SOBĚCHLEBSKÝ
ZPRAVODAJ
Vydává Obec Soběchleby.

Číslo 1/2015 leden - prosinec 2015

Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává tento zpravodaj, ve kterém Vám přiblížíme
kulturní život v naší obci. V tomto vydání Vás budeme informovat
o společenských a sportovních akcích, o činnosti příspěvkových
organizací a spolků, projektech realizovaných v naší obci tj. Energetické
úspory obecního úřadu, Revitalizace okolí kulturního domu
a Energetické úspory objektu základní školy. Věříme, že se Vám bude
náš občasník líbit a zpříjemní Vám zimní večery. Závěrem chci
poděkovat všem občanům, kteří se v letošním roce zapojili do činnosti
v naší obci a všem přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce
2016.
Ing. Miloslav Jančík
Starosta obce
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Zima ve školce
Rok 2015 nám ve školce začal opravdu „rušně“. Ihned
po příchodu nového roku jsme měli pořád co dělat.
Tak např. v úterý 13. ledna jsme s našimi nejstaršími dětmi navštívili
1. třídu v ZŠ, abychom se podívali, jak to v takové škole vypadá
a „chodí“, protože tyto děti čekal zápis do ZŠ. Školáci s paní učitelkou
si pro nás připravili ukázku toho, co se už od začátku školního roku
naučili a děti si navzájem vyměnily dárečky, které vlastnoručně
vyrobily. Ihned poté jsme se věnovali přípravám na ples MŠ, který
připadl na sobotu 24. ledna. Jednalo se už o 5. ples MŠ.
A nakonec v pátek 27. února jsme se se zimou rozloučili karnevalem,
na kterém nás bavil balónkový klaun svým veselým vystoupením…
No a potom už děti čekaly na jaro….
Eva Tomášková

Výborná zimní bilance mládeže TJ Sokol Soběchleby
Tak jako každý rok jsme s hráči TJ Sokola Soběchleby odehráli
zimní sérii halových turnajů mládeže. Začínalo se turnajem mladších
žáků v Přerově v rámci zimní ligy mládeže pořádané Okresním
fotbalovým svazem. Hrálo se v sobotu 31. ledna v tenisové hale.
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Konkurence osmi týmů byla velice vyrovnaná. Naši hráči hráli
s Křenovicemi 2:1 náš klasický zápas na rozehrání. Po chybě před naší
brankou soupeř dlouho vedl a až ke konci se podařilo skóre otočit.
Následovala remíza s týmem Horní Moštěnice. Potom se podařilo
porazit Beňov 3:0 a Dolní Újezd 4:1. Kozlovice nastoupily
s kombinačním fotbalem s dobrým krytím míče. Tento styl nám
nevyhovuje a taky jsme prohráli 1:2. Výhra 3:1 nad týmem Troubek nad
Bečvou rozhodla předčasně o našem vítězství na turnaji. Nicméně
hráčům jsme nic neříkali a ti po dramatickém vývoji porazili Lověšice
2:1. Vítězná sestava přebírala medaile v tomto složení: Tomáš
Zámorský, Michal Zosimov, Martin Skalský, Filip Sehnal, Dominik
Matula, Tereza Skalská, Vojtěch Dvorský.

Další turnaj ve stejné hale odehráli starší žáci 15. února. Jejich
sestava byla hodně ovlivněna maroděním a zraněními. Nakonec se sešlo
sedm hráčů. Průběh turnaje poznamenala účast slovenského týmu Výběr
ObFZ Považská Bystrica. Jeho hráči jako výběr nejlepších z okresu
ovládli turnaj bez obdržené branky. Za velkého povzbuzování jsme
s nimi sehráli poslední zápas. Všichni nám kladli na srdce, ať jim dáme
aspoň góla. Nakonec jsme prohráli po boji 0:2. Nejmenším rozdílem
v porovnání s ostatními týmy. Celkové skóre vítěze bylo 29:0 v sedmi
zápasech. Do turnaje jsme vstoupili vítězstvím nad Kozlovicemi 1:0,
následovala remíza 2:2 s Horní Moštěnicí. 1:0 bylo konečné skóre
zápasu s Bělotínem a naopak 0:1 s FKM Opatovice-Všechovice. Další
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výsledek 1:0 jsme zapsali proti KMK Přerov a remízu 0:0 s Ústím.
Končili jsme se Slováky. Výsledkem bylo celkové čtvrté místo
na turnaji. V podstatě třetí na úrovni našeho okresu. Ve značně
netradiční sestavě je to určitě výborný výsledek, o který se zasloužili:
Ondra Symerský, David Volf, David Kratochvíl, Martin Mikulík, Vašek
Hanák, Ondra Zaorálek a Roman Polcer.
Za týden jsme se na stejném místě sešli znovu. Tentokrát s hráči starší
přípravky. Turnaj byl pro velký zájem mužstev rozdělen na dvě
poloviny podle výkonnosti. My jsme hráli ve druhé, silnější skupině.
Mimo našich tradičních soupeřů jsme se utkali s týmy z Kovalovic
a Horní Moštěnice. Začali jsme ale s naším starým známým - týmem
Lipníka. Klasicky jsme si úvodní duel sami komplikovali a byli rádi
za výhru 2:1. Následovaly Kozlovice. Silný soupeř s trpělivou
kombinační hrou, která nám umožňovala dlouhé nákopy a úniky
po čarách. Ty naši kluci dokázali využít a vyhrát 2:0. Výkon šel
postupně nahoru. Horní Moštěnici jsme přehráli 5:0 a Kovalovice 4:0.
Mezi Martinem Skalským a Dominikem Matulou se strhla bitva o krále
střelců. Oba měli po čtyřech gólech. V posledním zápase nás čekal tým
Radslavic. Ten nejlépe vyšel Pepovi Vaculíkovi, který dal 4 góly
a ocenění pro střelce, v podobě poháru a kopačáku, urval pro sebe. Dal
celkem 7 gólů. Martin s Dominikem dali v posledním zápase
po 2 a dohromady po 6. Nakonec jsme Radslavice porazili 8:0 a oslavili
vítězství na turnaji. Celá sestava vítězů byla: Pepík Vaculík, Dominik
Matula, Martin Skalský, Markétka Mikulíková, David Sedlák, Vojtěch
Dvorský, David Návrat a Petr Volf.
Součástí zimní přípravy jsou i klasické tréninky v rytmu středa,
pátek. Ty udržují hráče v kondici a v kontaktu s balonem. V naší
tělocvičně jsme taky zorganizovali jeden turnaj. Píšu o něm na jiném
místě. Z něj jsme vytěžili další dvě medaile. Takže kromě jednoho
zimního turnaje jsme vždy skončili na bedně. Věříme, že si výkonnost
přeneseme i na velké travnaté hřiště a budeme ve výsledcích
pokračovat.
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Novoroční výšlap
I tento rok SDH Soběchleby pořádal novoroční výšlap
na Helfštýn. Letos se tato akce uskutečnila 3. ledna. Počasí nám přálo,
i z toho důvodu byla tento rok návštěvnost této zříceniny rekordní, a tak
jsme zde mohli potkat spoustu přátel a známých.

Ples MŠ
V sobotu 24. ledna 2015 se v Soběchlebích konal již 5. ročník
školkového plesu. K tanci hrála skupina SUNSET z Blazic,
pro přítomné byla přichystána bohatá tombola i občerstvení. Symboliku
spojenou s mateřskou školkou mělo i vystoupení místních maminek
s názvem Holky z naší školky.
Výtěžek z plesu je každoročně darován dětem do školky, v loňském
roce jsme pořídili nové polštáře, přikrývka a hračky na zahradu. Letošní
výdělek použijeme na nákup velké molitanové sestavy hracích kostek,
dalších hraček na zahradu, vystoupení pro děti a dopravné pro děti
na výlet.
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Děkujeme všem, kteří se na plesu organizačně podíleli, děkujeme
sponzorům a děkujeme plesajícím, kteří nás přišli podpořit a společně
vytvořit příjemnou plesovou atmosféru.
Za pořádající rodiče Ing. Jana Kučerová

Vodění medvěda
Vodění medvěda se v letošním roce konalo dne 14. února. Jako
již tradičně se sešlo mnoho masek, které hned od rána obcházely celou
vesnici.
SDH
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Dětský karneval
Letošní karneval v Soběchlebích připadl na sobotu 14. února
Přestože bylo venku zrovna v ten den krásné počasí, přivítali jsme v sále
kulturního domu spoustu nápaditých masek. Každý rok je karneval
nějak tématicky zaměřený a letos bylo naše heslo „Sportem ke zdraví“.
To znamená, že sál byl vyzdobený mnoha povedenými obrázky
sportovců, které namalovaly děti z místní základní školy. Také
organizátorky byly oděny do slušivých fotbalových dresů a hlavně se
v duchu daného hesla nesly soutěžní disciplíny. Takže si děti
vyzkoušely, jak je náročné hokejkou dostat puk na správné místo,
uběhnout na lyžích určenou trasu anebo „přeplavat“ sál nějakým
plaveckým stylem. Bylo vidět, že princeznám, beruškám, pirátům ani
ostatním žádný sport není cizí a všichni dané úkoly bravurně zvládli.
Energii jsme průběžně doplňovali připraveným občerstvením
a sportovní zápolení prokládali tancem. Náš dvorní DJ Jarda pouštěl
samé prima pecky, na které se pěkně tančilo. Zpestřit program svým
parádním vystoupením přijely malé mažoretky Baby panenky z Hranic.
Kdo měl štěstí, odnesl si také nějakou cenu z tomboly. Ani jsme se
nenadáli a hraní a dovádění byl konec a já doufám, že se všem
zúčastněným karnevalové odpoledne líbilo.
Zdeňka Novotná

-7-

Ples SDH
V sobotu 21. února 2015 zahájil starosta obce, pan Jaromír
Dohnal, v pěkně vyzdobeném sále již 9. hasičský bál, jehož součástí
byla samozřejmě bohatá tombola. Na programu bylo vystoupení taneční
školy Šrámkovy, k tanci a poslechu hrála hudba Gradace. Poděkování
patří nejen pořadatelům, ale i všem, kteří přispěli cenami do bohaté
tomboly.
SDH

Rockový ples
Již třetí ročník rockového plesu se v naší obci uskutečnil
v sobotu 7. března 2015. K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina
Exploze. Všichni zúčastnění se dobře bavili až do ranních hodin.
Nechyběla ani bohatá tombola. Ples organizovaný TJ Sokol Soběchleby
měl opět velký úspěch a už se těšíme na další ročník.
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Halový turnaj v Považské Bystrici
V neděli 8. března zavítal okresní fotbalový výběr hráčů
do 11 let na halový turnaj do Považské Bystrice. Do týmu sedmi hráčů
byli pozváni čtyři kluci z TJ Sokola Soběchleby. Martin Skalský si
přivezl titul nejlepšího střelce. Dominik Matula titul nejlepšího hráče.
V obraně hráli Vojta Dvorský a David Sedlák. Přerovské publikum
vytvořilo fotbalistům perfektní atmosféru a dohnalo tým k vítězství.

Halový turnaj v kopané mládeže, Soběchleby 14.3.2015
Někdy před Novým rokem přišel z obce podnět, že bychom
mohli zorganizovat halový turnaj v kopané pro mládež. Této myšlenky
jsme se chytili a datum bylo stanoveno na 14. března. Protože máme
dobře obsazené dvě kategorie - starší přípravku a mladší žáky, rozhodli
jsme se uspořádat turnaj pro obě. Dva v jednom. Dopoledne starší
přípravka a odpoledne mladší žáci. Objednali jsme poháry, medaile,
pohoštění a dali vytisknout diplomy. Pro každou kategorii byly pozvány
čtyři týmy.
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Hrálo se systémem pětičlenné skupiny každý s každým. Potom
začala vyřazovací část o umístění. Napřed kvalifikace o semifinále pátý se čtvrtým. Potom semifinále, o třetí místo a finále. Systém byl
stejný i pro mladší žáky.

