SOBĚCHLEBSKÝ
ZPRAVODAJ
Vydává Obec Soběchleby.

prosinec 2013

Vážení spoluobčané,
po delší odmlce se Vám dostává do rukou opět zpravodaj obce,
kterým chceme navázat na předchozí čísla a tím pokračovat
v naplňování našeho záměru → zlepšit informování o dění v naší obci.
V tomto vydání Vás chceme informovat o společenských
a sportovních akcích, o činnosti příspěvkových organizací a spolků
a o práci obce v roce 2013. Prostřednictvím tohoto čísla zpravodaje Vás
hodláme pozvat na společenské akce, které se budou konat ještě
v letošním roce - nejkrásnějším obdobím v roce - v období Vánoc.
Letošní rok probíhal ve znamení významných výročí TJ Sokol a obce
Soběchleby. V roce 2013 jsme si připomněli 80 let od založení fotbalu
v Soběchlebích, 645 let od první písemné zmínky o naší obci a 660 let
od první písemné zmínky o osadě Simře. Oslavy těchto výročí proběhly
důstojně, za velké účasti návštěvníků, podpořené skvělým počasím.
Využívám této možnosti k poděkování všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravách a na hladkém průběhu oslav. Věřím,
že o tuto pomoc se budeme moci opřít i v příštích letech.
V letošním roce obec za pomoci pracovníků obce a pracovníků
z úřadu práce provedla úklid veřejných prostranství, úpravy prostoru
před kulturním domem, částečné vyčištění potoka a příkopu po levé
straně ke kravínu, uklizení divoké skládky na Zbelíku, opravu chodníku
u tělocvičny, opravu a údržbu koupaliště, ořezání smrků na zahradě MŠ,
opravu omítek ve ŠJ, opravu WC, omítek a vymalování prostor
v knihovně, vymalování chodeb na OÚ, opravu ploch před OÚ, opravu
dlažby, schodů a nátěrů na výletišti, zabudování nového rozvaděče,
opravu omítek a vymalování schodiště a chodeb v domě č.p. 6, výsadbu
a doplnění zeleně na koupališti, na „Větřáku“, u kostela, v centru obce
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a na Záhumení u nově vybudované komunikace. Provedli jsme
zabetonování podlahy a vyspárování zdiva v „Liščí noře“ KD, údržbu
školního hřiště, opravu brány a nátěry plotu na hřbitově, vymalování
záchodů a chodby v pohostinství, obnovu fasády na budově
pohostinství, označení budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice,
opravu střechy a okapů na budově č.p. 35 vedle zdravotního střediska,
zastřešení vývěsních skříněk, opravu nápisů na čekárně, částečně jsme
vyspravili výfrezkami některé místní komunikace, provedli jsme
rekonstrukci hlavní vysílací stanice kabelového televizního rozvodu
a výstavbu komunikace a zpevněných ploch v lokalitě Obytný okrsek I.
TJ Sokol provedla rekonstrukci budovy fotbalových šaten. Obec
přispěla na rekonstrukci, konkrétně na výstavbu sociálního zařízení
u fotbalových šaten částkou 150 000 Kč.
S radostí konstatuji, že letošní rok se stal velmi úspěšným obdobím
v historii naší obce, obdobím na které nebude lehké navazovat. Jsem
však přesvědčen, že se o to v dalším období pokusíme.
Za vydání zpravodaje děkuji redakční radě ve složení Andrea
Galasová, Michaela Jančeková.
Vážení občané,
děkuji Vám za pomoc a spolupráci v roce 2013. Přeji Vám šťastné
a veselé Vánoce a mnoho úspěchů, štěstí a zdraví v roce 2014
Jaromír Dohnal
starosta obce
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Ples Mateřské školy
V měsíci lednu jsme se věnovali hlavně přípravám již 3. plesu
mateřské školy, který se konal v pátek 18. ledna. Myslím, že můžu
mluvit za všechny zúčastněné „Ples se nám vydařil a všichni se dobře
bavili“. Velké díky patří rodičům, kteří se podíleli na organizaci a všem,
kteří přišli mateřskou
školu podpořit.
A jelikož bývá ples
organizován hlavně kvůli
dětem, největší radost
měly děti z velké sestavy
molitanových kostek
a koberce, jež se pořídilo
z výtěžku.
Tomášková Eva

Hasičský bál
Dne 1. února 2013 se v prostorách Kulturního domu Soběchleby
konal tradiční Hasičský bál,
který pořádá SDH Soběchleby
ve spolupráci s Obcí
Soběchleby. K tanci a
poslechu hrála skupina
KORNET, přestávky vyplnila
svými vystoupeními agentura
HIT Přerov. Na hosty čekala
Bohatá tombola (80 cen).
Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří se na zdárném
průběhu plesu podíleli a také všem sponzorům.
SDH
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Vodění medvěda
Tradiční
vodění
medvěda při masopustním
veselí konané 40 dní před
velikonocemi se zúčastní
25 masek s živou hudbou.
Letos se konalo 9.2.2013.
Medvěd začíná chodit
po vesnici hned z rána
a po celý den obchází
všechny domy ve vesnici.
SDH

Dětský karneval
V neděli 24. února 2013 se konal v sále Kulturního domu
Soběchleby tradiční dětský karneval. Tuto akci pořádají již několik let
členové výboru SRPŠ.
Ve dvě hodiny odpoledne se sešlo v sále množství krásných
masek a děti se už nemohly dočkat zahájení programu, a to nejen
připravených soutěží a tanečního divočení, ale také tomboly, protože
hned u vchodu viděly připravené ceny (bylo jich téměř 300).
Dětem se také velmi líbilo vystoupení taneční skupiny Progres
Mini a dětí ze školky.
Program ubíhal velmi
rychle, a tak než jsme se
nadáli, bylo nutno ohlásit
konec, což se samozřejmě
nikomu nelíbilo. Proto
jsme slíbili, že se za rok
sejdeme znovu a v ještě
větším počtu.
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Karneval v mateřské škole
Konec února patřil
v mateřské škole loučení se
zimou a tím i jako každý rok
karnevalem. Děti hned ráno
ve čtvrtek 28. února přišly
ve svých oblíbených
kostýmech a celé odpoledne
soutěžily, tancovaly a hrály.
Za to všechno získávaly
spoustu sladkých odměn.
Tomášková Eva

