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Váţení občané!
Prázdninové měsíce pomalu končí. A po mnoha deštivých dnech vypadá, ţe léto teprve dorazilo.
Asi by se dal pouţít citát z knihy Vladislava Vančury Rozmarné léto: „Tento způsob léta zdá se mi
poněkud nešťastným…“. Ale ať uţ je počasí jakékoliv, věci obyčejné zůstávají a právě u takových bych
se rád pozastavil. Je pravdou, ţe bych se v prvé řadě měl zmínit o kanalizaci, ale přece jen ji (tedy spíše
její technickou část) odsunu o pár vět dál.
V nedávné době jsme řešili problém s občasným vandalismem. Šošůvku povaţuji za malebnou a
upravenou obec. Je pravda, ţe v současné době by se o upravenosti (vzhledem k probíhající kanalizaci)
dalo pochybovat, ale to je pouze přechodný stav. Lidé se snaţí většinou udrţovat své zahrádky i okolí
domu. Hodně si cením těch, kteří jsou ochotni udělat i něco navíc. Ať uţ jde o posečený trávník před
vlastním pozemkem, či cokoliv jiného, tzv. „nad rámec svých povinností“. A určitě zamrzí, kdyţ snaha lidí
udrţovat kolem sebe krásno přichází vniveč. Vytrhaná zelenina nebo květiny, zničené či odcizené
okrasné prvky zahrádek, případně poničené ploty. A to jsem nezmínil obecní majetek. Proto by si tito
noční hrdinové, kteří mají zmiňované škody na svědomí, měli uvědomit, co činí. A také to, ţe případný
výprask od majitele, který je při této „záškodnické akci“ chytí, nemusí být tím posledním trestem.
Dalším problémem, který nás trápí uţ spoustu let, jsou volně pobíhající psi. Mohla by se vydávat
jedna vyhláška za druhou, stejně to nepomáhá. Nejsem příznivcem pokut a opravdu se mi nechce chodit
po vesnici s „bločky“. Chápu, ţe se můţe stát případ, kdy pes uteče. Ale nemůţe přece utíkat kaţdý den!
Majitel nese za svého psa odpovědnost a měl by si uvědomit, co riskuje. Pes (a na jeho velikosti
nezáleţí) můţe napadnout člověka a výmluvy typu „on nikomu nic neudělá“ příliš neberu, jelikoţ vše je
jednou poprvé. O nebezpečí v silničním provozu ani není třeba mluvit. Řidič nejenţe psa srazí, ale
případná škoda (v případě cyklisty či motocyklisty i zranění) jde na vrub majitele psa. Snad si to vlastníci
čtyřnohých miláčků, jichţ se to týká, včas uvědomí. A ještě jedna malá poznámka. Ve světě se celkem
uchytil zvyk, ţe majitel po svých vyvenčených kamarádech „uklidí“. Já tento zvyk nepovaţuji vůbec za
špatný, zvláště kdyţ se kolem sebe porozhlédnete. A co si o tom myslíte vy?
A teď jiţ k věcem, které se v současné době dotýkají všech našich občanů. Nejprve kanalizace.
Koncem měsíce června byly ve Sloupu přepuštěny splaškové vody ze staré ČOV do nové, aby bylo
moţno přistoupit k demolici čistírny stávající a s tím související výstavbě kalového hospodářství. Čistírnu
bude provozovat Svazek Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace. Povolení k provozování od Krajského
úřadu Jihomoravského kraje dostane ovšem aţ po kompletním dokončení ČOV. Ta by měla být hotova
do konce roku 2011. Na základě této informace prodlouţil městys Sloup smlouvu s firmou VAS, a. s.,
Boskovice, která bude po dobu stavby provozovat novou čistírnu.
O moţnostech napojení domácností v Šošůvce jsou občané informováni dle postupu jednotlivých
etap výstavby kanalizace. S pravidly týkajícími se samotného napojení jste byli obeznámeni letákem
obecního úřadu. A kaţdá lokalita, u které bude technicky moţné napojení, bude před tímto krokem ještě
jednou přesně instruována. Dodrţení uvedených postupů má zajistit kvalitní provedení napojení všech
nemovitostí a minimalizuje škody, ke kterým by docházelo při nedůsledně provedených pracích.
Co se týká vlastního potrubního materiálu (různých délek) a revizních šachet, bylo domluveno
s firmou pana Františka Vašíčka VH DEVON Sloup, ţe je moţné zakoupit tyto věci v prodejně stavebnin
ve Sloupě nebo přímo ve skladu v Šošůvce (nad areálem Zemspolu). Ceny šachet budou velkoobchodní
dle nabídek dodavatelů a při koupi šachty bude poskytnuta sleva na potrubí. Zboţí bude vydáno na
odběrný lístek a placeno aţ dle pouţitého materiálu. V případě zájmu jsme schopni dát kontakt na firmy
zabývající se výkopovými pracemi.
Samotný provoz nové moderní čistírny bude nákladný, ale jelikoţ jsme v Moravském krasu, tak
jsme povinni splašky ekologicky likvidovat. Zvýšené náklady by měl pokrýt výběr stočného. Cenový
výměr stočného byl určen jako podmínka jiţ při přiznání dotace a činí částku 40 Kč/m 3 (bez DPH).
V průběhu dalších let by měl být měněn dle koeficientu inflace. Je mi jasné, ţe jde o jisté zdraţení a tím
pádem nepopulární rozhodnutí, ale vzhledem k veškerým podmínkám a nakonec i nákladům na provoz
zde jiná moţnost není. Ze zákona se dá očekávat velké zpřísnění pravidel ohledně likvidace odpadních
vod. Kaţdá nemovitost bude muset doloţit buďto napojení na splaškovou kanalizaci, případně pouţívání
utěsněného septiku, který je pravidelně vyváţen specializovanou firmou (doklad o vyváţení musí být
předloţen), anebo pouţívat vlastní domácí ČOV. Samotná veřejná kanalizace bude v kontextu
s ostatními moţnostmi přece jen nejjednodušším a i finančně nejlevnějším řešením.
