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Zprávy z Majetína
ČTVRTLETNÍK – VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Mikulášská nadílka - foto: P. David

KRÁSNÝ STROMEK, ZLATÉ JMELÍ,
ZA OKNY AŤ SNÍH SE BĚLÍ.
STÁLÉ ZDRAVÍ, PEVNÝ KROK
AŤ PROVÁZÍ VÁS CELÝ NOVÝ ROK.
Přeje Zastupitelstvo obce Majetín a zaměstnanci obecního úřadu.
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Slovo má starostka obce
Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás
opět posunul před práh
nejhezčího období roku Vánoc. Vánoce jsou pro nás
něčím magickým a tajemným.
Pro každého známý pocit
a jasná představa krásných
chvil strávených v kruhu
rodiny.
Scházíme
se
také
na
společných obecních akcích.
Již na začátku Adventu jsme se
sešli na vánoční výstavě
v sokolovně, která byla letos
zpestřena
vystoupením
folklorního souboru Majetínek.
Společně jsme také rozsvítili
vánoční stromek na Návsi
a v podobě létajícího lampiónu
jsme poslali tajné přání
Ježíškovi. V sokolovně jsme
přivítali Svatého
Mikuláše
v doprovodu několika čertíků
a andílků. Děti dostaly sladké
odměny a pobavily se při
soutěžích. Pěknou tradicí se
stalo i tradiční předvánoční
setkání seniorů v sokolovně.
Na hudební nástroje jim
zahrály děti ze ZŠ, vystoupila
zde taneční skupina Chicagolive z Přerova, Báječný ženský
a cimbálová muzika TOŽ
TAK.
V minulém vydání Zpráv
z Majetína
jsem
vás
informovala především o kulturních akcích v naší obci
a
mikroregionech
Dolek
a Království. Nyní se pojďme
ohlédnout za investičními
akcemi v letošním roce.
Díky dotacím se nám letos
podařilo uskutečnit: obnovu
částí 4 komunikací a přilehlé
zeleně s celkovými náklady 9

mil. Kč s přispěním dotace
z Regionálního
operačního
programu EU ve výši 7,2 mil.
Kč, inženýrské sítě pro nové
rodinné domy v ulici Polní
v celkové výši 13,2 mil. Kč
s přispěním 0,9 mil. Kč
z Ministerstva
pro
místní
rozvoj, se 100% dotací 0,3 mil.
Kč z Ministerstva životního
prostředí
zřízení biocentra
v poli u křížku, kde je
vysázeno 600 stromů a 270
keřů a dosadba 80 stromů
v biocentru za tratí, počítačové
dovybavení
centra
CzechPOINTU na obecním
úřadě a k rozšíření jeho služeb
za 60 tis. Kč s přispěním 50
tisícové dotace z Ministerstva
vnitra,
nákup
vybavení
dobrovolných hasičů za 13 tis.
Kč s 6 tisícovým přispěním od
Olomouckého
kraje,
pokračování výstavby polní
cesty ke Království se 100%
dotací 5,1 mil. Kč z Programu
rozvoje venkova EU.
Akce realizované z rozpočtu
obce : výstavba parkovacích
stání,
oprava
chodníků
a komunikací za 860 tis. Kč,
prodloužení
veřejného
osvětlení o 4 sloupy ve 3
ulicích za 70 tis. Kč, oprava
schodiště
a
podlahy
v tělocvičně školy za 60 tis.
Kč, dovybavení nábytku do
nového oddělení v MŠ za 64
tis. Kč, příspěvek 250 tis. Kč
na opravu fasády kostela atd.
Pro
zvýšení
bezpečnosti
průjezdu obcí jsme pořídili
prozatím
do
zkušebního
provozu měřiče rychlosti.
Doufám, že to vše přispívá ke
zlepšení vzhledu naší obce
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a životních podmínek.
A co plánujeme v novém
roce?
Rádi bychom pokračovali
v přípravě průmyslové zóny
v lokalitě Mlýnisko.
Máme připraveny také další
projekty, jejichž realizace je
podmíněna získáním dotací
(multifunkční
dům,
víceúčelová budova za saunou,
přístavba sokolovny, nádstavba
základní školy a další). Čekají
nás další nutné opravy
obecních budov a komunikací,
dokončení
změny
č.
2
územního plánu obce, příprava
protipovodňových
opatření
v ostatních částech obce
a další.
Milí spoluobčané,
ráda bych tímto poděkovala
všem
kolegům
z
řad
zastupitelů,
pracovníků
obecního úřadu, členům komisí
a výborů za celoroční práci.
Poděkování patří také vám,
spoluobčanům, za pomoc při
organizování nebo i účasti na
společných akcích a také za
práci při údržbě okolí svých
domů.
Přeji vám všem krásné
a veselé vánoční svátky plné
lásky,
domácí
pohody
a splněných přání. Do
nového roku vám všem přeji
hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů!
Miroslava Zavadilová
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Informace obecního úřadu
Změna účetnictví na OÚ v Majetíně od 1. 1. 2009
Od nového roku nás na obecním úřadě čeká velká změna týkající se přechodu na nový systém
účetnictví a také už bude naše obec plátcem DPH. Bude se to týkat jen některých služeb, které tím
pádem budou muset být navýšeny. Je to např. doprava traktorem, vstupné do sauny nebo poplatek
za stočné.

