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Vážení občané!
Již jen dny zbývají do začátků svátků vánočních a také do konce kalendářního roku 2012. Období
Vánoc má svoje kouzlo. V domácnostech utichne předvánoční shon a zmatek tak typický u pečení
několikanásobného druhu cukroví. Čas jakoby se zpomalil a uklidnil. Přijde mi, že i lidé spěchají tak nějak
míň. Zkrátka ten týden mezi Štědrým dnem a silvestrem se u většiny vyznačuje pohodou, klidem a také
bilancováním. Dovolte mi, abych několik poznatků, tak jak jsem je během roku zaregistroval, připojil i já.
V prvé řadě musím zmínit kanalizaci. Ukončení díla bylo stanoveno k termínu 30. 9. 2012. Celá
stavba včetně všech kanalizačních stok byla k tomuto datu předána do užívání a v současné době jsme
ve fázi zkušebního provozu. Hodnota díla je 113 295 103,85 Kč (bez DPH). Samotná hodnota kanalizace
v Šošůvce je 45 469 582,-- Kč (bez DPH). Stavba ČOV ve Sloupě přišla na 51 333 646,-- Kč (bez DPH).
Z uvedených čísel je zřejmé, že šlo o největší investiční akci v historii naší obce, která vyřešila nakládání
a zejména likvidaci odpadních vod v obci, ale také nás zadlužila na příštích osmnáct let. To prosím
neberte jako postěžování si, ale jako holý fakt, se kterým se již před začátkem výstavby muselo počítat.
Asi se ještě dlouho bude diskutovat o tom, jestli jsme kanalizaci potřebovali nebo ne. Z hlediska životního
prostředí zcela jistě ano. Navíc zákony i legislativa se v tomto směru neustále zpřísňují a opravdu si
myslím, že tohle byla jedna z posledních možností (dost možná úplně poslední), jak dosáhnout na
evropské peníze v rámci výstavby kanalizace. Další evropské dotace pro podobné stavby již nebudou
poskytovány. Výhodou je spojení sil se Sloupem, společná ČOV je investičně i provozně levnější řešení.
Takže kanalizaci máme v zemi a určitě ji už nikdo vykopávat nebude.
Sami asi dobře víte, že obrovský problém vznikl s projekty přípojek. Tohle projekční firma
absolutně nezvládla a v podstatě se to, přes veškeré urgence, řeší dodnes. V samotné finální
dokumentaci projektů přípojek se v řadě případů neustále něco mění a ne všichni mají vše v pořádku.
Což ovšem není chybou jednotlivých občanů. Přitom přiznání dotace je vysloveně závislé na počtu
připojení nemovitostí, a to už vůbec nemluvím o nákladech na provoz. Proto je velice pozitivní, že přes
veškeré problémy je v podstatě celá Šošůvka na kanalizaci napojena. Existují sice případy, kde
k napojení zatím nedošlo. Důvodem je buďto technické provedení stavby, které je v těchto případech
stále v řešení, anebo přes obdržení veškeré dokumentace a výzvu OÚ nebyla přípojka dosud
vybudována. V těchto případech řeší situaci stavební úřad a to výzvou k doložení způsobu likvidace
splaškových vod. A také VAS, a. s., Boskovice kamerovou kontrolou původní kanalizace, zda nedochází
k vypouštění odpadních vod touhle formou. Ze zákona o vodovodech a kanalizacích je dána povinnost
napojení všude tam, kde je to technicky možné.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat občanům za konstruktivní přístup při výstavbě kanalizace, což
ocenili i zástupci vedení stavebních firem, který, dle jejich slov, nebývá všude úplně běžný. Přesto apeluji
na občany s připomínkou toho, aby vypouštěli do kanalizace jen to, co je k tomuto způsobu určeno.
Ostatně v průběhu letošního roku dostala každá domácnost od Vodárenské akciové společnosti
Boskovice takový návod, „jak se ke kanalizaci chovat“. Velkým problémem jsou zejména tuky. Vzhledem
k tomu, že více jak dvě třetiny obce „jedou“ na přečerpávací stanice, tak náchylnost čerpadel k zanesení
tuky je velice vysoká a opravy pracné a nákladné. Díky kontrolám potrubí jsou inkriminovaná místa
dohledatelná a případné sankce nejsou malé.
Co se týká samotné ceny stočného. Jak jsem již avizoval v minulých zpravodajích, cena stočného
byla Stáním fondem životního prostředí ČR stanovena na 40 Kč/m3 bez DPH. Dodržení této částky bylo
jednou z podmínek obdržení dotace. Pro rok 2013 neplánuje Svazek obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a
kanalizace navýšení této částky. Jinou věcí je vodné. Cenu vodného stanovuje „Svazek vodovodů a
kanalizací“ měst a obcí se sídlem v Boskovicích. Pro rok 2013 byla cena vodného stanovena na 37,80
Kč/ m3 bez DPH (to je nárůst o 5,88 %). Tahle cena je svazková a platí pro všechny členské obce na
okrese. Slyšel jsem i názor, že bychom jako obec měli ze „Svazku“ vystoupit. Podle mě naprosto
nereálná věc. Například oproti Sloupu nemáme vlastní zdroj vody. A pak? Vodovodní potrubí uložené
v naší obci nepatří k nejnovějším. Ostatně asi sami často vnímáte odstávky vody z důvodů oprav. Na
výstavbu nové vodovodní sítě peníze nemáme, a tak nezbývá nic jiného než opravovat a zase opravovat.
Tudíž další náklady, které jsou hrazeny z našeho podílu ve „Svazku“. A teď je otázkou, zdali by na
veškeré tyto činnosti náš podíl stačil… Dle stanov „Svazku“ hradí „Svazek“ ze svého rozpočtu veškerou
obnovu vodovodu v obci, a to bez dopadu na cenu vody pro Šošůvku.
Když už jsme u placení. Dalším takovým je poplatek za komunální odpad. Novela zákona
umožňuje obcím stanovit tuto částku až na 1 000 Kč na občana. Pro rok 2013 ovšem zastupitelstvo obce
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jednomyslně rozhodlo o ponechání stávající částky, která je 440 Kč. Otázkou je, jak budeme muset
reagovat na ceny svozových firem v letech budoucích. Opravdu nemáme zájem „ždímat“ občany na
neúnosnou hranici. Co se týče veškerého svozového hospodářství, tak jako obec jsme v mínusu, ale to
je případ většiny obcí v širokém okolí. Když se ještě zdržím u odpadů a jejich třídění. Naše obec je
v tomto ohledu tak nějak v okresním průměru. Problém je s biologickým odpadem. Zaměstnanci firmy
SITA CZ mají zákaz odebírání tohoto druhu odpadu. Tedy trávy, listí atd. Od jarních měsíců roku 2013
jsme ovšem dostali právě od firmy SITA nabídku na umístění kontejnerů na tento druh odpadu. Měly by
být umístěny na třech až čtyřech místech v naší obci a vyváženy každý týden. Vzhledem k potřebám
obyvatel počítám, že na tuto nabídku budeme reflektovat a snad se tato služba u nás osvědčí. Cesta
černých skládek není ta pravá. Ostatně se stačí podívat na okraj lesa „pod drůbežárnou“. A navíc to, co
se tam „na černo“ vyváží, není jen tráva.
Trochu podobným případem je odpadkový koš na hřbitově, kde se pravidelně objevuje „pytlovaný“
domovní odpad. Tento koš je určen jen na drobný odpad a to ze hřbitova. Když tam někdo vloží
odpadkové pytle, tak je v podstatě zaplněn. Navíc je to trochu nepochopitelné, když poplatek za odpad je
stanoven na občana. Tudíž je v podstatě jedno, jestli u popelnice stojí jeden pytel navíc.
Hodně věcí a dění v našem okolí je o vzájemné toleranci. Budu se opakovat, ale opět narážím na
stálý problém se psy. To ať s těmi volně pobíhajícími, anebo s těmi, kteří znečisťují veřejná prostranství a
také soukromé pozemky. Nemyslím si, že bychom byli proti čtyřnohým miláčkům nějak „vysazení“.
Ostatně například poplatky za psy máme oproti „sousedům“ spíše symbolické. Každý majitel je však za
svého psa zodpovědný. Samotný pejsek „nechápe znění obecní vyhlášky“. Nejde řešit venčení psa
způsobem, že ho pustím „do dědiny“. Shodou okolností mě nedávno navštívil zástupce firmy zabývající
se odchytem psů a jejich umístěním do útulku. Pro majitele psa posléze poměrně nákladná služba, ale
byl jsem ujišťován, že tam kde to zavedli, měli do měsíce pokoj. Takže i to je možnost. Tohle ale nevyřeší
běžné venčení psů. Kdo sekl trávu před domem, tak ví, jaké „poklady“ lze najít a jak je to „příjemné“. Vím,
že někteří z občanů při venčení psů berou s sebou sáček na psí exkrementy. To by ovšem neměl být
problém pro každého. Je to vlastně i povinnost. Ale to jsme opět u té vzájemné tolerance. Nejsem
zastáncem represí a dám víc na domluvu, ale bohužel ne vždy to funguje.
Není to tak dávno, co naši obec zahltili prodejci plynu a elektřiny. Někteří se dokonce odvolávali
na mé doporučení. Ohradil jsem se proti tomu jednak prostřednictvím místního rozhlasu, a pak také u
firmy, kterou tito prodejci zastupovali. Ale nejde jen o plyn. Apeluji tímto na občany, aby se nenechali
nalákat na jakékoliv sliby a nepodepisovali okamžitě jakékoliv smlouvy. Můžete si vyžádat kontakt,
můžete si vyžádat materiály, ale v rychlosti nic nepodepisujte! Některá města zvolila formu vyhlášky,
která zakazuje podomní prodej, ale otázkou je, zdali bychom byli schopni stanovenou vyhlášku bez
obecní policie, striktně dodržovat.
Když se tak podívám z okna na padající sníh, nemůže mě nenapadnout zimní údržba. Jak jste už
byli informováni místním rozhlasem, tak žádáme občany, aby pokud možno svými automobily nebránili
právě zimní údržbě. Naše obec je položená v kopcovitém terénu, což je pro udržování sjízdnosti docela
složité, proto děkuji za pochopení. Tradiční otázkou pro občany v zimě je sjízdnost Příhonu. Zde nám
vznikl problém toho rázu, že od letošního roku Správa a údržba silnic Blansko odmítla Příhon z důvodu
bezpečnosti své techniky udržovat. Jelikož tato komunikace patří obci, tak jsme ohledně posypu oslovili
firmu MP Lesy, která udržuje i jiné těžko sjízdné úseky a má smlouvu na odběr posypového materiálu na
skládce ve Sloupě. Takže se i po tuto zimu budeme snažit v rámci možností (jelikož tato služba je
poměrně nákladná a sníh padá třeba každý den….) zajistit udržování této lokality.
V podstatě vše je v dnešní době o penězích. Vzhledem ke splátkám kanalizace jsme v hodně
věcech omezeni, a tudíž si spoustu práce a služeb snažíme zajistit ve vlastní režii. Od již zmiňované
údržby cest, po údržbu osvětlení i drobné stavební práce a mohl bych pokračovat. Při tomto výčtu tedy
musím ocenit i práci zaměstnance obce pana Ivoše Ševčíka, který svou manuální zručností a
všestranností šetří obci nemalé prostředky, které bychom za tyto služby museli jednotlivým firmám hradit.
V rámci dotace přes MAS Moravský kras se nám také podařilo získat peníze na zateplení školky.
Ve výběrovém řízení uspěla firma pana Františka Dujky. Myslím, že se jim práce povedla. Ženský
personál mateřské školky přidal dekorační návrh, a tak máme barevnou školku. Někomu se to líbí,
někomu ne, každý člověk může mít jiný názor. Já osobně patřím k první skupině. Samozřejmě nesmím
při pochvale opominout klempířskou práci pana Václava Hejče a jeho spolupracovníků.
No a co nás čeká v příštím roce? Co se týká větších akcí. Měl by být do finální fáze dotáhnut
územní plán obce. Při veřejném projednávání konceptu byly ze strany občanů a potažmo i obce
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vzneseny námitky či připomínky, které jsou v současné době v řešení jak projektanta, tak odboru
územního plánování stavebního úřadu Blansko.
Společně se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice připravujeme výstavbu
inženýrských sítí v lokalitě Okluk. Pokud nevzniknou nějaké závažné okolnosti, tak stavět by se mělo
v průběhu roku 2013. Ostatní se uvidí dle okolností. Jistě by se našla další témata a zcela jistě i
připomínky z Vaší strany. Je ovšem si uvědomit, že asi těžko se dá vyhovět všem. Co by chtěl jeden, tak
to nemusí chtít druhý.
Ale abych skončil veseleji. Pozitivní je určitě spolkové a společenské dění. Myslím, že různých
akcí se u nás koná poměrně dost. Ať už pořádané hasiči, sportovci, KDU-ČSL, místní organizací tělesně
postižených atd. Teď je poměrně čerstvé předvánoční setkání. Opět příjemná atmosféra, pěkná
podívaná při divadle („malej Valášek byl super“), zkrátka je na čem stavět.
No a já bych Vám chtěl popřát, abyste si podobnou atmosféru, jaká byla o víkendu v kulturním
domě, přenesli i do svých domovů. Tím pádem prožili příjemné vánoční svátky a do nového roku 2013
vykročili tou správnou nohou.
Stanislav Šindelka, starosta

