůjčen. Po
uplynutí této doby se kompostéry stanou majetkem jednotlivých občanů.
A teď se dostávám k tématu, ze kterého nemám příliš velkou radost. A tím je cena vody.
Ta se v posledních letech neustále zvedá. Jak už jsem několikrát psal v minulosti. V Šošůvce
máme vodné i stočné. Cenu vodného stanovuje „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí se
sídlem v Boskovicích. Cena stočného padá pod Svazek obcí Sloup – Šošůvka, ČOV a
kanalizace se sídlem Sloup. Cena vodného na rok 2018 je stanovena na částku 41,87 Kč/m 3
bez DPH. Cena stočného pro Svazek ve Sloupě se pak musí držet finanční analýzy, jež určuje
cenu na každý rok + inflaci. Tato částka je daná Státní fondem životního prostředí ČR a je
důsledně sledována. Tudíž ji ani vlastně Svazek ve Sloupě nestanovuje, ale je mu určena
podmínkami poskytnutí dotace v rámci udržitelnosti projektu. Zmíněná udržitelnost projektu je 10
let, takže jsme zhruba v polovině. Pro letošní rok je cena stočného vyčíslena na částku 70,30
Kč/ m3 bez DPH. Zde je povolena jistá hranice, kterou je nejméně 90 % dle finanční analýzy.
V našem případě by to činilo částku ve výši 63,27 Kč/ m3 bez DPH. Státní fond životního
prostředí jmenovanou finanční analýzou sleduje zásadní cíl. A to ten, aby přijímatelé dotací
(pokud to napíši hodně zjednodušeně) byli schopni po ukončení životnosti vybudovaných
čistíren odpadních vod a kanalizací za peníze vybrané na stočném platit nejen jejich údržbu, ale
zároveň komplexně vystavět nové zařízení. Jistě, bavíme se o situaci, která nastane za několik
desítek roků, ale i za těch několik desítek roků je třeba, aby na účtu Svazku byl dostatek
finančních prostředků. Novou dotaci už nám nikdo nedá. To jen na vysvětlenou důvodů držení
se finančních analýz. Zkrátka součet částek za vodné a stočné by měl činit 105,14 Kč/ m3 bez
DPH. Jednou z možností, jak cenu stočného snížit, je dosažení tzv. sociálně únosné ceny vody.
Zde se sčítá vodné i stočné. SÚC se každoročně stanovuje pro jednotlivé kraje ČR. Ovšem
zatímco v roce 2017 byla tato cena stanovena na částku 94,64 Kč/ m3 (tudíž nebyl zásadní
důvod ke zdražování stočného), tak letos se v SÚC odráží ekonomický růst, včetně růstu mezd,
valorizace atd. SÚC na rok 2018 je stanovena ve výši 103,63 Kč/ m3. To znamená, že stočné by
bylo 61,76 Kč/ m3. S DPH celková částka činí 119,17 Kč/ m3. Což činí nárůst o 10,30 Kč/m3 vč.
DPH. Průměrná spotřeba vody na osobu v Šošůvce je cca 30 m3/rok, takže když to přepočítám
na „reálné peníze“, nárůst ceny by byl o 309 Kč vč. DPH na osobu za kalendářní rok, nebo-li 25
Kč na měsíc.
Požádali jsme tedy na Státním fondu ŽP minimálně o snížení ceny vody na zmiňovanou SÚC. A
navíc byla odeslána další žádost o možnost přepočtu skutečně potřebných nákladů a výpočet
tzv. čistých příjmů, které zajistí udržitelnost projektu pro rok 2018. Zde by se mělo rozhodnout
do konce roku 2017. V případě odsouhlasení a schválení této varianty by konečná cena byla
113,40 Kč/ m3. Šlo by tedy o poloviční nárůst ceny. Ovšem již zmiňovaný přepočet je pro SFŽP
poměrně nezvyklá záležitost, takové případy jsou ojedinělé (s tím, že během roku 2018 se dle
mého názoru budou množit a SFŽP to bude muset nějak řešit) a je těžké předjímat, jak se k naší
žádosti postaví. Nerad slibuji něco, o čem nejsem sám vnitřně přesvědčen, že projde. Pokud
budu upřímný, je reálnější počítat s variantou většího zdražení a uvidíme. Každopádně jakákoliv
chyba či nedůslednost ze strany Svazku při stanovení ceny vůči SFŽP by mohla vést k sankcím,
které by rozhodně nebyly malé a měly by těžké dopady pro obě členské obce.
Asi se snad každoročně v tomto opakuji, ale nechci já ani zastupitelstvo dělat „mrtvé brouky“, nic
neříct a myslet si, že se to ani nepozná. Každý občan má právo na vysvětlení důvodů u věcí,
které se ho dotýkají. Proto to možná popisuji obšírně, ale myslím, že je to nutné. Chápu, že to
není příjemná věc, ostatně jako jakékoliv zdražování. Jak vedení Svazku tak obecní
zastupitelstva se snaží co nejvíc eliminovat dopad na občany, společně se starostou
sousedního Sloupu snad dva měsíce řešíme a konzultujeme možnosti, co by bylo pro SFŽP
„skousnutelné“, ale v této chvíli zde jiné řešení není.
Dalším bodem je místní poplatek za komunální odpad. I v návaznosti na cenu vody se
nebude cena pro jednotlivé občany zvyšovat, i když náklady pro obec neustále rostou.
Současná cena pokryje pouze poplatek za komunální odpad z domácností. Zbytek, ať už jde o
Prosinec 2017
3

tříděný odpad, biologický odpad, mobilní svozy nebo platbu za odpad ukládaný do sběrného
dvora ve Veselici, tedy všechny druhy likvidace odpadu, který mohou občané při platbě poplatku
využívat, hradíme z rozpočtu obce. Pokud se chvíli zdržím u sběrného dvora. Na webových
stránkách obce Vavřinec lze najít přesný popis toho, co a jakým způsobem lze do sběrného
dvora ukládat. Upozorňuji hlavně na to, že likvidaci nebezpečného odpadu typu např. azbestu,
eternitu atd. si musí občané zajistit na vlastní náklady specializovanou firmou. To platí i pro
mobilní svoz. Ale zpět k ceně. Stanovená částka 440 Kč na osobu pro rok 2018 zůstává
v nezměněné výši. Ještě bych chtěl zdůraznit, že v naší vyhlášce máme osvobození od poplatku
pro toho, kdo se prokazatelně nezdržuje v Šošůvce déle jak 3 měsíce. Dle úpravy zákona o
místních poplatcích musí však dotyčný o tuto slevu požádat a důvod hlavně prokázat ve lhůtě do
30. 4. kalendářního roku, po tomto termínu ve lhůtě do 15 dnů od dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. Pokud tak neučiní, nárok na osvobození zaniká.
Ve stejné výši jako dosud, tedy 50 Kč je zachován taktéž poplatek za psa.
Kompletní znění nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální dopad můžete najít na
webových stránkách obce, na obecní vývěsce nebo se informovat na obecním úřadě.
Teď ještě nastíním něco z akcí, které jsou již teď naplánovány na příští rok. Uvedl bych již
zmiňovaný chodník směrem k areálu Zemspolu, v přípravě je také žádost o dotaci na opravu
komunikace vedoucí od krajské silnice kolem kulturního domu k bytovkám včetně ploch před i
za obecním úřadem. Ve spolupráci s Občanským sdružením Šošůvká kaple, které jako žadatel
uspělo s žádostí o dotaci na Ministerstvu zemědělství, bychom chtěli zrenovovat fasádu místní
kaple, včetně úpravy některých prvků.
Nechci se záměrně pouštět do rozvíjení dalších plánů. Většina z nich by byla postavena na
možnosti či nemožnosti zisku dotace. Hodně věcí se projeví v průběhu kalendářního roku a
určitě budete informování buďto v dalším zpravodaji, anebo na kterémkoli zasedání
zastupitelstva. V případě zájmu také při pouhém vznesení dotazu na mě osobně či na některého
ze zastupitelů.
Úplným závěrem bych chtěl poděkovat za celoroční spolupráci zastupitelstvu,
zaměstnancům obecního úřadu a také zástupcům všech spolků i organizací v Šošůvce. Bez
těchto občanů (nebudu záměrně nikoho jmenovat, jelikož nechci nikoho opomínat) by se
spousta věcí v naší obci neuskutečnila. Jsou to většinou lidé, kteří věnují svůj čas pro jiné, což
častokrát doceníme, až to dělat přestanou. Takže já doufám, že tu chuť i entuziasmus v sobě
pořád ještě najdou. Jinak všem občanům bez rozdílu věku pak přeji příjemně prožité vánoční
svátky, těm z řad dětí spoustu dárků pod stromečkem a každému zvlášť úspěšný rok 2018.
Stanislav Šindelka, starosta