Poplatek za stočné 2009
V letošním roce byl poplatek navýšen z 299 na 460 Kč, a to poprvé od roku 2003. Aktualizovali
jsme výpočet podle cenových předpisů pro vodné a stočné a byla stanovena částka 10 Kč/m3. Podle
zákona o vodovodech a kanalizacích je každý majitel veřejné kanalizace povinen vypracovat
a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 let. Ale
jak sami jistě uznáte, ani z této částky bychom na žádnou větší obnovu nenašetřili. Na základě
plánu, který nám zpracovala firma Vodis Olomouc, s. r. o., bychom měli ročně spořit 2,2 mil. Kč.
Samozřejmě to nejsme schopni dodržet. To by musely být poplatky několikrát větší.

Poplatek za odpady 2010
Zastupitelstvo obce na svém 24. zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Došlo k navýšení poplatku oproti minulému roku o 30 Kč na osobu a rok,
tedy z 360 na 390 Kč. Výše poplatku se vypočítává podle zákona o místních poplatcích podle
nákladů předcházejícího roku (2008). Výše nákladů na likvidaci většiny jednotlivých druhů odpadů
se oproti roku 2007 zvýšila.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) děti, narozené v roce, za nějž se poplatek platí,
b) osoby dlouhodobě se zdržující mimo místo trvalého pobytu, a to minimálně 10
měsíců,
c) osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně Obecního úřadu Majetín a jejichž pobyt není
znám.
Poplatníci jsou povinni tuto skutečnost správci poplatku ohlásit a prokázat nejpozději do 30 dnů od
vzniku této skutečnosti.

Soutěž O keramickou popelnici
V letošním roce se naše obec umístila na 5. místě v soutěži O keramickou popelnici v kategorii
nad 500 obyvatel. Je to soutěž pro města a obce Olomouckého kraje ve třídění odpadů, a to papíru,
plastu, skla a nápojového kartonu. V roce 2007 byla naše obec na místě třetím, ale i místo páté je ve
velké konkurenci úspěšné. GRATULACE patří vám, občanům! Hodnocení obcí se provádí na
základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného
vykazování. Sledovaným časovým rozmezím pro letošní ročník bylo období od 1. října 2008 do 30.
září 2009. Přes systém EKO-KOM se do naší obce také část nákladů na likvidaci odpadů vrací.
Proto děkujeme, že třídíte.
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Termíny odvozu odpadů:
Plasty
Sklo
Tetrapack
Tříděný papír
Směsný komunální odpad (popelnice)

1 x za 14 dní - sudá středa
1 x za 14 dnů - sudé úterý
1 x za měsíc - první liché úterý v měsíci
1 x za 14 dnů - sudý pátek
1 x za 14 dnů - sudý pátek

Změna o vánočních svátcích
- popelnice 25. 12. v ranních hodinách
(Technické služby žádají nachystat již 24. 12. večer)
- tříděný papír 26. 12.
Žádáme všechny řidiče, aby svými zaparkovanými vozidly nebránili průjezdu Technických služeb
Olomouc při pravidelném sběru komunálního odpadu. Děkujeme.
Prosba ke spoluobčanům
TOUTO CESTOU ŽÁDÁME VŠECHNY OBČANY NAŠÍ OBCE O SPOLUPRÁCI PŘI
ÚKLIDU SNĚHU NA CHODNÍCÍCH PŘED SVÝMI DOMY, TAK JAKO
V MINULÝCH LETECH.
TZV. CHODNÍKOVÁ NOVELA UKLÁDÁ TUTO POVINNOST MAJITELŮM POZEMKŮ,
V NAŠEM PŘÍPADĚ NAŠÍ OBCI.
BOHUŽEL NENÍ V MOŽNOSTECH ŽÁDNÉ OBCE, JAK JSTE SE JIŽ MOHLI DOZVĚDĚT
Z MÉDIÍ, TUTO POVINNOST DODRŽET VČAS, ZVLÁŠTĚ PAK PŘI VYTRVALEJŠÍCH
SNĚHOVÝCH PŘEHÁŇKÁCH. PROTO SE NA VÁS OBRACÍME S TOUTO PROSBOU.