Turnaj starší přípravky začínal v osm ráno zápasem TJ Sokola
Soběchleby proti FKM Opatovice-Všechovice. Skončil výhrou
domácích 3:1, když dlouho prohrávali 0:1. Dalšími zúčastněnými byly
týmy TJ Loukov, FC Želatovice a TJ Sokol Pravčice. Tabulku základní
skupiny nakonec ovládli borci ze Soběchleb bez ztráty bodu se skóre
17:5. V kvalifikaci o semifinále neuspěly Pravčice a tak jako první
vypadly a získaly páté místo. Byl to pro ně vůbec první turnaj, kde
startovali. Nejlepší hráčkou turnaje v hodnocení trenérů byla jejich
hráčka Nikola Labuťová. Zápas o třetí místo dospěl k penaltovému
rozuzlení. 1:1 ve standardním čase a 2:0 na penalty uspěl tým
z Loukova. Opatovice tedy čtvrté. První místo se nakonec stalo kořistí
domácích hráčů. Želatovice skončily druhé. Vyhlašoval se i nejlepší
střelec a brankář. Střelecké statistiky s velkou převahou ovládl Martin
Skalský s 15 zásahy. Další hráči v pořadí dosáhli na poloviční počet.
Nejlepším gólmanem byl zvolen Martin Molnár z Opatovic.
1.
2.
3.
4.
5.

Celková tabulka turnaje starších přípravek:
TJ Sokol Soběchleby
6 600
FC Želatovice
6 213
TJ Loukov
6 312
FKM Opatovice-Všechovice
7 133
TJ Sokol Pravčice
5 014
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26:6
14:16
10:10
6:11
3:15

Odpoledne se rozehrál turnaj mladších žáků. Znovu se účastnilo
pět týmů: TJ Sokol Soběchleby, FC Želatovice, FKM OpatoviceVšechovice, TJ Prusinovice a TJ Mrlínek. V základní skupině ztratili
borci z Mrlínka jediné body remízou s domácími. Byl to dramatický
zápas, kdy Mrlínek vedl už 2:0 a snažil se kontrolovat stav. Soběchleby
narážely na dobrou obranu. Nakonec se jim ale podařilo dvakrát míč
doslova propasírovat do brány. Při druhém gólu střelec Danek kolář sjel
do brány po břiše a tlačil přitom balon hlavou. Tento průběh potom
domácí nakopl a výkon šel nahoru. Druhé ve skupině skončily
Želatovice, třetí Soběchleby se čtyřmi remízami. Za námi Opatovice
a Prusinovice. Ty po gólovém rozstřelu postoupily do semifinále. Tam
podlehly Mrlínku. V zápase o třetí místo jim byl soupeřem tým
z Želatovic, který v semifinále podlehl domácím, kteří oproti zápasům
ve skupině výrazně přidali na nasazení. Želatovice nakonec výhrou 3:0
jasně rozhodly o majiteli bronzu. Finále bylo reprízou zajímavého
utkání ze skupiny. Mrlínek však jasným vítězstvím 6:0 dokonal
dominanci na turnaji. V osobním hodnocení se našim hráčům podařilo
získat dvě ocenění. Nejlepším brankářem byl zvolen Filip Sehnal
a nejlepším střelcem Dan Kolář.

1.
2.
3.
4.
5.

Celková tabulka turnaje mladší žáků:
TJ Mrlínek
6 510
TJ Sokol Soběchleby
6 141
FC Želatovice
6 222
TJ Prusinovice
7 124
FKM Opatovice-Všechovice
5113

17:4
6:10
8:8
4:6
3:6

Jeden z pohárů tedy zůstal doma a je vystavený ve vitríně
na šatnách. Tímto turnajem jsme ukončili zimní část sportovní sezony
a začínáme vyhlížet počasí, které nás pustí na travnaté hřiště. Věříme,
že úspěchy z halových turnajů budou venku pokračovat.
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St. přípravka

Ml. žáci

Jaro ve školce
V měsíci březnu se děti začaly těšit na jaro. A tak jsme vyháněli
zimu a přivolávali jaro. Děti si společně vyrobily Morénu, kterou
za doprovodu zpěvu jarních písní vynášely v pátek 20. března.
V týdnu od 23. března do 27. března nás ve školce provázely barevné
dny jako symbol probouzející se barevné jarní přírody.
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V pondělí přišli všichni do školky v barvě bílé, znázorňující
zbytky sněhu, v úterý v barvě žluté = sluníčko, ve středu v barvě modré
= obloha, čtvrtek, barva zelená = tráva a v pátek barva červená =
kytičky.
Ve čtvrtek 26. března proběhl zápis do MŠ, kde se nám přišly přihlásit
nové děti.
Ve středu 1. dubna nás čekalo „Velikonoční zajíčkování“, kdy si pro nás
velikonoční zajíček připravil různé úkoly. Po jejich splnění nám nadělil
velikonoční překvapení.
Další jarní akcí byl „Slet čarodějnic a čarodějů“.
Čarodějnice a čarodějové se slétli na zahradu MŠ ve čtvrtek 30. dubna,
aby prokázali své čarovné znalosti a dovednosti.
V pátek 8. května děti vystoupily na kácení máje s několika tanečky.
Oslava svátku maminek proběhla v oddělení „Sluníček“ v úterý
12. května a v oddělení „Motýlci“ ve čtvrtek 14. května.
Ve čtvrtek 21. května v místní tělocvičně děti shlédly ukázku dravců.
Den dětí jsme oslavili v pátek 29. května výletem do ZOO Lešná
společně s rodiči.
V neděli 31. května naše děti vystoupily opět s tanečky na dni dětí
pořádaném SRPŠ na místním koupališti
Eva Tomášková

Barevný den
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Soběchlebský slivkošt
Potkat sousedy a známé,
příjemně si popovídat a posedět
spolu, nebo si třeba zatancovat
u dobré hudby a k tomu popít
dobrou pálenku. To byly hlavní
důvody, proč se v naší obci
v sobotu 18. dubna uskutečnil
1. ročník kulturně-společenské
akce „Soběchlebský slivkošt
2015“. Ale nebylo to jen
ochutnávání
různých
druhů
pálenek, organizátoři zapojili
do akce i ostatní, kteří rádi
předvedli svůj um v pečení
a hnětení těst, a to soutěž
o nejhezčí a nejchutnější kynutý
koláček
a
domácí
chléb.
Na hodnocení pálenek a koláčků
byla ustanovena porota, chleby
hodnotili
všichni
účastníci
a
návštěvníci
slivkoštu.
Pálenkovou
porotu
čekalo
k ochutnávání
a
hodnocení
33 vzorků ovocných destilátů, což
byl pro ně velký nápor na jejich
organismus. Ani koláčková porota
nebyla „ušetřena“ a k hodnocení
v této kategorii přinesly šikovné
hospodyňky 14 velmi krásných
a voňavých dobrot. Domácí chléb přineslo do soutěže pět soutěžících
a jemnými jazýčky všech účastníků a návštěvníků byl vybrán chléb
mladé nadějné pekařky, paní učitelky z MŠ. Za to jim všem patří náš
vřelý dík. Velký dík ale především patří obci Soběchleby, bez jejíž
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podpory by tato akce nemohla proběhnout v takovém rozsahu, v jakém
proběhla,
a Zemědělskému družstvu Záhoří Soběchleby, které bylo velkým
sponzorem hlavních cen. V tomto jarním uvolněném sobotním
odpoledni, které se protáhlo do brzkých ranních hodin, hrála do ouška
i do rytmu velice pohodová a přátelská skupina Všechomor. Již teď se
těšíme na další ročník a věříme, že s ještě větší účastí a návštěvností.
Přes veškerá úskalí organizačně náročné akce se první ročník slivkoštu
velmi vydařil. Všem ještě jednou velký dík.
Mgr. Dalibor Koutný

Májové oslavy
V pátek 8. května
2015 proběhly v obci
Soběchleby
Májové
oslavy.
Lampionový
průvod vyšel v 19:00
z dolního konce obce,
zastavil se u pomníku
padlých, kde byla uctěna
památka, a pokračoval
na výletiště TJ
Sokol
Soběchleby. První vystoupení
patřilo
dětem
z
mateřské
školy,
následovalo
vystoupení
dětí ze základní školy.
Jako doprovodný program
byly přichystány hry pro
děti. V 21:00 vystoupila
skupina Boca Fuego, která
předvedla
úchvatnou
ohnivou show. Poté nás
čekalo
kácení
máje
a ohňostroj. Do ranních hodin pokračovala diskotéka.
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Hasiči a sport 2015
17.5.2015 proběhlo na fotbalovém hřišti okrskové kolo v požárním
sportu. Soutěžilo se v běhu na 100m s překážkami a požárním útoku.
Naše družstva mužů i žen obsadila první místa a zajistila si postup
na okresní kolo v Provodovicích, kde ženy obsadily 5. místo a muži
17. místo.
23.– 24.5.2015 se naši mladí hasiči zúčastnili Okresního kola hry
Plamen v Hranicích, kde starší obsadili celkově 9. místo a mladší
19. místo.
30.7.2015 přijeli do naší obce zástupci VII propagační jízdy
u příležitosti V. sjezdu SH ČMS v Pardubicích. Před obecním úřadem
předali, starosta obce a starosta hasičů, pamětní stuhy na praporce SH
ČMS.
5.9.2015 pořádal náš sbor již 17. ročník pohárové soutěže o putovní
Pohár SDH Soběchleby, který je zařazený do VC OSH Přerov. Této
soutěže se zúčastnilo 14. družstev starších a 18. družstev mladších
hasičů. Na dobře připravené trati obsadilo družstvo našich starších
hasičů s časem 14.07 třetí místo a mladší s časem 25.59 třinácté místo.
Celkově se naše družstva na závěrečném vyhodnocení VC OSH Přerov
umístila na 6. místě v kategorii starší a 14. místě v kategorii mladší.
Velké poděkování patří nejen soutěžícím, ale i všem, kteří nám pomohli
všechny akce pořádat a zajistit.
SDH Soběchleby

Okrskové kolo v Soběchlebích, květen
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Exkurze do pivovaru
V pátek 22. května 2015 se skupina soběchlebských příznivců
dobrého piva zúčastnila odborné exkurze v Pivovaru Zubr Přerov.
Nejdříve nás průvodkyně seznámila s historií přerovského pivovaru
a tradicí vaření zdejšího piva a poté nás provedla celým areálem
a provozy pivovaru. Obdivovali jsme obrovské varné nádoby, kvasné
kádě a pivní tanky i novou moderní stáčírnu.
V závěru nám pan Kopecký představil aktuálně vyráběné druhy piv
Zubr, což se samozřejmě neobešlo bez ochutnávky několika
vynikajících vzorků zlatavého moku. Páteční odpoledne jsme prožili
získáním nových znalostí o náročném procesu výroby piva, ale také
velmi přátelským posezením při ochutnávce piva.
Mgr. Břetislav Kratochvíl
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Léto ve školce
V pondělí 1. června za námi do školky přijel malíř Lubomír
Dostál, který nás zábavnou formou přiměl ke kresbě veselých zvířátek.
V úterý 16. června děti z oddělení „Koťátek“ připravily pro své rodiče
„Besídku nakonec aneb z pohádky do pohádky“.
V pátek 19. června jsme se rozloučili s našimi nejstaršími dětmi, které
už půjdou po prázdninách do školy. Nejprve vystoupila skupina Abraka
muzika se svým bohatým programem a potom se opékalo a bavilo
na zahradě MŠ a naši nejstarší dokonce spinkali přes noc ve školce.
V pátek 26. června – „Pyžamkový den“. V tento den celý den
v pyžamkách paní učitelky předaly dětem vysvědčení z angličtiny
a flétničky a opět v pyžamkách se šlo i na zmrzku 
Přes letní prázdniny naši nejšikovnější tatínci uspořádali několik brigád
na zahradě MŠ.
Eva Tomášková

