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Vážení občané!
Už nám přece jen utichlo silvestrovské veselí, ubylo taktéž rachejtlí a petard. Pro nás
všechny začal opět pravidelný pracovní život. Pravidelný je v podstatě i tento ZPRAVODAJ
a já „pravidelně“ při psaní úvodního článku přemýšlím čím začít. No a jelikož v měsíci říjnu
proběhly volby do zastupitelstev obcí, vrátím se o tři měsíce zpět. V každém případě chci
poděkovat všem voličům, kteří přišli k volebním urnám, ať už se rozhodli pro kohokoliv.
Projevili tím zájem o dění v obci. Stejně tak si poděkování zaslouží všichni kandidáti, ať už
uspěli nebo ne. Obrazně řečeno šli s vlastní kůží na trh a také se snahou dělat něco nad
rámec svého soukromého života. A to v dnešní době není zas až tak běžné. Zastupitelstvo
naší obce doznalo podstatných změn. Vlastně se obměnilo více jak z poloviny. Já bych chtěl
využít těchto řádků k tomu, abych poděkoval všem členům minulého zastupitelstva, kteří
svoje působení ukončili na sklonku minulého roku. Jsou to lidé, kteří působili ve vedení obce
spoustu roků a měli velký podíl na tom, co se zde podařilo zbudovat.
Noví členové zastupitelstva budou potřebovat nějaký čas na to, aby se seznámili
s problematikou a vlastním chodem obce. Ale jsem naprosto přesvědčen, že stejně jako
v minulých volebních obdobích budeme v zásadních otázkách vyznávat „týmového ducha“ a
společně se nám podaří naši obec posunout zase o kousek dál.
A teď bych si dovolil Vás trošku obšírněji informovat o věcech, které se dotýkají
vlastního života v Šošůvce.
Ve druhé polovině roku 2014 byla dokončena výměna oken a vstupních dveří u
ubytovny, dále rekonstrukce střechy mateřské školy a až na povrchové úpravy inženýrské
sítě na Příhoně.
Jak jsem již zmiňoval v posledním vydání ZPRAVODAJE, zažádala naše obec o dvě
dotace z operačního programu životního prostředí (OPŽP). Jak jste se mohli dozvědět ze
sdělovacích prostředků nebo různých diskusí, Česká republika v minulosti velice špatně
čerpala evropské dotace. Nejvyšší procento těchto dotací se týkalo právě životního
prostředí. Proto ministerstvo ŽP připravilo v minulém roce zrychlené výzvy se snahou
korigovat ztráty finančních prostředků. Přihlásili jsme se s projekty „Snížení energetické
náročnosti objektu OÚ a KD v Šošůvce“ a „Snížení prašnosti v obci Šošůvka“. V rámci
prvního projektu jde o komplexní zateplení budovy obecního úřadu a kulturního domu,
v případě druhém o nákup multifunkčního vozidla. Nutno říct, že v prvním kole jsme se
žádostmi neuspěli. Naše projekty byly zahrnuty do tzv. „zásobníků projektů“. Jenže jak už
jsem předeslal, z důvodu hrozícího navrácení velké části finančních prostředků rozhodl
ministr životního prostředí o podpoře projektů, které jsou připraveny k okamžité realizaci
ještě během roku 2014. No a to byl náš případ.
V rámci projektu „Snížení prašnosti v obci Šošůvka“ bylo vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele multikáry M27. Naše „stará MAGMA“ slouží v obci bezmála 20 let a svoje
nejlepší léta již prožila. Zejména zima je obrovskou zatěžkávající zkouškou. A to, že nám
doposud fungovala, není ani tak zásluhou kvality stroje, jako spíš šikovných rukou
zaměstnance obce pana Ševčíka, který je schopen opravit ledacos. Tudíž teď máme auto
nové, s plně funkční hydraulikou a také s příslušenstvím ve formě zametacích kartáčů a
nádrže s kropící lištou. Toto zařízení nám pomůže snižovat prašnost v naší obci v průběhu
roku. Protože plánujeme užívání auta i na jiné činnosti než je zametání, nežádali jsme dotaci
v možné absolutní výši 90 %, jelikož bychom se zbavili možnosti vykonávání dalších
činností. Konečná cena vozu se jmenovaným příslušenstvím byla tedy 2,611.880 Kč, když
podíl dotace činí 1,570.500 Kč. Vzhledem k tomu, v jaké oblasti žijeme, byl zastupitelstvem
obce schválen i nákup sypače vozovek s příslušenstvím, za který jsme zaplatili 238.249 Kč
(všechny jmenované částky jsou včetně DPH).
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Vzhledem k tomu, jaké zimy v posledních letech panují, je sypač vozovek velice
potřebnou investicí. A když trochu odbočím. Již jsem zmínil současné podoby zimy. Asi je
pryč doba, kdy před Vánoci napadl sníh a vydržel do jara. V současné době si užijeme spíše
náledí než sněhu. Myslím si, že se snažíme udržovat obecní komunikace ve slušném stavu,
o čemž svědčí pěkná vrstva štěrku, která byla k vidění po minulé oblevě.
Ale jednak se nedá vše stihnout hned a všude. A pak - nevlastníme žádné velké
hromady posypu, který rozhodně není levnou záležitostí. Tudíž pokud sníh neustále
připadává nebo naopak taje? A ještě ke shrnování sněhu. Dbejte prosím na rozumné
parkování, aby vozidlo odklízející sníh mohlo bezpečně projet. To se týká zejména
koncových uliček. V opačném případě tam zkrátka odhrnovat nebude. Při jakémkoliv
podklouznutí pak dojde k „ťukancům“ a nestojí to za vzniklé problémy. Sníh - to je takové
vděčné téma. Vzhledem ke stovkám metrů až kilometrů obecních komunikací již není
prostor na odklízení chodníků před rodinnými domy. Budu se opakovat, ale opravdu si
cením všech občanů, kteří jsou ochotni si před domem odklidit z chodníku sníh, a děkuji za
pomoc.
Tak a teď se zase vrátím zpět ke druhé velké investiční akci.Tou je zateplení
kulturního domu. Uzavřeli jsme smlouvu s firmou Energy Benefit Centre, a. s., která nám
zajišťuje veškerou administraci projektu od žádosti, přes energetický audit, projektovou
dokumentaci atd. (Bohužel jsou současné „evropské dotace“ tak složité, že se v nich
„obyčejný smrtelník“ ani nemůže orientovat bez toho, že by mu hrozily při jakékoliv drobné
chybě vysoké sankce.)
Ve výběrovém řízení zvítězila firma Stavkom, spol. s r. o. Boskovice za nabídkovou
cenu 5,285. 885 Kč s DPH. Další platbou je finanční vyrovnání s firmou Energy Benefit
Centre, a. s., ve výši 402 000 Kč. Dotační prostředky, které nám byly poskytnuty, jsou ve
výši 3,524.674 Kč. Stejně jako v případě nákupu vozidla bylo podmínkou poskytnutí dotace
okamžité zahájení stavby. Samotná stavební činnost obsahuje výměnu veškerých oken,
dveří, izolace základů, komplexní zateplení zdiva polystyrenem tl. 160 mm, zateplení
střechy, zateplení stropů ve sklepních prostorech, výměnu klempířských prvků. Některé
náklady jsou ve vztahu k dotaci tzv. neuznatelné. K nim patří např. osazení nových vrat ke
skladu, oprava plošiny a samotného vstupu do sklepních prostor a v neposlední řadě taktéž
renovace vstupu do kulturního domu. Jelikož ten nepatří zrovna mezi reprezentativní.
Samozřejmě bude pamatováno na bezbariérový přístup. Jak vidíte, náš podíl se pohybuje
kolem 2 milionů korun. Není to zrovna málo, ale 3,5 mil. dotací už nám nikdy nikdo nedá.
Nehledě na to, že budova kulturního domu stárne, bez rekonstrukce její životnost klesá a
v neposlední řadě zde budou náklady uspořené za vytápění.
Vlastní podíly u obou dotačních projektů kryjeme z úvěrů poskytnutých Českou
spořitelnou.
Případné další investiční akce záleží na vyhlašovaných dotačních titulech. A také na
finančních možnostech naší obce. Hasičům dosluhuje cisterna CAS 25, chybí nám chodník
na Příhoně, jiné chodníky vyžadují rekonstrukci, stále před námi stojí dokončení
samostatného vodovodního výtlaku. Věřím, že se v průběhu roku naskytnou některé dotační
možnosti, jak některé z těchto akcí zrealizovat již v tomto roce. Ovšem člověk míní a
úředníci mění……
Jisté ovšem je, že se bude realizovat výstavba trafostanice pod areálem Zemspolu.
Akce je zcela v režii E.ON a obnáší nové sloupové vedení v lokalitě Podloučí, a poté také
samotné umístění trafostanice, která by měla zajistit bezpečný chod přečerpávací stanice
splaškové kanalizace a taktéž by posílila spodní konec obce ohledně distribuční sítě.
Leden 2015
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Na sklonku roku 2014 byly také stanovený výše poplatku na rok 2015. Asi dobrou
zprávou je, že poplatek za komunální odpad (440 Kč) a také pro majitele psů (50 Kč)
zůstává nezměněn.
Horší zprávou je stoupající cena vodného a stočného. Jak jistě víte, tak naše obec je
ve dvou svazcích. Co se týká vody, tak „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu
Blansko se sídlem Boskovice stanovil na rok 2015 cenu na 38,60 Kč/m3 (nárůst o 0,70
Kč/m3). U stočného narážíme na předem stanovené podmínky, které byly základem
přidělené dotace. Finanční analýza stanovuje pro rok 2015 Svazku obcí Sloup, Šošůvka –
ČOV a kanalizace se sídlem Sloup navýšení ceny stočného v rozpětí 53,06 Kč/m3 (což je +
5,18 %) až 58,95 Kč/m3 (navýšení o 16,8 %). Rozhodnutím jednak zastupitelstva obce a
také v rámci Svazku Sloup - Šošůvka byla zvolena ta nejnižší možná varianta, která
představuje částku 53,06 Kč/m3 – nárůst ceny o 2,61 Kč/m3 (všechny ceny jsou bez 15%
DPH). Celková cena vodného a stočného činí tedy 91,66 Kč/m3 (105,41 Kč/m3 s DPH).
Jsem si vědom, že jsou zcela jistě pozitivnější zprávy než je tato, proto jsme žádali
SFŽP o úpravu cenové analýzy, která by umožňovala navýšení jen o 2 %, bohužel naše
žádost byla prozatím zamítnuta. Nicméně jednání budou dále probíhat a věřím, že jsme
schopni dohody, která by se projevila v letech následujících, dosáhnout.
A když zůstanu ještě u toho negativního. Jedním z problémů, který je v podstatě
nepřetržitý, je znečišťování veřejných prostranství od psů. Chápu, že pes potřebuje vyvenčit,
ale když už vykoná potřebu, tak by měl být jeho majitel na toto připraven a exkrementy
uklidit. Netvrdím, že to někteří z majitelů nedělají, ale většina je k tomuto naprosto lhostejná.
Ano, trochu problém může být s množstvím odpadkových košů. I když koše jsou v obou
čekárnách, u KD, u hřbitova, na hřišti. Svým způsobem jde o místa, která jsou znečištěna
nejvíc. Tudíž zde asi tak zásadní chyba nebude. V Šošůvce je k dnešnímu dni hlášeno 127
psů. Poplatky ze psů máme oproti okolním obcím (což je mnohdy i pár set korun za jednoho
psa) v podstatě zanedbatelné. Myslím si, že by si to majitelé psů měli uvědomit a
zauvažovat nad tím. Zvyšovat poplatky a nakupovat další odpadkové koše, které budou dle
zkušeností stejně ignorovány, případně doplácet za úklid (ale z něčeho by se zaplatit
muselo), není dle mého názoru a zkušeností odjinud ta nejideálnější cesta. Pořád je to tedy
jen o ohleduplnosti k ostatním. Ono se říká: „co by se nelíbilo Tobě, nedělej ostatním“. A to
se netýká jen předchozího odstavce, ale spousty dalších věcí.
Další problém je podomní prodej. V naší obci je nařízením zakázán. Chceme koupit
výstražné tabulky, které budou umístěny na vjezdových tabulích do obce. Ale většina
prodejců to bude zkoušet dál, to si nedělám iluze. Netvrdím, že všichni vás chtějí podvést,
ale opravdu radím, nikomu nic nepodepisujte. Spousta prodejců nabízí energie. V dnešní
době není žádný problém zjistit cenu energií na internetu. Ano, každý internet nemá. Ale
máte známé, rodinu – v případě, že chcete změnu, dejte raději na reference od lidí, které
znáte a důvěřujete jim, než nějaké přesvědčování mezi dveřmi. A to už vůbec nemluvím o
prodeji parfémů za akční cenu 999 Kč, které v Kauflandu koupíte za 150 korun. Každý
prodejce má možnost přijít na obecní úřad, nahlásit se, vyhradíme mu prodejní místo, a pak
záleží čistě jen a jen na vás, zda-li tam přijdete nebo ne. Zapřemýšlejte nad tím.
Ale aby bylo i něco pozitivního. Za poslední roky se výrazně zvedl počet akcí,
pořádaných v naší obci. Ať už hasiči, sportovci, KDU-ČSL, svazem invalidů, včelaři,
zahrádkáři a dalšími složkami, či jednotlivci. Je báječné, že se najde pořád dostatek lidí,
kteří jsou ochotni dělat něco pro druhé. Všem moc děkuji a držím palce, aby v tom vydrželi.
U jedné z akcí se ještě pozdržím. Již třetím rokem pořádáme sérii cestovatelských
přednášek a návštěvnost neustále roste. V dnešní době se hodně cestuje, a proto vyzývám
naše občany, kteří navštívili zajímavá místa, ať svoje zážitky sdělí i ostatním. Klidně se
zastavte na úřad, domluvíme termín a? Jde jen o to překonat stydlivost.
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Tak a teď ještě pár drobností pro informaci. Co se týká staveb i těch drobných. Již
spoustu let nemá náš obecní úřad žádnou stavební komisi. Vše ohledně staveb řeší ze
zákona Městský úřad v Blansku. Samozřejmě Vám v případě zájmu poradíme, pokud
budeme vědět, ale nic (snad kromě vyjádření, jenž by nás požadoval MÚ Blansko)
nerozhodujeme.
A ještě závěrem. Šošůvka je poměrně rozsáhlá a je mnoho věcí, kterých si nemusím
všimnout. Od prasklého kanálu, nesvítící lampy atd. Když budu upozorněn, nemohu to
samozřejmě brát jako obtěžování. Jistěže těžko můžu všem všechno hned slíbit. Záleží
třeba na počasí (viz. lampy), na možnostech obce. Navíc je spousta věcí, které by
vyhovovaly jedněm a naopak omezovaly druhé. Rozhodně se však nebráním diskusi a
samozřejmě ani námětům občanů. Víc hlav je schopno přijít na víc věcí. Budu také
pokračovat v nepravidelném víkendovém setkávání s občany, ale to absolutně neznamená,
že mě nemůžete zastavit a popovídat si. Bylo to pro mě vždy přínosné.
Úplně nakonec svého příspěvku, ale o to upřímněji, přeji všem občanům mnoho
štěstí, zdraví a jen to dobré v roce 2015.
Stanislav Šindelka, starosta

