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Vážení čtenáři,
je pro mne velkou ctí psát první řádky tohoto vydání Soběchlebského zpravodaje. Nečekal bych, jak ten rok
může rychle uplynout ve funkci starosty obce. Člověk by toho chtěl udělat spoustu, ale všechno není tak
jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Určitě to každý z Vás zná ze svého soukromého života. O to
větší zodpovědnost nese funkce starosty obce, který chce pro své občany jen to nejlepší. V letošním roce
jsme pomocí dotačního titulu z Ministerstva pro místní rozvoj realizovali projekt Herní prvky v zahradě
mateřské školy a v parku na dolním konci obce. Byla opravena střecha nad spojovací chodbou mezi novou
a starou budovou základní školy, proběhla výmalba a částečná oprava staré školní budovy. Dále se
pracovalo na údržbě zeleně, bylo provedeno vyčištění potoka Maleník, výmalba prostor v restauračním
zařízení a realizace nového vytápění. I na obecním úřadě proběhla rekonstrukce budovy, a to sociálního
zařízení v nocovně řidičů. V příštím roce vás přivítáme v nově
zrekonstruované kanceláři obecního úřadu. V naší obci probíhá
i spousta kulturních akcí. Z těch větších bychom mohli jmenovat
plesy spolků, májové oslavy, hodové oslavy, hasičská soutěž
mládeže a celoroční aktivitu fotbalového klubu TJ Sokol
Soběchleby. Závěrem chci poděkovat všem občanům, kteří se
v letošním roce zapojili do činnosti v naší obci. Všem přeji příjemné
prožití svátků vánočních, žádný spěch a pohodovou vánoční
atmosféru, do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce

NOVOROČNÍ VÝŠLAP NA HELFŠTÝN
První sobota po Novém roce již tradičně patřila turistům. Druhého ledna jsme se všichni vydali na zříceninu
hradu Helfštýn. Na všechny, kteří zdárně zvládli tento výlet, čekalo v místním pohostinství občerstvení.
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VODĚNÍ MEDVĚDA
„A tatínku, oni přivedou toho medvěda živého?“ koblížek nebo chléb s uzeným. No a pochopitelně
ptal se mě můj čtyřletý syn. „Ano, živého, ale ne
skutečného, rozumíš?“ odpovídám mu. „Je to jeden
pán, a ten je převlečený do karnevalové masky
medvěda,“ upřesnil jsem synovi. „Víš, teď v zimě,
určitou dobu před Velikonocemi, chodí rej masek
v čele s medvědem po obci a navštěvují dům od
domu, kde se radují a pojídají a popíjejí, určitě
přijdou i k nám“. A přišli. Můj syn stál jako
opařený, tolik krásných a zvláštních masek ještě
neviděl.
A toto všechno se stalo u nás, v Soběchlebích,
v sobotu 6. února 2016. Moc krásný den. Už od rána
se sluníčko opíralo do všeho, kam dosáhlo. Nejvíce
však osvítilo skupinu soběchlebských občanů
oblečených do roztodivných masek, kteří za rytmu
parádní muziky chodili dům od domu. Všude se
představili, zatancovali, a odměnou za to dostali
nějakou tu sladkou či slanou dobrotu, ať už to byl

taky trochu té dobré domácí pálenky. Úžasné počasí
vydrželo celý den a se zapadajícím sluncem v dáli
na západě, a muzikou v popředí, zapadli všichni
i s medvědem do prostor místního hasičského
sdružení, kde pochopitelně hodnotili až do pozdních
večerních hodin tuto krásnou událost.
Dalibor Koutný

DĚTSKÝ KARNEVAL
Tradiční dětský karneval se letos v Soběchlebích
konal v sobotu 27. února. Tentokrát nás přijely
zabavit dvě profesionální klaunky z Ostravy Boženka a Apolenka. Přivítal je sál plný dětí
a program mohl začít. Nejdříve se všechny masky
ostatním představily a pak se pokračovalo
společným tancem. Následovala hra s obručemi,
prolézalo se tunely, zábavu také zpestřil
bublifukový stroj, který chrlil spoustu bublinek
najednou. Po přestávce na tombolu, oddych
a občerstvení následovaly náročnější tance pro
dvojice. Děti přivedly na parket i dospěláky a dle
pokynů Apolenky tančily buď s čely u sebe, nebo
s nafukovacím balonkem a podobně. Na závěr
karnevalu jsme zažily překvapení, protože najednou
začalo v kulturním domě sněžit a za chvíli tu bylo
úplně bílo. I když to nebyl sníh opravdový, ale jen
papírový, tak to vůbec nevadilo, děti si s ním i tak

skvěle vyhrály. Věřím, že všichni účastníci
karnevalu strávili příjemné odpoledne a už se těší
na ten příští.
Zdeňka Novotná
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UKLIĎME ČESKO
Celorepubliková akce oslovila i naši kulturní komisi
a zorganizovala úklidovou akci, kde bylo cílem
uklidit okolí naší obce. Stanovili jsme úseky, které
je potřeba uklidit. Převážně se jedná o okolí silnic
vedoucích do naší obce. Den úklidu připadl
na sobotu 16. dubna 2016. S kulturní komisí jsme
doladili poslední detaily úklidu. Od rána svítí
sluníčko, a vypadá to, že počasí nám bude přát. Před
obecním úřadem se schází místní občané, které tato
akce oslovila. Starosta obce všechny dobrovolníky
přivítal. Po udělení instrukcí a rozdělení do pracovních skupin jsme dostali rukavice a pytle
na likvidaci odpadů, které nám zajistila firma

SUEZ. Následně jsme se rozešli se svými
vedoucími uklízet předem domluvené úseky silnic.
Protože se sešlo přibližně 50 lidí, proběhlo čištění
rychle a v poledne bylo vše hotovo. Na závěr akce
byl na myslivecké chatě pro nás přichystán táborák,
kde jsme si mohli opéct špekáčky. Celkem bylo
nasbíráno a vytříděno přibližně 900 kg odpadků.
Všechny děti
byly odměněny diplomem
a sladkostmi za nejlepší sběrače odpadů. Děkujeme
myslivcům za spolupráci při organizování akce
a vřelého přivítání na myslivecké chatě. Poděkování
si zaslouží i všichni ostatní, kteří se akce „Ukliďme
v Soběchlebích“ zúčastnili.

SOBĚCHLEBSKÝ SLIVKOŠT
V sobotu 2. dubna 2016 se v naší obci uskutečnil
druhý ročník Soběchlebského slivkoštu. Celkem se
sešlo 25 vzorků pálenek. Hodnotící komise měla
nelehký úkol, a to vybrat tu nejchutnější pálenku.

Pálenky byly rozděleny do dvou kategorií
"slivovice" a "ostatní pálenky". Komise rozhodla
takto: Kategorie "slivovice" 1. Krejčí Kateřina,
2. Nevyjel Dalibor, 3. Novotný Pavel. Kategorie
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"ostatní pálenky" 1. Pala Jaroslav (meruňka),
2. Skopalová Ludmila (třešeň), 3. Pala Jaroslav
(malina). Během slivkoštu proběhla také soutěž
o nejlepší paštiku a nejlepší sladký závin. Místní
hospodyňky ukuchtily 4 druhy sladkých závinů
a 7 druhů domácích paštik. Na sladký závin, stejně
jako na pálenku, byla vybrána hodnotící komise.
Paštiku mohli hodnotit všichni návštěvníci.

