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Váţení občané!
Měsíc prosinec uhání mílovými kroky kupředu a s jeho závěrem se blíţí i konec roku 2011.
Prakticky všichni se těší na Vánoce, obchody jsou plné zboţí i lidí. Všude je spousta shonu a napětí,
které vystřídají (ve velké většině případů) chvíle pohody u příleţitosti nejkrásnějších svátků v roce a také
při oslavě příchodu nového roku. Vánoční atmosféra dýchla i na Šošůvku. Na „návsi“ máme vánoční
strom, nově a zářivě ozdobený. První sníh pokryl rozkopané cesty a schoval i „psí výrobky“.
Mimochodem v tomto směru jsme asi nepoučitelní.
Třetí adventní neděli jsme měli moţnost navštívit předvánoční výstavu spojenou s divadelním
představením. Kdo nebyl, přišel o hodně. Ta „děcka“ jsou naprosto úţasná. Před pár lety to byla spíš
taková „jednoaktovka“ a dnes? Blíţí se doba, kdy tyto hry budou mít dějství vyplněná přestávkami a my,
diváci, v těchto přestávkách budeme „ve foaye“ místního kulturního domu popíjet vánoční punč a
debatovat, jak se asi bude děj dál vyvíjet. Tedy pokud nám Marušku Valáškovou, Elišku Michlíčkovou a
Lenku Ševčíkovou nesebere Ondřej Černý (ředitel Národního divadla v Praze), jelikoţ, co ty holky
dokáţou s mládeţníky secvičit, je neuvěřitelné!
Ostatně v letošním roce bylo kulturně-společenských akcí v naší obci poměrně dost, coţ svědčí o
tom, ţe jednotlivé organizace a spolky vyvíjejí činnost a navíc dokáţou spojit svoje síly, coţ povaţuju za
pozitivní zjištění. Věřím, ţe ve stejném trendu budeme pokračovat i v příštím roce.
Ale teď uţ k běţným záleţitostem.
Stěţejním bodem je v naší obci uţ druhým rokem výstavba kanalizace. Její hlavní část
(kanalizační stoky) se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. V současné době chybí k dokončení hlavního řadu
stoka S4 (nad Koníčkovými), S7 (okolo poţární nádrţe na Bráně) a SB (ulička nad Kuncovými). Dále pak
ještě část přípojek na „Bráně“. Čistírna odpadních vod by měla být předána do správy Svazku obcí
Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace se sídlem ve Sloupě k 1. 1. 2012. Na základě přebírání veškerého
majetku, týkajícího se kanalizačních sítí v obou obcích, přejde pod Svazek Sloup, Šošůvka jak nová, tak i
původní kanalizace v Šošůvce. To znamená, ţe obec Šošůvka uţ nebude, co se týká kanalizace, patřit
do „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí“ se sídlem v Boskovicích. Veškeré opravy a
rekonstrukce, jak na původní, tak i na nové kanalizaci, budou od tohoto data a i v dalších letech hrazeny
z prostředků Svazku Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace.
Na základě této skutečnosti bude na konci roku 2011 (ve dnech 27. – 31. 12. 2011) proveden
pracovníky VAS, a. s., Boskovice odečet vodoměrů. Stávající smlouvy občanů s VAS, a. s., Boskovice na
vodné a stočné zůstávají v platnosti. V případě nemovitostí, které doposud na kanalizaci nebyly připojeny
(zejména část Příhon), budou s občany uzavřeny smlouvy nové. Cenový výměr stočného byl určen jako
podmínka jiţ při přiznání dotace a činí částku 40 Kč/m3 bez DPH. (Pokud se týká vodného, bude v roce
2012 činit 35,70 Kč/m3 bez DPH). Vybírání stočného by mělo pokrýt provoz jednak samotné ČOV, pak
také přečerpávacích stanic a v neposlední řad údrţbu kanalizačních stok, ať uţ nových, tak prozatím i
stávajících. V původních plánech v letech minulých se počítalo s tím, ţe část zisku by mohla slouţit i na
splácení úvěru, ale dle propočtů se zatím zdá, ţe pokud pokryjeme provoz bez toho, ţe bychom museli
doplácet z vlastních rozpočtů, tak „budeme rádi“.
Dalším bodem, o kterém bych se rád zmínil, jsou přečerpávací stanice. V současné době jsou
hotové, čeká se na připojení elektroměru, aby mohly začít pracovat ve zkušebním provozu. Coţ značí, ţe
hned poté bude moţnost připojení na kanalizaci i části té obce, která není odkanalizována gravitačně.
S touto situací se počítá od jarních měsíců, jelikoţ někoho nutit k připojení na kanalizaci, kdyţ má na
dvoře „metr sněhu“, by bylo přinejmenším nerozumné. O moţnosti připojení budete s předstihem
informováni výzvou obecního úřadu, kde budou ještě jednou uvedeny podmínky k připojení. Zároveň
bude stanoven termín, kterým vzniká povinnost připojení se na veřejnou kanalizaci. Ještě jednou a
dopředu apeluji na občany, aby se stanovených podmínek k připojení drţeli a vyhnuli se tak případným
postihům. Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti, neváhejte se ozvat. Všechno je nějak řešitelné a já
chápu, ţe kanalizace není pro nikoho z občanů jednoduchá záleţitost. Navíc velice oceňuji přístup