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šošůvka
ze dne 14. 8. 2014 dle zápisu č. 6/2014
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
Ing. Jana Hudce a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu č. 9414003358/183866 s RWE GasNet
s. r. o. Ústí nad Labem o prodeji plynovodu lokalita Příhon.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku PK 95/1 k. ú. Šošůvka o výměře
64 m2, dle nového geometrického plánu se jedná o pozemek p. č. 87/5 – část a,
včetně kupní ceny 25,-- Kč za 1 m2 Janě Liznové, Jasanová 10, Blansko, a Marii
Novotné, Pod Javory 4, Blansko.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků: p. č. 95/28 o výměře 83 m2,
95/55 – část o výměře cca 95 m2, PK 95/1 – část o výměře cca 78 m2, p. č. 95/29 o
výměře 68 m2, 95/56 – část o výměře cca 88 m2 k. ú. Šošůvka.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvy č. 03-14-78 a č. 04-14-243 s firmou
Energy Benefit Centre Praha a pověřuje starostu jejich podepsáním.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Organizačně správním institutem, o. p. s.,
Brno o spolupráci za účelem provedení výběrového řízení na dodavatele silové
elektřiny a zemního plynu na rok 2015 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10.Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/13 s firmou
REISTAV CZ s. r. o. Letovice.
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ze dne 2. 10. 2014 dle zápisu č. 7/2014
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 Karla Mikuláška a Ing. Ivo
Sedláka a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce Šošůvka ověřuje, že územní plán není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, souhlasí s předloženým
návrhem Územního plánu Šošůvka a výsledky jeho projednání, včetně způsobu
zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a vydává Územní plán Šošůvka formou opatření obecné povahy.
5. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje vyřazení územního plánu inv.č. 1/97N,
pořizovací cena 305.325,-- Kč, zůstatková cena 252.607,-- Kč a to ke dni zařazení
nového územního plánu do majetku.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. 026621/14/Okh na „Výstroj a výzbroj“ v rámci dotačního
programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných
událostí JSDH 2013 – 2014.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.
r. o., Klišská 940, Ústí nad Labem č. 8800073061/1/VB.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na akci Snížení prašnosti v obci Šošůvka
firmu Traktorservis-ML, s. r. o. Silůvky 87 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele sypače k vozidlu Multicar firmu
Traktorservis-ML, s. r. o. Silůvky 87.
10.Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014.
11.Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 95/28 o výměře 83 m2, p. č. 95/55
– část o výměře cca 95 m2, PK 95/1 – část o výměře cca 78 m2 k. ú. Šošůvka
manželům Jaroslavu a Věře Stříteckým, Šošůvka 128 vč. kupní ceny 25,-- Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 95/29 o výměře 68 m2, p. č. 95/56
– část o výměře cca 88 m2, PK 95/1 – část o výměře cca 38 m2 k. ú. Šošůvka panu
Zdeňku Šebelovi, Šošůvka 72 vč. kupní ceny 25,-- Kč za 1 m2.
12.Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uznání existence stavby hospodářského
přístěnku u rodinného domu č. p. 41 v Šošůvce ve vlastnictví Lenky Petlachové,
Šošůvka 19, na pozemku p. č. 101/2 k. ú. Šošůvka, který je ve vlastnictví obce.
13.Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uznání existence stavby plotové zídky a
vchodové brány u rodinného domu č. p. 19 v Šošůvce ve vlastnictví Ladislava
Hlaváčka, Šošůvka 19, na pozemku p. č. 98/2 k. ú. Šošůvka, který je ve vlastnictví
obce.
ze dne 9. 10. 2014 dle zápisu č. 8/2014
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 paní PhDr. Věru Stříteckou a pana
Ing. Mgr. Lukáše Zouhara a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na akci Snížení energetické náročnosti
objektu obecního úřadu a kulturního domu v obci Šošůvka firmu STAVKOM, spol. s r.
o., Nádražní 32, Boskovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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5. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru na nákup multifunkčního vozu a
příslušenství s čerpáním od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015 ve výši 1,1 mil. Kč od České
spořitelny, a. s., s pohyblivou sazbou odvozenou od sazby 1M PRIBOR a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 směrnice obce Šošůvka pro zadávání
zakázek malého rozsahu.

