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ČOV a kanalizace
Projekt řeší vybudování splaškové kanalizace v obci Šošůvka, doplnění kanalizace
v obci Sloup a rekonstrukci a intenzifikaci stávající ČOV na velikost, která odpovídá
soustředění znečištění z těchto obcí. Tato stavba významně přispěje ke zlepšení životního
prostředí v obci a jejím okolí.
Odpadní vody z obce jsou v současné době odváděny trativody, dešťovou kanalizací,
příkopy a zasakují do půdního horizontu bez čištění. Obě obce se nacházejí v systému
Moravského krasu, a právě tyto vody a splašky ohrožují tento významný region. Špinavá
voda totiž rozpouští v podzemních jeskyních krápníkovou výzdobu a zabíjí citlivé živočichy.
Navržená kanalizace bude odvádět pouze odpadní vody – tedy odpadní vody
z koupelen, WC, prádelen, kuchyní apod.
Do splaškové kanalizace nesmí být odváděny dešťové vody, vody z chlévů,
z mléčnic, zaolejované vody z mytí aut nebo vody z nějaké výroby – vody technologické.
Stávající kanalizace bude dál sloužit jako kanalizace dešťová.
Uvedená projektová dokumentace řeší v k. ú. Sloup provedení rozsáhlé rekonstrukce
a intenzifikace zařízení v převážné míře spočívající v přestavbě stávajícího objektu
mechanického předčištění, kde jsou situovány strojní česle, čerpací jímka splaškových vod,
čerpací stanice dešťových vod a separátor a pračka písku. Zcela nově bude vybudována
dešťová zdrž, objekt biologického čištění, kalové hospodářství a třetí stupeň čištění.
Úpravami stávající ČOV vznikne ČOV pro 2100 ekvivalentních obyvatel pro městys Sloup a
obec Šošůvku. Navrhovaná rekonstrukce a intenzifikace ČOV Sloup má po své realizaci
zajistit čištění odpadních vod přiváděných na ČOV tak, aby byly splněny požadavky vládního
nařízení ČR č. 229/2007 Sb., kterým se stanoví přípustné znečištění vod. Ve Sloupě je dále
navrženo vybudovat celkem 820,75 m gravitačních stok splaškové kanalizace, 508 m tlakové
kanalizace a 200,80 m veřejných částí 42 ks domovních přípojek, tj. 1529,55 m kanalizace.
V obci Šošůvka je navrženo vybudování 4675,25 m gravitační kanalizace, 833,80 m tlakové
kanalizace, 1156,40 m veřejných částí 250 ks domovních přípojek, tj. celkem 6665,45 m
kanalizace. Ve Sloupě jsou dále navrženy k vybudování jedna čerpací stanice, 28 ks
revizních šachet včetně 5 ks spadlišť a dvou kusů odlehčovacích komor na gravitačních
stokách. Na výtlačném potrubí budou vybudovány 3 ks šachet, 3 ks vzdušníků a 4 ks
kalníků. V Šošůvce jsou dále navrženy k vybudování 3 ks čerpacích stanic, 156 ks revizních
šachet a 6 ks spadlišť na gravitačních stokách a na výtlačném potrubí budou vybudovány 4
ks šachet. Součástí této stavby jsou i opravy komunikací Jihomoravského kraje a místních
komunikací po překopech, přípojky NN pro ČS a měrnou šachtu, přeložka sdělovacího
kabelu, příjezdové komunikace k ČOV včetně přípojky vody a oplocení.
Dne 2. 12. 2009 proběhl výběr dodavatele stavby. Vybráno bylo sdružení firem pod
hlavičkou SKANSKA CZ a. s. /firma SKANSKA CZ a. s., Dopravní stavby Brno s. r. o. a
EUROVIA Brno s. r. o./, cena díla 114,950.947,-- Kč bez DPH.
Od 1. 3. 2010 se stal „Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace“ plátcem
daně z přidané hodnoty. Navýšením DPH z 19 % na 20 % od 1. 1. 2010 došlo při ceně
akce 138,000.000,-- Kč vč. DPH k navýšení ceny o téměř 1,4 milionu korun. Tím, že jsme se
stali plátci DPH, se nás navýšení netýká.
Dne 31. 3. 2010 došlo k předání a převzetí staveniště a 1. 4. 2010 k zahájení prací na
stavbě: Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace.
Dne 12. 5. 2010 proběhlo vyhodnocení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru ve výši
13,104.323,-- Kč na spolufinancování projektu při pevné úrokové sazbě 4,52 %. Vybrána
byla Česká spořitelna, a. s.
Letošní rok je zřejmě poslední, kdy obce dostanou evropské dotace na stavbu
kanalizací a čistíren odpadních vod. Další šance bude až po roce 2013, ale dotace budou
mnohem chudší než nyní. Nic se nemění na tom, že obce do 2000 ekvivalentních obyvatel
musí mít kanalizaci a ČOV do roku 2015, ale to už bude Česko odkázáno pouze na vlastní
financování.
František Ostrovský, starosta
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šošůvka
ze dne 27. 1. 2010 dle zápisu č. 1/2010
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Stanislava Šindelku a Karla
Mikuláška a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky inventarizace majetku k 31. 12. 2009 včetně
zápisu a návrhu na vyřazení majetku ve výši 306.062,30 Kč.
4. Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zapojením do systému rozesílání varovných SMS.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu s obcí Sloup o podmínkách plnění povinné
školní docházky a úhradě neinvestičních nákladů Základní školy Sloup na rok 2010.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro SONS Blansko ve výši 1.000,-- Kč.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Vlastimila Nečase ml., Šošůvka 130 ve
výši 3.000,-- Kč.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemenu, stavba přeložka přípojky NN p. Lenka Šafaříková,
s firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku PK 762/1 k. ú. Šošůvka
manželům Janě a Janu Hudcovi, Šošůvka 16, vč. kupní ceny 15,-- Kč za 1 m2, jedná
se o část pozemku u domu č. p. 16, kterou užívají jako vjezd do garáže a vjezd na
dvůr na straně u č. p. 17.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 83/11 k. ú. Šošůvka Ing. Josefu
Nečasovi, Šošůvka 232, vč. kupní ceny 15,-- Kč za 1 m2, jedná se o pozemek
v sousedství jeho zahrady.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova na
výměnu oken v budově Mateřské školy v Šošůvce č. p. 185.