občanů k samotné výstavbě. Aţ na pár drobných výjimek nebylo v dosavadním průběhu stavby potřeba
řešit ţádné zásadní konflikty, coţ není jinde situace aţ tak obvyklá. Uznávám, ţe asi nikomu by se
nelíbilo mít v podstatě jiţ dva roky rozkopanou vesnici a s tím spojené trampoty, ať uţ hluk, či prašnost.
Ale uţ se pomalu chýlíme ke konci.
V příštím roce bude na kanalizaci pokračovat převáţně jen firma Dopravní stavby Brno. Její
zaměstnanci mají termín nástupu 9. 1. 2012. Samozřejmě se můţe stát, ţe klimatické podmínky budou
takového rázu, ţe nedovolí v lednu pokračovat, ale nechci předbíhat. Kromě dodělání samotné
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kanalizace začnou v jarních měsících také úpravy povrchů komunikací a chodníků „zasaţených“
kanalizací. Těsně před zimou byla nějaká úprava zbytečná, jelikoţ se těţko odhadne, co udělá zmrzlá
půda v podkladu. Konečný termín předání celého díla je stanoven na 30. září 2012. Ke dni 1. 12. 2011
bylo na celé akci prostavěno a fakturováno 83 656 200 Kč, coţ znamená 73,26 %. V Šošůvce je to
částka 30 401 975 Kč, v procentuálním objemu 71, 99 %.
A co jiného kromě kanalizace?
Ten, kdo sleduje jednání zastupitelstva obce, si nemohl nevšimnout zvýšení poplatku za
komunální odpad. Zákon v této formě umoţňuje stanovení poplatku ve výši 500 Kč na osobu. Pokud se
porozhlédneme po okolí, tak zjistíme, ţe této částce se blíţí velká většina obcí a měst. V současné době
je velký tlak na to, aby byl poplatek navýšen na částku 1000 Kč za osobu. V Šošůvce jsme po několik let
drţeli prakticky nejniţší hranici. Jenţe situace uţ se stávala neúnosnou. Nechceme na občanech
vydělávat, ale v podstatě cena všech odpadů jde nahoru a tímto zdraţením na 440 Kč za osobu dojde ke
srovnání vůči odvozovým společnostem.
V měsíci říjnu bylo provedeno „nataţení“ nové asfaltobetonové vrstvy na obecní komunikaci
„Branka“ a „Příhon“. Silnice byla jiţ v takovém stavu, ţe jen oprava rýhy po kanalizaci by k ničemu
nevedla. A další lokální opravování děr by nemělo poţadovaný efekt. V rámci této rekonstrukce bychom
ještě chtěli přidat obrubníky (zřejmě přejezdové) v obytné části „Příhona“. Jelikoţ před srovnáním jiţ
zmiňované komunikace nebylo moţné odhadnout výškové parametry. Navíc na této komunikaci se
počítá s omezením rychlosti značkami a byla přislíbena Policií ČR pomoc při častější kontrole dodrţování
rychlosti v této lokalitě.
Samostatnou kapitolou jsou chodníky v naší obci. Na to, abychom zadali zakázku některé z firem,
nemáme v tuto chvíli vyčleněny ţádné prostředky. Poměrně reálné je tedy to, ţe s rekonstrukcí začneme
ve své vlastní reţii a postupně. Bude to sice trvat déle, ale jiná moţnost v současné době asi není.
V příštím roce by se mělo také pokračovat v opravě komunikace „u bytovek“. V jednání jsou ještě
další akce, které máme rozpracovány z minulých let, ale konečný rozsah těchto prací hodně záleţí na
finančních moţnostech. Co si budeme nalhávat, vše je v dnešní době o penězích. Od roku 2012
začneme splácet úvěr za kanalizaci a výše splátek není rozhodně malá v kontextu s velikostí našeho
obecního rozpočtu. Na několik let dopředu bude ovlivňovat samotný chod naší obce. Ovšem to je
samozřejmě problémem nejen u nás, ale prakticky všude, kde se kanalizace buduje. Jistou nadějí je
změna RUDu (rozpočtového určení daní), které by mohlo přinést více peněz z daňových příjmů do obcí
na úkor čtyř největších měst, ale ta je ještě v nedohlednu. Zatím se jedná o formě návrhu. V roce 2012 se
s touto moţností s vysokou pravděpodobností počítat nedá.
Na přelomu roku by měl být vyhotoven koncept nového územního plánu a občané se budou mít
moţnost k tomuto návrhu vyjádřit.
Sám dobře vím, ţe by se dalo najít spoustu témat, o kterých by se dalo psát či hovořit. Nebráním
se tudíţ ţádnému podnětu, či návrhu ze strany občanů.
A co závěrem?
Na konci roku často přichází doba hodnocení a plánování. Pro někoho byl odcházející rok
úspěšný, pro někoho méně. Tak uţ to chodí. A přitom ono někdy stačí mít radost z maličkostí. Takové
rozhlédnutí se kolem sebe je často cennější, neţ si člověk myslí. Často se honíme za něčím, co
v podstatě ani tak nepotřebujeme, řešíme problémy, které ve skutečnosti ani problémy nejsou, dokáţeme
se rozzlobit nad tím, co má naprosto malicherný důvod (coţ znám z vlastní zkušenosti). Já bych Vám
chtěl popřát, aby těch skutečných starostí bylo ve Vašem ţivotě co nejméně (lépe vůbec ţádné) a aby se
Vám v tom novém roce 2012 splnilo vše, o čem třeba jen sníte.
Stanislav Šindelka, starosta