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šošůvka
ze dne 7. 8. 2012 dle zápisu č. 5/2012
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 Františka Ostrovského a paní PhDr. Věru
Stříteckou a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
Boskovice za rok 2011.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s paní Alenou Mazurovou, Rolnická 7, Brno o právu
provést stavbu: vodovodní přípojka pro RD č. p. 44 v Šošůvce v obecním pozemku p. č. 760/13 k.
ú. Šošůvka
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Ing. Josefem Nečasem, Šošůvka 232 o právu
provést stavbu: zpevněná plocha ze zámkové dlažby /sjezd a nájezd na místní komunikaci/ a
zděný plot na části obecního pozemku p. č. 80/20 k. ú. Šošůvka.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku: inv. č. 1/97 –
Výčepní pult v ceně 14.000,-- Kč, inv. č. 5/97 – Chladicí skříň v ceně 3.500,-- Kč, inv č. 15/97 –
Elektrická trouba v ceně 1.100,-- Kč.
9. Zastupitelstvo obce Šošůvka schvaluje nájemné kulturního domu na jednodenní akci:
- sál pro místní občany 1.000,-- Kč + elektřina, vodné a stočné, topení,
- sál pro cizí občany 1.500,-- Kč + elektřina, vodné a stočné, topení,
- přísálí 500,-- Kč + elektřina, vodné a stočné, topení,
- přísálí smuteční 300,-- Kč + elektřina, vodné a stočné, topení,
- bar 300,-- Kč + elektřina, vodné a stočné, topení,
- další pronájmy kulturního domu dohodou.
10. Zastupitelstvo obce Šošůvka na základě kontrolního výběrového řízení vybralo nabídku pojištění
obce firmou Kooperativa pojišťovna, a. s., pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ze dne 26. 9. 2012 dle zápisu č. 6/2012
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 pana Karla Mikuláška a
zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012.
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Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici obce Šošůvka k zadávání veřejných zakázek.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 vnitroorganizační směrnice obce Šošůvka.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 pravidel odměňování obce Šošůvka.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek Základní škole Sloup v souvislosti s oslavou 30.
výročí školy ve výši 1.000,-- Kč.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr změny nájemní smlouvy - zvýšení ceny za pronájem
pozemků pronajatých Zemspolu, a. s., Sloup dle nájemní smlouvy č. 2399 z důvodu změny cen
pozemků z částky 1.588,-- Kč na 2.200,-- Kč.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s manžely Milanem a Anetou Šmídovými, Adamov,
Sadová 480/2 o právu provést stavbu: vodovodní přípojka pro pozemek 2120 k. ú. Šošůvka
v obecním pozemku p. č. 2116 – ostatní plochy k. ú. Šošůvka.
5.
6.
7.
8.