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šošůvka
ze dne 28. 6. 2017 dle zápisu č. 4/2017
1. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje, že se na dnešním zasedání bude diskutovat ke
každému bodu programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje ověřovatele zápisu paní PhDr. Věru Stříteckou a
paní Evu Zouharovou a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad.
5. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Šošůvka za rok 2016 dle
protokolu o schvalování účetní závěrky obce Šošůvka za rok 2016, který je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
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6. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Šošůvka, okres
Blansko, příspěvkové organizace za rok 2016 dle protokolu o schvalování účetní závěrky
Mateřské školy Šošůvka, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2016, který je
přílohou č. 2 tohoto zápisu.
7. Zastupitelstvo obce Šošůvka projednalo a bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace Sloup za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2016.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka projednalo a bere na vědomí závěrečný účet „Svazku
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko se sídlem Boskovice za rok 2016
spolu s komentářem a se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření „Svazku“ za rok
2016.
9. Zastupitelstvo obce Šošůvka projednalo a bere na vědomí závěrečný účet Spolku pro
rozvoj venkova Moravský kras za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření Spolku za rok 2016.
10. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v r. 2017 na nákup PC a tiskárny do knihovny v rámci Programu
rozvoje venkova JMK 2017 a smlouvu o poskytnutí dotace č. 044960/17/ORR.
11. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v r. 2017 na akci Rekonstrukce střechy požární zbrojnice z
programu Podpora JSDH obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 a smlouvu o
poskytnutí dotace č. 045414/17/OKH.
12. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v r. 2017 na akci Oprava chodníku v obci Šošůvka – I. etapa
z Programu rozvoje venkova JMK 2017 a smlouvu o poskytnutí dotace č.
045216/17/ORR.
13. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
14. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje dodavatele na akci Rekonstrukce střechy požární
zbrojnice firmu Petr Nemeškal – TESAŘSTVÍ, Šošůvka 177. Pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
15. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje dodavatele na akci Oprava chodníku v obci
Šošůvka – I. etapa firmu Benestav, spol. s r. o., Benešov 157. Pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
16. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje odprodej pozemku p. č. 95/60 – zahrada o výměře
489 m2 k. ú. Šošůvka paní Marii Švábové, Ostrov u Macochy 364, a panu Jiřímu Keprtovi,
Holštejn 43, včetně kupní ceny 25,-- Kč za 1 m2.
17. Zastupitelstvo obce Šošůvka neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 79/8 – ostatní
plocha k. ú. Šošůvka o výměře 270 m2.
18. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 762/1 – ostatní
plocha k. ú. Šošůvka o výměře cca 40 m2.
19. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje finanční dar pro Honební společenstvo Petrovice
se sídlem Sloup 1 ve výši 2.000,-- Kč.
20. Zastupitelstvo obce Šošůvka revokuje svoje usnesení č. 14 ze dne 29. 3. 2017 dle zápisu
č. 2/2017 – schválení záměru pronájmu pozemků p. č. 2449 – trvalý travní porost k. ú.
Šošůvka o výměře 644 m2 a p. č. 2141 – ostatní plocha o výměře 1.518 m2, které jsou
zapsány na LV 10002 ve vlastnictví České republiky a ve správě nemovitostí
Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov.
ze dne 4. 9. 2017 dle zápisu č. 5/2017
1. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje, že se na dnešním zasedání bude diskutovat ke
každému bodu programu zvlášť.
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3. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Josefa Ostrovského
a pana Ing. Jiřího Obalila a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o účasti obce Šošůvka
na financování díla „Šošůvka – samostatný vodovodní výtlak“, dokončení stavby se
„Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice.
5. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.
8800084118_1/VB s firmou GASNet, s. r. o., Ústí nad Labem a s Lucií Sedlákovou,
Šošůvka 241, vč. výše úplaty za věcné břemeno 50,-- Kč.
6. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Martina Králíka, Šošůvka 13 ve výši
3.000,-- Kč.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje udělení čestného občanství obce panu Valéru
Kováčovi za umělecký přínos spjatý s naším regionem a propagaci obce doma i
v zahraničí.
9. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička, 696 71
Blatnička 163, jako zadavatelem veřejné zakázky za účelem společného nákupu silové
elektřiny a zemního plynu pro rok 2018 za podpory Organizačně správního institutu, o. p.
s., Brno.
ze dne 26. 10. 2017 dle zápisu č. 6/2017
1. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje, že se na dnešním zasedání bude diskutovat ke
každému bodu programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Petra Sehnala a
Ing. Mgr. Lukáše Zouhara a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje smlouvu č. PV-014330042931/001 o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice.
5. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje smlouvu č. 1040012748/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice.
6. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Šošůvka na rok 2017 Tělovýchovné jednotě Šošůvka, z. s., Šošůvka 225, ve výši
200.000,-- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Šošůvka s TJ Šošůvka, z. s., Šošůvka 225.
7. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, zmocňuje starostu obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření do výše 200.000,-- Kč včetně, a to v části příjmů, výdajů i financování.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případech:
- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva.
ze dne 14. 12. 2017 dle zápisu č. 7/2017
1. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje, že se na dnešním zasedání bude diskutovat ke
každému bodu programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje ověřovatele zápisu paní PhDr. Věru Stříteckou a
Evu Zouharovou a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2018.
5. Zastupitelstvo obce Šošůvka bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017.
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6. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.
7. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje plán inventur k 31. 12. 2017.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 1 na rok 2018 ke Smlouvě o sběru, svozu a
odstranění odpadu č. 902002 ve znění pozdějších dodatků s firmou SUEZ Využití zdrojů
a. s. Praha.
10. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje přílohu č. 1 - ceník od 1. 1. 2018 se seznamem
přijímaných odpadů ke smlouvě o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů ve
Veselici s obcí Vavřinec.
11. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje pravidla odměňování pro zaměstnance obce a pro
členy zastupitelstva obce platná od 1. 1. 2018. Odměny členů zastupitelstva zůstanou ve
stejné výši až do skončení volebního období.
12. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného
majetku MŠ Šošůvka v celkové hodnotě 26.103,50 Kč.

Odvoz komunálního odpadu v roce 2018
Svoz komunálního odpadu bude prováděn pravidelně 1x za 14 dní vždy ve středu v sudém
týdnu, poprvé 10. 1. 2018. Popelnice je nutno označit popisným číslem.