Kategorie "paštika" 1. Zezulková Soňa, 2. Zelová
Jana, 3. Hošák Pavel. Kategorie "sladký závin"
1. Dohnalová Dagmar, 2. Krejčí Kateřina,
3. Novotná Lenka. Všichni návštěvníci mohli tyto
výrobky ochutnat, ale hlavně posedět a popovídat si
se sousedy při hudebním doprovodu skupiny
Tučíňáci.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V životě každého z nás je několik milníků. Jeden
z nich je i narození dítěte. Dne 29. května 2016 naše
obec přichystala pro všechny malé občánky
slavnostní přivítání. Za příjemného hudebního
doprovodu do krásně nazdobených prostor
kulturního domu se dostavilo 10 nových občánků
obce Soběchleb. Starosta obce přivítal všechny děti
i s rodiči, některé doprovázené i babičkami

a dědečky a popřál jim hodně zdraví, pohody
a radosti. Dětem šťastné vykročení do života, který
na ně teprve čeká. Poté vystoupily děti ze základní
školy, které si přichystaly pro tuto slavnost dojemné
vystoupení pod vedením paní učitelky Hany
Koutné. Po zapsání rodičů do pamětní knihy,
dostaly všechny děti malou pozornost od naší obce.
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybářský spolek Soběchleby uspořádal v sobotu
18. června 2016 na svém rybníku Makča tradiční
rybářskou soutěž v lovu ryb na udici. Za velmi
pěkného
počasí
se
registrovalo
celkem
35 soutěžících, z toho 4 v kategorii děti. Každá
chycená ryba se měřila a každý ulovený cm
odpovídal jednomu bodu. První místo v kategorii
dospělých vybojoval s celkovým počtem bodů 419
Halašta Tomáš. Na druhém místě s 301 bodem byl
Mihalík Boris a na třetím místě se umístil Vývoda
Jan se 282 body. V kategorii děti byly 1. Barveníček
Jan, 2. Hradil Radim, 3. Hlavičková Nikola,
4. Zemánek Jaroslav. Sluníčko podpořilo pěkný den
na břehu rybníka a pro závodníky i přihlížející bylo
připraveno bohaté občerstvení ve formě kabanosu
z udírny, grilovaných makrel a plno dalších dobrot
a samozřejmě dobré pití. Nechyběla ani bohatá

tombola, která se losovala po vyhlášení vítězů.
I letošní závody si všichni účastníci velmi užili.
PETRŮV ZDAR
Jiří Výkrutík

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA CHATĚ MS HUBERT
V sobotu 9. července 2016 se na myslivecké chatě
na Zbelíku v Soběchlebích uskutečnilo již šesté
odpoledne plné her a zábavy pro děti i dospělé.
Začátek byl naplánován na 14 hod a postupně se
areál vcelku zaplnil, zvláště když nám přálo počasí.
Akci zahájilo trubačské trio s hrou na lesní rohy.
Mezitím si děti vyzvedly hrací karty a rozeběhly se
po některém z pěti stanovišť plnit úkoly, které
nebyly nijak náročné - vyplnily test, poznávaly
zvířata na obrázcích, chytaly rybičky, střílely ze
vzduchovky a poznávaly stromy a keře. Byla to
výzva pro všechny soutěživé adepty. Děti úkoly
plnily zodpovědně a s nadšením. Však také všechny
byly po své námaze odměněny. V chatě byla rovněž
instalována malá výstavka trofejí, kožešin, knih
a fotografií ze života mysliveckého spolku Hubert
Soběchleby/Radotín. Pro pobavení dětí byly
přichystány trampolína a skákací hrad. Úspěch měli
také koně, na kterých bylo možno se povozit.
Na ukázku byl přítomen i dravec - mladý jestřáb
lesní. Rovněž občerstvení bylo jako již tradičně

bohaté, voňavé a chutné. Ať už klobásy z udírny,
řízek, guláš či takzvaný měšec potěšily chuťové
buňky nejednoho návštěvníka. Také svlažení se
točeným pivem či kofolou přišlo v teplém počasí
vhod. Pěkná podívaná byla i na vystoupení členů
z Agility klubu DDM Hranice, kteří nám předvedli,
že pes neumí jen ležet u dveří a spát, ale i skákat
přes překážky či běžet slalom. I někteří návštěvníci
si vyzkoušeli, zda je psi poslechnou a poběží.
Později odpoledne se losovala doslova bohatá
tombola s množstvím krásných cen, což zasluhuje
poděkování všem sponzorům. Podvečer patřil
dospělým, kteří měli dva úkoly - vyplnit test a střílet
ze vzduchovky na běžícího kňoura, tedy jen toho
papírového na terči. Vítěz dostal neformální titul
"Král pytláků". Někteří vytrvalci ještě setrvávali
v družném rozhovoru s přáteli a ostatní se
rozcházeli s dobrou náladou a pocitem krásně
prožitého letního dne. Tak zase za rok na viděnou!
Jiří Baštinec
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VÍTĚZ OFS PŘEROV MLADŠÍ ŽÁCI TJ SOKOL SOBĚCHLEBY
Před třemi lety založil okresní
fotbalový svaz kategorii mladších
žáků po vzoru soutěže krajského
přeboru. Hraje se na šířku hřiště
a v počtu 7 + 1. Radost z toho
měli trenéři a především rodiče,
protože děti končící v přípravce
nemusí hrát společně nebo proti
hráčům o čtyři roky starším.
Práce s dětmi stejného věku je
vždy jednodušší a výkonnostně
na vyšší úrovni. V prvních dvou
ročnících jsme se seznamovali
s herním rozestavením a zkoušeli
nové možnosti. Zkušenosti jsme
plně využili a dobře kombinovali
v rozestavení 2-3-2 nebo občas
3-3-1. Pro dobrou hru je potřeba
trénink. V tomto směru musím
říct, že v posledních dvou
ročnících se nám s dětmi
pracovalo velmi dobře, díky
téměř 100% docházce. V zimní
přestávce se nám podařilo díky
několika halovým
turnajům
udržet tým pohromadě prakticky
bez přestávky. Měli jsme
možnost změřit síly se soupeři
hrající nejvyšší možnou soutěž v
ČR: Frýdek Místek, HFK
Olomouc, Vyškov, Valašské
Meziříčí,
1.
FC
Přerov,
bonbónkem bylo střetnutí s FC
FASTAV Zlín U11. I v takové
konkurenci jsme se neztratili
a ze čtyř zimních halových
turnajů jsme získali dvakrát zlato
a dvakrát bronz. Je třeba
připomenout, že část zápasů jsme
měli 3-4 hráče o rok starší.

V samotné soutěži jsme se střetli
s šesti týmy, soutěž se hrála
tříkolovým systémem. V podzimní části jsme pouze jednou
prohráli. Tým Kozlovic na nás
vyrukoval s hráči hrající krajský
přebor. Doma jsme jim to dvakrát
vrátili a po zbytek sezóny jsme
již vše vyhráli. Soutěž jsme
vyhráli suverénním způsobem,
z 18-ti zápasů 17 výher a skóre
127:25. Čímž hráči splnili
motivaci od trenérů a rozdílem
víc jak sto gólů si zajistili výlet
na bowling. V posledním
domácím zápase jsme se dočkali
dlouho očekávané chvíle, kdy
jsme si mohli užít oslav při
předávání poháru.
Poslední
mistrovské utkání jsme si užili
v zaplněném areálu diváků, které
jsme zvítězili 14:3. Po tomto
zápase byl hráčům předán pohár
a medaile pro vítěze. Týden na to
proběhla ukončená, kdy naši

mistři změřili síly v zápase proti
rodičům, trenérům a rozhodčím,
kteří s námi po celou dobu
spolupracovali. Poděkování patří
vedení oddílu, který dal trenérům
volnou ruku při přípravě,
k dispozici jsme měli halu
a veškeré pomůcky pro kvalitní
trénink. Samotní hráči si zaslouží
uznání za bojovnost a vůli při
občas náročném a vysilujícím
tréninku. Rodiče nám vždy
pomohli při pořádání různých
akcí na hřišti i mimo něj. Krásný
zážitek jsme měli na společném
výletě na prvoligový zápas
Sigmy Olomouc proti Mladé
Boleslavi, kde jsme se sešli
v opravdu hojném počtu. Uznání
si zaslouží i trenéři, kteří s hráči
pracovali již od prvních krůčků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na tomhle úspěchu. Hráčům
přejeme, ať se jim stejně dobře
daří i dál.
Roman Petřvalský a Pavel Matula