Předem děkujeme za pochopení a pomoc.

Z Majetínských spolků
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Vánoce proměňují naše vztahy v rodinné.
Největší
touhou
každého člověka je slavit
vánoční svátky v rodinném
kruhu, se svou rodinou a svými
blízkými. Jistě je velikým
štěstím, když můžeme takto
svátky prožívat. Přesto je
mnoho těch, kteří nemají své
blízké, svoji rodinu, ať už
proto, že jsou od svých rodin
odloučení nebo se jim rodina
rozpadla
a jsou opuštěni,

nebo už nikoho blízkého
nemají. Jak mohou prožívat
tento nádherný čas vánoční ve
štěstí a radosti bez rodiny?
Boží Syn přichází na svět, aby
již nikdo nezůstal sám, ale měl
účast na rodině Božích dětí.
Tajemství Božího narození
dává naději, že naše narušené
lidské vztahy promění ve
vztahy rodinné, kde se lidé
stávají
bližními,
bratry
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a sestrami a mohou se společně
radovat, že patří k lidskému
rodu, do něhož se vtělil sám
Bůh a sjednotil nás v jednu
lidskou rodinu.
Duchovní oslava vánočního
tajemství nám dává příležitost
prožívat svátky radosti a štěstí
nejen v úzkém rodinném kruhu
svých nejbližších, ale můžeme
je slavit mnohem víc v širším
rodinném
okruhu,
ve
v Majetíně 23. 12. 2009
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společenství svých bližních.
Narození božského dítěte ať
nám otevírá srdce pro ty, kteří
nemají své nejbližší a abychom
jim projevili svou rodinnou
lásku a péči, po které touží.

Oni nám budou nyní vděční
a možná my zase jim, když
budeme
v jejich
situaci.
Otevřeme svá srdce k lásce
a k pokoji,
aby
v našich
vztazích
zavládl
duch

vzájemné rodinné pohody.
Požehnané
svátky
přeje
duchovní správce
P. Jiří Koníček

KABELOVÁ TELEVIZE MAJETÍN
Ve dnech 26. listopadu až 1.
prosince tohoto roku se
uskutečnila dlouho avizovaná
změna analogového vysílání na
digitální z vysílače Kojál.
Týkala se programů České
televize zejména ČT 1 a ČT 2.
Celou úpravu hlavní přijímací
stanice včetně doplnění dalších
technologických
zařízení
zajišťovala společnost TVMAJ z vlastních finančních

prostředků. Naši televizní
diváci nemusí ke svému
televizoru pořizovat tzv. Set top box - přístroj, který převádí
digitální vysílání na analogový
signál.
Dalším bonusem pro televiziní
diváky připojené na kabelovou
televizi v Majetíně je rozšíření
programové nabídky o dvě
další stanice - Barrandov na
kanále S 30 a pro děti

MINIMAX, po 20.00 hodině
pro mládež ANIMAX na
kanále S 29.
K dnešnímu dni kabelová
televize Majetín vysílá celkem
23 programů a obecní INFO
kanál.
Příjemné zážitky u televizních
obrazovek Vám přeje
za TV-MAJ
Ing. Mojmír Dočkal

FOLKLÓRNÍ SOUBOR MAJETÍNEK
Doposud soubor působil při
Základní škole v Majetíně, ale
v letošním roce jsme po
zvážení
všech
okolností
přistoupili k založení občanského sdružení Majetínek.
Jednim z hlavních důvodů bylo
rozšíření členské základny
souboru a s tím spojené
i krojové vybavení všech
členů. K dnešnímu dni je
v souboru 20 dětí a asi 20
dospělých. Jako folklórní
sdružení
můžeme
žádat
o finanční příspěvky, a to jsme