z ustavujícího zasedání ze dne 6. 11. 2014 dle zápisu č. 9/2014
1. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje program ustavujícího zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje veřejné hlasování v průběhu celého jednání.
3. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje ověřovatele zápisu paní PhDr. Věru Stříteckou
a Ing. Mgr. Lukáše Zouhara a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce Šošůvka zvolilo starostou obce pana Stanislava Šindelku,
narozeného
23. 2. 1971, bytem Šošůvka 176.
5. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje, že starosta obce bude pracovat jako
uvolněný.
6. Zastupitelstvo obce Šošůvka zvolilo místostarostkou obce paní PhDr. Věru Střiteckou,
narozenou 6. 5. 1955, bytem Šošůvka 128.
7. Zastupitelstvo obce Šošůvka zvolilo předsedkyní finančního výboru paní Evu
Zouharovou, narozenou 21. 12. 1972, bytem Šošůvka 58.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Ing. Mgr.
Lukáše Zouhara, narozeného 1. 7. 1979, bytem Šošůvka 192.
9. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Stanislava Šindelku zastupováním
obce Šošůvka ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17.
listopadu 14, Boskovice, ve „Svazku obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace“ se
sídlem Sloup 1, ve Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras se sídlem Havlíčkovo
náměstí 71, Jedovnice.
ze dne 26. 11. 2014 dle zápisu č. 10/2014
1. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje, že se na dnešním zasedání bude diskutovat
ke každému bodu programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Josefa
Ostrovského a PhDr. Věru Stříteckou a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce Šošůvka zvolilo členy finančního výboru: Ing. Ivo Sedláka,
Šošůvka 226, Ing. Jana Hudce, Šošůvka 16.
5. Zastupitelstvo obce Šošůvka zvolilo členy kontrolního výboru: Josefa Čupra, Šošůvka
105, Karla Mikuláška, Šošůvka 29.
6. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje, že jednání zastupitelstva se budou i nadále
řídit platným jednacím řádem zastupitelstva obce Šošůvka ze dne 20. 11. 2006.
7. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje pravidla odměňování obce, odměny
neuvolněných členů zastupitelstva budou vypláceny od 1. 12. 2014.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014.
9. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2015.
Leden 2015
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10. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Šošůvka č.
1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Šošůvka č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Poplatek ve výši 440,-- Kč pro rok 2015 je stejný
jako v roce 2014.
11. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje plán inventur k 31. 12. 2014.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje přílohy ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
č. 902002 ve znění pozdějších dodatků na rok 2015 s firmou SITA CZ a. s., divize JIH,
Brno.
13. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje Smlouva o příspěvku na financování sítě
služeb sociální prevence s městem Blansko na rok 2015.
14. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
0393173489 ze dne 3. 11. 2014 na nákup multifunkčního vozu a příslušenství
s Českou spořitelnou, a. s., Praha.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení následujícího drobného dlouhodobého
hmotného majetku z MŠ Šošůvka: inv. č. 68/75 Kuchyňská linka ZORA v ceně 2.620,- Kč, inv. č. C11/94 Elektrický sporák v ceně 6.580,-- Kč, inv. č . 4/2003 PC ALL XP +
příslušenství v ceně 30.960,-- Kč, inv. č. 3/2005 Chladnička v ceně 7.990,-- Kč.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru na akci Snížení energetické náročnosti OÚ
a kulturního domu v obci Šošůvka s čerpáním od 1. 12. 2014 do 31. 3. 2015 ve výši
1,5 mil. Kč od České spořitelny, a. s., s pevnou úrokovou sazbou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