SOBĚCHLEBSKÉ HODY VČERA A DNES
V Soběchlebích se o víkendu
12. až 14. srpna 2016 konaly
tradiční hodové oslavy. Třídenní
„maraton“ odstartovala v pátek
ve 21 hodin na místním výletišti
rocková skupina Kalibra. Sobotní
den již patřil ovšem fotbalu.
Od 13 hodin se na hřišti utkaly
v přátelských zápasech mládežnické týmy a v 17 hodin proti
sobě nastoupil výběr do 20 let

a nad 20 let. Po odehraných
zápasech je nutno se také osvěžit
a pobavit, k tomu přímo vybízelo
posezení u country skupiny
Dallas, která od 17 hodin hrála na
koupališti. Nechyběly grilované
speciality, dobré pití a skvělá
nálada. Ti ostatní, co měli raději
reprodukovanou hudbu a taneční
parket, zamířili do Dolních
Nětčic na výletiště, kde jako

každý rok hrál DJ Jerry.
Po náročném sobotním večeru
a noci i ty největší spáče, kteří šli
spát za svítání, probudil hudební
budíček z místního rozhlasu
a pan starosta v něm představil
program nedělního dne. Hodovou
neděli zahájila ranní mše svatá
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Milovníci sportu zase
v 10 hodin spěchali na fotbalové
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hřiště, aby zhlédli utkání mužů
v soutěži okresního přeboru.
Soupeřem jim byl tým Lipníku
nad Bečvou „B“. Domácí
mužstvo vstoupilo do nového
soutěžního ročníku prohrou. Kdo
nestihl ranní mši nebo si rád
přispal,
měl
ještě
šanci
v 10 hodin, kdy se konala druhá
mše
svatá.
Po
vydatném
slavnostním obědě, který voněl
ze všech otevřených oken, se lidé
ze širokého okolí přišli podívat či
zaskotačit na kolotoče a všelijaké
atrakce. I oblíbené perníkové
srdce a jiné dárečky z pouti byly
k dostání. V 14:30 pan starosta
zahájil hlavní hodový program
s názvem „Soběchlebské hody
včera a dnes“. Role uvaděče se
ujal Jan Wolf a jako první hosty
představil cimbálovou skupinu
Okybača z Lipníku. Hodinová
série pěkných písní uběhla jako

voda a pauzu proložil moderátor
anketními soutěžními otázkami
s tématem
okolo
Soběchleb
o 10 euro, i když bohužel ne
pravých, nýbrž jen z jedlého
papíru. Poté nastoupili na parket
muzikanti a tanečníci ze souboru
valašských pístní a tanců Bača
a předvedli nám krásnou hudební
i vizuální podívanou. Hodový
den i víkend se chýlil ke konci
a jako poslední se představili
i muzikanti z dechové hudby

Hradčovjanka, kteří také udělali
tu takzvanou závěrečnou tečku
za celým víkendem. Během jejich
vystoupení krátce mrholilo, jinak
panovalo krásné a slunečné
počasí, což se projevilo i na hojné
účasti lidí. Nejen návštěvníkům
oslav, ale jistě i organizátorům se
proto v neděli večer hezky
usínalo, jelikož oslavy se
vydařily a nezbývá než se těšit,
co nám připraví za program
na příští rok.
Jiří Baštinec

DĚTSKÁ DISKOTÉKA NA KOUPALIŠTI
Jedno srpnové páteční odpoledne 26. srpna 2016
vypukla na místním koupališti diskotéka pro děti.
Počasí bylo přímo úžasné. O hudební doprovod se
postaral osvědčený DJ Jarda, který diskotéku
zpestřil vypouštěním bublinek, což se dětem velice
líbilo. Pro děti byla připravena spousta her, např.
TRHÁNÍ OCÁSKŮ. Vítěz soutěže byl ten, kterému
jako poslednímu ocásek zůstal. Aby děti zapojily
i své hlavičky, byly pro ně připraveny hudební

ukázky z pohádek, které musely uhádnout. Nejen
pro děti, ale i pro rodiče byla nachystána další
soutěž. Za úkol měli vypít 0,5 l mléka slámkou v co
nejkratším čase. Následovala spousta dalších
zajímavých her. Na závěr celé vydařené diskotéky,
mohly děti spolu s rodiči vypustit balónky štěstí.
Velké poděkování patří především manželům
Koutným, kteří se perfektně postarali o průběh celé
akce.
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V SOBĚCHLEBÍCH
I když by se nejraději s prázdninami nikdo neloučil
a chtěli bychom, aby trvaly věčně, tak nastal čas
návratu do školních lavic. Proto jsme se sešli
v sobotu 10. září 2016 odpoledne na výletišti
a alespoň na chvíli si ještě navodili pohodovou,
bezstarostnou atmosféru prázdnin. Pozvali jsme
Kynologický klub z Dřevohostic, který už se nám
představil předloni. Tentokrát se přijeli předvést
noví, mladí pejsci a shlédli jsme, jak přesně plní
pokyny svých pánů, aportují, přeskakují překážky
nebo dokáží najít a zadržet pachatele. Všichni byli
skvělí a šlo jim to moc dobře. Potom už jsme se
přesunuli k ohništi a začalo opékání špekáčků.
Nechyběl ani kytarový hudební doprovod, a tak byl
táborák dokonalý. V průběhu akce si mohly děti
nechat pěkně pomalovat obličej nebo zaskákat
na velké trampolíně. Protože i počasí bylo naprosto
letní tak doufám, že si to všichni užili. Za pořádající

SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby děkuji všem, kteří
pomohli s přípravou této akce.
Zdeňka Novotná

HASIČI V SOBĚCHLEBÍCH UKONČILI SPORTOVNÍ ROK
Rok 2016 začal přípravou na okresní kolo, které se
konalo v Hranicích. V celkovém součtu bodů z pěti
disciplín obsadilo družstvo mladších celkové
23. místo a starší 6. místo. V červnu začala velká
cena okresu Přerov, do které se započítává
12 pohárových soutěží. Družstvo mladších, které je
nejmladším družstvem na okrese obsadilo 13. místo
a družstvo starších 8. místo. V září pořádal sbor
domácí pohárovou soutěž, na kterou přijelo
34 družstev. Naši hasiči obsadili 3. místo v kategorii
starších a 13. místo v kategorii mladších. Družstvo
mužů postoupilo z druhého místa v okrsku
na okresní kolo okresu Přerov, kde obsadilo pěkné
desáté místo.
SDH Soběchleby
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POSEZENÍ SE SENIORY
Už je tradicí v naší obci, že závěr roku patří setkání
našich seniorů se zastupiteli obce. Letos setkání
připadlo na pátek 14. října 2016. Tento den přišlo
posedět se svými přáteli 31 seniorů. Úvodem
starosta přivítal všechny zúčastněné a seznámil je
s programem večera. Po úvodním slovu dal prostor
vystoupení, které si pro dnešní den nachystaly děti
z mateřské školy pod vedením učitelek Zdeňky
Hrabalové a Evy Tomáškové. Po vystoupení byly
děti odměněny potleskem a malou odměnou
Starosta poděkoval dětem za pěkné vystoupení
a jejich učitelkám za jejich vedení. Jakmile děti
opustily sál, nastal čas na stručné zhodnocení
proběhlých událostí v naší obci od posledního
setkání, a také co nás ještě v letošním roce čeká.
Po slavnostním přípitku a chutné večeři nastal čas
volné zábavy, kterou nám zpestřovala svými tóny už
známá kapela Podhostýnská heligonka. S přibývajícím časem se do nás vnášela lehkost a jak už to

