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Vážení občané!
Při psaní těchto řádků jsem se až zarazil, jak je čas strašně pomíjivá záležitost. Z mého pohledu
se mi zdá, že je to pár týdnů, kdy jsem do zpravodaje psal, že nás čeká zima. A už se chystáme na
prázdniny. I když ono zima nebo léto? V poslední době se už ani podle kalendáře řídit nedá. V únoru se
opalujeme, v červnu doma topíme …
Ale nechám počasí počasím a zaměřím se spíše na to, co se událo v uplynulém půlroce nebo co
nás čeká. Ještě než se dostanu ke konkrétním věcem, rád bych se zastavil u události, která se odehraje
v naší obci v neděli 29. června. A to u primice našeho spoluobčana Václava Hejče. Více se o této
slavnosti dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje od samotného Václava, ale přesto bych si dovolil pár
vět. Vaška znám od dětství a hodně podobně na tom je spousta z nás. Cesta, kterou si zvolil, není určitě
snadná a člověk k takovému rozhodnutí potřebuje hodně odhodlání a víry. Ať už v boha, nebo v sebe
sama. Bude to vlastně první kněz, kterého znám tak nějak více osobně. V posledních dnech jsem s ním, i
vzhledem k přípravě primice, absolvoval několik rozhovorů o všem možném a dospěl jsem k jasnému
přesvědčení, že z něj bude dobrý kněz. Vyzařuje z něho totiž úžasná lidskost a chuť pochopit, bez čehož
se toto jeho poslání snad ani nedá naplnit. Proto mu přeji, ať se mu v dalším životě daří, a snad na nás,
ať už ho jeho služba zavede kamkoliv, nezapomene.
Ale zpět k primici. Jelikož půjde o akci, jejíž velikost zřejmě přesáhne vše, co jsme zde dosud zažili, tak
bude vyžadovat také zvláštní opatření. Z důvodu očekávaného náporu hostů dojde k jistým dopravním
omezením. Okolí kulturního domu bude v neděli pro dopravu po 12. hodině vzhledem k rozmístnění míst
k občerstvení a také kvůli parkovacím prostorám uzavřeno. Stejně tak bude cca od 13 hodin uzavřena
ulice „Branka“ od penzionu Žralok a zřejmě celý „Příhon“, kde by mohly vzniknout problémy v případě
zaparkovaných vozidel. Tudíž průjezd od „bytovek“ bude možný kolem „řadovek“ směrem k Julínkovým.
Celá dopravní situace bude navíc konzultována s dopravní policií. Zpřesněné informace budou ještě
oznámeny v místním rozhlase.
Věřím, že tato opatření přijmete s pochopením. Půjde skutečně jen o jedno nedělní odpoledne, a jak
jsem zmínil na začátku, je to událost, která se u nás uskuteční poprvé, a těžko odhadnout, na jak dlouho
naposledy. A ještě bych měl jednu prosbu. Já vím, jde o neděli odpoledne, ale přesto. Nechte prosím
v dobu slavnostní mše, která se bude konat pod širým nebem, veškeré sekačky, cirkulárky, traktory
v klidu odpočívat. Přece jen by se zrovna takový zvukový doprovod moc nehodil. Myslím, že si Václav
Vaše pochopení zaslouží. O to ostatně za obecní úřad žádám a předem děkuji také já.
Tak a teď k tomu, co nás čeká tak nějak pracovně nebo co probíhá. Společně se „Svazkem
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí v Boskovicích stále pokračují práce v lokalitě „Okluk“. Zde vznikl
problém s propojením plynovodu, jelikož RWE má své předpisy, které jsou nesmlouvavé a většinou
vyžadují čas. Tudíž se bude pokračovat s konečnými úpravami a finální povrch musí zřejmě počkat na
propojení plynovodu. Poslední výkopové práce se plánují v lokalitě Helišova skála, kde se prodlouží
stávající dešťová kanalizace a dostaneme se tak se všemi inženýrskými sítěmi definitivně mimo
zastavěnou část.
V letošním roce byla podána žádost na Jihomoravský kraj ohledně výměny střešní krytiny na
střeše mateřské školy. S žádostí jsme uspěli a byla nám udělena dotace ve výši 200 000 Kč. V rámci této
akce také dojde k výměně laťování (konstrukce krovů je v dobrém stavu) a také k montáži nového
hromosvodu. Celkové náklady stavby budou cca 600 000 Kč.
Tu část původní střešní krytiny, která bude ještě ve vyhovujícím stavu, bychom chtěli použít k výměně
krytiny na bývalé správní budově v lomu, která je ve vlastnictví obce.
V měsíci březnu byla také podepsána smlouva s firmou Energy Benefit Centre, a. s., jenž nás
zastupuje v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu a kulturního domu
v obci Šošůvka“ podaného přes operační program životního prostředí. Jde v podstatě o zateplení a
výměnu otvorových prvků u kulturního domu. Byl vypracován energetický audit a celková cena toho díla
by měla být ve výši 4 300 000 Kč. Podíl spolufinancování obce je cca 800 000 Kč. Naše žádost byla
akceptována a v tuto chvíli čekáme, zda-li tuto dotaci obdržíme. Jasno by mělo být do měsíce.
Další žádost v rámci operačního programu životního prostředí „Snížení prašnosti v obci Šošůvka“
jsme podali s ohledem na nákup multifunkčního vozidla určeného na zametání komunikací. Je nám
jasné, že stroj používaný pouze k zametání, jaký lze vidět třeba v Blansku, je pro nás zbytečný luxus.
Vzhledem k tomu, že bychom rádi v případě přiznání dotace toto vozidlo používali i na běžný komunální
provoz, žádáme o 70% dotaci. Naše „Magma“ má už ta nejlepší léta za sebou Jsme si vědomi toho, že
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bez stroje podobného typu se zkrátka neobejdeme. Žádáme o stroj v hodnotě 2 400 000 Kč, kdy náš
podíl by měl být cca 800 000 Kč.
Akcí, která již probíhá, je výměna oken a vstupních dveří u ubytovny. Výběrovým řízením byla
vybrána firma VPO Protivanov, která tuto zakázku vysoutěženou v hodnotě 104 000 Kč má již ve výrobě
a zrealizuje ji v nejbližších dnech. I zde je 40% podíl dotace, tentokrát ze SFŽP.
Ano, někomu by se mohlo zdát, že některé věci zas tak nutně nepotřebujeme. Problém u
dotačních titulů je ten, že pokud nezareagujete na výzvu, tak druhou šanci dostat nemusíte. No a většina
realizovaných věcí bez dotací udělat nejde. Možná jste se dočetli, že Česká republika špatně čerpá
právě evropské dotace. Je to pravda, spoustě peněz určených na tituly, které nejsou tak využívány, hrozí
návrat do Bruselu. V současné době probíhají jednání, která by umožnila přesunout tyto částky na
dotační tituly potřebné zejména pro obce a města, tedy na opravy komunikací, chodníků, zkrátka toho, co
je z mého pohledu aktuálně největším problémem všech samospráv.
Stavební věcí, která je rozjednaná, je dostavba vodovodního výtlaku. Výtlak by měl zajistit
dostatečný tlak vody po celé obci. V rámci této akce je třeba dokončit dva úseky výkopových prací (od
„Okluku“ směrem k „Padělíčkám“ a pak od hřiště směrem k vodojemu) a potom samozřejmě je finančně
náročná samotná technologie, která bude ve vodojemu. Ještě v letošním roce bychom rádi zadali
zpracování projektu právě této technologie. Ale opět - samotná stavba je rozpočtována na hodnotu cca.
2,3 mil. Kč, tudíž nikterak malý obnos.
Když už jsem u cest. Začaly se mi množit stížnosti na způsob parkování v naší obci. Jednak od
jednotlivých občanů a také z hlediska dopravní obslužnosti. Myslím si, že každý z řidičů obdržel řidičský
průkaz na základě nějaké znalosti dopravních předpisů. A ty správnost parkování řeší. Tudíž by měl
každý vědět, že se tam, kde není jednosměrná ulice (v Šošůvce o žádné nevím), nesmí parkovat
v protisměru, měla by se dodržovat vzdálenost parkování před křižovatkou, dbát na průjezdnost atd.
Požádal jsem Policii ČR Blansko o součinnost, která spočívá v tom, že ve druhé polovině měsíce června
provede monitoring obecních komunikací a předá mi fotodokumentaci nesprávně parkujících vozidel.
První kontrola už proběhla a z 95 % nebyly až tak zásadní výhrady. Když se zastavím u těch 5 %. Pokud
to budou místní občané, vyzvu je, aby dbali na dodržování dopravních předpisů. Pokud ani upozornění
nebude stačit, stanou se tito při další kontrole (které budou namátkově prováděny od července),
„sponzory“ Policie ČR. Myslím, že to není z mé strany zas tak zásadní požadavek. Jde spíše o
ohleduplnost k ostatním. Nehledě na to, že v případě dopravní nehody z důvodu špatně zaparkovaného
auta se asi jen těžko budete domáhat náhrady škody. Chápu, že za poslední roky stoupl počet
automobilů v obci, že každý nemá garáž, ale už právě proto bychom měli dodržovat základní pravidla.
Ona je v podstatě spousta věcí a problémů vznikajících v mezilidských vztazích jen o tom, dokázat být
ohleduplný k ostatním.
Tudíž ještě jedna připomínka týkající se svozu odpadu. Současný systém je nastaven tak, že do
svozového odpadu patří nejen komunální, ale také tříděný odpad, elektro, nebezpečný, bioodpad i
velkoobjemový. Celkovou částku hradí obec i s využitím příspěvku od občanů, který činí 440 Kč. Tento
příspěvek samozřejmě nepokryje veškeré náklady, které doplácíme z obecního rozpočtu. I tak je ovšem
v této ceně to, pokud k popelnici přistavíte navíc pytel s odpadem. Jenže někteří z občanů nosí svůj
komunální odpad do velkoobjemového kontejneru na hřbitov, nebo dokonce do popelnice určené na
zbytky svíček. Je to naprosto zbytečný postup, který navíc prodražuje celkové náklady, jelikož najednou
nám nestačí vyvážet kontejner na hřbitově 2x do roka, ale vícekrát (vývoz = cca 7 000 Kč). Požádal bych
ty dotyčné, aby svoje jednání přehodnotili a umožnili nám všem udržet vcelku solidní cenu za tento místní
poplatek.
Posledním bodem mého příspěvku je, že se blíží termín komunálních voleb. Prezidentem
republiky byl zvolen termín 10. a 11. října 2014. Proto bych těm, kteří by měli zájem kandidovat do
obecního zastupitelstva, doporučil sledovat informace ať už na úřední desce nebo všeobecně v médiích,
jelikož jsou zákonem stanoveny podmínky, které jsou ke kandidaturám nutné splnit. No a protože je tohle
poslední zpravodaj v tomto volebním období, rád bych poděkoval za spolupráci a trpělivost všem
zaměstnancům obecního úřadu, celému zastupitelstvu, veškerým složkám v obci a samozřejmě všem
občanům, jelikož bez nich by veškerá tato práce postrádala smysl.
Úplným závěrem Vám všem přeji, abyste si užili dovolených či prázdnin, přes léto si spíše
odpočinuli a načerpali tak síly do druhé poloviny roku 2014.
Stanislav Šindelka, starosta
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Kněžské svěcení a primice Václava Hejče
Milí šošůvští spoluobčané!
Jak jsem Vás už informoval v předchozím obecním zpravodaji, uskuteční se v sobotu 28. června
2014 od 9:00 hodin v brněnské katedrále mé kněžské svěcení.
V neděli 29. června 2014 pak budu jako kněz poprvé slavit mši svatou (tzv. primici).
Očekáváme na ní účast až tisíce lidí.
Primice se uskuteční v naší obci u kaple (louka na naší zahradě).
Začátek je v 15:00 hodin.
Po mši bude pro všechny připraveno občerstvení u kulturního domu.
Asi hodinu po skončení mše začnu zájemcům udělovat v kapli individuální novokněžské
požehnání, které je Boží posilou ve všem dobrém, o co člověk ve svém životě usiluje.
Všechny Vás srdečně zvu!
Václav Hejč