ze dne 24. 3. 2010 dle zápisu č. 2/2010
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje, že se na dnešním zasedání bude diskutovat ke
každému bodu programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Hudce a Ing. Mgr.
Lukáše Zouhara a zapisovatele paní Ševčíkovou Annu.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu s městem Blansko o podmínkách plnění
povinné školní docházky a úhradě neinvestičních výdajů základních škol na rok 2010.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu s obcí Vysočany o úhradě neinvestičních
výdajů základních škol na rok 2010.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2010. V rámci rozpočtu schvaluje
příspěvky na činnost pro Tělovýchovnou jednotu Šošůvka ve výši 220.000,-- Kč, pro
Občanské sdružení Šošůvská kaple Šošůvka ve výši 70.000,-- Kč, pro OS Šošůvská
kaple členský příspěvek 1.000,-- Kč, pro Myslivecké sdružení Hřebenáč se sídlem
Sloup ve výši 3.000,-- Kč, pro Základní organizaci Českého svazu včelařů Sloup,
Šošůvka ve výši 3.000,-- Kč, pro Místní organizaci Svazu tělesně postižených v ČR
Sloup a Šošůvka ve výši 4.000,-- Kč, pro Oblastní charitu Blansko ve výši 7.000,-- Kč,
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresek Sloup ve výši 2.000,-- Kč,
členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR ve výši 4.000,-- Kč.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový výhled na r. 2011 – 2012.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje na základě žádosti “Svazku vodovodů a
kanalizací “ měst a obcí se sídlem ul. 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO
49468952, zastoupeného jeho předsedou, panem Ing. Jindřichem Králem – vlastníka
“Vodohospodářského areálu ČS Šošůvka“ bezúplatný převod nemovitosti, vedené
doposud na LV číslo 10001 pro obec a k. ú. Šošůvka, okres Blansko, a to pozemku
p. č. 2491 (KN) – ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 228 m2 z vlastnictví
obce Šošůvka do vlastnictví obdarovaného “Svazku vodovodů a kanalizací “ měst a
obcí, IČO 49468952, se sídlem ul. 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice.
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Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy na pozemek p. č. 2491 (KN) –
ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 228 m2 mezi obcí Šošůvka a
“Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí se sídlem ul. 17. listopadu 138/14, 680
01 Boskovice.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje použití zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské
školy Šošůvka za rok 2009 ve výši 36.747,08 Kč takto: zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 36.747,08 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkupu, popřípadě 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.

Tělovýchovná jednota Šošůvka
Kopaná
Po skvěle zvládnutém konci podzimu jsme vstoupili velice dobře i do jarní části a prakticky již
po dvou odehraných kolech jsme mohli konstatovat, že v tomto ročníku určitě nebudeme mít
problémy se záchranou. Z dosavadních odehraných osmi zápasů jsme hned 6x zvítězili a
atakujeme jedno z nejlepších umístění v historii naší kopané za posledních 30 let. Škoda jen
dvou domácích zaváhání, kdy zejména to s Lysicemi bylo asi zbytečné. Z okresního přeboru
s nejvyšší pravděpodobností sestoupí Vavřinec, ale na cestě vzhůru je náš další regionální
soupeř – Vysočany. O postupu Blanska B do 1. B je již rozhodnuto. O tom, zda sestoupí
některé z blanenských družstev z kraje, rozhodnou závěrečná kola.
Dosavadní jednotlivé výsledky našeho celku na jaře 2010:
Šošůvka – Sloup
3:2
(1 : 1) Petlach M., Bezděk a Zouhar R.
Letovice – Šošůvka
1:2
(1 : 0) Musil a Sehnal L.
Šošůvka – Drnovice
0:6
(0 : 1)
Vavřinec – Šošůvka
0:2
(0 : 0) Doležel a Sehnal L.
Šošůvka – Jedovnice
3:1
(3 : 1) Krátký 2 a Zouhar R.
Doubravice – Šošůvka 1 : 2
(1 : 2) Petlach M. a Knödl
Šošůvka – Boskovice B 2 : 1
(1 : 1) Kuchař a Doležel
Šošůvka – Lysice
1:3
(1 : 1) Petlach M.
Žáci potvrzují své podzimní umístění ve středu tabulky a s největší pravděpodobností obsadí
nakonec vcelku slušné 7. místo. Po skončení sezóny opustí žákovský tým z věkových
důvodů 5 hráčů, takže budeme stát před otázkou, zda jsme schopni složit družstvo i na příští
sezónu. V Šošůvce působí žákovské družstvo už od roku 1975. Byla by škoda tuhle tradici
přerušit.
Dosavadní výsledky žáků:
Ráječko – Šošůvka
6:0
Kotvrdovice – Šošůvka 4 : 1
Šošůvka – Jedovnice
4:0
Rájec – Šošůvka
1:1
Šošůvka – Černá Hora 4 : 3
Blansko B – Šošůvka
5:0
Šošůvka – Blansko B
3:4
Šošůvka – Lipůvka
3:0

(3 : 0)
(3 : 0)
(4 : 0)
(1 : 0)
(2 : 0)
(3 : 0)
(0 : 1)
kont.

