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Soběchlebské hody včera a dnes 2014
Letošní hodové oslavy se uskutečnily ve dnech 15. – 17.srpna.
Oslavy jsme začali „grilovačkou“ na koupališti za doprovodu hudební
kapely „Tučíňáci“. Návštěvníci si mohli pochutnat na grilované klobáse
nebo steaku, které nám během celého večera připravovali fotbalisté
TJ Sokol. Následovala zábava se skupinou Rock exploze z Uherského
Hradiště na výletišti TJ Sokol. I přes nepříjemné počasí se tento večer
nakonec vydařil.
Hlavním programem sobotního odpoledne bylo fotbalové utkání
staré gardy, které se uskutečnilo na fotbalovém hřišti TJ Sokol. Proti sobě
se zde utkali staří páni ze Soběchleb i okolních vesnic.
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Neděli jsme po ranním budíčku začali mší svatou v místním
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Následovalo v 10:00 hodin tradiční
mistrovské utkání Soběchleby-Hustopeče na hřišti TJ Sokol.
Odpolední program začal
v 13:00 hodin na návsi, kde bylo
pro
návštěvníky
připraveno
posezení s občerstvením a s hudbou.
K poslechu zde vystoupila skupina
Kornet. Nedělním odpolednem
na výletišti TJ Sokol nás provázel
moderátor Vlastimil Hrabal.

Program zahájila, již zmiňovaná, hudební skupina Kornet. Poté
vystoupil folklórní soubor Haná Přerov, následovala cimbálová skupina
OKYBAČA z Lipníka nad Bečvou. Krásné představení předvedl také
spolek ŠIMON ze Všechovic. Program byl zakončen vystoupením
hanácké dechové hudby HULÍŇANÉ. Celé hodové oslavy ukončila
večerní diskotéka pod vedením DJ Jardy.
Součástí nedělního odpoledne bylo také vyhodnocení soutěže
„Před našim je studňa sróbená“. Soutěž byla rozdělena na výtvarnou část
a soutěž o maketu studňě sróbené. Soutěže o maketu se bohužel nikdo
nezúčastnil a výtvarná soutěž byla komisí ohodnocena takto:
1. místo - Vymětalíková Lenka
2. místo – Pospíšilová Aneta
3. místo – Vymětalíková Lenka
4. místo – Cagaš Jaroslav
5. místo – Dolák Václav
6. místo – Doležalová Vendula
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7. místo – Hanák
8. místo – Albert Pavel
Výherci získali dárkový poukaz na odběr zboží v MTM Bezuchov
v Soběchlebích a sice: 1. místo poukaz v hodnotě 300 Kč, 2. místo –
poukaz v hodnotě 250 Kč, 3. místo poukaz v hodnotě 200 Kč
a 4. až 8. místo poukaz v hodnotě 100 Kč.
Soběchlebské hody byly opět velmi povedené, o čemž svědčilo
i množství návštěvníků.

Rozloučení s prázdninami
Symbolickou tečku za prázdninovou pohodou jsme udělali
v pátek 5. září 2014 na výletišti v Soběchlebích. Na úvod bylo pro děti
připraveno několik stanovišť, kde si mohly vyzkoušet svoji šikovnost,
rychlost a přesnost při rozmanitých hrách. Hlavním bodem programu
bylo vystoupení kynologického klubu z Dřevohostic. Přesunuli jsme
se proto na fotbalové hřiště, aby se mohli pejsci různých ras naplno
předvést. Viděli jsme, jak psi přesně plní pokyny svých pánů, aportují,
přeskakují překážky a dokáží zadržet pachatele. Celé vystoupení bylo
okomentované, takže jsme se o výcviku psů dozvěděli zajímavé
informace. Potom už jsme se sesedli kolem ohniště a začalo opékání
špekáčků a podobných dobrot. K příjemně prožitému odpoledni přispělo
i dokonalé počasí a hudba DJ Jardy. Za pořádající SRPŠ při ZŠ a MŠ
děkuji všem, kteří pomohli s přípravou této akce.
Zdeňka Novotná