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šošůvka
ze dne 11. 10. 2011 dle zápisu č. 6/2011
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 Karla Mikuláška a paní PhDr. Věru
Stříteckou a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
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4. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu č. 15N/11/57 s Pozemkovým fondem ČR na
pronájem pozemků p. č. 2449, 2141 k. ú. Šošůvka.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice – pozemek p. č. 2482 k. ú. Šošůvka.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 7 smlouvy o poskytování příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních výdajů základních škol s Městem Bystřice na Pernštejnem.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje přijetí sponzorského daru pro Mateřskou školu Šošůvka
od paní Soni Musilové, Šošůvka 230: 2 houpací koně v ceně 598,-- Kč.
9. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje zavedení krouţku výuky anglického jazyka pro předškolní
věk v Mateřské škole Šošůvka.
10. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 12/2 o výměře 65 m2 předzahrádka u č. p. 9 a části pozemku p. č. 762/1 k. ú. Śošůvka - vjezd do garáţe před domem
č. p. 9 v Šošůvce.
11. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 2445 k. ú. Šošůvka na
inţenýrské sítě od MUDr. Jitky Palmerové, Šošůvka 90 dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku inv. č. 2/33 - Vodní
nádrţ v Dědině v ceně 121.400,-- Kč.
13. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje dodavatele opravy části místních komunikací u bytovek:
Skanska a. s. Praha 4, Chodov, Líbalova 1.
14. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého majetku inv. č. 1336 „B“ trumpeta s pouzdrem v pořizovací ceně 1.750,-- Kč a zároveň schvaluje odprodej „B“ trumpety
s pouzdrem v ceně 500,-- Kč Václavu Zouharovi, Šošůvka 207.
ze dne 23. 11. 2011 dle zápisu č. 7/2011
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 pana Františka
Ostrovského a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2012. Rovněţ schvaluje
převod zálohy na neinvestiční příspěvek pro MŠ Šošůvka na I. čtvrtletí 2012 ve výši 85.000,-- Kč
a také úhradu nákladů na dojíţdějící ţáky pro Městys Sloup – ZŠ Sloup ve výši 35.000,-- Kč
ihned počátkem ledna 2012.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Šošůvka č. 1/2011, kterou se
mění obecně závazná vyhláška obce Šošůvka č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek ve výši 440,-- Kč pro rok 2012 je o 50,-- Kč vyšší neţ v roce 2011.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o inventarizaci, vnitroorganizační směrnici – dodatek č. 2,
plán inventur na rok 2011.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje převedení majetku z účtu 022 0000 na účet 028 0000 v celkové
hodnotě 159.751,-- Kč. Dále schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého majetku inv. č. 7/5 –
Barevný televizor v ceně 12.400,-- Kč.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice – pozemek p. č. 33/6 k. ú. Šošůvka.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem příloh ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
č. 902002 ve znění pozdějších dodatků na rok 2012 s firmou SITA CZ a. s., Praha.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí a splnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 dne 24. 10. 2011.
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečné účty DSO „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a
obcí Boskovice, Svazku obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace Sloup, Spolku pro rozvoj
venkova Moravský kras Jedovnice za rok 2010.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vodohospodářského majetku –
stavby: Šošůvka - prodlouţení vodovodního řadu Helišova skála v pořizovací ceně 54.013,20 Kč
na „ Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice.
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Informace k placení místních poplatků v roce 2012
Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů
Poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou obce Šošůvka č. 2/2003, o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 4. 12. 2003, ve znění obecně závazné vyhlášky obce 1/2011 ze dne 23. 11. 2011, kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Šošůvka č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1.
1. 2012.
Poplatek činí 440,-- Kč na osobu za rok a je splatný kaţdoročně ve dvou splátkách nejpozději do
30. 4. a 31. 10. kalendářního roku.
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, 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 kaţdého psa podléhajícího poplatku. Poplatek je splatný do 31. 5.
kalendářního roku.
Anna Ševčíková, účetní

