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Číslo 1/2014

prosinec 2013-březen 2014

Vážení spoluobčané,
úvodem chci poděkovat všem občanům, kteří se v loňském roce
zapojili do činnosti v naší obci a popřát nám všem do práce, která nás
čeká v roce letošním mnoho sil a hodně zdraví.
Od doby posledního vydání zpravodaje se v naší obci událo
mnoho nových a zajímavých akcí, které jsou popsány na dalších
stránkách zpravodaje. Obec připravuje dvě zajímavé soutěže – Soutěž
o nejhezčí předzahrádku a květinovou výzdobu oken a balkónů
a výtvarnou soutěž a soutěž o výrobu makety na námět „Studňa
sróbená“. Díky redakční radě je toto číslo zpravodaje obohaceno o nové
nápady. Redakční rada pro Vás připravila kvíz z historie naší obce
a uspořádala anketu s dětmi v mateřské škole. Postupně se ve zpravodaji
objeví další inovace a zkvalitnění obsahu.
V období od vydání prosincového zpravodaje se konaly dvě
zasedání zastupitelstva obce.
Na 16. zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2013 projednalo
výsledky hospodaření obce k 30.11.2013, schválilo plán investičních
a neinvestičních akcí na rok 2014, schválilo rozpočet obce na rok 2014,
schválilo přijetí kontokorentního úvěru na doplňkové financování
provozních výdajů, projednalo plán společenských akcí na rok 2014,
schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, kterou se měnila obecně
závazná vyhláška o místních poplatcích ve smyslu rozšíření povinnosti
placení i pro cizince, zastupitelstvo dále schválilo zařazení správního
území obce do území působnosti ISU MAS Moravská brána na období
2014-2020.
Na 17. zasedání zastupitelstvo projednalo zprávu o činnosti obce
za rok 2013, hospodaření obce k 28.2.2014, výsledky hospodářské
činnosti obce za rok 2013, schválilo na základě vašich připomínek
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na omezení volného pohybu psů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci, schválilo prodej posledního volného stavebního pozemku
pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Obytný okrsek I“-Slatina,
zrušilo projednávání změny č. 2 územního plánu obce Soběchleby
z důvodu odstoupení navrhovatelů od původního požadavku na změnu
využití území pro účely vybudování fotovoltaické elektrárny
na pozemcích v lokalitě Simře, schválilo pořízení změny Územního
plánu obce Soběchleby v souladu se záměrem obce provést v lokalitě
„Zbelík“ výsadbu remízu, schválilo zřízení věcného břemene služby
pro vybudování STL plynovodní přípojky na pozemku p.č. 439/2
a na pozemku p.č. 462/22 a projednalo zprávu o stavu veřejného
pořádku ve služební obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Lipník
nad Bečvou za období od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Obec v současné době připravuje projekt na dosadbu stromů
kolem „Hlavní cesty“, pracujeme na projektu výměny oken a zateplení
objektu základní školy, připravujeme podklady pro stavební povolení
na projektech „Energetické úspory objektu MŠ“, „Energetické úspory
objektu OÚ“ a Kanalizace Soběchleby STOKA „AK“, „AL“. Realizace
této akce je ohrožena, poněvadž někteří majitelé dotčených pozemků
nechtějí dát souhlas ke stavbě. Neuvědomují si, že kvůli nesouhlasu
zabrání cca čtyřiceti majitelům nemovitostí napojit se na čistírnu
odpadních vod. Majitelé těchto nemovitostí budou nuceni vynaložit
nemalé náklady na vybudování jímek na vyvážení. Další finanční
prostředky budou hradit za vyvážení těchto jímek. Odpad se může
likvidovat jen na čistírnách v Přerově nebo v Bystřici pod Hostýnem.
Věřím, že majitelé předmětných dvou nemovitostí budou solidární
a v konečné fázi souhlasy k výstavbě kanalizace dají.
Jaromír Dohnal
starosta obce
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Lucerničková slavnost
V pátek 22. listopadu jsme poprvé uspořádali pro děti a rodiče
MŠ „Lucerničkovou slavnost“. Po setmění jsme se všichni společně
sešli před budovou MŠ, kde jsme se přivítali a popovídali si o tom, jak
jsme na podzim nasbírali pro zvířátka kaštany, žaludy a další plody
podzimu. A tak jsme se domluvili, že je zaneseme zvířátkům k lesu do
krmelce. Protože už byla velká tma, na cestu nám posvítily lucerničky.
Dlouhá vycházka nás zavedla k lesu ke krmelci, kde na nás čekali
myslivci, aby nám pověděli o zvířátkách v zimě, jak to s nimi vlastně je.
Čím se živí, kde se ukrývají a kde je můžeme vidět. Také nám zahráli
na lesní roh. Přednáška byla pro děti zajímavá a poučná. Potom jsme
zvířátkům do krmelce nasypali plody podzimu a od myslivců za to
dostali sladkou odměnu. Pak už nás čekala jen cesta zpátky. Protože se
akce dětem i rodičům líbila, rádi ji v dalších letech zopakujeme.
Eva Tomášková

Prosinec ve školce
V prosinci jsme toho ve školce moc prožili. Měli jsme spoustu
zajímavých akcí.
Hned první víkend jsme se zúčastnili přípravy vánoční výstavy
v KD, na které jsme měli i svůj prodejní stánek.
S příchodem adventního času jsme si v pondělí 2. prosince
nazdobili v každém oddělení svůj vánoční stromeček.
V pátek 6. prosince za námi do školky zavítala vzácná návštěva
svatého Mikuláše, andílka a čerta. I když se některé děti bály, nakonec
byly všichni odměněni mikulášskými balíčky.
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V pátek 13. prosince ZŠ pořádala Vánoční jarmark, kde jsme
taktéž měli prodejní stánek s výrobky našich dětí.
V pondělí 16. prosince na nás při příchodu do MŠ čekalo velké
překvapení. Pod rozzářeným stromečkem ležela spousta dárečků
od Ježíška.