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Teď něco k financování a vlastní výstavbě kanalizace. Ke dni 30. 6 2011 bylo z částky
114 950 947 Kč (kdy přibliţně 50 mil. Kč je plánováno na stavbu samotné ČOV), která je celkovým
rozpočtem stavby, prostavěno 70 530 049,64 Kč. Coţ znamená 61,36 %. V Šošůvce je na výstavbu
kanalizace počítáno s částkou 43 163 347 Kč. Zatím bylo vyfakturováno 23 864 124,63 Kč, coţ činí
55,29 % nákladů. Na celé stavbě bylo fakturováno v plánovaných všeobecných poloţkách 1 484 000 Kč
(74,76 %).
V současné době jsou ze strany dodavatelských firem hotové následující práce.
Firma KTS Letovice dokončila veškeré odbočky z hlavního řadu v části „Příhon, Branka a
Ostrovská ulice“. Chybí poslední větev směrem ke „Hvězdárně“, kde se řeší technický problém
s přeloţením vodovodu.
Podobně je na tom firma Eiffage Ostrava. Ta čeká na vyřešení územního rozhodnutí, týkajícího se
výkopu a samotného poloţení hlavní kanalizační stoky “nad řadovkami“.
Největší úsek kanalizace provádí firma DS Brno. Pokračuje se v pokládce kanalizace v krajské
silnici a pracovníci této firmy začali s odbočkami v „Dědině“ a budou pokračovat po levé straně (tudíţ
zatím bez příčných překopů krajské silnice) směrem na „Bránu“. Firma DS Brno také usadila pod areálem
Zemspolu první z přečerpávacích stanic.
Začaly také práce týkající se opravy komunikace v části „Příhon“. Byla vyčištěna rýha po výkopu a
vyplněna asfaltovou ţivicí. V další fázi se počítá s kompletní opravou této komunikace. Ta je v hodně
špatném stavu, ale projekt ČOV a kanalizace s komplexní opravou nepočítá. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o vynaloţení vlastních prostředků na tuto rekonstrukci. Ta byla plánována na první polovinu
měsíce září, ale vzhledem ke stále chybějící dokončené kanalizační stoce uprostřed „Příhona“ je reálné
mírné posunutí termínu. Výběrovým řízením byl vybrán dodavatel stavby. Tím bude firma Praţské silniční
a vodohospodářské stavby, a. s. V rámci opravy půjde o vyrovnání povrchu, opravu dešťových vpustí a
výškovou úpravu šachet a veškerých uzávěrů. V plánu je také výměna obrubníků v části „Branka“. Na
závěr bude poloţen nový asfaltobetonový povrch. V jednání je i moţnost poloţení obrubníků do obytné
části „Příhona“, ale problémem je chybějící dešťová kanalizace v této lokalitě. S výměnou chodníků se
v současné době opravdu nepočítá, jelikoţ finanční prostředky naší obce jsou omezené a nebyl ani
vyhlášen vhodný dotační program, který by se dal vyuţít.
Podobný problém s obecní komunikací jako na „Příhoně“ máme také u „bytovek a řadovek“. Také
zde je povrch ve špatném stavu a vyţaduje opravu. Opět ale narazíme na problém financí. S některou
částí opravy se ovšem počítá uţ v letošním rozpočtu a dle moţností se ukáţe, zda budeme moci provést
opravu najednou nebo ji budeme muset rozdělit do etap.
Jistě jste si všimli, ţe se přikročilo ke zrušení sedimentační nádrţe v „Dědině“. Tato nádrţ jiţ
nesplňovala svůj úkol a byla vším moţným, jen ne ozdobou (doufám, ţe se nikdo neurazí) naší návsi.
Byla podána ţádost o zrušení nádrţe na odbor ţivotního prostředí Městského úřadu Blansko, které bylo
vyhověno, a nádrţ byla zasypána. Potrubním vedením byla propojena tak, aby přitékající voda mohla
odtékat do dešťové kanalizace. Plánuje se navezení zeminy a úprava v menší parčík.
Další z akcí, která nás čeká, je vypracování nového územního plánu. Povinností obcí je mít do
roku 2015 nový územní plán. Výběrovým řízením byla vybrána firma A.VE Brno Ing. arch. Štěpána
Kočiše, která nabídla nejlepší podmínky. V současné době se vypracovává koncept a občané
samozřejmě dostanou moţnost k vyjádření se k navrhovanému plánu.
Jedním z problémů, který před námi v poslední době vyvstal, je potřeba osoby kronikáře. Obce
jsou jiţ od roku 1920 povinny vést kroniku a tuto povinnost upravil naposledy zákon z roku 2006. Naším
kronikářem byl v minulých let pan Ing. Jan Sedlák, který však na konci minulého roku navţdy opustil naše
řady. Proto se i touto cestou ptám, zda by byl některý z našich občanů ochoten ujmout se této funkce a
vlastně i poslání. Někdo, kdo sleduje dění v naší obci a kdo by v této práci našel třeba i svého koníčka.
Absolutně nezáleţí na věku a uţ vůbec ne na pohlaví. Budu velmi rád, pokud se někdo takový najde a
navštíví nás na obecním úřadě.
Jak je vidět, problémů a úkolů před námi stojí poměrně dost. Ale i tak budu vděčný za kaţdý
nápad či připomínku, který zlepší (v rámci moţností) ţivot v naší obci.
No a jelikoţ se konec prázdnin rapidně blíţí, tak bych chtěl závěrem popřát všem dětem, ať uţ se
chystají do školy střední, základní, či mateřské, aby se jim start do nového školního roku povedl a aby
zaţívaly hlavně úspěšné dny. To ostatně přeji všem občanům.
Stanislav Šindelka, starosta
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šošůvka
ze dne 24. 3. 2011 dle zápisu č. 2/2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje, ţe se na dnešním zasedání bude diskutovat ke kaţdému bodu
programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Ostrovského a Ing. Mgr. Lukáše
Zouhara a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu s městem Blansko o podmínkách plnění povinné školní
docházky a úhradě neinvestičních výdajů základních škol na rok 2011.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2011. V rámci rozpočtu schvaluje příspěvky
na činnost pro Tělovýchovnou jednotu Šošůvka ve výši 120.000,-- Kč, pro Občanské sdruţení
Šošůvská kaple Šošůvka ve výši 70.000,-- Kč, pro OS Šošůvská kaple členský příspěvek 1.000,-Kč, pro Myslivecké sdruţení 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 postiţených v ČR Sloup a Šošůvka ve výši 4.000,-- Kč, pro Oblastní charitu
Blansko ve výši 7.500,-- Kč, členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR ve výši 4.000,-- Kč.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový výhled na r. 2012 - 2030.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje sloţení krizového štábu obce: Stanislav Šindelka, Šošůvka 176,
Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, Šošůvka 192, Anna Ševčíková, Šošůvka 217, Pavel Sedlák, Šošůvka
166, Ivoš Ševčík, Šošůvka 217.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje sloţení povodňové komise obce: Stanislav Šindelka, Šošůvka 176,
Pavel Sedlák, Šošůvka 166, Ivoš Ševčík, Šošůvka 217.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje sloţení výběrové komise pro výběr dodavatele územního plánu
obce Šošůvka: Stanislav Šindelka, Ing. Jan Hudec, František Ostrovský, náhradníci: Ing. Mgr.