Pyžamkový den
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Dětský den
Na poslední květnovou neděli připadla v Soběchlebích oslava
Dne dětí. Za slunečného počasí jsme se sešli v areálu koupaliště.
Na úvod děti z místní mateřské školy předvedli několik pěkných
tanečků. Po vystoupení malých tanečníků nás čekalo divadelní
představení. Divadlo Koráb z Brna přijelo zahrát pohádku Princezna
s dlouhým nosem. Zhlédli jsme příběh o zlobivé princezně, kterou
postihla nejedna pohroma - narostly jí velké uši, jelení parohy i velice
dlouhý nos. Někteří diváci si mohli dokonce vyzkoušet, jaký je to pocit
mít obrovské uši a také si mohly osahat princeznin nos, který narostl až
někam do dálky. Ale jak už to v pohádkách bývá, nakonec všechno
dobře dopadlo: princezna se napravila a byla zase krásná. Hned
po pohádce program zpestřilo sólové a duo vystoupení mažoretek
z Dřevohostic. Pak už se každý zabavil podle chuti. Děti mohly
vyzkoušet svoji bystrost, manuální zručnost i fyzickou kondici při
pohádkově laděných hrách. Nebo si nechat zkrášlit obličej či tělo
nějakým krásným motivem, což využily určitě všechny děti, některé
i vícekrát. K tomu všemu nám hrál DJ Jarda, takže jsme strávili velice
příjemné odpoledne.
Zdeňka Novotná, SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby
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Rybářské závody
Dne 20. června se u nás tradičně uskutečnily rybářské závody
na rybníku Makča, kterých se zúčastnilo 30 závodníků z toho 4 děti.
1. místo Mihalík Boris s celkovou délkou ryb 549cm
2. místo Ševčík Radim s celkovou délkou ryb 488cm
3. místo Halašta Tomáš s celkovou délkou ryb 471cm
Děti
1. místo Řehák Tomáš
2. místo Hradil Radim
3. místo Hlavičková Nikola
Pro všechny závodníky i širokou veřejnost byla připravena bohatá
tombola, grilované makrely, klobásky a další bohaté občerstvení.
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Myslivci dětem
V sobotu 8. srpna v odpoledních hodinách uspořádali myslivci
MS Hubert Soběchleby již po páté odpoledne pro děti a ochutnávku
zvěřinových specialit. Zváni byli všichni bez rozdílu věku, kteří chtěli
ochutnat něco dobrého a najít trochu zábavy pro děti na konci prázdnin.
Děti se mohly poučit při výstavce loveckých trofejí, zasoutěžit si, zjistit
svou přesnost při střelbě ze vzduchovky nebo si ověřit své znalosti
v kvízu. Odměnou jim byl diplom za zvládnutí všech úkolů, krásný
batůžek s logem MS Hubert, sladkosti a kabanos z udírny. Zasoutěžit si
mohli i dospělí. Vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky, svou přesnou
trefu nebo naopak své znalosti o zvířátkách z pohádek. Odměnou pro ně
bylo něco k snědku nebo dobré pití. Pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení – gurmáni si mohli pochutnat na zvěřinovém guláši, špízu
nebo měšci. Kdo přišel, určitě nelitoval.
MS Hubert Soběchleby
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Soběchlebské hody včera a dnes 2015
Čí sú hody? Naše! Tímto pokřikem se nesl celý hodový víkend,
který se uskutečnil ve dnech 14. – 16. srpna. Díky bohatému a cílenému
programu si užili opravdu všichni, od dětí až po babičky.
V pátek byly oslavy zahájeny zábavou s rockovou skupinou Exploze,
jež byla opravdovou explozí do ranních hodin.
Ale to hlavní nás teprve čekalo v sobotu odpoledne – fotbalové zápasy
mladší i starší kategorie, především pak utkání Staré gardy. Nádherná
podívaná, hráli všichni jak o život.
Posedět s přáteli a známými u dobré hudby a výborných grilovaných
dobrot, připravených zdejšími specialisty, jsme mohli na místním
koupališti za doprovodu country kapely Freďáci. Bohužel nás zklamalo
počasí, byť tolik očekávané, a akce musela být předčasně ukončena.
I přes tuto nečekanou nepřízeň počasí však přišla spousta lidí užít si
krásného
a
pohodového
večera. Hodovou neděli, po
ranním budíčku, zahájila mše
svatá v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Poté se začalo
plnit místní hřiště, kde se
uskutečnilo, pro nás vítězné,
mistrovské utkání Soběchleby
proti Staré Vsi. Nedělním
folklorním odpolednem nás
provázel oblíbený moderátor
Karel Hegner. Vystoupili zde cimbálová muzika Bystrica z Bystřice pod
Hostýnem, Valašský soubor písní a tanců Jasénka ze Vsetína a dechová
hudba Pozdní sběr z Pavlovic.
Pro nejmladší osazenstvo naší obce, a nejen té naší, přijeli kolotočáři
s pouťovými atrakcemi. Hodovou neděli jsme ukončili diskotékou
DJ Jardy a nezbývá nám nic jiného než se zase těšit na příští rok.
Všem organizátorům, ale i všem návštěvníkům, patří veliký dík
za velmi příjemně strávený hodový víkend.
Mgr. Dalibor Koutný
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Sportovní odpoledne pro děti i rodiče
Ach jo, prázdniny
skončily, léto také za chvíli
skončí, to zase bude nuda,
myslí si spousta dětí. Ale ne
tak v Soběchlebích! Tam to
žije! Třeba teď v neděli
13. září nám tady dospěláci,
pro nás děti samozřejmě,
připravili spoustu zábavy.
Celé odpoledne jsme si
soutěžili, a co víc, všichni
jsme uspěli, zvládli jsme to
na výbornou! No, představte
si, museli jsme přejít přes
dračí údolí, nebo poslepu
dovést královnu, to jako
maminku, přes hluboký les,
nebo, a to byla sranda jako
hrom - táta nás musel převést
na trakaři jako poklad. Jó,
a
taky
jsme
stříleli
z Rumcajsovy bambitky. No
prostě pohádka. A když jsme splnili všechny tyto „přetěžké“ úkoly
a odevzdali jsme kartičky, dostali jsme balíček plný dobrot a špekáček.
Tátové nám udělali oheň a my jsme opékali a opékali. Bašta to byla.
A k tomu nás napájel různými limonádičkami a džusíky náš předseda
Miloš. Mildó, díky! No, co říci závěrem: ať jsou klidně prázdniny fuč,
a léto taky, tady v Soběchlebích se pořád něco děje! Takže dospěláci,
moc za všechno děkujeme!
Soběchlebské děti
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Poslední leč
Již druhým rokem pořádá MS Hubert v září po honu na divoké
kačeny poslední leč, na kterou jsou srdečně zváni myslivci i ostatní
občané. Kromě bohaté tomboly (zvěřina i jiné zajímavé ceny), si mohou
všichni pochutnat na mysliveckých specialitách a potom si zatančit při
muzice. Součástí poslední leče je pasování úspěšných myslivců
na lovce. Letos byl pasován jeden z nás na lovce černé zvěře.
Dobrá zábava a spokojenost všech, je odměnou pro pořádající myslivce
z MS Hubert.
Těšíme se, že i příští rok nám zachováte svou přízeň a přijdete se
pobavit mezi nás.
MS Hubert Soběchleby

Podzim ve školce
První podzimní akcí byla v úterý 22. září drakiáda na místním
fotbalovém hřišti, kterou jsme letos poprvé spojili i s opékáním. Počasí
nám opravdu přálo, a tak se nás na hřišti sešlo plno a draků byla plná
obloha.
Druhou podzimní akcí byl „Dýňový den“ v úterý 27. října. Opět, jak je
již veřejně známo se děti proměnily ve skřítky, víly, strašidla, …
Dýňový den byl zahájen krátkým vystoupením, po němž se vydlabávaly
a vyřezávaly dýně, opékaly špekáčky a letos poprvé si děti prošly
i stezku odvahy.
Eva Tomášková
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Luštění s bábovkou
Na podzimní období
SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby
připravilo akci pro děti
i dospělé s názvem Luštění
s bábovkou. Sešli jsme se
v neděli 25. října v kulturním
domě v Soběchlebích. Pro děti
byly připravené všelijaké stolní
hry, skládačky, srovnávačky,
kvízy, luštění. Souběžně s tím,
jak si děti hrály, probíhala
soutěž o nejlepší bábovku.
Soutěženíchtiví
zájemci
s sebou přinesli bábovky
upečené
podle
svých
osvědčených receptů. Během
určené doby všichni účastníci
akce ochutnávali soutěžní
vzorky a podle toho, která
bábovka jim nejvíce chutnala,
rozdávali body. Hodnocení
nebylo vůbec jednoduché,
protože všechny bábovky byly moc dobré. Ochutnávali jsme např.
bábovku šlehačkovou, citronovou, tvarohovou, margotkovou,
cukynovou, pomerančovo-medovou a další. Nejvíce bodů nakonec
získala pomerančovo-medová bábovka Anety Pospíšilové. Druhé místo
obsadila Alena Rakovská s tvarohovou bábovkou a třetí se umístila Jana
Kučerová s dvoubarevnou bábovkou. Tyto soutěžící byly odměněny
cenami. Doufám, že si všichni užili příjemné odpoledne a děkuji těm,
kteří se akce aktivně účastnili.
Zdeňka Novotná
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Kdo se bojí, nesmí do Soběchleb
Poslední říjnový večer
se v mnoha zemích nese
ve znamení oslav Halloweenu.
U nás sice nemá Halloween
takovou tradici, ale postupně si
získává větší oblibu. My
v Soběchlebích jsme tento
svátek
slavili
především
3. listopadu, kdy byla vyhlášená
soutěž o nejlépe vyzdobený
dům v halloweenském stylu.
Nejstrašidelněji vyzdobený dům
naše komise mohla vidět
u rodiny Zámorské č.p. 122, kde
nám tato výzdoba téměř
„vyrazila dech“. Nejen tato
rodina, ale i spousta dalších
měly velice krásnou výzdobu. Všem zúčastněným moc děkujeme!