Šindelka S.
Šindelka S. 2, Ponomarenko E. a vlastní
Andrlík R.
Přibyl M., Furch F., Andrlík R. a Michlíček J.
Furch F. a Andrlík R.

Stolní tenis
OP1:
Po roční pauze se představila v nejvyšší okresní soutěži opět dvě naše družstva. Zatímco
naše áčko potvrdilo roli jednoho z favoritů a obsadilo 2. místo, tak béčko celkem
jednoznačně sestoupilo.
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Áčko nastupovalo nejčastěji v tomto složení: Luboš Bezděk, Leoš Dvořák, Jiří Obalil a
Jaroslav Ševčík. Nejlepší procentuální úspěšnost měli Luboš Bezděk: 92 % (44 vítězství ze
48 střetnutí) a Leoš Dvořák: 81 % (42/52).
Béčko odehrálo sezónu v dost často měněné sestavě, ale nejčastější složení bylo: Ivo Jakš,
Marek Krátký, Josef Mikulášek ml. a Ivo Sedlák. Co se týká úspěšnosti, tak to bylo o poznání
horší než u hráčů prvního družstva. Nejlépe na tom byl Ivo Jakš: 41 % (18/44) a pak Josef
Mikulášek: 31 % (16/52).
1 Boskovice A
16 15 0 1 0
216:72
46
2 Šošůvka A
16 12 1 3 0
184:104
41
4 Voděrady A
16 9
2 5 0
163:125
36
3 Žďárná A
16 8
1 7 0
156:132
33
5 Křetín A
16 7
3 6 0
159:129
33
6 Zbraslavec B
16 5
3 8 0
124:164
29
7 Rohozec A
16 6
3 7 0
126:162
31
8 Petrovice A
16 6
2 8 0
127:161
30
9 Vysočany A
16 5
4 7 0
128:160
30
10 Boskovice B
16 6
1 9 0
125:163
29
11 Rudice A
16 5
1 10 0
135:153
27
12 Šošůvka B
16 1
1 14 0
85:203
19
OS1:
Úspěšnou sezónu má za sebou naše céčko, kterému se podařilo z 2. místa postoupit do
vyšší soutěže. V průběhu tohoto ročníku nestačili naši hráči pouze na suverénní Olešnici,
jinak všechny další soupeře poráželi rozdílem třídy.
Nejčastější složení céčka bylo následující: Petr Doležel, Marek Krátký, Mirek Petlach a
Radek Petlach. Nejlepších výsledků dosahoval Mirek Petlach: 84 % (42/52) a Marek Krátký:
69 % (38/55).
1 Olešnice A
16 16 0 0 0
229:59
48
2 Šošůvka C
16 14 0 2 0
208:80
44
3 Letovice B
16 10 1 5 0
163:125 37
4 Rájec B
16 9
0 7 0
141:147 34
5 Bořitov B
16 6
3 7 0
142:146 31
6 Jestřebí B
16 7
0 9 0
137:151 30
7 Voděrady C
16 6
2 8 0
143:145 30
8 Němčice C
16 6
2 8 0
133:155 30
9 Lh. Rapotina A
16 5
1 10 0
114:174 27
10 Vysočany D
16 4
3 9 0
114:174 27
11 Velenov A
16 5
1 10 0
127:161 27
12 Vísky A
16 1
1 14 0
77:211 19
OS2:
Tak trochu podle očekávání si vedlo déčko. Spolu s hrajícím vedoucím Stanislavem
Šindelkou st. nastupovali nejčastěji žáci Filip Furch, David Keprt, Standa Šindelka a Michal
Zouhar. Cílem byla záchrana. A ta se nakonec v závěru i za pomoci Aleše Zouhara podařila.
Nejvíce zápasů s největší úspěšností odehráli Stanislav Šindelka st.: 91 % (31/34) a Michal
Zouhar: 62 % (24/39).
1 Vanovice C
13 11 0 2 0 145:89
35
2 Okrouhlá A
13 10 0 3 0 147:87
33
3 D. a H. Loučky B
13
8 1 4 0 141:93
30
4 Žďárná C
13
7 0 6 0 118:116 27
5 Bořitov C
13
6 1 6 0 126:108 26
6 Petrovice D
13
6 3 4 0 121:113 28
7 Šošůvka D
13
5 1 7 0 114:120 24
8 Chrudichromy A
13
4 2 7 0 87:147 23
9 Křetín E
13
4 0 9 0 100:134 21
10 Jasinov A
13
0 0 13 0 71:163 13
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Zprávy z TJ:
20. února 2010 proběhla volební valná hromada Tělovýchovné jednotky Šošůvka, na
které byl zvolen nový výkonný výbor TJ Šošůvka na funkční období 2010 - 2014. Výkonný
výbor TJ Šošůvka bude pracovat ve složení: Čupr Josef, Kunc Petr, Mikulášek Eduard,
Mikulášek Petr, Mynařík Zdeněk ml., Musil Zbyněk, Petlach Miloslav, Ing. Sedlák Ivo, Ševčík
Jaroslav, Šindelka Stanislav, Vymazal Milan, Zouhar Aleš a Ing. Zouhar Lukáš.
Na následující ustavující schůzi výkonného výboru TJ Šošůvka bylo volbou
rozhodnuto o těchto funkcích:
předseda TJ:
Stanislav Šindelka
místopředseda:
Aleš Zouhar
jednatel:
Petr Mikulášek
hospodář:
Zdeněk Mynařík
20. března 2010 se v kulturním domě uskutečnil turnaj neregistrovaných hráčů ve
stolním tenisu. Zúčastnilo se celkem 10 hráčů a pořadí na prvních třech místech bylo
následující:
1. Jaroslav Valach ml.
2. František Ostrovský
3. Dušan Krátký
Stanislav Šindelka

