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Slovo má starostka obce
Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás při čtení posledního
vydání Zpráv z Majetína ve
volebním období 2006 – 2010.
Začátek školního roku rychle
nabírá na tempu a nekompromisně
tak
potlačuje
vzpomínky na uplynulé období
prázdnin. Věřím, že jste si
všichni během své dovolené
odpočinuli a načerpali hodně
energie do další práce. Kdo se
rozhodl strávit dovolenou
v Majetíně, jistě měl spoustu
možností k odreagování se od
běžných starostí. Například na
majetínských hodových oslavách na svátek Sv. Cyrila
a Metoděje. V letošním roce
měli občané výběr z bohaté
nabídky programu po dobu čtyř
dnů. Byla to hodová zábava,
fotbalová utkání, projekce
filmů ze života obce, neckiáda
s doprovodným programem
včetně večerní taneční zábavy
u rybníka, koncert duchovní
hudby ve farním kostele nebo
vystoupení dechové kapely
Krumsíňanka v areálu za
saunou.
Ráda bych poděkovala všem
odvážným
rybníkoplavcům,
kteří
svým
předvedením
plavidel na neckiádě dokázali
pobavit několik stovek diváků.
Soutěžilo celkem 11 plavidel.
Za vítěze v kategorii dětí
porota
vybrala
plavidlo
s názvem Černá perla, v kategorii
dospělých
zvítězilo
plavidlo s názvem Tučňáci.
Další možnost relaxace nabízí
pobyt na místním koupališti
s výborným občerstvením.
Slunných dnů vhodných ke
koupání bylo letošní sezónu