Odvoz odpadu
Svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2012 bude prováděn pravidelně 1x za 14 dní vţdy ve středu
v lichém týdnu. První odvoz bude proveden ve středu 4. 1. 2012. Popelnice je nutno označit popisným
číslem.
Anna Ševčíková, účetní

Šošůvská knihovna se dočká nového kabátu
Čtenáři, kteří pravidelně docházejí do místní knihovny, si jistě všimli, ţe se knihovna začíná
proměňovat. Vzhledem k tomu, ţe nové vybavení by bylo příliš nákladné, rozhodla jsem se jít cestou
svépomoci.
Díky dvěma esteticky a výtvarně nadaným slečnám se knihovna mění přímo před očima
návštěvníků. Protoţe chci v knihovně „vybudovat“ malý dětský koutek, je součástí úprav a zkrášlování
také stěhování – znáte to, tohle sem, tohle tam, tohle pryč…
Touto cestou bych ráda poţádala vás, místní občany, o následující: Pokud máte doma
nepotřebné, menší či větší dekorační polštářky, nevyhazujte je! Přineste je prosím do knihovny, mohou
se nám hodit! Stejně tak, kdyby se někde našel malý dětský stolek (pokud moţno i s ţidličkami, ale to
samozřejmě není podmínkou), zkuste se zamyslet, jestli byste jej nemohli věnovat našim malým
„čtenářům“ právě do jejich koutku.
Uvítám jakoukoliv nabídku, věřím, ţe se rádi přidáte alespoň touto cestou ke zpříjemnění chvil
v knihovně.
Iveta Pernicová, knihovnice
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Tělovýchovná jednota Šošůvka
Oddíl kopané
Od letošního roku nepůsobí v Šošůvce ţádné mládeţnické druţstvo. Bohuţel se naplnily černé
vize a děti „došly“. V současné době máme jen několik mládeţníků na hostování. Čtyři dorostence ve
Sloupu, dva v Lipovci a jednoho v Blansku. U ţáků je situace ještě horší. Dva ţáci ve Sloupu a jeden
v Blansku není opravdu velký počet. Při obvykle velmi sloţitém přechodu z mládeţe do muţů se můţeme
jen dohadovat, zda některých z nich v budoucnu oblékne dres A týmu Šošůvky. Velice reálně vypadá, ţe
doba, kdy jsme si zakládali na tom, ţe u nás hrají vlastní odchovanci, se chýlí ke konci. Ale teď uţ ke
krátkému zhodnocení našeho A týmu.
Do podzimní části sezóny 2011-12 vstoupili fotbalisté Šošůvky pod vedením nového hlavního
trenéra Jiřího Obalila a asistenta Stanislava Šindelky. Nutno přiznat, ţe výsledky (i předvedená hra)
zůstaly za očekáváním. Nepodařilo se nám zastavit výkonnostní pokles a na jaře nás čeká tuhý boj o
záchranu v okresním přeboru.
Co napsat k samotnému průběhu podzimní části? Na dobrý vstup do soutěţe, kterým bylo určitě vítězství
ve Skalici, se nepodařilo navázat. Spíše naopak. Příznivci Šošůvky mnoho důvodů k radosti neměli. Na
domácím hřišti jsme dokázali vyhrát pouze jednou. A právě body z vlastního trávníku nám chybí
nejcitelněji. Podstatně lepší to bylo na venkovních hřištích, ale naprosto nezvládnutý závěr podzimu (4
poráţky v řadě), nás dostal do sloţité situace. V soutěţi není tým, který by obdrţel více branek neţ
Šošůvka. Inkasujeme góly po dost často triviálních chybách (nezřídka hned v úvodech zápasů), coţ sráţí
psychiku hráčů. Naopak na vstřelenou branku se enormně „nadřeme“. Nemyslím, ţe v týmech soupeřů
by byli lepší fotbalisté, spíše zaostáváme v nasazení, důrazu a bohuţel i v bojovnosti. Snad našim
hráčům pomůţe zimní přestávka a v jarní části se představí v mnohem lepší formě neţ na podzim.
Nejlepšími střelci druţstva jsou Luděk Sehnal se 7 brankami a Marek Krátký se 6 zásahy (Marek ovšem
odehrál jen 7 zápasů, poté se zranil a z důvodu rekonvalescence nám bude citelně chybět i v jarních
odvetách).
Skalice – Šošůvka
Šošůvka – Doubravice
Boskovice B – Šošůvka
Šošůvka – Drnovice
Vysočany – Šošůvka
Jedovnice – Šošůvka
Šošůvka – Letovice
Rudice – Šošůvka
Šošůvka – Olomučany
Kořenec – Šošůvka
Šošůvka – Olešnice
Blansko B – Šošůvka
Šošůvka – Sloup
Šošůvka – Skalice

1 : 4 (0 : 1)
1 : 3 (0 : 1)
3 : 2 (0 : 2)
3 : 5 (1 : 1)
2 : 3 (2 : 1)
6 : 1 (2 : 1)
3 : 2 (1 : 1)
2 : 2 (2 : 0)
1 : 1 (1 : 0)
1 : 4 (0 : 3)
0 : 3 (0 : 2)
5 : 1 (4 : 0)
1 : 3 (0 : 1)
0 : 4 (0 : 2)

Sehnal 2, Knödl a Musil
Krátký
Sehnal a Krátký
Knödl, Kuchař a Krátký
Doleţel, Sehnal a Krátký
Knödl
Krátký 2 a Kuchař
Sehnal a Doleţel
Zouhar Roman
Sehnal 2, Bezděk a Doleţel
Doleţel
Petlach Mirek

Tabulka po podzimu:
1. Sloup
2. Blansko B
3. Boskovice B
4. Jedovnice
5. Olešnice
6. Doubravice
7. Vysočany
8. Olomučany 14
9. Rudice
10. Kořenec
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14 10 2 2
14 9 2 3
14 7 3 4
14 6 5 3
14 6 5 3
14 7 0 7
14 6 2 6
5 4 6 19:24
14 4 6 4
14 4 5 5

41:16
35:15
36:25
29:20
29:24
21:27
27:17
19
20:28
16:20

32
29
24
23
23
21
20
18
17
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11. Drnovice
12. Šošůvka
13. Skalice
14. Letovice