ze dne 15. 12. 2014 dle zápisu č. 11/2014
1. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje, že se na dnešním zasedání bude diskutovat
ke každému bodu programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Petra Sehnala a
paní Evu Zouharovou a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014.
5. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu
Mateřské školy Šošůvka na pokrytí záporného výsledku hospodaření za rok 2014.
6. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje koupi pozemků k. ú. Šošůvka:
- p. č. 2437/2 – ostatní plocha o výměře 4 m2 a p. č. 2437/3 – travní porost o výměře 3
m2 od
Marie Kuchařové, Šošůvka 138,
- p. č. 2439/3 – ostatní plocha o výměře 3 m2 a p. č. 2439/4 – travní porost o výměře 3
m2
od Ivety Kuchařové, Lipovec 338,
- p. č. 2445/12 – orná půda o výměře 352 m2 a p. č. 2445/13 – ostatní plocha o
výměře 100
m2 od Jitky Palmerové, Šošůvka 90,
včetně kupní ceny 25 Kč za 1 m2.
7. Zastupitelstvo obce Šošůvka souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s obcí
Vavřinec na zajištění provozu sběrného dvora odpadů ve Veselici.
8. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje uzavření pojistné smlouvy na vozidlo M27C
s Kooperativou pojišťovnou, a. s. dle předložené nabídky a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
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ze dne 12. 1. 2015 dle zápisu č. 1/2015
1. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje, že se na dnešním zasedání bude diskutovat
ke každému bodu programu zvlášť.
3. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Obalila a
Ing. Mgr. Lukáše Zouhara a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje pracovníka na pracovní místo domovník domovnice, uklízeč – uklízečka paní Soňa Musilová, Šošůvka 230.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje licenční smlouvu č. VP_2014_239566 s OSA, o. s.,
Praha o veřejném provozování, autorská odměna pro rok 2014 činí 2.239,-- Kč.
Odvoz komunálního odpadu v roce 2015
Svoz komunálního odpadu je prováděn pravidelně 1x za 14 dní vždy ve středu v lichém
týdnu – poprvé 14. 1. 2015. Popelnice je nutno označit popisným číslem.

Informace k placení místních poplatků v roce 2015
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou obce Šošůvka č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ze dne 21. 11. 2012, ve znění obecně závazné vyhlášky
obce Šošůvka č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Šošůvka č. 3/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2015.
Poplatek činí 440,-- Kč na osobu za rok a je splatný každoročně ve dvou splátkách
nejpozději do 30. 4. a 31. 10. kalendářního roku.
Poplatek se může 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 každého psa podléhajícího poplatku. Poplatek je
splatný do 31. 5. kalendářního roku.

Leden 2015
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SPOZ Šošůvka
V roce 2014 se v Šošůvce narodily tyto děti:
- Růžičková Dominika
- Hruška Maxmilián
- Hlaváčková Lada
- Zouhar Tadeáš
- Kirchová Eva
- Špičáková Sára
A v témže roce odešli z našich řad:
- Hasoň Vojtěch
- Šebelová Zdeňka
- Dvořáková Marie
- Musil Miroslav
- Klemsa Jiří
- Hasoňová Helena
- Ševčík Jan
Už pěknou řádku let navštěvují členové Sboru pro občanské záležitosti jubilanty a
blahopřejí jim ke kulatým narozeninám. V loňském roce jsme předávali oslavencům
s gratulací dárkové balíčky nebo dárkové poukázky na odběr zboží. Návštěvy byly vždy
dopředu ohlášeny. Nejvděčněji přijímali blahopřání naši občané v domovech seniorů.
V novém roce bychom chtěli oslavy narozenin našich spoluobčanů pořádat společně
v kulturním domě, kde by byl pro jubilanty připraven kulturní program, občerstvení a malý
dárek. Starší občané tak nebudou zatíženi domácími přípravami a doufejme, že je potěší i
vzájemná setkání a pozornost ze strany vedení obce. Pro méně pohyblivé zajistíme dopravu
do kulturního domu i zpět. Dvojice, které chodívaly blahopřát jubilantům domů, budou pouze
roznášet pozvánky ke společnému setkání. Společné oslavy plánujeme dle počtu jubilantů
v určitém období několikrát do roka. První setkání, na které budou pozváni jubilanti slavící
své narozeniny v tomto období, se bude konat 20. března 2015.
Pokud by si někteří jubilanti přáli pouze návštěvu doma, samozřejmě jim vyhovíme.
Letošní čertovský rej v přísálí kulturního domu se obešel bez větších boulí. Zlobivci
byli sice čerty odnášeni v pytli „do pekla“, ale stejně rychle se také bez úhony vraceli.
Nebývalý zájem o přestrojení za čerty se setkal s velkým ohlasem. Čertů a čertic bylo
mnoho, dokonce přiletěli i dva krásní andělé. Statný Mikuláš rozdával dobrotky všem
hodným šošůvským dětem a nakonec se vydal se svou družinou do terénu navštívit osamělé
občany, potěšit je a předat jim nebeské sladkosti.
Za SPOZ Věra Střítecká
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Tělovýchovná jednota Šošůvka
Kopaná
A tým:
Do sezóny 2014/15 jsme vstupovali s novým trenérem Alešem Zouharem a také s
mírnými změnami v kádru. Do Lipovce byl na hostování uvolněn dosavadní kapitán Petr
Doležel a z Blanska k nám naopak přišla dvojice hráčů Adam Zavoral a Martin Šebela.
Bohužel naše družstvo nedokázalo navázat v podzimní části na výkony z ročníku minulého.
V podstatě celý podzim jsme se potýkali s nevyrovnaností výkonů a na naše zápasy by bylo
opravdu hodně složité sázet. Zkrátka nikdy nikdo nevěděl, jak jsme ten den schopni zahrát.
Nedokázali jsme oproti jaru vyhrávat vyrovnané zápasy a na body jsme se dost „nadřeli“.
Sice jsme dokázali sehrát a vyhrát parádní zápas s Jedovnicemi, dokázali jsme otočit
špatně se vyvíjející zápasy ať už s Kořencem nebo s Doubravicí, jenže závěr podzimu nám
nevyšel vůbec. Porážka v Kunštátě a zejména dva poslední nezvládnuté domácí zápasy nás
odsunuly v tabulce na současné 8. místo. Hodně daleko od čela tabulky a v poměrně
bezpečné vzdálenosti od bojů o záchranu.
Výsledky v podzimní části:
Olešnice – Šošůvka
Šošůvka – Kořenec
Vysočany – Šošůvka
Šošůvka – Doubravice
Vavřinec– Šošůvka
Lipůvka - Šošůvka
Šošůvka - Jedovnice
Vilémovice - Šošůvka
Sloup – Šošůvka
Šošůvka – Olomučany
Kunštát B – Šošůvka
Šošůvka – Letovice
Šošůvka – Rudice
Šošůvka – Olešnice