TJ K20 Šošůvka
Koncem loňského roku jsme s nadšením přihlásili nový tým šošůvské malé kopané
jménem K20 do Základní skupiny Malé kopané okresu Blansko. Na jaře letošního roku jsme
zahájili přípravy. Dali jsme do pořádku hřiště a pospravili branky. Naše éra začala přátelským
utkáním s rivaly z OSK Blansko. Jen těsně jsme nedosáhli na výhru (4:3). Poté nás čekalo
utkání v předkole o Pohár týdeníku ZRCADLO na domácím hřišti s týmem TJ Sokol Valchov
„A“. Zde jsme okusili, jak se hraje 4. liga. Tým o 3 soutěže lepší s námi neměl mnoho práce
(1:12). Před zahájením soutěže jsme si zvedli sebevědomí na týmu z Petrovic, který hraje o
soutěž výš (1:1). O týden později jsme vlétli do víru soutěžních utkání. Přes několik porážek
a jednu remízu jsme se dostali až k vysněné výhře. Tým, kterému jsme sebrali 3 body, byl
Moravská Chrastová (3:2). Věříme, že vítězných zápasů přijde časem víc.
Závěrem musím poděkovat všem hráčům, kteří dbají na docházku a jejichž výkony
jsou prozatím vyrovnané. Nemalý dík patří také TJ Šošůvka za podporu.
Petr Sehnal, K20 Šošůvka

SDH Šošůvka
Reportáž ze zákulisí šošůvských hasiček
Rok se nám s rokem sešel. A jak to tak na jaře bývá, začnou se dít na hřišti u
kulturního domu zvláštní věci. Jednou týdně se zde sejde parta mladých děvčat, která mají
pozitivní vztah ke sportu, a předvádí tady roztodivné věci. Voní barbus, cinkají koncovky,
šroubují se savice, rozmotávají se hadice, šplouchá a stříká voda, hrčí mašina a srážejí se
terče. Všichni jistě z mého popisu pochopili, že tady trénuje nově složené družstvo
šošůvských žen.
I když je potřeba pro požární útok sedm lidí, okolo trati pobíhá většinou víc nadšenců.
Pokud nepočítám pomocníky a diváky, je nás tam jedenáct. A teď už vám představím
samotné členy sestavy. Trenér zůstal stejný jako v loňském roce – Bohumil Nečas. V týmu
se ale udály obrovské změny. Z loňské původní sestavy zůstaly pouze tři ženy – Jana
Furchová, Lucie Fabiánková a Anna Ševčíková. Další členky tvoří trio loňských začátečnic,
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které vypomáhaly ke konci sezóny – Monika Kuchařová, Kamila Zouharová a Ivana
Zukalová. A čtyři nováčci – Tereza Němcová, Petra Hebronová, Tereza Tesařová a Hana
Zukalová. Některé z těchto děvčat nejspíš neznáte, je to tím, že nejsou ze Šošůvky, nýbrž z
Rájce - Jestřebí, Sloupu a Veselice. Na tomto místě by bylo záhodno také napsat, kdo bude
běhat na jakém postu. Ale vzhledem k tomu, že je nás docela dost, máme v plánu se na
závodech různě střídat a to i na úkor výsledku. Hodně z nás už si na tréninku vyzkoušelo víc
než jednu funkci, což se bude určitě hodit.
Trénovat jsme začaly letos začátkem března v kulturním domě, abychom si ještě dřív,
než sleze sníh, natrénovaly spojování koncovek a šroubování koše. Poté, když už nebyl
sníh, ale také žádné teplo, jsme chodily běhat. První trénink venku se vším všudy proběhl
19. dubna 2010. Moc se sice nepovedl, ale týden od týdne se pořád víc zlepšujeme. Máme v
plánu se aktivně účastnit seriálu závodů Velké ceny Blanenska. Rády bychom také objely
pár jiných závodů v okolí, kde bychom nasbíraly cenné zkušenosti. Fotografie a více
informací najdete na www.sdh.sosuvka.com.
Anna Ševčíková ml.