někdy je, tak i přes pokročilejší věk jsme si s chutí
nejen zazpívali, ale i zatančili. Večer plný zábavy
rychle utekl a nám seniorům nezbývá nic jiného, než
se těšit na další setkání.
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DRAKIÁDA
V neděli 13. listopadu 2016 se v 13.00 hodin
na letišti Záhoří u Horních Nětčic objevili
na listopadové obloze létající draci všech velikostí
a tvarů. To začala první společná Drakiáda
pořádajících obcí Soběchleby, Dolní Nětčice
a Horní Nětčice. Své zázemí nám poskytli členové
leteckého klubu Záhoří. Ani členy tohoto klubu,
hlavně modeláře, nenechala atmosféra létajících
draků v klidu a předvedli nám své umění
s akrobatickými letadly. V hangárech se všichni
zájemci o létání mohli seznámit se skutečným
motorovým letadlem. V lehce mrazivém odpoledni
doprovázenými občasnými sněhovými přeháňkami,
bylo pro všechny zúčastněné připraveno drobné
občerstvení, které přišlo vhod. Celá akce byla

moderována Danielem Kolářem, zde můžeme
citovat několik vět, které zazněly z úst jednoho
z pořadatelů této akce.: „Chtěli bychom poděkovat
všem pořadatelům této jedinečné akce, ale
především všem dětem a rodičům, kteří se v tomto
zimním počasí Drakiády zúčastnili. Klobouk dolů
také před modelářským uměním tatínků, kteří
vyrobili někdy až divotvorné létající obludy.“
Na závěr byly odměnou pro všechny zúčastněné
perníkové medaile s balíčky za statečný výkon
všech drakopilotů. A jaká je atmosféra takové
Drakiády? To si můžete vyzkoušet i Vy na dalším
ročníku 2017.

POSEZENÍ U VÍNA V KULTURNÍM DOMĚ
Svatého Martina si každý určitě spojí s příchodem
zimy. Děti se těší na bílou zimu, ti, co holdují
dobrému jídlu, si tento svátek připomínají
svatomartinskou husou a ti, co mají rádi víno, si na
sv. Martina otevřou láhev mladého vína. Nejinak
tomu letos bylo i v Soběchlebích. Pár dobrých přátel
s kontakty na vinaře z jižní Moravy, první telefon,
slovo dalo slovo a 12. listopadu 2016 pan Janoušek
z vinařství Rozzařín přivezl putovní sklípek k nám
do Soběchleb. Ze svého vinařství přivezl nejlepší
vzorky, které nám v průběhu večera podával
k degustaci. Během podávání vína nás doprovázel
radami, jak rozpoznat dobrá vína, ke kterým
pokrmům které víno lépe chutná, jak jej skladovat,
kdy je dobré víno otevřít a další vinařská moudra.
To by ale nebyl sklípek, kdyby nám k tomu všemu
k poslechu i k tanci nehrála dobrá cimbálová
muzika. Celý večer panovala dobrá nálada a ti, co

přišli, určitě nelitovali. Už se těšíme, až k nám pan
Janoušek opět zavítá a přiveze s sebou další víno
z vinařství Rozzařín.
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V neděli 27. listopadu 2016 v kulturním domě
v Soběchlebích jsme mohli obdivovat nejen ruční
práce místních obyvatel, ale i okolních výrobců.
K vidění i zakoupení byla celá řada vánočních
ozdob. Vybírat jsme mohli mezi vánočními svícny,
věnci, perníčky, keramikou a šitými dekora-

cemi. Aby si děti předvánoční atmosféru skutečně
užily, byla pro ně připravena tvůrčí dílnička, kde si
mohly ozdobit perníčky. Návštěvníci se mohli nejen
pokochat vystavenými předměty, ale také na chvíli
posedět se známými u vánočního punče a cukroví.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Dlouholetou tradicí u nás v Soběchlebích je
rozsvěcování vánočního stromu, který je
významnou dominantou naší obce po celou dobu
adventu a vánočních svátků. Nejinak tomu bylo
i v letošním roce. Už v pátek 2. prosince přišly děti
ze zdejší mateřské školy nazdobit vánoční
stromečky. Poté, co měly děti stromečky
nazdobeny, mohly do připravené "ježíškovské
schránky" vhodit svá tajná přání, co by chtěly
k Vánocům. Rozsvícení stromu se uskutečnilo
druhou adventní neděli, 4. prosince 2016. Komise
pro společenské záležitosti připravila zcela
netradiční program, a tím bylo samotné zpívání
vánočních koled, do kterého se mohli zapojit
všichni přítomní občané. Vybrány jsme měli tři
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vánoční písně, které jsme si společně všichni
zazpívali, někteří nahlas, někteří potichu. Před
samotným rozsvícením udělaly děti okolo stromu
řetěz a odpočítávaly čas do rozsvícení vánočního

stromu. Závěrem starosta obce poděkoval všem
zúčastněným a popřál jim příjemné prožití svátků
vánočních, žádný spěch a pohodovou vánoční
atmosféru.

MIKULÁŠ
V pondělí 5. prosince naši vesnici navštívil Mikuláš
s družinou. Za básničku nebo písničku děti dostaly balíčky se
sladkostmi a malým překvapením. Na zlobivé děti měl čert
přichystán velký pytel. Žádné dítě není pohřešováno,
na základně toho můžeme konstatovat, že v naší obci žijí
pouze hodné děti:)

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V sobotu 10. prosince 2016 se
v místní tělocvičně uskutečnil
tradiční turnaj ve stolním tenise.
Jako každý rok, tak i letos,
ve čtvrtém ročníku se mohli
nejmenší
účastníci
přihlásit
do turnaje ve stolním fotbale
a Stiga hokeji. Již registrace
ukázala, že se hráči těší
na
oblíbené
souboje
až
do posledního míčku. Mezi
zápasy měli hráči dostatek času
na odpočinek a především si
popovídat, ať už s přáteli se
kterými přišli nebo možnost
seznámit se s novými kamarády
v přátelské atmosféře, která
provází všechny turnaje. V nejmladší kategorii do 15-ti let se
i díky účasti hráčů z Dřevohostic,
Bystřice a mladých nadějí
pinpongové vesničky Hlinska
zaregistrovalo 18 hráčů a hráček.
V zápasovém maratonu 17-ti
zápasů si nejlépe vedla dvojice
trénovaných hráčů z Dřevohostic.