14
14
14
14

3
4
2
2

5 6
2 8
3 9
2 10

28:36
27:41
17:34
18:36

14
14
9
8

Oddíl stolního tenisu
Stejně jako v posledních letech vstoupily do okresních soutěţí hned čtyři naše oddíly. Po
odehraných 8 kolech si vedou následovně.
A tým nastupuje v RP1 a srdnatě usiluje o postup do lepší šestice. Po odchodu Luboše Bezděka do
Zbraslavce a dlouhodobé nemoci Jaroslava Ševčíka nastupuje v této sestavě: Jiří Obalil, Leoš Dvořák,
Mirek Petlach a Aleš Zouhar. V této chvíli jim patří s bilancí 4 výher, 1 remízy a 3 poráţek 6. místo
v tabulce z 12 účastníků.
Nejúspěšnějšími hráči v týmu jsou Jiří Obalil s bilancí 23 vítězství/5 poráţek a Leoš Dvořák 17/3.
B tým hraje v soutěţi OP 1 ve sloţení Ivo Jakš, Josef Mikulášek, Ivo Sedlák a Marek Krátký (toho však
z důvodu jeho zranění nahradil Stanislav Šindelka st.) Výsledky jsou zatím dosti nevyrovnané a
s postupem do lepší šestice to budou mít naši hráči těţké. Chtěli by se vyhnout zejména přímému boji o
záchranu, který absolvovali v minulé sezóně.
V současné době jsou s bilancí 3 výher, jedné remízy a 4 poráţek na 8. místě tabulky.
Nejúspěšnějšími hráči v týmu jsou Ivo Jakš 23 vítězství/9 poráţek a Josef Mikulášek 19/13.
C tým prošel největší obměnou, hraje OP 3, ale jako první naše druţstvo má jiţ účast mezi lepší
skupinou zajištěnu. Hraje ve střídajícím se sloţení Stanislav Šindelka st., Radek Petlach, Josef Čupr,
Petr Doleţel a Aleš Zouhar. V tabulce patří céčku s bilancí 5 výher, dvou remíz a jedné poráţky 4. místo.
Nejúspěšnějšími hráči v týmu jsou Stanislav Šindelka st. 27/5 a Aleš Zouhar 13/5.
D tým je nováčkem soutěţe OS 1. Tato soutěţ je pro naše hráče opravdovou zkouškou a pokud by se
podařila záchrana, byl by to velký úspěch. Druţstvo hraje ve sloţení Aleš Zouhar, Michal Zouhar, Luděk
Sehnal, Stanislav Šindelka ml. a Aleš Jermolajev. V současné době jim s bilancí 1 výhry, 1 remízy a 6
poráţek patří 11. místo.
Nejlepší bilanci má Aleš Zouhar 30/2 a Michal Zouhar 11/6.
Zprávy z Tělovýchovné jednoty
Od červencového vydání zpravodaje se v TJ událo poměrně dost věcí. Hlavní akcí byly jiţ
tradičně VÁCLAVSKÉ HODY. Jestli se povedly nebo ne, nechám na zhodnocení druhých. Oproti loňsku
nám vyšlo i počasí. Já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří nám s jejich organizací pomohli. Od stárků,
po pomocníky zajišťující servis pro návštěvníky aţ po samotné pořadatele. Ať uţ byli od „Sokolů“, hasičů,
KDU-ČSL, či z ostatních organizací a spolků v naší obci. Protoţe dokud budou lidé ochotni pomoc, tak
budou i hody. Takţe ještě jednou díky.
Pokud navštěvujete sportovní areál v KRMELEC ARÉNĚ, tak jste si museli všimnout
rekonstruovaných stolů a lavic, které v původním stavu jiţ dosluhovaly. Zde patří mé poděkování za
brigádnickou činnost Miloši Petlachovi, Josefu Čuprovi, kteří za přispění Aleše Šenka poněkud
„zkulturnili“ tuto část areálu.
V říjnu proběhly pod patronací TJ ještě dvě akce, a to sběr ţelezného šrotu a u příleţitosti
státního svátku 28. října lampiónový průvod.
V první adventní neděli jsme společně s organizátory z KDU-ČSL a obecního úřadu rozsvěcovali
vánoční strom. Tato akce se setkala s nebývalým zájmem, který svou početností aţ šokoval.
V samém závěru tohoto kalendářního roku nás ještě čekají hned tři akce v kulturním domě.
V pondělí 26. 12. 2011 se koná tradiční okresní bodovací turnaj ve stolním tenisu za účasti nejlepších
hráčů Blanenska. Začíná se v 9 hodin.
No a pro ty rekreační sportovce jsou připraveny následující dvě akce. Ve čtvrtek 29. 12. se od 15
hodin uskuteční turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu. V pátek 30. 12. si přijdou na své milovníci
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sálové kopané, kteří změří své síly ve 3. ročníku memoriálu Zdeňka Zouhara čtyřčlenných druţstev.
Prezentace od 8.30 hodin.
Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemné proţití svátků vánočních, veselého Silvestra a spoustu
zdraví, štěstí, radosti, spokojenosti a také úspěchů (třeba i po sportovní stránce) v roce 2012.
Stanislav Šindelka, předseda TJ
TJ K20 Šošůvka
Letošní rok byl v krátké historii K20 veleúspěšný. Po sportovní stránce se nám podařilo dosáhnout
na první příčku Základní soutěţe Malé kopané Blansko. Ve 24 zápasech, které jsme sehráli, se nám
podařilo získat 46 bodů. Chuť prohry jsme okusili pouze 6x, remízy 4x a vítězství 14x. Nastříleli jsme aţ
neuvěřitelných 91 branek a obdrţeli pouze 51 gólů. Obě tato čísla nám vyslouţila neoficiální titul za
nejlepší obranu i útok.