Mladí hasiči
V sobotu 15. května jsme se zúčastnili závodů ve Vavřinci. Soutěžili jsme ve štafetě
požárních dvojic a požárním útoku s vodou, které se hodnotily dohromady, a ve Vavřineckém
sedmiboji.
Za nepříliš slunečného počasí jsme vyjeli ráno v 7.15 osobními automobily. Po
zaregistrování u prezence obě družstva dostala startovní číslo devět. Následoval nástup a
krátká porada vedoucích. V 8.30 byli na startu první soutěžící.
Naši mladší žáci závodili nejprve v sedmiboji, kde s časem 94.20 s obsadili 3. místo.
Další přišel na řadu požární útok s vodou, ve kterém s časem 23.62 s skončili na prvním
místě. Nakonec byla zařazena štafeta dvojic, kterou běželi na dva pokusy. První čas byl
90.30 s + 10 trestných sekund a druhý pokus byl neplatný. Stačilo jim to na 5. místo. Celkově
se tedy umístili na 1. místě z 10 družstev.
Starší žáci začali štafetou dvojic. První čas byl 63.20 s a druhý 75.30 s. Průběžně to
bylo první místo v disciplíně. Dále startovali v sedmiboji, kde s časem 91.30 s obsadili 5.
místo. Jako poslední dělali svou oblíbenou disciplínu - požární útok. Ten ukončili s časem
19.26 s, což jim zajistilo první místo v disciplíně. Celkově se tedy umístili na skvělém 1. místě
z 11 družstev.
Z dosažených časů na požárních útocích se vyhodnocovala též Okrsková soutěž
žáků okrsku Sloup, která byla minulý týden zrušená. Obě naše družstva měla nejlepší časy,
a tak okrsek vyhrála. Na závěrečném nástupu jsme dostali krásné poháry, aspikový dort,
diplomy a sladkosti.
Složení družstva mladších žáků: Aneta Zouharová, Martin Králík, Veronika Němcová, Denisa
Svobodová, Libor Kučera, Dominik Nesrovnal, Tomáš Gregor, Stanislav Mazáč, Radovan
Prokop.
Složení družstva starších žáků: Lukáš Keprt, Lukáš Doležel, Stanislav Šindelka, Monika
Šindelková, Radim Sedlák, Jaroslav Zouhar, Robin Mazáč, Hana Zukalová, Michal Nezval.

Radim Doležal

Z činnosti KDU - ČSL v Šošůvce
Od vydání posledního čísla zpravodaje obce Šošůvky uplynul nějaký ten čas a v
rámci činnosti místní organizace KDU - ČSL se přihodilo několik událostí.
V prosinci jsme zajišťovali Mikulášskou besídku s nadílkou, popř. návštěvu Mikuláše
u nemocných dětí doma. O pár dní později následovalo rozsvícení vánočního stromu.
V lednu se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka, při jejmíž organizování
spolupracujeme s Charitou Blansko. Letos se vybralo více jak 12 tisíc Kč. Zatím se nám daří
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v naší obci tuto tradici celkem udržet, především díky obětavosti Mariky Mikuláškové a Elišky
Michlíčkové a zájmu několika dětí.
Během roku také navštěvujeme naše jubilanty.
16. května jsme pořádali tradiční, tentokráte už 20. ročník vycházky s dětmi i rodiči k
Vlčí skále "Mamince pro kytičku". Bohužel tento den trochu pršelo, a proto se akce odehrála
pouze na fotbalovém hřišti. Jelikož se tedy vůbec k Vlčí skále nešlo, troufám si říct, že se
vlastně tento jubilejní ročník nakonec nekonal, a příští rok máme nárok na jeho zopakování a
konečně na pořádnou oslavu tohoto významného jubilea....
Na červen připravujeme pro děti i dospělé další zábavné odpoledne, které nám,
doufám, už počasí nezkazí. Jedná se o oblíbený "Pohádkový les", který se bude konat v
sobotu 12. června 2010 na fotbalovém hřišti.
Tímto žádám všechny zájemce, kteří by se chtěli na přípravě Pohádkového lesa
jakkoliv podílet, aby se hlásili u paní Elišky Michlíčkové, Šošůvka č. p. 131.
Na závěr bych velice ráda poděkovala všem spoluobčanům, kteří svým hlasem
podpořili KDU - ČSL v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Eliška Mikulášková