Rockový ples TJ Sokol
Dne 2. března 2013 se v Soběchlebích uskutečnil netradiční
Rockový ples, který pořádal fotbalový oddíl TJ Sokol Soběchleby. Na
ples se přišli pobavit v hojném počtu jak sportovci, tak i jejich příznivci.
O dobrou zábavu se po celou noc starala známá rocková skupina
KALIBRA.
Nejočekávanější částí plesu bylo slosování hlavní tomboly –
týdenního pobytu do
Chorvatska, a další zajímavé
ceny. V baru čekalo pro
hosty bohaté občerstvení
s dobrým jídlem a pitím.
Všichni se dobře bavili a ti
nejvytrvalejší tanečníci
vydrželi až do ranních
hodin.
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Vynášení Morény
A protože jsme v únoru vyháněli zimu, v březnu bylo potřeba
přivolat jaro. Vyrobili jsme tedy všichni společně Morénu
a za doprovodu zpěvu jarních písniček prošli naší vesničkou
až k místnímu potoku,
kde jsme Morénu vhodili.
Jaro jsme zároveň
přivolávali
barevnými
dny. „Bílé pondělí, žluté
úterý, modrá středa,
zelený čtvrtek a červený
pátek“. Celý týden jsme
se oblékali do daných
barev a tímto si přáli
sluníčko, trávu, kytičky…
Tomášková Eva

Velikonoční zajíčkování
Ve středu 27. března nám paní pošťačka přinesla dopis
od Velikonočního zajíčka, ve kterém bylo napsáno, jak nám zajíček
děkuje za to, jak se děti přes zimu staraly o zvířátka (nosily jim
do krmelce kaštany a žaludy), a o ptáčky, kterým sypaly do krmítek
zobání. Tak za to, že je
čeká od zajíčka odměna.
Ale aby to neměly tak
jednoduché,
musí
si
odměnu
najít
někde
na zahradě. A protože děti
hledání milují, dárečky
od Velikonočního zajíčka
velice rychle našly.
Tomášková Eva
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Slet čarodějnic a čarodějů
V pátek 26. dubna odpoledne se slétli na naší zahradě malé
čarodějnice a čarodějové. Nejprve se přivítali v čarovném kruhu,
zatancovali si společný tanec, a aby prokázali své čarovné schopnosti
a zasloužili si průkaz čarodějnic a čarodějů, museli splnit těžké úkoly.
Např. let na koštěti, hod na pavouka, přenášení kouzelného lektvaru,
skládání obrázku čarodějnice a spoustu dalších úkolů. Ale úkoly zdárně
splnili a průkazy získali.
Jelikož my jsme ale
hodné čarodějnice a čarodějové
a zlo nám nedělá dobře
a nemáme ho rádi, pokusili jsme
se zlo od nás odpoutat pálením
vyrobených čarodějnic. Tak
snad se nám to podařilo!!! A
pak se opékalo a sedělo
u ohně až do setmění.
Tomášková Eva

Májové oslavy
Letošní Májové oslavy se uskutečnili 10. května a i přes nepříliš
příznivé počasí přišlo hodně účastníků. Lampionový průvod byl jako
vždy zahájen na dolním konci obce. U památníku padlých pronesl
slavnostní proslov starosta obce pan Jaromír Dohnal. Poté
se pokračovalo v cestě na výletiště TJ Sokol. Program byl pestrý. Děti
si mohly vybírat z celé řady zajímavých her a soutěží. Vystoupení
malých čarodějnic předvedly děti z mateřské školy a mile překvapila
i taneční skupina HIP HOP
z Lipníka nad Bečvou.
K tanci a poslechu hrála
skupina KORNET a DJ Jarda.
Ve 22 hodin fotbalisté skáceli
májku a poté byl na hřišti
odpálen ohňostroj. Do ranních
hodin pak probíhala diskotéka.
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Vítání občánků
V neděli 12. května
na Den matek byli obřadní
síní OÚ přivítání naši
nejmladší občánci.
Po projevu starosty obce
pana Jaromíra Dohnala se
rodiče podepsali do pamětní
knihy a převzali pro své děti
drobné dárky s pamětním
listem a maminky kytičku.
Nové občánky přivítali jejich starší kamarádi z mateřské školy
básničkami a písničkou. Dále bylo připraveno pěvecké vystoupení
Lenky Zapletalové za doprovodu houslí Kamily Jančíkové. Nově
přivítanými občánky byli: Karolína Jordanova, Lukáš Otava, Vilém
Rakovský a Karolína Výkrutíková.