také učinili. Obec Majetín nám
na činnost souboru přispěla
částkou 10.000,- Kč, kterou
jsme použili na zakoupení
krojových látek . Naší obci
poděkujeme i tím, že se ji
budeme snažit řádně reprezentovat a udržovat lidovou
kulturu.
Nedávno se na vánoční
výstavě
poprvé předvedli
dospělí zpěváci v nově ušitých
krojích
a
zazpívali
návštěvníkům
několik
lidových písní za doprovodu

majetínské lidové muziky a tím
navodili příjemnou předvánoční atmosféru.
Rádi bychom vás ještě pozvali
na předvánoční vystoupení
u kostela, které se koná
23.12.2009 v 18.00 hodin.
Zazpíváme
společně
s Týnečáky z Velkého Týnce.
Těšíme se na brzké setkání.
Za folklórní soubor Majetínek
vedoucí souboru
Miroslava Šmídová

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Výlov a ošetření obecního rybníka Hliník.
17. 10. 2009 byl proveden
výlov rybníka Hliník, který je
obhospodařován ČRS Brodek
u Přerova. Letošní výlov byl

úspěšný, bylo sloveno 2 620
kilogramů ryb, z toho 2 100kg
kaprů, zbytek tvořili candáti,
štiky a ostatní druhy ryb. Tyto
-5-

slovené ryby byly rozvezeny
do revíru ČRS Brodek u Př.
Největší množství ryb bylo
převezeno na krčmaňskou
v Majetíně 23. 12. 2009
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pískovnu. V letošním roce
muselo dojít k celkovému
slovení všech ryb, neboť již
mnoho sezon jsou potíže
s trasou hlavního přítoku vody
z Mlýnského
náhonu
do
rybníka. Tento nátok vede
kolem východní a severní části
obce, z drtivé většiny je veden
pod zemí. Tento přivaděč byl
vytvořen před mnoha desítkami let a nikdy nebyl
rekonstruován.
V jarních měsících bude nutno

monitorovat
celou
trasu
a opravit kritické body. Dalším
důvodem je desinfekce celé
plochy rybníka. Jistě jste si
všichni
všimli
neúměrně
vysokého obsahu sinic, které
jsou nebezpečné nejen pro
ryby, ale i pro člověka. Proto je
nutné po mnoha letech nechat
přes zimu promrznout dno
rybníka a desinfikovat je
vápenným hydrátem. Touto
metodou jsou v současné době
ošetřovány
i
plumlovská

a brněnská přehrada.
Obec i ČRS si uvědomují, že
obecní rybník bývá hojně
využíván pro zimní sporty, ale
věříme, že jednu zimní sezonu
majetínští občané vydrží bez
bruslení. Odměnou za to bude
příjemnější využití rybníka
během dalších sezón v zimním
i letním období.
František Sléha
ČRS Brodek u Přerova

BÁJEČNÝ ŽENSKÝ
Jsme taneční skupina s názvem
Báječný ženský. Je nás celkem
16 a tančíme country tance už
3 roky. Tančíme nejen sobě
pro radost, ale za dobu naší
působnosti jsme absolvovaly
víc jak 60 vystoupení na
různých
akcích
nejen
v Majetíně, ale i v blízkém

i
vzdálenějším
okolí.
Vystupujeme nejčastěji na
místních country bálech, na
plesech, na akcích pro seniory
a v domovech důchodců.
Scházíme se pravidelně každý
čtvrtek. Tance i oblečení si
vytváříme společně a v současné době máme nacvičeno

12 tanců. Ne nadarmo si
říkáme Báječný ženský. Jsme
totiž
výborný
kolektiv
a vzhledem k našemu věku
bychom si přály, abychom
svým tancem mohly rozdávat
radost ještě dlouho.
Marie Pivcová

Když vánoční stromeček zvonečkem zazvoní,
po pokoji purpura zavoní,
na nebi zasvítí hvězdička,
padne klid do vašeho srdíčka.
Aby celý příští rok byl stále stejně hezký,
to ze srdce Vám přejí Báječný ženský.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ MAJETÍN
Jak pokračuje školní rok 2009/2010
Halloween v Majetíně
Oslavy Halloweenu pocházejí
přibližně z období 5. století,
kdy jej slavili Keltové ve
Skotsku a Irsku jako konec léta
a příchod zimy. Lidé svítili
lucernami z dýní (dříve z řepy)
na cestu mrtvým. Věřili, že