Informace k placení místních poplatků v roce 2018
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou obce Šošůvka č. 2/2017, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ze dne 14. 12. 2017, účinnost od 1. 1. 2018.
Poplatek činí 440,-- Kč na osobu za rok a je splatný každoročně ve dvou splátkách nejpozději
do 30. dubna a 31. října kalendářního roku.
Nárok na osvobození od poplatku na základě vyhlášky je nutno uplatnit do 30. dubna
kalendářního roku, jinak nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Poplatek se může uhradit správci poplatku hotově na obecním úřadě nebo bezhotovostním
převodem na účet správce poplatku vedený u MONETA MONEY BANK, a. s., v Blansku č.
12321514/0600, variabilní symbol rodné číslo poplatníka, specifický symbol číslo popisné,
konstantní symbol 1314.
Poplatek ze psů
Poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou obce Šošůvka č. 2/2007, o místních
poplatcích, ze dne 14. 11. 2007, ve znění vyhlášky č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Šošůvka č. 2/2007, o místních poplatcích ze dne 7. 12. 2010, účinnost od 1. 1.
2011.
Sazba poplatku činí 50,-- Kč ročně za každého psa podléhajícího poplatku. Poplatek je
splatný do 31. května kalendářního roku.
Poplatek se může uhradit správci poplatku hotově na obecním úřadě nebo bezhotovostním
převodem na účet správce poplatku vedený u MONETA MONEY BANK, a. s., v Blansku č.
12321514/0600, variabilní symbol rodné číslo poplatníka, specifický symbol číslo známky psa,
konstantní symbol 1314.
Prosinec 2017
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SPOZ Šošůvka
Rok 2017 je za námi a nezbývá nám, než se opět poohlédnout za tím, co se v naší obci
událo z pohledu sboru pro občanské záležitosti. Jako ty nejpozitivnější a nejúsměvnější akce,
které mám osobně nejraději, zmíním vítání občánků a již tradiční akci pro jubilanty.
Vítání občánků se letos konalo dvakrát. První v měsíci červnu, druhé v listopadu. Novým
občánkům zarecitovaly šošůvské děti, zazpívala a na kytaru zahrála Oldřiška Hloušková. O
organizaci a přípravu se postarala Anna Ševčíková a další. Všem bych rád poděkoval. Dále
děkuji všem rodičům a jejich dětem, kteří přijali pozvání a zúčastnili se vítání občánků. Do
našich řad přibyli následující noví Šošůvňáčci:
Sára Sopuchová, Ema Fialová, Jan Hasoň, Lukáš Flek, Matěj Králík.
S radostí vítáme nový život, ale jak už to v životě bývá, občas se musíme i s někým
rozloučit. V letošním roce nás opustili tito spoluobčané:
Josef Mikulášek, Aranka Balažovičová, Petr Kunc, Justina Bejčková, Jan Mikulášek,
Luboš Petr, Inocenc Pernica, Vlastimil Petr, Anna Pernicová, Josef Štross.
Jsme rádi, že setkání jubilantů, které se nyní uskutečňuje jednou ročně, se těší stále větší
popularitě a samotnými jubilanty je hodnoceno velice pozitivně. Musím všem poděkovat za
přijetí pozvání a milé ohlasy. Pokusím se přiblížit program těm, kdo ještě neměli štěstí se této
akce zúčastnit. Sejdou se jubilanti s členy SPOZ při společné večeři, která je okořeněna
bohatým kulturním programem v podání šošůvské dětské chasy, zpěvem a hrou na kytaru
v podání Oldřišky Hlouškové a vystoupením Václava Zouhara s harmonikou. Často se stejně
jako letos akce protáhne do pozdních večerních hodin. Tedy velice děkuji všem, kdo se na
přípravě a organizaci setkání podílejí.
Jménem SPOZ Šošůvka a za sebe osobně bych Vám všem rád popřál pohodové prožití
vánočních svátků. Do roku 2018 Vám přeji zejména zdraví, štěstí a pohodu a ať se Vám daří
Váš život naplňovat tím, co Vás baví.
Za SPOZ Petr Sehnal

Fotografie z vítání občánků 26. 11. 2017
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři, tímto bych plynule navázal na konec článku z minulého zpravodaje.
Nohejbalový turnaj trojic se konal 1. 7. 2017, zúčastnilo se ho 9 týmů. Něco po 14. hodině
jsme vyhlásili konečné pořadí, letos jsme měli ceny pro všechna družstva. Po 16. hodině začala
ukázka záchrany osoby z havarovaného vozidla. Tohoto úkolu se zhostili velice profesionálně
dobrovolní hasiči z Jedovnic. Hned poté naši borci ze zásahové jednotky předvedli ukázku
zásahu hořícího vozidla pomocí vysokotlakých proudů. Celý den jsme zakončili makrelovým
večerem s živou hudbou.
Hned další víkend se konal velice povedený silácký Strongman. Akci jsme nepořádali, ale
zajišťovali jsme občerstvení. Myslím si, že takovou účast diváků i soutěžících nikdo nečekal.
Jenom je velká škoda, že počasí nebylo úplně ideální.
Tradičně poslední sobotu v srpnu pořádal náš sbor dětskou soutěž v požárním útoku a štafetě
dvojic, která je zařazena do okresní ligy mládeže.
Dále jsme pořádali 14. 10. 2017 drakiádu pro děti a rodiče, počasí bylo skoro letní, vítr foukal jen
asi půl hodiny, potom se děti se zabavily střelbou ze vzduchovky.
Hasičská zabíjačka se letošní rok konala 18. 11. Po domluvě s naším řezníkem jsme měli
prasata celkem tři o váze 200, 182 a 174 kg. Vše začalo už v pátek od rána, kdy probíhaly
přípravy na sobotu. Opět byl hodně velký zájem o výrobky, snad se už dostalo na většinu
zájemců. Od 17 hodin už tradičně na hasičku zavítal Václav Zouhar s harmonikou. Večer se
pěkně rozjel, zpívalo se, tančilo se. Jsme za to moc rádi, že na zabíjačku pravidelně přijde
vcelku dost návštěvníků.
Kdybych zhodnotil rok 2017 jak do počtu akcí, tak podle umístění našich sportovních
družstev i jednotlivců, myslím si, že byl celkově úspěšný. Opět jsme pořádali spoustu akcí a na
některých se podíleli. Děti a dorostenci se už pár roků umísťují na předních místech soutěží. Za
to patří velký dík jejich vedoucím, kteří se o ně starají a trénují je. Mírné zlepšení je i v mužském
družstvu. A co jsem slyšel, tak prý Velkou cenu Blanenska v roce 2018 vyhrají :-):-).
Hasičskou zbrojnici se snažíme po celý
rok nejenom udržovat, ale také vylepšovat. V
letošním roce proběhla kompletní rekonstrukce
střechy, na kterou obec dostala dotaci z
Jihomoravského kraje, část výdajů hradila ze
svého rozpočtu. Pravidelně probíhají i brigády.
Po celý rok, pokud je potřeba, pomáháme
nějakým způsobem naší obci.
Srdečně zvu naše občany na XIV.
hasičský ples, který se bude konat 2. 2. 2018,
opět bude hrát taneční skupina Medium Blansko.
Za celý sbor děkuji starostovi naší obce
panu Stanislavu Šindelkovi za dobrou spolupráci
po celý rok a za vstřícnost. Dále bych chtěl
poděkovat všem aktivním členům za práci, kterou pro sbor dělají. Není to kolikrát vůbec
jednoduché, ale zatím se daří se na všem domluvit. Děkuji i našim zbylým sponzorům a všem
těm, kteří naše akce navštěvují.
Závěrem chci všem popřát do roku 2018 hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a dětem
spoustu dárečků pod stromečkem.
Jaroslav Zouhar, starosta SDH