Mladší žáci Soběchleb vyhráli halový turnaj,
předběhli Přerov i HFK
V neděli 8. listopadu 2015 odehrálo mužstvo mladších žáků TJ
sokol Soběchleby halový turnaj v Bystřici pod Hostýnem. Turnaje se
zúčastnily týmy hrající nejvyšší moravskou ligu (Přerov, Valašské
Meziříčí, HFK Olomouc, Frýdek Místek a vítěz podzimní části
krajského přeboru Kozlovice a Tovačov). S tak silnou konkurencí se
poprali na jedničku s hvězdičkou a první místo a zlaté medaile jsou
doma.
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Dle slov trenéra Romana Petřvalského bylo nejtěžší udržet hráče
v koncentraci po celou dobu turnaje, protože jedna chyba mohla
rozhodnout, ale vyšlo to, SUPER !!!
Děkujeme – Terezce Skalské, Peťovi Volfovi, Domčovi Matulovi,
Míšovi Zosimovi, Vojtovi Dvorskému, Pepíkovi Vaculíkovi, Fildovi
Sehnalovi, Dankovi Kolářovi, Davčovi Sedlákovi, Marťovi Mackovi
a Marťovi Skalskému, který byl vyhlášen i nejlepším hráčem turnaje.
Děkujeme i trenérům Martinovi Mikulíkovi, Petrovi Pečánkovi, Pavlovi
Matulovi a Romanovi Petřvalskému, kteří vedli tuto úžasnou partu
od prvních fotbalových krůčků.
Gratulujeme všem hráčům k vítězství!
Zdeňka Mikulíková

Posezení s důchodci
Jako již každý rok i letos se u nás uskutečnilo, v sobotu
14. listopadu v sále kulturního domu, tradiční posezení s důchodci.
Sešlo se 25 seniorů, aby si vyměnili vzpomínky na minulost a názory
na nynější časy, a také vyslechli informace od starosty, co se letos událo
a co se ještě chystá. Mezitím měli senioři možnost zhlédnout video
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z Her
mikroregionu
2014,
fotodokumentaci
z konaných
akcí minulého a letošního roku
a video ze stavby místního
obecního úřadu. Pochvalu si
zaslouží kapela Podhostýnská
haligonka, která nás provázela
celým večerem.
Věříme, že se naši senioři
na tomto přátelském posezení dobře pobavili, zazpívali si, zatančili, a že
se v příštím roce sejdeme v hojnějším počtu.

Zájezd do vinného sklípku
Pátek jako každý jiný,
pro nás ne! 27. listopadu nás
čekal výlet do vinného
sklípku. Na doporučení
přátel jsme se vydali
do vinného sklepa na jižní
Moravu, kde jsme navštívili
vinařství
Mezuliáník.
Majitelka
vinařství
nás
přivítala s vřelou náručí
a po krátkém uvítání nás
zavedla do srdce samotného
vinařství, zde nám povyprávěla veškerá tajemství o přípravě vína.
V průběhu vyprávění jsme měli možnost degustovat vybrané vzorky
vín, jako je Ritrasa nebo Nová hora, ale i spousta dalších. Vrcholem
večera byla degustace slámového vína, které nám velice chutnalo pro
svou výjimečnou medovou chuť. Jelikož jsme již měli velký hlad,
všichni jsme se těšili na očekávaný výborný domácí guláš. Následně nás
čekala další vlna vzorků, z kterých jsme si mohli vybrat víno, které
budeme popíjet zbytek večera. K zábavě a k tanci nám hrál harmonikář,
s kterým jsme si zazpívali a bavili se až do brzkých ranních hodin.
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Dobrá nálada nás neopouštěla ani cestou zpět. Akce se nám velmi
vydařila a už teď se těšíme na další návštěvu vinného sklípku.
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Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli 29. listopadu
se před kostelem Nanebevzetí Panny
Marie v Soběchlebích uskutečnilo již
tradiční rozsvícení vánočního stromu.
Dříve než nastal slavnostní okamžik,
vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Soběchleby
s vánočními básněmi a koledami. Hlavním
okamžikem
večera
bylo
samotné
rozsvícení vánočního smrku, kterému
předcházelo společné zpívání koledy
„Nesem vám noviny“. Pan starosta
ve svém proslovu lidem poděkoval
a popřál jim šťastné a klidné vánoční
svátky. Během celého programu bylo pro zahřátí podáváno svařené víno
a čaj, bez čehož by se rozsvěcování vánočního stromu rozhodně
neobešlo, jelikož i letos nám počasí moc nepřálo.
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Mikulášský turnaj ve stolním tenise 2015
Pojem Mikuláš v poslední době neznamená v Soběchlebích
pouze návštěva Mikuláše v doprovodu čerta s andělem za malými
dětmi, ale také pravidelnou možnost vyzkoušet své dovednosti
ve stolním tenise. Letošní, již
třetí ročník, byl opět pečlivě
připraven pro všechny hráče
bez rozdílu věku. Po řádné
registraci
jsme
soutěžící
rozdělili do tří skupin.
Nejmladší skupinu tvořily děti
do 15 let, kde se po dvou
umístění na druhém místě
letos dočkal zlata Filip
Sehnal.
Druhou
příčku
vybojoval Vojta Dvorský, třetí skončil Danek Kolář.
Další skupina byla poskládána z hráčů, kteří se především přišli pobavit
a udělat něco pro své tělo. Vítězství se dočkal Machač před Zosimovem
a Jožkou Kotasem, který
v dodatečném zápase o bronz
porazil stále lepšícího se
Tomáše Výkrutíka.
Součástí
kategorie
byl
minisouboj žen, který úspěšně
zvládla obhájkyně Michaela
Jančeková, která obsadila
i mezi muži krásné třetí
místo.
Poslední skupinu vytvořili
hráči hrající registrovanou soutěž okresu Přerov. Mezi 9 hráči byli vidět
velmi emotivní, někdy až nervy drásající souboje. S nástrahami pavouka
hraného „každý s každým“ se nejlépe vypořádal Kolář Daniel, který
plně využil své zkušenosti z krajských soutěží. Na druhém místě se díky
své velké pomoci v podobě výborné pálky umístil Juráň Marcel, třetí
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skončil Honza Machač z Hlinska, kterému se nedařilo díky velkému
hluku v tělocvičně uplatnit svoji útočnou hru.
K turnaji ve stolním tenise v Soběchlebích již neodmyslitelně patří
i turnaj ve stolním fotbalu. Jeden stůl půjčený ze školní družiny a druhý
od Kratochvílových zažily velké mače. Kluby jako Barcelona nebo
Manchester se nám prostřednictvím našich ratolestí proháněly
po tělocvičně. Vítězství nakonec oslavila dvojice Roman Polcer a David
Sedlák, která utrpěla jedinou prohru. Na druhém místě skončili
sourozenci Kolářovi z Dolních Nětčic a třetí Filip Sehnal s Vojtou
Dvorským. Každý tým odehrál nejméně devět zápasů a výsledky byly
velmi vyrovnané. Neztratili se ani mladíci ročníků 2008 a mladší, kteří
vytvořili týmy silného středu tabulky.
Na zkoušku jsme do tělocvičny vzali dva stoly stolního hokeje a zájem
o hru ukázal, že příště můžeme turnaj rozšířit o další disciplínu. Bude to
už IV. ročník, na který se můžeme všichni těšit. Děkujeme obecnímu
úřadu a základní škole za maximální pomoc při organizaci.
Trenéři mládežnických oddílů fotbalu

Vánoční výstava
Nejen ruční práce
místních
obyvatel,
ale
i okolních výrobců, kteří
přijeli představit své výrobky
do Soběchleb, jsme mohli
obdivovat v neděli 6. prosince
v kulturním domě. K vidění
i zakoupení byla celá řada
vánočních ozdob. Vybírat
jsme mohli mezi vánočními
svícny,
věnci,
perníčky,
keramikou, šitými dekoracemi a dalšími výrobky. Aby si děti
předvánoční atmosféru skutečně užily, byla pro ně připravena tvůrčí
dílnička, kde si mohly vyrobit andělíčky ze šišek. Maminky zase měly
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možnost vyrobit si vánoční svícny a věnce. Návštěvníci se mohli nejen
pokochat vystavenými předměty, ale také na chvíli posedět se známými
u svařeného vína a cukroví.

Česko zpívá koledy
I Soběchleby se letos
zapojily do celorepublikové akce, která se
konala
ve
středu
9. prosince, při níž se
společně rozezněly obce
i města po celé ČR
vánočními
koledami.
Sešli
jsme
se
u kašny za kostelem, kde
bylo pro návštěvníky
přichystané svařené víno
a čaj. Společně jsme si
zazpívali koledy: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem
spolu do Betléma, Jak jsi
krásné, neviňátko, Pásli
ovce Valaši a Vánoce,
Vánoce přicházejí.
Následně
si
děti
z mateřské školy pro nás
přichystaly tak dlouhý
vánoční řetěz, že stačil
na
omotání
celého
kostela.
Věříme, že příští rok se
sejdeme v tak hojném
počtu jako letos.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Návštěva předškoláků z mateřské školy v základní škole
V úterý 13. ledna 2015 se předškoláci z naší mateřské školy vydali
na návštěvu do 1. třídy, aby se seznámili s prostředím, kam šli mnozí za 2 dny
k zápisu, a také aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak vůbec probíhá takové
vyučování. My jsme se s prvňáčky rozhodli, že je v jedné hodině seznámíme
takřka se všemi předměty a tak jsme předškoláky zapojili do většiny aktivit.
Nejprve jsme je uvítali písničkou Beskyde, Beskyde, a ten kdo ji znal,
mohl zpívat s námi. Poté jsme jim ukázali, kolik písmenek už známe a přečetli
jsme jim článek ze slabikáře a ukázali jim, jak nově naučená písmenka
modelujeme z plastelíny či chlupatého drátu. Poté oni sami poznávali
písmenka rozmístěná po
třídě a většina z nich by
už teď mohla začít bez
problémů navštěvovat 1.
třídu, protože
skoro
všechna
písmenka
poznali.
Velmi se jim také
líbila matematika, kdy
všechny děti společně
počítaly příklady a také
lovily na udici číselné rybičky z našeho matematického rybníka. Nechyběla
ani angličtina, kdy jsme si společně zahráli anglickou obdobu dětské hry Čáp
ztratil čepičku, kdy si každý musel rychle najít po třídě příslušnou anglicky
zadanou barvu a té se dotknout.
Na závěr naší netradiční výuky nesměl chybět tělocvik a tak jsme se
společně na koberci protáhli s naší nejnovější pomůckou – dětskými
cihličkami. Pak už následovalo jen vzájemné předání drobných dárečků
a sladkostí a nezbytné společné foto!

Louskáček
Již od začátku tohoto školního roku se děti z 1. až 4. třídy těšily
na leden, neboť jsme na tuto dobu měli v Moravském divadle v Olomouci
objednané vstupenky na baletní představení Louskáček. Děti už dobře věděly,
nač se těšit, neboť pro školy zde představení připravuje Baletní studio
fungující při divadle již od roku 2003. V jejich podání jsme již shlédli
představení Simba, Tarzan nebo Broučci. Stejně jako ta minulá se i Louskáček
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dětem velmi líbil a výborným bonusem bylo to, že jsme seděli v předních
řadách.
Už teď se těšíme na další projekt studia, které právě připravují, a to
Odysseus a jeho dobrodružství. Jak sám režisér v jednom z rozhovorů uvedl,
mohou se zde děti těšit na neuvěřitelné zážitky Odyssea a jeho druhů na cestě
zemí i oceány, kde se setkají s Kikony, Obry, Kyklopem, Poseidonem
i samotným Diem. Premiéra bude letos v květnu a tak pokud budeme mít
štěstí, mohli bychom toto představení vidět ještě letos na podzim.

Zápis do první třídy
Ve čtvrtek 15. ledna 2015 se konal zápis dětí do základní školy. Vše
probíhalo v učebně současné 1. třídy, a pokud se sešlo najednou více dětí,
mohly využít dětského koutku, který pro ně na chodbě připravily žákyně
9. třídy a kde si děti mohly skládat puzzle, hrát hry nebo lovit rybky z rybníku.
Jakmile na ně přišla řada, ujala se jich některá z paní učitelka
z 1. stupně a s tou pak plnily zadané úkoly. Mezi ně patřilo poznávání barev,
tvarů, hledání rozdílů, obkreslování tvarů
a nakreslení některého člena jejich
rodiny. Poté se děti pochlubily složkou
z mateřské školy, kam si ukládají všechny
úkoly určené předškolákům, které již měly
splněné. Další fází byla zkouška řeči, kde
každý zarecitoval krátkou básničku či
zazpíval písničku a zopakoval několik
slov, aby bylo možné se s rodiči domluvit
na případném dopilování některých problematických hlásek.
Nejvíce se asi děti těšily na závěrečnou část, kdy obdržely medaili
a dekret, že se po úspěšném zápisu stávají budoucími prvňáčky a vybraly si
dárek, což byly roztomilé papírové myšky, které pro ně vyrobili třeťáci.