poněkud méně než vloni.
Přesto doufám, že si jich
milovníci vodních radovánek
patřičně užili. Jsem ráda, že si
získalo oblibu také posezení
v areálu za saunou, které jsme
v letošním roce doplnili
o dětské herní prvky. Vzniklo
tak vhodné zázemí především
pro rodiče s dětmi. Konají se
zde také různé venkovní akce.
Například 7. srpna zde proběhl
již 3. ročník Královského
triatlonu
pořádaný
obcí
Majetín ve spolupráci s AD
CYKLO Brodek u Přerova a za
finanční podpory mikroregionu
Království. Triatlon je kombinací 3 druhů sportu, a to
plavání, cyklistiky a běhu.
Dopoledne
patřilo
dětem,
kterých se i přes ranní nepřízeň
počasí sešlo přes 50. Nejmenší
závodily na kole či odrážedle,
větší děti také v plavání a běhu.
Odpoledne si změřilo své síly
152 dospělých závodníků, kteří
museli v co nejkratším čase
uplavat 500 m na pískovně
Krčmaň, na kole ujet 33 km
a doběhnout do cíle po 6 km.
Celkovým vítězem se stal Petr
Vabroušek, který si převzal již
po druhé v naší obci putovní
pohár. Tento závod se řadí také
do Hanáckého poháru a účastní
se ho nejenom profesionální
sportovci, ale také amatéři.
V letošním roce si poprvé
v životě vyzkoušelo triatlon
přes 30 závodníků. Gratuluji
všem účastníkům, kteří tento
nelehký triatlonový závod
absolvovali a umístěným na
stupních vítězů obzvláště! Z
Majetína to byli L. Skládalová,
H. Grofková, P. Skládal, F.
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Skládal a J. Pivec. Ráda bych
touto cestou poděkovala všem
organizátorům z řad obecních
pracovníků, AD Cyklo Brodek
u Přerova a všem ochotným
příznivcům. Poděkování patří
také
obecním
policistům
z Velkého Týnce, Brodku
u Přerova a Dubu nad Moravou, městským policistům
z Velké Bystřice a z OHZ Olomouc, kteří napomáhali při
zajištění bezpečné jízdy na
kolech, neboť závod probíhal
za plného provozu. Velké
poděkování patří i všem
sponzorům,
kteří
přispěli
k organizaci závodu nebo
věcnou cenou do bohaté
tomboly.
Další sportovní akcí, ve které
byli naši občané úspěšní, byl
cyklozávod Okolo mikroregionu
Dolek
pořádaný
sdružením obcí tohoto mikroregionu dne 11. září 2010.
Zúčastnilo se ho rekordních
360 závodníků. Z Maječáků
excelovala v kategorii mladší
dorost N. Křenková, v kategorii
žen stupně vítězů obsadily L.
Skládalová, V. Přehnalová a L.
Křenková. V mužích se umístil
na 2. místě P. Skládal a 3.
dojel V. Dostál. Gratulujeme!
Příjemné chvilky odpočinku
mohou občané strávit i v blízkém
okolí
naší
obce.
Zpevněné polní cesty nabízí
možnosti mnoha procházek
nebo cyklistických vyjížděk ke
krásným místům. Je to les
Království, biocentrum s vodní
plochou na severu katastru,
které je hojně využíváno
k rybolovu nebo hájek v Olší.
Pod kapličkou Panny Marie
v Majetíně 30. 9. 2010
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v hájku Olší vyvěrá pramen
vody s údajně léčivými účinky.
Každoročně se zde koná pouť,
jako poděkování za ukončení
žní. Letos pouť proběhla 22.
srpna.
Během prázdnin jsme prováděli
také
opravy
obecního
majetku. V Základní a mateřské škole došlo k rekonstrukci kotelny, výměně oken
a hlavních dveří v přízemí MŠ
a k vymalování. V areálu
ozdravného
centra
jsme
provedli opravu nátěru střechy.
Zastupitelstvo obce Majetín
schválilo na svém 29. zasedání
dne 17. 9. 2010 vybudovat ještě
v letošním roce parkoviště pro
osobní automobily v ulici
Lipová, opravu schodiště do
ulice Příčná, strojové pročištění
části
toku
Majetínský
a výměnu revizní kanalizační
šachty v ulici Staromajetínská.
Oprava komunikace v ulici Za
Humny byla přesunuta na jaro
2011, a to z důvodu zjištění
nátoku balastních vod
do
kanalizace v této ulici. Proto
zde v tomto roce musí ještě
proběhnout monitoring a případná oprava kanalizačního
vedení.
Na svém zasedání zastupitelstvo obce také schválilo
pořízení změny územního
plánu. Jedná se o využití
pozemků u koupaliště. Pro
další sportovní využití, např.
pořízení volejbalové hřiště
plánujeme rozšíření areálu za
saunou, kde jsou
v současné
době soukromé zahrady. Došlo
by
ke
směně
obecních
pozemků
s
pozemky
v soukromém vlastnictví.
V měsíci září byla přes naši
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obec vedena zvýšená nákladní
doprava na pískovnu Zepiko,
a to z důvodu budování kanalizace v obci Grygov, kudy
dříve automobily jezdily. Firma
Zepiko děkuje všem občanům
za toleranci a jako odškodnění
za strpění věnuje finanční
náhradu 30 000 Kč. Ta bude
rozdělena na činnost místních
spolků.
V letošním roce získala naše
obec dotaci od Olomouckého
kraje v podobě 2 kontejnerů
na plasty. Na sběrném místě
u školy jsme jeden vyměnili za
kontejner na sklo a plánujeme
zřídit další sběrné místo,
zkušebně v ulici Staromajetínská. Žádosti o dotaci
na bezdrátový rozhlas, která
byla podána přes mikroregion
Království spolu s dalšími 7
obcemi, nebylo bohužel vyhověno. Zkusíme štěstí
v další
výzvě, která by měla být ještě
v letošním roce.
Radovat se mohou děti
a vyučující v naší škole, neboť
bylo vyhověno žádosti o dotaci,
kterou paní ředitelka Jiřina
Daňková podala do programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční částka ve
výši 520 tis. Kč bude využita
cíleně na vybavení počítačové
učebny a další pomůcky pro
zdokonalení výuky ve škole.
Vážení spoluobčané,
jsou před námi komunální
volby a s tím souvisí malé
ohlédnutí
za
uplynulým
čtyřletým obdobím. O všech
investičních i kulturních akcích
jsem vás vždy podrobně ve
Zprávách z Majetína informo-
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vala. Proto vzpomenu jen
některé. Dotační prostředky
byly získány na solární systém
pro ohřev vody na koupališti,
opravu částí chodníků, realizaci
výsadby zeleně v obci a v jejím
okolí, obnovu některých komunikací, výstavbu technické
infrastruktury na ulici Polní,
opravu 2 místních památek,
automatizaci knihovny a další.
Z vlastních zdrojů bylo
pořízeno
venkovní
kryté
posezení v areálu za saunou,
byla provedena oprava mostku
v ulici Mlýnská, oprava
několika chodníků v obci
a povrchu komunikace v ulici
Příhon,
byla
vybudována
parkovací stání v několika
ulicích,
opravena
fasáda
kostela, domu s pečovatelskou
službou a domu s obecními
byty, vyměněny okna a dveře
v obecních budovách a jiné.
Snažili
jsme
se
také
prohlubovat společenský život
v obci a podporovat spolkovou
činnost.
Všechna práce, která byla odvedena, je dílem celého zastupitelstva obce, členů komisí
a výborů, zaměstnanců obecního úřadu, a to za podpory
a spolupráce vás, spoluobčanů.
Dovolte mi, abych za tuto
spolupráci všem poděkovala.
Děkuji za vaši důvěru, že jste
mi umožnili zastupovat naši
obec a vést ji k dalšímu rozvoji.
Velice si toho vážím.
Do nadcházejícího období přeji
všem pevné zdraví, hodně
přátelství, vzájemného respektu
a porozumění. Jen společnými
silami se dá zdárně pokračovat
v rozkvětu naší krásné obce.
S úctou
Miroslava Zavadilová

