SOBĚCHLEBSKÝ
ZPRAVODAJ
Vydává Obec Soběchleby.

Číslo 2/2014

duben – červenec 2014

Vážení čtenáři,
v dnešním úvodníku Vás budu krátce informovat o činnosti
od posledního vydání zpravodaje obce.
Stěžejní událostí bylo červnové zasedání zastupitelstva obce, které
mimo jiné projednalo zprávu o činnosti komise školství, kultury,
mládeže, tělovýchovy a občanských záležitostí, schválilo účetní závěrku
za rok 2013 a závěrečný účet obce za rok 2013 – celkové příjmy obce
včetně dotací činily 12 316 399,44 Kč, výdaje 10 976 621,46 Kč, rozdíl
v částce 1 339 777,98 Kč byl v převážné výši použit na splácení půjček
a úvěrů.
Dále zastupitelstvo schválilo výsledky přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013 – několika denní kontrolu uzavřeli pracovníci
Krajského úřadu Olomouckého kraje výrokem, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru ve výši 250 000 Kč
na dofinancování projektu přestavby a přístavby fotbalových šaten
TJ Sokol Soběchleby, jejichž prostory několikrát ročně využívá i obec.
TJ Sokol nestačily finanční prostředky, které obdržela ze Státního
zemědělského a intervenčního fondu přes dotační program Leader MAS
Záhoří-Bečva, od obce Soběchleby, ZD Záhoří Soběchleby a dalších
sponzorů na uhrazení výdajů na výše uvedený projekt. Nezisková
organizace TJ Sokol měla v záměru co nejrychleji vyřídit úvěr,
aby mohla uhradit dlužnou částku dodavateli stavby. Podmínky
ke schválení úvěru jsou pro neziskové organizace velmi tvrdé a časově
náročné. Vysoké úroky by vedly k dalšímu zadlužování organizace.
Proto se obec na základě žádosti TJ Sokol Soběchleby a v souladu
s nabídkou České spořitelny, a.s., rozhodla přijmout úvěr na úhradu
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dlužné částky. Česká spořitelna nabídla výhodné podmínky úvěru –
úroková sazba činí 1,89 % ročně. TJ Sokol bude splácet obci úvěr
měsíčními splátkami na základě smlouvy o zápůjčce.
V dalším bodu programu zastupitelstvo schválilo zřízení
věcného břemene k umístění inženýrských sítí na pozemcích p.č. 776/1
a p.č. 776/2 pro budoucí rodinný domek, který bude stát na pozemku
p.č. 473/6 na protější straně školy u silnice vedle RD manželů
Volfových.
Zastupitelstvo také schválilo prodej pozemku p.č. 88/2
okolo bytovky č.p. 154, prodej domu č.p. 56 včetně přilehlých pozemků
a vyjádření k převodu pozemků p.č 885/1 a 885/2 do majetku obce.
Od dubna tohoto roku se v naší obci uskutečnilo mnoho různých
akcí. Obec se zapojila do soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje
2014, ve které získala ocenění za bohatý spolkový život v obci.
Připravili jsme tradiční Májové oslavy, přivítali jsme nové občánky
a slavnostně jsme se rozloučili s absolventy základní školy. Velmi
úspěšnou akcí bylo červencové setkání obcí Mikroregionu Záhoří –
Helfštýn. Odměnou za naše snažení v tomto období byla hojně
navštívená společenská akce „Soběchlebské hody včera a dnes 2014“,
která se letos v tomto rozsahu uskutečnila již po páté.

Jaromír Dohnal
starosta obce
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Duben ve školce
V úterý 1. dubna byla pro děti ve školce připravena keramická
dílnička, kde si děti vytvořily misečky ve tvaru kytičky pro své
maminky k Svátku maminek.
Hned druhý den, ve středu 2. dubna, navštívily děti ZUŠ
v Lipníku nad Bečvou, kde se konal výchovný koncert „Simpsonovi“.
Děti se zde seznámily s mnoha hudebními nástroji a zazpívaly si.
Ve středu 16. dubna děti ve školce, ihned při příchodu, přivítal
velikonoční zajíček s překvapením pro děti. Děti si mohly vybrat
velikonoční balíček a pleteného zajíčka nebo včeličku. Děti měly
ze zajíčka velký zážitek, a kdyby to bylo možné, nejraději by si ho
ve školce nechaly celý rok.
Ve středu 30. dubna se zahrada MŠ proměnila v hluboký
začarovaný les, kde se na čarodějný rej slétli samé čarodějnice
a čarodějové. Čarodějnice a čarodějové prokázali své dovednosti
v několika úkolech. Například v letu na koštěti, přenášení kouzelného
lektvaru, hodu na pavouka a jiné. Za své dovednosti získávali odměnu
a diplom. Abychom vyhnali zlo, které u nás nechceme, spálili jsme
čarodějnice, které si děti doma vyrobily, a společným zaklínadlem se
nám to snad podařilo. No a potom jsme ještě opékali špekáčky, hráli si
a povídali. Domů jsme se vydali až za tmy.
Tomášková Eva
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Májové oslavy
Dne 9. 5. 2014 se v naší obci uskutečnily tradiční Májové
oslavy. Začátek byl v 19:00 řazením průvodu na dolním konci obce.
Odtud vyšel lampionový průvod za doprovodu dechové hudby Kornet
až na výletiště TJ Sokol. Součástí průvodu byl také pietní akt u pomníku
padlých. Na výletišti byl připraven táborák, vystoupení dětí z místní
MŠ, vystoupení Progress mini a samozřejmě bohaté občerstvení. Dále
také byly připraveny hry pro děti jako slalom na odrážedle, skákání
v pytli nebo chytání rybiček. Hlavním bodem večera pak bylo kácení
máje a ohňostroj, po kterém následovala diskotéka až do ranních hodin.
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Vítání občánků
Vítání občánků se konalo 10. května 2014 v obřadní místnosti
OÚ v Soběchlebích. Slavnostní projev pronesl místostarosta obce
Soběchleby – Ing. Pavel Novotný. Vystoupily zde děti z mateřské školy,
na housle zahrála Kamila Jančíková a zazpívala Lenka Zapletalová.
Mezi nové občánky bylo přivítáno 6 dětí - Natálka Kotasová, Davídek
Zámorský, Lukášek Jančík, Sabinka Mandátová, Viktorka Bušková
a Matěj Hlaváč. Maminky dostaly kytičku a převzaly dětem drobné
dárky s pamětním listem.