ze dne 11. 10. 2012 dle zápisu č. 7/2012
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 paní PhDr. Věru
Stříteckou a zapisovatele pana Stanislava Šindelku.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele zateplení MŠ Šošůvka firmu Ing. František Dujka,
Šošůvka 77, a dodavatele klempířských prvků na budovu MŠ Šošůvka firmu Klempířství Václav
Hejč, Šošůvka 2.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012.
ze dne 21. 11. 2012 dle zápisu č. 8/2012
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 Ing. Mgr. Lukáše
Zouhara a zapisovatele paní Annu Ševčíkovou.
4. Zastupitelstvo obce neschvaluje přílohu č. 9 smlouvy o poskytování příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních výdajů základních škol s Městem Bystřice nad Pernštejnem.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na
akci Zateplení a výměna klempířských prvků na budově Mateřské školy v Šošůvce č. p. 186 se
Státním zemědělským intervenčním fondem Praha, RO SZIF Brno.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2013. Rovněž schvaluje
převod zálohy na neinvestiční příspěvek pro MŠ Šošůvka na I. čtvrtletí 2013 ve výši 85.000,-- Kč
ihned počátkem ledna 2013.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku 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 2013 je stejný jako v roce 2012.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2012.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2399 se Zemspolem, a. s., Sloup
z důvodu zvýšení ceny za pronájem pozemků z 1.588,- Kč na 2.200,-- Kč.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje pana Stanislava Šindelku jako tzv. určeného zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace obce Šošůvka a jejích změn.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s paní Lenkou Kratěnovou, Šošůvka 31, o právu provést
stavbu: přístavba rodinného domu č. p. 31 na části obecního pozemku p. č. 746/3 k. ú. Šošůvka.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje přílohy ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 902002
ve znění pozdějších dodatků na rok 2013 s firmou SITA CZ a. s., Praha.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje
- smlouvu o spolupráci mezi „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice a obcí
Šošůvka pro zajištění společného postupu při realizaci stavby „Šošůvka – Rozšíření inženýrských
sítí pro výstavbu RD v lokalitě Na Příhoně“,
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-

-

smlouvu o sdružení zadavatelů ke společnému postupu v zadávacím řízení na výběr technického
dozoru stavebníka na investiční akci „Šošůvka – Rozšíření inženýrských sítí pro výstavbu RD
v lokalitě Na Příhoně“ se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice,
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o účasti obce Šošůvka na financování díla „Šošůvka –
Rozšíření inženýrských sítí pro výstavbu RD v lokalitě Na Příhoně“, prováděné „Svazkem
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí jako investorem, prostřednictvím společně vybraného
dodavatele se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice.

Nová obecně závazná vyhláška obce Šošůvka – platná od 1. 1. 2013
Obecně závazná vyhláška obce Šošůvka
č. 3/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Šošůvka se na svém zasedání dne 21. 11. 2012 usnesením č. 8
usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní řízení/, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku
/dále jen „vyhláška“/.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Šošůvka touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /dále jen
„poplatek“/.
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
----------------------------------------1
§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v
budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena
orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je
umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4
(7) K oznámení poplatku je možné použít vzor ohlášení, který je přílohou č. 1 této vyhlášky.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka činí Kč 440,-- a je tvořena:
a) z částky 40,-- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 400,-- Kč za kalendářní rok, tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce za předchozí kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2011 Kč
295.959,-- a byly rozúčtovány podle počtu osob s pobytem na území obce /699 osob/ a
počtu staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba /24/, takto:
295.959 : 723 = 409,35 Kč, zaokrouhleno na 409,-- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v
poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný každoročně ve dvou splátkách nejpozději do 30. 4. a 31. 10. kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku po 31. 10. kalendářního roku, je
poplatek splatný do 31. 12. kalendářního roku.
--------------------------3
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5
§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeni: poplatníci s trvalým pobytem dlouhodobě nepřítomní v obci
po dobu nepřítomnosti nad 3 měsíce a to za dobu nepřítomnosti v obci. Poplatek dále
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nehradí poplatníci za neobydlené rodinné domy v rekonstrukci a poplatníci za další
neobydlené domy ve svém vlastnictví v obci.
(2) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku prokázat ve lhůtě do 15
dnů od dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a
stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na
osvobození.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce
má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek
jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze
dne 4. 12. 2003 včetně obecních vyhlášek č. 3/2004 ze dne 23. 11. 2004, č. 3/2005 ze dne
24. 11. 2005, č. 2/2006 ze dne 20. 11. 2006, č. 1/2007 ze dne 14. 11. 2007, č. 1/2008 ze
dne 23. 10. 2008, č. 1/2009 ze dne 14. 12. 2009, č. 1/2010 ze dne 7. 12. 2010, č. 1/2011 ze
dne 23. 11. 2011, kterými se měnila obecně závazná vyhláška obce č. 2/2003.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Stanislav Šindelka
starosta
--------------------------6
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Ing. Mgr. Lukáš Zouhar
místostarosta

