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Zprávy z Majetína
ČTVRTLETNÍK – VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Andělé tam sestupují, slávu a čest prospěvují,
pacholátku
nadšeně,
jež tu
leží
na
seně.
Andělé
tam
slávu
a čest
prozpěvují,
Andělé
tamsestupují,
sestupují,
slávu
a čest
prozpěvují,

pacholátku
ježtutu
seně.
pacholátkunadšeně,
nadšeně, jež
ležíleží
na na
seně.
Andělé – foto:Miroslava Zavadilová

Příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2009 hodně lásky, přátelství a tolerance
Vám všem přejí zastupitelé obce a pracovníci Obecního úřadu v Majetíně.
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Slovo má starostka obce
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás vítám u vánočního
vydání Zpráv z Majetína.
Konec roku bývá vždy trochu
uspěchaný, ale snad si najdete
pár okamžiků na přečtení
zajímavostí o naší obci.
Od uzávěrky posledního vydání
proběhlo v Majetíně několik
společných setkání. 20. 9. to
byl
sraz
jubilejních
padesátníků
v
zasedací
místnosti OÚ. Pozvání přijali
i ředitelé Oldřich Sedláček
a František Rokyta. Společně
jsme si nostalgicky prohlédli
prostory základní školy, které
se samozřejmě v mnohém
změnily. Vzpomínky na dětství
jsou jedny z nejhezčích
v životě, proto i takováto
setkání
bývají
příjemným
zastavením v čase.
O týden později to byl Den
otevřených dveří v domě
s pečovatelskou službou při
příležitosti jeho 10. výročí
otevření. Je zde 15 bytů
a ordinace praktického lékaře,
kde od ledna nastoupila nová
paní doktorka Mudr. Helena
Ježíková. Oslava byla zpestřena vystoupením Majetínské
lidové muziky pod vedením
paní Martiny Friedlové. Také
se zde uskutečnila soutěž
o
nejchutnější
bábovku,
výstavka fotografií a ukázka
podzimních dekorací a květinových vazeb.
Ve stejný den proběhla také
mikroregionální
hasičská
soutěž v Grygově, na které
dobře reprezentovali i naši
hasiči. A ve Velkém Týnci
výstava
obrazů
„Plenér
2008“s
motivy
z
obcí

mikroregionu
Království.
Skupinka čtyř malířů z Ostravska byla týden ubytována
v
Dubu
nad
Moravou
a vyjadřovala své pocity
a dojmy z okolí. Do naší obce
tak přibyl obraz s motivem
letní krajiny a kapličky v Olší
od malířky Mirky Rychtářové.
Zasedací místnost Obecního
úřadu v Majetíně ozdobil ještě
další obraz. Bylo to jako
z pohádky, když k nám jednoho
dne přijel „kouzelný dědeček“
a přivezl dárek – velký obraz.
Je na něm zachycen majetínský
rybník s okolními domky
z roku 1935 namalovaný
Jaroslavem Kučerou z Majetína. Kouzelným dědečkem byl
pan
Josef
Šefčík
ze
Šternberka, který je místním
rodákem a synem učitelů
Heleny a Josefa Šefčíkových.
Jeho rodiče také učili v naší
škole a v roce 1939 byli nuceni
Majetín opustit. Je to velice
milý člověk, jehož vyprávění
bylo moc zajímavé. Budeme
velmi potěšeni, když ho
v Majetíně uvidíme znovu.
Naši občané se účastnili ještě
dalších
mikroregionálních
soutěží
„Prázdniny
v Království“ a „Království
objektivem občanů“(viz níže).
Letos proběhla v mikroregionu
Království
spousta
akcí,
kterých se účastnili i naší
občané. Je dobře, že se
nesoustřeďujeme jen na naši
obec, ale podporujeme přátele
v okolí a snažíme se
vyměňovat si zkušenosti.
Na podzim byly dokončeny
další akce, na které jsme
získali v letošním roce dotaci.
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Byly to opravy chodníků,
restaurování kříže v poli
u Kokor, výstavba polní cesty
u ČOV a výsadba stromů
v biocentru. Obnova místních
komunikací Na Hrázi, Školní,
U Sokolovny a Za Humny bude
realizována v první polovině
příštího roku. Z výběrového
řízení vzešla dodavatelská
firma Swietelsky. Centrum
Czech
POINT
na
OÚ
v Majetíně můžete využívat od
ledna 2008. V příštím roce
chceme uplatnit také projekty,
které v letošním roce nevyšly.
Je to „společenský dům –
multifunkční středisko“, který
je plánovaný na Návsi místo
domu Lovečkových, ve spolupráci s T. J. Sokol Majetín
„přístavbu
sokolovny“
a
výstavbu
„víceúčelové
budovy v areálu sauny“.
Bez přispění dotací se také
letos podařilo např. dokončit
opravu fasády DPS, pořízení
vybavení keramické dílny pro
děti a dospělé a výměnu oken
v domě služeb, výměnu dveří
v hasičské zbrojnici a v domě
s obecními byty, rekonstrukce
mostku přes Mlýnský náhon,
koupě posledního pozemku
v ulici Polní, který bránil další
výstavbě RD a další. Velkých
financí
si
vyžaduje
i každoroční údržba koupaliště,
sauny, školy a školky, ČOV
atd. V příštím roce také začne
výstavba inženýrských sítí pro
průmyslovou zónu a pro
rodinné domy v ulici Polní.
Všem
kolegům
z
řad
zastupitelů,
pracovníků
obecního úřadu, členů komisí
a výborů
patří velké
v Majetíně 22. 12. 2008
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poděkování za celoroční práci
v obci. Děkujeme také Vám
aktivním spoluobčanům za
pomoc
při
zabezpečování
různých akcí.