Dětský den
Dne 2. června
uspořádalo SRPŠ dětský
den, který byl poprvé
na místním koupališti.
U vstupu obdržel každý
účastník bublifuk.
Pro děti bylo připraveno
několik soutěží, za které
náležela sladká odměna.
Svou pozornost na sebe
upoutal po celé odpoledne
73. Tankový prapor Armády České republiky ukázkami zbraní, techniky
a první pomoci. Vystoupila skupina karatistů z Lipníka nad Bečvou.
Počasí vyšlo krásně a pro dobrou náladu hrál všem DJ Jarda.
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Hráči přípravky Sokola Soběchleby se
rozloučili se sezonou
Ve čtvrtek 26. června odpoledne se sešli hráči týmu starší
přípravky a členové fotbalového kroužku při ZŠ v Soběchlebích,
aby ukončili sezonu 2012/2013. Využili sponzorských darů, rozdělili si
sladkosti a opekli buřty. Všichni hráči dostali pamětní trofej a členové
kroužku poděkování za účast. Zvolili nejlepšího spoluhráče. Tím se
stala Terezka Skalská. Od trenérů dostali hráči ocenění podle výkonů
v sezoně. Ta probíhala v tendencích postupně se zlepšujících výkonů.
Sezona byla završena turnajem v Lipníku nad Bečvou. Odtud jsme si
15. června odvezli třetí místo hned za týmy z Valašského Meziříčí
a Otrokovic. Titul nejlepšího hráče turnaje získal Martin Skalský
ze Soběchleb. Tým zůstává i pro příští sezonu nezměněn, takže
výsledku z konce té letošní jsou velkým příslibem. Soběchleby
reprezentovali tito hráči: V. Dvorský, M. Macek, M. Skalský, P. Volf,
M. Zosimov, F. Sehnal, T. Skalská, D. Matula, D. Sedlák, J. Vaculík,
A. Kratochvíl. Všem hráčům za sportovní nadšení a neupadající snažení
děkují trenéři Petr Pečánka a Martin Mikulík.
Mikulíková Zdeňka
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Rozloučení se školáky a noc v Mateřské škole
Konalo se ve čtvrtek 20. června. Společně se svými rodiči se děti
odpoledne sešly na školkové zahradě, kde je přivítal i legrační Pepino
Prcek. Měl pro ně připraveno plno zábavných úkolů, soutěží a tanečků.
Ale přišla i vážná chvíle, kdy byli předškoláci pasováni na velké
školáky. Každý z nich se posadil do slavnostního křesla, musel pravou
nohou vkročit na červený koberec, přejít jej a chytit si svou kouzelnou
bublinu, která jim měla přinést štěstí.
Odpoledne rychle uběhlo, pomalu se začalo stmívat,
a tak nezbývalo nic jiného, než se rozloučit se svými rodiči a jít spinkat
do školky. Ale protože jsme měli za celý den plno zážitků, nebylo
jednoduché se uložit ke spánku, a tak abychom se pořádně unavili, šlo
se ještě znovu na zahradu hledat skřítky. Chodili jsme po zahradě
s baterkami
a hledali a hledali.
Ale skřítky se nám
nepodařilo najít.
Jen pod keřík nám
nadělili „nasázená“
lízátka.
Tomášková Eva

