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Slovo má starostka obce
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně vás vítám u jarního
vydání Zpráv z Majetína. Rádi
bychom se s Vámi opět podělili
o co nejvíce informací.
V únoru t. r. jste dostali do
poštovních schránek Bulletin
mikroregionu
Království
2008 a měli jste tak možnost
nahlédnout do nitra všech 15
členských obcí.
Je dobré být informován
o tom, co se děje u sousedů.
Můžeme se inspirovat, ale
i ponaučit.
V minulém roce proběhla
spousta společných mikroregionálních akcí a doufáme, že
se letos také podaří a lidé
budou spokojeni. Od března je
opět vyhlášená fotografická
soutěž, jejíž uzavírka bude
v říjnu. 18. dubna proběhne
v Brodku u Přerova II. ročník
akce Království hraje, tančí
a zpívá, na které budou naši
obec reprezentovat folklorní
kroužek Majetínek, Báječný
ženský,
LOLA´S
Dance
a MAJBEND. 24. června je
v Majetíně plánována dětská
plavecká olympiáda a 1. srpna
Královský
triatlon.
Celý
seznam plánovaných
akcí
mikroregionu
Království
a Dolek, na něž jsou podány
žádosti o dotaci, je uveden
níže. Budeme se těšit nejenom
na účastníky, ale i na diváky.
Podpora je velmi důležitá!
Naše obec je také členem
Místní akční skupiny (MAS)
„Občané pro rozvoj venkova,
o. s.“, která
byla úspěšná
s projektem RAZEM SPOLU
zaměřeným na českopolskou

spolupráci. To znamená, že
budou pořádány kulturní akce
na našem území s pozvanými
hosty z Polska a zase naši
občané pojedou na akce do
polského
města
Gmina
Szczytna. Z této dotace bude
také
pořízeno
skládací
zastřešené pódium, které budou
mít možnost využívat všechny
obce a spolky v naší MAS.
Naše obec podala v letošním
roce již tyto žádosti o dotace:
- na opravu dalších částí
chodníků,
- rekonstrukci schodiště a podlahy v tělocvičně základní
školy,
- vybudování
vodovodu
a kanalizace k RD v ulici Polní,
- finanční příspěvek z Olomouckého kraje na kulturní akce
(kácení máje),
- dovybavení kontaktního místa
pro CzechPOINT
- věcné vybavení SDH Majetín.
V dubnu budeme podávat
žádost o dotaci na výsadbu
zeleně na 0,4 ha, a to v poli
u křížku směrem na Kokory.
S dalšími projekty čekáme na
vyhlášení vhodných výzev.
Jsou
to
projekty,
které
v loňském roce nevyšly, a to
přístavba sokolovny a vybudování společenského domu-multifunkčního střediska. Dále
ve společných mikroregionálních projektech se jedná
o víceúčelovou budovu za
saunou a pořízení nového
vybavení
do
školy.
Připravujeme také projekt na
revitalizaci návsi – obnova
komunikace, chodníků a zeleně.
V současné době probíhá
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obnova místních komunikací,
na kterou jsme dostali dotaci již
v loňském roce. Podmínkou
dotace bylo, že komunikace
musí vést k významným
budovám.
Proto
byly
vytipované části ulic směřující
ke škole a školce, k ozdravnému centru, k sokolovně
a k domu
s pečovatelskou
službou.
Součástí
tohoto
projektu je i úprava zeleně
v blízkosti těchto komunikací,
kde budou vysazeny okrasné
stromy, keře a upraven travní
porost.
V nejbližší době budou
zahájeny stavební práce na
vybudování inženýrských sítí
k rodinným domům v ulici
Polní, které by měly být letos
hotovy. Ve výběrovém řízení
zvítězila firma EUROGEMA
CZ, a. s. s cenou 13,2 miliónů
Kč. Bohužel několik vážných
zájemců o stavební pozemek se
svého nároku vzdalo. Někteří
zřejmě z důvodu zdražení
pozemku ze 450 Kč na 600
Kč/m2, ke kterému
bylo
zastupitelstvo obce
nuceno
přistoupit. Ke zdražení vedl
také fakt, že veškeré obecní
finance by směřovaly jen tímto
směrem a ostatní rozvoj obce
by strádal. Původní myšlenku
úvěru u banky jsme začátkem
t. r. vyloučili. Bylo by to pro
obec
velice
ekonomicky
nevýhodné. Doufáme, že i přes
zdražení pozemku se najdou
lidé, kteří budou mít zájem
v naší obci bydlet a budou zde
spokojeni.
Co se týče vybudování
průmyslové zóny v lokalitě
Mlýnisko, stavební povolení
v Majetíně 27. 3. 2009
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na
inženýrské
sítě
je
podmíněno
vybudováním
protipovodňové ochrany od
toku Olešnice. Projekt, který
tuto ochranu řešil a byl
schválen Povodím Moravy,
s. p., nevyhověl bohužel na
jiném úřadu, a to z důvodu
ochrany stromů kolem toku.
Pokračuje se tedy v hledání
dalšího vhodného řešení, aby
bylo
vyhověno
jednak
podmínkám Povodí Moravy,
s. p., odboru životního prostředí na Magistrátu města Přerova
a také obci Brodek u Přerova,
neboť Olešnice se nachází na
jejím
území.
Velkým

