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Zprávy z Majetína
ČTVRTLETNÍK – VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

foto: M. Zavadilová - současní a někteří býválí hráči LIONS

Hráči malé kopané LIONS Majetín oslavili v sobotu 27. 6. 2009 výročí 10 let od
založení klubu.
Přejeme hodně úspěchů do dalších let!
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Slovo má starostka obce
Vážení a milí spoluobčané,
začínáte číst již druhé vydání
Zpráv z Majetína v roce 2009
a já vás u nich za celou
redakční radu srdečně vítám.
Je toho spousta, o co bychom
se s vámi chtěli podělit, a je
také těžké vybrat jen to, co se
vejde do našeho vydání.
K relaxaci a sportu je již
několik
týdnů
připraveno
místní koupaliště. Jen počasí
koncem května, kdy jsme
plánovali
letošní
provoz
zahájit, nám moc nepřálo.
Doufejme, že si teplého počasí
ještě tuto sezónu užijeme a ke
spokojenosti
návštěvníků
koupaliště přispěje i voda
vyhřívaná solárními kolektory
a bohaté občerstvení v celém
areálu ozdravného centra. Pro
naše nejmenší jsou připraveny
také různé herní prvky, např.
pískoviště a dětský domeček.
Žákům z naší ZŠ se samými
jedničkami uděláme radost 10
volnými vstupy a dále se
mohou všichni pobavit třeba
stolním fotbalem nebo hrou
„Člověče, nezlob se“ v nadměrné velikosti.
Tato hra vznikla při přípravě
letošního kácení máje na téma
„Majetínské hry bez hranic
aneb Člověče, nezlob se.“ Na
tanečním
parketu
jsme
namalovali hrací plochu, jaká
je u stejnojmenné stolní hry. Za
každou ulici soutěžili 2 zástupci jako figurky a další 3
členové družstva pomáhali při
plnění úkolů. Bohužel nám
počasí opět nepřálo, celé
dopoledne pršelo. Akci jsme
proto přesunuli do sokolovny

a narychlo tam nachystali hrací
plochu. Věděli jsme, že se
dovnitř
nevejde
tolik
návštěvníků, jako do areálu
ozdravného centra, ale obávali
jsme se, že při vytrvalém dešti
by
se
akce
vůbec
neuskutečnila. Kolem poledne
přestalo pršet a až na drobné
přeháňky bylo krásně. Nebylo
už ovšem možné přesunout vše
zpět ke koupališti, hlavně
občerstvení, o které se postarali
členové
místních
spolků.
Opékaly se již makrely,
v udírně vonělo cigáro a také
bylo připraveno pivo a ostatní
nápoje. Obsluhující se měli co
otáčet, ale zvládli to skvěle.
Všem patří velké poděkování,
i těm, kteří byli připraveni
s
obsluhou
navíc
do
venkovního areálu.
Byla jsem velice ráda, že se
podařilo zrealizovat vystoupení
našeho hosta imitátora Petra
Jablonského v parčíku na
návsi, který ve 14 hodin kácení
máje zahájil. Jeho vystoupení
mohlo tak zhlédnout více
diváků. Doufám, že bylo pro
většinu z nás příjemným
zpestřením májového sobotního odpoledne. Prostřednictvím Petra Jablonského
k nám zavítala spousta dalších
populárních osobností z politiky i šoubyznysu.
Poté šel průvod do sokolovny,
kde proběhla
soutěž ulic.
Zvítězili zástupci ulice Na
Chmelnici, na 2. místě se
umístila ulice Mlýnská a na 3.
místě ulice Kokorská. Hru
„Člověče, nezlob se“ jsme
zvolili záměrně kvůli jejímu
názvu. Chtěli jsme zachovat
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tradici utkání ulic. Zároveň
jsme nechtěli, aby se lidi na
sebe kvůli prohře zlobili, nebo
byli zatěžováni přípravou kulis
a scének jako loni. Cítili jsme,
že někde byla atmosféra již
napjatá. Na druhé straně si
myslím, že program loňského
kácení máje byl jedinečný,
zvláště pak kulisy zdobící
rybník,
na
které
doteď
vzpomínáme.
Letošní program byl sportovní.
Po hře „Člověče, nezlob se“
vystoupili členové Tělocvičné
jednoty SOKOL Majetín a děti
ze základní školy. Nejprve nám
zatancovaly disco tanec dívky
ze školy, pak přišla na řadu
ukázka jógy, cvičení žen,
vystoupení chlapecké kapely
Berunky a skupiny Báječný
ženský. Také se představili
někteří majetínští sportovci Michal Mádr s motokrosem
a Radek Stavěl s autokrosem,
kteří nám řekli pár vět o svých
úspěších a před sokolovnou
předvedli své stroje. Na
nástěnkách si mohli návštěvníci
prohlédnout fotky i dalších
majetínských sportovců a členů
místních sportovních spolků.
Někteří se bohužel nemohli
osobně zúčastnit kvůli jinému
programu.
Děkujeme
jim
alespoň touto cestou za
vzornou reprezentaci a držíme
palce v dalším „boji“. Poté
pokračovala volná zábava
s kapelou Majbend. Jako tzv.
„předskokani“ vystoupila ještě
kapela Linkolni – kluci ze ZŠ.
Děkujeme všem vystupujícím
za bohatý program a bezvadnou atmosféru. Doufám, že
tradice kácení máje v Majetíně
v Majetíně 30. 6. 2009
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nezanikne a udrží si své
příznivce i nadále.
Jaké řešíme v naší obci
projekty?
V současné době se v naší obci
dokončuje projekt „Obnova
místních
komunikací
pro
občanskou vybavenost v obci
Majetín“. Na tuto akci obec
získala dotaci z Regionálního
operačního
programu