Květen ve školce
Květen patřil především přípravám na Besídku pro maminky,
protože slavily svůj svátek. A tak jsme nacvičovali a nacvičovali.
Děti z oddělení „Koťátek“
měly besídku ve středu 7. května
a zahrály pro své maminky pohádku
„O lesní chaloupce“. Děti z oddělení
„Sluníček“ ve čtvrtek 15. května
hrály také pohádku „Májová
pohádka“. Potom jsme maminkám
rozdali přáníčka a dárečky, poseděli
u výborného cukroví, kávy a čaje
a užili si sváteční atmosféru.
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V pátek 9. května jsme vystupovali na Májových oslavách
v Soběchlebích a v neděli 25. května v Žákovicích s tanečkem k písni
„Sluneční“ od Reflexů.
V pátek 30. května jsme oslavili Den dětí na zahradě MŠ, kde
za námi přijel pan policista Jordanov s policejním autem, které jsme si
mohli prohlédnout, sednout do něj, vyzkoušet si policejní oblečení,
pistoli, obušek, megafon a udělat si otisky prstů. Tento den měl u dětí
obrovský úspěch a v tento den chtěl být každý kluk povoláním policista.
Tomášková Eva

Burza knih
Komise školství, kultury, mládeže, tělovýchovy a občanských
záležitostí a místní knihovna uspořádaly dne 31. 5. 2014 burzu knih.
Bylo zde možné zakoupit knihy
určené k vyřazení z místní knihovny
za symbolickou cenu 1 – 10 Kč.
Zároveň mohli občané přinést
knihy, které již doma nepotřebují,
a ty byly určeny rovněž k prodeji.
Krásný výtěžek 3 014,-Kč poputuje
na rozšíření knihovního fondu
místní knihovny. Podobná akce se
v budoucnu jistě uskuteční znovu.
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Dětský den
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Soběchleby
ve spolupráci s Obcí Soběchleby uspořádali v neděli 1. června v areálu
místního koupaliště zábavné odpoledne při příležitosti oslavy
Mezinárodního dne dětí.
Letos jsme se přenesli v čase a vrátili
do dob dávno minulých, protože
k nám se svým programem přijela
skupina historického a scénického
šermu Non Sancti z Olomouce.
Příchozí vítal do detailu vybavený
dobový tábor z 15. století. Každý tak
mohl nahlédnout třeba do zbrojnice
a osahat si všelijaké dýky, meče, štíty a mnoho jiných zbraní. Další
zajímavostí byly ukázky starých řemesel jako například zpracování vlny
a kůže. Členové (a také jedna členka) souboru v historických kostýmech
trpělivě odpovídali na zvídavé otázky návštěvníků a hlavně se věnovali
malým účastníkům akce. Pro děti byly totiž připraveny velmi zajímavé
hry, takže kdo chtěl, mohl si vyzkoušet psát brkem, vrhat slaměným
věnečkem nebo podkovou, sekat bramboru mečem či bojovat obuškem.
Veliký úspěch ovšem měl vrh sekerami a střelba z luku.
Některým se tyto disciplíny tak zalíbily, že je navštěvovali stále
dokola a na konci akce již byli zdatnými lukostřelci a vrhači.
Samozřejmě, že mnozí dospělí neodolali a také se her aktivně účastnili.
Hlavním bodem programu bylo vystoupení zvané Blossfechten,
což bylo pásmo několika šermířských soubojů s rozličnými zbraněmi
doprovázené výkladem.
Báječný program skvěle
doplňovaly dobroty z grilu a příjemné posezení, takže jsme domů
odcházeli nadšení a kupodivu také
bez jakýchkoliv šrámů nebo zranění.
Novotná Zdeňka
-7-