v Majetíně 30. 9. 2010
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Informace OÚ
Volby do Zastupitelstva obce Majetín a do Senátu Parlamentu České republiky
se konají ve dnech 15. a 16. října 2010, případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR by mělo
proběhnout ve dnech 22. a 23. října 2010. Voličem je občan ČR, který nejpozději druhý den voleb
dosáhl věku 18 let. Volební místnost je v naší obci vymezena v budově základní školy. První den
voleb bude otevřena od 14:00 do 22:00 hodin, druhý den voleb od 8:00 do 14:00 hodin. Kdo
z občanů se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může na OÚ požádat, aby
zástupce volební komise přinesl volební urnu do jeho domova. Volba do Zastupitelstva obce
Majetín se může uskutečnit pouze v Majetíně. Do Senátu může občan s trvalým pobytem
v Majetíně volit po celém územním obvodu města Olomouce – volební obvod č. 61. Volba mimo
Majetín je možná jen na základě voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat
písemně s ověřeným podpisem žadatele, žádost je nutno doručit nejpozději 8. října 2010 (Obecní
úřad Majetín, Lipová 25, 751 03 Majetín) nebo osobně v úředních hodinách (pondělí a středa)
nejpozději 13. října 2010 do 16:00 hodin.
Obec Majetín nabízí k prodeji pozemek pro stavbu RD v ulici Polní za cenu 700 Kč/1m 2,
inženýrské sítě jsou u pozemku. Bližší informace získáte na Obecním úřadě v Majetíně.
Obecní úřad v Majetíně prodává DVD z kulturních akcí konaných v obci ( např. Kácení máje,
setkání seniorů, vodění medvěda aj.) a prezentační DVD Naše obec. Cena za 1 ks je 50,-- Kč.
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 ještě letos nebo v nebližších
letech budou připomínat tato významná životní jubilea, aby to sdělili na Obecní úřad v Majetíně.
Sauna v Majetíně
Zahájení provozu sezóny 2010/2011 bude 21. 10. Provozní doba: muži - čtvrtek, sobota 16 - 21
hod., ženy - pátek 16 - 21 hod. Cena vstupného: dospělí 90,- Kč, děti 70,- Kč.