ve výši 7,2
milionů Kč
s celkovými náklady 9 milionů
Kč. Jsou nově vyasfaltovány
části komunikací a také
doplněny stromy a keře v ulicích
Na
Hrázi,
Školní,
U Sokolovny a Za Humny.
Dále se dokončují terénní
úpravy s doplněním zeleně
u nové polní cesty za ČOV
směřující do lesa Království za
přispění 100% dotace ve výši
5,1 mil. Kč z Programu rozvoje
venkova EU.
V plném proudu je také
výstavba inženýrských sítí
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k rodinným domům v ulici
Polní,
na
kterou
jsme
v letošním roce získali dotaci
z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 900 tisíc Kč, což
je 50 tisíc Kč na jeden dům
I. etapy. Většina pozemků této
etapy, mezi bytovkou a domem
manželů Štefkových, má již
nové majitele. Ti mohou zahájit
výstavbu svých domů již na
podzim t. r., kdy by měla být
výstavba sítí dokončena. Také
majitelé pozemků na druhé
straně ulice - tzv. II etapa
mohou začít s výstavbou svých
domů v nejbližší době.
Letos jsme získali také dotaci
ve výši 6 tisíc Kč na věcné
vybavení jednotky SDH, a to
od Olomouckého kraje. Dále
očekáváme vyjádření k žádostem o dotaci na výsadbu stromů
do nového biocentra u křížku
v poli u Kokor a na dovybavení
CzechPOINTu. Jak už to
v životě bývá, jsou i nějaké
neúspěchy. Bohužel nebylo
naší obci vyhověno s žádostí
o dotaci na opravu dalších částí
chodníků, na kulturní akci
kácení máje a rekonstrukci

schodiště
a
podlahy
v tělocvičně ZŠ. Schodiště je
již v havarijním stavu, proto
musí být opraveno z rozpočtu
obce do začátku nového
školního roku.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem spoluobčanům, kteří se starají o okolí
svých domů. Udržují travnaté
plochy, čistí a dokonce také
předlažďují chodníky a přispívají tím k celkovému hezčímu
vzhledu naší obce. Děkujeme
za pochopení, že není v silách
malého počtu zaměstnanců
obecního úřadu stejnoměrně
udržet
všechna
veřejná
prostranství obce.
Závěrem se s vámi, milí
spoluobčané,
rozloučím
přáním. Dětem přeji krásné
prázdniny a
vám všem
příjemnou dovolenou plnou
pohody a sluníčka a těším se,
že se spolu setkáme na
dalších
akcích,
např.
majetínských
hodových
oslavách.
Miroslava Zavadilová