Vesnice roku 2014
Dne 19. 6. 2014 v 14:00 přijela do naší obce komise pro
hodnocení Vesnice roku 2014. Členy hodnotitelské komise byli zástupci
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva
životního prostředí, starostové obcí Hradčany a Radslavice, zástupce
Olomouckého kraje a další.
V prostorách KD byla připravena výstava fotek ze spolkového
života, z výstavby a budování obce. Prezentovali se zde i spolky – TJ
Sokol, SDH, Myslivecký spolek, Včelařský spolek, dále ZŠ a MŠ
Soběchleby nebo výrobky (pačvork) místní občanky paní Anny
Zámorské. Jednotliví zástupci spolků pak dostali slovo i v průběhu
představování obce starostou obce, panem Jaromírem Dohnalem.
Představení obce mělo předem
daný čas na svou prezentaci, a to 90
minut. Hodnotitelská komise byla už při
vjezdu do obce přivítána obecními
pracovníky. Před KD na ně čekali žáci
ZŠ, dva z nich je pak přivítali v krojích
a nabídli jim chléb se solí. Jako dárek
každý člen komise obdržel Záhorský
chléb, Soběchlebský med od místních
včelařů a publikaci o obci. Následovalo vystoupení žáků základní školy
Soběchleby. Pak už se přešlo k samotnému představení obce –
současnost, historie, bohatý spolkový život, činnost ZŠ a MŠ,
spolupráce se ZD, společenské akce roku 2013, investiční akce roku
2013, životní prostředí, realizace projektů. Celá prezentace obce byla
provázena projekcí fotek. Prezentace obce byla završena průjezdem
obcí.
Soběchleby, kde to je?
Kdo to neví, lituje.
Soběchleby, tu je klid.
Každý by chtěl u nás žít.
Soběchlebská vesnice,
líbí se nám nejvíce.
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Ukončení fotbalové sezony mládeže TJ Sokola Soběchleby
V pátek 20. června 2014 jsme se s hráči sešli při ukončené.
A že bylo na co vzpomínat. V sezoně jsme skončili na druhém místě
ve skupině a o neměřitelný kousek jsme nepostoupili na finálový turnaj.
Na podzim jsme nad účastí ve finále vůbec nepřemýšleli a nakonec nám
uteklo o 0,06 bodu po propočtení koeficientů. V podstatě rozhodl jediný
zápas v celé dlouhé sezoně. Můžeme zde hodnotit celý výsledek,
ale nám jde spíš o dílčí kroky a osobní zlepšení jednotlivých hráčů a tím
i celého týmu. Máme za sebou nejlepší jarní část soutěže v porovnání
všech soupeřů.
Tým mladších žáků obsadil páté místo v okresní soutěži. Zde se
výsledku výrazně dotkla skladba jednotlivých týmů. Vesnické mužstva
naší úrovně skládají hráče z různých věkových úrovní, kdežto městské
kolektivy jsou složeny z hráčů jednoho ročníku. Pokud vezmeme,
že čerpáme hráče z jedné
základní školy, která má
celkem do 130 žáků, tak
celá pětina jich u nás hraje
fotbal. Ve městech se tato
úroveň dotýká 5%. Ale
každá základka tam má 300
žáků a víc. A ve srovnání
vesnic jsme byli druzí
za Troubkami. Patří velký
dík rodičům a samotným
dětem, že s námi tráví svůj
čas.
Ale zpět k ohni. Na něm jsme si opekli buřty od sponzorů.
Od vedení oddílu jsme měli kofolu a sladkosti. Každý hráč dostal
děkovný diplom za reprezentaci oddílu, medaili a zvláštní ocenění
za své dovednosti. Nejvíc cen posbíral Dominik Matula – jako nejlepší
střelec a nejlepší spoluhráč. Toho tradičně volí sami hráči mezi sebou.
A je vidět, že se stává vzorem mladších. Je to slyšet na střídačce.
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Sezonu jsme definitivně ukončili 28. června zápasem
proti Dolnímu Újezdu. Šlo o přátelské utkání všech věkových kategorií
v rámci Turnaje v malé kopané. Terezka Skalská má za sebou
tréninkový den výběru hráček do 11 let v Olomouci. Byla vybrána
z děvčat hrajících soutěže Olomouckého kraje. Další kolo se uskuteční
v Uherském Hradišti. Hráči Martin Skalský, Dominik Matula a David
Sedlák byli vybráni jako naši adepti pro reprezentaci ve výběru
nejlepších hráčů Olomouckého kraje. V srpnu absolvují nominační
trénink. Přejeme všem úspěch a postup do dalších výběrů a nominací.
Je to doklad dobré hráčské a trenérské práce v našem oddílu a zároveň
motivace pro mladé hráče. Velice si toho vážíme.
A kdo teda reprezentoval TJ Sokol Soběchleby v sezoně
2013/2014? Byli to: Michail Zosimov – gólman sezony, střídající
gólman/pes obranář Petr Volf; obranné pilíře Filip Sehnal, David Sedlák
a Terezka Skalská; v záloze hru tvořili Dominik Matula a Martin
Skalský; v útoku kanonýr Junior - Pepa Vaculík a nejlepší hlavičkář
Danek Kolář. Nelze vynechat střídačku, kde čekali na svůj čas Vojta
Dvorský, Adam Kratochvíl a Martin Macek. Z mlaďochů ročníku 2006
si zahráli ještě David Návrat a Áďa Hanák, který se hned po nasazení na
jaře blýskl třemi góly. Za mladší žáky kopali navíc Martin Mikulík
(záloha), Adam Kratochvíl (obrana), David Volf (gólman) a Tomáš
Zámorský (obrana).
Věříme v pokračování úspěšné éry a očekáváme los sezony
2014/2015. Děkujeme všem za podporu a fandění. Nebýt obětavých
a fandících rodičů a přátel, tak by takovéto výsledky nepřišly. A právě
pro ně jsme uspořádali Setkání
rodičů a přátel fotbalu v sobotu
8. srpna. Zahráli jsme si srandamač a zkusili dovednostní
soutěže. A pak už se vrhneme
do tréninků na příští sezonu
2014 až 2015. Ještě jednou díky
za podporu a fandění.
Za trenéry Martin Mikulík
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Rybářské závody
Tímto způsobem bychom Vám chtěli říct pár slov za Rybářskou
organizaci Soběchleby. Dne 21. 6. 2014 jsme uspořádali pro nás už
tradiční rybářské závody na rybníku Makča, kterých se zúčastnilo
38 závodníků a z toho bylo 9 dětí.
Pro všechny závodníky
i širokou veřejnost jsme
připravili za pomoci našich
sponzorů bohatou tombolu,
grilované makrely, klobásky
a další bohaté občerstvení.
I letos nám počasí přálo, i když
to z rána tak nevypadalo.
Z našeho pohledu můžeme tuto
akci považovat za vydařenou
a chtěli bychom poděkovat jak závodníkům, kteří se zúčastnili,
tak široké veřejnosti, která nás přišla podpořit a už teď se těšíme
na příští rok, že se na Makči zase všichni společně potkáme.
Samozřejmě velké dík patří pořadatelům a lidem, kteří nám
pomohli a nějakým způsobem se podíleli na uspořádání této akce.
Petrův zdar
Rybáři Soběchleby
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Červen ve školce
Poslední měsíc školky před dlouhými prázdninami …
Ve čtvrtek 19. 6. jsme jeli na výlet do ZOO Lešná. Počasí nám
přálo, sluníčko svítilo, a tak jsme viděli všechna zvířátka, pohráli si
na všech prolézačkách a houpačkách, a dokonce se i svezli vláčkem.
Výlet jsme si krásně užili.

A protože se blížil konec školního roku a naši školáčci se
chystali po prázdninách do školy, nezbývalo nám nic jiného, než se
s nimi rozloučit, i když neradi .
Tak jsme se sešli ve čtvrtek 26. 6. odpoledne na zahradě MŠ,
kde pro nás rodiče dětí připravili posezení a pohoštění, které bylo pro
všechny milým překvapením. Program pro děti měl připravený Pepíno
Prcek se svými hrami a soutěžemi. Po zábavné části následovala
vážnější část a to pasování na školáky. Školáci se posadili do křesla.
Pepíno Prcek je pasoval na školáky, školáci vykročili pravou nohou
na červený koberec, který přešli a na konci si museli chytnout svou
bublinu pro štěstí. Paní učitelky předaly školákům dárečky a Pepíno
Prcek ještě vykouzlil hračku z nafukovacího balónku. Potom se opékalo,
povídalo a všichni si užívali slavnostní a dojemnou atmosféru, která
na všechny doléhala. Jakmile se začalo stmívat, děti se rozloučily se
svými rodiči, jelikož je ještě čekalo spinkání ve školce. Děti si
nachystaly své spacáky, polštářky a oblíbené hračky. Jenže děti měly
za den spoustu zážitků a dojmů, proto nebylo jednoduché je uložit.
A přeci ještě čekaly na skřítky, o kterých si už celý měsíc povídaly.
Tak se šlo tedy ještě s baterkami pátrat po skřítcích. Děti ví, že skřítci
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jsou plaší, proto v naprosté tichosti se vydaly na zahradu. Pátraly,
pátraly, kde se dalo. Prošly všechna zákoutí, keře, stromy, ale na skřítky
nenarazily. Narazily však na poklad, který na zahradě zakopaný
nenechal nikdo jiný, než skřítci. Pak už opravdu byli všichni unaveni,
a jakmile se osprchovali a ulehli, brzy bylo slyšet jemné chrupkání.
V pátek, druhý den ráno, se děti příjemně probudily a vůbec se
z pyžamek nesvlékaly. Měly ještě poslední den „pyžamkový“.
V pyžamkách si šly dokonce na zmrzlinu.
Tímto jsme ukončili školní rok 2013/2014 v naší školce.
Eva Tomášková