Na
třetím
místě
skončil
dvojnásobný vítěz Filip Sehnal.
Mezi dospělými se kategorie
rozdělily
na
registrované
a hlavní kategorii dospělých. Z
prvního místa mezi registrovanými se mohl poprvé radovat
člen pořadatelského týmu Roman
Petřvalský. Do karet mu nahrála
neúčast loňských finalistů. Druhý
skončil Jaroslav Sieklík z týmu
Loučka. Třetí místo obsadil
hlavní favorit s nejlepší letošní
formou Zdeněk Sehnal. O vysoké
úrovni hlavní kategorie ukazuje
fakt, že finalisté prvních ročníků
zůstali v poli poražených.
V kategorii
poloprofesionálů
skončil na prvním místě loňský
obhájce Machač Lubomír. Druhý,
už podruhé, skončil Miroslav
Svoboda z Hranic. Třetí skončil
David Linhart z Hlinska. Mezi
ženami
triumfovala
domácí
favoritka
Martina
Skalská.
Letošní zajímavostí turnaje byla

účast
zdravotně
tělesně
postiženého sportovce, který je
několikrát zapsán v české verzi
Guinessovy
knihy
rekordů
v disciplíně handbike, jízda
na speciálně upraveném vozíku
v kategorii maraton Dušan
Petřvalský. Tentokrát sportoval
na obyčejném vozíku a dokázal
uplatnit talent z mládí a obsadil
krásné celkové 5. místo. Pevně
věříme, že si zde každý odnesl
sportovní i kulturní zážitek
a těšíme se na další ročník.
Roman Petřvalský
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jaro, léto, podzim, zima
ve školičce je vždy prima
jsme tu všichni kamarádi,
co se mají vždycky rádi
A že je to pravda, vám můžeme dokázat např. společně stráveným časem v naší mateřské škole, kdy často
zveme rodiče, aby si volný čas s námi příjemně užili.
Již tradičně se pravidelně setkáváme:
v září na fotbalovém hřišti při drakiádě,
v říjnu na dýňovém dni,
v prosinci při na vánočních besídkách,
v květnu při sletu čarodějů a čarodějnic a besídkách pro maminky k svátku,
a taky v červnu, kdy se společně loučíme se školáky a spinkáme ve školce.
To je ale pouze strávený čas ve školce s našimi maminkami a tatínky. Ale my také trávíme společný čas
s našimi kamarády a paními učitelkami. Rádi sledujeme divadelní pohádky, které za námi pravidelně
přijedou, před Vánoci připravujeme a tvoříme naše výrobky na vánoční výstavu v KD, vítáme Mikuláše,
čerta a andílka, zdobíme vánoční stromečky, máme vánoční nadílku.
V lednu se baví rodiče na plese, my děti navštěvujeme 1. třídu v ZŠ,
v únoru se radujeme na karnevale,
v březnu hledáme velikonočního zajíčka a koledujeme v ZŠ, na OÚ a ŠJ.
V květnu vystupujeme na kácení máje na místním výletišti i v okolních obcích.
V červnu slavíme Den dětí, jezdíme na výlet a loučíme se se školním rokem.
Společně strávený čas si příjemně užíváme a vážíme si těchto chvil.
Eva Tomášková
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ŽÁCI SPŠ HRANICE ABSOLVOVALI PRAXI V ANGLII
A V PORTUGALSKU V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+
V období od 1. 5. do 14. 5.2016 – prvních 26 žáků odborné praxe v jihoanglickém přístavním městě
této školy vykonalo svou odbornou praxi Portsmouth, kde odbornou praxi většina žáků
v zahraničí. Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita absolvovala přímo v anglických firmách. Bydleli
osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je každý samostatně v hostitelských rodinách, museli
financován prostředky z EU pod záštitou národní sami jezdit do své firmy autobusem či vlakem
agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo a dorozumívat se anglicky sami za sebe, protože
projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013026 s názvem doprovodná osoba Mgr. Šárka Vlková nemohla být
Za zkušeností do Evropy. První skupina 11-ti žáků neustále se všemi najednou.
(zastoupení z 5 oborů) se zúčastnila 2 týdenní
Žáci pracovali v těchto firmách:
- Medine Joinery, Hayling Island - výroba oken (hoši z ND2: Mario Tvrdoň a z ND3 Michal Holiš)
- Pressco, Portsmouth - obsluha CNC strojů (ME3: Jakub Holán a Richard Honeš)
- ENL Ltd., Portsmouth – obsluha CNC strojů (ME3: Josef Kachel)
- Chichester College – oddělení strojnictví – (ME2: Jiří Vavřík)
- British Heart Foundation – obchod s elektronikou a nábytkem - ZA2: Otakar Holaňa ze Soběchleb
a PO3: Jakub Perutka
- lékárny – žáci oboru Aplikovaná chemie třída CH3: Vilma Pavelková: Lalys Pharmacy, Lukáš Plesník:
Drayton Community Pharmacy, Denisa Kopečná: Everets Pharmacy
Ing. Pavlína Vavříková
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Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dějepisná olympiáda
kategorie D, okresní kol
Dne 18. ledna 2016 v této
olympiádě
obsadila
Anna
Doláková (8. třída) 19. místo
a Jan Sehnálek (9. třída) obsadil
24. místo.
Okresní kolo Olympiády
v českém jazyce kategorie I
Dne 8. února 2016 na této
olympiádě
obsadila
Aneta
Kurfürstová (9. třída) 21. místo
a Tereza Dvorská (9. třída)
33. místo.
Konverzační soutěž
v anglickém jazyce kategorie
IA, okresní kolo
Dne 12. února 2016 v této soutěži
obsadila Lenka Novotná (7. třída)
11. místo.
Konverzační soutěž
v anglickém jazyce kategorie
IIA, okresní kolo
Dne 19. února 2016 v této soutěži
obsadil Martin Mikulík (9. třída)
8. místo.
6. třída v Pevnosti poznání
Dne 15. března 2016 se 6. třída
zúčastnila exkurze do interaktivního muzea vědy v Pevnosti
poznání Olomouc. Z nabídky
výukových programů jsme si
vybrali Svět v kapce vody.
Čekala nás hodina zábavy
s mrňavým světem mikroorganismů. Pod mikroskopem
jsme zkoumali sinice a řasy,
malovali je, dověděli se něco
o jejich významu v přírodě
a nakonec nás čekala burza
buněčných organel, kde si každý
mohl za určitý obnos peněz
zakoupit chloroplasty, mitochondrie, vakuoly atd. a sestavit si
svůj jedinečný jednobuněčný
organismus se specifickými
vlastnostmi. Pak jsme se vydali
na prohlídku muzea. V expozici
Živá voda jsme prošli řekou od
jejího pramene až k ústí,

seznámili
se
s
vodními
bezobratlými živočichy, podívali
se na čistění odpadních vod a
shlédli zástupce mořské fauny.
Podívali jsme se na zajímavý
film Periodické tůně – na život
listonohů, žábronožek, larev
komárů. V expozici Rozum
v hrsti jsme vstoupili do makety
lidského mozku a oka. Dále nás
čekaly exponáty, díky kterým
jsme mohli více pochopit
fyzikální jevy. Michail a Martin
si vyzkoušeli přístroj, který se
používá i na Mezinárodní
vesmírné
stanici
–
tzv.
gyroskop. Díky němu se cítili
jako piloti akrobatického letounu.
A pak již naše kroky vedly
do sekce Světlo a tma. Jak vzniká
světlo, jak ho dokážeme vytvořit?
Jak vytvoříme elektrický proud?
Na to všechno jsme našli
odpovědi v této sekci.
Na závěr nás čekal film
v digitálním planetáriu - uložili
jsme se na pohodlná lehátka
a v kopuli nad hlavami sledovali
vznik vesmíru, galaxií, hvězd
a Sluneční soustavy. Z Pevnosti
poznání jsme odcházeli plni
jedinečných zážitků.
Finále soutěže Naší přírodou
Dne 16. března 2016 se sjeli do
Biologické stanice v Přerově
vítězové kvalifikačních kol
přírodovědné
soutěže
Naší
přírodou. Z naší školy se
do finále probojovali žáci sedmé
třídy Martin Macek, Matěj Nový,
Daniel Kolář a Filip Sehnal.
S
převahou
zvítězil
v oboru Společenstvo lesa Daniel
Kolář a v oboru Společenstvo
lidských
obydlí
Matěj
Nový. Filip
Sehnal
obsadil
v oboru Společenstvo polí, luk
a pastvin 4. místo a Martin
Macek v oboru Společenstvo vod
5. místo. Všichni naši žáci
postupem do finále zároveň
získali možnost zúčastnit se