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šošůvka
ze dne 18. 12. 2013 dle zápisu č. 9/2013
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. Mgr. Lukáše Zouhara a pana Ing. Ivo
Sedláka a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. 22316/13/OKH pro jednotku SDH.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013.

ze dne 26. 2. 2014 dle zápisu č. 1/2014
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 paní PhDr. Věru
Stříteckou a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky inventarizace majetku k 31. 12. 2013 včetně
inventarizační zprávy a návrhu na vyřazení majetku ve výši 21.445,98 Kč.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků:
p. č. 276 st. – o výměře 29 m2 /pozemek pod garáží/ panu Jiřímu Štěpaníkovi, Sloup 234 /id. 1/2/,
panu Davidu Štěpaníkovi, Lipovec 330 /id. 1/2/,
p. č. 277 st. – o výměře 38 m2 /pozemek pod garáží/ panu Lukáši Keprtovi, Vysočany – Housko
80,
p. č. 278 st. – o výměře 32 m2 /pozemek pod garáží/ paní Aleně Vymazalové, Šošůvka 162,
p. č. 279 st. – o výměře 32 m2 /pozemek pod garáží/ manželům Vlastimilu a Daně Petrovým,
Šošůvka 162 /SJM/,
p. č. 76/22 – o výměře 475 m2 /příjezdová plocha ke garážím/ panu Jiřímu Štěpaníkovi, Sloup
234 /id. 1/8/, panu Davidu Štěpaníkovi, Lipovec 330 /id. 1/8/, panu Lukáši Keprtovi, Vysočany –
Housko 80 /id. 1/4/, paní Aleně Vymazalové, Šošůvka 162 /id. 1/4/, manželům Vlastimilu a Daně
Petrovým, Šošůvka 162 /SJM id. 1/4/.
Zastupitelstvo schvaluje kupní cenu pozemků 25,-- Kč za 1 m2.
6. Zastupitelstvo obce Šošůvka souhlasí se zařazením svého správního území do území působnosti
MAS Moravský kras v období 2014 - 2020 a souhlasí s přípravou komunitně vedené Integrované
strategie území MAS Moravský kras pro období 2014 - 2020 na svém území.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Vlastimila Nečase ml., Šošůvka 130 ve výši 3.000,-Kč.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro SONS Blansko ve výši 500,-- Kč.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků k. ú. Šošůvka dle nového geometrického
zaměření
p. č. 12/2 – ostatní plocha o výměře 34 m2,
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p. č. 12/4 – ostatní plocha o výměře 31 m2,
/vznikly z pozemku p. č. 12/2 – ostatní plocha o výměře 65 m2/,
p. č. 762/16 – ostatní plocha o výměře 33 m2,
p. č. 762/17 – ostatní plocha o výměře 26 m2,
/vznikly z pozemku p. č. 762/1 – ostatní plocha o výměře 4.084 m2/.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Arnoštem Kovářem, bytem Šošůvka 107 o právu
provést stavbu inženýrských sítí pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 30/1 k. ú.
Śošůvka /přípojka vody, NN, sjezd a nájezd na místní komunikaci/ na obecním pozemku p. č.
746/3 k. ú. Šošůvka.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla odměňování – dodatek č. 3.
12. Zastupitelstvo obce souhlasí s akcí Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu
Šošůvka, spočívající ve výměně oken, dveří a zateplení, a pověřuje starostu obce se zahájením
jednání s firmou Energy Benefit Centre a. s. Praha.