Vážení spoluobčané,
osobních
a
pracovních
přeji Vám všem krásné úspěchů!
Vánoce plné klidu a radosti
protkané rodinnou pohodou
Miroslava Zavadilová
a do nového roku 2009 hodně

Informace obecního úřadu
Termíny svozů nebezpečných a velkoobjemových odpadů v roce 2009:
jaro:
21. 3. 2009
podzim:
5. 9. 2009
Úhrada místních poplatků v roce 2009:
-

poplatek za svoz komunálních odpadů
360,-- Kč/osoba/rok
poplatek je splatný do 30. 4. 2009
bezhotovostní platba: č. ú. 1883114339/0800, VS 1337, SS = číslo popisné

-

poplatek ze psů
100,-- Kč/ pes/rok
poživatelé důchodu mají nárok na slevu 50 % při předložení kopie o přiznání důchodu
poplatek je splatný do 30. 4. 2009
bezhotovostní platba: č. ú. 1883114339/0800, VS 1341, SS = číslo popisné

-

poplatek za stočné
částka bude vypočítána v roce 2009
poplatek je splatný do 30. 6. 2009
bezhotovostní platba: č. ú. 1883114339/0800, VS 23212111, SS = číslo popisné
Při nedodržení termínu splatnosti bude poplatek navýšen.

Království objektivem občanů
Pod tímto názvem uspořádalo
Sdružení obcí mikroregionu
Království fotografickou soutěž
pro své občany. Slavnostní
vyhlášení vítězů s výstavou
fotografií proběhlo v neděli 16.
listopadu 2008 ve 14:00 hodin
v zasedací síni Obecního úřadu

v Grygově. Zúčastnilo se jí 32
soutěžících. Z Majetína zde
bylo 7 účastníků, z toho dvěma
se v této velké konkurenci
podařilo uspět. Na pěkném
osmém místě se umístil pan
Miroslav
Heckelmoser
a zvláštní cenu profesionální