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

(0 : 0)
(1 : 2)
(2 : 1)
(1 : 2)
(0 : 0)
(1 : 1)
(1 : 0)
(2 : 0)
(0 : 2)
(1 : 0)
(4 : 0)
(2 : 1)
(1 : 2)
(0 : 1)

Krátký
Kuchař, Dvořáček a Krátký
Sehnal a Krátký
Kuchař 2 a Knödl
Sehnal, Bezděk, Kuchař a Dvořáček
Krátký 2
Sehnal 2, Krátký, Kuchař a Obalil
Krátký
Kuchař 2, Sehnal a Krátký
Sehnal
Knödl
Zouhar Roman 2, Krátký 2, Odehnal a Dvořáček
Zouhar Roman a Krátký 2

Průběžná tabulka OP 2014/15
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vilémovice
Jedovnice
Vysočany
Lipůvka
Olešnice
Rudice

14
14
14
14
14
14

11
10
10
9
8
6

0
1
1
2
2
4

3
3
3
3
4
4

53 : 35
49 : 31
42 : 32
48 : 20
39 : 22
48 : 36

33
31
31
29
26
22
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Olomučany
Šošůvka
Kunštát B
Doubravice
Letovice
Sloup
Kořenec
Vavřinec

14
14
14
14
14
14
14
14

6
6
4
2
3
3
1
2

4
2
3
6
3
1
5
0

4
6
7
6
8
10
8
12

26 : 23
35 : 35
27 : 40
19 : 27
22 : 45
21 : 42
27 : 40
19 : 47

22
20
15
12
12
10
8
6

Mladší žáci 7+1:
I do dalšího ročníku fotbalových soutěží jsme přihlásili naše mladší žáky. I když
slovo žáci je hodně odvážné, poněvadž stále v našem týmu převažují svým počtem dívky
nad chlapci.
Zatím se nám sice nepodařilo získat ani jediný bod, ovšem oproti všem soupeřům
jsou naše hráčky a hráči stále začátečníky. Ale na většině dětí je vidět rapidní zlepšení, což
mohou posoudit hlavně Ti, kteří na zápasy žáků chodí. Loni to bylo spíše o tom, kolik
dostaneme branek, bez nějakých náznaků na herní kombinaci a letos? Dostáváme se do
šancí, děti již mají zafixovány určité herní návyky, zkrátka je to něčem jiném. Poděkování za
vedení družstva tudíž patří jak Petru Sehnalovi, tak i Luďku Sehnalovi a v neposlední řadě i
novému členu realizačního týmu, kterým je Hana Šurá.
Tabulka ml. žáků po podzimu 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Boskovice B
Jedovnice / Rudice
Žijeme hrou B
Letovice
Cetkovice
Olomučany
Knínice
Sloup / Vysočany
Benešov / Kořenec
Šošůvka

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
6
5
5
5
4
3
1
0

1
1
0
0
0
0
1
1
0
0

0 104 : 10
2 41 : 17
3 50 : 30
4 46 : 19
4 40 : 23
4 43 : 42
4 35 : 27
5 24 : 44
8 12 : 73
9
5 : 105

25
19
18
15
15
15
13
10
3
0

Malá kopaná TJ K20
Hráči TJ K20 potvrdili i v odvetné části ročníku 2014 svoje ambice a naprosto
suverénně vyhráli 6. ligu a postupují o soutěž výše. O jejich dominanci svědčí zejména duel
na hřišti druhého celku tabulky Jestřebí, kde zvítězili vysoko 8-0!
Výsledky v podzimní části:
Boskovice – TJ K20
Ludíkov – TJ K20
TJ K20 – Vítějeves
12

1:5
1:1
10 : 0

Tabulka ročníku 2014:
1. TJ K20 Šošůvka
18 14 2
2. SK Jestřebí
18 11 2
3. SK Kněževes 2006 18 10 2

2
5
6

95 : 31
52 : 45
59 : 37
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44
35
32

Horní Poříčí – TJ K20
TJ K20 – Kněževes
Valchov B – TJ K20
Jestřebí – TJ K20
TJ K20 – Úsobrno
Horní Lhota – TJ K20
TJ K20 – Boskovice

2:3
4:2
3:5
0:8
1:3
4:3
4:1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Horní Poříčí
18
Sokol Valchov B
18
Hřebci Ludíkov
18
Sokol Horní Lhota 18
Orel Rock Boskovice18
FC Vítějeves
18
TJ Úsobrno
18

9
8
6
5
5
4
4

2 7 57 : 39
3 7 42 : 49
3 9 38 : 52
4 9 41 : 59
3 10 45 : 56
4 10 26 : 55
3 11 32 : 64

29
27
21
19
18
16
15

I v letošním roce byl sehrán tradiční turnaj K20 CUP. Tentokrát se ho zúčastnily čtyři
týmy (včetně prvoligového Holešína) a konečné pořadí bylo následující:
1. Holešín
2. Žízeň Petrovice
3. TJ K20
4. TJ Šošůvka

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 12:0
1 8:7
2 7:7
3 5:18

9
6
3
0

Stolní tenis
I do letošního ročníku okresních soutěží jsme nasadili čtyři týmy. Ovšem nutno říct, že
přístup většiny hráčů není zrovna ideální. Tréninků se účastní v podstatě jen hráči A týmu,
což je poté vidět i na výsledcích jednotlivých družstev. A se samotnými zápasy to není o
moc lepší. Utkání kdy béčko, céčko i déčko nastoupilo v plné sestavě, by se dala spočítat na
prstech jedné ruky a to ty prsty nebudete rozhodně potřebovat všechny.
Takže za takové největší pozitivum právě probíhající sezóny lze považovat to, že jsme po
dlouholeté pauze začali pracovat z mládeží. I když začali? Začal Jožka Čupr, kolem kterého
se podařilo seskupit cca 10 dětí školního věku, které ping pong začal bavit, a uvidíme. Cesta
k tomu, abychom zde vychovali dalšího Bezděka nebo Obalila je hodně dlouhá, ale snad se
začne blýskat na lepší časy. Každopádně Jožkovi patří velký dík, jelikož ten, kdo někdy
pracoval s mládeží, ví své.