-3-

Mladí hasiči ukončili letošní soutěžní rok
V celkovém hodnocení VC v okrese Přerov obsadili celkově
druhé místo, do které se započítává čtrnáct soutěží, z kterých si dovezli
9 pohárů, 85 bodů a 1. místo za nejrychleji sražený terč s časem 12,30.
Bohužel čas plyne a roky přibývají, tak i někteří musí přejít
do družstva dorostu, mužů a žen. Přejeme jim hodně úspěchů v další
činnosti a děkujeme za pěknou reprezentaci sboru i naší obce za mladé
hasiče.
V letošním roce soutěžilo i druhé družstvo, které nebylo
hodnoceno pro nesplnění účasti v min. sedmi soutěžích. I toto družstvo
dokázalo, že v příštím roce bude bojovat o přední příčky. Dokázali to
na branném závodě, kde v silné konkurenci obsadili sedmé místo.
Branného závodu se zúčastnili i naši noví dorostenci. Pavla Pečánková,
která obsadila krásné 4. místo a Patrik Polcer, také pěkné 4. místo. Všem
závodníkům děkujeme za reprezentaci nejen sboru, ale i obce Soběchleby
a přejeme jim hodně úspěchů v dalším roce. Zároveň děkujeme všem,
kteří nás v této činnosti podporují a pomáhají.
Podrobnější výsledky najdete na www.oshprerov.cz nebo
na Facebooku mladých hasičů „SDH Soběchleby“.
Po roční přestávce jsme se rozhodli založit mladší od 6 let.
O připravované schůzce se zájemci dozví na obecní kabelové televizi
a vývěsce.
Polcerová Michaela
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Vycházka do lesa na hříbky
Prázdniny utekly jako voda a nastal nový školní rok…
Ten jsme díky hezkému počasí a bohaté úrodě hub zahájili
vycházkou do lesa. Děti si do školky přinesly své košíčky a ihned po svačince jsme se vydali do lesa k hájence.
A to, že úroda byla
opravdu bohatá, můžeme
jen potvrdit. Snad každý si
domů odnesl své nalezené
hříbky.
Eva Tomášková

Drakiáda v MŠ
Jako první akci tohoto školního roku jsme pro rodiče a děti měli
naplánovanou Drakiádu. Ta měla proběhnout ve středu 24. září. Jenže
od rána jsme za okny pozorovali počasí na naší školkové zahradě
a hlavně stromy, na kterých se
nehnul ani lísteček. A tak
obavy byly veliké. Ovšem
s příchodem 16. hodiny (jako
otočením kouzelného prstenu)
nás konečně vítr vyslechl
a začal foukat…
Na fotbalovém hřišti
jsme se sešli v opravdu hojném
počtu, zaplnili celé hřiště
a draci tak celou oblohu
nad námi. Každé dítě si zasloužilo medaili a sladkou odměnu.
Eva Tomášková
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Mikroregion Záhoří - Helfštýn slavil
V pátek 12. září se v Soběchlebích, sídelním místě Mikroregionu
Záhoří-Helfštýn, sešli zástupci 14-ti obcí patřících do mikroregionu
a hosté k slavnostní schůzi u příležitosti 15. výročí vzniku Mikroregionu
Záhoří-Helfštýn. Datum vzniku je 9.9.1999, kdy se původně
13 zakládajících obcí spojilo za účelem vytváření bližšího poznávání obcí
v regionu, koordinování společných postupů při řešení problematiky
daného území. Během doby přistoupila k mikroregionu i obec
Týn nad Bečvou.
V 17 hodin přivítal všechny zástupce obcí a hosty předseda
mikroregionu pan Jaromír Dohnal. Ve svém projevu seznámil přítomné
s historií mikroregionu, důvody vzniku a jeho posláním. Vyzvednul,
že společenská, sportovní, kulturní setkávání a výměna zkušeností patří
k nejvýznamnějším úspěchům života mikroregionu. Výsledkem aktivní
činnosti je i navázání spolupráce s polským partnerem a to gminou
Prószków, na slavnostní schůzi zastoupenou pětičlennou delegací v čele
s paní burmistrz Róžou Malik.