Lukáš Zouhar, Karel Mikulášek.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 98/2 u domu č. p. 49, jedná se o
část pozemku zastavěnou RD č. p. 49 a jeho příslušenstvím.
ze dne 28. 4. 2011 dle zápisu č. 3/2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje, ţe se na dnešním zasedání bude diskutovat ke kaţdému bodu
programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Hudce a Karla Mikuláška a
zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje doplacení části úvazku učitelce MŠ Šošůvka, a to 0,1 úvazku.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele územního plánu obce Šošůvka: Atelier A.VE, M.
Majerové 3, Brno.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o účasti obce Šošůvka na investiční akci a financování díla
Šošůvka – samostatný vodovodní výtlak - Sloup – Šošůvka“.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro MO ČSZ Šošůvka ve výši 3.000,-- Kč.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu, stavba „Šošůvka – DP Zouhar“ s firmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 98/2 k. ú. Šošůvka, zastavěné domem
č. p. 49 a jeho příslušenstvím p. Jaromíru Vymazalovi, Šošůvka 49, vč. kupní ceny 15,-- Kč za 1
m2. Geometrický plán zajistí a uhradí kupující, k zaměření pozemku bude přizván zástupce obce.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 70/8 o výměře 8 m2.
ze dne 15. 6. 2011 dle zápisu č. 4/2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje, ţe se na dnešním zasedání bude diskutovat ke kaţdému bodu
programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní PhDr. Věru Stříteckou a pana Františka
Ostrovského a zapisovatele paní Ševčíkovou Annu.
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4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011. V rámci rozpočtového opatření
schvaluje neinvestiční příspěvek na mzdu učitelky na rok 2011 pro vlastní příspěvkovou
organizaci MŠ Šošůvka ve výši 15.500,-- Kč.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení konceptu Územního plánu Šošůvka č.
2/2011 a smlouvu o dílo na zhotovení návrhu Územního plánu Šošůvka č. 4/2011s Ing. arch.
Štěpánem Kočišem, Atelier A.VE. Brno.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce
2011 v rámci Programu rozvoje venkova, akce: Oprava místních komunikací ve výši 150.000,-Kč a znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého majetku předaného MŠ Šošůvka,
příspěvkové organizaci k hospodaření ve výši 4.610,-- Kč. Dále schvaluje odprodej tohoto
majetku ve výši 20,-- Kč za 1 kus.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení obce č. 1/2011 o zákazu vstupu psů do jezírka v areálu
zatopeného lomu v Šošůvce.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p. č. 70/8 k. ú. Šošůvka o výměře 8 m2
manţelům Janě a Františku Dujkovým, Šošůvka 77, vč. kupní ceny 15,-- Kč za 1 m2.
ze dne 9. 8. 2011 dle zápisu č. 5/2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje, ţe se na dnešním zasedání bude diskutovat ke kaţdému bodu
programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Ivo Sedláka a Ing. Mgr. Lukáše
Zouhara a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 pravidel odměňování obce.

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu za rok 2011 – 2. splátka
Upozorňujeme občany, ţe 2. splátku poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2011 je nutno uhradit do 31. 10.
2011.
Poplatek činí 390,-- Kč na osobu za rok a je splatný kaţdoročně ve dvou splátkách nejpozději do
30. 4. a 31. 10. kalendářního roku. Výše 2. splátky je tedy 195,-- Kč za osobu.
Poplatek se můţe uhradit správci poplatku hotově na obecním úřadě nebo bezhotovostním
převodem na účet správce poplatku vedený u GE MONEY BANK, a. s., v Blansku č. 12321514/0600,
variabilní symbol rodné číslo poplatníka, specifický symbol číslo popisné.

Odvoz odpadu
Svoz komunálního odpadu v r. 2011 je prováděn pravidelně 1x za 14 dní vţdy ve středu v lichém
týdnu. Popelnice je nutno označit popisným číslem.
V souvislosti s likvidací komunálního odpadu ţádáme naše občany, aby nedávali domovní odpad
na místa, kam nepatří – odpad se nachází v koších na odpadky v čekárnách, u kulturního domu, na
hřbitově, tam také v kontejneru na hřbitovní odpad. Pokud se někdy stane, ţe máte větší mnoţství
odpadu a nevejde se vám do popelnice, je moţné dát tento odpad do pytle a přidat k popelnici, svozová
firma jej odveze.
Děkujeme občanům, kteří třídí odpad. Máme dvě sběrná hnízda – za kulturním domem a za
prodejnou Jednoty. Za prodejnou máme dvě nové nádoby na sklo /zvony/. Celkem tedy v obou místech
vyuţíváme 2 zvony na bílé sklo, 2 zvony na barevné sklo, 1 kontejner na barevné sklo, 3 kontejnery na
papír a 5 kontejnerů na plasty a kartony. Prosíme občany, aby u kontejnerů udrţovali pořádek. Pokud
tam odváţíte větší mnoţství odpadu, prověřte prosím, zda se do kontejneru vejde, pokud ne, počkejte
s odvozem, aţ bude kontejner prázdný.
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V podzimním období zajistíme jako vţdy odvoz objemného odpadu přistavením velkoobjemových
kontejnerů a také mobilní sběr nebezpečného odpadu, termíny vyvěsíme na nástěnkách, na webových
stránkách, vyhlásíme rozhlasem.
Anna Ševčíková, účetní

Tělovýchovná jednota Šošůvka
Kopaná
Do nového ročníku okresních fotbalových soutěţí vstoupili muţi Šošůvky.