ze dne 17. 3. 2014 dle zápisu č. 2/2014
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. Mgr. Lukáše Zouhara a pana Karla
Mikuláška a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu č. 04-14-23 s firmou Energy Benefit Centre a. s.
Praha na „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu a kulturního domu v obci
Šošůvka“.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014. V rámci rozpočtu schvaluje příspěvky
na činnost pro Tělovýchovnou jednotu Šošůvka ve výši 90.000,-- Kč, pro Občanské sdružení
Šošůvská kaple Šošůvka ve výši 40.000,-- 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, členský příspěvek Svazu
měst a obcí ČR ve výši 4.000,-- Kč, pro Sdružení hasičů ČMS – okrsek Sloup ve výši 2.000,-- Kč.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový výhled na r. 2015 - 2020.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy
Šošůvka za rok 2013 do fondu odměn ve výši 10.000,-- Kč a do rezervního fondu ve výši
44.926,12 Kč.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje licenční smlouvu č. VP_2014_80037 s OSA, o. s., Praha o
veřejném provozování, autorská odměna pro r. 2014 činí 2.237,-- Kč.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 1030009785/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – jedná se o pozemky p. č. 754/3, 2380, 2361, 2357 k. ú. Šošůvka, stavba „Šošůvka –
TS Podloučí“.

ze dne 28. 4. 2014 dle zápisu č. 3/2014
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. Ivo Sedláka a paní PhDr. Věru
Stříteckou a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů zastupitelstva obce Šošůvka pro volební období na
roky 2014 – 2018: 7 členů.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu č. 9414000658/179549 s RWE GasNet s. r. o. Ústí
nad Labem o prodeji plynovodu lokalita Helišova skála.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s firmou EKO-KOM, a. s., Praha č. OS201420001630, evidenční číslo 20/0548, včetně dodatku č.
1 ke smlouvě, kterým obec pověřuje některými povinnosti firmu SITA CZ a. s., Praha /provoz
Boskovice/.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků k. ú. Šošůvka /dle nového geometrického
zaměření/:
p. č. 12/2 – ostatní plocha o výměře 34 m2,
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p. č. 762/16 – ostatní plocha o výměře 33 m2,
/vznikly z pozemku p. č. 12/2 – ostatní plocha o výměře 65 m2 a z pozemku p. č. 762/1 – ostatní
plocha o výměře 4.084 m2//, paní Ing. arch. Monice Sirné, Dvorská 102, Blansko,
p. č. 12/4 – ostatní plocha o výměře 31 m2,
p. č. 762/17 – ostatní plocha o výměře 26 m2,
/vznikly z pozemku p. č. 12/2 – ostatní plocha o výměře 65 m2 a z pozemku p. č. 762/1 – ostatní
plocha o výměře 4.084 m2/ panu Ing. Mgr. Lukáši Zouharovi, Śošůvka 192,
včetně kupní ceny 25,-- Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje odkoupení pozemků p. č. 12/5 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 58 m2 a p. č. 777 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 k. ú.
Śošůvka, včetně kupní ceny 25,-- Kč za 1 m2.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu ag. č. 023889/14/OŽP o poskytnutí účelové neinvestiční
finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace na akci Ekologii se učíme,
ekologicky se bavíme – 2. etapa /pro ZŠ Sloup/.

ze dne 14. 5. 2014 dle zápisu č. 4/2014
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. Jan Hudce a pana Karla Mikuláška a
zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad.
5. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Šošůvka za rok 2013 dle protokolu o
schvalování účetní závěrky obce Šošůvka za rok 2013, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
6. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Šošůvka, okres Blansko,
příspěvkové organizace za rok 2013 dle protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy
Šošůvka, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2013, který je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na akci Rekonstrukce oken a vstupních dveří turistické
ubytovny v Šošůvce firmu VPO Protivanov, a. s., Brněnská 455/39, Vyškov a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost Českému zahrádkářskému svazu – ZO
Šošůvka na rok 2014 ve výši 3.000,-- Kč.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodej pozemků p. č. 760/12 a 760/13 k. ú. Šošůvka.

ze dne 17. 6. 2014 dle zápisu č.5/2014
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. Mgr. Lukáše Zouhara a PhDr. Věru
Stříteckou a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
024992/14/0RR na akci: Oprava střechy mateřské školy.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na akci Oprava střechy mateřské školy Petra
Nemeškala, Šošůvka 177. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o.,
Klišská 940, Ústí nad Labem č. 8800073063/1/V.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330025020/004 s
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Blansko o výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č.
200/19960 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou tohoto usnesení.
9. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje koupi pozemků k. ú. Šošůvka:
p. č. 2437/2 – travní porost o výměře 6 m2 od Marie Kuchařové, Šošůvka 138,
p. č. 2439/2 – travní porost o výměře 6 m2 od Ivety Kuchařové, Lipovec 338,
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p. č. 2445/8 – orná půda o výměře 452 m2 od Jitky Palmerové, Šošůvka 90,
včetně kupní ceny 25 Kč za 1 m2.
10. Zastupitelstvo obce Šošůvka projednalo a bere na vědomí závěrečné účty Svazku obcí Sloup,
Šošůvka – ČOV a kanalizace Sloup, „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice,
Spolku pro rozvoje venkova Moravský kras Jedovnice.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 95/1 k. ú. Šošůvka o výměře 64
m2, dle nového geometrického plánu se jedná o pozemek p. č. 87/5 – část a).
12. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 760/12 – ostatní plocha o výměře 114 m2 a
760/13 – ostatní plocha o výměře 59 m2 k. ú. Šošůvka včetně kupní ceny 25,-- Kč za 1 m2 paní
Aleně Mazurové, Rolnická 7, Brno. Zároveň schvaluje odkup pozemku p. č. 38/4 – zahrada o
výměře 25 m2 k. ú. Šošůvka od Aleny Mazurové, Rolnická 7, Brno včetně kupní ceny 25,-- Kč za 1
m2.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování služeb s Ing. Janem Čáslavským,
Štefáčkova 7, Brno – Líšeň na zpracování dokumentů pro získání dotace v rámci LIX. Výzvy
z Operačního programu Životní prostředí.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o financování společné investice ČOV a kanalizace mezi
obcí Šošůvka a Svazkem obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace Sloup.