V diskuzi vystoupili hosté a vyzvedli význam sdružení, jakým
mikroregion je. První z nich vystoupila burmistrz Róža Malik, která
vyzvedla význam nadnárodních vztahů jako základ jednotné Evropy, dále
provedla srovnání oblastí, které partnerské strany obývají. Zhodnotila
dosavadní spolupráci a její výsledky, které jsou výzvou k rozšiřujícímu
se poznání obou partnerských stran. Dalším diskutujícím byl Ing. Michal
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Symerský, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Konstatoval,
že Mikroregion Záhoří – Helfštýn patří k nejaktivnějším v kraji.
Poté poděkovali vedení za spolupráci starostové obcí. Vystoupila také
paní Jitka Seitlová, která zhodnotila podíl mikroregionu na zvelebování
obcí.

Závěrem byla předána paní Roze Malik, panu Jaromíru
Dohnalovi, panu Vlastimilu Biovi, panu Karlu Dudíkovi, panu Antonínu
Ulmanovi a panu Josefu Vaculinovi pamětní plaketa za dlouholetou
spolupráci a rozvoj mikroregionu Záhoří – Helfštýn.
Po vystoupení všech diskutujících byla slavnostní schůze
ukončena a následoval společenský večer za doprovodu skupiny Sun set
Blazice.
Hana Nehybová
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Dýňový den
K měsíci říjnu už neodmyslitelně patří v naší MŠ Dýňový den.
Ten letos připadl na pátek 31. října. Ale protože v letošním školním roce
máme přihlášených 31 dětí ve 3 odděleních (za což jsme opravdu rádi),
a tudíž bychom se se všemi rodiči
nemohli vejít jen do jednoho oddělení,
naplánovali jsme Dýňový den
na školkové zahradě. Proto jsme
všichni drželi pěsti, aby nám přálo
i počasí… A povedlo se. Odpoledne
naši zahradu navštívili strašidýlka,
duchové, skřítci, víly a dýně.
Dýňový den zahájily krátkým
vystoupením děti z oddělení Motýlků
a Sluníček. Následovalo vydlabávání
a vyřezávání dýní, které strašidelně
osvítily zahradu. Opékalo se,
kdo chtěl, si mohl koupit nějakou
drobnost v prodejním obchůdku,
kde se prodávaly výrobky
dětí, sedělo se, povídalo
při výborném cukroví našich
maminek, popíjela se káva,
čaj a svařené víno. Domů
jsme odcházeli až za tmy.
Na cestu nám svítily naše
výtvory – ozdobné dýně.
Eva Tomášková
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Úrodný podzim 2014
Vánoce a konec roku se blíží a nastává tak čas hodnocení a bilancí.
Chtěl bych se ohlédnout za podzimní částí sezony mladých fotbalistů
mužstva TJ Sokol Soběchleby. Naposledy jste si mohli přečíst o tom,
jak kluci jeli na Rusavu na kemp.
První událostí od té doby bylo prázdninové setkání hráčů, rodičů
a přátel fotbalu, které se konalo 9. srpna. Akci zahájila scénka o TV
Záhoří a slavnostní nástup všech zúčastněných. Vymysleli jsme
netradiční dovednostní soutěže. Každý hráč s jedním příbuzným,
nejčastěji s rodičem, obešli kolečko a zapsali si získané body.
Po soutěžích, v čase počítání výsledků, proběhla soutěž o krále střelců.
Vytyčil jsem tři mety, ze kterých se střílely penalty. Podle věku se lišila
vzdálenost mety od brankové čáry a gólman na ní stojící. Pak jsme
přenesli brány na půlku hřiště a odehrál se zápas rodičů proti mladým
fotbalistům. A jaké byly výsledky? Dovednostní soutěže byly rozděleny