zájemcem
na
stavbu
průmyslové haly je firma
Metech, s. r. o., která již
v Majetíně sídlí, a to v ulici
Lipová. Zde mají bohužel
nedostačující prostory. Jejich
strojní výroba způsobuje také
velký hluk, čímž je narušen
život jejich sousedů. V této
firmě je zaměstnaných několik
desítek majetínských občanů,
proto se snažíme firmu
v Majetíně udržet. Doufejme,
že se protipovodňová ochrana
podaří brzy vyřešit a v průmyslové zóně vzniknou další
pracovní místa.
Vážení spoluobčané, jarní

měsíce jsou v naší obci spojeny
s kácením máje. Vloni nás
provázely
programem
pohádkové
bytosti,
letos
plánujeme „Majetínské hry
bez hranic.“ Věříme, že se
dají sousedé v jednotlivých
ulicích
opět
dohromady
a vytvoří silné týmy, které si
rády zasoutěží, zasportují, ale
hlavně se přijdou pobavit!
Přeji Vám všem krásné
velikonoční
svátky
plné
pohody a sluníčka.
Miroslava Zavadilová

Informace obecního úřadu
PŘEHLED O POHYBU OBYVATEL V OBCI MAJETÍN ZA ROK 2008
Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Přihlášené osoby:
1104
Ženy
15
Počet obyvatel k 31. 12. 2008 Muži
19
1101
Celkem
34
Narození:
Děvčata
Chlapci
Celkem

5
5
10

Úmrtí:
Ženy
Muži
Celkem

3
5
8

Sňatky:

3

Odhlášené osoby:
Ženy
14
Muži
25
Celkem
39
Narození:
Lašák Daniel
Kopřivová Jana
Krpatová Karolína
Nakládal Jiří
Šustera Filip

Botko Martin
Dvořáková Lucie
Bušina David
Voľanská Natálie
Kameníková Markéta
Zemřelí:
Veselý František
Kameníková Věra
Hříbek Jan
Čechová Anna
Malčík Milan
Res Jan
Baďura Oldřich
Dostálová Jiřina