zdarma přírodovědné exkurze
na zajímavá místa Moravy.
Exkurze do Ovocentra
Dne 17. března 2016 navštívili
žáci 1. až 4. třídy Ovocentrum
ve Valašském Meziříčí.
Čekaly na nás Jahůdka a Jablíčko
a provázely nás celou exkurzí.
Viděli jsme, jak se uskladňuje
ovoce a zelenina a absolvovali
jsme ochutnávku ovoce.
Potom
jsme se přesunuli
do zámku Lešná. Celým zámkem
nás provázela princezna a na
konci prohlídky žáci plnili úkoly
o správné výživě.
Celý výlet se nám líbil a těšíme
se
na
další
spolupráci
s Ovocentrem Valašské Meziříčí
v rámci
projektu
Ovoce
a zelenina do škol.
Okresní kolo Biologické
olympiády skupiny D
Dne 21. dubna 2016 se konalo na
Biologické stanici v Přerově
okresní
kolo
Biologické
olympiády kategorie D – žáci
6. a 7. ročníků základních škol
a víceletých gymnázií. Téma
letošního roku bylo Život ve tmě.
Účastníky olympiády čekal test
znalostí, poznávání dvaceti druhů
rostlin a dvaceti druhů živočichů
a laboratorní práce. Do bodového
hodnocení se počítal i vstupní
úkol, na kterém žáci pracovali
ještě před okresním kolem.
Z 28 soutěžících obsadila Lenka
Sehnálková z 6. třídy výborné
7. místo
a Jakub Trhlík
z 6. třídy pěkné 16. místo. Oběma
žákům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Dopravní soutěž mladých
cyklistů, oblastní kolo
Dne 26. dubna 2016 museli žáci
naší školy prokazovat znalosti
a
dovednosti
ve
čtyřech
disciplínách: pravidla provozu na
pozemních
komunikacích
(teoretická část – test, praktická
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jízda na dopravním hřišti), jízda
zručnosti na kole a zásady
poskytování první pomoci.
Družstvo žáků ve složení Daniel
Kolář, Filip Sehnal, Lenka
Novotná a Denisa Volfová
(všichni 7. třída) získali v první
kategorii 2. místo a postoupili
do okresního kola.
Družstvo žáků ve složení Zuzana
Kloudová (5. třída), Denisa
Novotná (5. třída), Dominik
Matula (6. třída) a David Sedlák
(6. třída) získali v druhé kategorii
druhé místo.
Žákům patří poděkování za vzor.
Den Země
Dne 22. dubna 2016 se naše škola
zapojila do oslav Dne Země.
Žáci byli rozděleni do deseti
smíšených družstev od prvňáčků
až po deváťáky. Každé družstvo
mělo svého kapitána z řad
učitelů. První dvě hodiny
pracovaly děti na společném
úkolu – ti starší žáci vytvářeli
plakát s poselstvím pro naši
planetu, mladší zase vyplňovali
pracovní listy, kde se hravou
formou učili třídit papír, sklo a
plasty. Pak se soutěž přesunula
do okolí školy, kde vyučující
připravili
pro
děti
na
jednotlivých stanovištích řadu
úkolů –
poznávání rostlin
a živočichů, třídění odpadů
do kontejnerů, test ekologických
znalostí, poznávání stop zvířat,
význam vody v přírodě, odpady,
se kterými si příroda neporadí
a další. Na stanovištích získávala
družstva za splnění úkolu body,
do výsledného hodnocení se
počítal i vstupní úkol družstev.
„Dudekšou“
Dne 5. května 2016 zavítal
na naši školu známý ilustrátor
dětských knih a časopisů Adolf
Dudek. Pro žáky naší školy měl
připraveny 3 hodinové programy
– pro děti mateřské školy, pro
žáky prvního stupně základní
školy a pro žáky druhého stupně
základní školy.

Ti nejstarší se zábavnou formou
učili kreslit s pomocí čtyř
základních geometrických útvarů
čtverce,
obdélníku,
kruhu
a trojúhelníku krajinu, město,
lidské tělo a ruku. Žáci si
při kreslení užili spoustu legrace
a zjistili, že kreslit není vůbec tak
těžké, jak si dosud mysleli,
a odnesli si spoustu nových
a zajímavých informací.
Květinový den
Dne 11. května 2016 se konal
Květinový den pořádaný Ligou
proti rakovině Praha s tématem
prevence rakoviny plic. Jako
každoročně se této dobročinné
akce účastnili žáci naší školy
a prodejem kvítků měsíčku
lékařského vydělali částku 2 030
Kč, která byla zaslána na konto
uvedené neziskové organizaci.
Soutěž Hlídek mladých
zdravotníků II. stupně,
okresní kolo
Dne 13. května 2016 nás
reprezentovalo za 2. stupeň
základní školy družstvo ve složení Pavel Albert, Lenka
Dohnálková, Romana Petřvalská,
Tereza
Skalská a
Sandra
Tomášková. Na jednotlivých
stanovištích museli zvládnout
obvazovou techniku, přenos
zraněných, pneumotorax, resuscitaci, amputaci končetiny a znehybnění končetiny. Všechny
úkoly zvládli velmi dobře
a obsadili vynikající 1. místo.
Exkurze do Olomouce
Dne 19. května 2016 se žáci
8. a 9. třídy naší školy navštívili
výukový
pořad
„Smutná
Olomouc – život v protektorátu
Čechy a Morava“ v Pevnosti
poznání v Olomouci a pak se
zúčastnili preventivně výchovné
akce „Buď HIV negativní, chraň
si svůj život“ na Krajské
hygienické stanici v Olomouci.

Tonda obal na cestách
Dne 25. května 2016 se všechny
třídy
postupně
zúčastnily
zajímavého a zábavného povídání
o tom, jak, kam a proč se odpad
třídí a co se z něj dále vyrábí,
a viděli také vzorky recyklovaných materiálů.
Soutěž Hlídek mladých
zdravotníků II. stupně,
krajské kolo
Dne 4. června 2016 v krajském
kole, které je společné pro
Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj, reprezentovalo
2. stupeň naší základní školy
družstvo ve složení Pavel Albert,
Lenka Dohnálková, Romana
Petřvalská,
Tereza
Skalská
a Sandra Tomášková a obsadilo
8. místo.
Exkurze žáků 2. stupně
Dne 8. června 2016 byla pro žáky
2. stupně naší základní školy
připravena exkurzedo Frýdku–
Místku. Žáci navštívili místní
zámek a seznámili se s historií
šlechtických rodů, které zde žily.
Potom je čekala návštěva firmy
MARLENKA. Prostřednictvím
prezentace se žáci seznámili
s historií a vývojem firmy.
Následovala ochutnávka produktů firmy Marlenka a prohlídka
provozních
dílen.
Zajímavé
bylo
například
sledovat, jak se na běžícím páse
tvaruje hmota, ze které se
po upečení dělají výborné dorty.
Hranické hry bez hranic –
bezpečné město 17. ročník
Dne 22. června 2016 se naše
škola spolu s dalšími 11 základními školami zúčastnila soutěže
ve vojenských disciplínách.
Účastníci museli v celkem osmi
disciplínách
kromě
fyzické
zdatnosti prokázat také schopnost
logického uvažování a dobrou
paměť. Družstvo žáků naší školy
ve složení Martina Coufalíková,
Lenka Novotná, Martin Macek,
Matěj Novotný (všichni 7. třída),
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Tomáš Novosad (8. třída), David
Kratochvíl a Romana Petřvalská
(všichni 9. třída) obsadilo
9. místo. Všichni přítomní mohli
sledovat mnoho ukázek z činnosti
armády nebo integrovaného
záchranného systému a zblízka si
prohlédnout pozemní vojenskou
techniku i bitevní vrtulník, včetně
jeho příletu i odletu, a také
ztracenou
energii
doplnit
tradičními párky.