na mladší a starší hráče. Mladší kategorii vyhrál Vojta Dvorský, který
soutěžil s mamkou. Starší ovládlo duo Sehnalových. Penalty ovládly
překvapivě dámy. Nejlépe si vedla Diana Zosimova, následovaná paní
Pokornou. Vítězem starší kategorie se stal David Volf, který hraje
na postu gólmana. Takže klasičtí střelci úplně vyhořeli. Pak už na hřiště
vtrhli fotbalisté zvučných jmen. Za komentáře paní Sehnalové se rozhořel
lítý boj. Dech beroucí zápas vyhráli samozřejmě mlaďoši, protože Ondra
Symerský pochytal, co na něj šlo a Danek Pala si zastřílel.
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A mohly se rozdávat ceny. Každý zúčastněný do 18 let si odnesl
diplom, něco sladkého a flašku dětského šampusu. Zasloužili si je.
Po rozdílení cen se strhla pravá letní bouřka a poslední odcházející ze
hřiště už byli zkropeni kapkami deště. Akce prostě klapla na minuty.
A za týden byly hody. Pozvali jsme si na přátelák tým
ze Všechovic. Jednalo se o klasické přátelské utkání, do kterého
se postupně zapojily všechny věkové kategorie a všichni hráči. Peťa Volf
a Ondra Symerský vychytali výhry a šlo se na kolotoče.
Prázdniny jsme zakončili zábavou, kde hrála kapela Hever.
A pak už se roztočil kolotoč podzimních částí soutěží. Letos jsme obsadili
tři ligové soutěže. Starší přípravku, mladší žáky a starší žáky 7+1. Hrají
ještě dorosti a muži. Takže soběchlebský fotbal má zastoupení v celém
věkovém spektru. Začalo se hned o posledním prázdninovém víkendu.
Nejmladší se představili v Radslavicích, mladší žáci zahájili doma proti
Křenovicím. Oba týmy zahájily sezonu vítězstvími. 9:6 z Radslavic
a 11:0 doma. Povzbudivé.
Starší přípravce tento trend vydržel celé dva měsíce a po podzimní
části vede skupinu bez ztráty bodu. Osm vyhraných zápasů a skóre
110:32 dokreslují nečekanou suverenitu týmu. Nejcennější z pohledu
trenérského je to, že si zahráli všichni hráči a získali tak zkušenosti přímo
ze zápasového vytížení. I když v průběhu střídání nastoupili jen nováčci,
tak proti týmům srovnatelné věkové kategorie dokázali své minizápasy
vyhrát. Nejlépe hodnocené bylo vystoupení v Kozlovicích. Je to špičkový
tým, který podle předsezonních tipů měl soutěž ovládnout. Naše vítězství
7:5 se zrodilo díky 100% výkonům na všech postech. Dostali jsme blbý
gól z rohu, jeden tečovaný vlastňák a stejně jsme se vždy oklepali
a dotáhli zápas k vítězství. Na hřišti bylo horko nejen díky sluníčku.
Všichni si zápas odmakali. Skončili jsme skandovaným potleskem
pod tribunou a děkovačkou fanouškům. Přikládám soupisku hráčů týmu
starší přípravky TJ Sokol Soběchleby s počtem vstřelených gólů
v závorce. Skalský Martin(35), Matula Dominik(32), Vaculík Josef(18),
Dvorský Vojtěch(9), Sedlák David(8), Mikulíková Markéta(3), Návrat
David(2), Hanák Adam(1), Novosad Jan(1),Volf Petr(1) – gólman.
Opravdu všichni si užili svou chvilku slávy po vstřeleném gólu. Věříme
v pokračování vítězné série i na jaře. Pro doplnění týmu jsme 19. září
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provedli nábor mladých talentů. Další posily by mohly přijít z kroužku
kopané ze soběchlebské školy, takže máme stále na čem a s kým pracovat.