V uplynulém kalendářním roce jsme se pustili také do organizace dvou akcí - taneční zábavy a
turnaje. Taneční zábava, která proběhla 8. 4. 2011, se vydařila aţ nad očekávání, tedy výborně. Důvody,
které nás k tomu vedly, byly následující - finančně zajistit nákup nových dresů, ulehčit TJ Šošůvka ve
financování K20 a samozřejmě v neposlední řadě pozvednout kulturní ţivot v obci. Většina z těchto, dalo
by se říci cílů, byla splněna.
Turnaj se odehrál začátkem července v K20 aréně. Letos bylo přizváno 6 muţstev i s půvabným
překvapením, „ţenstvem“ z Kotvrdovic. Jediní páni Němčičtí nedorazili, a proto se hrálo pouze v pěti
týmech. Konečná tabulka vypadala následovně
1. Pegas
2. Áčko
3. OSK Blansko
4. K20
5. Kotvrdovice
V příštím roce máme v plánu zopakovat tyto dvě akce a rádi bychom přidali i další. Jsou ovšem
zatím v jednání. Brzy však budete informováni.
Na interní Valné hromadě K20 byla schválena výroční zpráva, kterou naleznete v dokumentech na
www.sosuvka.com nebo na tjk20sosuvka.blogspot.com.
Závěrem zbývá poděkovat všem členům K20 a dalším lidem, co nás podporují. Nelze opomenout
finanční podporu TJ Šošůvka.
Díky všem, ve kterých tepe srdce K20.
.
Petr Sehnal, vedoucí mužstva
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Mateřská škola
Dopoledne v naší školce
Příspěvek do zpravodaje dnes začnu trochu netradičně. Nebudu popisovat, co děti zaţily, co
udělaly, kdy a jaké divadlo za námi přijelo nebo přijede, kam se chystáme apod., ale pokusím se zde
občanům přiblíţit jedno běţné dopoledne dětí v MŠ, jelikoţ se i v dnešní době ještě stále setkáváme
s názorem některých dospěláků, ţe si děti do školky chodí „jen hrát“ a my učitelky si hrajeme s nimi a ţe
je tam „jen hlídáme“! Třeba někteří po přečtení příspěvku změní svůj názor.
Některé děti přicházejí s úsměvem uţ ráno, kdy se školka v 7 hodin otvírá, jiné s pláčem. Na
kaţdé dítě se hned po příchodu usmějeme a naváţeme s ním kontakt. Pokud pláče, hned jej zabavíme
třeba tím, co nás právě dnes čeká. Nebo namalujeme mamince obrázek, aby měla radost, aţ pro ně
přijde. Kdyţ zůstávají ve školce samy bez rodičů, stávají se z nich velké děti, které se snaţí chovat podle
pravidel, bez kterých by to ve školce nešlo. Kaţdé dítě má na výběr z mnoha aktivit. Kluci mají
postavenou garáţ s autodráhou a hrají si s auty, vedle si někdo staví domek z kostek, děvčata vaří
nějakou dobrotu v kuchyňce nebo oblékají panenky. Některé děti sedí u stolečku a skládají puzzle nebo
si u pracovního stolečku modelují či kreslí. U dalšího stolku jsou připravené výkresy, barvy, štětce,
kelímky s vodou. Budeme společně malovat. Někdo přijde pomoci, někdo ne, ale většinou jsou činnosti
pro děti tak zajímavé, ţe to jdou alespoň zkusit. Naučí se tak spolupráci, protoţe se musí domluvit, a také
se naučí základním návykům při zacházení s barvami, ale i kreativitě a zručnosti, protoţe musí vymyslet,
jak své dílo dotvořit, jak ho domalovat. A to uţ se několikrát denně z toalety ozývá: „já uţ sú…“. Utíkám
utřít zadeček, umýt ruce a vracíme se zpět do třídy. Při společné práci si povídáme o příchodu Mikuláše,
čerta a anděla, o Vánocích, které klepou na dveře, o výstavě, o vystupování, které nás čeká. Kdopak
dneska nepracoval? Většinou ten, komu to moc nejde a není si při práci moc jistý. Proto se snaţíme děti
k činnostem přivést motivací, pomocí netradičních technik a zajímavých materiálů a hlavně pochvalou.
Té není nikdy dost! A teď uţ honem uklidit vše ze stolečků, umýt ruce a hurá na cvičení. Např. pustíme
hudbu a cvičíme, abychom si protáhli ještě ztuhlé tělíčko z rána. Vezmeme si míčky a protahujeme kaţdý
sval. Začínáme od hlavy, přes ručky, trup a nakonec noţky. Pak cvičení ve dvojicích, kdy si míček
posíláme kutálením nebo se snaţíme házet. Děti prosí o trampolínu. Připravím ţíněnku a vytáhnu
trampolínu, aby si na ní děti mohly zaskákat ještě před svačinkou, aby neskákaly s plným bříškem. A to
uţ na nás volá paní kuchařka, ţe svačinka je hotová. Uklidím náčiní a děti si jdou umýt ruce a uţ si na
talířek dávají chleba s marmeládou. Vezmou si hrníčky a naléváme jim mlíčko nebo čaj dle výběru dětí.
Kdo je najezený, odnese si svůj talířek, jde se opět umýt a sednout na koberec. Společně si povídáme v
krouţku, co je na připravených obrázcích, zahrajeme si pohybovou hru, zazpíváme….. Kaţdý den se
děje něco jiného. Záleţí na tom, co je potřeba procvičit, co nás zajímá, o čem si tento týden povídáme.
Nebo si jenom jdeme popovídat, jak se děti vlastně mají, co dělaly doma celou sobotu a neděli a co je
trápí nebo těší. Pozornost menších dětí je krátkodobá, a proto jim dáváme moţnost víc si vyhrát. I kdyţ
se snaţíme je do těchto činností také zapojovat.
To pro předškoláky, pro ty uţ máme nachystané další činnosti – poznávání geometrických tvarů,
počítání a přiřazování stejného počtu, rytmizaci slov, grafomotorické cvičení, třídění předmětů nebo
nějakou zajímavou didaktickou hru atd. Při vší té práci stále připomínáme správné drţení tuţky,
pomáháme tam, kde něco nejde, odpovídáme na dotazy dětí a sledujeme i mladší děti, které si zatím
hrají samy. A připomínáme dodrţení pitného reţimu, který je pro děti stále k dispozici a mohou se napít
kdykoli během dne.
A uţ je čas na vycházku a opět na úklid. Všichni se snaţí, aby bylo rychle hotovo. Starší děti jdou
samy pomoci tam, kde je to potřeba, kde si malé děti neporadí. Poskládat třeba puzzle a vrátit je na své
místo nebo uklidit pěkně v kuchyňce. Tím jdou malým dětem příkladem. Opět je slyšet pochvala!
Napijeme se a jdeme na toaletu a umýt ruce a oblékat. Coţ o to, v létě to šlo samo, ale teď v zimě? Tolik
oblečení! Co si obléct jako první? Jak poznat, která bota patří na kterou nohu? A kdo zaváţe tkaničky?
Tady maminka a její pomoc schází. Paní učitelka samozřejmě pomůţe, ale proč jí to tak trvá? „Proč se
nevěnuje jenom mně, kdyţ nevím, co mám dělat?“ říká si jistě kaţdé nové dítě a mnohdy to skončí s
pláčem. Ale chvíli počkat, dát přednost někomu jinému, snaţit se sám a později i kamarádovi pomoct, to
se musí kaţdý také naučit a v ţivotě se mu to bude vţdy hodit, nejen při oblékání.
Kam dnes půjdeme? Na zahradu, na vycházku obcí nebo do kulturního domu? I teď je vše
dopředu naplánované, co se bude dít, na co děti venku upozorníme, co budeme pozorovat a co si třeba
z venku přineseme a druhý den ve školce vyuţijeme. Taky necháme děti pořádně proběhnout, protoţe
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ve školce je na to málo místa nebo si na zahradě nebo v sále kulturního domu zahrajeme nějakou
pohybovou hru.
A uţ je čas na oběd. Zase se převléct. Starší děti pomáhají mladším, jít na záchod, umýt pořádně
ruce mýdlem a uţ si děti chystají u stolečků příbory a talířky. Nalijeme polévku, posadíme se za dětmi,
popřejeme dobrou chuť a baštíme. Některým malým dětem pomůţeme, dokrmíme je. To uţ si děti jdou
samy pro druhý chod, kde si řeknou o svou porci. Taky si donesou kompot nebo salát. Někdo jí rychle,
někdo se loudá, někomu to nechutná, někdo takové jídlo ani nezná, někdy je těţké tolik různých človíčků
zorganizovat, aby byl u oběda klid a pohoda. Po obědě si děti uklidí své místo, jdou na toaletu, umýt se,
převléknout v loţnici do pyţámka a šup do své postýlky. A uţ čekají na pohádku. Na tu se těší všechny
děti - ať uţ je čtená či z CD nebo občas i z videa. Tak zase zítra, děti, na shledanou a pěkně se
vyspinkejte a nezlobte paní učitelku. Loučím se s nimi a odcházím zpět do třídy.
Ještě je ale potřeba nachystat věci, pomůcky a úkoly na zítra, zapsat všechny činnosti do třídní
knihy, dostříhat některé obrázky, pověsit je, dodělat nástěnku. Promyslet, co se povedlo a co ne a co
udělat příště jinak, lépe. Jak víc děti motivovat, vtáhnout je do činností, aniţ by si uvědomovaly, ţe
pracují, jak zlepšit atmosféru ve třídě, jak některé děti naučit nechodit ţalovat apod.
Snaţíme se, aby byly děti spokojené a šťastné, a dáváme do toho všechno, co umíme, známe, co
nás praxe naučila. A třeba někteří i pochopí, ţe i učitelka je jen člověk a vše nejde jen s úsměvem a ţe
občas zvýší hlas třeba zrovna na Vaše dítko, ale rozhodně to nemyslí ve zlém, ani si na něj nezasedla,
jen má těch dětí více neţ vy doma. A zrovna jen to Vaše dítko nemá svůj den a pro samé zlobení neslyší
a popichuje všechny kolem a rozumná domluva nepomáhá.
A zítra nanovo……………………. Tak to u nás chodí.
Chtěla bych za celý kolektiv mateřské školy popřát všem občanům klidné a pohodové vánoční
svátky plné lásky a porozumění, do Nového roku hodně zdraví, štěstí a radosti.
Ilona Jurková, ředitelka MŠ