fotografky Mileny Valuškové
obdržela Pavlína Kulková. Pro
návštěvníky bylo přichystané
drobné pohoštění a každý
soutěžící pak
získal
za
účast upomínkové
předměty
mikroregionu a 2GB flash disk.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny spoluobčany, aby nepouštěli do svých domovů cizí podomní prodejce.
V poslední době se pod touto záminkou rozšířily v okolních obcích loupežná přepadení zvláště
starších občanů.
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Z Majetínských spolků
Majetínek slaví 5. narozeniny
Je to již 5 let, kdy za mnou
přišla paní učitelka Petra
Barveníčková ze Základní
školy z Majetína, jestli bych
s ní a s dětmi zpívala koledy
u obecního vánočního stromu.
Při koledování nám ještě
pomáhali muzikanti z Olomouce, kteří nám zůstali věrní
dodnes.
Koledování bylo úspěšné,
a proto jsme měli elán
pokračovat. Chtěli jsme v obci
oživit folklor a lidové tradice.
Začátky byly těžké, neměli
jsme kroje, a tak jsem začala
pátrat,
jak
asi
vypadal
majetínský kroj. Našla jsem
v kronice fotografie a také jsem
čerpala z krojů okolních obcí.
Ušila jsem asi 25 krojů pro děti
z
kroužku,
které
jsme
financovali z vybraných peněz
za Vodění medvěda. Děti
konečně mohli nacvičovat
taneční pásmo. Nejprve jsme

tančili pouze za doprovodu
harmoniky. Prvním harmonikářem byl
pan
Oldřich
Sedláček a druhým se stala
paní
Martina
Friedlová.
Nacvičili
jsme
několik
tanečních pásem a vánočních
koncertů. V roce 2006 se mi
splnil velký sen, jelikož jsme
založili
lidovou
muziku
z Majetína. V muzice hraje
Martina Friedlová, Vojtěch
Dostál, Petra Barveníčková,
Pavla
Žufníčková,
Milan
Labounek a další.
Podařilo se nám oživit Vodění
medvěda, kde se setkáváme
stále častěji s příjemným
přijetím
našich
občanů.
Majetínek převážně vystupuje
v naší obci, ale v roce 2008
jsme se odvážili s naším
pásmem vystoupit i Tovačově
na Folklorním festivalu a na
regionální akci Mikroregion
zpívá a tančí ve Velkém Týnci.

Věřím, že se i nadále budeme
zlepšovat a stále častěji
reprezentovat
naši
obec.
V současné době se Majetínek
schází pravidelně každé úterý
v 16.30 hodin v budově ZŠ
a navštěvuje ho 28 dětí. Mou
oporou při vedení kroužku je
paní Věra Jančíková, Vojtěch
Dostál a hlavně Martina
Friedlová, která je zároveň
vedoucí
lidové
muziky.
Muzikanti
mají
zkušebnu
v domě služeb. V této zkušebně
zkouší i dospělí zpěváci Jitka
Koutná, Jiřina Daňková, Pavel
Čechák, Josef Čechák, Marie
Čecháková a další. Z Majetínku mám radost a doufám, že
folklor a lidové tradice v naší
obci budou ještě dlouho živy.
Miroslava Šmídová
vedoucí folklorního kroužku

Římskokatolická farnost
V jubilejním roce 150. výročí
zjevení Panny Marie v Lurdech
se vydávají na pouť lidé
z celého světa k Matce Boží,
k Panně Marii s nadějí na
uzdravení
a
občerstvení
z pramene, který vytryskl na
tomto místě zjevení. Na stejnou
pouť a ve stejném čase se vydal
do Lurd i poutník nejvzácnější
a největší, svatý Otec Benedikt
XVI., který svou přítomností
a svým slovem povzbudil nejen
poutníky přicházející do Lurd,
ale všechny poutníky, kteří na