Šošůvka A:
Áčko po sestupu z krajské soutěže patří k největším favoritům okresního přeboru a
zatím naplňuje očekávání. Prohráli jsme jediné střetnutí se Svitávkou 8:10, ale i tak nám
patří vedoucí příčka. Tato soutěž se jako jediná hraje na 22 utkání, kdy se s každým
soupeřem utkáme 2x a tudíž je ještě brzy na to dělat závěry. Ovšem odvetné utkání ve
Svitávce hodně napoví. Družstvo hraje ve složení Jiří Obalil, Leoš Dvořák, Jaroslav Ševčík a
Aleš Zouhar.
Šošůvka B:
Béčko je prozatím jedním z kandidátů na sestup. Ve stabilní sestavě nastupuje
sporadicky a na výsledcích se to odráží.
Stejně tak je problém nevyrovnanost výkonů jednotlivých hráčů. Po odehrané půlce soutěže
není situace bezvýsledná, ale záchrana v soutěži bude rovnána úspěchu. Družstvo hraje ve
složení: Ivo Jakš, Josef Mikulášek, Marek Krátký a Michal Zouhar.
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Šošůvka C:
Céčko mělo po svém sestupu papírově patřit k těm lepším týmům, ale opak je
pravdou. V základní sestavě nastoupilo pouze jednou a naše porážky jsou až nečekaně
vysoké. Ne snad, že bychom měli padat znovu, ale na nějaké vyšší příčky to nevypadá.
Postup mezi první šestku po základní části by byl v současné situaci hranicí našich
možností. Družstvo hraje ve složení: Stanislav Šindelka st., Radek Petlach, Josef Čupr a
Petr Doležel.
Šošůvka D:
Déčko je takovým zkušebním celkem. Příležitost v něm dostávají i hráči ze žáků a
v podstatě slouží na „vyhrání se“ těchto mládežníků. Tomu odpovídají i dosavadní výsledky.
Nastupuje v sestavě: Jaroslav Valach, Šindelka Stanislav ml., Filip Buráň, Filip Furch,
František Dujka ml.
Průběžné tabulky po polovině soutěže:
RP I – Šošůvka A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Šošůvka A
Svitávka A
Voděrady A
Křetín A
Blansko D
ZbraslavecC
Rájec A
Rohozec A
Němčice A
Vysočany A
BoskoviceB
Křetín B

10
10
11
9
9
11
9
10
10
10
9
10

9
8
7
7
5
4
5
3
3
2
2
0

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

RP II – Šošůvka B:

1
0
2
2
3
6
4
7
7
7
7
9

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

125:55
112:68
107:91
103:59
96:66
91:107
86:76
79:101
65:115
72:108
67:95
59:121

37
36
34
30
25
24
24
19
19
17
15
11

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

RP IV – Šošůvka C:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14

Olešnice B
Velenov A
Rohozec B
Letovice B
Vanovice B
Veselice B
Orel BK A
Šošůvka C
Němčice B
Rohozec C
Křetín D
Blansko F

8
8
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
4
3
3
3
3
3
3
1
0

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

0
0
2
4
2
3
4
4
5
5
7
8

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

Brumov A
Veselice A
Bořitov A
Kunštát A
Letovice A
Rájec B
Vysočany B
Olešnice A
Adamov A
Rudice A
Šošůvka B
Blansko E

8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
7

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

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0

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

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

91:53
83:61
82:62
76:68
77:67
63:81
68:76
76:68
62:82
57:69
58:86
53:73

27
24
24
24
21
20
20
18
15
14
14
10

RS II sk. – Šošůvka D:
100:44
94:50
95:49
85:59
79:65
75:69
78:66
67:77
65:79
59:85
53:91
14:130

32
30
26
20
20
19
18
18
17
17
11
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZbraslavecE
Bořitov C
Brťov A
Kunice A
Orel BK B
Voděrady D
Petrovice D
Šošůvka D

8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
6
4
3
2
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
3
5
6
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0

104:40
98:46
95:49
77:67
61:83
57:87
49:95
35:109
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27
27
21
17
14
11
11

Z činnosti TJ
Tělovýchovná jednota Šošůvka uspořádala ve druhé polovině roku 2014 několik akcí.
V pátek 29. 8. 2014 proběhlo na fotbalovém hřišti za spolupráce TJ a bufetu Krmelec
„ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“. Bylo sice trochu chladněji, ale když nezahřála makrela,
tak zahřál výrobek firmy Božkov.
Tou největší akcí pořádanou TJ byly samozřejmě TRADIČNÍ VÁCLAVSKÉ HODY. Dopředu
je nutno poděkovat všem složkám v obci, které nám v organizaci pomohly. V průběhu hodů
je zapojeno na 80 lidí, což je pořádný nápor. A je velkou zásluhou těchto dobrovolníků, že
v této hezké tradici pokračujeme.
O letošních hodech se sešlo hned 10 párů stárků a stárkových, což je také úžasné číslo.
Pod vedením slečny Elišky Michlíčkové secvičili taneční pásmo, které určitě potěšilo jak
v sobotu, při premiérovém odpoledním zahájení hodů v KD, tak při hlavním nedělním
programu, všechny přihlížející. Tentokrát došlo i na další novinku. A tím bylo vystoupení
dětských krojovaných tanečníků pod vedením Petra Sehnala. Velký aplaus, který děti
sklidily, nebyl zcela jistě jen zdvořilostní.
Vznik samostatného československého státu jsme si 28. 10. 2014 připomněli
LAMPIONOVÝM PRŮVODEM. Na šedesát účastníků si zazpívalo státní hymnu spojenou
s položením věnce k památníku. Poté se odebralo na místní hřiště, kdy bylo pro všechny
připraveno občerstvení.
30. 11. 2014 jsme ve spolupráci s OÚ a místní organizací KDU-ČSL rozsvěcovali
VÁNOČNÍ STROM. Skvělou kulturní vložku si připravila také Šošůvská schola.
No a závěr roku obohatily jako tradičně hned tři turnaje. Ten ve stolním tenisu
registrovaných, kterým byl 26. 12. 2014 již 40. ročník VÁNOČNÍHO TURNAJE, ovládl náš
odchovanec (hrající v současné době za Zbraslavec) Luboš Bezděk, který ve finále porazil
Petra Krásu ml. 3-1 na sety. Z našich hráčů byl nejlépe umístěn Leoš Dvořák na 6. a Jirka
Obalil na 10. místě.
Úspěchem pro naše barvy skončila soutěž čtyřher. Vyhraje dvojice Obalil – Bezděk, která
v dramatické koncovce pátého setu zdolá další šošůvské Dvořáka se Ševčíkem.
O den později se koná turnaj neregistrovaných. Tento turnaj nabývá rok od roku na
atraktivnosti. Doba, kdy měl čtyři účastníky, je již dávno pryč. Tentokrát hrálo osm dětí
v mládežnické kategorii a hned 35 účastníků měla kategorie hlavní. U dětí vybojoval
prvenství Ondra Hloušek před Lukášem Svobodou a Veronikou Němcovou.
Hlavní kategorii ovládl sedmasedmdesátiletý Antonín Řezníček z Klemova před bratry
Pavlem a Zdeňkem Machatovými. Nejlepší ryze domácí borec byl Dušan Krátký na 5. místě.
Turnaj měl mezi účastníky velkou odezvu a už teď se ozývají návrhy na uspořádání ryze
ženské kategorie. Tak co ženy a dívky? Půjdete do toho?
No a posledním turnajem byl ten v sálové kopané. 28. 12. 2014 za účasti sedmi týmů
vyhrála čtveřice Petr Doležel, Radek Petlach, Marek Krátký a Jan Kuchař.
Se závěrem roku také došlo ke změně ve vedení Tělovýchovné jednoty Šošůvka.
Z důvodu pracovní zaneprázdněnosti rezignoval na funkci předsedy Stanislav Šindelka a na
uvolněné místo byl výkonným výborem TJ zvolen Ing. Jiří Obalil.
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Takže se začínajícím rokem 2015 bych chtěl nejen novému předsedovi, ale vám všem
popřát hodně štěstí, zdraví i úspěchu a nezanevřete na sport!