Poslední týden před Vánocemi přišli za námi do školky rodiče
na Vánoční besídky v obou odděleních. Děti z oddělení „Koťátek“
zazpívaly, zarecitovaly a zatancovaly pásmo vánočních básní, písní
a tanečků. Děti z oddělení „Sluníček“ zahrály pohádku „O narození
Ježíška“. Po vystoupeních děti rozdaly rodičům přáníčka a dárečky,
které si pro ně připravily. Poté jsme poseděli u vánočního cukroví, čaje
a voňavého svařeného vína. A tak si navodili příjemnou vánoční
atmoséfru.
Eva Tomášková
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Vánoční výstava
První adventní víkend, ve dnech 30. listopadu a 1. prosince, se
v Kulturním domě v Soběchlebích konala výstava ručních prací
s vánoční tématikou. K vidění i zakoupení bylo velké množství
vánočních
dekorací,
ozdob
i dárků. Každý si přišel na své,
vybírat mohl mezi adventními
vazbami a věnci, keramikou,
svíčkami, háčkovanými, papírovými, drátkovanými i šitými
ozdobami, výrobky z korálků
a perliček, šitými polštáři nebo
dětskými kapsáři.
Po oba dny bylo možno
zakoupit ručně vyráběné šperky
a v sobotu také známé šperky
Swarovski. Úspěch měly také
vánoční hvězdy a hlavně mezi
dětmi pečené perníčky.
Sobotní odpoledne patřilo
dílničce. Děti si zde vyráběly
papírové
vánoční
ozdoby.
Maminky si zase pod vedením
zkušené květinářky vytvořily
adventní věcné podle vlastního
vkusu. Plná dílnička i výstavní
sál byly pohlazením po duši
pro organizátorky, které přípravě
věnovaly nemalé úsilí i čas.
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Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli, dne 1. 12. 2013, proběhlo slavnostní
rozsvícení vánočního stromu před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Po projevu starosty obce proběhlo rozsvícení stromu
a následoval další program. Vystoupily děti ze ZŠ Soběchleby a dále
vokálně instrumentální skupina Tupá šídla. Během celého programu byl
podáván čaj a svařené víno.
Historicky první veřejné rozsvícení vánočního stromu mělo
velký úspěch a doufejme, že tímto byl položen základ další tradici v naší
obci. Děkujeme občanům, že se zúčastnili v tak hojném počtu.

Mikuláš naděluje
Dne 6. prosince 2014 navštívil naši vesnici Mikuláš se svou družinou.
Tento rok na něj čekalo více než 50 dětí. Všechny však ukázaly, že jsou
hodné, pověděly básničku či
zazpívaly písničku a za odměnu dostaly od Mikuláše
balíček sladkostí.
O organizaci Mikulášské
nadílky se jako již tradičně
postarali
členové
SDH,
kterým tímto děkujeme.
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Turnaj ve stolním tenise a ve stolním fotbale
Dne 7. 12. 2013 se uskutečnil v tělocvičně v Soběchlebích turnaj
ve stolním tenise. Na 5-ti stolech se odehrálo 264 zápasů v kategorii děti
a dospělí. V průběhu turnaje se vystřídalo 16 dětí a 14 dospělých.
Nad síťkami proběhly tvrdé boje na 2 vítězné sety. Ukázalo se,
že nejpřesnější pálku v kategorii děti, měl Patřik Honeš. Na paty mu
šlapal Filip Sehnal, který se musel spokojit s druhým místem. Na třetím
místě se umístila Terezka Skalská.

Ve velmi vyrovnaném turnaji dospělých těsně zvítězil pan
Zosimov před domácím favoritem Jožkou Kotasem. O třetí místo se
podělil Miloslav Jančík a Pavel Matula. V průběhu turnaje se odehrál
exhibiční západ mezi zakladateli Soběchlebského „PINGPONGU“
bratry Jakubem a Františkem Hlaváčovými.
Všichni hráči své volné chvíle vyplnili zápasy ve stolním
fotbale, kde hrály děti se svými rodiči. Ve stolním fotbale podali
účastníci také vynikající výkony. Přihlásily se věhlasné týmy pod jmény
FC Barcelona, Viktoria Plzeň až po lokální dvojice FC SKAKR nebo
FC ZAOSAR. Dospělou kategorii ovládla dvojice Skalský Kratochvíl
(FC SKAKR) před dvojicí FC Cipísci, tvořenou rodinou Páralových.
Dětský turnaj vyhrála dvojice chlapců Kratochvílových před Dominikem Matulovým a Patrikem Honešem. Na třetím místě se umístili
Martin Macek a Pepík Vaculík.
Během turnaje bylo k dispozici bohaté občerstvení. Pevně
věříme, že jsme tímto založili tradici Mikulášských turnajů ve stolním
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tenise. Turnaj proběhl pod vedením TJ Sokol Soběchleby s podporou
Základní školy a za přispění obce Soběchleby.
Děkujeme za účast všem hráčům a těšíme se na druhý ročník.
Roman Petřvalský, Martin Mikulík, Pavel Matula

Mikulášská zábava
Dne 7. 12. 2013 se v Soběchlebích po mnoha letech uskutečnila
Mikulášská zábava se skupinou Kalibra. O organizaci akce se postarali
členové Sboru dobrovolných hasičů. Pro návštěvníky akce bylo
zajištěno bohaté občerstvení. Zábava byla velmi povedená a účastníci
akce se rozcházeli až v brzkých ranních hodinách.

31. prosinec 2013
Poslední den roku je pro mnohé z nás dnem oslav a začátkem
něčeho nového, pro druhé zase den jako každý jiný.
Již druhým rokem TJ Sokol pořádal silvestrovský výkop, který
se konal v 15:00 hod. Účast byla hojná, výkopu se
zúčastnili nejen fotbalisté, ale i lidé z široké veřejnosti.
Hráči si zahráli fotbal, kde výsledek nebyl až tak
důležitý jako dobrý pocit z protáhnutí svého těla.
Po výkonu měli hráči možnost posedět v šatnách,
kde měli k dispozici svařené víno a čaj. Letošní rok
se bohužel obešel bez sněhové přikrývky, ale
těšíme se na příští rok, kdy snad již hřiště pokryje
bílá peřina a zápas bude mnohem zajímavější.
Na místním hřišti se jako každým
rokem uskutečnil i novoroční ohňostroj v 19:00.
Po proslovu starosty obce byl odpálen ohňostroj a podávalo se svařené
víno pro zahřátí. Místní hřiště se tak stává místem a příležitostí, kde se
sejdou lidé z obce a vzájemně si popřejí do nového roku.
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Novoroční výšlap
Tak, jako každý rok, SDH Soběchleby pořádal výšlap
na Helfštýn. Letos se tato akce uskutečnila 4. ledna. Sraz byl jako vždy
na dolním konci dědiny. Sešlo se nás tak kolem 20 lidí. Další vycházeli
později a sešli jsme se až na Helfštýně.
Počasí nám sice moc nepřálo, na hradě bylo jak v prádelně, ale
vycházka to byla nakonec moc
krásná a zdraví prospěšná.
Cesta byla veselá, panovala
poměrně dobrá nálada a domů
jsme se vrátili v odpoledních
hodinách. Na Helfštýně jsme
pořídili také společné foto,
které bude uloženo ve sborové
kronice.
Michaela Polcerová,
SDH Soběchleby