celém světě přicházejí ke
kaplím
s občerstvujícím
a uzdravujícím pramenem
podobně
jako
v Lurdech.
Takovým místem občerstvení
je kaple v Olší
u Majetína,
kde se mohou mariánští ctitele
svěřit
do ochrany Panny
Marie. Právě v této době
adventní a vánoční zaznívají
aktuálně slova Svatého Otce
Benedikta XVI. o světle, které
zažíháme v tomto čase, kdy si
připomínáme příchod Světla
světa, Ježíše Krista.
Slova
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papeže mohou být výzvou
a přáním všem lidem dobré
vůle:„Zjevení byla obestřena
světlem a Bůh zažehl v pohledu
Bernadetty
plamen,
který
obrátil nesčetná srdce. Kolik
lidí sem přichází v naději, že
snad tajně dosáhnou nějakého
zázraku, a pak na zpáteční
cestě, po duchovní zkušenosti
autenticky církevního života,
mění svůj pohled na Boha, na
druhé i na sebe sama. Rozhoří
se v nich malý plamen, zvaný
naděje,
soucit
a
něha.
v Majetíně 22. 12. 2008
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Nenápadné setkání s Bernadettou a s Pannou Marií může
změnit život, protože jsou na
tomto místě v Massabielle, aby
nás vedly ke Kristu, který je
naším životem, naší silou
a světlem. Kéž vám Panna

Maria a svatá Bernadetta čase provází a povzbuzují
pomohou, abyste žili jako děti nejen věřící, ale všechny lidi
světla a dosvědčovali každý dobré vůle.
den svým životem, že Kristus
je naše světlo, naše naděje
P. Jiří Koníček,
a náš život!“ Ať tato slova
duchovní správce
v tomto nastávajícím vánočním

Koník dětem i dospělým pro radost
Občanské sdružení „Koník
dětem i dospělým pro radost“
pořádalo dne 7. 12. 2008
v odpoledních hodinách DEN
KONÍ S MIKULÁŠEM. Na
děti u koníků čekal Mikuláš,
andílek a skupinka čertů. Po
básničce
nebo
písničce
a malém "nebeském či
čertovském"
dárečku
děti
čekalo vození na koních, což
bylo jako vždy s radostí
využito. I když bylo chladné,
prosincové počasí, ke koníkům
přišla spousta dětí. Z této účasti
má naše sdružení velkou
radost.
"Koník dětem i dospělým pro
radost" v roce 2008 připravil
několik akcí.
Jedna z největších se konala
v květnu, byl to DEN DĚTÍ
A KONÍ. Na náš dětský den
zavítalo
cca
170
dětí
v
doprovodu
rodinných
příslušníků nejen z obce
Majetín, ale i z okolních
vesnic. U koní na ně čekaly

trička s potiskem koníka,
dárkové
tašky,
tombola,
občerstvení, soutěže a hlavně
jízda na koních. Naše sdružení
hodnotí tuto akci jako jednu
z největších, kterou jsme
doposud pořádali.
V
letních
prázdninových
měsících proběhly série letních
víkendových pobytů, které
pořádáme každoročně. O tyto
třídenní pobyty byl a stále je
velký zájem, hlásí se nám
spousta nových dětí (i začátečníků), ale i těch, které náš
pobyt již v minulých letech
absolvovaly.
Několikrát za r. 2008 nás
navštívily děti ze Sdružení
TAMTAM Olomouc, kterým
poskytujeme psychorehabilitační ježdění. V páteční
dopoledne k nám dochází děti
z místní družiny, které se učí
práci s koňmi a poté probíhá
ježdění. Jedenkrát měsíčně
k nám dojíždí klientky Ústavu
pro ženy z Kokor, kterým také

poskytujeme psychorehabilitační ježdění. Také jsme se se
svou činností podíleli na
hodových
oslavách
obce
Majetín, a to vozením zejména
našich malých občánků na
koních.
Občanské sdružení „Koník
dětem i dospělým pro radost“
plánuje i v r. 2009 uskutečnit
několik podobných akcí, které
jsme pořádali v tomto roce.
Aktivity,
které
pořádáme
v průběhu roku chceme ještě
rozšířit a věnovat se jim i v r.
2009. Věříme, že koně budou
zdraví a že Vaše účast na námi
pořádaných akcích bude stále
tak vysoká jako doposud.
Jménem Občanského sdružení
„Koník dětem i dospělým pro
radost“ Vám přeji krásné
prožití svátků vánočních, a do
nového roku jen to nejlepší.
Katěřina Zaoralová