Informace obecního úřadu
Hlášení obecního rozhlasu se od 1. 7. 2009 bude konat v pravidelných časech:
PO - PÁ 9:00 hod.
PO - ST 16:30 hod.
ÚT - ČT 15:00 hod.
STOČNÉ
Místní poplatek za stočné na rok 2009 bude na OÚ vybírán od 1. října
do 30. listopadu 2009, a to hotově do pokladny OÚ nebo složenkou
(k vyzvednutí na OÚ Majetín) nebo bezhotovostně na ZBÚ 1883114339/0800,
VS 23212111, SS - číslo domu.
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. června 2009
Počet osob zapsaných do seznamu voličů: 901
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
208
Počet platných hlasů:
208
Počet volebních stran, hnutí a koalic:
33
Průměrná účast voličů ve volbách:
23 %
Počty hlasů pro politické strany, politická hnutí
a koalice:
2. KDU-ČSL
31
3. Věci veřejné
7
4. ODS
43
5. Suverenita
2
6. Volte Pravý Blok – www.cibulka .net
3
9. Evropská demokratická strana
5

13. Národní strana
14. SDŽ – Strana důstojného života
16. Moravané
20. Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do
Evropy
21. KSČM
22. Starostové a nezávislí–Vaše alternativa
23. Strana svobodných občanů
26. Strana zelených
30. Zelení
31. Dělnická strana
32. Nezávislí
33. ČSSD

4
12
1
2
40
3
2
1
1
1
4
46

KOUPALIŠTĚ MAJETÍN
Ceník vstupného 2009
Dospělí
Děti od 6 do 15 let
Děti od 3 do 6 let
Děti do 3 let
Zlevněné vstupné:
od 17:00 hodin
Dospělí
Děti od 6 do 15 let
Děti od 3 do 6 let

40,- Kč
20,- Kč
10,- Kč
zdarma

od 19:00 hodin je vstup zdarma!
ZTP/P
zdarma
ZTP
poloviční
Permanentky na 10 vstupů
(lze zakoupit na OÚ v Majetíně)
Dospělí
300,- Kč
Děti od 6 do 15 let
150,- Kč
Děti od 3 do 6 let
50,- Kč

20,- Kč
10,- Kč
zdarma

Z Majetínských spolků
Z ČINNOSTI ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE
Členky školské a kulturní
komise se pravidelně scházejí
a vyvíjejí činnost v oblasti
kultury v obci.
V měsíci dubnu zorganizovaly
členky komise pro děti i dospělé již tradiční pálení čarodějnic
a při této příležitosti jsme
postavili obecní máj. Je třeba
poděkovat všem, kteří májku
pomáhali stavět a tím udržují
lidové tradice v Majetíně.
Průvod čarodějnic se přesunul
do areálu za saunou, kde

probíhal
další
program
a oblíbené opékání špekáčků.
V letošním roce 22. 5. k nám
poprvé zavítalo ochotnické
divadlo SIESTA z Opavy.
Návštěvníci divadla odcházeli
s úsměvem na tváři, protože
amatérští
herci
předvedli
výborné komediální výstupy
z vesnického prostředí, které je
nám tak blízké. Představení
byla parodie na film Vesničko
má středisková.
V neděli 17. 5. na dvoře Domu
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s pečovatelskou službou se
uskutečnil další ročník turnaje
v PETANQUE. Ačkoli tento
turnaj byl určen pro širokou
veřejnost, zúčastnili se ho
hlavně senioři. Turnaj svou
přítomností podpořil i náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák.
Této akci přálo i počasí, a tak
všichni přítomní si mohli po
sportovním
výkonu
ještě
posedět v příjemném prostředí
a využít bohatého občerstvení.
Kulturní akcí č.1 je v Majetíně
v Majetíně 30. 6. 2009
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Kácení máje. V letošním roce
jsme občanům chtěli ulevit od
náročných příprav a tak jsme
pro
změnu
pozvali
profesionálního baviče Petra
Jablonského. Samozřejmě po
skácení máje byl naplánovaný
průvod, hry, scénky, předvá-

děcí akce, grilování, ale
z důvodu nepřízně počasí se
muselo přistoupit k náhradnímu
řešení. Všichni organizátoři se
snažili
i
ve
stísněných
podmínkách vytvořit bohatý
program a dobrou zábavu.
Letošním
tématem
bylo

ČLOVĚČE, NEZLOB SE, tak
jsme se snažili taky nezlobit na
špatné počasí, ale doufáme, že
příští rok nám bude více přát.
Za školskou a kulturní komisi
Miroslava Šmídová

BÁJEČNÝ ŽENSKÝ
V měsíci
červnu
jsme
vystupovaly v obci Čelechovice, kde jsme byly 13. 6.
pozvány na oslavy 775. výročí
od první zmínky o obci. Počasí
nám přálo, vystoupení se
vydařilo. Moc nás také
potěšilo, když jsme tam uviděly
i
naši
paní
starostku
s manželem.
20. 6. jsme tancovaly v ústavu
v Kokorách, kde „Vítali léto“.