4. školkový ples
V pátek 24. ledna 2014 se v Soběchlebích konal 4. ročník
školkového plesu. K tanci hrála skupina Pohoda z Rouského,
pro přítomné byla přichystána bohatá tombola i občerstvení. Přítomnost
dětí z MŠ symbolizovala výzdoba sálu, na které se s učitelkami Evičkou
Tomáškovou a Zdeničkou
Hrabalovou podílely a veselou atmosféru plesu skvěle
doplnilo vtipné vystoupení
maminek
dětí
s názvem
Proměny ženy.
Výtěžek z plesu je
každoročně darován dětem
do školky, v loňském roce
jsme pořídili velkou molitanovou sestavu hracích kostek
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a nový koberec do spodního oddělení. Letošní výdělek investujeme do
nových polštářů a přikrývek a hraček na zahradu.
Děkujeme všem, kteří se na plesu organizačně podíleli,
děkujeme sponzorům a především děkujeme plesajícím, kteří nás přišli
podpořit a do tmy a větru se rozcházeli až nad ránem.
Za pořádající rodiče Ing. Jana Kučerová

Hasičský ples
Již několik let se u nás v Soběchlebích pořádá spolu s obcí
Hasičský bál. Letos tomu nebylo jinak a 8. února jsme tento bál
uskutečnili.
V letošním roce jsme udělali změnu a pozvali novou kapelu.
K tanci a poslechu hrála skupina BIG MŽIK. Návštěvnost na tomto
plese sice nebyla velká, ale atmosféra byla vynikající.
V tombole se nám podařilo nasbírat 90 cen. Byly to ceny pěkné
a hodnotné. Hlavní cenou byl plynový gril, který chtěl vyhrát snad
každý. Štěstí však přeje vždy jen jednomu. Ples byl zorganizovaný
na výbornou. Velké díky patří všem pořadatelům a sponzorům, kteří se
na tomto plesu podíleli.
Polcerová Michaela,
SDH Soběchleby
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Dětský karneval
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas karnevalových radovánek.
V Soběchlebích se sešli malí i velcí příznivci karnevalu v sobotu
15.2.2014
v kulturním
domě. Odpoledne nám
tentokrát přijel zpestřit
klaun Pepíno prcek, který
pro nás měl připravený
zábavný program. Děti
neúnavně tančily, soutěžily, zpívaly, takže se
nestihly ani chvilku nudit.
Nenudili se ani rodiče,
kteří byli spolu s dětmi
vtaženi do tanečního reje. Aby náhodou nebyl někdo smutný, nebyla
vybrána jen jedna nejkrásnější maska, ale Pepíno prcek vyhlásil úplně
všechny masky za vítěze. Na závěr dal klaun každému za odměnu
tvarovací balónek, a tak jsme potom viděli pobíhat děti s meči, čepicemi
nebo srdíčky. Samozřejmě, že nechyběla ani tombola a jelikož byla
i letos velmi bohatá tak doufám, že si každý alespoň nějakou cenu
odnesl domů. Za pořádající SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby děkuji všem,
kteří sponzorsky podpořili tuto akci, a zároveň děkuji dětem ze základní
školy, které namalovaly moc pěkné obrázky k výzdobě sálu.
Novotná Zdeňka
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Karneval v MŠ
V pátek 21. února přicházely děti do školky s dobrou náladou,
aby se pochlubily zajímavými kostýmy. Od rána se tancovalo, soutěžilo
a ještě za námi zavítal minicirkus s cvičenými pejsky a opičkou. Artisté
nám předvedli své umění. Dětem se cirkusové vystoupení líbilo a užily
si spoustu legrace. Za účast každý obdržel diplom a bonbónový
náhrdelník.
Eva Tomášková