SPOZ v roce 2012
V letošním roce jsme přivítali do řad šošůvských občanů dva nové občánky: Michaela Kříže a
Františka Potockého, v sobotu 15. prosince přivítáme Jakuba Kašpárka a Lucii Pražanovou.
Během celého roku dbá SPOZ na osobní gratulace k šedesátým, sedmdesátým, sedmdesátým
pátým a osmdesátým narozeninám. Starší než osmdesátileté jubilanty navštěvujeme s blahopřáním a
dárkem každý rok. Všichni oslavenci si mohou předem vybrat buď dárkové poukázky COOP nebo
dárkové balíčky. Pokud si někteří jubilanti blahopřání nepřejí, od jejich návštěv upouštíme. V návštěvách
se členové komise během roku střídají. Fotografickou dokumentaci pořizuje obětavě pan František
Pernica, za což mu komise vyjadřuje vřelé díky.
Na závěr roku jsme zorganizovali v přísálí kulturního domu Mikulášskou nadílku. Děti ze sloupské
školy krátily sobě i obecenstvu čekání na Mikuláše s nadílkou recitací veselých básniček Jiřího Žáčka, za
což byly obdarovány potleskem i dobrůtkami. Dočkali jsme se sv. Mikuláše i s doprovodem. Mikuláš se
svými čertíky a andělem navštívil také domácnosti s malými dětmi a osamělé spoluobčany.
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Občánci narození v roce 2012

Občané, kteří nás v roce 2012 opustili

Kříž Michael
Potocký František
Pražanová Lucie
Nečas Jan

Hasoňová Božena
Ing. Obalil Jiří
Stloukal Josef

Jakšová Miroslava
Podaný Dušan
Sedláková Marie
PhDr. Věra Střítecká, předsedkyně SPOZ

Knihovna
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
již tomu bude rok, kdy jsem vám avizovala malé změny odehrávající se v místní knihovně. Práce
(výtvarně-umělecká) se pomalu rýsuje do konečné podoby, avšak stále je co vylepšovat, zdokonalovat –
slovy klasika: „Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása.“ (O. Wilde). Vzhledem k
nedostatku volného času mého i času šikovné, mladé slečny, která mi s interiérovými úpravami pomáhá,
jde o běh na dlouhou trať. Přesto ale věřím, že konečná verze vás všechny nadchne minimálně tak, jako
její předběžná představa zaujala mě. Samozřejmě uvítám jakékoliv vaše nápady a připomínky, které by
nám pomohly udělat knihovnu ještě krásnější.
Nyní mi dovolte trochu čísel. Obecní knihovna Šošůvka má v současné době přes 5200 svazků
knih (číslo je záměrně nepřesné, naučná literatura zatím není kompletně zpracována), 52 aktivních
čtenářů a za rok 2012 (resp. 1. 1. - 30. 11.) se můžeme pochlubit 1410 výpůjčkami. Velmi úzce
spolupracuji s Městskou knihovnou v Blansku, a to jak formou výpůjček z výměnného fondu, tak pomocí
tzv. meziknihovní výpůjční služby. Jednoduše řečeno, snažím se vyhovět všem čtenářům a jejich
prosbám a potřebám.
Doufám, že i v novém roce mi zachováte přízeň a opět se v knihovně budeme setkávat. Vám
všem přeji úspěšné vykročení do roku 2013 a spoustu příjemných chvil (nejen) s dobrou knihou.
Iveta Pernicová, knihovnice

Tělovýchovná jednota Šošůvka
Kopaná
Do ročníku 2012-13 vstupovali naši hráči se snahou zastavit výkonnostní pád z dvou posledních
sezón. Bohužel podzimní část ukázala, že stagnace našeho týmu má delšího trvání. Úvodní zápasy
poznamenala aféra s neplatnými registracemi, která nám bodově pomohla při porážce ve Vysočanech,
ale naopak o body jsme přišli při vítězství s Vilémovicemi. Přesto jsme start do soutěže mohli považovat
za vcelku povedený, k čemuž přispěla výhra v Letovicích. Jenže hned v dalším kole jsme prohráli
s celkem Olomučan a plně se začaly projevovat naše nedostatky. V zápasech jsme nedokázali
proměňovat ani ty nejvyloženější šance, ale hlavně jsme za soupeři zaostávali v nasazení a zaujetí pro
hru. Po 8. kole a pěti porážkách v řadě odstoupil z funkce trenéra Jiří Obalil a vedením týmu byl do konce
podzimní části pověřen Petr Mikulášek. Ale příčinu našich výsledků nelze hledat v trenérovi, to tvrdím
stále a nejsem zcela jistě sám, ale hlavně v přístupu hráčů na hřišti. Nástup měl nový trenér hodně těžký,
což se při debaklu ve Sloupě i prokázalo. Jenže hned o týden později jsme se prezentovali v Jedovnicích
velice dobrou hrou a získaným bodem. Bohužel domácí zápas s Drnovicemi vše dobré smazal. Totální
propadák – tak lze utkání zhodnotit. Naštěstí jsme do konce podzimu ukázali i tu lepší tvář našeho týmu.
Vítězství s Olešnicí a Vysočany byla podložena bojovností i kvalitou hry. Podzimní derniéra v dohrávce
na Kořenci přinesla bod, který zaokrouhlil náš součet stejně jako před rokem na 14 bodů. Nejlepším
střelcem týmu na podzim byl Luděk Sehnal s 8 brankami.
Na jaře nás ovšem čeká opětovný boj o záchranu. Po vzájemné dohodě byl do konce června
2013 jmenován trenérem ten stávající, tudíž Petr Mikulášek.
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Vysočany – Šošůvka
Šošůvka – Vilémovice
Letovice – Šošůvka
Šošůvka – Olomučany
Doubravice – Šošůvka
Šošůvka – Rudice
Šošůvka – Lipůvka
Kotvrdovice – Šošůvka
Sloup – Šošůvka
Jedovnice – Šošůvka
Šošůvka – Drnovice
Šošůvka – Olešnice
Šošůvka – Vysočany
Kořenec – Šošůvka