v noci ze 31. října na 1. listopadu se duše mrtvých vracejí
domů, proto je dávali před
krytý vchod do domu nebo
přímo do okna. Takto vyrobená lucernička měla vítat
zemřelé předky a zároveň
sloužit jako ochrana proti zlým
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duchům. U nás se svátek
zemřelých (dušičky ) slaví 2.
listopadu.
Oslava Halloweenu v Majetíně začala podzimní dílnou
v pondělí 26. října ve škole.
Děti s rodiči či prarodiči si
přinesly vypěstované, zakouv Majetíně 23. 12. 2009
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pené či darované dýně, nůž,
lžíci, chuť tvořit a dobrou
náladu. Všichni zúčastnění,
hlavně však děti, si při dlabání
a zdobení dýní užili hodně
legrace. Dospělí si mohli
odpočinout od svých každodenních starostí a strávit tak se
svými dětmi či vnoučaty
zajímavý a příjemný podvečer,
jehož výsledkem byla řada
hezkých a originálně vyzdobených dýní a lucerniček
z obalů od mléka. Oslava
Halloweenu pokračovala 27.
října
večer
průvodem
strašidelných masek od místní
kašny, kolem základní školy,
do areálu sauny. V předzahrádce základní školy byly
vystavené rozsvícené lucerny
z dýní, které byly vyrobené
v podzimní dílně. Všechny
výrobky
byly
označeny
číslem a každý účastník
průvodu mohl dát hlas dýni,
která se mu nejvíce líbila.
Vyhlášení vítězné dýně a jejího tvůrce proběhlo v areálu
sauny, kde oslava ještě
pokračovala řadou soutěží
a diskotékou pro děti.
Vánoce už jsou za dveřmi
V pátek
27.
listopadu
navštívilo ZŠ a MŠ maňáskové
divadlo Sluníčko, které se
představilo pohádkami „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“,
„O
koblížkovi“
a
„Tři
prasátka“. Představení se líbilo
všem dětem.
Ve stejný den navštívili žáci
ZŠ také vánoční výstavu
v knihovně v Brodku u Přerova.
Vánoční výstava se konala
také v Majetíně, a to 28. a 29.
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listopadu v místní sokolovně.
Zde si mohli návštěvníci mimo
jiné prohlédnout také výrobky
s mikulášskou
a
vánoční
tématikou, které v průběhu
listopadu vyrobily děti ZŠ
a MŠ. Ti, kdo výstavu
navštívili, určitě odcházeli
domů
příjemně
vánočně
naladěni. Mnozí si odtud
odnesli i dárky pro své blízké.
V pátek 4.12. se v naší škole
uskutečnil další barevný den –
tentokrát
modrý.
Děti
soutěžily, kdo přinese nejvíce
modrých
věcí.
Vítězové
(z každého ročníku jeden) byli
odměněni a celková vítězka
vybrala barvu pro následující
barevný den. Ten příští bude
oranžový.
Svatý Mikuláš se svou partou
letos poprvé nenavštívil děti ve
škole a ve školce, ale byl
pozván do místní sokolovny.
Ti, kteří 4. prosince do
sokolovny na mikulášskou
nadílku přišli, určitě nelitovali,
zvláště pak děti, které si odtud
odnesly kromě bohaté nadílky
i veselé zážitky ze setkání
s Mikulášem
a
jeho
společníky.
A co nás ještě čeká?
V sobotu 12. 12. vystoupili
žáci naší školy na tradičním
setkání seniorů v sokolovně.
Tentokrát si pro ně připravili
malé hudební vystoupení.
Zahráli vánoční koledy a další
známé skladby na flétnu,
pozoun, housle a kytaru.
Ještě
před
vánočními
prázdninami si děti protáhnou
svá těla na turnaji ve florbalu,
který se bude konat v pondělí
14.
prosince
ve
školní
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tělocvičně.
V pátek 18. 12. bude pro děti
posledním školním
dnem
v tomto kalendářním roce.
V tento den na ně čekají dvě
zajímavé akce. Již výše
zmíněný
oranžový
den
a vánoční besídka, na které si
děti poslechnou a zazpívají
vánoční
koledy,
zahrají
zajímavé hry a vymění si
drobné dárky.
Nemůžeme zapomenout na
děti z mateřské školy. Ty si pro
rodiče
nacvičily
vánoční
vystoupení spojené s vánoční
dílnou, které se bude konat ve
čtvrtek 17.12 od 16.00 hodin
v prostorách mateřské školy.
V loňském roce se na vánoční
vystoupení dětí přišel podívat
snad rekordní počet rodičů
a prarodičů. Přijďte i letos,
uděláte radost svým dětem
a vnoučatům! Už se na vás
těší.
Na závěr důležité sdělení
Ředitelka ZŠ a MŠ Majetín
vyhlásila volné dny pro žáky
ZŠ v termínech 21. a 22.
prosince. Volné dny byly
vyhlášeny z důvodu nutné
opravy vodovodního potrubí
v budově ZŠ.
Ve dnech 24. - 31. prosince
bude uzavřena mateřská
škola. Provoz bude opět
zahájen 4. ledna 2010.
Pohodové a klidné Vánoce
plné radosti vašich dětí
a vnoučat a dobrý nový rok
Vám
přejí
všichni
zaměstnanci ZŠ a MŠ
Majetín.
Jana Prečanová,
asistentka pedagoga