Prosinec 2017
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Blíží se konec roku 2017, tak mi dovolte seznámit Vás s činností naší jednotky v letošním
roce.
Tohoto roku jsme měli pět výjezdů jednotky. Třikrát jsme zasahovali u vyvrácených
stromů při větrných poryvech. Z toho dvakrát na silnici v katastru obce a jednou na místním
hřbitově, kdy se při silné větrné bouři vyvrátil vzrostlý strom. Naštěstí se to obešlo bez větších
škod. Další výjezd byl k požáru popelnice a plotu. K velké škodě naštěstí nedošlo. Jeden výjezd
byl vyhodnocen jako planý poplach.
Mimo výjezdy jednotka prováděla prořezání suchých větví na topolech v lomu a zalévala
třešňovou alej v době sucha.
Každý měsíc se mužstvo schází na zbrojnici ke školení, provedení údržby zásahového vozidla a
jeho vybavení. V průběhu roku jsme provedli námětové cvičení na vyhledání zraněné osoby,
jízdu zručnosti a cvičení se zásahovým vozidlem.
Nastala nám doba adventu a topná sezóna, takže by si měl každý uvědomit, že nechat
zapálené svíčky na adventním věnci, který je většinou z chvojí, bez dozoru je velké riziko! Stejně
tak ten, kdo topí tuhými palivy, by měl dbát na to že, komín je třeba několikrát za zimu vymetat,
aby nedošlo k zahoření sazí. Věřím, že si moje dobře míněné rady vezmete k srdci, protože až
začne houkat siréna a budou blikat modré majáky, bývá obvykle pozdě na prevenci.
Závěrem Vám chci v tento adventní čas popřát příjemné prožití svátků vánočních a vše
nejlepší v novém roce.
Pavel Sedlák, velitel zásahové jednotky
Mladí hasiči
I v druhé polovině letošního roku pokračovali v započaté činnosti na poli požárního
sportu, fyzické přípravy a zdokonalování svých znalostí a dovedností.
V červnu se uskutečnilo na pískovém hřišti u kulturního domu „Dětské odpoledne s
hasiči“. Zasoutěžit si o sladkou odměnu přišlo 26 dětí, ale zapojili se i rodiče. Páteční
odpoledne jsme zakončili tradičním opékáním párků.
Začátkem prázdnin se uskutečnilo Mistrovství ČR v požárním sportu ve Zlíně.
Jihomoravský kraj reprezentovalo družstvo starších žáků SDH Bořitov, kterému pomáhala
Veronika, a v kategorii dorostenců družstvo SDH Senetářov, se kterým soutěžili Martin a David.
SDH Bořitov získal 12. místo a SDH Senetářov získal 3. místo. V závodě o přebornický
titul Mistra republiky v běhu na 60 metrů s překážkami jednotlivců získala Veronika 12. místo z
40 účastnic.
Podzim již tradičně patřil přípravě na branné závody, ale i uspořádaní drakiády, které se
zúčastnilo 35 dětí. Letošním zpestření drakiády byla střelba ze vzduchovky.
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Přípravka
MLADŠÍ ŽÁCI

5. 15.
14. 13.

STARŠÍ ŽÁCI

4.

2.

14.
5.

6.

8.

3.

3.

16.

1.
5.

4.

5.

1.

3.

OLM 2017

Doubravice

Drnovice

Plamen

Jabloňany

Housko

Sebranice

Sloup

Sychotín

Petrovice

Těchov

Borotín

Šošůvka

Senetářov

Žáci se zúčastnili následujících závodů v požárním sportu.

24.

8.

10
4.

11.

17.

2.

2.

4.
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Němcová Veronika
Němec Filip
Novotný Tomáš
Svoboda Lukáš
Hloušek Jakub
Štěpaník David
Králík Martin

14. 43.
23.
24.
15. 13.

3.

1.

3.

3.

6.

35. 10. 52.

6.

2.
1.

OLD 2017

Plamen

Housko

Jabloňany

Ostrov

Sebranice

Kamenec

Brno

Bludov

Dorostenci se zúčastnili následujících závodů.

6.
12.

1.
1.
3.
4.
1.

1.
6.
8.
6.

2.

2.

2.

5.

6.
19.
6.
2.

Petr Němec, vedoucí mladých hasičů
Programy v mateřské škole
Do naší mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 2,5 do 6 (7) let. V letošním
školním roce je zapsáno 25 dětí, z toho máme 7 předškoláků. Z celkového počtu je 18 chlapců a
7 dívek. Čím větší je věkový rozdíl mezi dětmi, tím bohatší a
pestřejší jsou kontakty mezi nimi – učí se jak vstoupit do hry, jak se
prosadit a uplatnit své názory, učí se poznávat druhé, hodnotit jejich
i své projevy. Ti starší učí ty mladší – v zapojování do her, ale i v
porušení pravidel ve skupině.
Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat
rodinnou výchovu. Usilujeme o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte
byly stavěny na promyšleném hodnotném základě, a aby čas prožitý
v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a
zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Dítě se
prostřednictvím vzdělávacích aktivit postupně rozvíjí v základních dovednostech ke svým
optimálním možnostem tak, aby se samo cítilo úspěšné.
V mateřské škole pracujeme podle modelového programu Kurikulum podpory
zdraví. Naším cílem je především vytvoření zdravého prostředí, výchova dětí ke
zdravému životnímu stylu a otevřené partnerství, což je spolupráce se sociálními i
odborným i partnery s důrazem především na rodiče dětí.
V tomto školním roce jsme se zapojili do programu Zkus to zdravě, kde se děti
prakticky seznamují se zdravým životním stylem. V říjnu to byla pohádka Zdravík
a zvířátka z kouzelného lesa, v listopadu pak Jak se Zdravík skamarádil
s Jedlíkem. Od měsíce února pak budou pravidelně probíhat i cvičení se
Zdravíkem a Jedlíkem.
Také jsme se zapojili do programu Bezpečná školka. Cílem je vytvořit bezpečné
prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí. Program zaměřujeme dvěma směry
– vytvořit ve školce a v okolí bezpečné prostředí a začlenit výchovu k bezpečí do
praxe školy. Po vyhodnocení rizik a následném auditu můžeme rodiče ujistit, že
naše mateřská škola splňuje náročné požadavky kladené na bezpečnost a zdraví
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jejich dětí a již brzy získáme certifikát Bezpečná školka s Ufíkem. Více informací na
https://www.bezpecneskolky.cz/.
Od nového roku bychom chtěli dojíždět do solné jeskyně do Blanska. Pravidelné návštěvy
solné jeskyně způsobují pozitivní změny v organismu, kterých není možno v takto krátké době
dosáhnout žádným jiným dosud známým způsobem. Jedna návštěva nahrazuje 2 až 3 dny u
moře. Opakovaný pobyt v jeskyni působí preventivně a pomáhá při léčbě např. horních a
dolních cest dýchacích, zažívacích problémů nebo poruchy imunity dětí. Také bychom chtěli
pravidelně dojíždět na plavání do ZŠ Sloup. Snažíme se pro zdraví a bezpečnost dětí dělat
maximum. Chceme totiž, aby všechny činnosti, které pro děti připravujeme, byly velkým
přínosem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády
vzpomínaly, a aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly
ohleduplné ke svému okolí.
Blíží se nejkrásnější svátky v roce. Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to vše patří k
Vánocům a tak mi dovolte, abych za celý kolektiv MŠ Vám popřála, ať jsou letošní Vánoce těmi
nejhezčími.