Lyžařský výcvikový kurz 6. a 7. třídy
Od 18. do 23. ledna absolvovali žáci 6. a 7. třídy lyžařský výcvik
na Tesáku. Celkem se jej zúčastnilo 20 žáků, kteří od neděle do pátku bydleli
na chatě Slovan.
Ze začátku to vypadalo, že nám počasí příliš přát nebude, ale přestože
nesněžilo, bylo i tak dost sněhu na to, aby se všichni naučili základům
lyžování a už v úterý odpoledne nebylo znát, kdo se na lyže poprvé postavil
teprve v neděli. Základy jsme si natrénovali na Cvičné louce na Tesáku
a od středy již využívali přes metr technického sněhu na nedalekém Trojáku.
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Postupně jsme se naučili jezdit šikmo svahem, v pluhu, obloučky,
zatáčet, zastavit, jízdu ve dvojici či trojici a poslední den se konal velký závod
ve slalomu, za jehož přípravu velmi děkujeme zaměstnancům Trojáku, kteří
nám postavili profesionální branky.
Poděkování zaslouží také zaměstnanci Slovanu, kteří se o nás rovněž
vzorně starali a umožnili nám využívat vše, co chata nabízí. Proto jsme si také
spoustu legrace užili nejen na svahu, ale při každodenním večerním programu
a závěrečném karnevalu i diskotéce. Navíc jsme během tohoto týdne stihli
několik soutěží, jako byla vědomostní soutěž, bodování pořádku nebo Riskuj.
Celý lyžařský výcvik se nám tak letos velmi vydařil a co je
nejdůležitější, nedošlo k žádnému úrazu či zranění a všichni v pořádku dojeli
domů!

Projekt ovoce do škol
I v letošním roce je naše škola zapojena do programu „Ovoce
do škol“, kdy děti 1. stupně dostávají zhruba jedenkrát měsíčně balíček ovoce.
Většinou se jedná o běžné druhy ovoce a někdy i zeleniny, ale teď
v lednu nás čekalo milé překvapení. Každá třída dostala malou krabičku a v ní
8 druhů exotického ovoce. Vše bylo po jednom kuse a k tomu byl přiložen
informativní leták, kde jsme měli přesně popsané, jaké ovoce se zde nachází,
z jakých končin pochází a jaká je jeho chuť.
Vzhledem k tomu, že jsme právě měli hodinu prvouky, kde se
o druzích ovoce učíme, ihned jsme toho využili, jednotlivé druhy ovoce si
pořádně prohlédli, pojmenovali, poté oloupali a samozřejmě ochutnali.
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Objevili se tu vskutku neznámé druhy jako je pitahaya, kumquat, rambutan, ale
i dnes již dětem známé liči, mango, zázvor, avokádo nebo lunetka. Nejvíce si
prvňáčci pochutnali na mangu a plodu kaktusu ze Střední Ameriky zvaném
pitahaya.

Naše 1. třída
Prvňáčci za sebou mají své 1. pololetí ve škole a také své první
vysvědčení.
Za tu dobu se již naučili mnoho písmenek, počítat v oboru od 0 do 8,
v prvouce roční období, měsíce a částečně poznávat hodiny. Rovněž
ve výchovách si toho děti hodně vyzkoušely. V tělocviku nově zakoupené
pomůcky do tělocvičny a teď v lednu sportování na sněhu. V pracovních
činnostech jsme hodně úsilí věnovali v loňském roce zejména tvoření výrobků
na vánoční jarmark a v hudební výchově jsme se pro změnu naučili kromě
řady písniček dva tance a to mazurku a valčík.
Nechyběly ani základy angličtiny, se kterou se děti seznamují
v zájmovém kroužku Hravá angličtina a tak už zvládají názvy barev, zvířátek,
čísel, představit se a pojmenovat členy rodiny. Všichni jsou velmi snaživí a tak
kromě tohoto kroužku navštěvuje řada z nich také keramiku, kopanou, šikovné
ručičky nebo náboženství.
Za 1. pololetí jsme také navštívili divadelní představení Louskáček
v Olomouci, program Astronaut v planetáriu v Brně nebo koncert skupiny
Abraka muzika v Kulturním domě v Soběchlebích. Rovněž jsme pilně plnili
disciplíny v rámci projektu Česko sportuje a díky tomu se také zúčastnili
uvítání olympioniků v naší škole. Společně jsme též oslavili Vánoce a dostali
spoustu dárků. Taky za námi došel v prosinci Mikuláš s čerty, mnozí oslavili
ve třídě své narozeniny či svátek a společně jsme si i upekli voňavé vafle.
Když si tak prvňáčci přebírali své první vysvědčení, měli všichni
úsměv na rtech, protože si každý zaslouženě odnášel samé jedničky. Jen tak
dál!

Recitační soutěž na prvním stupni
18. února tohoto roku se na naší základní škole uskutečnilo školní kolo
recitační soutěže pro 1. stupeň. Školního kola se zúčastnili vybraní žáci
na základě umístění v třídním kole. Žáci z 1. třídy se nám představili
básničkami o písmenkách.
Potom už začala soutěž o nejlepšího recitátora třídy. Žáci překonali
počáteční nervozitu a předvedli pěkné výkony. Porota složená z učitelů
1. stupně mnohdy neměla lehkou situaci, aby vybrala v každé třídě tři nejlepší.
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Vítězové tříd postupují do okresního kola, které se bude konat
12. března tohoto roku. Přejeme jim hodně úspěchů.

Finálové kolo soutěže Naší přírodou
Ve středu 25. února se na biologické stanici ATLAS a BIOS v Přerově
uskutečnilo finále soutěže Naší přírodou, která je určena pro žáky druhého
stupně základních škol a víceletých gymnázií. Soutěžící si postup do finále
vybojovali v jednotlivých předkolech.
Z naší školy do finále postoupily Anna Doláková ze 7. třídy, Aneta
Kurfürstová a Martina Učenová z 8. třídy. Všem třem žákyním se podařilo
získat výborná umístění: v kategorii mladších žáků Anna Doláková obsadila
1. místo v oboru Společenstvo polí, luk a pastvin, v kategorii starších
žáků Aneta Kurfürstová obsadila 2. místo v oboru Společenstvo lesa a Martina
Učenová obsadila 3. místo v oboru Společenstvo polí, luk a pastvin.
Žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Soutěž Finanční gramotnost
Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku
umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních
situacích. Stejný název nese soutěž organizovaná MŠMT ČR.
Tak jako každý rok se i letos žáci 2. stupně naší školy zapojili do této
soutěže. Ve školním kole soutěžící odpovídají na otázky, které by měli znát
z oblasti financí. Tři nejlepší žáci z dané školy pak vytvoří tým, který soutěží
v okresním, popřípadě krajském kole.
V letošním školním roce patřili ve školním kole k nejúspěšnějším
řešitelům Ondřej Zaorálek (9. třída), Pavel Albert (9. třída) a Kristýna
Vrubelová (8. třída), kteří také postoupili do krajského kola. Krajské kolo
soutěže se nakonec nekonalo.

Postupujeme do krajského kola soutěže Eurorebus
Této celostátní vědomostní soutěže se letos účastní žáci druhého
stupně naší základní školy již třetím rokem. Soutěž je rozdělena do několika
kategorií – pro žáky první ho stupně základních škol, druhého stupně
základních škol a pro studenty středních škol. Několik měsíců řešili naši
osmáci a deváťáci prostřednictvím internetu řadu soutěžních kol s otázkami
z dějepisu, zeměpisu, sportu, politiky, přírodopisu, ekonomiky a dalších oborů.
Nejúspěšnější třídní kolektivy a jednotlivci obdrželi v březnu pozvání
do krajského kola v Olomouci – 20. dubna 2015. Za jednotlivce postoupili
s nejvyšším počtem bodů žáci 8. třídy Romana Petřvalská, Marie Černá, Jan
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Sehnálek a Aneta Kurfürstová, do soutěže třídních kolektivů vysílá osmá třída
Martina Mikulíka, Jana Sehnálka a Ondřeje Chlápka, deváťáci postoupili jako
třídní
kolektiv,
který budou reprezentovat Vašek Hanák, Marek
Libicher a Vašek Dolák.

Pěvecká soutěž
Na prvním stupni se i v letošním roce konala mezi dětmi oblíbená
pěvecká soutěž, které se navíc letos zúčastnili ještě i žáci 6. třídy.
Porotu tvořily tradičně p. učitelky 1. stupně převlečené do kostýmů
populárních zpěváků a zpěvaček. A tak letos udělovala body za zpěv třeba
Helena Vondráčková, Dáda Patrasová, Hanka Zagorová, Lucie Bílá a dokonce
Waldemar Matuška. Nejprve však musely děti porotu poznat podle písně,
kterou každý porotce zapěl, a u některých to už pro ně nebylo vůbec snadné.
Nakonec to děti zvládly, porota byla představena a mohlo se začít.
Z každé třídy bylo vybráno 5 výborných zpěváků a ceny se udělovaly
vždy třem nejlepším z nich. Rozhodování to vskutku nebylo jednoduché.
Všichni se velice snažili a letos jsme navíc pravidla této soutěže mírně
pozměnili a účinkující museli zpívat s klavírním nebo kytarovým doprovodem
a do mikrofonu.
Všichni byli ale na svůj výstup výborně připraveni a tak si to užila
nejen porota, soutěžící, ale hlavně diváci, kteří po celou dobu hlasitě fandili
a mávali třásněmi.

Exkurze plná zážitků
Konečně nastal toužebně očekávaný čtvrtek 26. března, den, na který
byla naplánovaná exkurze pro první stupeň.
Po cestě, která rychle uběhla, jsme měli první zastávku ve FrýdkuMístku
s prohlídkou
podniku
MARLENKA.
Snad
každý
zná medové dorty, které prostě
chutnají„božsky“.
O to víc jsme byli všichni napjatí, co
uvidíme a co se dozvíme nového.
Po krátkém filmu o vzniku
a rozvoji firmy MARLENKA jsme
byli
ohromení talířkem
plným
dobrot, které tato firma vyrábí.
Nejsou to jen výborné dorty s příchutí medu, kakaa a citronu, ale i kuličky
s podobnými příchutěmi. Potom jsme měli možnost ochutnat další
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dobroty z listového těsta plněné lahodnými krémy a nakonec svačinový snack.
S plnými bříšky jsme se vydali na prohlídku automatizované výrobny, která
byla doprovázena odborným výkladem trpělivého průvodce. Nakonec jsme
nakoupili dobroty pro své blízké a pokračovali v našem putování.
Další zastávkou bylo muzeum TATRA v Kopřivnici. Na začátku
expozice dostala každá dvojice žáků pracovní list se zapeklitými úkoly.
Nezbylo jim, než je vyřešit, a dovědět se tak spoustu zajímavých údajů
o automobilech a jejich využití. Čas rychle uplynul, nakoupili jsme ještě pár
suvenýrů a vydali se na cestu domů.
Exkurze byla plná zážitků a všem se líbila.