Základní škola
Letos mají ţáci prvního stupně moţnost vyuţívat kromě nové počítačové učebny a interaktivní
tabule také počítače ve třídách. Jsou napojeny na školní server, takţe učitelé mají přístup k několika
desítkám výukových programů.
Jak uţ to v ţivotě bývá, odchod Mgr. Ivy Paděrové na rodičovskou dovolenou byl nenadálý.
Novým kolegou v pedagogickém sboru a třídním učitelem 2. A se proto stal Mgr. Pavel Borek.
Beseda deváťáků s ředitelem školy je akce, kde se ţáci dozví spoustu informací o ročníkových
pracích a mají také moţnost s ředitelem školy diskutovat o tom, co se jim ve škole líbí a co ne. Proběhla
11. října.
Stalo se, ţe ţák páté třídy ve snaze zatajit pětku z českého jazyka ucpal ţákovskou kníţkou toaletu
tak úspěšně, ţe následná oprava stála rodinný rozpočet šest tisíc Kč. Takovýmto „radostem ţivota“
dokáţe předejít E-INDEX, coţ je elektronická ţákovská kníţka. Neomezuje se pouze na známky a
omluvenky. Přihlášení účastníci dostávají pravidelné zprávy o termínech třídních schůzek, akcí, výletů
atd.
Je dokončováno zateplení a výměna oken; úspora 500 tisíc Kč ročně bude investována do
vybavení školy.
Proběhla rekonstrukce sprch v bazénu – výměna baterií, rozvodů a obkladů.
2. stupeň má nový nábytek ve třídách.
Počítačová učebna dostala nové počítače.
Po dokončení zateplení jiţní strany školní budovy bude na školním hřišti instalován domek na
nářadí.
Rekonstrukcí prošly sborovna a kanceláře zástupkyně, sekretářky a účetní.
Ve fyzikálně-chemické učebně byla nainstalována další interaktivní tabule včetně příslušenství.
V dohledné době dokončíme vybavení čtvrtého oddělení školní druţiny a zahájíme rekonstrukci
toalet a sociálního zařízení..
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy
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KDU - ČSL
Vţdy ke konci roku se v institucích, organizacích a podnicích vytváří takzvané vyhodnocení nebo
rekapitulace uplynulého roku. Zde se vţdy s ročním odstupem hodnotí, co se daného roku událo dobrého
nebo špatného. I já bych rád zhodnotil rok 2011, který se chýlí ke konci.
KDU - ČSL kaţdoročně pořádá akce, které se díky periodickému opakování staly nebo byly přijaty
za obecně tradiční.
Jako první v roce vţdy začátkem ledna ve spolupráci s blanenskou charitou probíhá Tříkrálová
sbírka. Další dvě jiţ zaběhlé akce, a to vycházka mamince pro kytičku ke Dni matek a pohádkový les
konaný k Mezinárodnímu dni dětí, se letos neuskutečnily. Důvodem vynechání pohádkového lesa je
náročnost přípravy kostýmů a programu. Doufáme, ţe se nám pohádkový les o to více vydaří v příštím
roce.
Jak jistě všichni víte, lidová strana se také zapojuje při organizaci tradičních Václavských hodů, a
to při nacvičování tanců stárků.
V prosinci se uţ tradičně uskutečňuje předvánoční setkání v kulturním domě. Toto setkání vţdy
doprovází divadlo našich dětí. Kaţdý rok je divadlo nové a vţdy hezké.
Touto cestou bych rád poděkoval především paní Marušce Valáškové a paní Elišce Michlíčkové,
které nacvičují hodové tance i divadlo.
No a na začátku adventu přichází rozsvěcování vánočního stromu. Letos se podařilo vyměnit
staré osvětlení za nové, modernější a hezčí. Tato akce, která se konala ve spolupráci s TJ Šošůvka a
obecním úřadem, se velice vydařila.
KDU – ČSL také podporuje sloţky fungující při Farním úřadě ve Sloupě. Tato společenství jsou
jak pro děti (Společenství rodin s dětmi), tak pro mládeţ (Společenství náctiletých), tak i pro seniory
(Společenství KLAS).
Nakonec bych rád poděkoval všem za vynikající spolupráci. Děkuji zvláště obecnímu úřadu za
podporu naší činnosti, Farnímu úřadu ve Sloupě, ţe v šošůvské kapli můţe být kaţdý týden mše svatá, a
všem ostatním, kteří podporují jakékoliv akce v naší obci.
Myslím, ţe spolupráce se všemi sloţkami naší obce je velice dobrá a doufám, ţe se rivalita
vysoké politiky nebude nikdy přenášet do vztahů v naší obci. Vţdyť v Šošůvce ţijeme všichni společně a
je hezké, ţe si dokáţeme porozumět.
Tak Vám všem přeji v roce 2012 mnoho úspěchů, zdraví a lásky.
Karel Mikulášek, předseda KDU – ČSL v Šošůvce.