Mladší žáci hrají systémem na polovinu hřiště s mužstvem 7+1.
Okresní přebor hraje 8 týmů. Skončili jsme po podzimu na 4. místě.
Tabulce vévodí kluci z Kojetína bez ztráty bodu a s pouze 5 inkasovanými
góly. S podobnými mužstvy se momentálně nemůžeme rovnat. Mají kádr
složený z hráčů jednoho ročníku. Mezi vesnickými týmy nám patří druhé
místo za Troubkami. Dvouciferné výhry nad týmy Lověšic, Beňova
a Říkovic byly doplněny remízou s Horní Moštěnicí v zápase, který jsme
mohli i vyhrát, ale náš závěrečný tlak nebyl vyjádřen gólem. S Dolním
Újezdem jsme také dvakrát vyhráli. Sestava čerpá z hráčů starší přípravky
a je doplněna hráči ročníků 2003 a 2002. Hráli: Matula Dominik (13
gólů), Sehnal Filip(13), Skalský Martin(10), Kratochvíl Adam(8), Hradil
Dominik(2), Kolář Daniel(2), Zámorský Tomáš(1), Zosimov Michail(1),
Terezka Skalská, Tomáš Novosad, Martin Macek.
Po roční pauze jsme opět poskládali tým starších žáků. Hraje se
na menší formě hřiště a v sestavě 7+1. Do okresního přeboru se přihlásilo
11 týmů. Většinu zápasů podzimu jsme odehráli na venkovních hřištích.
V tabulce zápasů venku nám pak patří 4. místo. Stejný počet bodů
z domácího hřiště znamená dohromady 14 a 6. místo celkově. Na jaře se
bilance obrátí a budeme hrát více doma, takže je se nač těšit. Hodně se
těším na zápas proti KMK Zubr Přerov. Máme jim vracet těsnou prohru
3:2. V utkání jsme dvakrát vedli, ale nakonec se radovali hráči
z Předmostí. Body jsme dovezli z Křenovic a Říkovic, z Domaželic
remízu 1:1. Je na čem stavět a pokračovat. K už jmenovaným hráčům se
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přidali: Pala Daniel (14 gólů), Polcer Roman(8), Libicher Marek(4),
Symerský Ondřej(1), Volf David(1), Kratochvíl David, Zaorálek Ondra,
Dolák Václav.

Podzim jsme zhodnotili na ukončené 25. října. Zahrál se nohejbal,
opekli jsme buřty a zahráli si Člověče, nezlob se. Jarní část sezony v nás
vzbuzuje očekávání. Máme stále na čem pracovat a s čím si hrát.
Za terenéry Martin Mikulík

Posezení se seniory
Dne 14. 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. K tanci a poslechu hrála Záhorská kapela.
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Lucerničková slavnost
Celý týden od 18. listopadu do 21. listopadu jsme s dětmi měli
téma „Zvířátka v zimě“. Povídali jsme si, co dělají zvířátka přes zimu,
která odpočívají a o která se v zimě, když napadne sníh a mrzne, musíme
postarat. Na podzim jsme jim do školky nosili kaštany, žaludy a další
podzimní plody. A protože
nám příroda a zvířátka nejsou
lhostejná, domluvili jsme se,
že jim tuto potravu odneseme
do krmelce.
V pátek 21. listopadu
odpoledne jsme se sešli před
budovou MŠ. Každý přinesl
svůj košíček na dobrůtky
pro zvířátka a lucerničku,
aby nám posvítila na cestu.
Tak jsme se vycházkou vydali pod les
ke krmelci, kde na nás čekal
myslivec David Vítek, který
nám ještě popovídal o zimní
přírodě a lesních zvířátkách
(za což mu moc děkujeme).
Do krmelce jsme dobrůtky
pro zvířátka vysypali a za to
od myslivce dostali sladkou
odměnu. S dobrým pocitem
a prázdnými košíčky jsme mohli vyrazit domů. Komu byla zima, šel se
ještě na chvíli zahřát do školky k teplému čaji, kávě a svařenému vínu.
Eva Tomášková
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Z činnosti ZŠ Soběchleby
První školní den
Pondělí 1. září 2014 se stalo významným dnem zejména
pro 7 statečných, kteří letos zasedli do lavic 1. třídy v naší základní škole
a začala jim tak povinná školní docházka. Téměř všechny děti dorazily
v doprovodu obou rodičů, kteří je přišli v tento slavnostní den podpořit.
Třída tak byla hlavně díky nim a dalším hostům zcela zaplněná a se
zazvoněním na vyučování jsme mohli začít.