Matematické soutěže
V měsíci březnu proběhly na naší škole dvě matematické
soutěže: Klokan a Pythagoriáda. Dne 25. března 2015 řešili žáci 5. až
8. ročníku Pythagoriádu. Úspěšnými řešiteli se stali žáci 8. ročníku David
Kratochvíl a Martin Mikulík, kteří postupují do okresního kola.
20. března 2015 se konal na celém světě matematický Klokan, ve které
žáci mohli ukázat nejen své znalosti matematiky, ale i logické myšlení,
kombinační schopnosti a představivost. Základní školy soutěží ve čtyřech
kategoriích: Cvrček – 2. a 3. ročník, Klokánek – 4. a 5. ročník, Benjamín –
6. a 7. ročník, Kadet – 8. a 9. ročník. Žáci řešili 24 příkladů, za každý správně
vyřešený příklad získali 3, 4 nebo 5 bodů podle obtížnosti. Za nesprávně
vyřešený příklad ztratili 1 bod. Nejmladší kategorie Cvrček řešila pouze
18 příkladů.

Krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus
Dne 20. dubna 2015 se konalo v Kongresovém centru v Olomouci
krajské kolo celostátní soutěže Eurorebus. Soutěžící museli prokázat znalosti
z přírodovědných i společenských vědních oborů. V kategorii jednotlivců ZŠ
– 02 (žáci 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií) získala Aneta Kurfürstová z osmé třídy výborné 9. místo.

Den Země v 1. třídě
Den Země se každoročně koná 22. dubna a jde o ekologicky
motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
V dnešní době už jej slaví více jak miliarda lidí ve 175 zemích světa.
A tak se k nim letos připojila i 1. třída a děti si tak vyzkoušely, co je to
projektový den. Hned v úvodu jsme si vysvětlili, jak je důležité třídit odpad,
a naučili jsme se rozlišovat kontejnery podle barev. Rovnou jsme si zkusili
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i několik aktivit, kde si děti ověřily, zda by do nich opravdu dokázaly správně
roztřídit koš plný odpadků. Třídili jsme odpad i virtuálně a to díky řadě
zajímavých a poučných her na interaktivní tabuli.
Poté jsme se již přesunuli na hřiště, kde nás čekala další stanoviště,
na nichž jsme plnili zadané úkoly. A protože nám přálo počasí, tak jsme si
na závěr tohoto dne i opekli špekáčky. Tématu Den Země jsme se věnovali
ještě následující den a to tak, že jsme si nejprve zopakovali nově nabyté
informace z předešlého dne a poté děti vytvořily nástěnku na téma tohoto
svátku plnou fotek z této akce, obrázků a vlastních postřehů.

Čarodějnické disko
Poslední dubnový den patří každoročně čarodějnicím a tak jsme si
i my uspořádali v družině již tradiční čarodějnickou diskotéku, na kterou se
zejména ti nejmenší vždy velice těší. Jedním z hlavních důvodů je jistě to, že
se mohou obléknout do kostýmů, nalíčit se téměř k nepoznání, je pro ně
připravena řada dobrot, ale také her a soutěží. Nejinak tomu bylo i letos.
Po úvodním představení všech čarodějných bytostí následoval rej
masek, poté soutěž v hodu žábou do rybníka, tanec ve dvojicích, ale také třeba
populární tanec s koštětem. Nesměla chybět píseň „Mašinka“ a samozřejmě
Ptačí tanec, který si zúčastnění sami vyžádali.
Závěrem už jsme jen vyhodnotili nejlepšího tanečníka a tanečnici
„večera“ a odměnili drobnou sladkostí každého zúčastněného. Velké
poděkování patří dětem z kroužku vaření vedenému paní učitelkou
Nedbalovou, které se nám letos postaraly o vskutku královské pohoštění
v podobě několika pečených moučníků i slaných tyčinek, za což jim velmi
děkujeme!

Návštěva olympioniků
Již potřetí zavítala do naší školy
olympijská
hlídka
tvořená
českými
sportovními legendami. O to se zasloužili
především samotní žáci, kteří včas splnili
všechny předepsané disciplíny, a tak jsme se
ocitli na seznamu tří desítek škol v ČR, které
tato hlídka navštívila. Tentokrát proběhlo toto
setkání poprvé venku a to za krásného počasí.
Hlavními hvězdami tentokrát byli držitelé řady cenných kovů
z mistrovství Evropy, a to krasobruslař Tomáš Verner a šermíř Aleš Depta.
Oba naši zemi také v minulosti reprezentovali na olympijských hrách.
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A protože cílem této návštěva byl hlavně pohyb a sport, hned po úvodním
přivítání začal Tomáš Verner s dětmi rozcvičku, během které si pořádně
protáhly tělo, aby co nejlépe následně zvládly plnění úkolů na pěti
připravených stanovištích.
Žáci z 3. až 9. třídy se pak rozdělili do pěti družstev, každé oblečené
do barvy jednoho z olympijských kruhů. Na jednotlivých stanovištích se tak
družstva přesně dle rozpisu střídala a žáci museli prokázat, že ovládají T-běh,
kotoul, přeskoky, hvězdy, běh a řadu dalších disciplín. Pro nejmladší žáky
z 1. a 2. třídy byla stranou připravena opičí dráha, kde jim společnost dělal
Piňďa, jedna z postaviček z populárního Čtyřlístku. Na závěr bylo
vyhodnoceno nejúspěšnější družstvo tohoto dne, které získalo speciální
odměnu, ale zkrátka nepřišli ani ostatní zúčastnění.
Každý dostal na památku náramek, drobnou sladkost a kdo chtěl, tak
i autogram na ruku. Oba sportovci byli velice milí a tento den se moc vydařil.

Výlet 1. třídy
Na školní výlet jsme se letos vydali do centra Slovácka a to do města
Uherské Hradiště. Naším cílem bylo seznámit se s tamními zvyky, tradicemi
a s tímto krajem jako takovým. Ráno jsme začali návštěvou zdejší střední
umělecko-průmyslové školy, kde jsme měli domluvenou rukodělnou dílničku.
Nejprve jsme si však prohlédli keramické výrobky zdejších studentů, prošli
jsme si celou školu a poté nám pan profesor ukázal, jak se vytočí váza
na hrnčířském kruhu. Na to přišla řada na nás. Každý prvňáček dostal již
vyválený plát hlíny a mohl si zvolit šablonu a začalo se tvořit. Zhotovili jsme
si symboly tohoto kraje, takže to byl buď ptáček, kohout nebo žena v kroji.
Byla to dřina, ale výtvory prvňáčků vypadaly hezky a už teď se těší, jak nám je
po vypálení studenti pošlou do školy.
Naše další kroky směřovaly na náměstí v Uherském Hradišti, kde byl
k vodění model města a taky jsme ochutnali zdejší výtečnou zmrzlinu.
Po obědě jsme si nenechali ujít Slovácké muzeum. Kromě stálé expozice
mapující život na Slovácku za posledních 200 let jsme měli to štěstí, že zde
byla výstava bylin a tak jsme čichem poznávali vystavené sušené rostliny.
Na co se však všichni již od rána těšili, byla závěrečná návštěva Smajlíkova –
zdejší velkoprostorové herny, kde se všichni do sytosti vyřádili, takže při cestě
domů se všem únavou zavíraly oči, jen jsme vyjeli z města.

Dopravní soutěž mladých cyklistů soutěž
Dne 12. května 2015 se žáci naší školy zúčastnili Dopravní soutěže
mladých cyklistů v Lipníku nad Bečvou.
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Své znalosti a dovednosti ukázali ve čtyřech disciplínách: Pravidla
provozu na pozemních komunikacích (teoretická část – test, praktická jízda na
dopravním hřišti), jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci.
Žáci v první kategorii (Daniel Kolář, Martin Macek, Martina Coufalíková
a Denisa Volfová) získali první místo a postoupili do okresního kola
v Přerově. Žáci ve druhé kategorii (Václav Dolák, Václav Hanák, Tereza
Dvorská a Lenka Novotná) získali třetí místo.
Všem našim zúčastněným patří velká gratulace a poděkování
za vzornou reprezentaci školy.

Ukázky dravců
Do naší školy i v letošním roce dorazili členové sokolnického klubu
Vancos z Bohumína, aby děti vlastní oči uviděly dravce, jako jsou jestřáb, orel
skalní, orel bělohlavý a další.
Celý program pojali zábavnou
formou a přizpůsobili jej věku dětí, takže se
bavili nejen ti nejmenší z mateřské školy,
ale i ti nejstarší ze školy základní. Přestože
nám nepřálo počasí a celé vystoupení se
odehrálo v naší tělocvičně, i tak jsme mohli
shlédnout, jaké rozpětí křídel má orel, jak
loví jestřáb nebo závod orla a závod
vybraného žáka 9. třídy s dravcem, kdo dříve překoná danou vzdálenost.
O nejvtipnější zážitek se dětem postaral jestřáb, který se usadil
na plynové trubce u stropu a odmítal se vrátit do klece, přestože se jej
sokolníci snažili nalákat na jeho oblíbené pamlsky.

Český den proti rakovině
V letošním Květinovém dni Veřejné sbírky Ligy proti rakovině, který
proběhl 13. května 2015, se podařilo žákyním 9. třídy Magdaléně Polcarové
a Anetě Pospíšilové vybrat za prodané kvítky měsíčku lékařského částku 2 030
Kč. Tyto peníze budou věnovány na podporu prevence rakoviny
reprodukčních orgánů.
Všem, kteří do sbírky přispěli, děkujeme.

Exkurze žáků 2. stupně základní školy na Jesenicko
Dne 18. května 2015 se žáci 2. stupně základní školy zúčastnili
exkurze do Ruční papírny ve Velkých Losinách a přečerpávací vodní nádrže
Dlouhé Stráně.
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Nejdříve jsme navštívili manufakturu na výrobu ručního papíru,
seznámili se s historií výroby papíru a navštívili autentická pracoviště
ve výrobní části podniku. Po prohlídce expozice jsme využili možnost
zakoupit v podnikové prodejně výrobky z ručního papíru a zašli jsme si
do cukrárny na zmrzlinu.
Další naše cesta směřovala do Koutů nad Desnou, kde nás čekal
průvodce vodní elektrárnou Dlouhé Stráně. V přednáškovém sále jsme zhlédli
instruktážní film, následovala prohlídka podzemní elektrárny a pak jsme
nasedli na autobus a vyjeli k nejzajímavější horní části vodní nádrže. Horní
nádrž leží v nadmořské výšce 1 350 metrů nad mořem. Počasí nám mimořádně
přálo, bylo krásně slunečno, takže jsme celou horní nádrž dokola obešli (1 700
m) a naskytly se nám nádherné pohledy na krajinu Jeseníků včetně Pradědu.

Kreslení s Lubomírem Dostálem
Na Den dětí navštívil naši školu kreslíř, malíř, básník a učitel výtvarné
výchovy Lubomír Dostál.
Během třech vyučovacích hodin se vystřídaly všechny děti z prvního
stupně a společně pod vedením pana
Dostála nakreslily spoustu krásných
obrázků. Pan Dostál ukázal všem dětem,
jak se dá pomoci několika jednoduchých
tvarů nakreslit lev, žirafa, kočička, koala,
lachtan, delfín a spoustu dalších zvířátek.
Všechny děti práce natolik zaujala, že ani
nestihly zlobit.
Akce se nám líbila a těšíme se na
další spolupráci.

První den ve škole
V úterý 1. září nastal dlouho očekávaný den pro naše prvňáčky.
Noví žáčci přišli spolu s rodiči a zvědavě si prohlíželi svoji pěkně vyzdobenou
třídu s novými okny a krásným novým kobercem. Na začátku vystoupili žáci
4. třídy s krátkým programem. Potom žáky i rodiče přivítal ředitel Josef Hájek
a popřál dětem hodně úspěchů ve škole. Po slavnostním přivítání žáci dostali
uvítací list, krásné nové učebnice a malý dárek v podobě malého občerstvení
a boxíku na svačinu. Někteří odvážlivci nám zazpívali krátkou písničku.
A pak si pro nové žáčky přišli s kytičkou v ruce naši nejstarší žáci –
deváťáci a ukázali jim školní družinu, o jejímž fungování informovala rodiče
paní vychovatelka Monika Nagy-Bačová. Na závěr si prvňáčci uklidili
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všechny své nové věci do svých aktovek a plni zážitků odcházeli s rodiči
domů. Celé dopoledne proběhlo v příjemné a pohodové atmosféře.
Přejme rodičům, ale hlavně dětem, aby byl pohodový i celý školní rok.