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Rádi bychom i nadále udrželi dlouholetou tradici – přání jubilantům u příležitosti zlaté
a diamantové svatby. Proto se obracíme na Vás, naše občany, kteří si letos nebo v nejbližších letech,
budou připomínat tato významná životní jubilea, aby to sdělili na Obecní úřad v Majetíně.
Děkujeme.
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VÝBĚR MÍSTNÍCH POPLATKŮ
OÚ oznamuje občanům, že vybírá místní poplatky dle OZV obce Majetín na rok 2009:
poplatek za likvidaci odpadů
360,-- Kč / osoba / rok
poplatek ze psů
100,-- Kč / pes / rok
každý další pes
150,-- Kč / rok
Poplatek za likvidaci odpadů a poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2009 !
Po termínu splatnosti bude poplatek navýšen platebním výměrem podle § 11 zákona č.565/1990 Sb.
Poplatky můžete hradit:
- hotově do pokladny OÚ
- složenkou – k vyzvednutí na OÚ Majetín
- bezhotovostně na ZBÚ 1883114339/0800, VS 1337 (komunální odpad), SS - číslo domu
VS 1341 (poplatek ze psů), SS - číslo domu
PLÁN ČINNOSTI MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ NA ROK 2009
březen – říjen 2009 Fotografická soutěž – Grygov
18. 4. 2009 Království tančí, hraje a zpívá – Brodek u Přerova
18. 6. 2009 Atletická olympiáda – Velký Týnec
24. 6. 2009 Plavecká olympiáda – Majetín
27. 6. 2009 Sportovní den – Věrovany
červenec – srpen 2009 Výtvarná soutěž – Charváty
1. 8. 2009 Královský triatlon II. – Majetín
22. a 23. 8. 2009 Krajská výstava hospodářského zvířectva – Kožušany-Tážaly
19. září 2009 Oslavy 10 let mikroregionu Království
26. 12. 2009 Vánoční koncert – Dub nad Moravou
PLÁN ČINNOSTI MIKROREGIONU DOLEK NA ROK 2009
27. a 28. 6. 2009 Oslavy 100 let městyse Brodek u Přerova
datum bude upřesněn - sportovní den mikroregionu Dolek - Kokory
12. 9. - cyklistická vyjížďka mikroregionu Dolek

Z Majetínských spolků
ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ
Po dvou dlouhých zimních
měsících se s vámi, vážení a
milí spoluobčané, mohu podělit
o činnostech uskutečněných, či
plánovaných
a
bohužel
některých
nerealizovaných
v naší školské a kulturní
komisi.
První
akce,
která
nás
v letošním roce čekala, byla
dětmi tolik očekávaná, ale
bohužel neuskutečněná, a to

karneval na ledě. Počasí nás na
poslední chvíli zradilo, ale
určitě ji nezapomeneme do
programu zařadit na příští rok
a věříme, že tentokrát to vyjde.
Zato vodění medvěda, které se
konalo 21. 2. 2009 v našem
Majetíně můžeme tento rok
zhodnotit jako velmi vydařené.
Je velmi povzbuzující, že
můžeme potěšit a udělat radost
těm spoluobčanům, kteří se
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chtějí bavit a zachování této
tradice jim není lhostejné.
Důkazem,
že
takovýchto
lidiček je u nás dost, je částka,
kterou
průvod v čele
s medvědem vyzpíval a vytancoval, a to částku bezmála
deset tisíc. Ještě musím
podotknout, že hlavní zásluhu
na úspěchu této akce nese
folklorní soubor Majetínek,
který se celou cestu staral
v Majetíně 27. 3. 2009
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o veselou zábavu a masopustní
veselí, jak po stránce hudební,
tak i po stránce taneční a tím
zachovává tradiční ráz této
akce. Proto část výtěžku
poputuje
zaslouženě
do
pokladničky tohoto souboru,
který s ním naloží tak, aby
mohl naši obec dále vzorně
reprezentovat i za branami
Majetína. Druhý díl vybrané
částky bude rozdělen do
dalších dětských zájmových
kroužků, kde bude sloužit pro
dobrou věc. Ještě jednou
děkujeme.
Divadelníci z Brodku si u nás
již také našli své milé