Sportovní dny 2013 Soběchleby – Prószków
V sobotu 6. července a v neděli 7. července proběhly v Soběchlebích
oslavy 80 let TJ Sokol Soběchleby pořádané v rámci projektu Sportovní dny
2013 Soběchleby – Prószków spolufinancovaného z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj „Překračujeme hranice“. Hlavní náplní bylo
uspořádání turnajů v malé kopané v kategoriích mužů, starších žáků a starší
přípravky, za účasti mužstev z polského Prózskówa.
V průběhu sobotního odpoledne se odehrály všechny zápasy
fotbalových turnajů. V kategorii starších přípravek vybojovali první místo
hráči z Lipníka nad Bečvou před týmy ze Soběchleb a Prószkówa. V kategorii
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starších žáků byli vítězi opět hráči z Lipníka nad Bečvou před Soběchlebami,
Prószkówem a Domaželicemi. V kategorii mužů bylo přihlášeno 10 týmů
rozdělených do dvou skupin. Do dalších bojů postoupily první dva týmy,
aby se poté v semifinále a finále rozhodlo o konečném umístění. 1. Žoldáci,
2. Bystřice pod Hostýnem, 3. Bombištěc a 4. Prózsków.
Další významnou událostí bylo utkání starých pánů Soběchleby/Rakov
a Lipníka nad Bečvou.
I toto utkání ukázalo,
že bývalí hráči i ve vyšším
věku jsou schopni předvést
na hřišti vynikající výkony,
za které se jim dostalo
zaslouženého
potlesku
početného
obecenstva.
Po předvedených výkonech
následovalo
posezení
spojené
s workshopem
a diskotékou pro starší
i mladší.
Nedělní program už probíhal volněji, nejprve proběhlo přátelské
střetnutí týmů starší přípravky Soběchleb a Prószkówa a poté na hrací plochu
nastoupily týmy pořadatelů k přátelskému utkání, ve kterém nebyl v žádném
případě rozhodující výsledek, ale především zábava a radost z pohybu. Tímto
utkáním byly zakončeny oslavy výročí TJ Sokol Soběchleby, které byly velice
vydařenou
a důstojnou akcí.
Všichni se proto
těší
na
další
setkání s našimi
polskými přáteli.
Pečánka Petr
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645 let Soběchleby a 660 let Simře
„Soběchlebské hody včera a dnes 2013“
Letošní hodové oslavy se uskutečnily ve dnech 16. – 18.8.2013 a stály
za to! Jejich příprava probíhala už dlouho dopředu, protože program byl
opravdu pestrý.
Začali jsme v pátek od 18:00 hodin
na koupališti, kde probíhalo Opékání nejen
pro děti s Všechomorem. Děti si mohly
samy opéct kabanos, byly však připravené
i klobásky pro dospěláky a další
občerstvení. Dětem se velmi líbil skákací
hrad, který byl připravený v areálu
koupaliště. Večerní program pokračoval
vystoupením skupiny Exploze z Uherského Hradiště na výletišti TJ Sokol.
Sobotu jsme po ranním budíčku započali slavnostní schůzí
v Kulturním domě. Zde probíhala výstava z výstavby a budování obce,
z historie obce, výstava o osadě Simře
a projekce historického filmu obce
Soběchleby (stavba MNV, cvičení TJ Sokol
1947). Dále se zde předvedly spolky včelařů
a myslivců, které si taktéž připravily
nástěnky s fotkami a trofejemi, nabídly však
také zvěřinový guláš a jiné občerstvení.
Starostové okolních obcí a významní hosté
byli po schůzi sezváni na slavnostní oběd v Pohostinství
U Kostela. Právě tito také otestovali vláček Tučolíno,
který po oba dny projížděl obcí i s průvodčím, a touto
první jízdou zahájili jeho provoz a navštívili také osadu
Simři. Během soboty byla otevřená také hasičská
zbrojnice, kde však mimo výstavu fotek a vybavení bylo
přichystané i občerstvení. Od 13:00 do 15:00 probíhal
Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ.
O moderování odpolední programu se postaral
moderátor Vladimír Hrabal. Společenské odpoledne bylo
zahájeno vystoupením tanečního orchestru Leopardi
z Lipníka nad Bečvou. Poté ukázaly děti z MŠ Soběchleby krásné vystoupení
s názvem „Čarodějný rej“ a „Saxana“ pod vedením paní učitelky Evy
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Tomáškové a Zdeňky Hrabalové. Následovalo netrpělivě očekávané
vystoupení Dalibora Jandy a Jiřiny Anny Jandové. Tolik návštěvníků jsme
v Soběchlebích už dlouho nezažili. Ani večer však o ně nebylo nouze, protože
vystoupila oblíbená skupina Kalibra.
Po nedělním budíčku proběhly
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
1. a 2. mše Svatá. Od 10:00 hodin se
uskutečnilo na hřišti TJ Sokol
mistrovské
utkání
SoběchlebyPavlovice. Jako vždy zde bylo hodně
návštěvníků a děti se zabavily
na kolotočích. Od 12:00 hodin začal
obcí projíždět vláček s průvodčím.
U
rybníku
Makča
byla
pro
návštěvníky
připravena
výstava
rybářského spolku a občerstvení.
Od 13:00 na návsi zahrála Záhorská
muzika, která nás už několikrát
při podobných akcích navštívila.
Nedělním odpolednem
provázel oblíbený Jožka Šmukař.
Program byl zahájen vystoupením
žáků Základní školy s názvem
„Kočky“ pod vedením paní učitelky
Marie Benešové. Poté vystoupil Jožka
Šmukař
s cimbálovou
muzikou.
Krásné vystoupení předvedl Valašský
soubor písní a tanců Rusava
s cimbálovou muzikou Bukovinka.
Program byl zakončen vystoupením
Moravské Veselky, která je zde také
velmi oblíbená. Celé hodové oslavy pak ukončila večerní diskotéka DJ Donly.