0 : 3 kontumace
0 : 3 kontumace
1 : 3 (1 : 1) Doležel 2, Sehnal
2 : 3 (2 : 2) Sehnal 2
6 : 2 (4 : 1) Doležel a Sehnal
0 : 1 (0 : 0)
0 : 6 (0 : 0)
2 : 1 (0 : 1) Kuchař
6 : 0 (4 : 0)
3 : 3 (2 : 0) Odehnal, Sehnal a Kuchař
0 : 3 (0 : 1)
6 : 1 (2 : 0) Doležel 2, Sehnal 2, Zouhar Ivan a Knödl
4 : 1 (2 : 0) Musil, Doležel, Knödl a Sehnal
1 : 1 (0 : 1) Dvořáček

Tabulka OP po podzimní části sezóny 2012/13:
1. Sloup
14 9 2 3 45:20 29
2. Doubravice
14 8 4 2 35:16 28
3. Rudice
14 8 4 2 35:26 28
4. Vilémovice
14 7 4 3 31:24 25
5. Lipůvka
14 7 3 4 37:19 24
6. Olešnice
14 7 3 4 35:26 24
7. Kořenec
14 6 3 5 31:25 21
8. Kotvrdovice
14 6 2 6 32:27 20
9. Jedovnice
14 5 4 5 29:24 19
10. Vysočany
14 5 1 8 21:31 16
11. Šošůvka
14 4 2 8 25:37 14
12. Olomučany
14 3 2 9 19:47 11
13. Letovice
14 2 3 9 16:35
9
14. Drnovice
14 2 1 11 15:49
7
A tým je v současnosti také jediným, který máme. Chybí nám mládež, což bude obrovským
problémem do budoucnosti. Momentálně máme na hostování po okresních oddílech čtyři dorostence a
jediného hráče žáků!!! Proto i touto formou oslovuji nejen děti, ale i jejich rodiče. Pokud máte zájem hrát
fotbal, tak se bez ostychu přihlaste. Na věku nezáleží, současný model mládežnických soutěží
nevyžaduje hned jedenáct kluků. Jednak mohou hrát i děvčata, a pak jsou soutěže pro šesti,
sedmičlenné týmy atd. Ale není ani povinností hrát hned od začátku registrovaně. Lze to pojmout i jako
kroužek. Ideální formou je, když v tomto, řekněme třeba sdružení, působí některý z rodičů dětí.
Tělovýchovná jednota je ochotna poskytnout veškeré zázemí i některého ze současných fotbalistů jako
spolutrenéra. Takže budeme jen rádi, pokud se přihlásíte. A to buďto ve škole u pana učitele Petra
Sehnala nebo přímo na obecním úřadě. No a třeba hned v lednu můžeme začít. Napřed v kulturním
domě a pak venku na hřišti, co říkáte????????
Stolní tenis
Krajské soutěže ve stolním tenisu čekají od příštího ročníku organizační změny, které se dotknou
i okresu Blansko. Hned trojice postupujících ze všech soutěží je příležitostí i pro naše týmy. Hodně jsme
si slibovali od našeho áčka. Jenže to prozatím nezvládá souboje se svými největšími konkurenty. Dle
kvality nejsilnějších sestav jednotlivých družstev je okruh favoritů pětičlenný. Utkání se spolufavority
máme za sebou a vytěžili jsme z nich pouhé dvě remízy. Nezbývá než věřit, že v ostatních duelech
uspějeme a pak v odvetách prokážeme svoji kvalitu a o postup se ještě porveme. Družstvo v této sezóně
nastupuje v sestavě Jiří Obalil (který je momentálně nejúspěšnějším hráčem soutěže), Leoš Dvořák, Aleš
Zouhar a Ivo Jakš.
Úplně opačné starosti má béčko. To čeká jednoznačně boj o záchranu. V dosavadním průběhu
se nám ještě nepodařilo zvítězit a dvě remízy jsou zoufale málo. Suverénní jedničkou a pravidelným
„importérem“ bodů je zkušený Jaroslav Ševčík, který se letos vrátil k pingpongu po vleklé nemoci a
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dokazuje, že ze svého umění nic nezapomněl. Naši ostatní hráči se potýkají s nevyrovnaností svých
výkonů, tudíž nikdo nikdy neví, jak zahrají…. Družstvo nastupuje ve složení: Jaroslav Ševčík, Josef
Mikulášek, Ivo Sedlák a Stanislav Šindelka st.
Céčko má soutěž zatím velmi dobře rozehranou. Prohrálo jen jednou a hodně napoví hned příští
zápas s prozatím suverénními Petrovicemi B. Výhodou tohoto týmu je, že v déčku máme hráče, kteří jsou
schopni kvalitně zastoupit hráče stabilní sestavy. V té je vedle zkušeného Josefa Čupra také Marek
Krátký, Mirek Petlach a Radek Petlach.
Déčko hraje nejnižší okresní soutěž, kde sbírá zkušenosti. Ale také jsou hráči z déčka připraveni
zaskočit ve výše postavených družstvech Šošůvky. Tato jediná soutěž nebude po základní části
rozdělena na dvě poloviny, ale bude se hrát o 1. – 6. místo, dále o 7. – 10. a nakonec o 11. – 14. místo.
Škoda bodových výpadků v posledních třech kolech. To mohli naši hráči pomýšlet i na nejlepší šestici.
Družstvo hraje ve složení: Petr Doležel, Michal Zouhar, Stanislav Šindelka ml. a Luděk Sehnal.
RP I:
1 Zbraslavec B
2 Voděrady A
3 Boskovice B
4 Žďárná A
5 Šošůvka A
6 Vysočany A
7 Křetín B
8 Rohozec A
9 Rájec A
10 Křetín A
11 Svitávka A
12 Kunštát A

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

RP IV:
1 Petrovice B
2 Šošůvka C
3 Němčice B
4 Veselice B
5 Okrouhlá A
6 Kuničky A
7 Vysočany C
8 Křetín D
9 Zbraslavec D
10 Vanovice B
11 Rájec C
12 Rohozec C

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
3
3
2
2
2
1
1
0

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

0
1
1
1
2
3
4
4
5
4
5
7

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

91:35
86:40
85:41
71:55
73:53
55:71
56:70
54:72
60:66
50:76
48:78
27:99

28
25
23
23
18
17
14
14
13
12
11
7

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

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

0
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5

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

97:29
75:51
71:55
71:55
72:54
58:68
62:64
50:76
54:72
51:75
54:72
41:85

28
23
22
20
19
17
16
14
13
13
11
11

RP II:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jestřebí A
Adamov A
Zbraslavec C
Boskovice C
Olešnice A
Veselice A
ČKD Blansko D
Bořitov A
Voděrady B
Rudice A
Šošůvka B
Žďárná B