Jako první se chopil slova starosta obce Soběchleby pan Jaromír
Dohnal, který dětem popřál, aby se jim ve škole hlavně líbilo a za obec
Soběchleby daroval každému dětskou knížku s věnováním. Další přání
příjemně strávených chvil v naší škole a hodně kamarádů jim popřál
ředitel základní školy Josef Hájek a poté už k nim hovořila třídní učitelka
paní Ivona Mikulíková.
Postupně dětem nastínila výuku, která je v 1. třídě čeká, ale také
celoroční třídní hru, společně si prohlédli prostory třídy a také došlo
na malou zkoušku. Tu zvládli všichni na výbornou a mohli tudíž být
přijati za školáky. Tohoto úkolu se ujaly zástupkyně těch nejstarších
školou povinných, tedy žákyně 9. třídy. Postupně si před tabuli zvaly
jednoho prvňáčka po druhém, každý poklekl a byl mečem pasován
na školáka. Na památku na tento významný den pak každý obdržel uvítací
list, medaili, balíček dobrot a drobný dárek.
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Jako poslední si vzala slovo vychovatelka školní družiny paní
Monika Nagy-Bačová, aby nejen dětem, ale také jejich rodičům přiblížila
náplň školní družiny. O příjemný závěr se postarali deváťáci, kteří
s úsměvem na tváři nakráčeli do třídy, předali každému kytici a pak se
každý z nich chopil jednoho prvňáčka, aby ho provedl po škole.
Na všech čerstvě pasovaných školáčcích bylo patrné, že se
do školy těší a tak jen doufáme, že jim toto nadšení dlouho vydrží!
Ivona Mikulíková, třídní učitelka 1. třídy

Kroužky ve školním roce 2014/2015
V letošním školním roce mají žáci naší školy možnost účastnit se
činnosti následujících kroužků:
 Hravá angličtina pod vedením paní učitelky Ivony Mikulíkové
pro 1. třídu
 Hravá angličtina pod vedením paní učitelky Ivony Mikulíkové
pro 2. třídu
 Hudební kroužek (výuka hry na klávesy, zpěvu) pod vedením paní
učitelky Aleny Veselé
 Kroužek florbalu pod vedením trenéra Zdeňka Zapletala
 Kroužek keramiky pod vedením paní učitelky Milady Nedbalové
 Kroužek kopané pod vedením pana učitele Petra Pečánky
 Kroužek vaření pod vedením paní učitelky Milady Nedbalové
 Kroužek „Šikovné ruce“ pod vedením paní učitelky
Hany Schwanzerové
 Zdravotnický kroužek pod vedením paní učitelky Jany Hájkové
Josef Hájek, ředitel

Recyklohraní
V letošním školním roce sbíráme:
- baterie,
- drobná elektrozařízení, tj. veškerá použitá, ale kompletní drobná
elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou
napájeny elektřinou ze sítě a nespadají do kategorie velkých spotřebičů.
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Již nesbíráme velké elektrospotřebiče – TV, PC monitory, pračky, myčky,
ledničky …
Jana Hájková

Dýňový den
Proběhl dne 14.10.2014. Žáci si přinesli dýně nejrůznějších tvarů
a velikostí. A začala jim ta největší práce – rozřezat a vydlabat dýni.
Někdo to zvládl s pomocí spolužáka, menším dětem pomohla paní
učitelka.