V týdnu od 10. do 18. září
probíhal Evropský týden sportu.
Ve školní družině jsme vytvořili
sportovní týmy, které společně
plnily dané disciplíny jako je
štafeta se psem, přeskoč trpaslíka
(skok do dálky), hod do Radotína
(hod do dálky míčkem)….
Všechny sportovní aktivity jsme
si užili i díky bezvadnému
počasí, které nám přálo po celou
dobu.
(H. Koutná)

První den v základní škole
Čtvrtek 1. září 2016 byl velkým
dnem pro rodiče a jejich 22 dětí,
které poprvé jako žáci zasedli do
nových lavic v učebně 1. třídy
naší základní školy. Žáky i rodiče
přivítali starosta obce Soběchleby
Ing. Miloslav Jančík a ředitel
základní školy RNDr. Josef
Hájek. Poté každého nového žáka
a každou novou žákyni přivítala
třídní učitelka paní Marie
Benešová a předala jim drobné
dárky.
Každého
prvňáčka
následně obdarovali květinou
žáci z 8. a 9. třídy a každý z nich
se ujal svého „prvňáka“, aby ho
provedl a seznámil s budovou
základní školy, zatímco paní
učitelka Marie Benešová předala
rodičům potřebné informace
související s organizací a průběhem
výuky
v nejbližších
školních dnech. O fungování
školní družiny informovala paní
vychovatelka Monika NagyBačová. Děkujeme obcím Dolní
Nětčice a Radotín za finanční
prostředky na vybavení a provoz
základní školy, které byly použity
mimo jiné na vybavení učebny
1. třídy školními lavicemi
a školními židlemi, a obci
Soběchleby za finanční příspěvek
na zakoupení školních pomůcek
pro žáky 1. třídy, které jinak
hradí rodiče.

Výtvarná soutěž Střediska
volného času Včelín Bystřice
pod Hostýnem
Žáci 1. stupně a děti školní
družiny se zúčastnili výtvarné
soutěže, ve které bylo jejich
úkolem společně namalovat
velký obrázek (o formátu A2)
s tématem
„Naše
obec
v proměnách
času“.
Žáci
z 1. třídy obsadili 1. místo a děti
ze školní družiny 3. místo.
Kreslení s Lubomírem
Dostálem
V úterý 27. září 2016 jsme
ve škole přivítali přerovského
kreslíře a básníka Lubomíra
Dostála. Během dopoledne se
všechny třídy prvního stupně
základní
školy
postupně
vystřídaly při netradiční hodině
výtvarné výchovy, ve které si
žáci pod vedením kreslíře ověřili,
že kreslení není vůbec tak složité.
Zažili nejen spoustu zábavy, ale
nakreslili si i spoustu krásných
obrázků.
(H. Koutná)

absolvovali v úterý 4. října 2016
s panem
učitelem
Petrem
Pečánkou cestu na vlakové
nádraží v Hranicích na Moravě,
které bylo třiadvacátou zastávkou
Legiovlaku při jeho letošním
putování po městech České
republiky.
Legiovlak (www.legiovlak.cz) je
velký projekt Československé
obce legionářské, který si
předsevzal
vytvořit
věrnou
repliku legionářského vlaku
z období let 1918–1920, kdy na
Transsibiřské magistrále v Rusku
probíhaly válečné operace čs.
legií. Vlak křižuje od května
2015 celou Českou republiku
a jeho cesta skončí až v roce
2020.
Legiovlak
pomáhá
veřejnosti a především mládeži
obnovovat povědomí o čs. legiích
a jejich zásluhách na vzniku
samostatného československého
státu.
(J. Hájek)
Burza práce a vzdělávání
Žáci 8. a 9. třídy naší školy
s panem
učitelem
Janem
Navrátilem a paní učitelkou Mgr.
Michaelou Novákovou navštívili
ve čtvrtek 6. října 2016 Burzu
práce a vzdělávání, která se
konala v hotelu Jana v Přerově.
Vystavovaly zde
významné
podniky z regionu, kterým chybí
kvalifikovaní pracovníci, vedle
těchto
vystavovatelů
zde
prezentovaly svou činnost střední
školy, které získání požadované
kvalifikace nabízejí. Akce měla
zajímavý doprovodný program –
pracovníci
Úřadu
práce
zájemcům poradili mimo jiné
s volbou
povolání,
zájemce
informovali také o možnosti
práce v zemích Evropské unie.
Na
stáncích
vystavovatelů
probíhaly nejrůznější soutěže pro
žáky i studenty.
(J. Hájek)

(J. Hájek)

Týden sportu
Jak jinak oslavit mezinárodní
týden sportu, než sportem.

Legiovlak
Žáci 9. třídy naší školy v rámci
netradiční formy výuky dějepisu

Úspěch školní družiny
Druhé oddělení školní družiny se
v říjnu zúčastnilo 4. ročníku
výtvarné soutěže, kterou pořádal
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Dům dětí a mládeže Včelín
z Bystřice pod Hostýnem.
Letošní téma bylo „Letní
olympijské hry – Rio 2016 očima
dětí.“ Většina žáků se ve školní
družině zapojila alespoň malým
dílem a naše nelehká práce byla
oceněna, získali jsme třetí místo
v kategorii školních družin.
Sladkou odměnu v podobě
krásného a chutného zimního
dortu jsme si rozdělili a skutečně
jsme si pochutnali.
(H. Koutná)
Přírodovědný klokan
Ve středu 12. října 2016 proběhla
v celé České republice soutěž,
kterou pořádá Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci
ve spolupráci
s
Pedagogickou
fakultou
University Palackého v Olomouci
a jejímž cílem je vzbudit zájem
žáků o technické a přírodovědné
obory. Soutěžící odpovídali na
otázky z matematiky, fyziky,
chemie, zeměpisu, přírodopisu
a všeobecných znalostí. Soutěže
se v kategorii Kadet zúčastnilo
celkem 682 žáků z okresu Přerov,
nejlepšími řešiteli mezi žáky naší
školy byli: 1. Martina Coufalíková a Lenka Dohnálková
(obě z 8. třídy) získaly shodně 39
bodů, 2. Anna Doláková (9. třída)
získala 36 bodů, 3. Lucie
Bočanová, Matěj Nový a Denisa
Volfová (všichni z 8. třídy)
získali
shodně
33
bodů.

200 ml mléka a 85 g tuku (tekutá
směs), ve druhé misce smícháme
250 g mleté mouky, 2 prášky do
pečení, vanilkový cukr a špetku
soli (suchá směs), 2. do tekuté
směsi
postupně
vmícháme
suchou směs, 3. podle chuti
přidáme kakao, skořici, čokoládu,
sušené
ovoce,
ořechy,
nastrouhanou mrkev a jiné
dobroty… 4. výslednou směsí
naplníme formy do cca 2/3
výšky, 5. pečeme cca 20 minut
při teplotě 180° C. Dobrou chuť!
(M. Nedbalová)

Dýňování
Ve středu 19. října 2016 se jako
každý rok konal ve 2. třídě
dýňový den. Letos se opravdu
urodilo velké množství dýní a ve
velkých velikostech. Žáci si
přinesli na výzdobu velké
množství přírodním a pomůcek
na dlabání. Jak se nám dýně
povedly, se můžete podívat
na fotografiích. (H. Schwanzerová)

(J. Hájková)