příznivce. Představení, které
nám přijeli zahrát 14. března
pod názvem ,,Bóží dopuštění"
navštívilo přes padesát diváků.
Věříme, že po skončení
odcházeli spokojeni do svých
domovů. Hercům se v Majetíně
také líbilo a přislíbili, že při
další štaci Majetín určitě
nevynechají.
Závěrem bych vás chtěla
pozvat
na
dvě
neméně
zajímavé akce, které školská
a kulturní komise pořádá
v nejbližší době. Jako první
spolu přivítáme jaro na
velikonoční výstavě, kterou
jsme
pro vás
připravili

tentokrát v tělocvičně základní
školy. Výstava se koná dne
28. 3. 2OO9, tedy v době, kdy
Zprávy z Majetína byly
připraveny
k
tisku,
ale
v příštím čísle se k ní vrátíme.
18. dubna připravujeme
Country bál, na kterém
vystoupí milí hosté a ani výuka
tance nebude chybět. Na
všechny návštěvníky se ve
stylovém saloonu těší arizonské
pěnice.
za kulturní a školní komisi
Jitka Koutná

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Velikonoce jsou oslavou vysvobozením ze zla ke svobodě a novému životu
Člověk touží po svobodném
a šťastném životě v dobru
a pokoji a přesto se spíše
setkává s neštěstím a zlem ve
všech podobách. Velikonoce
jsou
oslavou
významné
události, ve které Bůh projevil
svoji lásku a vysvobodil
člověka
z otroctví
hříchu
a smrti a vyvedl ho k životu ve
svobodě a lásce. Tak slaví
Velikonoce
Izraelité
na
památku osvobození z egyptského otroctví a křesťané na
památku osvobození z otroctví
hříchu
a
smrti.
Ve
Velikonocích slavíme vítězství
Krista, který svou smrtí
a zmrtvýchvstáním všem lidem
bez rozdílu nabídl k novému
životu dobro a lásku Boží. Bůh
nám dává k tomu to životu
mravní řád. Za pomoci rozumu
objevovaný zákon dobra a zla
nazýváme „přirozený mravní
zákon“. I ten, kdo o Bohu nic

neslyšel nebo vyznává jiné než
křesťanské náboženství, ho
„má v sobě“. Proto se podle něj
má řídit každý člověk. Na
tomto přirozeném, Bohem
daném zákoně může člověk
vybudovat mravní zásady,
které ho povedou při jeho
rozhodování.
Stejně
tak
i lidskou společnost a její
občanské zákony.
Přikázání Desatera, jak jsme je
vyslechli v prvním čtení,
zakazují, co odporuje lásce
k Bohu a k bližnímu a předpisují, co je pro ni podstatné.
Poskytují tak světlo pro
svědomí člověka, zjevují Boží
hlas a Boží cestu a chrání ho
proti zlu. Ani tento mravní řád
zjevený ve Starém zákoně
nestačí. Starý zákon jen
ohlašuje dílo osvobození od
hříchu, které se naplní až
v Kristu.
V Novém zákoně Bůh skrze
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Krista dokonale přibližuje
člověku svůj mravní řád. Celý
evangelijní zákon je shrnut do
zlatého pravidla: „Co tedy
chcete, aby lidé dělali vám,
to všechno i vy dělejte jim…“
(Mt 7,12) Nový zákon se
nazývá zákonem lásky, protože
ukládá jednat spíše z lásky,
kterou vlévá Duch Svatý, než
pod tlakem strachu. Je nazýván
zákonem
milosti,
protože
uděluje prostřednictvím víry
a svátostí sílu milosti k jednání.
A zákonem svobody, protože
nás osvobozuje od dodržování
obřadních a právních předpisů
Starého zákona, vede nás
k jednání z lásky a přivádí nás
z postavení služebníka do
postavení přátel Kristových, ba
dokonce dědiců Otcových.
Možná teď uvažujeme v duchu,
jak je náročné řídit se tímto
mravním zákonem. Koho z nás
někdy nenapadlo: Oč bych to
v Majetíně 27. 3. 2009
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měl v životě jednodušší,
kdybych neznal všechna ta
přikázání a Boží požadavky!
Ale uvědomme si, že co nic
nestojí, za nic nestojí; a co je
těžké, má váhu a co má váhu,
je cenné. O Velikonocích si