Po třech letech ukončil svoje působení u muţstva trenér Petr Mikulášek. Tyto tři roky se určitě dají
hodnotit velice pozitivně. Vţdyť v sezóně 2008-09 jsme po pěti letech postoupili do okresního přeboru.
V následující 2009-10 jsme jako nováček obsadili v okresním přeboru skvělé 2. místo (coţ je po vítězství
v OP v roce 1980 druhým nejlepším výsledkem v historii). A i kdyţ v minulém ročníku skončilo naše
druţstvo na 10. místě, tak si pořád myslím, ţe působení Petra Mikuláška bylo úspěšné. Tudíţ stál
výkonný výbor TJ před úkolem najít nového trenéra pro náš tým. Nakonec jsme oproti jiným celkům
z okolí zachovali „domácí model“ před moţností angaţovat někoho „ z venku“ a obsadili toto místo Ing.
Jiřím Obalilem ml., pro kterého to je první trenérská fotbalová „štace“. Ale nemyslím si, ţe by to mělo
znamenat nějaký handicap, jelikoţ Jiří fotbal hrál a v podstatě hraje doposud. Co se týká trénování, tak
zkušenosti z kolektivních sportů má určitě také, protoţe vedl florbalisty Blanska ve druhé nejvyšší
republikové soutěţi.
Samotná příprava začala jiţ začátkem července. Na závěr přípravy byla sehrána tři utkání
s bilancí jedné výhry a dvou poráţek. Rozhodující budou však aţ výkony a výsledky v okresním přeboru.
Start se nám povedl nad míru, kdyţ jsme dokázali zvítězit ve Skalici 4-1. S ohledem na tento výsledek je
zklamáním následující poráţka s Doubravicí v poměru 1-3, ale zatím nelze dělat ţádné závěry. Aţ
následující utkání nám ukáţou, jak na tom jsme skutečně.
Další program fotbalistů TJ Šošůvka na podzim 2011:
3. kolo, neděle 28. srpna, v 16:30 h
Boskovice B – Šošůvka
4. kolo, neděle 4. září, v 16:30 h
Šošůvka – Drnovice
5. kolo, neděle 11. září, v 16:00 h
Vysočany – Šošůvka
6. kolo, neděle 18. září, v 16:00 h
Jedovnice – Šošůvka
7. kolo, sobota 24. září, ve 14:00 h
Šošůvka – Letovice
8. kolo, sobota 1. října, v 15:30 h
Rudice – Šošůvka
9. kolo, neděle 9. října, v 15:00 h
Šošůvka – Olomučany
10. kolo, neděle 16. října, v 15:00 h
Kořenec – Šošůvka
11. kolo, neděle 23. října, ve 14:30 h
Šošůvka – Olešnice
12. kolo, neděle 30. října, ve 14:00 h
Blansko B – Šošůvka
13. kolo, neděle 6. listopadu, ve 14:00 h
Šošůvka – Sloup
14. kolo, neděle 13. listopadu, ve 13:30 h
Šošůvka - Skalice
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odjezd autobusu v 15:20 h

odjezd autobusu v 15:00 h
Václavské hody
odjezd autobusu ve 14:20 h

odjezd autobusu ve 13:45 h

odjezd autobusu ve 12:50 h
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Po dlouhých letech se naplnily nejčernější předpovědi a v Šošůvce jsme nebyli schopni sloţit ani
jedno mládeţnické muţstvo, kde by měli převahu místní fotbalisté. V současné době máme na hostování
4 dorostence ve Sloupě, dva v Lipovci a jednoho v Blansku. U ţáků je situace ještě horší. Pouze dva
hráči na hostování ve Sloupě a jeden v Blansku. Pak máme ještě jednoho hráče v přípravce ve Vavřinci.
Situace je opravdu špatná, ale podobně jsou na tom i ostatní oddíly z okolí. Vţdyť třeba ţákovský tým
hrající ve Sloupě je sloţen z dětí ze čtyř vesnic! Bohuţel dnešní doba sportujícím dětem příliš nenahrává
a zřejmě se to ani nezlepší. Vţdyť náš tým můţu je co do počtu domácích fotbalistů spíše okresní
výjimkou, ale jak je vidět, nemusí tomu být na dlouho.
Stolní tenis
Velice úspěšným oddílem jsou v naší tělovýchovné jednotě stolní tenisté. Nový ročník zahajujeme
15. října a vstupuje do něj hned čtveřice našich týmů.
Áčko hrající nejvyšší soutěţ RP1 se bude muset obejít bez své dosavadní jedničky Luboše
Bezděka, který přestoupil do Zbraslavce, kde bude hrát krajskou soutěţ. Luboš na tuto soutěţ zcela jistě
výkonnostně má a přejeme mu hodně zdaru. Náš A tým bude tudíţ nastupovat v tomto sloţení: Jiří
Obalil, Leoš Dvořák, Jaroslav Ševčík a Miroslav Petlach.
Naše béčko mělo v minulé sezóně starosti se záchranou a tomu by se určitě letos rádo vyhnulo.
Je ovšem pravdou, ţe okresní soutěţe jdou výkonnostně hodně nahoru a naši hráči to budu mít velice
těţké. Budou hrát soutěţ OPI a to ve sloţení: Ivo Jakš, Josef Mikulášek nejml., Ivo Sedlák a Marek
Krátký.
Céčko se musí vypořádat s odchodem Mirka a Marka do A, respektive B týmu. Hrát bude soutěţ
OPIII a to ve sloţení: Stanislav Šindelka st., Radek Petlach, Josef Čupr a Petr Doleţel.
Posledním naším týmem je déčko. To postoupilo v loňské sezóně do OS1 a těţko odhadovat, jak
se mu ve vyšší soutěţi povede. Jeho sloţení je: Aleš Zouhar, Michal Zouhar, Aleš Jermolajev, Luděk
Sehnal a Stanislav Šindelka ml. V záloze jsou navíc ještě připraveni „starší a zkušení“ hráči.
Samozřejmě, kdo by měl zájem hrát stolní tenis, má moţnost. Nikomu se neuzavíráme a kaţdého
přivítáme.