Školská a kulturní komise
Členky školské a kulturní
komise mají velký zájem na
tom, aby v naší obci kultura
kvetla.
Scházíme se v počtu 12
a musím říci, že téměř vždy
v plném počtu. V měsíci září

jsme oslavovali 10 let Domu
s pečovatelskou službou. Ve
velkém stanu, který byl
postaven na dvoře DPS hrála
k poslechu Majetínská lidová
muzika. Velký úspěch měla
soutěž o nejlepší bábovku. V
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říjnu byla Drakiáda. Tato akce
se vydařila i přes nepřízeň
počasí. 29. a 30. listopadu jsme
pořádali
tradiční
vánoční
výstavu, na které jsme mohli
vidět výrobky z perníku a práce
dětí z MŠ, ZŠ a keramického
v Majetíně 22. 12. 2008
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kroužku. Uskutečnil se prodej
vánočních ozdob a dárků.
Výstavy se rádi zúčastňují
i děti z Majetínku, které mají
na starost vítání návštěvníků

a zdobení perníčků. Na posezení seniorů
a zpívání u
dobrovolném vstupném jsme kostela.
vybrali 4.764,- Kč. Tuto částku
použijeme na financování
Miroslava Šmídová
dalších
akcí.
Chystáme ved. školské a kulturní komise

Soutěž o nejchutnější bábovky – vítězné recepty
1. místo Slaná bábovka - Šárka Otáhalová
250 g polohrubé mouky, 5 vajec, 90 g Ramy, kostka droždí, 5 lžic mléka, 200 g strouhaného sýra,
200 g pikantní klobásy, feferonky podle chuti, 2 barevné papriky
Zaděláme kvásek v mléce, do mísy dáme mouku, vejce, rozpuštěný tuk a vykynutý kvásek a
zaděláme těsto, necháme hodinu kynout. Mezitím nastrouháme sýr, nakrájíme na kousky ostatní
ingredience a po vykynutí těsta vše smícháme dohromady. Vymažeme bábovkovou formu
máslem(Ramou), vysypeme strouhankou a dáme do ní směs. Pečeme na 160 °C hodinu, po půl
hodině můžeme bábovku zakrýt pečícím papírem. Po upečení necháme vychladnout a vyklopíme.
Je to výborné k pivu i vínu.
2. místo Citronová buchta z Hery - Jiřina Vašinová
6 vajec, 1 Hera, 25 dkg ml. cukru, 30 dkg pol. mouky, 1/2 prášku do pečiva, kůru z 1 a šťávu z
půlky citrónu, 1/8 l mléka
Ušlehat žloutky s cukrem, Herou, kůrou a šťávou z citrónu. Pak střídavě mouku s vlažným mlékem
a nakonec sníh. Těsto vlijeme do velké formy nebo i na plech a můžeme poklást jakékoliv ovoce.
3.místo Kynutá bábovka - Anežka Navrátilová
¼ kg hladké mouky,¼ kg polohrubé mouky, cukr, sůl, kostka droždí, ¼ l mléka, 3 žloutky, 20 dkg
tuku (Hera, olej apod.)
Těsto se zamíchá a nechá nakynout. Je-li těsto řídké, přidá se mouka.
Do náplně můžeme přidat ořechy, mák, kakao nebo skořici.
3.místo Bábovka politá čokoládou Vlaďka Gofrojová
3 celá vejce, 1 hrnek (1/4 l) cukru krupice, půl hrnku oleje – chvíli šlehat
půl hrnku oleje, 1 hrnek hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr – přidat k vyšlehaným
vejcím a opět šlehat
1 hrnek kokosu a mléka tolik, aby těsto teklo (asi půl hrnku) - zamíchat a dát do vymazané a
vysypané formy.
Za studena potřít cukrářskou polevou CARLA (rozpouští se v sáčku).