Za VV TJ Šošůvka Stanislav Šindelka

KDU-ČSL
Když se před půl rokem vydával poslední zpravodaj, bylo léto a připravovaly se v obci
dvě velké události. První byla primiční mše Václava Hejče a druhá o týden později soutěž
hasičů. Chtěl bych se alespoň krátce vrátit k primici. Tato velká událost, která v obci bývá jen
jednou za mnoho let, se chystala dlouho dopředu. Bylo zapotřebí mnoho sil mnoha lidí, aby
se vše odehrálo tak, jak bylo naplánováno. Chystaly se stany, lavečky, občerstvení venku,
hostina uvnitř kulturního domu, výzdoba, organizace dopravy, vaření, pečení cukroví atd.,
atd. I přes velkou náročnost se vše vydařilo a primiční mše novokněze Václava byla velmi
pěkná. Jenom počasí nás trochu zkropilo, ale tomu poroučí někdo jiný. Václav mě požádal,
abych vám všem ještě jednou poděkoval. Bylo moc pěkné, že když je třeba, zapojí se do
práce všichni v obci, ať jsou jakéhokoli přesvědčení nebo vyznání.
Dále bych se také rád vrátil k podzimu, kdy proběhly po celé republice volby do
obecního zastupitelstva. Jak volby dopadly, všichni víme. U nás v zastupitelstvu se vyměnili
čtyři zastupitelé, což je větší část. Chtěl bych za lidovou stranu poděkovat všem, kteří odešli
ze zastupitelstva za vykonanou práci a popřát novému zastupitelstvu a panu starostovi
mnoho sil a úspěchů pro práci v obci.
Koncem listopadu se uskutečnilo již tradiční rozsvěcování vánočního stromu a o týden
později v kulturním domě proběhlo dvoudenní předvánoční setkání. Na tomto setkání
vystoupily děti z mateřské školy, dále děti a mládež v divadelním představení „Putování za
hvězdou“ a o občerstvení se starali členové Šošůvské scholy. Bylo to moc příjemné setkání
v teple kulturního domu
Na závěr bych rád poděkoval všem za spolupráci v uplynulém roce 2014 a přeji vše
dobré v roce 2015.
Karel Mikulášek, předseda KDU-ČSL
16

Zpravodaj obce Šošůvka

Sbor dobrovolných hasičů
Mladí hasiči

Ani v druhé polovině letošního roku mladí hasiči nezaháleli. Zúčastnili jsme se několika
závodů a pořádali nejrůznější akce
Poslední červnovou sobotu jsme zavítali na oblíbené noční závody v požárním útoku
s vodou do Senetářova, které byly součástí oslav 120. výročí založení SDH Senetářov.
Mladší družstvo A si odvezlo pohár za 1. místo, družstvo B skončilo deváté a starší žáci
čtvrtí.
Od soboty 9. srpna do soboty 16. srpna proběhlo stejně jako v loňském roce hasičské
stanování na skautském tábořišti Malé Hradisko u Protivanova. Zúčastnilo se 24 dětí a 8
dospělých.
Poslední prázdninový víkend jsme uspořádali závody na domácí trati v Šošůvce a
v neděli jsme se vydali soutěžit „O pohár starosty SDH Těchov, který získalo mladší
družstvo A.
V sobotu 6. září jsme se rozjeli na dvoje závody. Dopoledne do Habrůvky na memoriál
Vlastimila Trnečky a odpoledne do Borotína. Z Habrůvky jsme si odvezli 1. a 4. místo
v mladší kategorii a starší žáci obsadili pěkné 3. místo. Odpoledne v Borotíně se umístila
mladší družstva na 2. a 12. místě. Starší žáci na 3. místě.
V září jsme se zúčastnili posledních dvou závodů s vodou. Nejdříve jsme soutěžili o
pohár SDH Březina a poté ještě o pohár SDH Sloup. Zde mladší žáci získali 1. místo a starší
2. místo.
Začátek října patří již tradičně branným závodům. Nejdříve se uskutečnil okrskový
branný závod ve Sloupě a poté jsme se zúčastnili podzimního kola hry Plamen konaného v
Lysicích. Hlídka mladších skončila na 12. místě ze 43 hlídek. Hlídka starších skončila na 7.
místě ze 40 hlídek.
V sobotu 18. října uspořádali Šošůvští hasiči drakiádu. Proběhnout se s draky přišlo
46 dětí a přidali se i dospělí. Po opečení párků a dopití připravených nápojů jsme se rozešli
spokojeně domů.
Listopad patřil posledním několika závodům v uzlových štafetách. Začalo to soutěží s
názvem „Březinská uzlovačka“. Poté jsme se zúčastnili dvou závodů v Drnovicích. Kde
v dopoledních hodinách se uskutečnila soutěž pro družstva s názvem „Drnovský dráček“ a
odpoledne proběhla soutěž pro jednotlivce s názvem „Drnovský uzlík“.
Koncem měsíce jsme se zúčastnili posledního letošního závodu v Ostrově u Macochy
s názvem „Ostrovské uzlování“. Po sečtení disciplín, obsadili mladší žáci B 3. místo, mladší
A 5.místo a starší žáci 15. místo.
Dále zde proběhlo celkové vyhlášení 4. ročníku okresní ligy mládeže za rok 2014.
Mladší žáci A obsadili 1. místo a mladší žáci B 12. místo z 44 družstev. Starší žáci obsadili
6. místo z 37 družstev.
V sobotu 13. prosince jsme uspořádali na hasičské zbrojnici posezení pro naše mladé
hasiče k ukončení sezóny 2014. Závěrem pár zajímavých časů z požárního útoku s vodou.
Mladší družstvo A dosáhlo nejlepšího času 16,71 v Senetářově.
Mladší družstvo B dosáhlo nejlepšího času 20,49 v Habrůvce.
Starší družstvo dosáhlo nejlepšího času 15,22 v Habrůvce.
Petr Němec
Leden 2015