Soutěž o nejhezčí předzahrádku
Dne 28. 6. 2014 se v naší obci uskutečnila soutěž o nejhezčí
předzahrádku. Odborná komise, která hodnotila předzahrádky, se
skládala ze zástupců Základní školy, Komise školství, kultury, mládeže,
tělovýchovy a občanských záležitostí, Zastupitelstva obce a z řad
občanů.
Komise procházela obcí v době od 9:00 do 11:00 a hodnotila
nazdobené předzahrádky, květinové závěsy a výzdobu oken, skalky,
i celkový vzhled okolí domu. Výherci obdrželi poukazy na nákup zboží
v místním obchodě MTM Bezuchov.
Vyhodnocení:
1. místo - manželé Tomáškovi (č.p. 210)
2. místo – rodina Galasova (č.p. 155)
3. místo – Eva Pešáková (č.p.154)
- 13 -

Prázdninový fotbalový kemp
První týden prázdniny se kluci z týmu kopané TJ Sokol
Soběchleby zúčastnili prázdninového fotbalového kempu na Rusavě.
Akci pořádala Okresní Fotbalová Asociace ČR a zúčastnilo se jí
jedenáct našich hráčů. Borci prožili týden tréninků, her a soutěží.
Všichni si pobyt chválili.
Za trenéry Martin Mikulík

Účast na turnaji
V sobotu 28. června v rámci Turnaje v malé kopané proběhla
série 4 přátelských zápasů mládeže TJ Sokol Soběchleby proti mužstvu
Sokola z Dolního Újezdu. Na hřiště se dostali hráči a hráčky všech
věkových kategorií.
Po dobrém výkonu jsme
všechny
zápasy
zahráli
a nakonec si děti zahrály
srandamač všichni proti všem.
Za trenéry M. Mikulík
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Setkání obcí Mikroregionu Záhoří-Helfštýn
Dne 12. července 2014 se na fotbalovém hřišti TJ Sokol
uskutečnilo 9. setkání obcí mikroregionu, kterého se zúčastnilo 12 obcí
z mikroregionu Záhoří-Helfštýn (Dolní Nětčice, Hlinsko, Horní Nětčice,
Hradčany, Lhota, Kladníky, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Radotín,
Soběchleby, Týn nad Bečvou, Žákovice), 1 obec z mikroregionu
Pobečví (Lazníky) a obec Chrzaszczyce z Polska.

Slavnostní nástup
Prezentace obcí proběhla v 10:30. Hry pak začaly od 11:00.
V samostatné disciplíně, vaření, měli soutěžící za úkol uvařit fazolový
kotlík. Vyhodnocení probíhalo v 12:30. Vyhlášení vítězů soutěží
proběhlo v 16:00.
Pro soutěžící bylo připraveno 9 disciplín:
- Vědomostní kvíz
- Slalom s míčem
- Hasiči vpřed
- Popadni a jeď
- Příprava na zápas
- Neváhej a plav
- Soběchlebská anakonda
- Přenos zraněného
- Najdi jehlu v kupce sena.
Neváhej a plav
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Počasí bylo krásné a snad všichni účastníci setkání byli
spokojeni. Pro děti byl připraven skákací „statek“ a malování na obličej.
Návštěvníci si pak mohli pochutnat na grilované klobáse nebo steaku,
pivu a dalším občerstvení.
Uskutečnění her předcházely dlouhé přípravy, do kterých se
zapojili Tělovýchovná jednota Sokol, Sbor dobrovolný hasičů, Komise
školství, kultury, mládeže, sportu, tělovýchovy a občanských záležitostí
a mnoho dalších z řad občanů, kterým tímto děkujeme.

Slalom s míčem
Příprava na zápas

Soběchlebská anakonda
Hodnocení gulášů
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Z činnosti základní školy v Soběchlebích
Exkurze do studia České televize v Ostravě
Dne 3. 4. 2014 se 8. třída vydala na cestu do ČT Ostrava.
Zajímalo nás, jak se „dělá televize“. Navštívili jsme dvě studia, režijní
komplex a střižnu. Ve studiu ČT Ostrava se natáčely například pohádky
Tajemství staré bambitky, Dvanáct měsíčků, připravují zde pořady
Na stopě, Bludiště, Sama doma, Zajímavosti z regionů a další. Měli
jsme možnost vidět v provozu i čtečku, kterou používají moderátoři
zpráv. V televizním vysílání působí prostory studia velké, ale sami jsme
viděli, že ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Bylo pro nás velmi
zajímavé podívat se na tvorbu televizních pořadů „z druhé strany
obrazovky“.