Turnaje v minikopané
Dne 5. října se chlapci a jedna dívka z 2. stupně naší školy zúčastnili
v Hranicích oblastního kola v minikopané. V konkurenci hranických škol
obsadili 2. místo a postoupili do okresního kola.
To proběhlo 8. října v Přerově a na naše fotbalisty čekala ještě větší
konkurence. Vedle ZŠ Šromotovo, vítěze oblastního kola, se utkali ještě
s přerovskými týmy ZŠ Za Mlýnem, ZŠ U Tenisu a Gymnázia Jakuba Škody.
I tentokrát předvedli všichni dobrý a bojovný výkon a i přes neúčast Dana
Koláře a zranění Martina Mikulíka obsadili konečné 3. místo. O tento úspěch
se zasloužili: Martin Mikulík, David Kratochvíl, David Volf, Vojtěch Pak,
Matěj Rak, Tomáš Novosad, Tomáš Zámorský, Tereza Skalská, Daniel Kolář
a Filip Sehnal.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Projektový den žáků základní školy na SPŠ Hranice
Dne 9. 10. 2015 se žáci 9. třídy v rámci pracovních činností zúčastnili
projektového dne na SPŠ Hranice s názvem „Od pilníku k využití digitálních
technologií v CNC technice“ konkrétně zaměřeného na obrábění a CNC stroje.
Jakmile jsme dorazili na pracoviště Teplická, kde se nachází školní
dílny, přivítal nás p. Bezděk a nejprve nás seznámil se školou – které obory se
zde studují, co to všechno obnáší a jaké možnosti stipendijních programů
mohou žáci využít.
Poté jsme se přesunuli na dílny, kde bylo žákům vysvětleno
a předvedeno obrábění kovů na soustruzích a obráběcích strojích, které si
mohli chlapci i děvčata sami vyzkoušet. Dále měli žáci možnost nahlédnout
do nově vybavené učebny pro elektrotechniky a podívat se na jejich výrobky.
Celý den byl zakončen ukázkou tvoření programu pro CNC stroj, jeho 3D
simulací a následným vyhotovením výrobků na CNC strojích.
Všem se tento den velice líbil a těší se na další, který se má uskutečnit
v listopadu tohoto roku.
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Návštěva muzikálu Šakalí léta
Dne 12. října navštívili žáci 7. až 9. třídy naší školy muzikálové
představení Šakalí léta v Moravském divadle v Olomouci, které je inspirováno
stejnojmennou knihou Petra Šabacha i známou filmovou adaptací z roku 1993.
Muzikál nabídl divákům příběh mladého „chuligána“ Bejbyho, který
svým vzezřením a stylem života naplněného rock’n’rollem narušuje zaběhnuté
normy v pražských Dejvicích v 60. letech. Muzikál se vyznačoval skvělou
choreografií a zaznělo v něm všech třináct písní (Na kolena, Jednou mi fotr
povídá) složených Ivanem Hlasem, jež poprvé zazněly právě v Hřebejkově
filmu a dnes žijí svými životy. Jako bonus diváci slyšeli novou píseň složenou
jedinečně pro tuto olomouckou inscenaci.

Žáci 8. a 9. třídy na Burze práce a SPŠ v Přerově
Ve čtvrtek 15. 10. 2015 měli žáci 8. a 9. tříd možnost navštívit Burzu
práce a vzdělávání na přerovském Výstavišti. Tato akce nebyla určena jen pro
ty, kteří hledají práci, ale hlavně pro rodiče žáků, žáky rozhodující se pro své
budoucí povolání, výchovné poradce ZŠ a širokou veřejnost.
Své stánky zde měly desítky středních škol našeho regionu, u nichž jejich
zástupci na místě poskytli důležité informace týkající se studia, stipendií,
možností odborných praxí, dali možnost nahlédnout do zákulisí školy ať už
v podobě videa, ukázek výrobků nebo zařízení, nástrojů, atd. u daných
oborů. Žáci měli možnost se setkat se zástupci cca 20 firem, seznámit se
s jejich výrobou a poptávkou po pracovních místech, získat reklamní materiály
a během celé akce vyplnit úkoly u jednotlivých vystavovatelů firem a zúčastnit
se soutěže o hodnotné ceny.
Po dopoledním programu na Výstavišti se celá naše skupina obtěžkaná
letáky a reklamními materiály přesunula do Havlíčkovy ulice, kde byl pro nás
připravený zhruba jeden a půl hodinový program na Střední průmyslové škole
v Přerově. Žáky přivítala velmi ochotná paní ředitelka školy paní Mgr.
Vyhlídalová a zavedla je do jednotlivých odborných učeben, kde byl pro naše
žáky připraven program pod vedením odborných učitelů. Žáci si vyzkoušeli
programování v Excelu, seznámili se s 3D programem Autocad a nejvíce si
vyhráli v učebně elektro, a když podle plánků zapojovali obvody, které po
správném zapojení blikaly, neměla jejich radost konce. Čas zde strávený
příjemně a rychle utekl a ani jsme se nenadáli a museli rychle něco pojíst
a vyrazit zpět do školy.
Děkujeme vedení školy SPŠ Přerov a organizátorům Burzy práce
a zaměstnání, kteří nám uhradili dopravu na tuto akci.
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Výsledky Přírodovědného klokana v okrese Přerov
V kategorii Kadet (žáci 8. a 9. ročníků základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) se soutěže zúčastnilo 613 žáků
okresu Přerov. Martin Mikulík (9. třída) a Tomáš Novosad (8. třída) obsadili
výborné 13.-15. místo!
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Abraka Muzika
Dne 13. listopadu se žáci naší školy zúčastnili v KD Soběchleby
vystoupení hudebního interaktivního divadla ABRAKA MUZIKA
s výchovným programem zaměřeným na zdokonalování finanční gramotnosti
žáků základních škol pod názvem „Lidé a peníze“.
Žáci postu pně zhlédli historii vývoje platidel od výměnného obchodu
až po dnešní bezhotovostní platby formou zábavných scének a doprovodných
písní. V některých scénkách si žáci sami také zahráli a svým „dramatickým“
projevem příjemně překvapili a pobavili přítomné.

Sběr starého papíru
Od 20. do 23. října proběhl na naší škole tradiční sběr starého papíru.
Do akce se zapojili žáci všech tříd a díky tomu se nám podařilo naplnit
kontejner již ve čtvrtek. Podařilo se nasbírat 4 090 kg, výtěžek bude rozdělen
do fondů jednotlivých tříd.
Další sběr nás čeká opět na konci školního roku. Děkuji všem, kteří se
pravidelně zapojují.

Dýňový den
Dne 27. října proběhl v 1. třídě tradiční dýňový den. Žáci si přinesli
opravdové obry a pustili se do práce s nadšením. Pěkně si navzájem pomáhali
a na konci vyučování se nám z dýní stali panáčci, zvířátka i strašidla. Všem se
práce moc líbila a doufáme, že udělala radost i doma rodičům.

Recyklohraní - i v letošním roce sbíráme baterie i
elektrozařízení
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České
republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií
a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí
k životnímu prostředí. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, za které si pak
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můžeme v internetovém katalogu vybrat různé odměny, charakteru
výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek.
Co můžete nosit: baterie, malé elektrospotřebiče (kulmy, fény,
toustovače, mikrovlnné trouby, klávesnice, součásti počítače, mobilní telefony,
hračky na baterie atd.). Lednice, pračky a velké spotřebiče do našeho sběru
nepatří!

Výuka anglického jazyka
Od letošního školního roku mají žáci 5. a 6. třídy možnost pracovat
s nejnovější edicí učebnice Project nakladatelství Oxford. Tato učebnice
odpovídá nejnovějším trendům ve výuce jazyků a RVP, podle kterého je
vytvořen náš školní vzdělávací program.
Učebnice má svou elektronickou verzi knihy i pracovního sešitu
pro interaktivní tabuli, kde žáci mohou snadno a rychle pracovat s texty,
poslechovými cvičeními, probírat novou gramatiku a interaktivním způsobem
procvičovat novou látku. Pracovní sešity, jež žáci vlastní, mají vlastní CD
s dalšími poslechovými cvičeními, ze kterých dostávají žáci úkoly na doma.
Dále má každý žák vytvořen účet, na kterém může on-line procvičovat nebo
dostává domácí úkoly, k tomuto účtu má své vlastní přístupové heslo, přes
které se přihlásí na tyto webové stránky a vyplňuje interaktivní cvičení,
ke kterým má ihned zpětnou vazbu jak žák, tak i učitel.

Exkurze žáků 2. stupně do výrobních závodů
Ve středu 5. listopadu jsme se vydali na exkurzi do několika výrobních
závodů.
Naši cestu zahajujeme nejdříve v Irise Vsetín, která se zabývá ruční
výrobou vánočních ozdob. Vstupujeme do vzorkovny baněk a ve vitrínách si
prohlížíme několik stovek vánočních ozdob všech možných tvarů a barev,
které Irisa po dobu své existence vyráběla a vyrábí. Pak míří naše kroky
do foukárny, kde sledujeme, jak se skleněné trubičky mění v rukou šikovných
pracovníků v křehké vánoční ozdoby. V další části pozorujeme, jak se vánoční
baňky namáčejí do stříbrné tekutiny, která zaručí, že ozdoby budou na baňkách
držet. A následuje zdobírna, kde obdivujeme, jak malířky vytváří na baňkách
nádherné ozdoby. V podnikové prodejně si máme možnost zakoupit vánoční
baňky a jako pozornost dostává každý účastník exkurze baňku zdarma.
Nasedáme do autobusu a míříme do Valašského Meziříčí. Cílem
je Moravská manufaktura výroby gobelínů. Gobelínka ve Valašském Meziříčí
si zachovala tradiční ruční výrobu. Při exkurzi máme možnost prohlédnout si
tkalcovské vybavení z přelomu 19. a 20. století, na kterém dodnes pracují
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zkušené tkadleny a vazačky. Seznámili jsme se s prací v gobelínové,
kobercové i restaurátorské dílně. I zde musíme obdivovat velmi trpělivou
a pečlivou práci zaměstnanců.
Po polední přestávce na jídlo odjíždíme na poslední cíl naší exkurze –
do Uniparu v Rožnově pod Radhoštěm. Unipar vyrábí svíčky s ekologickým
hořením. Barví se ručně a my si to sami zkoušíme namáčením do tekuté směsi.
Se zájmem sledujeme ruční malování svíček, sortiment je již zaměřen vánočně
a na svíčkách vznikají nádherné třpytivé ozdoby. V podnikové prodejně pak
dlouho vybíráme, kterou svíčku koupíme domů, je těžké se rozhodnout z tak
velké nabídky. A pak se již vydáváme plni zážitků a předvánočně naladěni
na cestu domů.

Pečení štrůdlu
Žáci 2. třídy využili letošní bohaté úrody jablek a pustili se ve školní
kuchyňce do pečení typického štrůdlu.
Byli rozděleni do 2 skupin a každá z nich si musela nejprve sama
připravit těsto a poté oloupat a nastrouhat jablka. Nejtěžší úkol čekal na závěr,
a to rovnoměrné vyválení těsta a naplnění jablky. Poté už jsme jen netrpělivě
u trouby vyhlíželi výsledek našeho snažení, který stál vskutku za to.
Něco málo jsme ochutnali na místě, ale hlavně si každý domů odnášel
celý závin, aby mohli také i rodiče ochutnat, jak jsou naši druháci šikovní
kuchtíci!
Všechny žáky projektový den zaujal svou zajímavostí a netradiční
náplní výuky.