Muffinování
V úterý 18. října 2016 bylo
v kuchyňce na základní škole
rušno. Konala se zde dílnička pod
vedením
Mgr.
Milady
Nedbalové, ve které si mohli i ti
nejmenší vyzkoušet přípravu
a pečení muffinů. Děti se
rozdělily do pěti skupin a každá
z nich upekla a nazdobila jiný
druh muffinů. Chcete si také
vyzkoušet
recept
(na
12
muffinů)?
1. v jedné
misce
smícháme 2 vejce, 100 g cukru,

Žáci 2. a 3. třídy se zapojili do
soutěže firmy Laktea - Fit
pomazánka
Žáci
si
vytvořili
skupiny
a domluvili se na druhu
pomazánky. V určený den si
přinesli suroviny a vytvořili
pomazánku. Potom napsala každá
skupina svůj recept. A mohlo
začít
ochutnávání.
Recepty

i
fotografie
jsme
zaslali
do soutěže.
(H. Schwanzerová)
Halloweenská diskotéka
V úterý 1. listopadu 2016 se
po roce zase sešla ve školní
družině skupina strašidýlek,
bubáků, čarodějů i různých
příšerek,
které
si
přišli
zatancovat. Tajemný DJ pouštěl
jednu vypalovačku za druhou, při
které jsme se mohli vlnit v rytmu
disca. Samozřejmě nechybělo ani
velkolepé pohoštění, za které
patří velký dík všem rodičům. Už
dnes se těšíme na další ročník.
(H. Koutná)

Chemie převážně nevážně
V pátek 11. listopadu 2016 se
žáci 8. a 9. třídy v rámci podpory
technického a přírodovědného
vzdělávání
zúčastnili
projektového dne "Chemie převážně
nevážně" na Střední průmyslové
škole v Hranicích. Studenti této
školy si pro naše žáky v jedné
chemické laboratoři připravili
efektní
pokusy,
které
si
ve většině případů mohli sami
prakticky vyzkoušet. Ve druhé
laboratoři pak naši žáci tvarovali
skleněné tyčinky nad plamenem,
zkusili si napsat a následně
přečíst
zprávu
napsanou
"neviditelným" inkoustem, a pak
měnili barvu plamene pomocí
různých chemikálií. Všem se
projektový den moc líbil.
(J. Hájková)

Navštívil nás Mikuláš
Po roce naši školu navštívil
Mikuláš v doprovodu anděla
a čertů. Postupně navštívili
všechny třídy, kde domlouval
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všem zlobivým dětem. Někteří
zlobivci měli namále a skončili
u čerta v pytli, přesto se nad nimi
Mikuláš slitoval a po velkých
slibech o polepšení dostali
všichni
drobnou
sladkost.
(H. Koutná)

Drátkování
Předvánoční čas je plný kouzel,
a tak v úterý 29. prosince 2016
děti
s maminkami
čarovaly
na dílničce věnované drátkování.
Pod vedením zkušené lektorky si
děti vytvořily, pomocí korálků
a drátků, vánoční stromeček
v podobě malého svícnu. Práce
s drátkem se všem natolik líbila,
že
si
drátkování
určitě
zopakujeme při jarní dílničce.
ABRAKA MUZIKA
Dne 16. listopadu 2016 shlédli
naši žáci v kulturním domě
v Soběchlebech vzdělávací pořad
hudebního interaktivního divadla
ABRAKA
MUZIKA
„Jak
žijeme“, který byl zaměřen
na nejrůznější oblasti sociálního
chování a mezilidských vztahů.
(J. Hájek)

Štrúdlování
Všichni víme, že děti rády mlsají.
A když si upečou něco dobrého
sami, o to více jim chutná.
V úterý 15. listopadu 2016 se
konala další dílnička, ve které si
děti tentokrát upekly štrúdl.
Nejprve si každý zkusil, jak je
těžké oškrábat z jablka slupku
a nastrouhat ho. Každá skupina si
pak rozválela listové těsto, které

naplnila
různými
náplněmi.
Všem se práce dařila, a tak na
konci dílničky jsme mohli
ochutnat klasický štrúdl s jablky,
štrúdl s pudinkem a jahodami
a štrúdl naslano, plněný salámem
a sýrem.
(M. Nedbalová)
SCHILARIS v Přerově
V pondělí 14. listopadu 2016
navštívili žáci 8. a 9. třídy naší
školy 8. přehlídku středních škol
na Gymnáziu J. Blahoslava
a Střední pedagogické škole
v Přerově.
Školy z celého
Olomouckého kraje zde měly své
stánky, kde se mohli zájemci
dovědět informace o nabízených
studijních
nebo
učebních
oborech, pohovořit s žáky nebo
učiteli z těchto škol, získat různé
informační materiály a prospekty.
Mělo by jim to pomoci, aby si co
nejlépe zvolili další vzdělávací
cestu.
(J. Hájek)
Se zvířaty kolem světa
V pátek 11. listopadu 2016 žáci
2. a 3. třídy navštívili středisko
ekologické
výchovy
BIOS
v Přerově, aby zde absolvovali
výukový
program
v rámci
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty s tématem
ekologie a životní prostředí
člověka. Zábavnou a názornou
formou se dověděli o životě
zvířat v různých světadílech,
o různých prostředích jejich
života a také měli možnost živě
spatřit některá zvířata v chovech.
(J.

Hájek)

Adventní turnaj ve hře
"ČLOVĚČE, NEZLOB SE!"
V pátek 2. prosince 2016 se
všichni žáci 2.-5. ročníku
zúčastnili velmi napínavého
utkání ve stolní hře "Člověče,
nezlob se!". V každém ročníku
jsme po třech kolech vybrali tři
nejlepší
hráče,
kteří
byli
oceněni za první, druhé a třetí
místo. Z každého ročníku byl pak
vybrán ten nejlepší, který
postoupil do superfinále, kde se
utkali Danek, Toník, Leonka
a
Pepík. Velmi
dramatický
souboj vyhrál Pepík Vaculík
a stal se právoplatným králem.
Na druhém místě se umístil
Toník, a na třetím Danek. Během

dopoledne jsme si užili spoustu
radosti, i když ukáplo i několik
slziček. Velký dík patří i SRPŠ za
příspěvek na odměny pro vítěze.
(H. Koutná)
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MÍSTNÍ POPLATKY
Od 1.1.2017 vybírá Obec Soběchleby tyto poplatky:
- Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.5.2017, nebo
ve dvou splátkách. První splátka do 31.5.2017 a druhá splátka
nejpozději do 31.10.2017)
- Stočné - dle spotřeby vody za 2.pol.2016 a 1.pol.2017 (splatnost
30.9.2017)
- Za psy (splatnost 30.4.2017), držitel psa je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik
své poplatkové povinnosti.
- Za kabelovou televizi (do 30.6.2017)
- Z užívání veřejného prostranství
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ Soběchleby v úřední
hodiny, případně bezhotovostně na účet č. 1880162319/0800
vedený u České spořitelny a.s. pobočka Přerov, KS 558, VS číslo
popisné a rok (např. 762017)
Poplatek za „komunální odpad“ ve výši 480,- Kč na osobu. Stočné
je 11,50Kč/m3/2016,2017. Za psa zaplatíte 100,-Kč, každý další
pes je za 300,-Kč, důchodci platí 50,-Kč. Poplatek za kabelovou
televizi 960,-Kč za rok.

PLÁN AKCÍ PROSINEC 2016 – BŘEZEN 2017
31. prosinec 2016
6. leden 2017
7. leden 2017
27. leden 2017
18. únor 2017
4. březen 2017
11. březen 2017

Rozloučení se starým rokem
Koncert v kostele
Novoroční výšlap na Helfštýn
Ples mateřské školy
Hasičský ples
Rockový ples
Karneval

Žádáme občany, aby v kotlích na tuhá
paliva spalovali pouze předměty, které
do těchto kotlů patří.