Sbor dobrovolných hasičů
Ţeny
Hezký den milý čtenáři, v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informovala o sloţení našeho
hasičského druţstva ţen. A nyní zhodnotím naše snaţení za celý rok 2011 na hasičském bitevním poli
zvaném Kryštof Cup Velká cena Blanenska.
Rok 2011 byl pro nás velmi úspěšný a plný překvapení. Velká cena začala 28. 5. 2011 a skončila
10. 9. 2011, po celou dobu jsme se snaţily předvádět co nejlepší výkony, ale pokaţdé se nezadařilo dle
představ. Nejhorší výsledek sezóny čas 26.98 s jsme předvedly v Paměticích, kde bohuţel nešel nasadit
košík. Naopak jsme ale dvakrát zvládly posunout rekord šošůvských hasiček, ten má momentálně
hodnotu 18.30 s. Nejvíce si asi ceníme našeho prvního vítězství na trati ve Ţďáře, kde jsme jako jediné v
historii této soutěţe pokořily hranici 20 s a s časem 19.60 s zvítězily. Největší nervy ale pro nás
znamenal poslední závod sezóny v Sudicích. O vítězkách, kterými jsou ţeny ze Sychotína, jiţ bylo
rozhodnuto, ale o druhé místo se sváděl urputný boj mezi pěti druţstvy. První na startovní čáru
nastoupily naše největší soupeřky děvčata ze Sebranic a předvedly hodně brutální útok s výsledným
časem 18.22 s. Naše naděje trošku pohasly, ale rozhodně jsme se nevzdaly a do svého útoku šly
naplno. Předvedly jsme krásný útok zakončený časem 18.58 s, coţ bohuţel na Sebranice nestačilo. V
celkovém součtu bodů nahrála bodovací matematika holkám ze Sebranic, takţe i přesto, ţe jsme měly
obojí 106 bodů, skončily druhé Sebranice, protoţe měly dvě vítězství a my jen jedno. Získaly jsme také
ocenění Skokanky roku 2011, od loňského roku jsme „poskočily“ o 9 míst.

Prosinec 2011
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Velké ceny Blanenska se účastnilo 25 ţenstev, ale pravidelně ji jezdilo 17 týmů.
Vyhodnocení seriálu Velké ceny Blanenska proběhlo 5. listopadu 2011 v kulturním domě
v Černovicích. Zde jsme společně s našimi fanoušky oslavily své krásné třetí místo. Kromě našich
největších příznivců (rodičů) s námi jeli kluci z malé kopané K20 a také starosta obce. Na stupních vítězů
jsme stály nejdéle a K20 nám udělala výbornou atmosféru.
Pevně věřím, ţe příští rok naváţeme na naše letošní úspěchy a vynasnaţíme se výsledky ještě
vylepšit. Druţstvo by mělo zůstat ve stejném sloţení, tak snad nám to půjde.
Anna Ševčíková ml.

Příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do roku 2012
přeje všem občanům zastupitelstvo obce
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