připomínáme, že Kristus za nás našem Pánu, aby se v našich
podstoupil tu nejvyšší oběť srdcích a životech probudilo to
a podal cenu největší vlastní dobré a láskyplné.
život. Obětoval svůj život za
p. Jiří Koníček
nás, abychom měli život
správce farnosti
v hojnosti. S radostí přijměme
ten dar nového života v Kristu

PROGRAM VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB FARNOSTI MAJETÍN

DEN

LITURGICKÝ POŘAD

Květná neděle
Ne – 5. 4. 2009

Vjezd do Jeruzaléma -svěcení
a průvod s ratolestmi
Pašijová neděle zahájení Svatého týdne
Mše sv. na památku
Poslední večeře Páně
Adorace – Getsemanská zahrada
Velkopáteční bohoslužba slova
na Památku umučení Páně
Adorace a stráž u Božího hrobu – Velikonoční
vigilie slavnosti
Vzkříšení Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hod boží velikonoční
Posvěcení pokrmů

Zelený čtvrtek
Čt – 9. 4. 2009
Velký pátek
Pá – 10. 4. 2009
Bílá sobota
So – 11. 4. 2009
Neděle velikonoční –
Vzkříšení Páně
Ne - 12. 4. 2009

HOD

7:30
17:00
15:30
19:00 - 20:30
7:30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dovolte mi, abych Vás všechny
pozdravila poprvé v tomto
kalendářním roce a seznámila
vás s tím, co všechno už se
letos událo v naší základní
a mateřské škole a blízkém
okolí.
Leden se v každé škole nese
v duchu hodnocení, uzavírání
známek za 1. pololetí školního
roku a s tím souvisejícími
písemkami,
zkoušením,
třídními schůzkami a pedagogickou radou. Nebylo tomu
jinak ani u nás. Letos poprvé
v historii naší školy žáci
nedostali vysvědčení, tak jak je
všichni známe, ale byl jim
předán výpis z vysvědčení.
Využili jsme možnosti, kterou

nám zákon dává, a dětem
rozdali
místo
pololetního
vysvědčení pouze jeho výpis.
Důvodem je přechod na nový
program
evidence
žáků
(matrika školy), který vyžaduje
dokonalé seznámení s obsluhou
a
především
přenesení
veškerých osobních údajů do
tohoto databázového programu.
Na to vše je potřeba delší čas,
a proto děti dostaly pouze
výpisy, které mají informativní
charakter pro žáky i rodiče.
Tyto výpisy se běžně vydávají
v pololetí na velkém množství
základních a středních škol,
neboť mají nesporné výhody.
Jedná se především o to, že
žáci tyto výpisy nemusí vracet
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a na konci roku dostanou
originální vysvědčení za celý
školní rok (obě pololetí).
Druhou výhodou je rovněž
úspora času i peněz, protože
vysvědčení vydaná v pololetí
se mnohdy vrátila do školy
v takovém stavu (zmačkaná,
špinavá atd.), že na ně nebylo
možné již druhé pololetí
vytisknout a musela se celá
předělat na nový formulář.
V lednu také zahájili žáci 2.
a 3. třídy
výuku plavání
v Přerově, kdy v rámci
vyučování absolvují základní
plavecký výcvik a školní
družina začala
pravidelně
navštěvovat místní saunu. Dále
se
v průběhu
ledna
v Majetíně 27. 3. 2009
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v odpoledních hodinách (tedy
po vyučování) uskutečnily
2 sportovní turnaje ve
florbalu a v přehazované.
Za zmínku stojí také společná
akce pro ZŠ a MŠ – Duhová
pohádka, kterou našim dětem
přijeli zahrát herci z divadla
Oldřicha Stibora v Olomouci
a také akce konané v MŠ – Den
hraček a Den princezen.
Únor je sice nejkratším
měsícem v roce, ale i pouhý
výčet akcí, které proběhly
v naší škole, nebo se do nich
zapojili žáci naší školy, je dosti
dlouhý. Posuďte sami:
Zápis do 1. třídy – bylo
zapsáno 9 dětí, návštěva kina
v Brodku
v rámci
školní
družiny, Masopust, karneval
a Den knih v MŠ, turnaj ve
vybíjené. V době jarních
prázdnin (9. -13. 2. 2009) byl
plánovaný jednodenní výjezd
za sněhem do Hluboček, ten se
však kvůli špatným sněhovým
podmínkám neuskutečnil.
Od začátku března žije celá
naše škola přípravami na
velikonoční výstavu, která se
tentokrát bude konat v sobotu
28. 3. 2009 v prostorách
základní školy a na kterou Vás
tímto srdečně zvu jménem
školské a kulturní komise při
OÚ v Majetíně.
Začátkem března celá naše