SPOZ – vítání občánků

Foto: František Pernica
V sobotu 14. 6. 2014 proběhlo na obecním úřadě vítání občánků. Mezi šošůvské spoluobčany
jsme přivítali tyto děti:
Davida Perkowski
Dominiku Růžičkovou
Maxmiliána Hrušku
Ladu Hlaváčkovou.
Děkujeme rodičům za jejich zájem o tuto malou slavnost. Také děkujeme dětem, které na vítání
občánků vystoupily s básněmi.
Anna Ševčíková, SPOZ
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Obecní knihovna Šošůvka
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny dovolte mi malé ohlédnutí za druhým pololetím tohoto školního
roku. S jeho blížícím se koncem se většině čtenářů, především z mladších ročníků, „ulevilo“ od tzv.
povinné četby. V dnešní době plné moderních technologií nezbývá mnoho času na čtení a už vůbec ne
na čtení „knih ze seznamu“. Velmi potěšující je pro mě fakt, že se ještě pořád najdou žáci a studenti, kteří
do knihovny přijdou (byť často na poslední chvíli!) s výše zmíněným seznamem a knihy shání. Přestože
to konkrétní dílo mnohdy celé nepřečtou – obsahy jsou volně ke stažení na internetu – budiž jim ke cti, že
knihu fyzicky mají doma a alespoň do ní nahlédnou. Troufám si říct, že vždy čtenářům vyhovím a pokud
knihu nenajdeme v šošůvské knihovně, vycházím jim vstříc jakýmsi osobním dovozem z fondu Městské
knihovny v Blansku.
Na návštěvnost Obecní knihovny v Šošůvce si rozhodně nemohu stěžovat, nicméně si
neodpustím malé, řekněme přání: uvítala bych, kdyby do knihovny chodilo mnohem více rodičů se svými
dětmi. Čtení má na rozvoj jedince blahodárný vliv. Nejde jen o bohatší slovní zásobu, větší představivost,
ale jak potvrzují výzkumy, i vyšší IQ a rozvoj dalších schopností. Pokud rodiče chtějí, aby jejich děti toto
všechno měly, pak by jim měli jít příkladem a vést je k četbě už od útlého dětství, a to svým předčítáním.
Zkuste někdy místo pouštění televize a počítače zajít s dětmi do knihovny!
V souvislosti se změnou mé pracovní pozice a tím pádem i změnou pracovní doby, musím
bohužel „sáhnout“ i na výpůjční dobu v Šošůvce. Tato naštěstí nebude příliš razantní a doufám, že bude
vyhovující i pro ty z vás, kteří jste doposud do knihovny cestu nenašli. Od 1. září 2014 bude tedy
výpůjční doba následující:
pondělí a čtvrtek
18:30 – 20:00 h
Dále platí, že se na mě můžete obracet s vašimi požadavky na knihy, které ve fondu nenajdete, bude-li to
v mých silách, ráda vám vyhovím.
Vážení čtenáři, jak praví jedno arabské přísloví: „Léto pro zábavu, zima pro práci a jaro pro lásku.“
A já doplňuji – celý rok pro knihy. Přeji vám klidné a krásně prožité nadcházející letní měsíce a dětem
samozřejmě báječné prázdniny!
Iveta Pernicová, knihovnice

Tělovýchovná jednota Šošůvka
Kopaná
A tým:
Oproti sezóně 2012/13, kdy se v Šošůvce bojovalo o záchranu v okresním přeboru, jsme tentokrát
prožili úplně jiný ročník. Již po podzimu jsme měli „našlápnuto“ k velice solidnímu výsledku a jarní odvety
vše jen potvrdily. V podstatě jsme byli jediným soupeřem favorizované Černé Hory, se kterou jsme se
„prali“ o vítězství v soutěži prakticky až do úplného závěru. Nakonec to nevyšlo. Můžeme zpětně
spekulovat, že jsme neměli prohrát v Kotvrdovicích, že Černé Hoře neměli přisoudit tři kontumační body
po porážce s Jedovnicemi, ale to na celkovém výsledku nic nezmění. Byli jsme hodně blízko, ale klíčový
zápas v Černé Hoře jsme bohužel nezvládli. Přesto si hráči zaslouží plné absolutorium. Překonali jsme
několik klubových rekordů a konečný zisk 58 bodů by jindy stačil na vítězství. Hráli jsme v průběhu
celého ročníku útočně, stříleli branky. Po takovém tříletém „hluchém“ období mohli mít naši příznivci po
většinou důvod ke spokojenosti. Takže určitě není třeba propadat skepsi. Myslím si, že v budoucnu
bychom za podobnou sezónu byli rádi. Zvláště když se dá v nastávajícím ročníku OP čekat ještě větší
kvalita. Z 1.B sestoupila Doubravice a Blansko B, naopak ze III. třídy postupuje nevyzpytatelný Kunštát
B. Naším nejlepším jarním střelcem byl Marek Krátký s osmi zásahy.
Pořadí našich nejlepších střelců v celé sezóně 2013/14
Luděk Sehnal
17
Petr Doležel
15
Jan Kuchař
14
Poděkování za úspěšnou sezónu zaslouží samozřejmě také hlavní trenér Petr Mikulášek se svým
asistentem Alešem Zouharem a v podstatě celý realizační tým.
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Foto: Stanislav Šindelka
A právě Petr Mikulášek se po této skvělé sezóně rozhodl rezignovat na post hlavního trenéra TJ Šošůvka
a trochu si odpočinout od stresu na lavičce, který je naprosto stejný v 1. lize nebo ve IV. třídě. Tudíž na
jedné straně je to škoda, na té druhé se to dá pochopit. Na základě jednání výkonného výboru TJ byl
jmenován hlavním trenérem TJ Šošůvka pan Aleš Zouhar, kterému samozřejmě přeji u našeho týmu
mnoho úspěchů.
Výsledky v jarní části:
Olomučany – Šošůvka
Šošůvka – Olešnice
Kotvrdovice – Šošůvka
Šošůvka – Lipůvka
Jedovnice – Šošůvka
Šošůvka – Vysočany
Kořenec – Šošůvka
Šošůvka – Vavřinec
Vilémovice – Šošůvka
Šošůvka – Rudice
Černá Hora – Šošůvka
Šošůvka – Sloup

1:2
3:1
5:3
4:1
1:2
2:1
0:7
1:0
2:3
6:1
2:1
3:4

(0 : 0)
(1 : 0)
(3 : 1)
(2 : 1)
(0 : 2)
(2 : 0)
(0 : 2)
(0 : 0)
(1 : 1)
(2 : 0)
(1 : 1)
(1 : 2)