Ilona Jurková, ředitelka MŠ

Tělovýchovná jednota Šošůvka
Kopaná
A tým:

Po hektickém konci minulé sezóny, kdy jsme až do posledního kola bojovali o záchranu
v soutěži, jsme vstupovali do nového ročníku 2017/18 s nepříliš vysokými ambicemi. Současná
situace ve fotbale, hlavně u vesnických oddílů, není příliš dobrá. Chybí mládežnické celky, tím
pádem i hráčská základna. Není to samozřejmě jen problém Šošůvky. Dát dohromady aspoň
patnáct fotbalistů je čím dál těžší pro většinu oddílů na okrese. Tím pádem možnost posílení
znamená oslabení někoho dalšího, což se žádnému mateřskému oddílu nelíbí. Tudíž co se týká
posil, tak svoji činnost obnovil Filip Furch (ten se však poměrně záhy zranil a moc toho
neodehrál), z Vysočan se vrátil Luboš Bezděk, ale naopak jsme přišli o Jana Kuchaře (který
přerušil kariéru) a Luďka Sehnala (ten byl pro změnu studijně mimo ČR). I přesto nelze
podzimní část hodnotit vyloženě špatně. Jsou zde sice výsledkové excesy typu Ráječka,
Lipůvky nebo Olešnice, ale dokázali jsme nakonec získat 17 bodů, což nás řadí na 8. místo
velice vyrovnané tabulky. Bohužel stejně jako v loňském ročníku nás trápí defenzivní činnost a
co do počtu obdržených branek jsme nejhorší v soutěži. V ofenzivě spoléháme hlavně na Marka
Krátkého, který je se 14 vstřelenými brankami prozatím druhým nejlepším střelcem okresního
přeboru. Rozhodně nás na jaře nečeká nic lehkého, odstup od mužstev v sestupové oblasti není
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velký a bude hodně záležet na samotném přístupu hráčů, jak k jednotlivým zápasům, tak hlavně
k tréninkové přípravě.
Výsledky v podzimní části:
Olomučany - Šošůvka
1:1
Šošůvka - Skalice
6:5
Doubravice - Šošůvka
1:4
Šošůvka - Rudice
2:3
Letovice - Šošůvka
4:1
Šošůvka - Lipůvka
0:5
Šošůvka - Sloup
5:3
Šošůvka - Adamov
4:3
Ráječko B - Šošůvka
6:0
Šošůvka – Boskovice B
1:3
Šošůvka – Černá Hora
0:3
Bořitov - Šošůvka
4:5
Sloup - Šošůvka
1:1
Olešnice - Šošůvka
9:1
Průběžná tabulka OP 2016/17
1. Černá Hora
14
13
0
2. Boskovice B
14
10
2
3. Olešnice
14
10
1
4. Olomučany
14
8
2
5. Rudice
14
8
1
6. Skalice A
14
7
0
7. Letovice
14
6
0
8. Šošůvka
14
5
2
9. Bořitov
14
5
1
10. Ráječko B
14
5
0
11. Adamov
14
4
2
12. Sloup
14
4
1
13. Doubravice
14
3
2
14. Lipůvka
14
3
0

(0 : 1)
(2 : 1)
(0 : 2)
(0 : 2)
(1 : 1)
(0 : 2)
(0 : 1)
(1 : 2)
(3 : 0)
(0 : 2)
(0 : 2)
(3 : 4)
(0 : 1)
(4 : 0)
1
2
3
4
5
7
8
7
8
9
8
9
9
11

Maňoušek
Krátký 4 a Bezděk 2
Krátký 2, Maňoušek a Knödl
Dvořáček a Krátký
Krátký
Krátký 2, Mikulášek, Knödl a Bezděk
Krátký, Doležel, Knödl a vlastní
Doležel
Krátký 2, Knödl 2 a Wágner
Krátký
Knödl
49:16
39:23
47:27
39:32
37:21
47:41
29:37
31:51
27:35
32:39
30:43
25:41
20:29
32:49

39
32
31
26
25
21
18
17
16
15
14
13
11
9

Mladší přípravka 4+1:

Po ukončení činnosti starších žáků (z nedostatku hráčů), když tři z kluků pokračují
s fotbalem v blízkém Lipovci, jsme bez mládežnického celku nezůstali. Založili jsme mladší
přípravku, která je složena z dětí ze Šošůvky a Sloupu. Původně měli u nás hrát děti i z Ostrova,
ale prozatím zvolili samostatnou cestu. Přes počáteční obavy, zda vůbec bude ze strany dětí
(a i rodičů) zájem, jsme byli mile překvapeni. Tréninků se zúčastňuje kolem patnácti dětí od pěti
do devíti roků a hrajeme i oficiální soutěž. Dětí neubývá, ba právě naopak, což je jen dobře.
Hlavním trenérem týmu je Petr Mikulášek, kterému asistují Igor Potocký a Stanislav Šindelka.
Navíc kluci už dokázali pár zápasů vyhrát, což je může jen povzbudit. Ale pořád tvrdím, že
v těchto kategoriích o výsledky až tak moc nejde. Hlavní je, že si děti našly cestu k fotbalu
(potažmo ke sportu vůbec). Pokud je to bude držet, tak to má smysl. Takovými „tahouny“ týmu
jsou Marek Odehnal, který nastřílel 39 branek, a David Mikulášek, jenž rozvlnil síť 23x. Ovšem
pochválit musím úplně všechny. Na dětech je vidět velké zlepšení a určitě bude stát za to, když
si na jaře najdete chvíli a na některý ze zápasů se přijdete podívat.
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Tabulka ml. přípravky po podzimu 2017:
1. Ráječko
18
16
2. Jedovnice A
18
15
3. Blansko A
18
15
4. Lipůvka
18
14
5. Kunštát/Žijeme hrou A 18
13
6. Rájec A
18
12
7. Olomučany
18
12
8. Letovice
18
11
9. Vysočany
18
11
10. Boskovice A
18
9
11. Boskovice B
18
6
12. Černá Hora
18
6
13. Kunštát/Žijeme hrou B 18
4
14. Šošůvka
18
5
15. Knínice
18
5
16. Jedovnice B
18
4
17. Benešov/Kořenec
18
2
18. Blansko B
18
1
19. Rájec B
18
0

0
2
0
1
2
1
0
2
0
2
1
0
3
0
0
0
2
1
3

2
1
3
3
3
5
6
5
7
7
11
12
11
13
13
14
14
16
15

221:61
192:62
187:77
159:65
158:93
205:99
97:81
152:91
117:65
176:110
113:141
87:131
97:144
83:139
125:195
88:161
57:227
54:225
30:231

48
47
45
43
41
37
36
35
33
29
19
18
15
15
15
12
8
4
3

Stolní tenis
Do soutěží ve stolním tenisu jsme poprvé v historii přihlásili hned pět družstev. Áčko
působí v krajské soutěži, ostatní čtyři naše týmy v soutěžích okresních.
Šošůvka A:
Áčko je nováčkem v krajské soutěži KS I. Po vítězství v předchozím ročníku KS II
poznáváme kvalitu této vyšší soutěže. Škoda hned prvního zápasu, kdy jsme prohráli
s Řeznovicemi C 8-10. Pak sice remizujeme v Mokré, ale celkově se nám moc nevede. První
výhry dosáhneme až v 5. kole, když přehrajeme Znojmo-Únanov C v poměru 10-8. Nakonec
v první polovině soutěže dosáhneme na 3 výhry a jednu remízu. V posledním utkání
kalendářního roku navíc ztratíme dobře rozehraný zápas v Řeznovicích (8-10), a tak je jasné, že
hlavním úkolem pro naše hráče bude snaha udržet tuto soutěž i pro další ročník. Našim
nejlepším hráčem je Luboš Bezděk, kterému patří 8. příčka mezi jednotlivci v celé soutěži
s úspěšností těsně pod 75 %. Bohužel další naši hráči, ať už Libor Kutil, Jirka Obalil nebo Šimon
Kutil, zůstávají co do úspěšnosti pod 50 % a jejich body pak chybí. Působnost v našem oddíle
prozatím přerušil Štěpán Konečný, a tak co by náhradníci jsou připraveni Marek Krátký a Leoš
Dvořák. Hodně důležitý bude hned první zápas v roce 2018. To v sobotu 13. ledna hostíme od
17.30 h v přímém souboji o záchranu družstvo z Mokré.
Utkání TJ Šošůvka A:

Průběžná tabulka Ks I:

Šošůvka A - Řeznovice C

8 : 10

1. Slatina - Brno B

12 11 0

1 0 70:112 45

Mokrá A - Šošůvka A

9:9

2. Rebešovice A

12 10 1

1 0 117:64 43

10 : 5

3. Zbraslavec A

12

9 1

2 0 112:63 40

Šošůvka A - Rebešovice A

3 : 10

4. Ivančice A

12

9 1

2 0 111:67 40

Šošůvka A - Znojmo Únanov C

10 : 8

5. Hlubočany A

12

8 0

4 0 102:78 36

Holásky B - Šošůvka A

10 : 4

6. Znojmo- Únanov C 12

6 0

6 0

Slatina B - Šošůvka A

10 : 3

7. Řeznovice C

12

4 1

7 0 87:103 25

Šošůvka A - Blansko C

10 : 5

Šošůvka A - Zbraslavec A

3 : 10

8. Holásky B
9. Šošůvka A

12
12

4 0
3 1

8 0
79:95 24
8 0 76:107 22

Ivančice A - Šošůvka A

10 : 3

10. Blansko C

12

3 0

9 0 70:104 21

Tišnov B - Šošůvka A

5 : 10

11. Mokrá A

12

2 1

9 0 70:112 19

Řeznovice C - Šošůvka A

10 : 8

12. Tišnov B

12

0 0 12 0 25:120 12

Hlubočany A - Šošůvka A

14

97:94 30
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Šošůvka B:
Béčko hrající RP I se drží v popředí tabulky. Ne vždy nastoupí v optimální sestavě, což
se pak projeví na výsledku. Postupové ambice nemáme, se záchranou bychom problémy mít
rozhodně neměli. Prozatímní 3. místo v soutěži odpovídá našim momentálním možnostem.
Družstvo nastupuje nejčastěji v sestavě Leoš Dvořák, Jarda Ševčík, Aleš Zouhar a Marek
Krátký. Vypomoci může ještě Šimon Kutil, případně některý z hráčů C týmu. Nejlépe si zatím
vede Leoš Dvořák, kterému patří co do úspěšnosti 8. místo v soutěži.
Šošůvka C:
Céčko dokázalo během dvou sezón 2x postoupit, ale současná soutěž RP II se zdá být
výkonnostním stropem. Držíme se ve spodní části tabulky a problémem je sladit vyrovnanost
výkonů v jednotlivých zápasech. Zatím se nám to povedlo pouze 2x, což znamenalo dvě výhry.
Každopádně cílem je záchrana v soutěži, ale bude to velmi těžké. Céčko nastupuje nejčastěji
v sestavě Aleš Zouhar (ten je také s procentuální úspěšností 71 % nejlepším hráčem družstva)
Radek Petlach, Josef Mikulášek, Josef Čupr a Stanislav Šindelka st.
Šošůvka D:
V základní soutěži RS II máme letos dva týmy. Déčko má ty nejvyšší ambice, čemuž
odpovídá jednak složení družstva, a pak také současné postavení. V tabulce nám bez ztráty
bodu patří 1. místo, které bychom chtěli udržet až do konce sezóny. Ve svém středu má
družstvo dva procentuálně nejúspěšnější hráče celé soutěže Stanislava Šindelku st. a Petra
Doležela, kterým zdatně sekundují Stanislav Šindelka ml. a Jaroslav Valach. Posledním členem
týmu je Filip Furch.
Šošůvka E:
V téže soutěži působí i naše éčko. To je po dlouhých letech složeno prakticky jen z žáků
s úkolem sbírat zkušenosti. V tabulce to zatím není na nějaké vyskakování, ale dost často k více
bodům chybí jen štěstí. Nejúspěšnějším hráčem týmu je František Dujka ml. a dále zde působí
Ondra Hloušek, Libor Kučera a Petr Mrázek ml.
Průběžné tabulky okresních soutěží:
RP I – Šošůvka B:

RS II – Šošůvka D + Šošůvka E:

1.

Kunštát A

12 11 1

0 0 119:43

46

1.

Šošůvka D

10 10 0

0 0 143:36 40

2.
3.

Křetín A
Šošůvka B

12 11 0
12 7 2

1 0 116:49
3 0
96:79

45
35

2.

Vísky A

10

9 0

1 0 145:35

37

3.

Okrouhlá C

10

7 1

2 0 122:58

32

4.

Zbraslavec C

12

7 1

4 0

91:73

34

4.

Křetín D

10

7 0

3 0 123:57

31

5.

Žďárná A

12

6 2

4 0 103:70

32

5.

Bořitov C

10

7 0

3 0 119:61

31

6.

Rájec B

12

6 1

5 0

90:91

31

6.

Suchý A

10

7 0

3 0

94:86

31

7.

Rohozec A

12

4 2

6 0 82:103

26

7.

Křetín E

10

6 0

4 0

98:82

28

8.

Vysočany A

12

4 1

7 0

85:98

25

8.

Štěchov A

10

5 1

4 0 103:77

26

9.

Svitávka A

12

3 1

8 0 78:105

22

9.

Žďárná D

10

4 0

6 0 57:123

22

10. Letovice A

12

3 1

8 0 78:109

22

10. V. Opatovice D

10

2 1

7 0 73:107

17

11. Veselice A

12

2 2

8 0 60:102

20

11. Olešnice B

10

1 1

8 0 50:130

14

12. Olešnice A

12

1 0 11 0 41:117

15

12. Suchý B
13. Šošůvka E

10
10

1 1
1 0

8 0 45:135
9 0 31:149

14
13

14. Velenov C

10

0 1

9 0 56:124

11
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RP II – Šošůvka C:
1.

V. Opatovice A

8 8 0 0 0 104:40

32

2.

Boskovice B

8 6 0 2 0

83:61

26

3.