Den s Českou armádou – návštěva vojáků 73. tankového
praporu Přáslavice
Dne 9. 4. 2014 navštívili naši základní školu vojáci
73. tankového praporu Přáslavice, kteří měli pro naši školu připravený
neobvyklý a velmi atraktivní program.
Na prvním stanovišti na chodbě školy předváděli ukázky první
pomoci, jak zastavit krvácení a jak provádět resuscitaci, což si mohli
žáci prakticky vyzkoušet. Na druhém stanovišti byl umístěn nákladní
vojenský automobil, kde si žáci vyzkoušeli, jak správně a rychle
nastoupit a vystoupit na korbu, vyzkoušeli si také, jaké je to sedět
za volantem vojenského nákladního speciálu. Na třetím stanovišti si žáci
vyzkoušeli „hledání min“ - skrytých kovových předmětů v terénu.
V tělocvičně pak vojáci provedli se žáky tělesná cvičení, předvedli jim
ukázky sebeobrany a procvičili s nimi prvky sebeobrany ve dvojicích.
Na posledním stanovišti měli žáci možnost si prohlédnout a osahat
různé ruční zbraně a vyzkoušet si komunikaci prostřednictvím
vysílaček.
Jak se shodli žáci i učitelé, jednalo se o jednu z nejlepších akci
pro žáky školy „všech dob“ a všichni by si ji rádi v budoucnosti určitě
zopakovali.
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Den Země
Dne 2. 5. 2014 jsme uspořádali na naší škole projektový den
ke Dni Země. Den Země připadá každoročně na 22. dubna a má
upozornit na dopady ničení životního prostředí. Celý den jsme pojali
formou soutěže družstev, kdy v každém družstvu byli žáci od 1. do 9.
třídy. První hodinu soutěž probíhala v prostorách školy, kde jednotlivá
družstva plnila dva úkoly: žáci prvního stupně v rámci soutěžních
družstev malovali plakát ke Dni Země, ti starší z druhého stupně měli
za úkol připravit název, slogan a text reklamní kampaně propagující pití
kohoutkové vody oproti pití vody balené v PET lahvích.
Pak jsme se všichni vydali na hřiště, kde začala soutěž družstev
v přírodě. Pro žáky bylo v terénu připraveno celkem 8 soutěžních
stanovišť, na kterých plnili tyto úkoly – třídění odpadů, rébusy,
poznávání stop zvěře, přenos hnízda s „vejcem vzácného druhu ptáka“,
hod „odpadků“ do koše, přiřazování listů ke stromům, bludiště
s křížovkou s bezobratlými živočichy, poznávání přírodních a umělých
věcí poslepu hmatem, sázka na počet správných odpovědí.
Na jednotlivých stanovištích pomáhali vyučujícím žáci 9. třídy.

Květinový den - český den proti rakovině
Dne 14. 5. 2014 se naše škola zapojila (jako každoročně)
do veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Hlavním tématem byla v letošním
roce prevence rakoviny plic. Podařilo se vybrat 2215 Kč, tato částka
byla zaslána na účet organizátora sbírky - děkujeme všem dárcům, kteří
zakoupením kvítku měsíčku lékařského sbírku podpořili!

Exkurze do Brna – návštěva muzea Anthropos a Hvězdárny
a planetária Brno
Dne 19. 6. 2014 se žáci 2. až 6. třídy vydali do Brna na exkurzi,
která se uskutečnila za podpory SRPŠ a z finančních prostředků
získaných sběrem papíru. Co se žákům nejvíce líbilo, se dozvíte
z příspěvku žáka 2. třídy Vojtěcha Procházky:
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„Nejvíc se mi líbilo
planetárium. Protože měli velmi
hezký sál, ve kterém se
promítalo. Taky měli dobrý
program o výcviku astronautů.
A taky vykládali o hvězdách
a o souhvězdích. A ještě jsme
byli v pavilonu Anthropos. Měli
tam kostry mamutů a medvědů.
A měli velkého mamuta
s mládětem a jeho kostru. Také tam byly malby z jeskyní
a příbytky pravěkých lidí z kostí a slámy a kosti pravěkých lidí
a zvířat. Celý výlet se mi moc líbil.“

Jak jsme letos plavali
Ve středu 25. června žáci 2. a 3. třídy ukončili výuku plavání.
Všichni žáci dostali krásné „mokré vysvědčení“ a zadováděli si
na všech atrakcích plaveckého bazénu v Hranicích. Na závěr poděkovali
svým cvičitelům malým dárkem a slíbili, že se budou chovat ve vodě
opatrně a používat, co se na bazéně naučili. Učitelé plavání žáky
pochválili za pěkné chování.

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy
Dne 27. 6. 2014 proběhlo na Obecním úřadě v Soběchlebích již
tradiční slavnostní rozloučení
se žáky 9. třídy naší školy
za účasti starosty Obce
Soběchleby, třídní učitelky
Ivany Zapletalové a ředitele
školy Josefa Hájka.
Po slavnostním projevu pana
starosty Jaromíra Dohnala
převzali
žáci
vysvědčení,
věcný dar a pamětní list.
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Úspěchy žáků základní školy v Soběchlebích
Olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT ČR
Jan Dolák, žák 9. třídy, obsadil 6. místo v okresním kole
a 21. místo v krajském kole Dějepisné olympiády, 5. místo v okresním
kole Zeměpisné olympiády a 19. místo v okresním kole Olympiády
z českého jazyka.
Magdaléna Polcarová, žákyně 8. třídy, obsadila 6. místo
v okresním kole Pythagoriády a 28. místo v okresním kole Olympiády
z českého jazyka.
Václav Dolák, žák 8. třídy, obsadil 15. místo v okresním kole
Dějepisné olympiády.
Aneta Kurfürstová, žákyně 7. třídy, obsadila v kategorii I.A
13. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Michaela Tomková, žákyně 9. třídy, obsadila v kategorii II.A
16. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Soutěž Naší přírodou
V úterý 25. 3. 2014 výborně reprezentovaly žákyně naší
školy Michaela Burešová a Martina Učenová (obě ze sedmé třídy)
ve finálovém kole soutěže Naší přírodou na Biologické stanici
v Přerově. Žákyně obsadily 3. místa ve svých soutěžních oborech –
Michaela Burešová v oboru Společenstva vodního prostředí a Martina
Učenová v oboru Společenstva polí, luk a pastvin. Kromě věcné
odměny získala i přírodovědný zájezd, který pořádá pro finalisty
organizátor soutěže – Biologická stanice Přerov.

Školní kolo 19. ročníku vědomostní soutěž Eurorebus
Soutěž Eurorebus probíhala během celého školního roku a utkaly
se v ní jednotlivci i celé třídy z různých škol. Soutěžní otázky
vyžadovaly znalosti z oblasti geografie, historie, přírodopisu
a společenských věd, část z nich se zaměřila na aktuální světové dění.
V letošním roce se zapojila do soutěže 9. třída naší školy – na základě
výsledků školního kola postoupili do krajského kola, které se konalo
4. 4. 2014 v Olomouci, jednotlivci Michal Dohnálek, Nikola Palíková,
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Diana Zosimová a Kateřina Bočanová a třídní kolektiv, který
reprezentovali Michal Dohnálek, Nikola Palíková a Jan Dolák.
Krajské kolo 19. ročníku vědomostní soutěž Eurorebus: 3. místo
V krajském kole naše škola dosáhla velkého úspěchu – v soutěži
jednotlivců kategorie ZŠ02 (žáci 8. a 9. tříd základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) získal z celkového počtu
26 účastníků velmi pěkné 8. místo
Michal Dohnálek. Ve stejné
kategorii
třídních
kolektivů,
ve které se utkalo 50 škol (!),
vybojovali zástupci 9. třídy naší
školy Nikola Palíková, Jan Dolák
a Michal Dohnálek výborné
3. místo a postoupili do celostátního kola 6. 6. 2014 v Praze.
Celostátní kolo 19. ročníku vědomostní soutěž Eurorebus: 6. místo
v České republice a zároveň 1. místo ze všech základních škol
v České republice
V Praze dosáhli naši žáci skvělého výsledku - Michal Dohnálek,
Jan Dolák a Nikola Palíková získali vynikající 6. místo v kategorii
ZŠO2. Mezi 54 (!) účastníky třídních kolektivů postupujících
z krajských kol této kategorie se silným zastoupením gymnázií byli naši
žáci nejlepší ze všech základních škol v České republice.
Žákům naší školy Janu Dolákovi, Nikole Palíkové a Michalu
Dohnálkovi patří gratulace a obdiv, jakým způsobem se dokázali
vyrovnat s konkurencí z celé České republiky!