Hody byly velmi povedené, každý si přišel na své. Dík patří všem
organizátorům, spolkům, i občanům, kteří se do příprav a průběhu akce
zapojili. Můžeme se těšit na další podobnou akci, i když těžko říci, kdy další
taková velká bude…
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Myslivci dětem
V sobotu 3. srpna v odpoledních hodinách uspořádali myslivci
MS Hubert Soběchleby již třetí ročník zábavného odpoledne pro děti
a ochutnávku zvěřinových specialit.
Zváni byli všichni od 0 do 99 let, kteří chtěli ochutnat něco
dobrého a najít trochu zábavy a poučení pro děti i pro dospělé. Děti se
mohly poučit při výstavce
loveckých trofejí, zasoutěžit si,
zjistit svou přesnost při střelbě
ze vzduchovky, ověřit si znalosti
v poznávání zvěře a rostlin,
poučit se o stopařství nebo
si ověřit své znalosti v kvízu
s mysliveckou tématikou.
Odměnou jim byl diplom
za zvládnutí všech úkolů,
sladkosti, kšiltovka s logem MS
Hubert a vlastnoručně opečený kabanos.
Zajímavým zpestřením byla ukázka sokolnictví s možností
vyzkoušet si, jak těžké je podržet daného dravce na ruce. Pro mnohé
byla tato zkušenost první a uvítali možnost vyfotografování s tímto
dravcem, jako důkaz své odvahy. Kromě toho si mohl každý zastřílet
i z luku.
Krom dětí si odpoledne
mohli zasoutěžit i jejich rodiče v
„Pětiboji Robina Hooda“.
Svou zručnosti si mohli vyzkoušet
ve střelbě ze vzduchovky, luku,
praku, poznávání rostlin a kvízu.
Nejzdatnější získali zajímavé
odměny.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Na závěr
odpoledne byla vylosována tombola se zajímavými cenami.
Kdo přišel, určitě nelitoval a kdo nepřišel, na toho se budeme
těšit příští rok.
MS Hubert
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Dožínky
V neděli 25. srpna v obci Soběchleby proběhla 3. akce projektu
ROZUMÍME SI NAVZÁJEM, 3. Záhorské dožínky MAS Moravská
brána. Celý program byl zahájen slavnostním průvodem obcí
za podpory hudebního doprovodu
Moravské
Veselky.
Program
pokračoval v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kde byla sloužena
slavnostní mše v českém i polském
jazyce, při které byly požehnány
dožínkové věnce. Po mši byl
dokončen průvod obcí na výletiště
a zahájen slavnostní program,
ve kterém vystoupili Moravská
Veselka, Moraváci, Hanácké Prosének, Orchestr mladých ZUŠ Hranice,
Cimbálová muzika Kosénka a hosté z Ligoty Prószkówske – Ligockie
Wrzosy. Odborná porota vyhodnotila soutěže o nejlepší výzdobu
před domem, nejchutnější upečený domácí chleba a nejlepší koláč.
V rámci programu byl předán dožínkový věnec z Ligoty Prószkówske.
Proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen v soutěži o nejlepší výzdobu
před domem, nejchutnější upečený domácí chleba a nejlepší koláč.
Pro všechny malé i velké byly k dispozici projížďka koňkou, nafukovací
hrad a výstava zemědělské
techniky.
Po ukončení
slavnostní části následovala
dožínková veselice.
Naše díky patří
pořadatelské obci a také
polským přátelům, kteří
navštívili naše dožínky
a společně s námi si užili
pěkný den.
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Rekonstrukce šaten TJ Sokol Soběchleby
Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby se zabývá sportovně kulturní
činností v obci. Ta je zastoupena několika oddíly, které se starají o kulturní
využití občanů Soběchleb a přilehlých obcí. Největší zastoupení v Sokolu
s největší členskou základnou, která k dnešnímu dni čítá 81 aktivních členů, je
oddíl kopané. Fotbalové oddíly reprezentují obec v několika věkových
kategoriích od nejmladší přípravky až po starou gardu. Fotbalisté se sdružují
na místním fotbalovém hřišti, vedle kterého je budova šaten. K reprezentaci
oddílu nepatří jen výkonu na hřišti, ale i vlastní zázemí, které, jak víme,
v současné době neodpovídalo důstojnému prostředí.
V roce 2012 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
na rekonstrukci šaten. Tento projekt byl úspěšně schválen, a tak jsme mohli
v následujícím roce začít. Mimo rozsáhlé rekonstrukce stávající budovy se
nově vybudovaly záchody, které jsou k budově připojeny.
Zpočátku bylo velké nadšení, které postupně opadávalo, až zbylo pár
jedinců, kteří nadále pracují na zvelebování šaten a okolí. Velkou měrou
při rekonstrukci přispěla firma Rýpar-stav, s.r.o., Stanislav Pírek, Martin
Pospíšil, Jiří Bortník, Jiří Orava, obec Soběchleby, ZD Záhoří a další, kteří
nejenže pracovali, ale přispěli svým nářadím, bez kterého by nám práce nešla
tak příjemně. Lidí, kteří nám pomohli s touto akcí, bylo daleko více,
a tak jmenovat všechny a zapomenout na někoho by nebylo dobré. Proto bych
Vám všem chtěl poděkovat za Vaši pomoc, a ty, kteří ještě neměli možnost
vidět nově zrekonstruované šatny, rádi uvítáme na nejbližší kulturní nebo
sportovní akci.
Ing. Miloslav Jančík, předseda oddílu kopané
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Soutěž SDH
Dne 7.9.2013 se konal 15. ročník pohárové soutěže o putovní
pohár SDH Soběchleby. Tato soutěž se koná pravidelně první sobotu
v září. Soutěže se zúčastňuje 50 družstev. Na fotografii zobrazeno
slavnostní vyhodnocení 15. ročníku pohárové soutěže.