Doležel a Knödl
Obalil, Sehnal a vlastní
Sehnal, Kuchař a Bezděk
Doležel 2, Knödl a Sehnal
Doležel a Knödl
Krátký a Kuchař
Kuchař 2, Krátký 2, Zouhar Roman, Bezděk a Dvořáček
Krátký
Doležel, Kuchař a Krátký
Krátký 3, Sehnal, Bezděk a Odehnal
Sehnal
Sehnal 2 a Doležel
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Konečná tabulka OP 2013/14
1. Černá Hora
2. Šošůvka
3. Vilémovice
4. Lipůvka
5. Jedovnice
6. Vysočany
7. Kořenec
8. Sloup
9. Olomučany
10. Rudice
11. Vavřinec
12. Olešnice
13. Kotvrdovice
14. Drnovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
19
15
14
11
11
11
9
9
8
9
7
6
4

4
1
5
2
6
6
5
7
5
6
2
4
2
3

2
6
6
10
9
9
10
10
12
12
15
15
18
19

77 : 27
75 : 39
87 : 51
76 : 46
55 : 42
77 : 55
53 : 57
51 : 70
49 : 66
55 : 78
55 : 63
31 : 42
39 : 98
39 : 85

64
58
50
44
39
39
38
34
32
30
29
25
20
15

Mladší žáci 7+1:
Družstvo našich žáků teprve začíná sbírat zkušenosti a právě skončený ročník byl takovým
prubířským kamenem, jestli vůbec děti u fotbalu vydrží. Vydržely. Sice jsme takovou menší kuriozitou
v této soutěži, když máme v týmu více holek než kluků, ale základní předpoklad, přitáhnout děti na hřiště,
byl splněn. Výsledky sice nejsou nejlepší, ale v těchto kategoriích by měly být výsledky až někde
v pozadí. Podstatné je něco děti naučit, dále aby je ta hra bavila. A co bude dál? To se uvidí.
Každopádně bych chtěl poděkovat bratrům Sehnalovým za čas, který tomuto týmu věnují. Není to
jednoduché, jelikož zejména žákovské kategorie vyžadují hodně trpělivosti. I proto bych chtěl požádat
někoho z rodičů nebo i „nerodičů“, zkrátka ty, kdož by byli ochotni s dětmi pomoci, nechť neváhají a
ozvou se Petru Sehnalovi. Budeme jen rádi.
Konečná tabulka mladších žáků:
1. Boskovice B
2. Olešnice / Kunštát B
3. Olešnice / Kunštát A
4. Rudice
5. Olomučany
6. Adamov
7. Lipůvka
8. Cetkovice
9. Benešov / Kořenec
10. Šošůvka

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
13
13
12
8
7
7
5
2
0

0 4
2 3
2 3
3 3
1 9
3 8
2 9
1 12
0 16
0 18

163 : 19
157 : 37
162 : 41
159 : 39
96 : 90
114 : 83
90 : 68
56 : 98
27 : 191
7 : 365

47
42
41
39
25
24
23
16
6
0

Stolní tenis
Šošůvka A:
Naše A družstvo absolvovalo premiérově sezónu v krajské soutěži. Bohužel z toho bylo jen roční
působení, když jsme doplatili zejména na zkušenosti. Hráči v této soutěži jsou zkrátka o třídu (a někdy i
víc) herně výše než ti, s kterými se potkáváme na okresní úrovni. V odvetné části jsme dokázali zdolat
pouze Vysočany. Ačkoliv se některé zápasy zdají podle výsledku poměrně jasné, zdání někdy klame.
Prohrávali jsme spoustu jednotlivých zápasů v pětisetových bitvách, když se projevoval právě nedostatek
zkušeností zvládat koncovky.
Sezónu jsme absolvovali v sestavě Leoš Dvořák, Jirka Obalil, Jarda Ševčík a Aleš Zouhar. Našimi
nejúspěšnějšími hráči byli Jirka Obalil, který se také jediný dostal do kladné bilance 37:35 (51,39 %), a
Leoš Dvořák 21:47 (30,88 %).
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Výsledky v odvetné části:

Konečná tabulka KS II sk. B:

Šošůvka A – Vysočany A
Šošůvka A – Kuřim A
Šošůvka A – Blansko C
Boskovice A – Šošůvka A
Zbraslavec B – Šošůvka A
Komořany A – Šošůvka A
Mokrá A – Šošůvka A
Šošůvka A – Slatina D
Šošůvka A – Mor. Knínice A
Hlubočany B – Šošůvka A
Otnice B – Šošůvka A

10 : 5
6 : 10
2 : 10
10 : 4
10 : 2
10 : 2
10 : 4
1 : 10
6 : 10
10 : 5
10 : 3

1. SK Slatina D
2. TTC Komořany A
3. Cemo Mokrá A
4. KST Blansko C
5. SK Kuřim A
6. Sokol Otnice B
7. Sokol Moravské Knínice
8. Orel Boskovice A
9. STK Zbraslavec B
10. Sokol Hlubočany B
11. TJ Šošůvka
12. TJ Vysočany

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
18
17
15
11
10
8
8
8
6
4
0

0
1
1
0
1
2
2
1
0
0
0
0

0
3
4
7
10
10
12
13
14
14
18
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

220:52
208:92
199:107
181:111
155:165
155:171
153:180
143:169
127:192
126:181
100:204
77:220

88
77
74
67
56
54
48
47
46
42
34
22

Šošůvka B:
Naše béčko se po delší době dokázalo probojovat do první šestky. Měli jsme skvělý vstup do soutěže,
kdy jsme dokonce byli v čele tabulky. Bohužel druhá část soutěže už tak dobrá nebyla. V podstatě se
nám rozpadla sestava a stal se i případ, kdy jsme k duelu nastoupili jen ve dvou hráčích. Tudíž konečné
umístění je určitě nakonec solidním odrazem našich možností. Navíc i díky problémům se sestavou
dostával příležitost junior Michal Zouhar, který je naším největším příslibem do budoucna. Nastupovali
jsme v hodně kombinovaném složení: Josef Čupr, Ivo Jakš, Marek Krátký, Josef Mikulášek, Ivo Sedlák,
Stanislav Šindelka st. a Michal Zouhar. Nejúspěšnějšími hráči byli letos Ivo Jakš s bilancí 35:9 (79,55 %)
a Josef Mikulášek 40:16 (71,43 %).
Šošůvka C:
Céčko v podstatě celou sezónu hrálo o záchranu. Až do posledního kola mělo vše ve svých rukou, ale
porážka v Kunštátě 7:11 nás poslala o soutěž níž. Zachránit jsme se měli jinde. Škoda je zejména remíz
se Svitávkou a Okrouhlou v zápasech, které jsme měli rozehrány na vítězství. V podstatě se dá říct, že
nás od udržení soutěže dělil jeden až dva míčky. Bohužel to nevyšlo, ale není to žádná tragédie.
Uvidíme, v jaké sestavě se představíme v sezóně nadcházející. V té skončené jsme nastupovali ve
složení: Jožka Čupr, Petr Doležel, Mirek Petlach, Radek Petlach, Stanislav Šindelka st. a Michal Zouhar.
Nejlepší bilanci měl Staňa Šindelka st. 31:19 (62 %) a Radek Petlach 24:20 (54,55 %).
Šošůvka D:
Déčko mělo v sestavě dva hráče, kteří patřili mezi nejlepší v této soutěži. V podstatě jsme hráli bez
nějakých větších ambicí, jelikož ať chceme nebo ne, většinou mají při nasazování hráčů přednost naše
výše postavené týmy. Pro příští rok navíc počítáme s větším vytížením žáků. V družstvu se prostřídali
následující hráči: Filip Buráň, Petr Doležel, Luděk Sehnal, Jan Střítecký, Stanislav Šindelka ml., Jarda
Valach a Michal Zouhar. Nejúspěšnějšími hráči byli Michal Zouhar s bilancí 35:1 (97,22 %) a Petr Doležel
45:3 (95,75 %).
RP II – Šošůvka B:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Němčice A
Veselice A
Olešnice A
Šošůvka B
Brumov A
Rudice A
Kunštát A
Boskovice C
Letovice A
Adamov A
Rájec B
Voděrady B