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
4
4
4
3
3
1
1
0
0

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

0
0
2
3
3
3
3
3
3
6
5
7

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

91:35
74:52
73:53
74:52
70:56
69:57
63:63
61:65
61:65
44:82
45:81
31:95

RS II:
1 Boskovice D
2 Orel Blansko A
3 Okrouhlá B
4 Velenov B
5 Vísky A
6 Šošůvka D
7 Bořitov C
8 Kunštát D
9 Petrovice D
10 Jasinov A
11 Lhota Rapotina B
12 Olešnice C
13 Kunice A
14 Křetín E

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

7
6
6
6
5
4
4
4
2
2
2
1
1
0

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

1
0
1
1
1
2
3
4
4
6
5
7
7
8

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

111:33
94:50
96:48
99:27
78:48
82:62
85:59
83:61
55:71
56:88
41:85
37:107
25:119
30:114

28
26
22
19
19
19
17
17
13
10
9
7

29
28
27
25
23
22
21
20
14
14
13
11
11
8

Informace TJ
Tělovýchovná jednota uspořádala v posledních měsících několik akcí. Tou největší byly
samozřejmě Václavské hody. I přes nepříznivé předpovědi počasí se hody vydařily. Ještě jednou bych
chtěl poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli. To ať přímí účastníci nebo pořadatelé.
Stárci byli perfektní, ačkoliv to není nic jednoduché. Tudíž těm největší poklona. Zklamáním byla účast na
sobotní plesové zábavě. Myslím, že program této zábavy byl bohatý, ale přesto návštěvníky, hlavně
z naší obce, neoslovil. Je to škoda, jelikož přípravě na právě tuto zábavu byl, ostatně jako každoročně,
věnován největší prostor. Nejspíš to chce změnu.
V měsíci říjnu byl tělovýchovnou jednotou uspořádán sběr železného šrotu. Další akcí pořádanou
v říjnu byl lampiónový průvod u příležitosti vzniku samostatného československého státu konaný 26. 10.
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2012. Ačkoliv bylo dost chladno, tak dětí přišlo poměrně hodně a večerní procházka Šošůvkou se
zakončením u táboráku při grilované klobásce má také ledacos do sebe.
Hodně návštěvníků si našlo cestu také na bývalý „rybník“, a to v rámci rozsvěcování vánočního
stromu o prvním adventním víkendu, který jsme spolupořádali s KDU-ČSL a obcí.
Na závěr prosince je připraveno ještě několik sportovních akcí. Ve středu 26. 12. bude v místním
kulturním domě k vidění okresní turnaj ve stolním tenisu registrovaných hráčů. Příznivci pingpongu,
tentokrát z řad neregistrovaných, si přijdou na svoje v sobotu 29. 12. V odpoledních hodinách rozehrají
svůj turnaj ryzí amatéři, kteří se poperou o přeborníka Šošůvky. A v neděli 30. 12. se taktéž v kulturním
domě uskuteční 4. ročník memoriálu Zdeňka Zouhara v sálové kopané.
Závěrem bych chtěl jménem Tělovýchovné jednoty popřát nejen příznivcům sportu, ale zkrátka
všem, příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2013.
Stanislav Šindelka, předseda TJ

K20 Šošůvka
Šošůvská Malá kopaná má za sebou další sezónu, a to sezónu dobrou. Pořadatelsky jsme byli
schopni zajistit taneční zábavu na konci března a turnaj v malé kopané na začátku července, kterého se
letos zúčastnilo 7 družstev.
Co se fotbalu týká, tak v letošním ročníku Malé kopané Blansko o. s. jsme se v Divizi umístili na
nepopulárním čtvrtém místě. Avšak s umístěním jsme spokojeni. Mohli jsme dopadnout lépe, avšak také
hůře. V konkurenci poměrně fotbalových týmů jsme obstáli dobře. Týmy z čela tabulky jsme byli schopni
potrápit a několikrát i porazit. Ve 26 zápasech jsme nastříleli 119 branek a obdrželi 87, nasbírali 50 bodů
a s 16 výhrami, 2 remízami a 8 prohrami jsme si vysloužili pěkné 4. místo. O postupu, o tom zatím nelze
s jistotou hovořit, jelikož vše je závislé na počtu přihlášených družstev do příštího ročníku. Každopádně
šance tu pořád je.
Pro příští rok z pozice vedoucího mužstva stanovuji jednoznačný cíl - postup do 5. ligy. Dále pak
pořadatelské zajištění taneční zábavy na přelomu března a dubna, turnaj v malé kopané a jednu zatím
blíže nespecifikovanou akci společensko-sportovního charakteru.
Na obecním webu se v nejbližší době objeví výroční zpráva o fungování K20 Šošůvka v roce
2012.
Závěrem díky všem, kdo se podílejí na fungování K20 Šošůvka.
Všem přeji klidné a pohodové Vánoce a v roce 2013 hodně úspěchů.
Petr Sehnal, vedoucí družstva

Dění ve Sboru dobrovolných hasičů
Ve druhé polovině letošního roku uspořádal náš sbor několik akcí.
Na začátku července se uskutečnil již tradiční hasičský víkend. Začal v pátek šestého
nohejbalovým turnajem tříčlenných družstev. Následovat měl makrelový večer s reprodukovanou
hudbou. Vše slibně začalo, ale velmi silná bouřka zahnala bohužel všechny přítomné do kulturního
domu, kde pak zůstali jen ti skalní. Víkend završily závody mužů a žen v požárním útoku. Jejich výsledky
se započítávají do hasičské Velké ceny Blanenska Kryštof Cup.
Ve dnech od 19. do 22. července jsme s dětmi z „hasiče“ vyrazili stanovat. Tentokrát jsme tábořili
u lanovky za Vavřincem.
Poslední srpnovou sobotu se konaly závody žáků v požárních útocích a ve štafetách požárních
dvojic. Tyto závody jsou zapojené do Okresní ligy mládeže.
Na říjen jsme připravili drakiádu, na kterou přišlo 24 dětí v doprovodu rodičů. Tradičně nefoukalo,
ale aspoň bylo nezvykle teplo. V listopadu proběhla hasičská zabíjačka a uspořádali jsme taneční
zábavu.
Během října a listopadu jsme udělali brigádu na generální opravu stropu v garáži hasičské
zbrojnice. Ten jsme zateplili a překryli sádrokartonem. Celá budova se pak vevnitř vymalovala, včetně
klubovny, záchodu a schodiště.
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Na podzim proběhly poslední závody, sečetly se jednotlivé výsledky a byla vyhlášena nejlepší
družstva Velké ceny Blanenska a Okresní ligy mládeže. Náš tým žen obsadil skvělé 3. místo z 21
družstev a tým mužů 28. místo ze 42 družstev zapojených do Velké ceny Blanenska Kryštof Cup. Mladší
žáci „A“ obsadili 2. místo, mladší žáci „B“ skončili na 22. místě ze 44 družstev, starší žáci skončili na 6.
místě ze 42 družstev v lize mládeže.
MLADŠÍ ŽÁCI
DRUŽSTVO
"A"
"B"
HABRŮVKA
"A"
TĚCHOV
"A"
BOROTÍN
"A"
SLOUP
"A"
"B"
DOUBRAVICE "A"