Taneční škola Lola's dance
Dovolte
mi,
vážení
spoluobčané, abych se s Vámi
na konci roku mohla i já
podělit o radost z tanečních
výsledků TŠ Lola´s dance.
Celoroční snaha našich dětí

byla zúročena na všech soutěžích, kterých jsme se letos
zúčastnili, nejvíce úspěchů
jsme však zaznamenali, stejně
jako vloni, ve street dance
show.
-6-

Letos jsme v dětské věkové
kategorii
formací
pod
názvem ,,To-mate mini show" příběh rajčátek na Mistrovství
ČR dosáhli příčky nejvyšší, což
nám umožnilo postup na
v Majetíně 22. 12. 2008
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Mistrovství Evropy, kde titul
mistrů Evropy patřil nám. Do
slovenského
Martina
na
mistrovství světa jsme si
s touto choreografií přijeli pro
třetí místo a titul 2.vícemistr
světa. Choreografkami a trenérkami této zdařilé formace byly
Nikol Souralová a Veronika
Ronzová, v roli jednoho
z rajčátek byste mohli vidět
Aničku Snášelovou.
Junioři naší taneční školy
vůbec nestojí ve stínu svých
mladších kamarádů, opak je
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pravdou.
Jejich
formační
sestava Mumie, pro kterou byla
použita předloha známého
příběhu setkání minulosti se
současností ve starém Egyptě
přímo vyrazila dech již na
mistrovství republiky, kde si
junioři vytančili titul druhý
vícemistr ČR. Na mistrovství
Evropy Mumie čekal titul
nejvyšší a na mistrovství světa
stáli opět na stupni vítězů,
tentokrát jako 1. vícemistr
světa.
Milí spoluobčané, přeji Vám za

celou taneční školu Lola's
dance v příštím roce především
hodně zdraví, štěstí a radosti,
aby se Vám splnily i ty
nejtajnější sny, jako se letost
splnily i našim tanečníkům,
kterým se díky své píli,
špičkové úrovni trenérů, ale
i obětavosti rodičů sny podařilo
změnit ve skutečnost.
Za TŠ Lola's dance
Dita Souralová

Základní škola
Vloni za mnou přišlo několik
šesti až osmiletých dětí z naší
školy s nápadem: „Pane učiteli,
uděláme si vlastní noviny!
Pomůžete nám?“ Souhlasil
jsem. Říkal jsem si, že učit se
psát jim určitě neuškodí a navíc
je to stejně za chvilku přejde.
Nepřešlo. S typicky dětským
nadšením se pustili do práce,
strhli i několik starších
spolužáků, a tak vznikl nový
kroužek
s názvem
Školní
noviny. Dětem nebylo zatěžko
přicházet každou středu a často
i několik hodin tvořit vlastní
noviny. Nepočítám přitom
práci,
kterou
přípravě

fotografií, křížovek, hádanek
a vtipů věnovaly doma.
Je jisté, že děti v tomto věku
ještě neznají všechny taje
českého jazyka a rovněž
pravidla novinářské práce
teprve objevují. Je to pro ně
zábava, při které se však
mohou
naučit
mnoho
užitečného. Více přemýšlejí
o životě kolem sebe, učí se
pozorovat,
vyhledávat
informace, formulovat své
myšlenky a postoje. Toto vše
jim úžasně rozšiřuje obzor,
rozvíjí schopnost učit se
komunikovat, a to je dle mého
názoru
důležitější,
než

konkrétní
výsledek
jejich
práce.
Svými novinami se děti chtěly
pochlubit, chtěly ukázat, co
dokázaly sami vytvořit. A
mohu dosvědčit, že vzhledem
k jejich
věku
to
byl
nadprůměrný výkon. Pokud se
dětem
něco
nepovedlo,
odpusťte jim to prosím!
Pokojné a radostné Vánoce
všem
čtenářům
Zpráv
z Majetína přeje za celou naši
školu
Antonín Pernica

Báječný ženský
Vážení občané,
máme tu konec roku, období
krásných
svátečních
dnů,
plných pohody, klidu, štěstí
a tepla domova.
Pro nás byl rokem dobrým, při
našich vystoupeních
jsme
zažily
spoustu
báječných
okamžiků, něco jsme se naučily
a zároveň jsme se sešly

s dobrými lidmi.
Vystupovaly jsme v domovech
důchodců,
na
zábavách,
soukromých akcích, tančily
jsme pro postižené občany, jak
pro mladé, tak i pro starší
lidičky. Celkem jsme letos
vystupovaly 24x v okrese
Olomouc, Přerov, ale i v
odlehlejších oblastech.
-7-