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
10
8
7
6
8
7
6
3
3
1

2
3
3
0
2
3
2
2
2
5
2
0

1
2
3
8
7
7
6
7
8
8
11
15

RP III – Šošůvka C:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

198:90
169:119
168:120
149:139
137:151
146:142
153:135
154:134
137:151
128:160
120:168
69:219

57
52
49
40
39
37
42
39
36
30
27
19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vanovice A
Vysočany B
Borotín A
Křetín C
Ždárná B
Petrovice A
Petrovice B
Kunštát B
Okrouhlá A
Svitávka B
Šošůvka C
Rohozec B

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
13
9
8
7
6
8
8
6
4
3
1

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

1
3
5
5
8
10
7
7
7
10
10
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195:93
183:105
155:133
144:144
150:138
137:151
142:146
137:151
131:157
124:164
125:163
105:183
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57
55
45
43
38
34
41
41
37
30
28
21

OS II – sk. B – Šošůvka D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velenov B
Bořitov C
Brťov A
Šošůvka D
Blansko B
Okrouhlá C
Petrovice D
Kunice B

14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
10
9
4
4
3
1

0
0
0
0
0
0
1
1

1
3
4
5
10
10
10
12

0
0
0
0
0
0
0
0

184:68
166:86
175:77
140:112
83:169
97:155
87:165
76:176

53
47
44
41
26
26
24
18

Malá kopaná TJ K20
Soutěže malé kopané se na rozdíl od „velké“ hrají v jednom kalendářním roce. Tudíž v současné
době máme za sebou polovinu soutěže (chybí dohrávka s Boskovicemi, která bude sehrána v srpnu) a
zatím to vypadá velmi nadějně. Hrajeme 6. ligu okresu Blansko, z dosavadních 8 zápasů jsme hned 7x
zvítězili a vedeme tabulku se čtyřbodovým náskokem před Jestřebím. Ambice máme pro letošní sezónu
hodně vysoké a věříme, že to vyjde na postup.
Určitým oceněním našich výkonů je i nominace Luďka Sehnala do okresního výběru malé
kopané!!!
Výsledky v jarní části:
TJ K20 – Hřebci Ludíkov
FC Vítějeves – TJ K20
TJ K20 – SK Horní Poříčí
SK Kněževes – TJ K20
TJ K20 – Sokol Valchov B
TJ K20 – SK Jestřebí
TJ Úsobrno – TJ K20
TJ K20 – Horní Lhota

Tabulka po odehraném 8. kole:
8:0
2:7
3:2
3:3
9:3
5:0
0:5
11 : 4

1. TJ K20 Šošůvka
2. SK Jestřebí
3. SK Horní Poříčí
4. SK Kněževes 2006
5. Sokol Horní Lhota
6. Orel Rock Boskovice
7. Sokol Valchov B
8. Hřebci Ludíkov
9. TJ Úsobrno
10. FC Vítějeves

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
4
3
3
3
2
1
1

1
0
1
1
3
1
1
1
1
0

0
2
2
3
2
4
4
5
6
7

51 : 14
28 : 22
31 : 12
22 : 17
24 : 25
23 : 25
16 : 25
16 : 32
12 : 35
8 : 34

22
18
16
13
12
10
10
7
4
3

I v letošním roce by měl být sehrán tradiční turnaj K20 CUP. Letos ovšem dojde ke změně termínu a
turnaj bude sehrán až začátkem měsíce srpna.
Z činnosti TJ
Hned na začátku roku, tedy 10. 1. 2014, uspořádala TJ v místním kulturním domě taneční zábavu
se skupinou MÉDIUM.
V sobotu 1. března 2014 se v přísálí kulturního domu uskutečnila VALNÁ HROMADA
Tělovýchovné jednoty Šošůvka. Jelikož skončilo čtyřleté funkční období výkonného výboru, bylo třeba
zvolit nový. Bylo rozhodnuto o tom, že nové vedení naší TJ bude mít celkem 11 členů. Následnou volbou
byli zvoleni: Bezděk Luboš, Čupr Josef, Mikulášek Petr, Mynařík Zdeněk, Obalil Jiří, Petlach Miloslav,
Sehnal Luděk, Sehnal Petr, Šindelka Stanislav, Zouhar Aleš a Zouhar Lukáš.
Na základě volby členů výkonného výboru byl posléze zvolen předsedou TJ Stanislav Šindelka,
místopředsedou Aleš Zouhar, jednatelem Petr Mikulášek, hospodářem Lukáš Zouhar a pokladníkem
Zdeněk Mynařík.
9. 3. 2014 se uskutečnil již III. ročník otužileckého plavání. Počasí sice moc zimní nebylo, ale že
by byla voda jako kafe?? To se říct nedá. Akce se setkala s velkým zájmem jak otužilců, tak
přihlížejících.
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Oddíl malé kopané TJ K20 se ujal pořadatelství taneční zábavy v pátek 21. 3. 2014. Zahrálo opět
MÉDIUM.
30. 4. 2014 se uskutečnilo PÁLENÍ ČARODĚJNIC v areálu místního fotbalového hřiště. Pro
letošek proběhly i ve spolupráci s nově ustanovenou „kulturní komisí při TJ“ změny, které byly určitě
osvěžujícím větříčkem v dubnovém večeru. Jistě, našly se nedostatky, o kterých víme, a do budoucna
zapracujeme na odstranění. 
No a co nás čeká v následujícím období? V prvé řadě dojde k regeneraci hřiště. Ačkoliv se na
první pohled zdá trávník v pořádku, pravda to není. Za uplynulých 10 let vznikla pod trávníkem
nepropustná vrstva plsti, která jednak zabraňuje zakořenění trávy do písčito-hlinitého povrchu a pak také
nepropustí vláhu. Po konzultaci s firmou EUROGREEN bude provedena aerofikace, vertikutace a
dopískování hrací plochy. Součástí prací měla být i metoda, která zajistí provzdušnění hřiště, ale
bohužel. Klimatické podmínky způsobily, že povrch pod trávníkem je natolik tvrdý, že zmiňované práce
nelze v současnosti provést. A předpověď počasí nikterak příznivá není. Takové množství vody, které by
to změnilo, je mimo naše technické i finanční možnosti. Samotná akce je v hodnotě cca 70 000 Kč, když
25 000 Kč poskytne formou dotace Jihomoravský kraj.
V prázdninových měsících je v jednání nějaký ten taneční večer na místním hřišti, samozřejmě
záleží na počasí. A za pár měsíců nás čekají hody. I letos nám kalendář nedovolí žádné „prodloužení“,
tudíž proběhnou v termínu od pátku 26. 9. do neděle 28. 9. 2014. V pátek na taneční zábavě zahraje
MÉDIUM, no a v sobotu Arcus. Nedělní odpoledne je poté vyhrazeno Olšověnce, takže už zbývá jen
sehnat nějaké stárky …
Ale do hodů je ještě čas, takže já Vám teď přeji příjemně strávenou dovolenou a prázdniny a
nejen u sportu nashledanou.
Stanislav Šindelka, předseda TJ