Byl to den otevřených dveří.
Počasí nám také přálo, nálada
byla dobrá, co jiného jsme si
mohly přát.
26. 6. nás pozvali senioři do
Citova, kde mají slavnostní
setkání. Už se moc těšíme, ještě
jsme v Citově nikdy nebyly. Je
to kousek, tak jsme se
rozhodly, že pojedeme na
kolech akce „něco pro
zdraví“.

Blíží se prázdniny, my je máme
také. Touto cestou přeji všem
báječným ženským krásné,
veselé a slunné prázdniny
a dobrou náladu. Těším se, že
se zase sejdeme po prázdninách
18. září 2009 v Krčmani na
slavnostním setkání seniorů.
Děkuji.
Za Báječný ženský
Marie Pivcová

KONÍK DĚTEM I DOSPĚLÝM PRO RADOST
Vážené děti, rodiče, občané...
Chtěla bych se v krátkosti
ohlédnout za naší akcí Dětský
den
u
koní.Tato
akce
proběhla v sobotu 16. 5. 2009
v areálu pily Drako. Bohužel
počasí
tohoto
sobotního
dne nebylo přesně takové, jaké
jsme si představovali. Střídavě
pršelo a svítilo sluníčko,
i přesto jsme byli všichni
připraveni a očekávali příchod
dětí. Akce měla začít ve 14
hodin, ale první děti se začaly
scházet již něco po půl druhé.
A pak to všechno propuklo
nesmírnou
rychlostí.
Děti

dostaly u vchodu dárečky
a poukázky na občerstvení,
dále se mohly účastnit soutěží,
po kterých dostaly tričko
s naším logem a pak, kdo chtěl,
se samozřejmě mohl povozit na
koních. Některé děti jezdily na
větších koních, pro ty menší tu
byli naši poníci. Všichni
obdivovali naše dvě hříbátka,
která běhala po ohradě, nebo
byla svěřena do péče vodičů,
aby si je všichni návštěvníci
mohli pohladit. Na našem
dětském dni vystoupila i taneční skupina Lola's dance. I když
naše odpoledne občas přerušil

déšť, myslím, že kdo chtěl, tak
určitě přišel a bylo vidět
odcházet spoustu dětských
spokojených tváří.
Chtěla bych poděkovat všem
zúčastněným, těm kdo nám
pomohli, i těm, kdo se na naší
akci podíleli finančně. Protože
se blíží konec školního roku,
chci popřát dětem pěkné
slunečné prázdniny a budeme
se na vás těšit opět příští rok,
snad již s lepším počasím.
Za občanské sdružení "Koník
dětem i dospělým pro radost"
Kateřina Zaoralová

DĚTSKÝ DEN PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI
Ve čtvrtek 25. 6. 2009 spolupráci s Obecním úřadem radost a firmou Drako dětský
zorganizovali
pracovníci Majetín, občanským sdružením den pro handicapované děti ze
a přátelé z lesa Království ve Koník dětem i dospělým pro Střední, základní a mateřské
-5-
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školy DC 90 s.r.o Olomouc. 45
dětí si nejprve prohlédlo lužní
les Království, kde jim
myslivci zábavnou formou
přiblížili život zvířat a funkci
lesa.
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V Majetíně se potom mohli
povozit na koních. Pro mnohé
z
nich
to
byl
asi
nezapomenutelný zážitek. Pro
všechny děti byly připraveny
malé
dárky
a
bohaté

občerstvení.
Děti
se vracely zpět do
Olomouce spokojené a bohatší
o nové dojmy a zážitky.
Ing. Vojtěch Dostál