Těší nás, že jsme občany
Majetína. Rádi nás všude vítají
a přitom stačí vlídné slovo,
krásný tanec a lidé o nás vědí.
Jako Báječný ženský jsme
přispěly vánoční nadílkou pro
dětskou
kliniku
oddělení
hematoonkologie Prof. MUDr.
Vladimíra Mihála CSc ve FN
Olomouc. Sladkostmi, hračkav Majetíně 22. 12. 2008
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mi a jinými dárky jsme udělaly
radost dětem, které to tak
potřebují.
Závěrem touto cestou děkuji
všem Báječným ženským,
našim
řidičům,
že
nás

doprovázejí na našich cestách občanům jen to nejlepší,
a všem těm, kteří nám pomohli zdravíčko, štěstíčko, dobrou
slovem, chválou nebo i kriti- náladu a pevný krok.
kou.Ta se také cení.
Děkujeme.
Za Báječný ženský
Do roku 2009 přejeme všem
Marie Pivcová

Dopisy čtenářů
Vánoční setkání seniorů
Dne 13. 12. 2008 se v místní
sokolovně
uskutečnilo již
tradiční předvánoční setkání
našich starších spoluobčanů,
které
bývá
každoročně
doplněno
kulturním
programem. Vloni to bylo
vystoupení operetních zpěváků
z Ostravska, letos se o program
postarali
naši
občané.
Vystoupily děti ze základní
školy, a to prváci zatančili
country
taneček
a
děti
z divadelního kroužku zahrály
pohádku „Princezna Zubejda“.
Také všechny potěšily Báječný

ženský s novými tanečky a dále
s módní přehlídkou šatů
z „babiččiny truhličky“,což
bylo pro všechny milým
překvapením.
Završením
programu byla soutěž o „řád
zlaté vařečky“ - o nejchutnější
pomazánku. Každý, kdo se
chtěl soutěže zúčastnit, donesl
krabičku pomazánky. Sešlo se
jich celkem 17 různých druhů.
Pětičlenná porota vyhodnotila
na 1. místo pomazánku
ořechovo česnekovou od paní
A. Navrátilové a V. Hřivnové,
na 2. místo španělský salát od

paní M. Motáňové a na
3. místo vlašák - pašák od paní
M. Pivcové. Protože účastníci
soutěže byli štědří a donesli
velké krabičky s pomazánkami,
mohli ochutnat a získat
inspiraci i všichni přítomní.
Děkujeme
a
vítězům
blahopřejeme.
Přeji všem seniorům stále
dobrou náladu a vitalitu pro
šťastný život v naší vesničce
a těším se na další setkání.
Miroslava Zavadilová

Výlov rybníka Hliník v Majetíně
Jako každoročně byl v podzimních měsících
uskutečněn
výlov
obecního
rybníka
v Majetíně..V minulých stoletích bylo díky rovině u řeky
Moravy
v okolí
Majetína
několik rybníků. Odvodňování
této oblasti bylo dokončeno až
po první světové válce, kdy
byly vybudovány meliorační
systémy pod terénem nebo
otevřené příkopy pro odvod
spodní a povrchové vody.
Tento systém je tak rozsáhlý,
že svádí tyto vody z okolních
vesnic a končí až pod mlýnem
v Citově.
Zajímavostí tohoto systému je

gravitační shybka pod Olešnicí
(nachází se za mostem přes
Olešnici směrem na Dub).
Jedná se o podzemní sifon pod
řečištěm potoka, který vede až
pod zmíněný citovský mlýn.
I rybník v Majetíně
zůstal
z minulých dob. Dříve se
využíval
ke
koupání
a z naplaveného bahna za
ostrovem si místní obyvatelé
vyráběly hliněné cihly vepřáky ( bahno se míchalo s
plevami a pískem), dlouhá léta
však slouží pouze
jako
chovný.
Každoročně
jsou
v něm pěstovány násadové
ryby pro zarybňování okolních
-8-