Šošůvská schola pátrá, radí, informuje…
Při přemýšlení nad tématem, kterým bych čtenáře obecního zpravodaje jakožto "mluvčí"
Šošůvské scholy alespoň lehce zaujala, jsem nevymyslela nic lepšího, než ve stručnosti
shrnout naše prozatímní letošní aktivity, protože i přesto, že naše hudební těleso působí již
od roku 2002, není v podvědomí většiny místních občanů ještě zcela zapsáno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rok 2010 zahájila Šošůvská schola již tradičním Tříkrálovým koncertem, který se
konal v místní kapli v neděli 3. ledna 2010 a sestával z vánočních koled a písní.
Dalšími význačnými akcemi v období od počátku tohoto roku až dodneška bylo masopustní
veselí v dřevěném kostelíku v Blansku, koncert v kapli v Rudici a samozřejmě několik
klasických zpěvů při mších v kapli v Šošůvce nebo v kostele ve Sloupě (včetně jedné
svatby). Zde schola čas od času vystupuje společně s tamním chrámovým sborem, přičemž
pod taktovkou dirigenta Martina Lusky vznikají pozoruhodná díla (míněno v tomto spojení
dvou hudebních těles).
Neméně důležitou akcí scholy byl i jarní koncert v šošůvském kulturním domě, který
se pod názvem "Až já půjdu, povandruju" konal 25. dubna 2010. Účast na koncertě byla
opravdu slušná, což všechny členy scholy i jejich hosty podpořilo v úsilí o další spolupráci a
vyhecovalo k podávání stále lepších a kvalitnějších výkonů.
Dále se pak týden po jarním koncertě, který vždy považujeme za zahajovací počin
nadcházející hudební sezony, konalo vystoupení v Kotvrdovicích, které proběhlo v rámci
udílení cen Divadelní ankety okresu Blansko. Také nesmím opomenout zpívání v Císařské
jeskyni v Ostrově u Macochy či hudební doprovod slavnostní mše v husitském kostele ve
Vyškově, kam byla schola pozvána při příležitosti svěcení nových obrazů a návštěvy
patriarchy církve ThDr. Tomáše Butty. O týden později jsme měli tu čest vystoupit s naším
hudebním tělesem v rámci akce Noc kostelů, což bylo setkání všech lidí dobré vůle
s křesťanstvím, do nějž bylo zapojeno velké množství kostelů nejen v naší republice, ale i v
zahraničí. Schola přijala pozvání vilémovických a sloupských pořadatelů akce a během
tohoto večera tak zazpívala v kapli ve Vilémovicích a následně ještě s připraveným
písničkovým pásmem vystoupila v kostele ve Sloupě.
Šošůvská schola působí v ustálené sestavě sedmi členů, ale na větších akcích a
koncertech vystupuje s kamarády a muzikanty z okolních hudebních formací. Jedná se
zejména o hosty z jedovnické scholy, hudební skupiny Akcent, Syntry apod. I přesto, že
těleso mnohdy čítá až 16 členů, nebrání se přijetí dalších (!!!).
Společně s těmito hosty se schola věnuje především lidovým písním v moderních,
většinou rockových úpravách. Jako příklad skladeb, které uskupení hraje, uvedu hlavně
lidovky proslavené kapelou Čechomor, Fleret, Javory, písničkářem Vlastou Redlem, Jarkem
Nohavicou a dalšími.
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Veškerá vystoupení a koncerty vznikají pod dohledem vedoucí a manažerky
Šošůvské scholy, pod zraky "zpívajícího právníka" Marie Hasoňové ze Šošůvky.
V nejbližší době Šošůvská schola se svými hosty připravuje vystoupení na farní
zahradě v Jedovnicích v rámci „Zahradní slavnosti“. Půjde o pásmo lidových písní, kdy se
v průběhu odpoledne bude na podiu střídat schola s jedovnickým Banjo bandem. Koná se
v neděli 20. června 2010 v 15:00 hodin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Díky repertoáru jak upravených lidových písní, tak skladeb s křesťanskou tématikou jsem
přesvědčena, že si u Šošůvské scholy každý posluchač svoje téma najde. Proto předem
srdečně zvu široké publikum na všechny akce, které nás v budoucnu čekají!
Marie Valášková

Co se děje v mateřské škole…
V tomto školním roce navštěvuje mateřskou školu v Šošůvce 22 dětí – 9 chlapců a 13
děvčat. Z nich je 12 předškoláků. V dubnu se konal zápis, při kterém bylo přihlášeno 9 dětí,
čímž je kapacita MŠ stále nenaplněna.
V naší školce pracujeme podle Kurikula podpory zdraví, čímž se snažíme dětem
zajistit zdravý vývoj po všech stránkách a plnění všech jejich potřeb. Rovněž se snažíme
spolupracovat s rodiči a vyhovět jim co možná nejlépe…
Mimo předškolního vzdělávání pro děti plánujeme různé kulturní, naučné a
společenské akce (den otevřených dveří v ZŠ, bezpečnostní akce s policií, exkurze a
divadelní představení). 24. května jsme jeli s dětmi na zajímavý výlet na zámek do Rájce nad
Svitavou, kde jsme si prohlédli zámecké komnaty, výstavu divadelních kostýmů, loutek a
kulis, zhlédli jsme divadelní vystoupení. Prohlídku jsme zakončili opékáním špekáčků.
V pondělí 31. května jsme navštívili loutkové divadlo s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou
v kině v Blansku O šípkové Růžence.
Jako každý rok nás čeká loučení s předškoláky s pasováním a předáním
upomínkových předmětů. K svátku dětí připravujeme dětské odpoledne s opékáním párků.
Koná se v pátek 4. června v 16 hodin u mateřské školy. Školní rok zakončíme s dětmi z okolí
i ze Šošůvky, staršími dětmi a dalšími občany, které tímto srdečně zveme na vystoupení
známé Míši Růžičkové.
Během hlavních prázdnin bude provoz mateřské školy uzavřen z důvodu výměny
oken, malování ve všech místnostech, rekonstrukce topení a hlavního úklidu.
Co se děje i dělo v MŠ si můžete prohlédnout na obecních stránkách
www.sosuvka.com v sekci články.
Zároveň bych chtěla poděkovat jménem celého kolektivu za dobrou spolupráci a za
podporu Obecnímu úřadu v Šošůvce.
Eva Pernicová, učitelka MŠ