MŠ Šošůvka
Školní rok utekl jako voda a my tu zase máme tolik očekávané prázdniny a čas dovolených. Ale
než se děti dočkaly tolik vytoužených prázdnin, zažily v MŠ spoustu zajímavých zážitků. Naučily se
mnoho nových básniček, písniček, namalovaly moře obrázků, vytvořily hodně rozmanitých výtvorů, ale
také si upevňovaly a rozšiřovaly různé znalosti a dovednosti.
Na začátku roku po Vánocích do školky přijel kouzelník – artista a dětem předvedl řadu různých kouzel a
triků. V únoru jsme jeli na vystoupení hudební skupiny Marbo do Vysočan. V březnu nám zařídil p.
Mikulášek výstavu kamélií v Rájci na zámku. Několikrát jsme byli v kině v Blansku na hudebních i
divadelních představeních. Také jsme se zajeli podívat na farmu do Horního Štěpánova, kde děti viděly
spoustu zvířátek – velbloudy, lamy, pštrosy, krávy atd. Uspořádali jsme ke Dni dětí sportovní dopoledne a
volbu „Miss a Missák školky“. Na školním výletě jsme letos byli v Plumlově na zámku na didakticky hrané
pohádce Princ Bajaja a princezna. Největším zážitkem pro děti bylo podzemí zámku se strašidelnou
stezkou. Také jsme se zúčastnili akce zvané Den s Policíí ČR v Blansku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zřizovateli, který svému zaměstnanci p. Ševčíkovi umožňuje,
aby nás na tyto akce vozil. Je to super, nemusíme nikam chodit, nikde čekat na autobus, p. Ševčík nás
vyloží a zase naloží na předem určeném místě, někdy nás také na akcích doprovází a děti jsou jen rády.
V měsíci květnu proběhl v MŠ zápis dětí na nový školní rok a dle platných kriteríí bylo přijato
sedm dětí.
Na konci června jsme jako již tradičně slavnostně pasovali předškolní děti na školáky a společně
jsme zavzpomínali na dny a roky prožité v MŠ. Pan starosta pasoval na školáky tyto děti: Terezku
Pražanovou, Simonku Králíkovou, Honzíka Novotného, Františka Hasoně a Natálku Semczukovou.
Přejeme jim, hodně štěstí a mnoho úspěchů ve velké škole a věříme, že se za námi přijdou také někdy
podívat a svým „školkovým“ kamarádům povyprávět o zážitcích ze školy a pochlubit se jedničkami. Ať se
jim ve škole daří!
Prázdniny utečou tak rychle jak voda v potoce a bude tu 1.září, kdy se opět se všemi shledáme,
přivítáme se po prázdninách a začneme „nanovo“. Začátek do mateřské školy je pro dítě v každém
případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterým se musí malé dítě
vyrovnat. Vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami - ne jaké zná z domova,

Červen 2014
13

mezi cizí děti a dospělé. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům a naučit se
komunikovat s „novou autoritou“ – paní učitelkou. Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak.
Nám v tomto „poznávání“ prospělo setkávání maminek s dětmi na tzv. Baby clubech, kde se děti
seznámily s novým prostředím, s novými hračkami, kamarády a v neposlední řadě s námi – učitelkami.
Pak už pro ně vstup do školky nebude tolik neznámý. Tak uvidíme!
Přeji všem krásně prožité prázdniny a na všechny, včetně nových se těšíme opět 1. září.
Ilona Jurková, ředitelka MŠ