Česko sportuje – Olympijský víceboj
Během dubna 2014 se postupně všichni žáci školy zapojili
do plnění disciplín Olympijského víceboje pořádaného Českým
olympijským výborem. Disciplíny byly následující: skok daleký z místa,
hluboký předklon, výdrž ve shybu, hod kriketovým míčkem, běh
na 60m a běhu na 500m (žáci 1. stupně) a 1000m (žáci 2. stupně).
Úkolem bylo splnit 6 uvedených disciplín, někteří žáci navíc soutěžili
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v člunkovém běhu, hoši dělali navíc shyby na hrazdě. Žáci přistoupili
k plnění disciplín Olympijského víceboje velmi zodpovědně, ve snaze
dosáhnout co nejlepších výsledků i ti, kteří jsou osvobozeni od dlouhých
běhů, se dobrovolně vydali na trať 500 m nebo 1000 m.
Do Olympijského víceboje se nakonec přihlásilo 553 škol
a v nich 150 799 žáků. Koncem dubna 2014 byla naše škola
vyhodnocena jako jedna z nejaktivnějších škol v tomto projektu,
a proto si vysloužila 19. 5. 2014 návštěvu Olympijské hlídky v čele
s ambasadorem Olympijské hlídky vodním slalomářem Vavřincem
Hradilkem (získal stříbrnou medaili na Olympijských hrách v roce
2012, v roce 2013 se stal mistrem světa) a šermířem Alešem Deptou
(účastník Olympijských her v roce 1992, v roce 1991 získal bronzovou
medaili na mistrovství Evropy). V připraveném programu si žáci školy
kromě zábavy a tiskové konference s olympioniky mohli zasoutěžit
ve skoku z místa do dálky, v člunkovém běhu a ve sportovním kvízu.
I když Olympijský víceboj koncem května 2014 oficiálně
skončil, žáci opakovali plnění jeho disciplín, protože je to velmi bavilo,
a těší se na nový ročník Olympijského víceboje. Všem žákům náleží
poděkování za to, jak se aktivně zapojili do plnění disciplín
Olympijského víceboje.
Přerovský Deník 19. 5. 2014: Olympionik Hradilek chválil
Soběchleby. Bylo to úžasné!
Soběchleby – Olympijská hlídka v čele s vodním slalomářem
a stříbrným medailistou z Londýna přijela v pondělí do základní školy
v Soběchlebech na Přerovsku. Škola se totiž účastní celostátní akce
Olympijský víceboj, která je zaměřena na podporu sportu dětí
a mládeže.
Díky svým výsledkům se probojovala mezi patnáct nejúspěšnějších
vzdělávacích institucí v republice. Děti také mohly změřit své síly
s vrcholovým sportovcem ve člunkovém běhu a ve skoku dalekém
z místa.
„Sport se snažíme podporovat, jezdíme na atletické závody. Děti akce
opravdu chytla, mají snahu se dál v disciplínách zlepšovat," řekla Ivana
Zapletalová, garanta akce a učitelka tělesné výchovy v Soběchlebech.
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Upozornila, že během pondělního dopoledne si některé z dětí opravdu
vylepšily své časy.
Na úvod zazněla olympijská hymna
Pro vzácnou návštěvu si navíc škola připravila speciální úvod.
Po nástupu vytvořili žáci v barevných tričkách znak nejslavnější
sportovní akce – pět olympijských kruhů. S příchodem vlajkonošů
i dívky držící pochodeň navíc zazněla olympijská hymna.
„Bylo to úžasné, děti si připravily skvělý program. Je tady hezké
prostředí. Jsem z venkova, ale bohužel tam nemáme základní školu,
tak jsem chodil do města," zavzpomínal Vavřinec Hradilek.
Do školy o celkovém počtu 126 žáků ho doprovodil bývalý šermíř Aleš
Depta.
„V současné době je úloha sportu hodně důležitá, dnes je mnohem
snazší sednou si k počítačové hře než jít ven. Začínal jsem v době,
kdy sportování bylo úplně přirozené, ze školy se šlo ven, vzal se balón
do ruky. Pojetí sportu bylo úplně jiné," řekl Aleš Depta, který je zároveň
předseda klubu olympioniků Severní Morava a pravidelně se účastní
besed na školách.
„Se sportem jsem začal v jedenácti letech. Nejdříve jsem hrál fotbal,
když jsem šel z tréninku domů, uslyšel jsem v tělocvičně nějaké divné
řinčení. Nakoukl jsem tam a už to bylo," popsal své začátky.
„Sport je pro děti důležitý nejen z fyzického hlediska,
ale i z psychického. Pamatuji si, když jsem seděl v lavici po tělocviku,
tak jsem se snáz učil," uvedl dále Vavřinec Hradilek.
První ročník se setkal s obrovským zájmem, přihlásilo se na 500 škol
Do projektu se nahlásilo téměř 550 základních škol z celé republiky,
což činí až 150 tisíc žáků.
„Přihlásili jsme se náhodou. O akci nám řekl žák deváté třídy. Zdivoka
jsme to rozjeli a snažili zvládnout co nejvíc disciplín, abychom
se dostali mezi patnáct nejaktivnějších škol," přiblížila Ivana
Zapletalová.
Cílem akce je zapojit do šesti povinných disciplín co nejvíce žáků.
Disciplíny žáci plnili během měsíce dubna v hodinách tělesné výchovy,
kde výsledky zaznamenával učitel a zapisoval do internetového
systému.
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„V současné době převyšuje naše účast sto procent. Zapojili se i ti, kteří
jsou osvobozeni od dlouhých běhů a zaběhli nám," vysvětlila úspěch
školy.
Pilotní ročník soutěže je součástí kampaně Česko sportuje
pod hlavičkou Českého olympijského výboru. Nejaktivnější školy, které
budou vyhlášeny v červnu, získají poukazy na sportovní vybavení
v celkové hodnotě 300 tisíc korun.
(Další článek na webových stránkách Českého olympijského výboru:
http://www.ceskosportuje.cz/olympijsky-viceboj/clanky/vsobechlebech-dojali-skolaci-olympijskou-hlidku-necekanym-uvitanim/).