Pozvánka do Klubu aktivních seniorů
Srdečně zvu všechny spoluobčany "v nejlepším věku" do kaplanky ve Sloupě, kde se
každou sudou středu v 16:00 hodin schází Klub aktivních seniorů nebo-li KLAS. Vedoucími
jsou Eliška Mikulášková a Marie Filoušová, které pro tyto účely prošly půlročním kurzem ve
školicím středisku Centra pro rodinu a sociální péči v Brně.
KLAS se věnuje tréninku paměti a motoriky i různým cvičením. Nechybí ale ani
duchovní četba. V současné době navštěvuje tato zábavně-výuková odpoledne dohromady
asi 14-16 osob ze Šošůvky a Sloupu.
Přijďte se také pobavit, alespoň za zkoušku přece nikdo nic nedá!
Eliška Mikulášková
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Co se děje v knihovně?
Kdo ze čtenářů místního zpravodaje si vzpomene na poslední informace z knihovny,
ví, že jsem avizovala nástup nejnáročnější etapy aktualizace knihovního fondu – tedy
vyřazení a celkové „očištění“ naučné literatury. Práci jsem konečně začala a úspěšně v ní
pokračuji - sice pomalu, ale o to jistěji. Čtenáři a návštěvníci knihovny si zajisté vybaví, že
mnoho naučné literatury je značně zastaralé, proto přijde na řadu také objednávání
aktuálních titulů. Máte-li zájem o konkrétní obor, který v knihovně nenajdete, neváhejte mi o
tom prosím říct, budu ráda za každý tip, který mi podsunete. V souvislosti s aktualizací fondu
bych také ráda dále pracovala na jakémsi zvelebení knihovny. Pro začátek plánuji odstranění
dnes již zbytečných kartoték, které – co si budeme nalhávat – nevypadají zrovna esteticky a
především zabírají místo. Ráda bych se také pokusila získat dotaci na modernizaci knihovny,
aby se nám v ní líbilo ještě víc... To ale předbíhám, všechny věci mají svůj jakýsi pomyslný
harmonogram. V současné době si troufám říci, že nejpozději od nového kalendářního roku
začneme půjčovat úplně jinak! Jsem si vědoma toho, že pro spoustu čtenářů bude tato
změna poněkud většího rázu, přesto věřím, že si na ni společně dokážeme zvyknout.
Přeji všem čtenářům spoustu času na krásné knihy.
Iveta Suchánková, knihovnice

Svaz tělesně postižených v ČR - Místní organizace Sloup – Šošůvka
Co nového v Místní organizaci STP?
Na podzimní členské schůzi s názvem „Přijďte posedět“ nám paní MUDr. Gájová
řekla něco o zdravé výživě a poradila, co sami pro sebe můžeme udělat.
Na jaře letošního roku jsme se sešli na členské schůzi, která se konala v přísálí KD
v Šošůvce.
Mluvčí Policie ČR Mgr. Šebková nám udělala přednášku na téma „Bezpečnost seniorů“.
Promítala diapozitivy nehod na Blanensku – pro informaci, co vše se může stát.
Obě přednášky byly zajímavé a naučné. Pro dobrou náladu vždy míváme tombolu, která je
velmi oblíbená a zábavná.
V březnu jsme měli předváděcí akci pod záštitou MOSTP. Naše dvě členky výboru MO svoji
odměnu věnovaly do pokladny organizace jako dar.
V květnu se konala naučná vycházka do jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy. Kdo se této
vycházky zúčastnil, nelitoval.
V letošním roce jsme zorganizovali ve spolupráci s Obecním úřadem Šošůvka humanitární
sbírku pro Diakonii Broumov. Další proběhne na podzim.
V měsíci červnu pořádáme 3x týdenní pobyty v Luhačovicích.
Jako každý rok, tak i letos navštěvujeme svoje členy u příležitosti jejich narozenin.
Dále plánujeme zájezd, vycházku do okolí, přednášky dle nabídky, je možnost rekondičních
pobytů v podzimních měsících.
Děkujeme členům výboru MO za jejich práci a všem, kteří mají pochopení pro naši
činnost a pomáhají nám. Taktéž děkujeme OÚ za jejich ochotu.
Milada Kašpárková, Miluše Sedláková, Marie Filoušová, za výbor MOSTP