Sluníčka

Koťátka
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Zimní příprava fotbalistů mládeže oddílu
TJ Sokol Soběchleby
Ani v zimním období jsme se nepřestali scházet, trénovat a bavit.
Tréninky se přesunuly do školní tělocvičny. Získaly spíše futsalový
nádech, ale mnoho prvků je s fotbalem společných, takže dobře
posloužily k průpravě dovedností. Nedílnou součástí zimního cyklu byly
i turnaje, které posloužily k otestování aktuální formy.
Prvním byl halový turnaj v Lipníku nad Bečvou 29. prosince
2013. Zúčastnil se ho náš celek starší přípravky. Soupeřů bylo sedm
a hrálo se systémem každý s každým. Turnaji dominovali kluci
z Chropyně. Naše závěrečná remíza 0:0 s týmem Lipníka „A“ rozhodla
o konečném čtvrtém místu.
Za dva dny jsme se sešli znovu, abychom si zahráli srandamač
na Silvestra. Za dvě hodiny jsme se pěkně vypotili a zadýchali a užili si
hodnotné sportovní výkony jak na úrovni hráčské, tak na úrovni rodičů
a trenérů.
Další turnaje se
konaly v tenisové hale
v Přerově. Dne 25. ledna
zde bojovali mladší žáci.
V naprosto
vyrovnané
konkurenci osmi týmů
skončili sedmí. K lepšímu
umístění chyběl jeden
vstřelený gól v utkání
s Troubkami nebo Křenovicemi.
Dne 1. února 2014
změřily na stejném místě
síly
týmy
starších
přípravek. Opět šlo o konfrontaci naprosto vyrovnaných týmů, kde
rozhodovaly maličkosti.
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První tři týmy nasbíraly shodně 15 bodů. Rozhodovalo tedy skóre. První
Kozlovice, druhý Lipník, třetí Soběchleby. Hráči dostali diplom a každý
svou medaili. V obou turnajích podali fotbalisti výborné výkony a patří
jim poděkování.
Dne 8. února jsme uspořádali v Soběchlebích v tělocvičně čistě
tréninkové utkání s týmem FK Bystřice pod Hostýnem. Hráli proti sobě
postupně hráči všech
věkových
kategorií.
Nešlo ani tak o výsledek
jako o zapojení opravdu
všech hráčů. I kluci
z první a druhé třídy
měli možnost obléknout
opravdivý soběchlebský
dres a zahrát si proti
Bystřici. Součástí byly
i dovednostní soutěže. Výsledkově jsme nakonec zúročili domácí
prostředí. Ale jedinou opravdu hodnocenou záležitostí byla anketa.
Všichni zúčastnění diváci a hráči – a nutno uvést, že tělocvična se
příbuznými a kamarády
od obou týmů pěkně
naplnila – volili nejlepšího hráče každého
týmu. Z našich tuto
trofej získal gólman
starší přípravky Michail
Zosimov. Ještě jednou
děkujeme všem rodičům
a přátelům, kteří přišli
hráče podpořit. Takový nával jsme opravdu nečekali.
Jako odměnu za zimní práci jsme pro hráče a jejich blízké
příbuzné zorganizovali turnaj v bowlingu. Sešli jsme se 8. března
v bystřické pizzerii a tři hodiny se věnovali hře na dvou drahách. Začalo
se turnajem hráčů a sourozenců. Hrálo jich 19. První dráhu ovládl
Martin Mikulík a druhou Terezka Dvorská. Ta se s nástřelem 84 bodů
stala celkovou vítězkou. Došlo i na rodinný souboj. Třetí skončili borci
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Kratochvílovi, druzí Sehnalovi a vyhrálo duo Petřvarlská Romča,
Petřvalský Roman. Vítězové si smlsli na zmrzlinových pohárech. Díky
přispění předsedy oddílu, pana Jančíka, došlo i na pizzu. Rozešli jsme se
v dobré náladě.
Nyní náš čeká přechod z haly na travnaté hřiště TJ Sokola
Soběchleby. Dne 6. dubna absolvovala starší přípravka poslední
přípravný turnaj v Lipníku nad Bečvou. A 20. dubna se už roztočí
kolotoč jarní části soutěže. Po podzimu jsou mladší žáci na 6. místě
a starší přípravka na místě 3. Netajíme se ambicemi na postup na vyšší
příčky v obou tabulkách. Chtěl bych zároveň pozvat všechny příznivce
našich týmů na zápasy. Začínáme v Beňově a první domácí utkání se
uskuteční 27. dubna na hřišti v Soběchlebích s týmem Horní
Moštěnice „A“.
Děkujeme všem za podporu a zveme na fotbal!
Za trenéry Martin Mikulík

Vodění medvěda
Dne 1. března se v naší obci uskutečnilo tradiční masopustní
veselí „Vodění medvěda“. Letos se průvodu zúčastnilo na 25 masek.
Masky to byly veselé a velmi krásné. Průvod procházel celou
obcí od baráku k baráku. Lidé v naší obci byli pohostinní a někteří si
i rádi zazpívali a zatancovali. Tato tradice se u nás drží spoustu let
a doufáme, že ještě spoustu let bude držet. Rádi bychom poděkovali
všem lidem v naší obci, kteří nás v této tradici i činnosti sboru
podporují.
Velké
dík patří také všem
maskám, které se
tohoto
průvodu
účastní a snaží se
tuto tradici zachovat.
Polcerová Michaela
SDH Soběchleby
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Rockový ples
Druhý ročník Rockového plesu se konal 1. března 2014, který pořádal
fotbalový oddíl TJ Sokol Soběchleby v prostorách sálu zdejšího Kulturního
domu, který ožil rockovou rytmikou. Účastníci rockového plesu se nemuseli
nechat škrtit korzetem ani kravatou a mohli vyrazit ve svém oblíbeném
rockovém oblečení. Na plese se představila skupina KALIBRA, která svůj set
odstartovala v osm hodin a návštěvníky provázela celým večerem až
do pozdních ranních hodin. Účast na plese byla hojná a pobavit se přišli nejen
sportovci, ale také příznivci rockové muziky, kterým srdce zaplesalo při
prvním úderu do bicí. Rocková skupina oslovila mladší i starší generaci
a můžeme říct, že o zábavu nebyla nouze. Hosté mohli přestávky vyplnit
návštěvou v baru, kde bylo připraveno bohaté občerstvení. Součástí večera
byla také bohatá tombola, kde pět cen bylo losováno ze vstupného, což
všechny účastníky rozhodně potěšilo.

IX. Reprezentační ples Mikroregionu
Záhoří – Helfštýn
V sobotu 8. března se v prostorách kulturního domu
v Pavlovicích u Přerova konal IX. Reprezentační ples Mikroregionu
Záhoří – Helfštýn. Ples
zahájil starosta pořádající
obce p. Vlastimil Bia
a předseda mikroregionu
p. Jaromír Dohnal. K tanci
a poslechu nám hrála
hudba Bik Mžik Přerov.
Přestávky vyplnili svými
vystoupeními absolventi
taneční školy manželů
Šrámkových s ukázkami
standardních i latinsko-amerických tanců a také skupina Sestry v akci ze
Sušic, která předvedla své vystoupení. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se na zdárném průběhu plesu podíleli, sponzorům a hlavně všem,
kteří se přišli pobavit, a líbilo se jim u nás. Příští rok na shledanou.
Hana Nehybová, Foto: Karel Nehyba
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Informujeme ….
OBEC SOBĚCHLEBY HLEDÁ KRONIKÁŘE!
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Soběchleby, kde jim bude poskytnuto
více informací.

------------------------------------------------------------------------------------

Informujeme občany, že si mohou naladit jedinečný televizní
program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na regionální
zpravodajství z moravských českých a slezských regionů a jejich
propagaci v cestovním ruchu. Jedná se o unikátní projekt propojující
a propagující české regiony mezi sebou, dávající prostor všem městům
a obcím v ČR. V programu nechybí ani regionální dokumenty či tipy
na výlety.
Jak naladit?
- Na satelitu Astra 23,5°východně, na frekvenci 12 168 MHz, polarizace
vertikální, Symbol rate 27 500, FEC 3/4. Program není kódován a je
možné jej sledovat i bez karty Skylink či Cs link.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
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Vymezení území platného pro vyhlášku
č. 1/2014
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Místní poplatky
(dle obecně závazné vyhlášky č.1/2011)

Místní poplatek ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
- za prvního psa ………………………… …………. 100,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ….. 300,-Kč
- za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu ………………… 50,-Kč
- poplatek je splatný do 31. dubna příslušného roku.

Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Sazba poplatku pro poplatníka činí 400 Kč.
- Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
do 31. května a 31. října příslušného kalendářního roku.

Poplatek za kabelovou televizi
- poplatek za kabelovou televizi činí 696,-Kč,
- poplatek je splatný do 30. června příslušného roku.

Poplatek za stočné
- individuální, splatný do 30. září příslušného roku.
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Soustředění fotbalového oddílu TJ Sokol
Třetí únorový týden patřil čtyřdennímu soustředění místních
fotbalistů, které probíhalo od 20. 2. do 23. 2. Soustředění se konalo
na Rusavě v hotelu U Ráztoky v pěkném prostředí hostýnských vrchů,
kde fotbalisty přivítalo pěkné jarní počasí. Soustředění se zúčastnilo
13 fotbalistů a probíhalo pod vedením bývalého trenéra Vlastimila
Adámka.
Příjezd byl ve čtvrtek v podvečerních hodinách, kdy si jako
první fotbalisté zahráli fotbálek na hřišti s umělým povrchem.
Od časných ranních hodin fotbalisty čekala tvrdá práce, kdy už ráno
před snídaní absolvovali výběh s rozcvičkou. Po snídani čekal fotbalisty
první náročný trénink v lese, který probíhal do oběda, kdy následně měli
fotbalisté tří hodinový odpočinek, po kterém následovala další jednotka
tréninkové zátěže, která trvala do podvečerních hodin. Po večeři
fotbalisté absolvovali odlehčený fotbálek. Následující den čekalo
fotbalisty to samé s mírnými změnami a v neděli následovala pouze
jednoduchá rozcvička v lese. Zimní soustředění fotbalisté zakončili
přípravným utkáním v Lipníku n/B., kde především záleželo na herních
návycích, které budou využity v jarní sezóně, než na výsledku.
Cílem soustředění bylo především regenerovat tělesnou kondici, ale také
psychiku jednotlivých hráčů.

TABULKY ZÁPASŮ

Okresní přebor – ml. ŽÁCI – jaro 2013/2014
Kolo
12
13
14
15
16
17
18
11
10

20.4.
27.4.
3.5.
10.5.
18.5.
24.5.
1.6.
8.6.
15.6.

NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE

16:00
14:00
13:30
10:45
14:00
14:00
14:00
14:00
16:30

Beňov – Soběchleby
Soběchleby – H.Moštěnice A
Kojetín/Kov. – Soběchleby
KMK Přerov – Soběchleby
Soběchleby – H.Moštěnice B
Kozlovice – Soběchleby
Soběchleby – Křenovice
Soběchleby – Říkovice
Troubky - Soběchleby
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Okresní přebor - DOROST – jaro 2013/2014
Kolo
12
13
14
9
10
11
8

19.4.
27.4.
3.5.
10.5.
17.5.
25.5.
31.5.

SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

15:30
10:00
14:00
13:30
16:00
16:30
16:00

Soběchleby – Újezdec
Soběchleby – Bělotín
Troubky – Soběchleby
Kojetín/Kov. – Soběchleby
Soběchleby – Ústí
Lověšice – Soběchleby
Soběchleby - Vlkoš

Okresní přebor – MUŽI – jaro 2013/2014
Kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

22.3.
30.3.
6.4.
13.4.
20.4.
26.4.
4.5.
10.5.
18.5.
25.5.
1.6.
7.6.
15.6.

SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE

15:30
15:30
10:00
16:00
10:00
16:30
10:00
16:30
10:00
16:30
10:00
16:30
10:00

Želatovice - Soběchleby
Pavlovice – Soběchleby
Soběchleby – KMK Zubr Přerov
Lobodice – Soběchleby
Soběchleby – FKM Opatovice/Vš.
Býš.-H.Újezd B – Soběchleby
Soběchleby – Lipník n/B. B
Újezdec – Soběchleby
Soběchleby – 1.FC Viktorie Přerov
Bochoř – Soběchleby
Soběchleby – Hustopeče
Čekyně A – Soběchleby
Soběchleby – Domaželice
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Z činnosti základní školy…
Listopad 2013
- sběr starého papíru,
- představení Hudebního interaktivního divadla ABRAKA MUZIKA v KD
Soběchleby v rámci projektu InGeneration, který si klade za cíl posílit
internetovou gramotnost žáků základních škol,
- besedy pro žáky Národní sítě podpory zdraví s tématy dospívání, kouření,
užívání alkoholu a drog,
- Dýňový den a výstavka prací 2. třídy,
- výtvarná dílnička pro rodiče i děti „Šifonování“,
- účast v Běhu 17. listopadu v Přerově,
- soutěž „Král pexesa“.

Prosinec 2013
- besedy žáků se zástupci Policie ČR na téma osobní bezpečí, právní vědomí,
- výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi „Perníčkování“,
- Vánoční jarmark,
- besídky pro žáky školy a rodiče hudební školy paní učitelky Buchtové,
- účast v kvalifikačním kole soutěže Naší přírodou,
- „Silvestrovská párty“ pro žáky školy,
- vánoční besídky ve třídách.

Leden 2014
- návštěva Projektového dne „Strojírenství naše priorita“ organizovaný SPŠ
Hranice v prostorách zámku v Hranicích,
- zápis dětí do 1. třídy,
- účast v okresním kole Dějepisné
olympiády,
- vlastivědná exkurze 5. třídy do
Prahy,
- zábavné odpoledne pro členy
kroužku hravé angličtiny a členy
školní družiny – hra Člověče,
nezlob se.
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Únor 2014
- účast v okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce,
- účast v okresním kole Olympiády v českém jazyce,
- žáci 1. až 4. třídy na muzikálu Broučci v Moravském divadle v Olomouci,
- školní kolo recitační soutěže na 1. stupni,
- školní kolo matematické soutěže Pythagoriády,
- účast v okresním kole Olympiády v zeměpise,
- beseda zástupců Hasičského záchranného sboru Lipník nad Bečvou s žáky
2. a 3. třídy.

Březen 2014
- účast na návštěvě prezidenta České republiky Miloše Zemana v Hradčanech,
- účast v okresní soutěži dětských recitátorů,
- turnaj v šipkách s „vaflováním“,
- školní kolo matematického Klokana,
- zápis dětí do mateřské školy,
- účast ve finále soutěže Naší přírodou,
- výchovný pořad Zločin kolem nás v Městském domě Přerov pro žáky
8. a 9. třídy,
- účast v krajském kole Dějepisné olympiády,
- rukodělná dílnička „Pečení muffinů“,
- výroba keramického velikonočního beránka v rámci výtvarné výchovy
na 1. stupni.