17

Ženy

Vážení čtenáři, i já bych Vás ráda informovala o tom, jak dopadly naše hasičky na
bitevním poli zvaném Velká cena Blanenska v loňském roce 2014.
Když vyšlo minulé číslo zpravodaje, měly jsme za sebou necelou polovinu soutěžní
sezóny a průběžně nám patřilo čtvrté místo. To jsme do konce ročníku vylepšily. V roce
2014 jsme se opět po roce vrátily na naši „oblíbenou“ třetí příčku. Kromě loňského
bramborového místa jsme tu již potřetí od roku 2011. Bilanci jsme měli poměrně hezkou,
získaly jsme celkem 79 bodů – 3x jsme ve VCB zvítězily, 2x skončily na druhém místě a
jednou na místě třetím, to znamená, že ze 12 závodů jsme na polovině stály na stupních
vítězů. Mimo to jsme ještě zvítězily na kandidátské soutěži v Senetářově a druhé jsme
skončily na Extralize ČR v Lipové. Za celou sezonu jsme daly 5 časů pod 18 sekund a 5
časů pod 19 sekund. Aktuálně také držíme 4 rekordy tratí Velké ceny Blanenska. Lepší
bilanci měly jen ženy ze Sychotína, které zvítězily. Druhé místo obsadily holky z Němčic.
Největším zklamáním pro nás byl hned začátek sezóny, na první soutěži na
Žernovníku nás zradila technika a nenastartovaly jsme v daném čase mašinu. Tím pádem
jsme mohly běžet už jen mimo soutěž, takže jsme si nezapsaly žádné body do bodování a ty
nám na konci sezóny velice chyběly. Další závod, kde se nám nepodařilo, byl v Sychotíně,
odtud jsme si neodvezly taky ani jeden bod. Kvůli vydatnému dešti trať nepříjemně klouzala.
To hned u základny vyzkoušela naše proudařka Ivča. Útok jsme nakonec dokončily, ale
s nepěkným časem 20.83 s.
Jak jsem již zmínila, podařilo se nám letos celkově 4x zvítězit. Poprvé v Jabloňanech
s časem 17,56 s. Poté na kandidátské soutěži v Senetářově s časem 17.59 s. Nejvíce si
ceníme domácího vítězství na trati v Šošůvce s časem 17.72 s. A naposledy jsme zvítězily v
nedalekém Žďáře. Zde jsme již potřetí posunuly rekord trati, poprvé zde padla v ženské
kategorii 18 a to přesně 18.97 s. Největším úspěchem pro nás ale bylo určitě druhé místo na
Extralize ČR v PÚ v Lipové, kde jsme si zaběhly svůj rekordní čas 17.00 s.
Pevně věřím, že v roce 2015 navážeme na naše dosavadní úspěchy a vynasnažíme
se je ještě vylepšit. Družstvo snad zůstane ve stejném složení, což by bylo jedině dobře,
protože už jsme na svých postech docela sehrané.
Za hasičky Šošůvka bych Vám všem také ráda popřála šťastný nový rok 2015.
Anna Nečasová

Svaz tělesně postižených v ČR - Místní organizace Sloup – Šošůvka - Vysočany
Vážení čtenáři, chci vás informovat o další činnosti místní organizace TP v roce 2014
V druhé polovině roku 2014 se uskutečnily plánované pobyty, první v Janských Lázních v
pensionu Horský Dvůr. Účastníci pobytu absolvovali již naplánované procedury, dále měli
možnost si vybrat, buď pěší túry nebo cestu eko-busem do Špindlerova Mlýna, Pece pod
Sněžkou a dále lanovkou na Sněžku (je v provozu). Druhý pobyt proběhl v Luhačovicích
v hotelu Vltava, kde byla také možnost procedur, vycházek, návštěv divadel, koncertů a
jiných společenských akcí.
V srpnu si naši členové vyjeli na zájezd na zámek Úsov, kde je lovecko – technické
muzeum a různé expozice na nádvoří, potom do arboreta do Bystrovan.
V říjnu se opakoval pro velký zájem pobyt v lázních Bechyně. Zde s průvodcem
účastníci pobytu navštívili pivovar Dražič a město Písek.
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V listopadu byli na přátelském posezení v hotelu Stará škola seznámeni členové
s nějakými změnami ze sociální oblasti a s pobyty na rok 2015. Máme nasmlouvané
ozdravné pobyty v lázních Bechyně, Luhačovice (ty jsou hodně žádané) a Janských
Lázních. Nový ozdravný pobyt je zajištěn na říjen v Jesenikách v hotelu Slunce. Pobytů se
mohou zúčastnit i nečlenové organizace.
Ve spolupráci s OÚ Šošůvka se uskutečnila sbírka pro Diakonii Broumov. Také
navštěvujeme naše členy slavící svoje životní výročí.
Děkuji OÚ Šošůvka a OÚ Sloup za jejich podporu v naší činnosti.
Všem přeji jménem MO STP vše dobré, pohodu a hodně elánu do dalších dnů v roce
2015.

Marie Filoušová, předsedkyně
Český zahrádkářský svaz
Nejprve čtenářům zpravodaje chceme krátce přiblížit význam Českého
zahrádkářského svazu v celostátním měřítku. Ve dnech 28. a 29. listopadu 2014 se konal
v Hradci Králové první sněm ČSZ. Delegáti sněmu zvoleni v základních organizacích zvolili
republikovou radu, představenstvo, kontrolní a rozhodčí komisi i nového předsedu. Stal se
jím Stanislav Kozlík. Sněm navštívil i předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Zodpověděl
dotazy delegátů a zajímal se o problémy zahrádkářů.
Naše organizace v Šošůvce má v současné době 29 členů, převážně starších
občanů. Pečujeme o stromořadí švestek „pod Dědinou“, provádíme prořez stromů a výhonů.
V podzimním období pro občany, zahrádkáře i zájemce z okolních obcí moštujeme ovoce.
Letošní rok nebyl na úrodu nikterak příznivý. I tak jsme zmoštovali asi 880 l moštu.
Za finanční pomoci od zastupitelstva obce se nám podařilo provést úpravy na zařízení
moštárny.
Do nového roku 2015 přejeme všem občanům hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Výbor ČSZ v Šošůvce
Leden 2015
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Z činnosti místních včelařů a ZO Sloup
Rok 2014, co se týče výnosu medu, byl dosti špatný. Počasí bylo proměnlivé, jarní
snůška žádná, v malé míře malina a les. Ti, co ale nějaký ten pátek včelaří, vědí, že tento
rok nebyl ničím neobvyklým, neboť v dekádě 10 let máme vždy dva roky dobré, dva špatné
a šest let můžeme považovat za průměr. Přesněji bych mohl říci, že v roce 2014 byl výnos
třetinový oproti průměrnému roku. Pamatuji si ale i roky, kdy včelstva nedala žádný med a
ještě se ve snáškovém období musela přikrmovat cukrem, aby neuhynula.
Nesmíme ale zapomínat, že medový výnos je pouhou desetinou výkonu včelstev.
Devadesát procent je výkon v oblasti opylení stromů, rostlin apod.
To znamená, že jeden díl připadá včelaři v podobě včelích produktů (med, vosk,
propolis…) a devět dílů připadá na flóru, společnost apod.
Včelstva se však zcela vytratit nesmí, neboť důsledky by se záhy dostavily a většina z nás
by je pocítila. Toho si i taková císařovna Marie Terezie byla vědoma, a proto včele udělila
status společensky prospěšného tvora a obor včelařství finančně podporovala.
Zatímco rok 2014 byl co do medového výnosu oproti předešlým rokům slabší, na poli
společenském se nám urodilo požehnaně.
Včelaři ze Šošůvky se osobně zúčastnili následujících akcí:
 10. 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, kde včelaři vytvořili jedno pohádkové stanoviště;
 17. 6. medobraní v Mateřské škole Petrovice (dopoledne proběhla teoretická část
s ukázkou včelařských pomůcek a odpoledne vytáčení medu, ukázka proskleného úlu
s živými včelami, výroba předmětů z vosku,…);
 26. 7. medobraní na tenisovém kurtu v Housku (tato akce patřila k nejzdařilejším);
 13. 9. medový jarmark ve Sloupě (největší společenská akce, které se včelaři
pravidelně účastní);
 3. 12. výroba voskových litých a motaných svíček a vánočních ozdob v Mateřské
škole v Petrovicích;
 6. a 7. 12. výstava betlémů spojená s včelařskou výstavkou v Šošůvce.

V nastávajícím roce přeji včelařům a jejich včelstvům dobrého zdraví, mnoho elánu a
vysoký medový výnos. Všem ostatním přeji pohodový rok a příjemný pocit z dobře
vykonané práce
Pavel Zukal
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