Základní a mateřská škola Majetín
První zvonění
Ve středu 1. září se naší školou
rozeznělo
první
zvonění
oznamující začátek školního
roku. Slavnostní zahájení se
konalo v tělocvičně a zúčastnilo se jej mnoho rodičů,
prarodičů,
všichni
žáci,
předškoláci z mateřské školy,
pedagogičtí a provozní pracovníci. Všechny, ale zejména
prvňáčky, kterých máme letos
9, přivítala nejen paní ředitelka
Jiřina Daňková, ale i starostka
naší obce paní Miroslava

Zavadilová.
V letošním školním roce je
naše ZŠ opět trojtřídní se
samostatným prvním ročníkem.
Navštěvuje ji celkem 44 žáků,
které vyučuje Jiřina Daňková
v 1. ročníku, ve 2. a 3. ročníku
Hana Žůrková, jež od září
posílila naše řady společně
s asistentkou pedagoga Pavlou
Hlavinkovou. Děti ze 4. a 5.
ročníku má již mnoho let pod
křídly Marie Jemelková. Mezi
dlouholeté zaměstnance patří
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také
školnice
Jaroslava
Kolečářová, která již čtvrt
století zajišťuje úklid a pořádek
naší budovy. Při ZŠ pracuje
1 oddělení školní družiny, kde
je letos zapsáno 20 dětí. Vede
je Kamila Kameníková.
V mateřské škole je zapsáno 47
dětí, s nimiž budou pracovat
paní
učitelky
Marika
Gartnerová, Veronika Ronzová
a Hana Kameníková. Do
kolektivu MŠ neodmyslitelně
patří školnice Jana Vojáčková.
v Majetíně 30. 9. 2010
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Stravování
našich
žáků
a zaměstnanců zabezpečuje
školní jídelna, v níž pracuje
Marie
Maštalířová
jako

vedoucí, Eva Bednaříková a klidný školní rok 2010/2011.
a Lenka Nováková jako
Za kolektiv ZŠ a MŠ
kuchařky.
K. K.
Ať všichni prožijeme úspěšný

Organizace školy ve školním roce 2010/2011 v ZŠ a MŠ Majetín
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začalo ve středu 1. září 2010.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny v okrese Olomouc budou v termínu 28. února - 6. března.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Zápis do první třídy ZŠ Majetín: čtvrtek 10. 2. 2011
Zápis do MŠ Majetín: středa 16. 3. 2011

Z Majetínských spolků
KLUB SENIORŮ
Již třináct let pracuje v naší
obci klub seniorů. Scházíme se
každé poslední úterý v měsíci
v zasedací místnosti obecního
úřadu. Posedíme, dáme si kávu,
čaj, vyslechneme zajímavosti,
které si pro nás vždy připraví
pan
Baďura, připijeme na
zdraví
našim
jubilantům,
dovíme se něco
o činnosti
jiných klubů, řešíme pozvání
na jejich akce, hodnotíme naši
činnost, zasmějeme se, někdy
si zazpíváme a jdeme domů.
MDŽ slavíme dobrým obědem
v některé z okolních restaurací.
Jezdíme tančit, posedět se
seniory z jiných vesnic,
jezdíme na kole, pořádáme
zájezdy.
V tomto roce jsme zase
absolvovali dva celodenní

výlety. V květnu jsme vyjeli po
stopách
Aloise
Jiráska.
Navštívili
jsme
Litomyšl,
projeli Nedošínským hájem
a zastavili se na Růžovém
paloučku. Odtud jsme pokračovali na Nové Hrady.
Nádherný zámeček - všem
doporučuji!
14. září, s obavami, jaké bude
počasí, jsme vyrazili směr
Moravský Krumlov a okolí.
Všechny nás lákala v médiích
tolik diskutovaná Slovanská
epopej. První zastávka byla
v Ivančicích, kde jsme zašli
k rodnému domu Vladimíra
Menšíka. Někteří navštívili
ještě místní muzeum, kde má
svoji expozici, jiní si prohlédli
městečko. Pak už nás čekal
Moravský Krumlov. Zámek
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nevzhledný, obrazy nádherné.
Před dvaceti obrovskými plátny
zachycujícími českou minulost
stojí malinký človíček a ani
nedýchá nad tou krásou. Po
dobrém obědě v hotelu Epopej
jsme zamířili do Rajhradu památníku písemnictví. Velký
klášterní komplex se průběžně
opravuje, ale i přesto je zde
k vidění hodně zajímavého. Po
hodinové
prohlídce
jsme
zasedli pod kaštany, občerstvili
se, vyfotili a ujížděli k domovu.
Počasí nás mile překvapilo.
Celý den svítilo sluníčko.
Naše
činnost
pokračuje,
přijďte mezi nás.
Jaroslava Dočkalová