v Majetíně 23. 12. 2009
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PÍSKOVNA KRČMAŇ
Pokračování těžby Zepiko spol. s.r.o.
V souladu se schváleným
Rozhodnutím
o
změně
využívání území a následným
Povolením Obvodního Báňského úřadu v Ostravě byla
v roce 2009 rozšířena těžba
štěrkopísku na katastrální
území Majetín. Rozšíření
pískovny
bylo
prozatím
provedeno na ploše 4 ha.
Společnost „ZEPIKO“ spol.
s r.o. vedle hlavní náplně své
činnosti se podílela i na
některých kulturních akcích
obce Majetín: podílela se na
jejich sponzoringu, zabezpečila
místo pořádání triatlonu ve své
provozovně. Pro místní rybáře
každoročně obnovuje vsádku
kaprů do jezera pískovny
o celkové hmotnosti 400 kg.
V příštím
roce
dojde
k přemístění
technologické
linky z I. etapy. To umožní

dotěžit
zbytkové
zásoby
štěrkopísku, nacházející se pod
stávající
třídící
linkou
a
urychleně
dokončit
rekultivaci celého těžebního
prostoru na k.ú. Majetín. Část
při severním okraji bude
vrácena do zemědělského
půdního fondu, větší část pak
bude převedena na vodní
plochu. Těžební společnost
“ZEPIKO“
uvažuje
na
veřejném projednání záměru
o odkoupení parcel s vodní
plochou od těch vlastníků,
kteří projeví zájem.
Další chystanou změnou bude
změna
trasy
obslužné
komunikace, a to podél potoka
Loučky. Společnost “ZEPIKO“ spol s r.o. nechala
vypracovat projekt napojení
této komunikace na silnici III/
0552 Krčmaň – Majetín, který

schválil DI Olomouc, SúS
Olomouc a Odbor dopravy
Stavebního úřadu Magistrátu
Olomouc. Cesta povede pouze
po pozemcích obce Majetín
a Města Olomouc a nezasáhne
do soukromých pozemků.
Cestu bude moci využívat
i veřejnost.
Výjezd na silnici bude označen
dopravními značkami. Pro
vozidla jedoucí z pískovny
bude při výjezdu platit zákaz
odbočení doprava. To znamená
že nebudou jezdit přes obec
Majetín.
Ve smlouvě s SÚS Olomouc se
organizace zavazuje k čištění
prostoru kolem výjezdu.
RNDr. Milan Plch
závodní lomu

Pozvánky
Zpívání koled u kostela 23. 12. v 18 hod. 2009
Vánoční koncert v Dubu nad Moravou v chrámě Očišťování P. Marie
26. 12. v 15 hod. 2009
Ples Tělocvičné jednoty SOKOL Majetín 23. 1. 2010
Ples Tělovýchovné jednoty SOKOL Majetín, oddíl kopané 5. 2. 2010
Vodění medvěda 15. 2. 2010
Ples občanského sdružení Majetínek 20. 2. 2010
Ples SRPŠ při ZŠ a MŠ Majetín, p. o. 6. 3. 2010
Dětský karneval 7. 3. 2010
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Výlov rybníka
foto: M. Zavadilová

Báječný ženský
foto: J. Motáň

Vítání občánků
foto: J. Zavadil

Kolaudace ulice Polní
foto: P. Axmann

Den princezen v MŠ
foto: M. Gärtnerová

Hallowen v ZŠ
foto: M. Zavadilová
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Andílci na cvičení dětí
foto: P. Šlajsová

Mikuláš u koní
foto: M. Zavadilová

Majetínek na vánoční výstavě
foto: M. Zavadilová

Z vánoční výstavy
foto: J. Zavadil

Posezení seniorů
foto: M. Zavadilová

Chicagolive na posezení seniorů
foto: M. Zavadilová
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