Z plánovaných akcí
V měsíci září čekají naši obec a tělovýchovnou jednotu jako hlavního pořadatele TRADIČNÍ
VÁCLAVSKÉ HODY. Tentokrát připadají na víkend od 23. - 25. září. V rámci hodů se chystá páteční
taneční zábava se skupinou ARCUS, ten ostatně zahraje i na zábavě sobotní tzv. plesové s kulturním
programem a tombolou. Dále se můţete těšit na nedělní průvod krojovaných stárků obcí, pokud nám
tedy počasí nezmění plány stejně jako minulý rok. Úplný závěr hodů obstará ještě jedna taneční zábava,
a to v úterý 27. 9., kdy zahraje skupina Médium.
Na podzim se uskuteční pravidelný sběr ţelezného šrotu a koncem roku hned tři turnaje
v místním kulturním domě. Vánoční turnaj registrovaných hráčů stolního tenisu, dále turnaj
neregistrovaných a nakonec turnaj v sálové kopané.
O případných dalších akcích budete informováni buďto na internetových stránkách obce nebo
obecním rozhlasem.
Stanislav Šindelka, předseda TJ
TJ K20 Šošůvka – turnaj v malé kopané „K20 CUP“ 2. ročník
V sobotu 9. července 2011 se v místní K20 aréně uskutečnil 2. ročník turnaje v malé kopané.
Letos bylo přizváno 6 týmů i s jedním překvapením. Kolem osmé hodiny ranní se začaly sjíţdět pozvané
celky - domácí K20, Pegas a „Áčko“, z přespolních pak OSK Blansko a výše zmíněné překvapení „ţenstvo“ z Kotvrdovic. Němčice nedorazily z neznámých důvodů. Týmů tedy bylo pouze 5, coţ nás
ovšem nezaskočilo a tyto problémy jsme hravě vyřešili.
Po celou dobu turnaje teklo pivo proudem; párky, makrely a steaky šly na odbyt také velice
dobře. Na hřišti to občas vřelo a nebyla nouze ani o slovní přestřelky a vyhecované okamţiky. U stolu
před krmelečkem ovšem všechny tyto neshody spláchl blahodárný mok.
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Týmy byly rozlosovány do 2 skupin a z kaţdé postupovaly dva celky. Po odehrání všech utkání
ve skupině jsme se po krátké přestávce pustili do zápasů o umístění. O 5. místo hrály kotvrdovické ţeny
s výběrem turnaje a zvítězily 5:3. Souboj o třetí a čtvrté místo odehrál K20 a OSK, blanenský tým oplatil
K20 poráţku z loňska a umístil se na třetím místě. Ve finále se utkali dva šošůvské celky a to Pegas s
„Áčkem“. Po ostrém souboji zvítězil Pegas 2:0 a tím obhájil loňské vítězství. V letošním roce byly
vyhlašovány dvě individuální ceny: první pro nejlepšího střelce - Michala Knödla a nově i pro nejlepšího
brankáře turnaje - pana Petra Kunce. Tímto blahopřeji všem vítězům a děkuji všem zúčastněným.
Na chodu turnaje se podíleli hráči i příznivci K20, kterým patří velké díky. Na tomto místě bych
také rád poděkoval TJ Šošůvka za moţnost uskutečnit turnaj na hřišti a v prostorách kabin tělovýchovné
jednoty. Dále patří naše díky za finanční a materiální příspěvky obci Šošůvka, penzionu Ţralok, paní
Janě Pernicové a jednomu sponzorovi, který udělal pro šošůvský fotbal mnoho a nepřeje si být
jmenován.
Letošní turnaj z pohledu pořadatele hodnotím jako vydařený a doufám, ţe příští rok budeme
schopni uspořádat 3. ročník. Kompletní fotogalerie z turnaje bude uveřejněna v průběhu září na
týmových stránkách http://tjk20sosuvka.blogspot.com.
.
Petr Sehnal, vedoucí družstva

Mateřská škola
Úskalí nově přicházejících dětí do mateřské školy
Ať chceme, nebo nechceme, ţivot nám přináší v určitých etapách jisté změny a první
váţnou změnou v ţivotě vašeho dítěte je nástup do mateřské školy. Nastává první
osamostatnění, odpoutání na delší dobu od rodičů, coţ se někdy neobejde bez větších či
menších emocí. Proto si musíte dobře rozmyslet, co chcete, co je nejlepší pro vaše dítě a ve
svém rozhodnutí vytrvat.
Jiţ před samotným nástupem do školky by mělo proběhnout první neformální
seznámení s námi učitelkami a prostředím MŠ – i dospělý, natoţ malý človíček, se bojí
neznámého a tone v nejistotě. Můţete nás po dohodě navštívit ve školce, na zahradě…, dítě
si prohlédne prostředí, hračky, nové kamarády… Nikdy nestrašte dítě školkou, protoţe se
vám to nemile vrátí při opravdovém nástupu do MŠ! Nejlepší je právě opačný postup –
„budeš-li hodný(á), můţeš do školky“.
A máme tady první den, kdy jdete s vaším malým (malou) za námi. Asi vám není zrovna nejlépe
na duši, jste poněkud rozechvělí, trochu nervózní, trochu dojatí – vaše dítě nic z toho nechápe, mate ho
vaše momentální rozpoloţení, samo se obává neznámého prostředí i lidí, proto rozhodně nedávejte
najevo ţádnou nejistotu dlouhým loučením, jelikoţ ji dítě okamţitě vycítí a podle toho zareaguje,
nejčastěji pláčem. Ujistěte je o svém brzkém návratu, můţete jim dát s sebou oblíbenou hračku, aby
zde měly něco důvěrně známého (ale mějte na zřeteli, ţe za ni nezodpovídáme). Takový „plyšáček“ je
často skvělou morální oporou a spojením s domovem v zatím cizím prostředí.
Pokud máte moţnost, vţdy je lépe dobu strávenou v MŠ postupně prodluţovat, to znamená nejdříve brát děti domů před obědem, po nějakém čase po obědě a aţ pak po spaní odpoledne. Takto
si děti lépe zvykají, protoţe postupně pochopí posloupnost jednotlivých úseků dne v MŠ a zjistí, ţe na
jejich konci si vţdy pro ně někdo přijde.
Nemusíte se bát ani stravování, skladba jídla odpovídá zásadám zdravé výţivy a je pestrá. Děti
do jídla nenutíme, ale snaţíme se vhodnou motivací docílit, aby pro ně neznámá jídla alespoň
ochutnaly. Samozřejmě jsou jídla méně oblíbená, ale i velmi oblíbená, vše si mohou přidat.