v Majetíně 30. 9. 2010
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T. J. SOKOL MAJETÍN

Oddíl malé kopané - Lions
21. srpna pořádal oddíl malé
kopané Majetín Lions VI.
ročník
Memoriálu
Boba
Zlínského.
Turnaje se zúčastnilo 8
družstev – Majetín Lions,
Dream Team Sauna, BMK –
Tomstav, Resta, Dukla Praha,
Drink Team, FK Krčmaň
a Magistrát města Olomouce.

Vítězem se po řadě napínavých
zápasů stalo družstvo Majetín
Lions, které ve finále porazilo
mužstvo Sauna Dream Team..
Organizátorům letos udělalo
radost nejen vítězství, ale i
krásné
počasí,
vyrovnané
výkony jednotlivých družstev a
hlasité povzbuzování fanoušků.
Organizátoři
děkují
touto

cestou všem sponzorům, kteří
turnaj podpořili, a také
kamarádům z Dukly Praha,
kteří opět přivezli poháry,
diplomy a řadu propagačních
předmětů.
Za Lions Majetín
Jiří Koupil

Oddíl lyžování
Po úspěšné zimní sezoně, kde sbírala Nicolka Křenková úspěchy v konkurenci závodnic ze
známých českých horských středisek, které mají nesrovnatelně lepší podmínky, absolvovala
Nicolka v rámci letní přípravy řadu závodů na horských kolech s těmito výsledky.
9. 5. 2010 Dětský šela maratónek Přerov 7,8 km kat. dívky 2002 - 2003 3. místo
3. 7. 2010 Kolo pro život nej. seriál závodů MTB v ČR Junior Trophy kat. 2003 - 2004 3. místo
5. 7. 2010 Valašský pohár Semetín kat. dívky 2002 - 2003 3. místo
11. 7. 2010 Šumperský pohár Štedrákova Lhota kat. dívky 2000 - 2003 1. místo
31. 7. 2010 Stupavský maratónik Slov. Rep. kat. dívky 2002 - 2003 2. místo
1. 8. 2010 Zlaté Hory Časovka do vrchu 5,8 km kat. dívky 2000 - 2003 2. místo
7. 8. 2010 Hanácký triatlon Majetín kat. dívky 2002 - 2003 1. místo
15. 8. 2010 Jesenický šneček Rapotín kat. dívky 2003 - 2004 1. místo
22. 8. 2010 Cyklomaraton Tour tygříkův pohár Okolo Brna kat. dívky 2002 - 2003 2. místo
28. 8. 2010 Rally Hanák Písečná kat. 2002 - 2003 dívky po pádu 4. místo
4. 9. 2010 Kolo pro život Jeseník Junior Trophy kat. dívky 2003 - 2004 1. místo
5. 9. 2010 Cyklo Maraton Tour Tygříkův Pohár Okolo Prahy kat. dívky 2002 - 2003 2. místo- velmi
ceněné - sešla se prakticky poprvé v této sezóně absolutní špička v této kategorii
11. 9. 2010 Okolo mikroregionu Dolek kat. dívky 1998 - 2003 1. místo
18. 9. 2010 Kolo pro život Jevišovka Junior Trophy kat. dívky 2003 - 2004 1. místo
19. 9. 2010 Cyklomarathon Tour Tygříkův pohár Okolo Jihlavy kat. dívky 2002 - 2003 po
nepříjemném pádu v zatáčce na štěrku 4. místo
K těmto výsledkům jí patří velké blahopřání a věříme, že se Nicolce bude podobně dařit i na lyžích
v nadcházející zimní sezóně 2010/2011.
Ing. Křenek Lubomír