Plánujeme uskutečnit…
Duben 2014: exkurze žáků do televizního studia České televize v Ostravě,
přednášky a ukázky činnosti příslušníků 73. Tankového praporu z Přáslavic,
výtvarná dílnička.
Květen 2014: účast v Dopravní soutěži mladých cyklistů, Andersenova noc,
účast v atletických závodech Pohár rozhlasu, Květinový den (sbírka Ligy proti
rakovině), účast v závodu Hlídek mladých zdravotníků, přednášky Mgr. Votočka, pěvecká soutěž pro 1. stupeň.
Červen 2014: sběr starého papíru, výlety tříd, hudební besídka, rozloučení
s žáky 9. třídy
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Z realizovaných akcí vybíráme…

Exkurze do Ostravy
Ve čtvrtek 31. 10. se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili exkurze
do Ostravy. Nejdříve jsme navštívili Hornické muzeum Landek Ostrava,
seznámili jsme se s historií hornictví a dobývání černého uhlí, podívali se,
v jakém prostředí a za jakých podmínek horníci uhlí těžili a těží. Jen málokdo
z nás si uměl exkurzi představit, že by se tak náročným povoláním dokázal
živit.
V další části exkurze jsme navštívili Technické muzeum U6 – Dolní
Vítkovice. V interaktivní expozici U6 jsme se seznámili s celou řadou
technických vynálezů od parního stroje, plynového dmychadla až po nejmodernější robotizovaná pracoviště a „superchytré“ stroje. Řadu exponátů
jsme si prakticky vyzkoušeli a zjistili, jak fungují. Vyzkoušeli jsme si výrobu
elektřiny šlapáním na kole, obrábění kovů, vyzkoušeli jsme si řízení auta či
autobusu a prohlédli si interiéry legendární ponorky Nautilus. V závěrečné
sekci výstavy jsme viděli vodní turbíny, vodní kola a vynálezy z oblasti
akustiky a vlnění. Někteří z nás by v muzeu strávili daleko více času, ale to již
je námětem pro rodinnou návštěvu této expozice.

Vánoční jarmark 2013
Po řadě dnů a mnoha hodinách příprav byl v pátek 13. prosince
v 15:30 hodin zahájen tradiční „vánoční jarmark“ naší základní školy.
Všechny příchozí vítala slavnostně a vánočně nazdobená budova školy.
Na úvod vystoupily děti školní družiny vedené paní vychovatelkou
Monikou Nagy-Bačovou, které přednesly říkanky s tématikou zimy a Vánoc.
Následovaly koledy zpívané žáky 3. třídy, které s nimi nacvičila a doprovodila
také hrou na kytaru paní učitelka Jesika U. Greisslerová. Pak se rodiče a další
návštěvníci vydali do nejvyššího patra naší školy, aby zhlédli výstavu
vánočních výrobků našich žáků, případně si některé zakoupili. U nejmenších
dětí se na jejich výrobcích významnou měrou podíleli jejich učitelé – Marie
Benešová, Hana Schwanzerová, Ivona Mikulíková, Jesika U. Greisslerová
a Zdeňka Sehnalová. Žáci 2. stupně tvořili nebo dotvářeli výrobky podle vzorů
vytvořených vyučujícími výtvarné výchovy – Ivany Zapletalové, Jany Hájkové
a Milady Nedbalové, s praktickou realizací jim pomohli třídní učitelé
Petr Pečánka a Jan Navrátil. Svými výrobky se pochlubily také učitelky
mateřské školy – paní učitelky Zdeňka Hrabalová a Eva Tomášková.
Ve vánočně vyzdobené učebně 4. třídy pak byly za vydatného kulinářského

- 25 -

přispění rodičů dětí a členů výboru SRPŠ připraveny sladké i slané dobroty.
O tom, jak to na Vánočním jarmarku vypadalo, lépe než slova vypovídá
fotogalerie na stránkách školy.
Za úspěšný průběh jarmarku patří dík všem pedagogům, rodičům,
členkám výboru SRPŠ a všem, kteří přiložili ruku k dílu pro zdar této akce.
Poděkování patří také výboru SRPŠ a obci Soběchleby za poskytnutí
významné finanční pomoci na nákup materiálů na vánoční výrobky.

Kroužek Hravá angličtina 2013/2014
I v letošním školním roce funguje na naší škole zájmový kroužek
Hravá angličtina, který je určen dětem 1. a 2. ročníku, které ještě tento světový
jazyk nemají jako povinný předmět. Zájem byl opět velký, a proto z důvodu
zkvalitnění výuky se děti podle tříd rozdělily do dvou skupin. V té první je
13 prvňáčků a ve druhé 8 druháků. Společně se zde učíme pojmenovávat
barvy, zvířátka, číslice, významné svátky, pozdravy a podobně. K tomu
využíváme řadu pomůcek,
jako jsou kartičky s obrázky, plyšové hračky, pěnová písmenka, vršky z plastových lahví, karty, pexesa
nebo interaktivní tabuli
v počítačové učebně. Osvojujeme si rovněž anglické
říkanky, básničky a písničky. Jak nám to jde, o tom
se můžete přesvědčit ve fotogalerii
na
webových
stránkách školy.
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Uvítání prezidenta České republiky Miloše Zemana
v Hradčanech
Dne 7. 3. 2014 se žáci naší školy zúčastnili návštěvy prezidenta České
republiky Miloše Zemana v nedaleké obci Hradčany. Po besedě s místními
občany se prezident rozloučil s přítomnými – podal ruku žákům naší školy
a popřál všem mnoho štěstí. A nakonec naší návštěvy v Hradčanech dostali
naši žáci výborné koláčky, oplatky a horký čaj na zahřátí.

Žáci školy se zúčastnili řady soutěží a olympiád
Kvalifikační kolo soutěže Naší přírodou
Ve středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově se v úterý
7. 12. 2013 zúčastnilo 8 žáků naší školy kvalifikačního kola přírodovědné
soutěže Naší přírodou. V kategorii mladších žáků (6. a 7. třída) vybojovali
první místo Michaela Burešová a Martina Učenová ze 7. třídy, na druhém
místě se umístili Aneta Kurfürstová a Tomáš Novosad. V kategorii starších
žáků (8. a 9. třída) obsadili druhé místo Jaroslav Cagaš a Václav Hanák a třetí
místo Magdaléna Polcarová a Aneta Pospíšilová. Odměnou pro vítěze
kvalifikačních kol je účast na přírodovědné exkurzi, kterou pořádá Biologická
stanice v Přerově, a zároveň možnost získat věcné odměny ve finálových
kolech soutěže, kam postoupili.