Menší dýně žáci nazdobili přírodninami a proměnili je v krásná zvířátka.
Všechny dýně se nám vydařily a rodiče si je měli možnost prohlédnout
odpoledne během třídních schůzek.
Děkuji všem účastníkům za krásný den.
Mgr. Hana Schwanzerová,
třídní učitelka 3. třídy

Pracovní činnosti ve 3. třídě
V pátek 3. října jsme ve 3. třídě v rámci pracovních činností
vyráběli ovocné a zeleninové saláty. Všichni si přinesli všechny potřebné
věci a podle svých receptů začali pracovat. Výsledkem byly výborné
saláty.
Mgr. Hana Schwanzerová,
třídní učitelka 3. třídy
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Soutěž Přírodovědný klokan
Ve středu 15. října 2014 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný
KLOKAN, jejímž pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP
v Olomouci. Naše škola se zúčastnila soutěžní kategorie Kadet pro žáky
8. a 9. tříd.
Test, který obsahoval 24 úloh z biologie, chemie, fyziky,
matematiky a zeměpisu nejlépe zvládli tito žáci:
1. Martin Mikulák (8. třída)
85 bodů
2. Václav Dolák (9. třída)
77 bodů
3. Pavel Albert (9. třída)
75 bodů
V rámci bývalého okresu Přerov se této soutěže zúčastnilo celkem
603 žáků a Martin Mikulík obsadil celkově výborné 9. místo.
Jana Hájková

Sazka Olympijský víceboj
V letošním roce se naše škola opět účastní soutěže Sazka
Olympijský víceboj a první úspěch se již dostavil – protože jsme byli
mezi prvními pěti sty přihlášenými školami, získali jsme sportovní set
v hodnotě 5 000 Kč.
Letos žáci plní 8 disciplín, které mají ukázat jejich přednosti
nebo slabiny v rychlosti, vytrvalosti, ohebnosti, hbitosti, síle, … Jsou to
běh na 60 metrů, běh na 500 nebo 1000 metrů, skok nebo trojskok z místa,
hod basketbalovým míčem, T-běh, Postoj čápa, lehy-sedy a hluboký
předklon.
Již v září jsme na 1. stupni uskutečnili sportovní dvouhodinovku.
V ní žáci splnili běh na 60 metrů, běh na 500 metrů a skok z místa. Ostatní
disciplíny se plní v hodinách tělesné výchovy jak na prvním,
tak i na druhém stupni.
Protože 14. října tohoto roku, kdy začalo vkládání dosažených
výsledků do databáze Olympijského víceboje, měli všichni naši žáci
splněny všechny disciplíny, věříme v další úspěch – návštěvu olympijské
hlídky na naší škole jako odměnu za aktivitu při plnění disciplín.
Ivana Zapletalová, učitelka tělesné výchovy
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Hra sudoku
Dne 18. listopadu 2014 se konala v prostorách Střední školy
stavební HORSTAV Olomouc soutěž ve hře Sudoku, která byla určena
pro žáky základních škol Olomouckého kraje.
Soutěžilo se v kategorii jednotlivců a tříd. Škola mohla přihlásit
3 až 5 žáků. Každý žák musel v co nejkratší době vyřešit tři hry. Vyhrála
škola s nejnižším celkovým počtem časů tří jejích nejúspěšnějších žáků.
Zároveň se zaznamenávaly časy jednotlivých žáků a 30 nejlepších z nich
postoupilo do finálového kola.
V kategorii tříd obsadila naše škola výborné 3. místo
a z jednotlivců postoupili do finále, které proběhne, David Kratochvíl
a Tereza Dvorská z 8. třídy a Pavel Albert z 9. třídy.
Jana Hájková

Olympijská hlídka v Soběchlebích
Ve středu 3. prosince 2014 navštívila naši školu již
podruhé Olympijská hlídka, tentokrát s ambasadory Jiřím Prskavcem,
mistrem Evropy v roce 2013 a 2014 a stříbrným medailistou z Mistrovství
světa 2013 ve vodním slalomu, a členem Českého olympijského výboru
a předsedou Klubu olympioniků Oldřichem Svojanovským, držitelem
stříbrné olympijské medaile z roku 1972 a bronzové olympijské medaile
z roku 1976 ve veslování v disciplíně dvojka s kormidelníkem.