Sbor dobrovolných hasičů
Mladí hasiči
Mladí hasiči fungují v naší obci již delší dobu. Náplní našich schůzek není jen nácvik požárního
útoku s vodou, ale i různé štafety, uzlování, topografie, zdravověda, zdokonalení fyzičky a rozličné hry.
Družstva mladých hasičů jsou smíšená:
starší žáci
- tři děvčata a pět chlapců ve věku 11-15 let
mladší žáci
- čtyři děvčat a sedm chlapců ve věku 6-11 let
Vedoucími jsou Radim Doležal, Simona Sedláková a Petr Němec.
V lednu jsme se v rámci tréninku mladých hasičů zapojili do výtvarné části soutěže vyhlášené SH
ČMS s názvem „Požární ochrana očima dětí“.
V sobotu 1. února jsme uspořádali pro naše mladé hasiče a jejich rodiče soutěž v uzlování.
Soutěže se zúčastnilo: šest mladších žáků, čtyři starší žáci, jedna členka přípravky, čtyři vedoucí a sedm
rodičů.
V sobotu 1. března pořádali hasiči v Šošůvce masopustní průvod. Zúčastnilo se 48 masek, dětí
přišlo šestnáct.
I v letošním roce jsme se zapojili do Okresní ligy mládeže v požárním sportu.
V sobotu 15. 3. 2014 jsme vyrazili na soutěž s názvem „Sychotínský uzlík“. Mladší žáci skončili na
14. místě a starší žáci na 11. místě.
V sobotu 5. 4. 2014 uspořádali šošůvští hasiči soutěž v uzlování zařazenou do Okresní ligy
mládeže v požárním sportu. Naše hlídka mladších žáků A obsadila 4. místo a hlídka B obsadila 16.
místo. Hlídka starších žáků A obsadila 9. místo a hlídka B obsadila 14. místo
V sobotu 12. dubna zavítali mladí hasiči ze Šošůvky do Jihlavského podzemí, k místním hasičům
a nakonec navštívili aquapark v Třebíči.
V sobotu 3. května jsme zavítali na okrskovou soutěž v požárním útoku s vodou v Petrovicích. Pro
nepřízeň počasí se dohodlo, že pro tuto soutěž se započítají výsledky požárního útoku s vodou z další
soutěže a to ve Vavřinci. Obě naše družstva skončila na prvním místě v klání s ostatními družstvy okrsku
Sloup.
Téhož dne jsme v odpoledních hodinách zavítali na soutěž o pohár SDH Doubravice. Po součtu
bodů obsadili mladší žáci 1. místo a starší žáci skončili na 3. místě.
V sobotu 10. května jsme se po deštivé noci probudili do prosluněného rána, a tak jsme
s odhodláním vyrazili na závody o Pohár SDH Vavřinec. Mladší žáci se umístnili na 1. místě a družstvo
starších se umístnilo na 6. místě.
V neděli 18. května jsme místo oběda vyrazili na závody o Pohár SDH Sychotín v požárním útoku
s vodou. Obě naše družstva skončila shodně na druhém místě.
V sobotu 24. května proběhly závody o pohár SDH Bořitov. V součtu disciplín obsadilo družstvo
mladších žáků 6. místo a starší 3. místo.
V sobotu 7. června jsme zavítali na soutěž o pohár starosty obce Rájec-Jestřebí. V konečném
pořadí obsadilo družstvo mladších žáků 2. místo a starší 1. místo.
V pátek 13. června jsme uspořádali pro děti sportovní odpoledne. Počasí nám přálo, přišlo 45
dětí.
V sobotu 21. června v Ostrově byli mladší žáci druzí, starší pátí.
Mladí hasiči si založili vlastní internetové stránky, které si můžete prohlédnout na adrese:
http://www.sosuvka-zaci.wz.cz.
Petr Němec
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Foto: Petr Němec
Ženy
Vážení čtenáři,
ráda bych i já přispěla svou troškou do mlýna a napsala něco o tom, co právě provádějí šošůvské
hasičky a jak se jim přitom daří.
Poprvé v letošním roce jsme vzaly do rukou hadice 11. dubna, kdy se konal náš první trénink
v trošku obměněné sestavě. Na koši máme nováčka - Terku Hanusovou z Blanska a rozhodně jsme s ní
nešláply vedle. Na ostatních postech zůstaly osvědčené kvality – Hanička Zukalová, Anna Nečasová,
Jana Furchová, Terka Tesařová, Lenka Řezníková, Nika Řezníková a Iveta Müllerová.
Sezóna se nám rozběhla 25. 5. prvním kolem Velké ceny Blanenska na Žernovníku. Z tohoto
závodu jsme si neodvezly ani čas ani bod. Zklamala nás naše největší jistota a kliďas týmu – mašina.
Bohužel se nám ji nepovedlo ve stanoveném čase nastartovat. Útok jsme si alespoň mimo soutěž
zaběhly trošku na tvrďáka, abychom odzkoušely naše možnosti a hned z toho byl sedmnáctkový čas, i
když jen na jednom terči. Na druhém svítilo něco okolo 20 s.
Hned o týden později 1. 6. v Jabloňanech jsme se o body porvaly přímo ukázkově – novým rekordem
šošůvských hasiček 17.56 s /vlevo 17.24 s/ a prvním místem.
Třetí kolo proběhlo 8. 6. v Bořitově, kde se všem ženským týmům velice dařilo. Nám sice také, ale ne až
tak dobře, jak bychom si představovaly. Trošku prostříkaný výsledný čas 18.94 s /vpravo 17.75 s/ stačil
až na 8. místo.
Další víkend byla pauza v boji o přední příčky ve Velké ceně Blanenska, takže se naše družstvo rozhodlo
navštívit noční soutěž v Senetářově v sobotu 14. 6., kde se soutěžilo o poměrně prestižní ceny. Na start
jsme tu nastoupily jako poslední, takže ihned po útoku jsme se mohly začít radovat, protože jsme soutěž
s krásným časem 17.59 s /pravý terč 17.34 s/ vyhrály.
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A zatím poslední závod, který jsme absolvovaly, proběhl v neděli 22. 6. v Paměticích. Zde jsme útok do
kopce rozběhly také velice pěkně a za čas 18.73 s /pravý terč 17.81 s/ jsme braly třetí místo.
Po čtyřech kolech jsme tedy na průběžném 4. místě ve Velké ceně Blanenska. Ještě nás čeká 8
závodů a jedním z nich je i závod na domácí trati v Šošůvce. Soutěž se koná v neděli 6. 7. 2014 ve 12:00
hodin na trati u kulturního domu. Přijďte zafandit a podpořit naše družstvo. Jste srdečně zváni.
Anna Nečasová

Svaz tělesně postižených v ČR - Místní organizace Sloup – Šošůvka - Vysočany
V prvním čtvrtletí r. 2014 se konala v kulturním domě ve Sloupě výroční členská schůze, na
kterou přišlo 90 našich členů. Dětský pěvecký sbor pod vedením p. učitelky Mgr. Hlouškové zpestřil
členskou schůzi svým programem.
Hlavním bodem byly změny týkající se názvu naší organizace a seznámení členů s novými stanovami
platnými pro další období. Od 1. 1. 2014 se jmenujeme STP v ČR z. s. ( tzn. zapsaný spolek), dříve o. s.
Členství ve svazu vzniká dnem schválení přihlášky, úhradou členského ročního poplatku. Novému
členovi je vydán členský průkaz. Seznam členů není zpřístupněn veřejnosti. Organizace má celkem 140
členů, 4 svoje členství zrušili, 2 zemřeli. Získali jsme 5 nových členů. Členství v klubu civilizačních chorob
má 45 našich členů.
Dále byly podány informace o ozdravných pobytech naší organizace MO STP a SPCCH (svaz
civilizačních chorob). Pan Stanislav Kala, předseda OV SPCCH Blansko nás seznámil s nabídkou
ozdravného pobytu pro kardiaky a diabetiky, který pořádá okresní výbor SPCCH.
V březnu se uskutečnil pobyt v lázních Bechyně, červnu se konají dva pobyty v Luhačovicích,
v hotelu Vltava. V srpnu v Janských Lázních, v penzionu Horský Dvůr. Pro velký zájem proběhne v září
opět pobyt v Luhačovicích, je možnost procedur a vycházek po okolí. Spolupracujeme s organizacemi
z okolních vesnic, takže i jejich členové jezdí na tyto pobyty pořádané naší organizací. Tradicí zůstává
návštěva našich členů slavící svoje životní jubileum. V druhé polovině roku plánujeme zájezd, vycházku
pro zdatnější členy, přednášku dle nabídky. Všech pobytů se mohou zúčastnit i nečlenové naší
organizace.
.
Děkujeme OÚ Šošůvka za jejich podporu v naší činnosti, členům výboru MO za jejich práci. Všem
přeji jménem MO STP životní elán a pohodu do dalších dnů v roce 2014.
Marie Filoušová, předsekyně
Z činnosti místních včelařů
V obci Šošůvka působí 12 včelařů, kteří chovají kolem 70 včelstev. Tito včelaři se sdružují v ZO
ČSV Sloup spolu s dalšími obcemi /Němčice, Vysočany, Sloup, Žďár, Petrovice, Vavřinec, Veselice,
Suchdol, Nové Dvory/.
ČSV je společensko-zájmová organizace otevřená všem bez rozdílu. Členy spojuje láska
k přírodě.
ZO ČSV zajišťuje veškeré potřebné podmínky pro činnost včelařů /léčivo a léčení včelstev
v daném regionu, administrativní a organizační zajištění, finance, vzdělávání, zpracování vosku apod./.
Včelaři se pod hlavičkou ZO ČSV účastní různých kulturních a společenských akcí. Některé akce i
sami pořádají. Následujících akcí se osobně v letošním roce zúčastnili šošůvští včelaři:
19. 4.
Velikonoční jarmark ve Veselici
7. 6.
Přednáška p. Strouhala o chovu matek ve Veselici na včelnici p. Švancary
7. 6.
Pohádkový les v Šošůvce
17. 6.
Medobraní v Mateřské škole Petrovice
Připravované akce:
26. 7.
Medobraní na tenisovém kurtu v Housku
13. 9.
Medový jarmark ve Sloupě
6. a 7. 12. Výstava betlémů spojená s včelařskou výstavkou v Šošůvce.
To je průřez naší společenské činnosti. Děkujeme za podporu.
Pavel Zukal

16

Zpravodaj obce Šošůvka