Školní kolo recitační soutěže
Ve středu 12. února 2014 proběhla na naší škole recitační soutěž. Děti
se na soutěž velmi dobře připravily. Vybraly si pěkné básničky a bylo těžké
rozhodnout, kdo v soutěži vyhraje.
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Matematická Pythagoriáda
Dne 20. 2. 2014 proběhla na naší škole matematická Pythagoriáda pro
žáky 5. -8. ročníku. Žáci řešili 15 úloh, za každou správně vyřešenou úlohu
získali 1 bod. Úspěšným řešitelem je ten žák, který získá 9 a více bodů.
Soutěže se zúčastnilo 9 žáků z 5. ročníku, 6 žáků ze 6. ročníků, 8 žáků
ze 7. ročníku a 7 žáků z 8. ročníku. Úspěšnými řešiteli se stali: Tomáš
Novosad ze 6. ročníku s 9 body a Magdaléna Polcarová z 8. ročníku, která
získala také 9 bodů, kteří se v květnu tohoto roku zúčastní okresního kola
Pythagoriády v Přerově.

Okresní kolo Dějepisné olympiády
Konalo se s tématem „Město v proměnách času“. V kategorii D se
umístil na 5. místě a postoupil do krajského kola Jan Dolák (9.třída),
na 15. místě se umístil Václav Dolák (8. třída).

Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce
V kategorii I.A se na 13. místě umístila Aneta Kurfürstová (7. třída),
v kategorii II.A se na 16. místě umístila Michaela Tomková (9. třída).

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
V I. kategorii se na 19. místě umístil Jan Dolák (9. třída) a na 28. místě
se umístila Magdaléna Polcarová (8. třída).

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
V kategorii C se umístil na 5. místě Jan Dolák (9. třída).

Finále soutěže Naší přírodou
V oboru společenstva vodního prostředí, kategorie mladší žáci,
se na 3. místě umístila Michaela Burešová (7. třída) a v oboru společenstva
polí, luk a pastvin, kategorie mladší žáci, se na 3. místě umístila Aneta
Kurfürstová (7. třída).

Krajské kolo Dějepisné olympiády
V kategorii D se umístil na 21. místě Jan Dolák (9. třída)

RNDr. Josef Hájek,
ředitel
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Soutěž o nejhezčí předzahrádku a květinovou
výzdobu oken a balkónů
Soutěž se uskuteční během měsíce května/června. Přesné datum
a podrobné informace budou s předstihem vyhlášeny místním rozhlasem
a uveřejněny v kabelové televizi.

Soutěž „Studňa sróbená“
Obec Soběchleby, pod záštitou Mikroregionu Záhoří-Helfštýn,
vyhlašuje výtvarnou soutěž a soutěž o maketu na námět „Studňa
sróbená“.
Ve výtvarné soutěži můžete malovat, vyrábět z papíru či jiných
materiálů, je to jen na Vás. V soutěži o maketu je však výrobním
materiálem pouze dřevo a minimální velikost makety činí 30cmx30cm.
Výtvarná soutěž i soutěž o maketu budou vyhodnoceny samostatně.
Ve výtvarné soutěži pak rozlišujeme tyto věkové kategorie: I. 3–6 let,
II. 7-10 let, III. 11-15 let, IV. 16 let a více.
Termín odevzdání Vašich výkresů, výrobků a makety je do
8. srpna 2014 na OÚ Soběchleby. Výsledky soutěže budou vyhlášeny
v neděli 17. 8. 2014 na hodových
oslavách „Soběchlebské hody včera
a dnes 2014“, které budou probíhat
v termínu 15. – 17. 8. 2014. Odborná
porota se bude skládat ze zástupců
ZŠ a MŠ Soběchleby, zástupce Rady
obce Soběchleby a zástupce Mikroregionu Záhoří-Helfštýn.
Tímto
všechny
srdečně
zveme na hodové oslavy a zároveň
Vás vyzýváme k účasti v soutěži.
Ukažte svou kreativitu a získejte
věcné i finanční ceny.
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Znáte naši obec?
Pokud máte doma publikaci 645 let obce Soběchleby a 660 let Simře,
nebude to pro Vás žádný problém.
1. Jak se jmenoval první kronikář?
a) Jindřich Gregor
b) František Vinklar
c) František Pospíšil
d) Viktor Kičmer
2. Ke kterému roku se datuje první písemná zmínka o obci Soběchleby?
a) 1402
b) 1353
c) 1368
d) 1398
3. Kde byl původně postaven pomník obětem 1. světové války, který je
nyní na návsi?
a) u kostela
b) u občanské záložny
c) u hřbitova
c) u obecní pastušky
4. Kdy se začal budovat obchodní dům v Soběchlebích?
a) 1954
b) 1955
c) 1956
d) 1957
5. Kdy bylo započato se stavbou budovy MNV?
a) 1968
b) 1969
c) 1970
d) 1971
6. Kdy proběhlo slavnostní otevření současné ZŠ?
a) 4. září 1991
b) 4. září 1992
c) 4. září 1993
d) 4. září 1990
7. V kterém roce byla zahájena stavba vysokotlakého plynovodu?
a) 1993
b) 1994
c) 1995
d) 1996
8. V kterém roce proběhlo slavnostní předání projektu „Revitalizace okolí
kostela“?
a) 2008
b) 2009
c) 2010
d) 2011
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9. Od kterého roku vyučuje ZŠ podle vlastního vzdělávacího
programu Makovice?
a) 1. 9. 2006
b) 1. 9. 2009
c) 1. 9. 2008
d) 1. 9. 2007
10. V kterém roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů 100. výročí
založení?
a) 1990
b) 1991
c) 1992
d) 1993
11. Jaké datum je oficiálně považováno za den založení TJ Sokol?
a) 12.9.1920
b) 1.1.1993
c) 1.1.1925
d) 18.5.1930
12. Kdy proběhlo slavnostní otevření současného fotbalového hřiště?
a) 1959
b) 1960
c) 1961
d) 1957
13. Který z uvedených nepatřil mezi zakládající členy Myslivecké
společnosti Soběchleby v roce 1950?
a) Antonín Janota
b) Bedřich Páral
c) František Vymětalík
d) František Kolář
14. Kdy vznikl spolek včelařů, kteří se dříve sdružovali ve spolku
v Lipníku a začali se sdružovat kolem Soběchleb?
a) 3.12.1958
b) 5.5.1957
c) 1.1.1959
d) 3.11.1958
15. Kdy byla schválena samostatná rybářská organizace
v Soběchlebích?
a) 1990
b) 1991
c) 1993
d) 1992