škola navštívila kino v Brodku
u Přerova a pak už se všechny
děti chystaly na dětský
karneval, který se konal
v neděli 8. 3. v místní sokolovně.
Tomu
předcházel
v sobotu večer ples SRPŠ.
Právě této „ dvoj-akci“ bych
ráda
věnovala
zvláštní
odstavec. Začnu samotnou
zkratkou – SRPŠ. S údivem
jsem se sama přesvědčila, že
mnozí
naši
spoluobčané
(hlavně mladší ročníky) neví,
co se pod touto zkratkou
skrývá.
Tedy
jako
profesionálně
deformovaná
učitelka si dovolím vysvětlení:
S = sdružení, R = rodičů a P =
přátel, Š = školy.
Jinými slovy je to parta
nadšenců, která pravidelně,
neúnavně a poctivě ve svém
volném čase, mnohdy na úkor
vlastní rodiny i vlastních dětí,
navíc nezištně a bez nároku na
odměnu (odměnou jim bývá
spokojenost a dobrý pocit
z vydařené
akce)
plánuje,
připravuje a pořádá akce pro
naše děti a také pro jejich
rodiče.
Je tedy na místě ocenit jejich
ochotu udělat něco pro druhé.
Názornou ukázkou činnosti
výše zmiňovaných nadšenců
byl víkend 7. a 8. 3. 2009.
Touto cestou bych proto ráda

poděkovala všem, kteří přiložili
ruku k dílu – zajišťovali hudbu,
pozvánky, předtančení, tombolu, zvali, chystali výzdobu,
stoly a židle, nakupovali,
připravovali
a
prodávali
občerstvení. Dále také těm,
kteří vytrvali a uklízeli po
sobotním plese a chystali
znovu stoly, občerstvení a vše
potřebné na nedělní dětský
karneval a zase po něm
pomáhali s tolik potřebným
úklidem.
Poděkování patří zejména Jitce
Koutné, na které již několik let
spočívá
největší
díl
odpovědnosti za hladký průběh
těchto
akcí.
Z dnešního
pohledu se jedná o práci zdatné
manažerky, ovšem bez nároku
na obvyklý honorář.
Na úplný závěr bych ještě
chtěla
poděkovat
všem
návštěvníkům plesu SRPŠ
i dětského karnevalu za to, že
přišli a v neposlední řadě také
všem sponzorům, že nás
podpořili.
Těším se na další spolupráci se
všemi zájemci z řad rodičů
i přátel naší školy.
Jiřina Daňková,
ředitelka ZŠ a MŠ
Majetín, p. o.