Drakiáda
Jelikož se počasí nedá naplánovat, naši rodiče si zvykli,
že drakiáda je vyhlášena ze dne na den. Tentokrát jsme na počasí čekali
několik dní. Nejprve nám
nepřálo. Buďto pršelo, bylo
bláto nebo nefoukalo.
Až ve čtvrtek 3. října bylo
tak, jak bychom potřebovali.
A tak jsme se sešli
na místním fotbalovém hřišti
v hojném počtu. Vítr
chvílemi foukal i nefoukal,
tak nebylo jednoduché draky
do výšky dostat. Ale nakonec
se to všem snad podařilo. Děti si za snahu a účast odnesly odznáček
dráčka a sladkou odměnu.
Tomášková Eva
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Kdo si hraje – nezlobí
To platí jak pro děti, tak pro dospělé. Proto se sešli malí
fotbalisté se svými rodiči za krásného slunného sobotního odpoledne
dne 21.9.2013 na hřišti TJ Soběchleby, aby si užili odpoledne plné her
a soutěží. Po vyhodnocení nejlepšího v každé kategorii následoval zápas
rodiče vs. děti. Rozdávaly se diplomy, kšiltovky, rychlé špunty
a sladkosti. Vysílené sportovce zasytily domácí langoše a smažené
hranolky. I když každý
nechal ležet ladem
domácí práce, nikdo
toho nelitoval. Den
strávený s našimi dětmi
byl nezapomenutelný
a tím také děkuji
trenérům, kteří celou
akci zorganizovali.
Mikulíková Zdeňka

Dýňový den
V letošním roce připadl na pátek 25. října. Jako již tradičně
několikátý rok se děti proměnily. Tentokrát holčičky na podzimní víly
a kluci na podzimní skřítky. Na úvod rodičům předvedly krátké pásmo
podzimních písní, básní a tanečků, které stihly nacvičit od začátku
školního roku. Po vystoupení nás čekalo dlabání a vyřezávání dýní,
pochutnání si na dobytkách od šikovných maminek (znovu děkujeme)
a opékání špekáčků. Dýně
byly překrásné, kouzelné,
legrační, strašidelné. Děti si je
společně s rodiči odnesli a jak
jsme při procházkách zjistili,
krásně
ozdobily
jejich
domečky.
Tomášková Eva
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DESKOHRANÍ
Druhý ročník Deskohraní byl skvělý! Opět jsme hráli
v žákovském kulturním domě, dne 3.11.2013, a i když bylo venku
sychravo a zima, nám bylo teploučko a příjemně. Sešlo se 39 hráčů,
kteří soutěžili v kategoriích malošci, veloši a rodinky. Podmínkou bylo
zahrát 4 z 10 her a umístit se samozřejmě co nejlépe. U her vládla
příjemná atmosféra, ale také jsme na sebe vrhali nepřátelské pohledy.
Třeba když nás vyhodil nejlepší kamarád těsně před zajetím
do domečku. Ale je to hra, a proto se žádné kamarádství nebouralo.
Každý účastník dostal
od plšího mistra kuchaře Venoša
párek
v rohlíku
a
fruko
a po odehrání povinných her se
mohl přemístit do koutku
s novými hrami. Všichni se
vyřádili a dobře se bavili.
Poděkování Lucince a Zdeničce
za vedení akce a všem super
plchům
a
super
plším
pomocníkům u her. Příští rok na Deskohraní – AHOJ!
Jiříčková Blažena, PS Plši