Brumov A

8 6 0 2 0

93:51

26

Z činnosti TJ

Stejně jako každý rok, tak i letos proběhly
v
Šošůvce
(tentokrát na přelomu měsíce září a
4. Bořitov A
8 5 0 3 0
92:52 23
října) tradiční Václavské hody. I díky svátku sv.
5. KST Blansko E
8 5 0 3 0
64:80 23
Václava jsme je měli o nějaký ten den delší.
6. Rohozec B
8 4 0 4 0
69:75 20
Začalo se již ve středu taneční zábavou se
7. Okrouhlá A
8 3 1 4 0
65:79 18 skupinou Arcus. Po dni volna, který vyplnil
8. Vysočany B
8 3 1 4 0
68:76 18 příznivcům sportu atraktivní duel se sousedním
9. Křetín B
8 2 1 5 0
67:77 15 Sloupem, čekala na mladší generaci další taneční
10. Šošůvka C
8 2 1 5 0
58:86 15 zábava, tentokrát se skupinou Arcus. To, že byly
11. Kunštát B
8 2 0 6 0
63:81 14 letošní hody opravdu nabité, svědčí i sobota. Po
12. Voděrady A
8 0 0 8 0 38:106
8 fotbalovém střetnutí s Adamovem byla možnost
návštěvy slavnostní mše svaté nejen u příležitosti
našich hodů, ale taktéž věnované výročí 15 let od vysvěcení kaple. No a podvečer již patřil
zábavě v místním kulturním domě. Nejprve předtančení stárků i dětské chasy, pak „taneček“ za
doprovodu hudebního tělesa Trní na větvi. Neděle již byla takovým vyvrcholením s tradičním
krojovaným průvodem, panem rychtářem, paní rychtářkou i s panem písařem a dalšími. Hody se
vskutku vydařily i co se týká počasí, které se umoudřilo den před našimi slavnostmi a pohoršilo
zase den po nich. Ale asi si ty slunečné dny zasloužili všichni ti, kteří se na organizaci podíleli.
Přes paní Marii Cibulkovou, která stejně tradičně, jako máme hody, připraví veškeré kroje, až po
dobrovolníky, kteří obsadí prodejní místa. A mohl bych skutečně jmenovat členy všech složek
v obci, protože bez jejich pomoci by v dnešní době tak rozsáhlá akce ani uspořádat nešla.
Poděkoval bych jmenovitě Elišce Michlíčkové ml., která již tradičně nejen stárky připravuje, ale i
sama vystupuje. Letošní složení stárků bylo mezi domácími a přespolními tak půl na půl. Není
jednoduché si najít čas k nácviku. A už vůbec není snadné jít veřejně vystoupit. Všichni ti, kteří
dokážou jít takhle „s kůží na trh“, ať už z řad stárků, dětské chasy nebo v kostýmech či krojích, si
zaslouží uznání. Nejen proto „že fakt byli dobří“…., ale také proto, že jsou ochotni pro ostatní
udělat něco, co přispěje k jejich k zábavě.
Z dalších akcí mohu připomenout prázdninové fotbalové utkání mezi Dědinou a Bránou.
Bohužel toto klání konané pod záštitou oddílu malé kopané TJ K20 silně ovlivnilo počasí, ale to
je věc, se kterou se málo co dá dělat. Příští rok nám počasí snad bude nakloněno více.
To, že jsme si pěkné počasí vybrali hlavně na hody, mělo možná příčinu i v deštivém dni
v předvečer státního svátku 28. října. Lampiónový průvod měl zakončení na fotbalovém hřišti, a
tak všechny účastníky, které neodradilo ani počasí, zahřála alespoň klobáska a horký čaj.
Že všechno není jen „uplakané“, jsme se mohli přesvědčit v první adventní neděli.
Rozsvěcování vánočního stromu, které jsme pořádali ve spolupráci s obcí a KDU-ČSL, přilákalo
početnou návštěvu. Vystoupení dětí z mateřské školy i Šošůvské scholy bylo moc pěkné. A
nakonec se vypil nejen vánoční punč, ale dokonce všechen čaj, v případě dospělých proložený
nějakou tou „štamprdličkou“.
V průběhu druhé poloviny roku proběhla také investiční akce, která zahrnovala zateplení
fotbalových kabin včetně výměny klempířských prvků. Na tuto stavbu jsme obdrželi od
Jihomoravského kraje dotaci ve výši 200 000 Kč. V rámci prací ve sportovním areálu došlo také
zateplení místního bufetu Krmelec včetně výměny podlahy a opravy střechy. Byl zbudován
taktéž nový chodník. Obě budovy tak změnily svoji vizáž, což po tolika letech určitě potřebovaly.
Celkové náklady na obě budovy a okolí činily nakonec 470 000 Kč. Poděkování za podporu patří
také zastupitelstvu obce Šošůvka, které schválilo dotaci na tuto investiční akci ve výši 200 000
Kč.
Na závěr se ještě vrátím ke sportu. Na konci roku nás čekají dva turnaje ve stolním tenisu
pořádané v místním kulturním domě. V úterý 26. prosince se představí v rámci 43. ročníku
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VÁNOČNÍHO TURNAJE registrovaní stolní tenisté. Očekává se tradičně kvalitní obsazení, které
bude zárukou výborného stolního tenisu. Začíná se v 9 hodin.
V sobotu 30. 12. 2017 nás čeká turnaj neregistrovaných. Ten začne prezencí již od 9.30 hodin
a od 10.15 h by se měla začít hrát první utkání. Opět budeme hrát ve dvou kategoriích, a to
mužů i žen. Každým rokem je zájem hráčů i hráček větší, takže se necháme překvapit, co letos.
Mládež do 15 let mají účast zdarma, startovné do mužské kategorie činí 60 Kč a do ženské pak
30 Kč. V ceně startovného je samozřejmě drobné občerstvení.
Po několika letech se letos nebude konat turnaj v sálové kopané. Zájem byl rok od roku
nižší (hlavně ze strany místních), a tak musí vzít milovníci fotbalu za vděk venkovním střetnutím,
který pořádá oddíl malé kopané TJ K20 25. prosince 2017 na svém hřišti pro malou kopanou.
Závěrem bych chtěl všem občanům popřát příjemně prožité Vánoce a úspěšný rok 2018.
Za výkonný výbor TJ Stanislav Šindelka

Malá kopaná TJ K20
Letošní sezóna byla sezóna, která nesla nádech obměny na postu vedoucího mužstva,
nový vedoucí se ujal vedení s vervou a svůj úkol zvládl skvěle. Podařilo se mu udržet ozubené
kolo borců z K20 stále v soukolí soutěží Svazu malého fotbalu okresu Blansko. Nesl štít K20
hrdě a pevně. Přestal, jak sám říká, hýčkat náš tým a začal z nich vychovávat pořádný chlapy,
kteří se s nikým a s ničím nes....
V roce 2017 se nám podařilo uhájit čest v páté lize, i když to mnohdy vypadalo všelijak.
Opět se ovšem ukázala soudržnost K20, která i přes mnohé nezdary a těžké chvíle dál brázdí
vody malé kopané.
Při pohledu na tabulku by se mohlo zdát, že náš výsledek v letošní sezoně není
uspokojivý. Jak je ovšem dobrým zvykem v K20 každý výsledek je dobrý. Stejně tak 10. místo je
hodné oslavy. Jak moc bylo umístění v tabulce cenné, se vždy pozná až na závěrečné. No a
nutno podotknout, že udržení se v 5. lize pro nás bylo velice cenné.
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Se ziskem 18 bodů jsme obsadili krásné 10. místo. Vstřelili jsme ovšem krásných 41
branek a obdrželi pouze 4 branky na zápas. Pokud se pokusíme si vyjádřit jakýsi průměrný
výsledek proti průměrnému soupeři, pak po odečtení kompenzačního koeficientu a přičtení
zbytku z loňských sezón, pak by náš výsledek byl vítězství 8 : 3. Ve skutečnosti ovšem je 2:4.
Další zajímavý statistický údaj je následující. Pojmenoval jsem ho „Nutné prodloužení
sezony k dohnání prvního s absencí vítěze soutěže“. Tento statistický údaj,
zjednodušeně vysvětluje, o kolik kol by musela být prodloužena sezóna, aby se nám podařilo
získat o dva body více jako vítěz soutěže. Sezóna by tedy musela být prodloužena pouze o 54
kol. Toto číslo nás ovšem vůbec nezneklidňuje.
Závěrem bych rád poděkoval všem členům K20 za práci a zodpovědný přístup k
pořádaným akcím, dále bych rád poděkoval TJ Šošůvka za podporu. K20 přeje všem pohodové
Vánoce a příjemný vstup do roku 2018.
Na úplný závěr bych rád pozval příznivce fotbalu na tradiční vánoční fotbálek na hřišti 25.
12. 2017 od 10 hodin, pokud máte chuť si zahrát, tak 9.30 v kabinách a jdeme na to.
Za TJ K20 Petr Sehnal