- 18 -

Žáky všech tříd, kteří se shromáždili v tělocvičně školy, čekal
moderovaný hodinový pořad se soutěžemi a besedou. Na začátku se
všichni přítomní zahřáli krátkou rozcvičkou pod vedením Jiřího Prskavce
a maskota Olympijské hlídky v podobě Myšpulína, postavy ze známého
komiksu Čtyřlístek.
Tři pětice žáků a žákyň, kteří dosáhli nejlepších výsledků
při plnění tří vybraných disciplín Olympijského víceboje, konkrétně
T–běhu, hodu basketbalovým míčem a trojskoku z místa, měli možnost
se v těchto disciplínách poměřit s Jiřím Prskavcem. Ten sice ve všech
disciplínách podle očekávání zvítězil, ale naši žáci si za předvedené
výkony zasloužili nejen potlesk svých spolužáků, ale také odměny
od Olympijské hlídky.

Po sportovní části následovala beseda s Jiřím Prskavcem
i Oldřichem Svojanovským, která byla završena jejich autogramiádou
a společným fotografováním.
Josef Hájek, ředitel
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Vánoční výstava
Ve dnech 29. a 30. listopadu se v krásně nazdobeném sále
kulturního domu v Soběchlebích konala Vánoční výstava ručních prací.
K vidění i zakoupení bylo velké množství vánočních dekorací, ozdob
i dárků. Návštěvníci si mohli vybírat mezi adventními věnci, keramikou,
svíčkami, papírovými, drátkovanými, šitými i dřevěnými ozdobami.
Velký úspěch měly jako každý rok perníčky a vánoční hvězdy.
Pro návštěvníky zde bylo připraveno posezení se svařeným vínem, čajem
nebo kávou a možností ochutnávky cukroví, koláčků nebo perníčků.
Sobotní odpoledne patřilo dílničce. Děti vytvářely obrázky
pískovou metodou a maminky si mohly vytvořit adventní věnec podle
vlastního vkusu.
První navození vánoční atmosféry se organizátorkám opravdu
povedlo, o čemž svědčí nejen velký počet návštěvníků, ale také množství
prodaných výrobků. Snad každý si odnesl nějaký výrobek, ať už nějakou
dekoraci na vánoční stůl nebo třeba první dárek pod stromeček.
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Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli, dne 30.11.2014, se před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích uskutečnilo slavnostní
rozsvícení vánočního stromu.
Po projevu starosty obce následovalo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
Soběchleby.

Součástí programu bylo zasazení
nového vánočního stromu, který později
nahradí současný vánoční strom. Výsadbu
započal pan ředitel ZŠ a MŠ Soběchleby.
Po něm se zapojili i děti z mateřské školy,
žáci ze základní školy a další občasné.
K poslechu hrála dechová hudba POZDNÍ
SBĚR. Na závěr nastalo již očekávané
rozsvícení vánočního stromu.
Během celého programu byl pro zahřátí
podáván čaj a svařené víno, bez čehož by
se rozsvěcování vánočního stromu
rozhodně neobešlo, obzvlášť za tak
nepříjemného počasí.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
SOKOL SOBĚCHLEBY, oddíl kopané
Vám děkuje za podporu v uplynulém roce a přeje vše dobré,
pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů v novém roce!

Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce 2015 Vám přeje
Obec Soběchleby
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Plán společenských akcí v obci Soběchleby v měsících
leden - duben 2015
2015
3.leden
24. leden
7. únor
14. únor
14. únor
21. únor
7. březen
14. březen
12. duben
18. duben
30. duben

Novoroční výšlap
Ples MŠ
Obecní zabíjačka
Vodění medvěda
Dětský karneval
Ples SDH
Ples TJ Sokol
Ples Mikroregionu Záhoří-Helfštýn
Divadlo
Tyl
Drahotuše
–
Nepokojné hody sv. Kateřiny
Slivkošt, soutěž o nejlepší chléb a
koláč
Pálení čarodějnic

- 23 -

SDH
SRPŠ, ZŠ a MŠ
TJ Sokol
SDH
SDH
SDH
TJ Sokol
Mikroregion
Komise pro spol.
záležitosti
Komise pro spol.
záležitosti
MŠ