Vyhlašujeme soutěž!!! Pokud víte správné odpovědi, neváhejte, a zašlete je
na emailovou adresu podatelna@sobechleby.cz nebo písemně doneste na OÚ
v Soběchlebích do 30.4.2014. Ze správných odpovědí bude starostou obce
vylosován vítěz, který získá dárkový balíček a bude vyhlášen místním
rozhlasem a v kabelové televizi.
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Anketa ze školičky
Dne 31. března 2014 jsme se vydali do místní školky, abychom dětem
položili několik otázek.
1. Čím bys chtěl/a být až vyrosteš? Jaké povolání bys chtěl/a dělat?
Ráďa Dohnal: hasič
Daneček Regec: policajt
Jája Jiříček: hasič
Eliška Kelarová: zubařka
Jonášek Kučera: policajt
Adámek Proček: policajt
Vítek Dohnal: kombajnista
Vašík Libosvár: traktorista
Blaženka Jiříčková: doktorka
Adélka Vrubelová: chytačka psů a koček
Natálka Galasová: zdravotní sestra
Ondrášek Kocián: jezdit s „džonem“
Natálka Pírková: umývat nádobí
Emička Ljaško: princezna
2. Jakou pohádkovou postavičku máte nejraději? Co se Vám na ní
nejvíc líbí?
Eliška Kelarová: Maková panenka, líbí se mi její sukýnka.
Sára Kratochvílová: pohádka O perníkové chaloupce, líbí se mi Jeníček
a Mařenka.
Blaženka Jiříčková: Červená karkulka, její červený čepeček a je hodná.
Matýsek Procházka: drak, protože chrlí oheň.
Ráďa Dohnal: Blesk McQueen, protože je rychlý.
Vašík Libosvár: krtek, protože je hodný.
Jája Jiříšek: krtek, je hodný.
Vítek Dohnal: krtek, je hodný a dělá díry a tunely.
Elenka Hlaváčová: víla Amálka, líbí se mi její věneček.
Natálka Galasová: Madagaskar.
Klárka Vymětalíková: Kung Fu panda.
Kačenka Václavíková: Locika, protože je krásná.
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Emička Ljaško: Shrek, protože je zelený.
Dominička Václavíková: Sofie, její modré šaty.
Ondrášek Kocián: Pat a Mat, líbí se mi, jak míchají beton.
Karolínka Otavová: princezna, Kráska a zvíře.
Adélka Vrubelová: víla Zvonilka, protože zažívá dobrodružství.
Natálka Pírková: Šmoulinka, protože je hezká.
3. Co se dělá o Velikonocích?
Eliška Kelarová: Velikonoční zajíček nosí dárečky.
Vítek Dohnal: na Velikonoce se barví vajíčka.
Jája Jiříček: dávají se vajíčka.
Kačenka Václavíková: barvíme vajíčka.
Ondrášek Kocián: malujeme vajíčka, kluci mlátijou holky tatarem po
prdeli.
Klárka Vymětalíková: peče se beránek.
Natálka Pírková: malují se vajíčka, vyrábí se věneček.
Matýsek Procházka: holky se tatarují, aby měly štěstí a zdraví.
4. Na co se nejraději díváš v televizi?
Filípek Škrabal: nejraději se dívám na hasiče, mám doma i hasiče
s policajtama na DVD.
Ráďa Dohnal: na letadla a Toma a Jerryho.
Matýsek Procházka: na Bleska McQueena, Toma a Jerryho a Pána
prstenů.
Eliška Kelarová: na Amálku, Včelku Máju a Toma a Jerryho.
Sára Kratochvílová: na Šmoulíky a Tři oříšky pro popelku.
Blaženka Jiříčková: na Šmoulíky.
Jája Jiříček: na Šmoulíky.
Terezka Hradilová: na princezny a Toma a Jerryho.
Víťa Dohnal: na Včelku Máju.
Míša Frolka: na Včelku Máju.
Vašík Libosvár: Sudá a lichá.
Filípek Rakovský: na Želvy ninja a Včelku Máju.
Jonášek Kučera: na Bleska McQueena.
Adámek Proček: na Bleska McQueena.
Kačenka Václavíková: na večerníček.
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Natálka Galasová: na Madagaskar.
Ondrášek Kocián: na Madagaskar a Ovečku Shaun.
Klárka Vymětalíková: na Madagaskar a krtečka.
Anetka Koutná: na princeznu Sofii.
Emička Ljaško: na Flinsteonovi.
Adélka Vrubelová: na princeznu Sofii.
Tomášek Vaverka: na Spider-mana.
Dominička Václavíková: na medvídka Pú.
Natálka Pírková: na Šmoulíky.
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OMALOVÁNKA PRO DĚTI 
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Plán společenských akcí v obci Soběchleby v měsících
duben – červenec 2014
2014
Duben
Duben
16. duben
30. duben

Výtvarná dílna ZŠ
Tradiční klapotání nahrazující zvony
Velikonoční zajíčkování
Pálení čarodějnic

9. květen

Májové oslavy

7.,15. květen
11. květen
Květen
Květen
30. květen
1. červen
Červen
Červen
26. červen
27. červen
27. červen
28. červen

Besídka pro maminky
Vítání občánků
Andersenova noc
Výstava výtvarných prací
Den dětí ve školce
Dětský den
Rybářské závody
Hudební besídka
Rozloučení s předškoláky a noc v MŠ
Pyžamkový den
Rozloučení s 9. třídou
Turnaj v malé kopané

ZŠ
Farnost
MŠ
MŠ
KŠKMT,SDH,
Obec,TJ Sokol
MŠ
Obec
ZŠ
ZŠ a MŠ
MŠ
SRPŠ
RS
ZŠ
MŠ
MŠ
Obec, ZŠ
TJ Sokol

Redakce: Galasová Andrea, Jančeková Michaela
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