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zvonek zvoní, škola končí, po
schodech se běží ......
Snad všichni známe tuto
písničku. Pomalu také končí
další školní rok.
Pojďme se společně poohlédnout za jeho posledními třemi
měsíci.
Každý týden se u nás ve škole
koná nějaká akce nad rámec
běžného vyučování. Jen jejich
výčet by zabral spoustu místa,
proto se dnes zmíním jen
o některých.
V dubnu jsme se mimo jiné
byli podívat na koniklece,
oslavili jsme Den Země,
navštívili místní knihovnu,
absolvovali další barevný den
a velkým zážitkem bylo také
vystoupení našich dětí na
tradičním COUNTRY BÁLU,
který
pořádala
školská
a kulturní komise.
Květen byl ve znamení
enviromentální
výchovy,
v rámci které se uskutečnily
2 akce: projekt o třídění odpadů
a soutěž ve sběru papíru. Na
tomto
místě
bych
ráda
poděkovala silným a ochotným
mužům, bez kterých by nebylo
možné tuto akci pořádat
a kterým tentokrát prošlo
rukama více než devět tun
papíru.
Děti se také připravovaly
a těšily na besídku ke Dni
matek. Všechna vystoupení
sklidila zasloužený potlesk

a děti předaly maminkám
a babičkám dárky, které
vyrobily.
Za zmínku také stojí projekt
s názvem „DĚTI DĚTEM“,
který jsme realizovali letos
poprvé. Děti ze ZŠ připravily
soutěže a hry pro děti z MŠ
u příležitosti Dne dětí. Všechny
děti se společně zabavily
i pobavily. Spokojený úsměv
na tvářích menších dětí byl tou
nejlepší odměnou pro ty větší.
Začátek června jsme strávili na
škole v přírodě v rekreačním
středisku Relaxa v Jeseníkách.
Počasí nám příliš nepřálo, bylo
poměrně chladno a pršelo,
naštěstí hlavně v noci. Přes
nepřízeň počasí chtěly děti
vyzkoušet všechny outdoorové
aktivity, které se zde nabízely –
lezeckou stěnu, nízká i vysoká
lana, bungee-trampolínu, střelbu z luku či paintballové
zbraně. Na programu bylo také
čarování společně s HARRY
POTTREM. Poslední večer se
všichni doslova vyřádili na
závěrečné diskotéce. Děti si to
opravdu užily a budou mít
dlouho na co vzpomínat..
V úterý 16.6. se konal ve
Velkém Týnci další ročník
„ ATLETICKÉ OLYMPIÁDY
MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ“ a naše děti získaly
celkem 5 diplomů a medailí
v těchto disciplínách:
1. místo v běhu na 50 m -6-

Anna Snášelová
1. místo v hodu kriketovým
míčkem - Sára Králíková
2. místo v hodu kriketovým
míčkem – Tereza Doleželová
2. místo ve vytrvalostním běhu
– Alice Samková
3. místo v běhu na 50m –
Daniel Kaláb.
Uznání si však zaslouží všichni
závodníci, kteří reprezentovali
naši školu a tentokrát se jim
nepodařilo
dosáhnout
na
vysněnou medaili.
Další mikroregionální akce nás
čekala ještě 24.6., kdy naše
škola měla pořádat už 5. ročník
soutěže v plavání pro žáky
1. stupně ZŠ
s názvem
„O POHÁR STAROSTKY
MAJETÍNA“. Tato akce byla
bohužel z důvodů nepříznivého
počasí odložena na měsíc zaří.
V pátek dostali děti vysvědčení
a těšili se na rozlučkovou akci
– přespání pod stanem spojené
s dalším
zajímavým
programem, který pro děti
připravují dospěláci ze SRPŠ.
Přeji pěkné prázdniny dětem
i jejich rodičům a také
příjemnou
a
zaslouženou
dovolenou všem zaměstnancům naší školy!!!
Jiřina Daňková,
ředitelka ZŠ a MŠ Majetín
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SKUPINOVÁ GYMNASTIKA
Začátkem letošního dubna se
konalo v Olomouci Mistrovství
České republiky v estetické
skupinové gymnastice. O titul
mistryně ČR bojovala se svým
týmem TJ Sokol Velký Týnec
i
Denisa
ŘEZNÍKOVÁ
z Majetína. Celou letošní
sezónu děvčata vyhrávala se

značným bodovým náskokem
nad svými soupeřkami, a
tak
vítězství na tomto šampionátu
jen
potvrdilo
jejich
neohrozitelnou
pozici
na
špici v tomto ryze ženském
sportu v naší republice.
Svým prvenstvím v ČR se
děvčata
probojovala
na