Historie včelařství v Šošůvce a okolí
Obec Šošůvka společně s městysem Sloup hrála významnou roli v historii
organizovaného včelařství na území současného okresu Blansko.
Samotný název obce Šošůvka je odvozován od podstatného jména šuš, přeneseně
také šauš, nebo souš. Poslední z uvedených výrazů je současným označením pro čistý včelí
plást bez plodu a medu. Předcházející výrazy lze považovat za výrazy související
s postupným vývojem jazyka částečně ovlivněné místním nářečím. Z toho se dá usuzovat,
že Šošůvka, jejíž vznik lze položiti do rozmezí od údobí zániku Velkomoravské říše (10.
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století] až do první poloviny 13. Století, byla oblastí se zvláště příznivými podmínkami pro
přirozený výskyt včelích společenství. Výrazně větší zalesněnost okolí s původními porosty
dřevin různého stáři včetně starých vykotlaných stromů (rovněž označovaných jakou souš)
skýtala pro volně žijící včelstva nejen dostatek úkrytů, ale i včelí pastvy. Hojný výskyt těchto
včelstev mohl rovněž ovlivnit povědomí místních obyvatel natolik, že se tento význam
přenesl na název obce.
Počátky organizovaného včelařství na Blanensku se datují do přelomu 19. a 20.
století. V té době se scházeli tehdejší chovatelé včel ze širokého okolí ve Sloupě
k pravidelným schůzkám za účelem výměny zkušeností. S postupně se zvyšujícím zájmem o
tento druh činnosti, kdy počet zájemců dosáhl počtu 15 osob, obrátili se tito zájemci na
tehdejší Zemský ústřední spolek včelařský v Brně o povolení založit spolek včelařů Sloup.
Na základě této žádosti bylo povoleno založení spolku ke dni 6. dubna 1902. Byl to první
včelařský spolek založený na území dnešního okresu Blansko. K výše uvedenému datu měl
spolek 15 aktivních včelařů. V roce založení spolku 1902 bylo v organizaci zastoupeno 9
obcí a jejich počet se do roku 1936 rozrostl na celkem 36 obcí. V té době včelařská
organizace se sídlem ve Sloupě sdružovala převážnou většinu včelařů tehdejšího okresu
Boskovice. Pod tuto organizaci patřili například obce Valchov, Jedovnice, Drahany,
Baldovec, Bořitov, Rudice, Rájec a další. Tento výčet sám o sobě dostatečně vypovídá o
významu a vlivu místních včelařů na oblast této činnosti v dané době.
Obec Šošůvka a její včelaři se stali členy tohoto spolku již v roce 1906. Prvním
členem této organizace se stal občan Šošůvky pan Richard Hasoň, a jak vyplývá z knihy
členů, stalo se tak k 21. 5. 1906. Postupně se přidávali další včelaři a občané Šošůvky, Josef
Broušek 7. 3. 1912, Jan Meluzín 1925, Jan Ševčík 1926, Jan Hudec 1926, Josef Mikulášek
1929, František Krátký 1931, Karel Hasoň 1933 a další. Posledně jmenovaný vedl jako
předseda včelařský spolek Sloup v letech 1933 – 1937.
Základní organizace Českého svazu včelařů Sloup - dále jen ZO ČSV Sloup sdružuje
v současné době 9 okolních obcí: Šošůvku, Němčice, Petrovice, Žďár, Vysočany, Vavřinec,
Suchdol, Nové Dvory, jejichž katastry současně tvoří i pastevní rajony místních včelařů.
V současné době je v Šošůvce organizováno celkem 6 včelařů, kteří se starají o 37
včelstev. Místní včelaři tak význačnou měrou přispívají k zabezpečení opylovací činnosti.
Vzhledem k výměře katastru obce 508 ha a počtu včelstev je však míra zavčelení velmi
nízká, a to necelá jedna desetina včelstva na hektar. Tento nízký stav včelstev v kombinaci
s nepříznivým průběhem letošního jara 2010 se velmi negativně promítne do opylovací
činnosti a tím i nižších výnosů plodin a ovocných dřevin na opylovací činnosti včel závislých.
doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., ZO ČSV Sloup

Vlastník psa se musí řídit těmito pokyny
-

Nebezpečný pes musí mít náhubek.
Majitel nesmí psa ponechat mimo dohled.
Pes nesmí ohrožovat nebo obtěžovat jiné uživatele veřejného prostranství a veřejné
prostranství poškozovat.
Každý, kdo má psa, je povinen vzít sáček a uklidit po něm psí exkrementy.
Každý pes by měl být označen identifikační známkou.
František Ostrovský, starosta

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
v sobotu 5. 6. 2010 v 10.50 h za kulturním domem v Šošůvce
Jedná se o mobilní sběr, proto je nutno přivézt odpad na místo v určenou hodinu a předat jej
přímo pracovníkům svozové firmy.

červen 2010
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SITA CZ, a. s., divize JIH Brno
Nabídka produktů z kompostárny
Kompost, substrát, rekultivační kompost, dřevní štěpka – maximální cena za vysokou kvalitu
kompostu nepřesahuje 420 Kč /včetně DPH 20 %/ za 1 tunu při minimálním odběru. Bližší
informace Stanislav Šotnar, tel 724 761 641, e-mail: stanislav.sotnar@sita.cz.

Pozvánka
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Šošůvka se koná ve čtvrtek 10. 6. 2010 v 19.00 hodin
v zasedací síni kulturního domu v Šošůvce.

Hasičský víkend v Šošůvce
Hasičský víkend proběhne 3. a 4. 7. 2010 u kulturního domu. Na programu v sobotu bude
nohejbal trojic a makrelový večer se skupinou Živel. V neděli proběhne VII. ročník soutěží O
putovní pohár starosty a místostarosty obce v požárním útoku, bude to již V. ročník
Memoriálu Honzy Nečase.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech
28. a 29. 5. 2010 v obci Šošůvka
Počet voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů

581
392
391
389

Počty hlasů pro politické strany, politická hnutí nebo koalice:
4 – Věci veřejné
41
5 – Konzervativní strana
2
6 – Komunistická strana Čech a Moravy
33
7 – Koruna Česká
1
9 – Česká strana sociálně demokratická
84
12 – Moravané
6
13 – Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
18
15 – TOP 09
25
17 – KDU-ČSL
97
18 – Volte Pravý Blok www.cibulka.net
3
20 – Strana zelených
9
21 – Suverenita-blok J. Bobošíkové
8
23 – Česká pirátská strana
4
24 – Dělnická strana sociální spravedlnosti
3
25 – Strana svobodných občanů
3
26 – Občanská demokratická strana
52

67,47%

10,54%
0,51%
8,48%
0,26 %
21,59%
1,54%
4,63%
6,43%
24,94%
0,77%
2,31%
2,06%
1,03%
0,77%
0,77%
13,37%

Anna Ševčíková, zapisovatelka okrskové volební komise
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Zpravodaj obce Šošůvka