Co znamená mateřská škola pro vaše dítě?
Vstup vašeho dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek
ţivota, jenţ má zvláštní význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání. Nelze na ni
pohlíţet jako na předstupeň nebo přestupní stanici před školní docházkou.
Pro vaše dítě začíná úsek ţivota s mnoha novými poţadavky, v prostředí, které se velmi liší od
důvěrně známého domova:
- jako otec a matka nejste po určitou část dne bezprostředně k dispozici
- vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí
- vaše dítě má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí
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vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např. ţe hračka nepatří jen jednomu, nýbrţ všem
vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu reţimu.
Stát se dítětem z mateřské školy
Zatím co jedno dítě přistupuje k nové situaci s radostí a spontánně, jiné vyčkává, nebo se
dokonce bojí. Jedno dítě se učí zvládat nové poţadavky rychleji, jinému to jde pomaleji a trvá mu déle,
neţ se stane „opravdovým dítětem z mateřské školy“. Adaptace na nové prostředí můţe trvat i několik
měsíců. Tím je míněno, ţe se pak uţ pohybuje ve skupině samostatně a sebevědomě, uzavírá přátelství
a chce pro sebe vyuţít šance, které mu docházka do mateřské školy poskytuje.
S jakými reakcemi můžete počítat během adaptace?
Nejprve se bude snaţit dítě v mateřské škole zorientovat. Ve skupině se bude chovat spíše jako
pozorovatel a bude vyčkávat. Jeho hra není ještě intenzivní a vytrvalá, třídu prozkoumává nejprve
pozvolna. Doma můţe být unavené a nevyrovnané a bude vyprávět málo nebo nic.
Asi od druhého týdne se bude snaţit najít si své místo ve skupině. Můţe se stát, ţe při tom dojde
ke konfliktům s jinými dětmi. Můţe se také projevovat nedostatek odpoledního odpočinku a častěji se
stane, ţe dítě jde ráno do mateřské školy s nechutí nebo tam také vůbec nechce jít. Tyto reakce nejsou
ničím zvláštním, jsou normální. Kaţdé dítě potřebuje na adaptaci svůj čas.
Jak můžete své dítě podpořit?
Pokud se vaše dítě stýkalo s jinými dětmi a naučilo se vydrţet nějakou dobu bez rodičů, je to
dobrá příprava na mateřskou školu. Pokud jako rodič získáte jistotu, ţe o vaše dítě bude v mateřské
škole dobře postaráno, můţete tento pocit přenést i na své dítě. Právě v prvních týdnech, při všem tom
novém, je důleţitým předpokladem pro dobrou adaptaci vašeho dítěte přehlednost situace a
předvídatelnost toho, co na ně čeká. Patří k tomu např. návyk na dochvilnost při přivádění do mateřské
školy a při vyzvedávání. Namáhavé odpolední činnosti mohou v této době vaše dítě přetíţit. Mějte také
na paměti, ţe děti jsou v této době silněji ohroţeny úrazem. Pozornost je proto nutná na ulici i na
zahradě.
Připravenost dítěte na to, aby se vyrovnalo s mateřskou školou, je ovlivněna také tím, zda
v rodině současně nedochází k nějakým větším ţivotním změnám, jako je např. narození sourozence,
stěhování, ale také rozvod rodičů nebo ztráta zaměstnání otce či matky. V kaţdém případě platí:
pohovořte si s učitelkou. Kaţdá informace, kterou ji poskytnete o svém dítěti a své rodině, je pro ni vítána
a pomůţe jí zvolit správný přístup k vašemu dítěti.
Z rodičů se stávají rodiče dítěte z mateřské školy
Dítě sice stojí ve středu dění, ale i pro vás je vstup vašeho dítěte do mateřské školy něčím
zvláštním. Také na vás dolehnou změny a nové poţadavky.
Musíte se připravit na to, ţe jste po určitou část dne bez svého dítěte a ţe bezprostředně nevíte,
co dělá, co si myslí nebo co cítí. Jak se mu bez vaší přítomnosti povede? Jak vy sami tento čas
vyuţijete? Ve skutečnosti potřebují i rodiče určitý čas na přivyknutí, aby mohli pojmout mnoho nových
informací a zpracovat je. Učí se také důvěřovat svému dítěti, které se stává samostatnějším. Platí, ţe
postupem času se vyvine pocit spoluzodpovědnosti za fungování skupiny a celé mateřské školy.
Pro svůj klid si můţete do školky kdykoli zatelefonovat na číslo 516435445 nebo se informovat
na dítě u pí učitelek. Naším i vaším cílem je bezproblémový přechod dítěte z rodinného prostředí do
kolektivu MŠ a taktéţ, aby vaše děti přicházely a odcházely ze školky spokojené a těšily se na kaţdý den
s námi!
Od vás rodičů se očekává, že:
budete rozvíjet důvěru k mateřské škole
jste schopni akceptovat, ţe vaše dítě je jen jedním mezi ostatními ve skupině
nebudete prosazovat podporu jen pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní
se naučíte prostřednictvím spolupráce rodičů podporovat všechny děti
do MŠ budete přivádět své dítě zdravé.
Největší bezohledností je dávat do MŠ nemocné dítě. I banální rýma a kašel mohou děti se
slabší imunitou postihnout daleko hůře neţ vaše dítě. Nehledě na to, ţe nemocné dítě, které necháte
v kolektivu tak dlouho, dokud se jeho stav příliš nezhorší, bude o to déle v domácí péči a ze zkušenosti
víme, ţe se bude déle zotavovat. Takto malé děti si při kašlání neumí zakrývat ústa, často se neumí ani
samy vysmrkat, coţ má za následek velmi rychlé šíření infekce v kolektivu. Lékař nejlépe zhodnotí
zdravotní stav vašeho dítěte, protoţe leckdy si myslíte, ţe dítě je zdravé, ale opak je pravdou (nemoc se
pak často vrací a ještě nakazí ostatní děti). Jak se pak podívat do očí mamince, která ráno přivedla do
školky zdravé dítě, ale odpoledne si ho odvádí nemocné, protoţe se zde nakazilo… Vy jste ti, kdo přímo
-
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za děti zodpovídají, a my jsme ti, kdo se snaţí ochránit ty ostatní v MŠ před onemocněním, včetně nás
učitelek.