Mistrovství světa v Moskvě.
Zde se tým umístil na 16. místě
z celkového počtu 26 družstev
a tím se posunul oproti
loňskému MS v Kanadě o dvě
světové příčky.
Ing. Renata Vrbová
trenérka TJ Sokol Velký Týnec

TANEČNÍ ŠKOLA LOLA´S DANCE
Majetínští tanečníci obhájili titul mistrů Evropy ve street dance show
Taneční
škola
LOLA´S
DANCE Olomouc slaví další
úspěchy.
Po
výborných
umístěních v ČR, kde letos
získala několik titulů mistra
republiky
uspěla
i
na
mezinárodním
poli.
Na
Mistrovství Evropy a světa
ve street dance show v Ostravě
se za účasti více než 2000
tanečníků ze 16 zemí našim
tanečníkům náramně dařilo,
všechny čtyři své nominace
proměnili ve finálovou účast a
obhájili i titul mistrů Evropy
z loňska, když zvítězili se svou
malou
skupinou
juniorů
s názvem „KING KONG“.

Mezi tanečníky tančily a titul
mistů Evropy nám do Majetína
přivezly
tanečnice
Anna
Snášelová a Leona Koutná.
O Choreografii se postaraly
Nikol Souralová a Veronika
Ronzová. „Na naše tanečníky
jsme byli velice pyšní, protože
se jim podařilo svým výkonem
zaujmout nejen porotu, ale
i diváky. Máme radost, že i za
tak krátkou dobu, co naše
taneční škola existuje, jsme se
dokázali
probojovat
mezi
taneční špičku jak v České
republice, tak v zahraničí.“
sdělila trenérka TŠ LOLA´S
DANCE Nikol Souralová. Že

je street dance show jednou
z našich nejlepších disciplín
potvrzují
také
sólová
vystoupení „Ať se točí“ Aničky
Snášelové a „Oheň“ Leonky
Koutné,
které
nás
reprezentovaly
na
MČR
v Berouně a dovezly si finalové
a semifinálové umístění. Letos
nás ještě čeká Mistrovství
světa, které se bude konat
v září ve slovenské Bratislavě.
Snad se nám bude dařit jako
v Ostravě. Uděláme pro to vše,
co bude v našich silách.
Dita Souralová
vedoucí TŠ Lola´s dance

KABELOVÁ TELEVIZE MAJETÍN
Vážení televizní diváci,
již
několik
let
platíme
v Majetíně za připojení na
kabelovou televizi 100,- Kč
měsíčně.
Vzhledem k postupnému každoročnímu zvyšování nákladů
na provoz televizního vysílání,
představenstvo společnosti TV-

MAJ
schválilo
navýšení
měsíčního poplatku od 1. 7.
2009 na 150,- Kč za
domácnost. Důvodem jsou
zejména rostoucí ceny energií,
zvýšení
platby
některým
televizním stanicím, nárůst
autorských poplatků OSA,
DILIA, INTERGRAM, OAZA,
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zavedení nového programu
NOVA Sport a další. TV-MAJ
bude mít také další výdaje při
vysílání nového programu pro
děti a při přechodu na digitální
vysílání.
za TV-MAJ
Ing. Mojmír Dočkal
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TJ SOKOL MAJETÍN - ODDÍL KOPANÉ
Nedávno ukončená sezona
2008/09 byla pro nás velmi
úspěšná, poněvadž po deseti
letech v nejnižší soutěži se nám
podařilo postoupit do vyšší
soutěže – okresního přeboru.
Dosáhli jsme toho více než
suverénním způsobem, když
jsme za celou sezonu neztratili
ani bod a se čtrnáctibodovým
náskokem dosáhli celkového
skóre 110 : 10! Tohoto
ojedinělého výsledku si všiml

i sportovní týdeník pro
Olomoucký kraj Morava Sport,
který nás v jednom z článků
přirovnává k legendární Klapzubově jedenáctce…
Zakončením sezony a zároveň
již přípravou na novou bude
hodový program na hřišti
v sobotu 4. 7. 2009, kdy se ve
14 : 30 hod. střetnou naši
bývalí hráči s internacionály
Vrahovic, v hlavním zápase od
16 : 00 hod. nastoupí naši muži

rovněž proti Vrahovicím, kteří
rovněž po úspěšné sezoně
postoupili do 1. B. třídy.
Podrobné informace a výsledky
jsou pravidelně zveřejňovány
ve Fotbalovém zpravodaji,
který vychází vždy k domácím
zápasům. O dalších aktualitách
v oddíle k nové sezoně budou
informace
v Hodovém
zpravodaji.
Ing. Pavel Čechák