Z činnosti ZO Českého svazu včelařů Sloup
Na listopadové členské schůzi jsme se nejvíce zabývali hodnocením končícího se roku a
nezbývá nám konstatovat nic jiného, než že tento rok byl pro včelaře špatný. Jak jsem již uvedl
v minulém zpravodaji, včelstva oslabila pozdní snůška těžce stravitelného melicitózního medu a
celkově byl začátek jara pro rozvoj včelstev nepříznivý. Z těchto důvodů došlo k oslabení
včelstev, některým včelařům dokonce zahynula včelstva všechna. A to se promítlo do následné
produkce medu, která byla třetinová oproti předešlým rokům. Dobrou zprávou ale je, že díky
usilovné péči a snaze včelařů se podařilo početní stavy doplnit a tím předejít nežádoucím vlivům
na přírodu. Dále bylo nařízeno provést ve dvou obcích naší organizace (Sloupu a Žďárné)
preventivní vyšetření na výskyt včelího moru, který se vyskytl v našem okresu. Postupně se
tomuto vyšetření podrobí i ostatní obce.
Také jsme se v průběhu roku zúčastnili různých kulturně-společenských akcí. Mohli jste
se s námi setkat na velikonočním jarmarku a medobraní ve Veselici, medobraní v Housku a
Sloupu, medobraní a při výrobě vánočních ozdob v MŠ Petrovicích. V Šošůvce pak v
pohádkovém lese a na předvánočním posezení.
A abyste měli představu, kolik nás v organizaci je a o kolik včelstev se včelaři starají,
přidám pár čísel. V ZO Sloup působí 59 včelařů, kteří se starají o 481 včelstev. 26 včelařů se
stará o 5 včelstev, 21 včelařů o 6 – 10 včelstev, 3 včelaři o 11-15 včelstev a 9 včelařů o více než
16 včelstev.
Na závěr bych chtěl popřát všem našim občanům příjemné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví v roce 2018.
Za ZO Českého svazu včelařů Sloup Pavel Zukal
Český zahrádkářský svaz, pobočný spolek Základní organizace Šošůvka
V letošním roce uplynulo 60 roků od založení Českého zahrádkářského svazu. Hlavní
oslavy proběhly 7. října 2017 na výstavě Flora Olomouc. Během oslav se uskutečnily odborné
přednášky se zahradnickou a ovocnářskou tématikou. 8. října se konalo slavnostní zasedání
republikové rady ČSZ, kde byly předány medaile za rozvoj zahradnického hnutí.
V současné době je v ČSZ organizováno téměř 130 000 členů. Na okrese Blansko je to
více jak 1 200 členů. Naše základní organizace v příštím roce 2018 oslaví 40 roků od svého
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založení. První kroky k založení ČSZ v Šošůvce se uskutečnily v bývalém pohostinství u
Hasoňů na Bráně., kde se sešel přípravný výbor. Toto setkání se konalo 23. listopadu 1977. Na
tomto setkání se rozhodlo o termínu ustavující schůze. Tato ustavující schůze ČSZ v Šošůvce
se poté konala 10. února 1978 v 10 hodin v kulturním domě. Schůze se zúčastnilo 26 občanů a
3 členové Okresního výboru ČSZ Blansko. Na schůzi byl zvolen výbor ČSZ ve složení:
předseda Krátký Jindřich - č. p. 41, jako jednatel Stloukal Josef – č. p. 154, dalšími členy výboru
byli zvoleni Štěpaník Jiří – č. p. 162, Keprt Václav – č. p. 127, Ševčík Jan – č. p. 79, Kuběna
Rudolf – č. p. 106, Sedlák Josef – č. p. 166 a Šamalík Jan – č. p. 69. Po široké rozpravě a
vystoupení zástupců OV ČSZ všichni schválili význam této dobrovolné organizace.
V současné době má naše Základní organizace 29 členů, z toho je 5 žen. V letošním roce
jsme nemoštovali, protože byla velmi malá úroda ovoce. Několik našich členů provádí
prořezávání stromů u silnice pod dědinou. Podpora od obecního zastupitelstva nám pomáhá
v naší činnosti.
Do Nového roku přejeme všem našim členům i ostatním spoluobčanům hodně zdraví,
štěstí, pohody a spokojenosti v osobním životě.
Za výbor ČZS ZO Šošůvka Rudolf Sedláček

Historie Svazu tělesně postižených Sloup – Šošůvka
Vážení čtenáři, ráda bych vás všechny informovala o historii svazu STP.
Svaz tělesně postižených Sloup – Šošůvka původně nesl jméno Svaz invalidů, byl
založen již v roce 1970 a sdružoval tyto obce: Šošůvku, Holštejn, Ostrov u Macochy, Vysočany,
Lipovec, Petrovice, Žďár, Suchdol, Veselici a Vavřinec. Později se Lipovec osamostatnil, novou
organizaci vytvořil Ostrov a Vysočany, z obce Holštejn přešli někteří lidé buď do Lipovce, nebo
do Ostrova.
Ve Svazu tělesně postižených tak zůstal zbytek vesnic minimálně do roku 1985.
Podle pamětníků se kolem roku 1985 nebo 1987 (na přesném letopočtu se pamětníci neshodli)
organizace opět rozdělila. Vavřinec a přidružené vesnice (Petrovice, Žďár, Suchdol, Veselice)
založily svoji organizaci. Z původní organizace zůstal jen Sloup a Šošůvka. V téže době se
Svaz přejmenoval na Sdružení zdravotně postižených a již o tři roky později se oddělily tyto
pobočné organizace: Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz sluchově postižených,
Svaz nevidomých, Svaz tělesně postižených. Všechny organizace pracovaly dále pod hlavičkou
místní smíšené organizace, která podléhala okresnímu výboru. V roce 2003 proběhla
transformace svazů, každý svaz z výše jmenovaných dostal svoje IČO a nový název (Svaz
tělesně postižených v ČR, místní organizace Sloup – Šošůvka, zkráceně MO STP). V této době
se do organizace přihlašují zájemci z Vysočan. Opět proběhla změna v názvu, na MO STP
občanské sdružení (o. s.) spadající pod ministerstvo vnitra. V roce 2014 nastala opět změna, z
o. s. na zapsaný spolek (z. s.) spadající pod ministerstvo spravedlnosti. Naše organizace má
členy z Vysočan, Šošůvky, Sloupu, Brna, Lipůvky.
Za zmínku stojí připomenout si předsedy a hospodáře naší organizace od začátku
fungování svazu, i když neznáme funkční období bývalých předsedů, nejsou nikde
zaznamenána a ani nemáme kde pátrat, neboť archiv i kronika se vůbec nenašly.
Předsedové: paní Fabiánková – Sloup, pan Meluzín – Vavřinec, pan Dvořáček – Petrovice, pan
Procházka – Žďár, pan Paděra – Sloup, pan Sedlařík – Sloup, pan Klimeš – Sloup, pan Nečas –
Sloup, paní Filoušová – Šošůvka (dodnes).
Hospodáři: pan Mikulášek – Žďár, paní Lepková – Sloup, pan Grim – Sloup, paní Kašpárková –
Šošůvka, paní Sedláková – Šošůvka, paní Bc. Tichá Msc. – Brno (dodnes). V roce 1987 měla
organizace 42 členů, v letošním roce máme členů 150.
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V minulosti (před rokem1989) byly jediným zdrojem příjmu peníze z členských příspěvků
a některý rok i lesní brigády (vysázení určitého počtu lesních stromků). V posledních letech nám
vychází vstříc obce Sloup, Šošůvka, Vysočany. Jejich zásluhou můžeme organizovat různé
akce, např. ozdravné pobyty, poznávací zájezdy, přednášky a návštěvy našich jubilantů místní
organizace STP. V této činnosti
budeme nadále pokračovat.
Věřím, že se současný trend
rozvoje organizace a její úspěšný
chod se bude i nadále rozvíjet a
aktivity organizace budou
k dispozici všem členům i
nečlenům tak, jako doposud. Dále
věřím, že neustále se měnící
legislativní opatření jsou již za námi
a my budeme mít klid a více času
na naši práci.
Jménem místní organizace
přeji všem radostné a svátky
vánoční a v roce 2018 hodně
úspěchu a pevné zdraví. Všem
přeji příjemné dny.

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
A.Maurois.
Marie Filoušová, předsedkyně MO STP
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