Kaţdý nový začátek znamená také rozloučení s tím, co je důvěrně známé. S tím jsou u dětí rodičů
spojeny silné city. Ty lze zřetelně pozorovat při ranním loučení. Pokud jste nejistí, hledejte radu a
podporu u učitelky. Ţádný strach z loučení a ţádný strach z toho, ţe to hned od prvního dne nebude bez
problémů! Vaše dítě poroste, bude jistější a sebevědomější, bude dítětem z mateřské školy, které svůj
kaţdodenní pobyt dobře zvládne a vytěţí z něho co nejvíce.
A něco málo závěrem, my učitelky se snaţíme denně vymýšlet pro vaše děti co nejatraktivnější
program, předat jim co nejkvalitnější vědomosti, dovednosti a návyky a také mít pro ně maximum
pochopení a lásky. Jsme rády, kdyţ naše úsilí vy rodiče oceníte, protoţe nejen děti potřebují motivovat
a vězte, ţe platí zcela jednoduchá rovnice:
SPOKOJENÉ A ŠŤASTNÉ UČITELKY = SPOKOJENÉ A ŠŤASTNÉ DĚTI
= SPOKOJENÍ A ŠŤASTNÍ RODIČE!
Ilona Jurková, ředitelka MŠ

Svaz tělesně postiţených v ČR - Místní organizace Sloup – Šošůvka, Vysočany
Člověk je zdráv, pokud ho bolí pokaždé někde jinde.
Moudra našich babiček
Ohlédnutí
Jak uţ je v naší organizaci zvykem, v letošním roce v měsíci červnu se opět konaly tři týdenní
pobyty v Luhačovicích. Jezdí s námi i členové z jiných organizací. Na pobytech je moţnost absolvovat
procedury dle doporučení lékaře, návštěvy léčebných pramenů, různé kulturní akce, návštěvy solné
jeskyně, pro zdatnější vycházky po okolí. Další týdenní pobyt byl v červenci v Jánských Lázních. V tomto
pobytu jsou započítány 4 procedury, dále jsou moţné výlety na Černou Horu, do Pece pod Sněţkou,
Svobody nad Úpou atd. Ještě jeden týdenní pobyt je plánovaný na září do Luhačovic a v říjnu je to
Skalka u Prostějova.
V červenci se uskutečnil zájezd do Javoříčských jeskyní, Borotína - arboreta a do zámku Letovice,
který je v rekonstrukci, ale je přístupný veřejnosti. Ve dnech 1. a 2. září 2011 bude humanitární sbírka
pro Diakonii Broumov.
Svaz TP Sloup – Šošůvka se snaţí neustále zlepšovat svoji práci a jako odměna je pro svaz
neustálý nárůst členů, a to nejen z našich obcí, ale i z obcí okolních.
Děkuji OÚ v Šošůvce, ve Sloupě, ve Vysočanech za podporu a ochotu, s jakou nám vycházejí
vstříc, členům výboru za jejich práci a všem, kteří nám pomáhají.
Za výbor MOSTP: Marie Filoušová, předseda

Sbor dobrovolných hasičů
Muţi
Po několikaleté přestávce bylo obnoveno druţstvo muţů. Je pravdou, ţe většina členů tohoto
týmu teprve nabírá zkušenosti, jelikoţ má za sebou působení jen v mládeţnických kategoriích, ale snaha
a zájem určitě nechybí. Účastníme se soutěţí Velké ceny Blanenska Kryštof Cupu a také jezdíme na ligu
Prostějovska. Výsledky i výkony na soutěţích zatím určitě nejsou takové, jaké bychom si představovali.
Na tréninku jsme schopni zaběhnout slušné časy, ale při soutěţi je přece jenom nervozita podstatně
větší a hraje významnou roli. Ale o minulém víkendu při závodech v Ostrově u Macochy se nám útok
vcelku povedl a jsem přesvědčen, ţe s větším počtem startů bude stoupat i naše závodnická jistota.
Naše druţstvo závodí ve sloţení. Radim Sedlák - koš, Pavel Sedlák - savice, Filip Kašpárek mašina, Jiří Smutný – béčka, Lukáš Keprt - rozdělovač, Lukáš Doleţel – levý proud a Martin Hasoň –
pravý proud.
Pavel Sedlák
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Mladí hasiči
Mladí hasiči působí v našem sdruţení jiţ několik roků a to na velice solidní úrovni, o čemţ svědčí i
výsledky našich mládeţníků na soutěţích.
V současné době máme dvě druţstva. A to starší a mladší ţáci. V těchto ţákovských kategoriích
se jedná o druţstva smíšená. Těší nás, ţe právě děvčata mají o tento sport takový zájem.
V současné době se na Blanensku koná okresní liga mládeţe, která je sloţena z různých
disciplín, jako je například klasický poţární útok, závody štafet, či různé dovednostní úkoly. Této ligy se
účastní přes 40 týmů. O tom, ţe si nevedeme špatně, svědčí i průběţné 4. místo našich mladých hasičů.
Nejlépe nám v letošním roce vyšly závody v Rájci, kde jak mladší tak i starší ţáci slavili vítězství.
Moţnost podívat se na ţákovskou soutěţ přímo v Šošůvce máte i vy. Jiţ tuto sobotu 27. srpna
2011 se na závodní dráze u kulturního domu koná soutěţ zařazená do okresní ligy, kde se představí obě
naše druţstva. Začíná se v 10 hodin a jste všichni zváni.
Na závěr ještě přidám sloţení obou ţákovských týmů.
Mladší ţáci: Stanislav Mazáč, Filip Němec, Libor Kučera, Veronika Němcová, Aneta Zouharová, Martin
Králík, Lukáš Svoboda, Natálie Nezvalová, Jakub Hloušek a Petr Mrázek.
Starší ţáci: Radim Sedlák, Jaroslav Zouhar, Denisa Svobodová, Michal Nezval, Monika Šindelková,
Hana Zukalová a Robin Mazáč.
Vedoucími mladých hasičů jsou Radim Doleţal, Simona Sedláková a Petr Němec.
Simona Sedláková
Ţeny
Váţení čtenáři,
ráda bych Vám představila hasičské sportovní druţstvo ţen, které v letošním roce reprezentuje
Šošůvku na závodech Kryštof Cupu Velké ceny Blanenska. A prozatím reprezentuje více neţ dobře.