Pozvánky
Srdečně zveme všechny občany na HODOVÉ OSLAVY V MAJETÍNĚ
Sobota 4. 7. 2009
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
14:30 hod.
bývalí hráči MAJETÍN – VRAHOVICE
16:00 hod. muži MAJETÍN /vítěz okresní soutěže - VRAHOVICE /vítěz okresního přeboru - PV
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A DĚTSKÝCH KRESEB
14:00 – 16:00 hod. v budově ZŠ Majetín
HODOVÁ ZÁBAVA
20:00 hod. v areálu za saunou, hraje skupina BOLERO. Srdečně zve SDH Majetín.

Neděle 5. 7. 2009
7:30 hod. hodová mše sv. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
14:00 hod. NECKIÁDA– rybník Hliník, registrace plavidel od 13:00 hod.
Doprovodný program:
Hudební produkce country kapely ŽÍZEŇ a LIDOVÉ MUZIKY Z MAJETÍNA, soutěže pro děti,
jízda na koních, skákací hrad, prodejní stánky a další atrakce.
Předání zásahových oděvů členům jednotky SDH Majetín.
Bohaté občerstvení zajištěno!
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A DĚTSKÝCH KRESEB
15:00 – 17:00 hod. v budově ZŠ Majetín
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Mateřské centrum KRÁLOVSTVÍ vyhlašuje 3. ročník

VELKÉ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE
pro všechny děti, dětičky, batolata a hravou mládež.

Namalujte, nakreslete, slepte, vystříhejte, postavte
nebo jakoukoliv jinou technikou vyjádřete své zážitky tentokráte na téma:

" MOJE KRÁLOVSTVÍ"
Všechny Vaše práce pošlete na adresu:
Marcela Rubačíková, Charváty 290, 783 74
nebo přímo doručte do mateřského centra v Charvátech, a to nejpozději do 15. 9. 2009

KRÁLOVSKÝ TRIATLON
"Poznej své tělo, ukaž co je v tobě. Tři disciplíny - jeden sport."
Sobota 1. srpna 2009
Start:
Místo:
Kategorie:

Pořadatel:
Ceny:

10:00 start dětí
14:00 hlavní závod dospělých
areál koupaliště v Majetíně
Nejmladší děti budou závodit v běhu.
Děti školního věku si vyzkoušejí duatlon (běh, kolo)
a děti 2 stupně základních škol si vyzkoušejí klasický triatlon.
Pro muže a ženy je přichystán také klasický triatlon (500 m
plavání, 33 km kolo,6 km běh).
AD Pemap Brodek u Přerova (www.adcyklo.cz)
obec Majetín (www.majetin.cz)
První tři v každé kategorii obdrží pohár, pohár pro
absolutního vítěze. Pohár pro nejmladšího a nejstaršího
závodníka.

Sdružení obcí mikroregionu Království pořádá fotografickou soutěž pro všechny své občany

KRÁLOVSTVÍ OBJEKTIVEM
OBČANŮ KRÁLOVSTVÍ
- od 1. března 2009 do 31. října 2009 můžete odevzdat své snímky na kterémkoliv OÚ
mikroregionu Království. Autorem musí být občan mikroregionu Království, fotografie na formátu
A3 nebo A4 musí být vytištěné na fotografickém papíru s popisem (autor, datum a místo focení).
Jeden občan může do soutěže přihlásit maximálně 5 snímků.
-9-
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TŠ Lola´s dance - foto : P. Prchal

Gymnastky TJ Sokol Velký Týnec - foto: R. Vrbová

Loučení s páťáky - foto: K. Otáhalová

Děti ZŠ ve škole v přírodě - foto:K. Otáhalová

Loučení se školkou - foto: J. Prečanová

Handicapované děti u koní - foto: M. Zavadilová
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