Posezení s důchodci
Dne 15. listopadu se uskutečnilo tradiční posezení s důchodci
v Kulturním domě v Soběchlebích. Program byl zahájen projevem pana
starosty a přípitkem. Následovalo
vystoupení dětí z Mateřské školy
v Soběchlebích, které si připravili
také dárečky. Poté byl promítnut
film z hodových oslav „645 let
obce Soběchleby a 660 let osady
Simře“
a
historický
film
z výstavby MNV a cvičení TJ
Sokol z roku 1947. K tanci
a poslechu hrála Záhorská kapela.
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Z činnosti základní školy v Soběchlebích ve
školním roce 2012/2013
Jako v každém školním roce byla výuka doplněna řadou vzdělávacích
a výchovných akcí, soutěží a projektů: Žáci 1. stupně ZŠ absolvovali besedu
o hygieně ústní dutiny a správné technice čištění zubů. Žáci 2. stupně ZŠ
se zúčastnili pěvecké soutěže Slavíci z Přerova, 4. třída formou testů a jízd
na dopravním hřišti absolvovala dopravní výchovu na SVČ Atlas a BIOS
Přerov. Žáci sbírali ovoce ve školním sadu. Žáci 9. ročníku v rámci
rozhodování o volbě svého dalšího vzdělávání navštívili projektový den
„Strojírenství – naše priorita“. Děti předškolního věku z mateřské školy
navštívili 1. třídu a školní družinu. Dále proběhlo zábavné odpoledne
pro členy kroužku hravé angličtiny a členy školní družiny. Žáci 8. a 9. třídy
absolvovali „Hodinu moderní chemie“, která se jim velmi líbila. Žáci 2. stupně
ZŠ se zúčastnili okresního kola recitační soutěže na SVČ ATLAS a BIOS
Přerov. Žáci 6. a 7. třídy si vyslechli přednášku s besedou „Kdyby zvířata
mohla mluvit“. Žáci 8. a 9. třídy zase přednášku „Hubnutí bez blbnutí“. Žáci
1. až 8. třídy absolvovali Soví hrátky. Žáci 5. až 9. třídy se zúčastnili exkurze
do Jaderné elektrárny Dukovany a do muzea bitvy u Slavkova ve Staré Poště.
Žáci 2. stupně ZŠ si zahráli okrskové kolo fotbalového McDonald’s CUPu.
Žáci 2. stupně ZŠ se zúčastnili 4. ročníku soutěže „Finanční gramotnost“. Žáci
1. stupně ZŠ prožili Pohádkovou noc. Žáci 2. a 6. třídy se „proškolili“
v prevenci požární ochrany se členy HZS Lipník nad Bečvou. Žáci 4. a 5. třídy
besedovali na téma „(Ne)obnovitelné zdroje energie a surovin – trnitá cesta
k dokonalé recyklaci“. Žáci 6. a 7. třídy na téma „Vliv hudby a filmu – jak
hudba a film může ovlivňovat myšlení a hodnoty (mladých) lidí“ a žáci
8. a 9. třídy na téma „Mikrokosmos a makrokosmos – cesta od kvarků
ke galaxiím a zpět“.
Na škole také proběhl tradiční podzimní a jarní sběr starého papíru.
Celý rok se žáci účastnili programu Recyklohraní a odevzdávali drobný
elektroodpad a baterie, za což dostává škola v rámci tohoto programu body,
které je možné vyměnit za různé odměny podle nabídky. Část takto získaných
bodů byla vyměněna za 4 stolní hry Česko Junior a 1 stolní hru Evropa –
otázky a odpovědi. Žáci nasbírali také celkem 220 kg víček a získali tak 1 100
Kč, které byly použity na nákup odměn pro jednotlivé třídy tak, jak se
na celkovém výsledku podílely.
Žáci naší školy se také podílejí nebo přímo účastní různých
dobročinných akcí a sbírek. Sbírka pro Sdružení ŠANCE (Sdružení rodičů
a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Fakultní nemocnici
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v Olomouci) – prodej „Vánočních hvězd“ vynesl 3 000 Kč. Květinový den
pořádaný Ligou proti rakovině (Český den proti rakovině) – prodej kvítků
měsíčku lékařského vynesl rekordní částku 3 107 Kč.
Žáci se také účastní rozličných kulturních akcí – zhlédli sokolnická
show skupiny Vancoš z Bohumína, poslechli si písně z filmových pohádek
a muzikálů od Divadla Slunečnice, v Městském divadle Zlín navštívili
představení „Bořík a spol.“ a „Sen noci svatojánské“, prohlédli si Vánoční
výstavu v KD Soběchleby, žáci 1. stupně ZŠ si vyslechli vánoční besídku
hudební školy paní učitelky Miroslavy Kynstlerové, besídku hudební školy
paní učitelky Heleny Vernerové, velký úspěch měla návštěva baletního
představení „Tarzan“.
Žáci školy se účastnili zájmové činnosti v řadě kroužků – florbalovém
(vedl Zdeněk Zapletal), Hravé angličtiny pro 1. třídu a 2. třídu (vedla
Mgr. Ivona Mikulíková), keramickém (vedla Mgr. Milada Nedbalová),
Šikovných rukou (vedla Mgr. Hana Schwanzerová), kopané I a II (vedl Petr
Pečánka) a zdravotnickém (vedla Mgr. Jana Hájková). Žáci také navštěvovali
hudební školu paní učitelky Miroslavy Kynstlerová a paní učitelky Heleny
Vernerové).
Řada akcí pro žáky školy a další děti proběhla ve spolupráci se SRPŠ
při základní škole - „Loučení s prázdninami“ – zábavné odpoledne pro děti
a rodiče se soutěžemi, opékáním a živou hudbou, Vánoční jarmark, Dětský
karneval a Dětský den.
Na širokou rodičovskou a další veřejnost pak byly zaměřeny výtvarná
dílnička „Tvorba náramků z perliček“, Vánoční jarmark (dopolední dílničky
ve třídách, odpoledne výstava a prodej vlastnoručních výrobků žáků), pěvecké
vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jesiky U.
Greisslerové na Vánočním jarmarku, recitační vystoupení dětí ze školní
družiny pod vedením paní vychovatelky Moniky Nagy-Bačové na Vánočním
jarmarku, koncert hudební školy paní
učitelky
Miroslavy
Kynstlerová
pro veřejnost, výtvarná dílnička
„Perličkování vloček“.
Největší a nejnáročnější akcí
realizovanou naší základní školou pro
rodiče žáků a širokou veřejnost byla
Školní akademie, která se konala 25.
června 2013 v KD Soběchleby, na které se svými vystoupeními prezentovali
žáci i učitelé naší školy. Žáci 1. třídy vedení Mgr. Hanou Schwanzerovou
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vystoupili s tanečkem „Berušky a čmeláci“. Žáci 2. třídy vedení Marií
Benešovou předvedli taneček „Kočky“, se kterým vystoupili také na kulturním
odpoledni v rámci „Soběchlebských hodů včera a dnes 2013“ a oslav „645 let
obce Soběchleby a 660 let osady
Simře“. Žáci 3. třídy vedení
Mgr. Ivonou Mikulíkovou
vystoupili s černošskými tanci
v představení „Cestujeme po
Africe“. Žáci 4. třídy vedení
Mgr. Jesikou U. Greisslerovou
vystoupili s muzikálem „Pejsek
a kočička pečou dort“. Žáci
5. třídy vedení Zdeňkou
Sehnalovou vystoupili s tanečními kreacemi na hudbu písní „Pátá“ a „Až se
bude psát rok 2006“. Žáci 6. třídy vedení Janem Navrátilem předvedli
„Záhorské tance“. Žáci 7. třídy vedení Janou Hájkovou předvedli indiánskou
pohádku „Jak indián Pipsil spal a spal, až se z toho…“. Žáci 8. třídy vedení
Ivanou Zapletalovou seznámili přítomné s „Desaterem správného puberťáka“.
Celou školní akademií pak pod vedením Petra Pečánky prováděli „Cestováním
po světě“ a uváděli jednotlivá vystoupení žáci 9. třídy.
K největším úspěchům školy v uplynulém školním roce se pak řadí
následující výsledky úsilí a práce našich žáků: Družstvo ve složení Michal
Dohnálek, Jan Dolák a Nikola Palíková bylo v 18. ročníku celostátní
vědomostní soutěže
EUROREBUS 2012/13 nejlepší
ze všech základních škol
a gymnázií Olomouckého kraje
ve školním kole, v krajském
kole pak obsadilo 2. místo
v týmové soutěži školních tříd
a bylo nejlepší ze všech
zúčastněných základních škol
a v celostátním kole pak
obsadilo vynikající 7. místo, což
patří k největším úspěchům naší
školy v její historii (žáky připravovala Mgr. Jana Hájková). Jan Dolák
(8. třída) obsadil v Dějepisné olympiádě kategorie B 1. místo v okresním kole
a 6. místo v krajském kole (žáka připravil pan učitel Jan Navrátil),
v Zeměpisné olympiádě kategorie B obsadil 1. místo v okresním kole
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a 6. místo v krajském kole (žáka připravila paní učitelka
Mgr. Jana Hájková). Barbora Polcarová (9. třída) obsadila v Olympiádě
v českém jazyce 3. místo v okresním kole (nejlepší ze základních škol)
a 6. místo v krajském kole (žákyni
připravil pan učitel Jan Navrátil),
v Konverzační soutěži v anglickém
jazyce obsadila v okresním kole 2. místo
a v krajském kole 6. místo (žákyni
připravila paní učitelka Mgr. Věra
Vaňková). Hlídka ve složení Šárka
Kloudová (9. třída), Michal Dohnálek
(8. třída), Diana Zosimová (8. třída),
Kateřina Volfová (8. třída) a Veronika
Tesařová (9. třída) obsadila1. místo
v okresním kole soutěže Hlídek mladých
zdravotníků a 4. místo v regionálním kole Hlídek mladých zdravotníků
Olomouckého a Moravskoslezského kraje (žáky připravila paní učitelka
Mgr. Jana Hájková).
V atletických závodech O pohár primátora Přerova obsadil Miroslav
Pak (8. třída) 1. místo v běhu na 60 metrů a 1. místo v běhu na 800 metrů,
Barbora Polcarová (9. třída) 3. místo v běhu na 1 500 metrů.
RNDr. Josef Hájek,
ředitel
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ORDINAČNÍ HODINY
MUDr. Pavelková Věra
(sestra Panáková Eliška)
Po
7:00-13:00
Út
7:00-13:00 (Paršovice)
St
6:00-13:00
Čt
7:00-16:00
Pá
7:00-13:00 (školy)