Pohodlně se usaďte, dejte si pivečko, případně si uvařte kafíčko a já se pustím do vyprávění.
Na začátku letošního roku jsme opět řešili problém, co s neúplnou sestavou. V Šošůvce děvčata
hasičskému sportu moc neholdují (sama tomu nerozumím ), takţe jsme opět museli sáhnout do
okolních dědin a měst. Ze sestavy, která běhala v roce 2010, zůstalo sice šest závodnic, ale k poţárnímu
útoku je potřeba sedm lidí. Nyní je nás stabilně osm děvčat a dva trenéři.
Dívka číslo jedna, Petra Hebronová, pochází ze Sloupu. Baví jí jízda na kole a plavání. Peťa má
s poţárním sportem zkušenosti, běhala za mladé hasiče ve Sloupě. Většinou ji potkáte s pusou od ucha
k uchu.
Dívka číslo dvě, Hana Zukalová, je jedna z mála závodnic našeho týmu, která bydlí v Šošůvce.
Mezi její záliby patří hra na flétnu, zpěv a malování. Haňulka je náš benjamínek, běhá naráţku.
Dívka číslo tři, Anna Ševčíková, ţije v malebné vesničce Šošůvka, která je útočištěm celého
ţenského týmu. Anička je z nás nejzkušenější, poţárnímu sportu se věnuje jiţ od roku 2004. Dříve
závodila na proudu, nyní ţhaví mašinu.
Dívka číslo čtyři, Jana Furchová, třetí a zároveň poslední šošůvská rodačka. Janička je nadaná po
umělecké stránce, zpívá a hraje na klavír. S poţárním sportem začala jiţ v dětství. Dříve běhala proud,
nyní se přesunula na béčka.
Dívka číslo pět, Tereza Tesařová, pochází z Rájce – Jestřebí. Kromě toho, ţe je úspěšnou
trenérkou druţstva dětí v SDH Rájec, je také velice kvalitní rozdělovačkou našeho týmu. Baví jí jízda na
kolečkových bruslích a četba. Moţná z ní bude motorkářka, řidičák uţ má. 
Dívka číslo šest, Iveta Müllerová, bydlí v nedalekých Petrovicích. K poţárnímu útoku se dostala
v loňském roce, začala na proudu a to uţ jí zůstalo. Předtím se nejvíce věnovala aerobiku, ve kterém
slaví obrovské úspěchy. Hraje na klavír a krásně zpívá.
Dívka číslo sedm, Nika Řezníková, začala běhat útoky aţ v letošním roce. Vidět ji můţeme na
proudu. Pochází z Boskovic. Baví jí jízda na kole a volejbal, ve kterém opravdu vyniká. Společně se svou
sestrou je letošním slibným nováčkem v našem týmu.
Dívka číslo osm, Lenka Řezníková, se také věnuje volejbalu, společně se svým dvojčetem hraje
první dorosteneckou ligu za Boskovice. V našem týmu působí na rozdělovači a na mašině.
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Muţ bez čísla, Jiří Smutný, náš řidič a pomocný trenér. Rád shlédne dobrý film a miluje jízdu
v autě. Momentálně závodí za nově vzniklé druţstvo muţů v Šošůvce na béčkách.
A jsme u konce - naším nejspíš nejdůleţitějším členem je headcoach (hlavní trenér) Bohumil
Nečas. Bydlí ve Veselici. Je velice trpělivý, ačkoli to s námi nemá vůbec lehké. Závodí za kluky z Němčic
„A“ na proudu.
V letošní sezóně slavíme obrovské úspěchy, a to i přes to, ţe jsme druţstvo relativně nové a
někteří z nás předtím neměli vůbec tušení, co poţární útok je. Momentálně se v Kryštof Cupu Velké ceně
Blanenska dělíme o druhé místo se Sebranicemi se 77 body. Povedlo se nám letos uţ dvakrát posunout
osobní rekord, který má teď hodnotu 18.30 s. Nesmíme ale usnout na vavřínech, sezóna končí aţ 10.
září a do té doby nás čeká ještě hodně práce.
Anna Ševčíková ml., Iveta Müllerová

Soutěţ Šošůvka 3. 7. 2011
V neděli 3. července 2011 jsme byli pořadateli třetího kola Kryštof Cupu Velké ceny Blanenska.
První letošní netravnaté závody bohuţel provázelo katastrofální počasí. V noci ze soboty na neděli
začalo pršet a počasí se neumoudřilo aţ do nedělního večera, navíc byla poměrně zima, něco okolo 12
stupňů. No prostě pravé „letní“ počasí.  I přes takovou nepřízeň počasí k nám přijelo závodit 33
druţstev muţů a neuvěřitelných 17 druţstev ţen. Ještě štěstí, ţe jsme měli moţnost schovat se
v kulturním domě, čehoţ většina druţstev vyuţila. Závod měl být vysílán na internetové televizi
www.hasici150.tv, bohuţel kvůli nestabilnímu internetu přenos nefungoval.
Jako první vběhli na trať domácí kluci, kteří začali závodit aţ v letošním roce. Jejich útok nedopadl
vůbec dobře – neměli zapojené levé céčko na rozdělovači. Kluci ale dokončili a za čas 46.22 s (pravý
terč 28.18 s) jim patřilo 28. místo.
Třetí místo tentokrát patřilo klukům z Horního Poříčí výsledný čas 18.71 s (napravo 18.41 s). O
stupínek lépe se umístili borci ze Sychotína, ti se blýskli časem 18.44 s (levý terč 18.12 s). Nejlepší
sestřik dne předvedl levý proudař ze Straţiska 17.71 s. Pravý proudař završil v čase 18.19 s, coţ
znamenalo krásné první místo.
Po pauze na občerstvení a osušení rozhodčích mohly na trať vběhnout ţeny.
Třetí místo si vyběhly holky ze Ţďáru s časem 19.80 s (levý terč 19.65 s). Druhé místo patřilo dnes
nečekaně domácím děvčatům ze Šošůvky. Útok se povedl, zpomalilo ho jen otřesné počasí. Holky
dlouho vedly s časem 19.60 s (levý terč 19.56 s). Aţ předposlední jdoucí druţstvo ţen z Olší předvedlo
parádní čas 19.27 s (pravý terč 18.99 s) a zaslouţeně vyhrálo.
Anna Ševčíková ml.
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