Česko sportuje - Olympijský víceboj: 3. místo v České republice
Naše základní škola patří mezi patnáct nejúspěšnějších škol
1. ročníku Olympijského víceboje a v kategorii škol s počtem od 101
do 200 žáků se umístila na 3. místě. Proto 18. 6. 2014 převzala naše
škola v prostorách Českého olympijského výboru, Benešovská 6, Praha
10 při slavnostním ceremoniálu z rukou předsedy Českého
olympijského výboru Jiřího Kejvala odměnu – šek v hodnotě 10 000 Kč
na nákup sportovního vybavení věnovaný sponzorem soutěže
společností Intersport.
Poděkování za tento úspěch náleží kromě zúčastněných
pedagogů všem žákům naší školy za úsilí vynaložené na splnění všech
disciplín pilotního ročníku Olympijského víceboje.
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Okresní kolo soutěže Hlídek Mladých zdravotníků:
3. místo v okrese
Dne 16. 5. 2014 se konalo v prostorách ZŠ Za mlýnem Přerov
okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků I. a II. stupně.
Naši školu zastupovali v kategorii
zdravotníků II. stupně žáci 9. třídy
Michal Dohnálek, Diana Zosimová,
Nikola Palíková, Kateřina Volfová
a Michaela Zaorálková, kteří získali
3. místo a potvrdili tak, že každoročně
patří naše škola v soutěži zdravotníků
k nej-lepším v okrese.

Hranické hry bez hranic – bezpečné město: 2. místo
Dne 12. 6. 2014 vojáci 71. mechanizovaného praporu
ve spolupráci s útvary 7. mechanizované brigády, Vojenskou policií,
Městskou policií Hranice, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem
a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje zorganizovali
již 15. ročník akce pro děti i širokou veřejnost s názvem „HRANICKÉ
HRY BEZ HRANIC – BEZPEČNÉ MĚSTO“, které se uskutečnily
v prostorách Kasáren generála Zahálky v Hranicích.
V rámci dne probíhala soutěž šestičlenných družstev základních
škol. Soutěžící plnili na jednotlivých stanovištích disciplíny s vojenskou
tématikou - hod granátem na cíl, lezení na horolezecké stěně JAKUB,
překážkovou „Dráhu bojovníka“, oblékání protichemických prostředků,
střelbu na trenažéru, štafetový člunkový běh v písku a šplh na tyči.
Velkým zážitkem se stal přílet vrtulníku MI 171, který uprostřed
programu
dosedl
přímo
mezi
návštěvníky.
Naši
školu
reprezentovali žáci 9. třídy Daniel Babáček, Kateřina Bočanová, Patrik
Polcer, Vlastimil Tomek, Diana Zosimová a Libor Zlámal, kteří mezi
patnácti soutěžícími školami obsadili vynikající 2. místo.
RNDr. Josef Hájek
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Vyzkoušejte si vědomostní kvíz ze Setkání obcí
mikroregionu Záhoří-Helfštýn
1. Komu je zasvěcen kostel v Soběchlebích?
a) Nanebevzetí Panny Marie
b) Panny Marie
c) Nanebevzetí svaté Marie
2. Kolik Božích muk je v obci Soběchleby?
a) 1
b) 2
c) 3
3. Jaké symboly jsou na soběchlebský pečeti?
a) 3 pecny a 2 kuchyňské nože
b) 2 pecny a 3 lovecké nože
c) 3 pecny a 2 vinařské nože
4. Z kterého roku pochází 1. písemná zmínka o obci Soběchleby?
a) 1368
b) 1390
c) 1420
5. Kolik obyvatel má obec Soběchleby?
a) 587
b) 610
c) 647
6. Jak se jmenuje potok, který protéká obcí Soběchleby?
a) Mileník
b) Moštěnka
c) Maleník
7. V kterém roce oslavil Soběchlebský Sbor dobrovolných hasičů 120 let od svého
založení?
a) 2010
b) 2011
c) 2012
8. Jaký průměr má hasičská hadice „C“?
a) 42
b) 75
c) 110
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9. Jaké datum je považováno za den založení TJ Sokol Soběchleby?
a) 1. 1. 1915
b) 1. 1. 1933
c) 1. 1. 1950
10. Kolikátý v tabulce se umístil fotbalový oddíl „muži Soběchleby“ v sezóně
2013/2014?
a) 12
b) 10
c) 9

Zajímavosti z Mikroregionu
11. Kdy se konala ustavující valná hromada Mikroregionu Záhoří-Helfštýn?
a) 8. 9. 1998
b) 9. 9. 1999
c) 10. 9. 2000
12. Kolik obcí je v Mikroregionu Záhoří-Helfštýn?
a) 12
b) 13
c) 14
13. Kdo je předsedou Mikroregionu Záhoří-Helfštýn?
a) Vlastimil Bia
b) Jaromír Dohnal
c) Josef Vaculín

Všeobecný kvíz
14. Kolik dětí měla Marie Terezie?
a) 9
b) 13
c) 16
15. Kolik států má EU?
a) 25
b) 28
c) 30
16. Kdo je současný český premiér?
a) Andrej Babiš
b) Bohuslav Sobotka
c) Trautenberk

- 27 -

17. Jak se nazývá průplav spojující Atlantický a Tichý oceán?
a) Panamský
b) Beringův
c) Suezský
18. Která z těchto řek je nejdelší?
a) Amazonka
b) Žlutá řeka (Chuang-Che)
c) Kongo
19. Jak často je přestupný rok?
a) 1x za 2 roky
b) 1x za 4 roky
c) 1x za 6 let
20. Jak se jmenoval kůň, který skočil s Horymírem z Vyšehradu?
a) Hatátitlá
b) Černý Blesk
c) Šemík
21. Na jaký den vyšlo letošní Velikonoční pondělí?
a) neděle 20. 4.2014
b) pondělí 21. 4.2014
c) úterý 22. 4.2014
22. Který z uvedených vynálezů nebyl vynalezen v Česku?
a) žárovka
b) lodní šroub
c) kontaktní čočka
23. Který český režisér obdržel Oscara za svůj film jako poslední?
a) Miloš Forman
b) Jiří Menzel
c) Jan Svěrák
24. Co nepatří mezi starověké divy světa?
a) Kolos rhodský
b) Machu Picchu
c) Visuté zahrady Semiramidiny
25. Jaká je nejvyšší osmitisícovka?
a) Qomolangma
b) K2
c) Annapurna
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TABULKY ZÁPASŮ TJ SOKOL
MUŽI – podzim 2014 – Okresní přebor
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