Exkurze 2. třídy
Žáci 2. třídy se letos vydali do Olomouce, aby zde navštívili nově
otevřenou „Pevnost poznání“. Jedná se o interaktivní muzeum v centru města,
jehož budova původně sloužila jako dělostřelecký sklad, ale prošla celkovou
nákladnou rekonstrukcí, aby nabídla řadu exponátů pro celou rodinu.
My jsme začali naši prohlídku v přízemí, kde jsme byli velmi
zábavnou formou seznámeni s historií města, vyzkoušeli jsme si kostýmy
významných válečníků a zahráli si řadu naučných her. V 1. patře jsme nejprve
prošli sektorem s názvem Živá voda, kde jsme mj. shlédli animaci stoleté vody
v Olomouci, pozorovali jsme vodní živočichy pod mikroskopem, prošli se
korytem potoka a postupně se v podstatě dostali od vodního pramene až k ústí
řeky. Závěrečnou odměnou nám v tomto sále bylo skládání maxipuzzle 6×6
metrů, na kterém byl letecký snímek Olomouce. Druhým sálem v tomto patře
je Síň hlavolamů, kde jsme se zdrželi nejdéle. Dostat ježka z klece, klíček
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z truhlice nebo poskládat z několika čtverců krychli nám dalo spoustu
přemýšlení. Co ale zde děti nejvíce uchvátilo, byl nadživotní model lidského
oka a mozku. Do obojího se dalo vstoupit a pozorovat, jak tyto lidské orgány
fungují. Poté nás již čekalo už jen poslední patro, které je celé zaměřené
na pozorování řady fyzikálních jevů a jehož součástí je digitální planetárium.
Tam jsme se pohodlně položili na velké polštáře a sledovali film o vzniku
vody ve vesmíru a připadali jsme si jako astronauti.
Na závěr našeho výletu jsme si už dali jen výtečný oběd a jeli jsme
plni zážitků a dojmů domů.

Halloween party
Kroužek hravé angličtiny a školní družina uspořádaly pro děti na konci
října jako již tradičně halloweenskou party, kam byly pozvány všechny děti
z 1. stupně. Každý měl za úkol dorazit ve strašidelném kostýmu a přinést něco
malého na náš společný stůl - tímto děkujeme jednak všem maminkám, které
nám napekly cukroví s halloweenskou tématikou nebo zakoupily strašidelné
chipsy, sušenky či želé strašidla, a také SRPŠ za příspěvek, díky němuž jsme
zakoupili dětem nápoje.
Vše to začalo hodinu po poledni diskotékou, následovaly strašidelné
soutěže, tanec s koštětem, vyhlášení nejlepšího tanečníka, ploužák, a to vše
prokládané ochutnáváním přinesených dobrot. Takže strašidla, sejdeme se zase
za rok v družině!

Projektový den ve 2. třídě
Žáci 2. třídy jsou již z předešlého školního roku zvyklí na projektové
dny, které se u nich těší velké oblibě, a proto jsme letos na Martina uspořádali
další z nich.
Tento den byl celý zaměřen na kult svatého Martina. Hned v úvodu
jsme shlédli na interaktivní tabuli kreslený film o sv. Martinovi, který se
narodil ve 4. století a byl původem voják, poté poustevník a nakonec dokonce
biskup, který pomáhal chudých, hladovým a trpícím. Následovalo
vymalovávání obrázků sv. Martina, během něhož jsme se seznámili s tradicemi
a zvyky, které se 11.11. v mnohých zemích dodnes dodržují. Je to zejména
svatomartinský průvod s lampiony, ochutnávka vína a pečené husy či rohlíčků.
Abychom alespoň některou z těchto tradic vyzkoušeli, tak jsme ochutnali
svatomartinské ořechové rohlíčky a k tomu popíjeli čaj.
Závěr tohoto dne patřil dramatizaci celého Martinova života. Děti si
rozdělily role, poté si pomocí dek utvořily jednoduché kostýmy a zahrály si tak
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scénku, jak sv. Martin pomáhal po celý svůj život chudým, až byl za to
nakonec prohlášen za svatého.

„Jablíčkování“
Ve školní družině jsme letos uspořádali 1. ročník akce, kterou jsme
nazvali „Jablíčkování“. Využili jsme letošní bohaté úrody a připravili dětem
zajímavé odpoledne, které bylo celé zaměřené na toto nejrozšířenější ovoce.
Děti se postupně dozvěděly, kolik tun jablek se každoročně sklidí
na celém světě, jak se jablko řekne v 10 světových jazycích, proč je jeho
konzumace tolik prospěšná pro lidské zdraví a řadu dalších cenných informací.
Poté přišlo na řadu lovení v paměti, kolik pohádek a písniček, kde se objevuje
jablko, vlastně známe. Po písničce následoval přípitek, samozřejmě jablečným
moštem, a ochutnávka pečených i nepečených dobrot z jablek. Následně se
děti rozdělily na dvě skupiny s tím, že jedna polovina šla do školní kuchyně
připravovat kompot a ta druhá soutěžila v disciplínách jako lovení jablíček
z vody, jablíčkový obrázek nebo soutěž o nejdelší slupku. Poté se skupinky
prohodily a tak si jako památku na toto odpoledne každý odnášel sklenici
zavařeného jablečného kompotu.
Velké poděkování patří SRPŠ za příspěvek, díky němuž jsme dětem
napekli jablečné dobroty.

Druhý projektový den na SPŠ Hranice
Dne 27. 11. 2015 se žáci 9. třídy zúčastnili v rámci výuky pracovních
činnosti dalšího projektového dne na SPŠ Hranice pod názvem „Robotování
a stavebnictví“.
Nejdříve pracovali v laboratoři a prováděli testování látek, např.
betonu. Poté si ve třech skupinách postavili robota ze stavebnice Lego
a sledovali, jak hotový robot funguje automaticky na základě vloženého
programu.

Baletní pohádka Odysseus a jeho dobrodružství
Dne 3. prosince navštívili žáci 2. až 6. třídy baletní pohádku na motivy
řecké mytologie v Moravském divadle v Olomouci.
Naši malí diváci tak sledovali Odysseovu cestu z Tróje zpět do Ithaky
a při pouti spolu s ním i jeho druhy zažily mnohá dobrodružství. Poznali různá
bájná stvoření, obra Polyféma, boha Poseidona, nymfu Kalypsó i svůdné
Sirény. Viděli, jak po dlouhém putování Odysseus konečně spatří břehy své
rodné Ithaky, ale na přání bohyně Athény podstoupil ještě jednu zkoušku
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a nakonec se šťastně shledal s věrnou ženou Penelopou i se svým otcem
Láertem.
V nádherně barevném a výpravném představení účinkovalo téměř
60 dětí ve věku od čtyř do 16 let, které doplnili profesionální tanečníci.

Vánoční salon
Dne 4. prosince navštívili žáci 1. třídy Vánoční salon v SVČ AtlasBios v Přerově. Nejdříve jsme si prohlédli vánoční výstavu – krásné vánoční
stromečky ozdobené slámou, keramikou, paličkováním. Také jsme viděli
různé druhy betlémů. Potom si žáci ozdobili perníček a vyrobili s pomocí
studentek přáníčka. Nakonec jsme viděli praktickou ukázku výroby slaměné
hvězdičky.
Návštěva se nám moc líbila.

Vánoční jarmark
V pátek 11. prosince se konal na naší škole tradiční Vánoční jarmark.
Již několik týdnů učitelé výtvarné výchovy a pracovních činností připravovali
s žáky dekorativní výrobky na jarmark.
Samotný den Vánočního jarmarku zahájily výtvarné dílničky,
ve kterých žáci spolu se svými třídními učiteli vytvářeli další výrobky
s vánoční tematikou. Zároveň si také připravili a naaranžovali své výtvory pro
odpolední výstavu.
Odpolední program pro veřejnost zahájilo pásmo vystoupení dětí
z 1. stupně, které předvedly krásné pěvecké provedení i scénické ztvárnění
vánočních koled. Poté se již návštěvníci jarmarku vydali do nejvyššího
podlaží, aby zhlédli výstavku prací žáků, popřípadě si některé z výrobků
i zakoupili. Měli také možnost se občerstvit v bufetu, který tradičně zajišťovali
ochotní rodiče v rámci spolupráce školy a SRPŠ, které také finančně přispělo
na nákup materiálu na zhotovení výrobků.
Děkuji všem žákům, učitelům, rodičům a přátelům školy, kteří se
podíleli na tomto krásném předvánočním odpoledni.
RNDr. Josef Hájek
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Revitalizace okolí
kulturního domu
v Soběchlebích
CZ.1.12/2.3.00/58.02424
Obec Soběchleby
uspěla v 58. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední
Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na realizaci
projektu revitalizace veřejného prostranství u kulturního domu.
Předpokládaná výše dotace činí 4 923 388,98 Kč, vlastní zdroje
868 833,86 Kč. Projekt řeší parkoviště, odpočinkové místo, vybudování
zpevněných ploch, osazení mobiliáře, sadové úpravy, napojení
zpevněných ploch na kanalizaci a odlučovače ropných látek.
Realizací projektu vzniklo kvalitní veřejné prostranství vyhovující všem
normám a předpisům. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu obce,
efektivně využít předmětné území, zlepšit podmínky pro příliv investic
a tím i práce a zvýšit kvalitu života obyvatel.
Realizace projektu proběhl v roce 2015.
www.rr-strednimorava.cz, www.europa.eu.

Zvyšování bezpečnosti
na pozemních komunikacích
V roce 2015 byl realizován projekt s názvem: „Bezpečnostní dopravní
značení u ZŠ Soběchleby“, tento projekt byl realizován za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje. Neinvestiční příspěvek z programu
Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích činí 12 947 Kč.
Celkové náklady jsou 25 894 Kč.
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Soběchlebské hody včera
a dnes 2015
V roce 2015 byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého
kraje ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů na projekt "Soběchlebské
hody včera a dnes 2015".

Energetické úspory Obecního úřadu v Soběchlebích
CZ.1.02/3.2.00/14.25862
V roce 2015 byla, z operačního programu Životního prostředí,
poskytnuta dotace na projekt Energetické úspory obecního úřadu
v Soběchlebích. Dotace byla poskytnuta ve výši 3 117 604,- Kč.
Celkové výdaje činí 3 939 272,15 Kč.
Projekt je zaměřen na snížení spotřeby energie pro vytápění objektu
zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí.

Energetické úspory objektu ZŠ Soběchleby
CZ.1.02/3.2.00/14.25860
V roce 2015 byla obci Soběchleby poskytnuta dotace z operačního
programu Životního prostředí. Dotace byla poskytnuta ve výši
7 555 075,20 Kč. Celkové výdaje činí 14 468 461,- Kč.
Předmětem projektu je realizace úspor energie v objektu ZŠ v obci
Soběchleby, které spočívají v zateplení obvodových a vodorovných
konstrukcí, výměně otvorových výplní a zateplení střešního pláště.
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Plán akcí prosinec 2015 – březen 2016
27. prosinec 2015
28. prosinec 2015
31. prosinec 2015
31. prosinec 2015
2. leden 2016
15. leden 2016
6. únor 2016
20. únor 2016
27. únor 2016
5. březen 2016

Zasedání ZO
Koncert v kostele
Silvestrovský výkop
Silvestr na fotbalovém hřišti
Novoroční výšlap na Helfštýn
Ples mateřské školy
Vodění medvěda
Hasičský ples
Karneval
Rockový ples
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