KABELOVÁ TELEVIZE MAJETÍN
Kabelová televize Majetín TVMAJ postupně (dle finančních
možností) rozšiřuje programovou skladbu svého vysílání.
V roce 2008 na základě žádostí
některých občanů přibyl další
nový program zaměřený na
dění ve sportu – NOVA Sport.

V současné době je vysíláno 21
programů a místní INFO kanál.
Vroce 2009 bude snaha uvést
do provozu některý program
specializovaný pro děti. Toto
navyšování počtu vysílaných
televizních programů a celý
provoz financuje společnost
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TV-MAJ z vlastních finančních
prostředků tzn. z poplatků
jednotlivých domácností.
V roce 2008 byla dokončena
kompletní výměna venkovních
uličních zesilovačů. Také bylo
nově připojeno 7 domácností
na těchto adresách: Mlýnská
v Majetíně 27. 3. 2009
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264, Příhon 166, Za Humny
163, Na Výsluní 94, Berčíkov
207, Novostavby 317, Berčíkov
373. Po odhlášení některých
domácností je registrováno 270
klientů. V současné době byly
zahájeny projektové práce na
rozšíření sítě kabelové televize

do
ulic
Na
Chmelnici
a Kokorská.
Na závěr bychom chtěli
požádat všechny klienty, aby si
ověřovali pravidelné platby
měsíčních poplatků v systému
České pošty SIPO. V případě
neuhrazení jsme nuceni tyto

domácnosti od sítě kabelové
televize odpojit.
Příjemné zážitky při sledování
všech televizních programů
Vám přeje za TV-MAJ Majetín
Ing. Mojmír Dočkal

SRPŠ PŘI ZŠ A MŠ MAJETÍN, p. o.
Dětský karneval
Tak právě tuto akci pro děti, ale
i jejich rodiče, připravilo
Sdružení rodičů a přátel školy
při ZŠ a MŠ Majetín, p. o., jako
již tradičně, první víkend
v březnu. Karneval s úspěchem
provázeli
klauni
Andulín
a Ferdulín, které vystřídalo
kouzelnické Duo Fernando.
Myslím, že naše děti odcházely
vyřáděné a spokojené. Každé si
domů odnášelo nějakou tu
drobnost
a pokud mělo
šťastný den, tak třeba i jeden ze

tří dortů, velkého plyšáka nebo
některou z jiných krásných cen.
Ani tato akce, ani společenský
ples, který ji předcházel, by se
neobešly bez všech sponzorů,
kteří nám přispěli svými
cenami do tomboly, bez
školské komise, která nám
ochotně poskytla finanční
částku pro děti, bez sehrané
skupiny LUMENbend, jenž se
vždy ráda vrací do Majetína,
ani bez všech ochotných
občanů a vás lidiček, kteří se
rádi přijdete pobavit a tím
zpříjemnit školní léta našim

nejmladším. Mnozí z nás víme,
že uskutečnit ples stojí nemalé
úsilí a smutný pohled je na
poloprázdný sál. Nám se
podařilo sokolovnu zaplnit
téměř do posledního místa,
a proto
bych vám všem
jménem SRPŠ i paní ředitelky
chtěla poděkovat a popřát
i ostatním organizátorům zcela
zaplněný sál bavících se
maječáků a jejich přátel.
za SRPŠ
Jitka Koutná