KDY
KDE
25.8.2012 ŠOŠŮVKA
1.9.2012
2.9.2012
8.9.2012
15.9.2012
1.12.2012

UMÍSTĚNÍ
1. MÍSTO
5. MÍSTO
2. MÍSTO
2. MÍSTO
2. MÍSTO
4. MÍSTO
10. MÍSTO
23. MÍSTO

POČET
ZÚČASTNĚNÝCH
DRUŽSTEV
10
10
7
12
12
16
16
31

STARŠÍ ŽÁCI
KDY
25.8.2012
1.9.2012
2.9.2012
8.9.2012
15.9.2012
1.12.2012

KDE
ŠOŠŮVKA
HABRŮVKA
TĚCHOV
BOROTÍN
SLOUP
DOUBRAVICE

UMÍSTĚNÍ
4. MÍSTO
4. MÍSTO
7. MÍSTO
7. MÍSTO
4. MÍSTO
18. MÍSTO

POČET ZÚČASTNĚNÝCH
DRUŽSTEV
9
11
10
13
11
26
Radim Doležal

Ženy
Milí fanoušci, jak už jste si mohli přečíst v článku od Radima výše, skončilo naše družstvo žen,
stejně jako v loňském roce, na třetím místě. Vítězství uhrály ženy ze Žďáru a na druhém místě byly ženy
z Černovic. Umístění je to sice poměrně hezké, ale rozhodně jsme myslely na příčky vyšší. Formu jsme
měly obrovskou, bohužel jsme ji častokrát nepředvedly.
Sestava zůstala stejná jako v loňském roce, o body pro Šošůvku se rvala Peťa Hebronová,
Hanička Zukalová, Anna Nečasová, Monča Šindelková, Janča Furchová, Lenka Řezníková, Terka
Tesařová, Nika Řezníková, Iveta Müllerová a Bohuš Nečas.
Našim největším úspěchem byla určitě první sedmnáctka v historii, kterou jsme zaběhly na
extralize v Lipové, čas 17.88 s. Že umíme běhat takové rychlé časy, jsme pak potvrdily i na závodě
v Sychotíně, kde jsme daly čas 17.89 s.
Bohužel bylo i hodně nepovedených útoků. Nejvíce nás určitě mrzí a ještě dlouho mrzet bude náš
výstup na domácí trati v Šošůvce. Zde jsme, jak si jistě pamatujete, rozběhly suverénně nejrychlejší útok
ze všech zúčastněných družstev, který jsme ale nedokončily. Dalším takhle smolně nepovedeným
útokem jsme se „blýskly“ na poslední soutěži ligy v Sudicích. Na celkové vítězství ve Velké ceně
Blanenska Kryštof Cup nám stačilo dát čas, který je hluboko pod našimi možnostmi. I přes veškerou
možnou snahu se nám útok nepovedl a prostříkaly jsme ho až na čas 72.87 s.
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Dovolím si také, stejně jako Radim, přidat tabulku našich ne i úspěchů, kde jsou vidět naše velmi
nevyrovnané výkony.
Kdy
3. 6. 2012
9. 6. 2012
9. 6. 2012
16. 6. 2012
17. 6. 2012
30. 6. 2012
1. 7. 2012
8. 7. 2012
15. 7. 2012
21. 7. 2012
22. 7. 2012
29. 7. 2012
12. 8. 2012
19. 8. 2012
26. 8. 2012
15. 9. 2012

Kde
Jabloňany
Lipová
Senetářov
Žernovník
Bořitov
Sychotín
Pamětice
Šošůvka
Žďár
Lipová
Horní Poříčí
Černovice
Němčice
Velké Opatovice
Lysice
Sudice

Čas
26.56 s
17.88 s
N
18.55 s
29.63 s
17.89 s
18.73 s
N
21.87 s
23.09 s
21.44 s
20.03 s
18.12 s
18.69 s
18.40 s
72.87 s

Pořadí
15.
6.
2.
11.
2.
1.
5.
5.
10.
8.
1.
2.
1.
16.

Liga
Velká cena Blanenska
Extraliga ČR
Kandidátská VCB
Velká cena Blanenska
Velká cena Blanenska
Velká cena Blanenska
Velká cena Blanenska
Velká cena Blanenska
Velká cena Blanenska
Velká cena Prostějovska
Velká cena Blanenska
Velká cena Blanenska
Velká cena Blanenska
Kandidát VCB
Velká cena Blanenska
Velká cena Blanenska

Teď už máme samozřejmě po sezóně i po slavnostním vyhlášení Velké ceny Blanenska Kryštof
Cup, které proběhlo v sobotu 3. 11. 2012 v Černovicích. I sem nás jeli naši skalní fanoušci podpořit, za
což jim patří velký dík.
Za šošůvské hasičky bych Vám všem popřála krásné vánoční svátky, bohatou nadílku pod
stromečkem a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2013.
Anna Nečasová