17.8.2014
23.8.2014
30.8.2014
7.9.2014
13.9.2014
21.9.2014
27.9.2014
5.10.2014
12.10.2014
19.10.2014
25.10.2014
2.11.2014
9.11.2014

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

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

Soběchleby – Hustopeče
Želatovice B – Soběchleby
Újezdec – Soběchleby
Soběchleby – Lobodice
Stará Ves – Soběchleby
Soběchleby – SK Bochoř
Skalička – Soběchleby
Soběchleby – Býškovice/H.Újezd
Opatovice/Vš.B – Soběchleby
Soběchleby – Domaželice A
Brodek B – Soběchleby
Soběchleby – Lazníky
Lipník n/B B - Soběchleby

DOROST – podzim 2014 – Okresní přebor
4
5
1
6
7
8
9
10
3
2

31.8.2014
6.9.2014
10.9.2014
14.9.2014
20.9.2014
28.9.2014
5.10.2014
11.10.2014
18.10.2014
25.10.2014

NE
SO
ST
NE
SO
NE
NE
SO
SO
SO

16:30
13:00
17:00
15:30
15:30
15:30
15:00
15:00
12:00
13:30

Soběchleby – Kozlovice
Lověšice – Soběchleby
Vlkoš – Soběchleby
Ústí – Soběchleby
Soběchleby – Domaželice
Soběchleby - Vlkoš
Horní Moštěnice - Soběchleby
Soběchleby – Bělotín
Bělotín – Soběchleby
Soběchleby – Horní Moštěnice

ST. ŽÁCI – podzim 2014 – Okresní přebor ( 7+1)
4
5
1
6
2
7
8
9
10
11
3

31.8.2014
6.9.2014
10.9.2014
13.9.2014
17.9.2014
20.9.2014
28.9.2014
4.10.2014
12.10.2014
18.10.2014
26.10.2014

NE
SO
ST
SO
ST
SO
NE
SO
NE
SO

14:00
15:00
16:00
9:00
16:30
13:00
14:00
15:00
12:45
14:00

Říkovice – Soběchleby
Soběchleby – Ústí
Domaželice – Soběchleby
KMK Zubr Přerov – Soběchleby
Tovačov – Soběchleby
Soběchleby – Pavlovice
Křenovice – Soběchleby
Soběchleby – Opatovice/Vš.
Bělotín – Soběchleby
Soběchleby – Horní Moštěnice
volno
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ML. ŽÁCI – podzim 2014 – Okresní přebor (7+1)
4
5
1
6
7
8
9
10
3
2

30.8.2014
7.9.2014
10.9.2014
14.9.2014
21.9.2014
27.9.2014
5.10.2014
11.10.2014
19.10.2014
25.10.2014

SO
NE
ST
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO

13:00
10:30
17:00
13:30
14:45
13:00
12:30
13:00
12:00
11:00

Soběchleby – Křenovice
Lověšice – Soběchleby
Kojetín – Soběchleby
Troubky – Soběchleby
Soběchleby – Beňov
Soběchleby – Kojetín
Horní Moštěnice - Soběchleby
Soběchleby – Dolní Újezd
Dolní Újezd – Soběchleby
Soběchleby – Horní Moštěnice

ST. PŘÍPRAVKA – podzim 2014 – Okresní přebor (5+1)
4
3
5
6
7
8
9
1
2

31.8.2014
4.9.2014
6.9.2014
14.9.2014
21.9.2014
28.9.2014
4.10.2014
8.10.2014
11.10.2014

NE
ČT
SO

9:30
17:00
13:00

NE
NE
SO
ST
SO

13:15
14:00
13:00
15:00
11:00

Radslavice – Soběchleby
Kozlovice A - Soběchleby
Soběchleby – Opatovice/Vš.
volno
Soběchleby – Beňov
Lipník n/B – Soběchleby
Soběchleby – Prosenice
Bělotín - Soběchleby
Soběchleby - Hustopeče
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Vážení občané,
blíží se konec volebního období, se kterým je spojeno bilancování.
S radostí mohu konstatovat, že se nám podařilo uskutečnit mnoho
prospěšného, ale na druhé straně musím sebekriticky připustit,
že několik naplánovaných akcí se nám z objektivních důvodů ještě
nepodařilo splnit. Podrobnou zprávu o činnosti obce za volební období
2010 – 2014 si můžete poslechnout na závěrečném zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční 26. září 2014 od 19 hodin v KD
v Soběchlebích.
Tímto děkuji všem zastupitelům, radním, členům výborů
a komisí, organizacím a Vám Vážení spoluobčané za podporu a za Vaši
pomoc, bez které bychom nedosáhli v tomto volebním období tolika
úspěchů.
Přeji Vám šťastnou ruku při výběru nových členů zastupitelstva
obce ve volbách, které se uskuteční 10. a 11. října 2014.

Jaromír Dohnal
starosta obce
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Plán společenských akcí v obci Soběchleby v měsících
říjen – prosinec 2014
2014
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
Listopad
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec

Drakiáda
Dýňování
Posezení s důchodci
Lucerničková slavnost
Předvánoční výstavka ručních prací
Mikuláš naděluje
Vánoční besídka
Vánoční jarmark
Adventní koncert v kostele
Vánoční koncert v KD
Silvestrovský výkop
Rozloučení se starým rokem

MŠ
ZŠ a MŠ
Obec, KS, ZO
MŠ
Ženy obce, Obec

SDH
MŠ
ZŠ
Farnost
KŠKMT
TJ Sokol
Obec, TJ Sokol

Redakce: Galasová Andrea, Jančeková Michaela
Výsledky kvízu: 1.a, 2.b, 3.c, 4.a, 5.b, 6.c, 7.b, 8.a, 9.b, 10.c, 11.b, 12.c,
13.b, 14.c, 15.b, 16.b, 17.a, 18.a, 19.b, 20.c, 21.b, 22.c, 23.c, 24.b, 25.a.
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