TJ SOKOL MAJETÍN, ODDÍL KOPANÉ
TJ Sokol Majetín před jarní sezonou
Velmi dobře mají rozehraný
soutěžní ročník 2008/9 naši
muži. Po podzimní části jsou
na 1. místě bez ztráty bodu s 5
bodovým náskokem na druhou
Čekyni a mají tak reálnou šanci
po dlouhých deseti letech
postoupit do vyšší soutěže.
Přípravu na jarní sezonu
zahájili 17. ledna tréninky.
Zpestřením
přípravy
bylo
krátké, ale fyzicky náročné
soustředění 20. - 22. února
v Horce
nad
Moravou.
V současné době se hrají

přípravné zápasy. V prvních
čtyřech na umělém trávníku
v Lipníku a Olomouci s mužstvy převážně z vyšších soutěží
jsme zvítězili a nastříleli
soupeřům celkem 22 branek.
Jarní mistrovská sezona bude
zahájena doma
5. dubna
zápasem s Uhřičicemi.
Dobře si vedou také naši žáci,
kteří jsou po podzimu rovněž
na
1.
místě
tabulky
s dvoubodovým náskokem před
Brodkem u Př. Nejlepšími
střelci jsou Horák Petr s 12
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brankami a Coufal Matěj s 8
brankami.
Pod vedením Petra Otáhala si
také v Grygově dobře vedou
naši dorostenci, z nichž většina
nastupuje za družstvo dorostu
i mužů. Dorostenci jsou po
podzimu na 2. místě a muži
vedou tabulku IV. třídy.
Nejlepším
střelcem,
jak
u dorostu tak i u mužů, je
Kaláb Tomáš, který nastřílel
v obou soutěžích dohromady
již 36 branek.
ing. Pavel Čechák

v Majetíně 27. 3. 2009
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Konečné tabulky po podzimní části
Žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Majetín
Brodek
Újezdec
Vlkoš u Př.
Lobodice
H. Moštěnice
Troubky

6
6
6
6
6
6
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Majetín
Čekyně
Brodek B
Vlkoš
Lobodice
Křenovice
Troubky B
Bochoř
H.Moštěnice B
Zářičí B
Polkovice
Uhřičice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

5
4
2
2
2
1
1

1
2
2
2
1
0
0

0
0
2
2
3
5
5

0
1
1
4
1
3
3
2
3
0
1
1

0
1
2
3
5
4
4
5
5
8
9
10

31
22
10
5
14
1
7

: 3
: 1
: 8
: 10
: 20
: 19
: 29

16
14
8
8
7
3
3

(7)
(8)
( -1 )
( -1 )
( -2 )
( -6 )
( -9 )

Muži
11
9
8
4
5
4
4
4
3
3
1
0

47: 6
36: 14
34: 16
11: 21
28: 22
18: 21
21: 13
17: 17
13: 16
9: 32
9: 33
9: 41

33
28
25
16
16
15
15
14
12
9
4
1

( 18)
( 10)
( 7)
( 1)
( 1)
( -3)
( 0)
( -1)
( -6)
( -6)
(-14)
(-17)

Pozvánky
jarní výstava - 28. 3. 2009 od 9:00 do 17:00 - Základní škola Majetín
country bál 18. 4. 2009 od 20:00 - sokolovna Majetín
pálení čarodějnic - 30. 4. 2009
stavění máje - 30. 4. 2009
kácení máje - 30. 5. 2009
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.

Dopisy čtenářů
Dovolte mi jménem kapely Lumenbend poděkovat všem hostům, návštěvníkům a především
pořadatelům za sobotní ples SRPŠ u vás v Majetíně. Děkujeme za přízeň a za to, že se u vás umí
lidé bavit. Hodně štěstí a dobrých přátel ve vaší obci přeje Lumenbend. PS: pokud se někteří
z vás chtějí vidět, jak se třeba nikdy neviděli, zajděte na www.lumenbend.com a myslím, že bude
o čem povídat. Ještě jednou moc děkujeme.
Petr Uvízl - Lumenbend
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živý betlém u kostela - foto: Jaroslav Zavadil

děti ZŠ při florbalu - foto: Antonín Pernica

zímní radovánky na rybníku - foto: Miroslava Zavadilová

z vodění medvěda - foto: Antonín Král

Lidová muzika z Majetína - foto: Antonín Král

dětský karneval - foto: Jaroslav Zavadil
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