revírů. Od obce jej má
pronajatý Český rybářský svaz
Brodek u Přerova. Letošní
výlov byl opravdu mimořádný.
Vylovilo se asi 1,5 tuny ryb,
z toho byla většina kaprů, dále
byly sloveny štiky, amuři
a různé druhy ostatních ryb.
Tyto
ryby
byly
podle
povinnosti rybářského svazu
rozvezeny do okolních revírů
od Rokytnice až po krčmaňské
pískovny.
Takový
dobrý
výsledek musí být podložen
celoroční péčí rybářů –
přikrmovali
ryby
pšenicí,
kukuřicí, přes zimu musí
umožnit
rybám
dýchání
v Majetíně 22. 12. 2008
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vysekáváním děr v ledu. Naši
rybáři také sledují, aby se do
rybníka nedostaly nebezpečné
látky, které by ryby zahubily.
Společně s Obecním úřadem

v Majetíně udržují v pořádku tradicí v naší obci.
i okolí rybníka, aby se mohl
využívat
i
pro
další
František Sléha
společenské akce – např.
neckiády, která se začíná stávat

Prázdniny v Království
2. 11. 2008 uspořádalo
Mateřské centrum v Charvátech výstavku a soutěž výtvorů
dětí ze škol mikroregionu
Království
pod
názvem
Prázdniny v Království. V nově
opravené místní faře všechny
přivítala a malé pohoštění
připravila vedoucí Mateřského
centra paní Hana Gregorová,
která zároveň i vysvětlila
pravidla
soutěže.
Všichni
návštěvníci pak mohli dávat
své
hlasy
obrázkům

výtvorům, kterých zde bylo
k zhlédnutí 126 rozdělených do
několika kategorií, a to do 3,5
roku, 4 a 5 let, 6 let, 7 a 8 let, 9
let a 10 a více let. Dále byly
vyhlášeny ještě tři doplňkové
kategorie
o
nejlepší,
nejoriginálnější, nejbarevnější
výtvor a kategorie společná
díla. Do soutěže přispěli svými
díly
žáci
mateřských
a základních škol z Charvát,
Kožušan-Tážal,
Majetína,
Citova a Tovačova. Po

celkovém
vyhodnocení
proběhlo předání cen 26. 11.
2008 opět v Charvátech. Od
našich žáků zde bylo vystaveno
17 obrázků a dvěma se podařilo
umístit na stupních vítězů. Na
třetím místě v kategorii 6 let to
byla Magdička Kameníková a
stejné místo obsadila i Klárka
Školoudová v kategorii 7 a 8
let. Blahopřejeme!
Jaroslav Zavadil

Pozvánky
zpívání koled u kostela v Majetíně 23. 12. 2008 v 18 hodin, občerstvení zajištěno
vánoční koncert v chrámě Očišťování P. Marie v Dubu nad Moravou 26. 12. 2008
vánoční koncert v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Majetíně 28. 12. ve 14 hodin – vystoupí
národopisný soubor Týnečáci
vánoční turnaj ve volejbale – Vánoční kapr – 27. 12. a ve stolním tenise – Smeč starostky obce –
28. 12. 2008 v místní sokolovně
novoroční ohňostroj s přípitkem – 1. 1. 2009 v 0:30 hodin u kostela
17. 1. ples Tělocvičné jednoty Sokol Majetín
21. 2. Vodění medvěda
13. 2. ples Tělovýchovné jednoty Sokol Majetín
7. 3. ples SRPŠ při ZŠ a MŠ Majetín
SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME!
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Báječný ženský v Hranicích – foto: A. Merta

Lidová muzika z Majetína – foto: M. Zavadilová

Hallowen – foto: M. Zavadilová

Výlov rybníka Hliník – foto: J.Zavadil

Majetínek na výstavě – foto: M. Šmídová

Báječný ženský – foto: J. Zavadil
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