Svaz tělesně postižených v ČR - Místní organizace Sloup – Šošůvka
Rok 2012 pomalu končí. Zavzpomínáme, co nám přinesl pěkného.
V lednu se konala členská schůze, na které se sešlo 75 našich členů, kteří byli mimo jiné
seznámeni s akcemi plánovanými na celý rok. Hlavní akcí organizace byla realizace pobytů
v Luhačovicích v měsíci červnu a září, dále pak dva pobyty v Janských Lázních, přičemž se někteří
členové naší organizace zúčastnili pobytů pořádaných Svazem postižených civilizačními chorobami
(SPCCH), tzn. kardiaci a diabetici, na Vysočině, Třech Studních a Blatinách. Naše organizace umožnila
pobyt i členům z jiných organizací, např. z Lipovce, Lipůvky, Kunštátu a Ostrova.
Další z akcí byla návštěva Sloupsko – šošůvských jeskyní ukončená posezením na Hotelu
Broušek. Následoval zájezd na zámek Plumlov a návštěva Lázní Skalka u Prostějova, kde každý
z účastníků, kdo měl zájem, absolvoval vybranou proceduru. Ve spolupráci s Klubem aktivních seniorů
jsme navštívili adamovský kostel Svaté Barbory se známým Světelským oltářem (nazván na památku
města, odkud byl dovezen – dolnorakouský Zwettl – jako dar zakladatele kostela kníže Liechtensteina).
V listopadu se v kulturním domě v Šošůvce konala přednáška paní Mgr. Jarmily Podhorné
z Brodku u Konice na téma “Možnost využití léčebných účinků bylin“. Dozvěděli jsme se mnoho
poučného, zájemci měli možnost osobních konzultací a na základě doporučení byl možný nákup
prezentovaných přípravků.
Tak, jako každý rok, jsme i v tomto navštěvovali naše členy, kteří slavili svoje výročí.
Všem našim členům přeji jménem MO STP šťastné a veselé Vánoce, hodně štěstí, zdraví a
osobních úspěchů do nového roku 2013. Dále mi dovolte poděkovat za vstřícnost, ochotu, podporu a
finanční příspěvky obecním úřadům v Šošůvce, Sloupu a Vysočanech, členům výboru za jejich práci a
všem ostatním, kteří nám v naší činnosti pomáhají.
Marie Filoušová, předsedkyně MO STP Sloup - Šošůvka
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Vánoční strom
Již mnoho let máme u nás na obci vánoční strom. Tradice vánočního stromu pochází již někdy
z dávna, ale u nás v obci se obnovila až po revoluci, a to v roce 1990.
V tomto roce byl “první“ strom umístěn před kulturním domem, v místě, kde na hody stává májka.
Tento strom měl 15 barevných žárovek a byl ozdoben vánočními balíčky, které visely na stromě mezi
žárovkami. Strom byl postaven 22. 12. 1990.
Od té doby do dneška prodělal u nás tento symbol Vánoc mnoho změn. V místě před kulturním
domem stával napřed dole, potom byl instalován několik let přímo nad vchodem do kulturního domu.
Také výzdoba se postupem času měnila. Byly přidávány žárovky a později vyměněny za moderní řetězy.
Čas, kdy byl strom instalován, se také změnil. Původně byl stavěn těsně před vánočními svátky, nyní se
zdobí již na 1. neděli adventní. Každý rok však byl problém tento strom sehnat a dovézt z lesa na dědinu.
V roce 2000 nám na návsi dorostl stříbrný smrk do výšky, kdy se dalo začít s instalací žárovek na
tomto místě. Rostlý smrk měl velkou výhodu v tom, že byl na dědině pořád, ale měl také dvě nevýhody.
Tyto nevýhody byly: za prvé při instalaci, protože stříbrný smrk má jehličí ostré jako špendlíky, a za druhé
v tom, že živý strom roste a každý rok je vyšší. I přes všechny obtíže je strom na dědině osvícen již 12
roků.
V posledních dvou letech se začalo s novou tradicí. „Slavnostní rozsvícení stromu“, jak se tato
tradice nazývá, je hezkým úvodem do doby adventní a naladěním na dobu vánoční. Při této příležitosti se
také zakoupilo nové osvětlení a byla vyrobena vánoční hvězda, která je umístěna na špičce stromu.
Do této nové tradice se zapojilo více organizací. Na prvním místě obec, potom KDU – ČSL,
tělovýchovná jednota, Šošůvská schola, mateřská škola a mnoho dalších příznivců. Jsem rád, že se
občané v tak hojném počtu dokážou sejít na návsi a chvíli pobýt se svými spoluobčany.
Touto cestou bych za KDU – ČSL rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují do
dění v obci.
Přeji všem požehnané svátky vánoční a šťastný nový rok 2013.
Karel Mikulášek za KDU – ČSL

Dušičkové zamyšlení
Než budete číst tyto řádky, tak už se budeme připravovat na Vánoce. Přesto se vracím ke svátku
Všech svatých a památce zesnulých (Dušičkám).
Někteří lidé si stěžují, proč že se zvoní dušičkám ráno od 5 do 6 hodin. Proč se nezvoní později a
kratší dobu. Musíme to ale trochu oddělovat. Později a kratší dobu se zvoní umíráček. Ten však
neuslyšíte před ranním zvoněním a po večerním klekání. V noci se může zvonit jen při ohni, když v obci
hoří. Na Dušičky je výjimka, kdy vyprovázíme dušičky z očistce do nebe, modlíme se za ně a zmírňujeme
tak jejich utrpení. Má to svou logiku. V 6:30 už se v kostelích modlíme bolestný růženec a v 7 hodin je
mše svatá za naše věrné zemřelé a na hrobech se zapalují svíce. Je to vzpomínka na velikonoční
Ježíšovo vzkříšení.
Je to tedy tradice, která je starší jak silvestrovské veselí, při kterém mnozí nemohou spát a to
nikomu nevadí? Co si pamatuji, zvoníval Kouřil František, Zukalová Božena, Zouharová Anežka,
Nesrovnalová Hedvika, Straková Marie a teď Zouharová Marie a Mikulášková Eliška.
Tak se na nás nezlobte, ale v této tradici budeme pokračovat, dokud to půjde. Můžete se k nám
připojit a modlit se s námi. Jedenkrát za rok si to naši drazí zemřelí zaslouží, máme je tam všichni.
Mikulášková Eliška

Letem světem ze ZŠ Sloup
Dovolujeme si pozvat občany na Den otevřených dveří v ZŠ Sloup, který se koná 22. ledna
2013 od 8:00 do 12:00 hodin.
Na školním hřišti jsme založili arboretum. Každá třída v něm má svůj strom, o který bude
pečovat. Kromě stromů ovocných i okrasných, trvalek a keřů, zde bude pergola pro výuku v
přírodě a ohniště pro akce rodičů s dětmi. Stromy a rostliny, které v něm porostou, jsou v
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Moravském krasu původní a žáci se o nich učí. Výsadbu zaplatil Ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví z Průhonic.
V průběhu letní odstávky proběhla rekonstrukce školního bazénu. V příštím roce bude třeba
bazénovou halu znovu zaizolovat, zabetonovat a vydláždit. Na provoz bazénu v této sezóně to
nebude mít vliv.
Sbíráme starý papír. Nemáme vypsaný zvláštní termín; sběr můžete přivézt kdykoliv. Svázané
balíky nechte vedle hlavního vchodu.
Pohybově nadané děti, které mají zájem o kurzy hip hopové kultury nejen v podobě všech street
dance stylů, již nemusejí dojíždět do Brna či Blanska. Přímo ve škole probíhají kurzy street
dance.
Mezinárodní jazykové zkoušky mohou pomoci získat dobře placené místo. Většině
zaměstnavatelů, kteří vyžadují znalost angličtiny, musíte předložit mezinárodně platné potvrzení,
že jste dosáhli určité jazykové úrovně. Proto nabízíme žákům možnost složit zkoušky počáteční
úrovně již v průběhu povinné školní docházky. 1. června 2012 absolvovalo šest žáků a žákyň 9.
ročníku v Brně zkoušky úrovně A2. Výborná zpráva je, že jsme dosáhli stoprocentního úspěchu;
všichni žáci certifikát získali. Také ve školním roce 2012/2013 budeme připravovat žáky 8. a 9.
ročníku k dalšímu kolu.

K základnímu vzdělání patří poznávání hlavního města. Každý podzim navštíví deváťáci nejdůležitější
pražská místa.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do roku 2013
přeje všem občanům
zastupitelstvo obce.
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