tel: 581 627 360 (Soběchleby)
tel: 581 621 137 (Paršovice)

MUDr. Procházka Rostislav
(sestra Michaela Vaculíková)
Po,St,Pá
7:30-12:30
Út
7:30-10:00
Čt
12:00-14:00 (Parš.)
Odběry denně 7:30-8:00

tel: 581 627 269 (Soběchleby)
tel: 581 621 137 (Paršovice)
10:00-12:00 (Paršovice)
14:30-18:00 (Soběchleby)

MUDr. Haška Martin
tel: 581 772 156, 775 772 156
(sestra Mizerová Dagmar)
Po
7:00-11:00 (Lipník)
12:00-14:00 (Soběchleby)
Út
7:00-11:00, 15:00-16:30 (Lipník)
St
7:00-11:00 (Lipník)
Čt
7:00-10:30 (Lipník)
12:00-14:00 (Soběchleby)
Pá
7:00-11:00 (Lipník)

OTVÍRACÍ DOBA
Pohostinství U Kostela
Po – Čt
11:00-22:00
Pá
11:00-24:00
So
13:00-24:00
Ne
10:00-22:00

Řeznictví
Po
Út – Pá
So

Kadeřnictví Kurfürstová
Čt + Pá
10:00-16:00
Tel: 775 192 053

Knihovna
Po
12:30-18:30
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7:30-11:30
7:30-15:30
6:30-9:30

OTVÍRACÍ DOBA
Hlaváčová Eva, Textil-obuv
Po
Zavřeno
Út – Pá 8:00-13:00,
14:00-16:00
So – Ne 8:00-10:00

COOP Soběchleby
Po
6:00-11:30
Út – Pá 6:30-11:30,
13:30-16:30
So
6:30-10:00
Ne
zavřeno

MTM Bezuchov
Po – Pá 7:30-16:00
So,Ne Zavřeno

Obchod ZD Soběchleby
Po – Pá 6:30-16:30
So
6:30-11:00
Ne
7:00-9:00

Pošta Soběchleby
Po, St
8-10:30 14:30-17:00
Út, Čt,Pá 8-10:30 14:30-16:00

NOVĚ od 1.1.2014!!!
Po
8:00-10:15 14:30-16:45
Út-Pá 8:00-10:15 14:30-16:00

OÚ Soběchleby
Po, St 7:00-17:00
Út, Čt 7:00-14:45
Pá
zavřeno

tel:
581 627 271
e-mail: podatelna@sobechleby.cz

Pozvánka!!!
Přijďte si zacvičit …
Pondělí 18:30 – 19:30 Bosu
Čtvrtek 18:30 – 19:30 Bosu
Fit Studio v Kulturním domě
v Soběchlebích
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PLÁN SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V OBCI SOBĚCHLEBY
2013/2014
2013
29. listopad –
1. prosinec
6. prosinec
7. prosinec
8. prosinec
13. prosinec
15. prosinec
18.,19.prosinec
20. prosinec
31. prosinec
31. prosinec

Vánoční výstava

Ženy obce, Obec

Mikuláš naděluje
Mikulášská zábava – Kalibra
Vánoční koncert v KD – Moravská Veselka
Vánoční jarmark
Adventní koncert v kostele
Vánoční besídka
Závěrečné zasedání zastupitelstva
Silvestrovský výkop (15:00)
Rozloučení se starým rokem (19:00)

SDH, Obec
SDH
KŠKMT
ZŠ
Farnost
MŠ
Obec
TJ Sokol
Obec, TJ Sokol

2014

Duben
Duben
Duben
Duben

Novoroční výšlap na Helfštýn
Tříkrálový koncert v kostele
Ples MŠ
Hasičský bál
Vodění medvěda
Dětský karneval
Ples TJ Sokol
Reprezentační ples Mikroregionu ZáhoříHelfštýn, KD Pavlovice u Přerova
Vystoupení divadla Dostavník
Výtvarná dílna
Pálení čarodějnic na zahradě MŠ
Tradiční klapotání nahrazující zvony

Květen

Májové oslavy

Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Červen
Červen
Červen
Červen

Den otevřených dveří v ZŠ
Výtvarná dílna
Volejbalový turnaj
Besídka ke dni matek
Vítání dětí
Výstava výtvarných prací
Spaní dětí ve stanech na zahradě MŠ
Dětská olympiáda
Den dětí
Rybářské závody

4. leden
5. leden
24. leden
8. únor
Únor
15. únor
1. březen
8. březen
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TJ Sokol, SDH
Farnost
SRPŠ, ZŠ a MŠ
SDH, Obec
SDH
SRPŠ, ZŠ a MŠ
TJ Sokol
Mikroregion ZáhoříHelfštýn
KŠKMT
ZŠ
MŠ
Farnost
KŠKMT, SDH, TJ
Sokol
ZŠ a MŠ
ZŠ
TJ Sokol
MŠ
Obec
ZŠ, MŠ
MŠ
ZŠ a MŠ
SRPŠ
Rybářský spolek

Červen
Červen
Červenec

Rozloučení s předškoláky + noc v MŠ
Rozloučení s absolventy ZŠ
Turnaj v malé kopané

Srpen
Srpen

Předhodová diskotéka
Předhodová zábava

Srpen
Srpen
Srpen

Soběchlebské hody
Hodová taneční zábava
Prázdniny končí

Září
Září
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
Listopad
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec

Slavnostní zahájení školního roku
Oblastní soutěž mladých hasičů
Drakiáda
Dýňování
Posezení s důchodci
Lucerničková slavnost
Předvánoční výstavka ručních prací
Mikuláš naděluje
Vánoční besídka
Vánoční jarmark
Adventní koncert v kostele

Prosinec
Prosinec

Vánoční koncert v KD
Vánoční volejbalový turnaj smíšených
družstev
Silvestrovský výkop
Rozloučení se starým rokem

Prosinec
Prosinec
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MŠ
Obec, ZŠ
Oddíl kopané TJ
Sokol
TJ Sokol
SDH, Obec, TJ
Sokol
Obec
TJ Sokol
Obec, SDH, TJ
Sokol
ZŠ a MŠ
Obec, SDH
MŠ
MŠ, ZŠ
Obec, KS, ZO
MŠ
Ženy obce, Obec
SDH
MŠ
ZŠ
Farnost, obce
farnosti
KŠKMT
Volejbalový oddíl TJ
Sokol
TJ Sokol
Obec, TJ Sokol
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