Dopisy čtenářů
Kytary in Majetín
V sobotu 28. srpna proběhla již
třetím rokem v areálu za
saunou tradiční kulturní akce
„Kytary in Majetín“. Na

programu byl koncert tří kapel
a promítání jednoho krátkého
filmu.
Jako
první
se
majetínskému
publiku
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představila
blues-rocková
kapela z Valašského Meziříčí
s názvem Vagabend. Zahrála
bezchybný koncert v uvolněné
v Majetíně 30. 9. 2010
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atmosféře. Stejně tak publikum
se teprve rozehřívalo. Jako
druhá kapela hrála, místním
fanouškům již dobře známá,
přerovská metalová hvězda
Lightbringer
s Radimem
Studeným hrajícím na basovou
kytaru. Jako třetí a toho večera
poslední kapela zahrála, již
tradičně, místní punk-rocková
formace
Session.
Kapela
předvedla energickou show
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a
zahrála
všechny
své
dosavadní hity i některé nové
písně z připravovaného alba.
Fanoušci pak dotvořili úžasnou
atmosféru večera a rovněž si
zaslouží uznání, přesto byla
hudební produkce ukončena
ve 22:00 h. Poté následoval
oddychový program, a to
promítání krátkého nezávislého
filmu „Zajíček je kanón a má
pásový opar“, který se částečně

natáčel i v Majetíně. Pro veliký
úspěch byl pak promítán ještě
jeden film ze stejné produkce.
Poté se již návštěvníci začali
pomalu rozcházet k domovům.
Organizátor
touto
cestou
děkuje všem, co tuto akci
navštívili a věří, že příští rok se
opět tato již tradiční akce
vydaří.
Martin Šmída

Poděkování
Vážení spoluobčané,
blíží se konec
dalšího
volebního období samospráv
měst a obcí. Proto mi dovolte,
jako zastupiteli naší obce po 5
ti
volebních
obdobích
a dlouholetému starostovi obce
malé ohlédnutí a vzpomínku za
činností zastupitelstev v obci
Majetín.
První zvolené zastupitelstvo
zahájilo svou činnost koncem
roku 1990. Přechod z MNV na
samosprávu a zahájení činnosti
obecního úřadu byl administrativně velmi náročný. Všichni
jsme se učili za pochodu.
Rozvoj naší obce navázal na již
vybudovanou kanalizační sítˇ
s čistírnou odpadních vod
a veřejný vodovod. V roce
1993 byla zkolaudována první
velká investiční
akce –
kompletní plynofikace obce.
V dalších letech pak byly
postupně předávány do užívání
veřejnosti tyto investiční akce :
- přestavba budovy č.p. 25 v ul.
Lipové
na
obecní
úřad
s
poštovním
střediskem
a stavba provozního objektu
naproti obecního úřadu
- stavební úprava domu č.p. 34

na Návsi na
5 bytových
jednotek
- rekonstrukce místního hřbitova s osvětlením, pořízení kontejneru na hřbitovní odpad
- oprava hasičské zbrojnice
- výměna oken, zateplení
a fasáda na budově základní
školy
- modernizace čistírny odpadních
vod,
vybudování
kanalizačních větví v ulicích
Lipové a U rybníka
- zřízení cyklostezky Majetín –
Brodek u Přerova
- vyčištění koryt mlýnského
náhonu a Majetínského potoka
po povodni v roce 1997
- stavba nového mostu zvaného
„ Vrtlák “
- výstavba Domu s pečovatelskou službou Majetín
- úprava povrchu ulic Berčíkov
a Mlýnské
- realizace Komplexních pozemkových
úprav
v k.ú.
Majetín
- vybudování polních cest
s asfaltovým povrchem včetně
lokálních biocenter a koridorů
s vysázenou zelení
- inženýrské sítě v nových
ulicích
Na
Chmelnici
-7-

a Kokorské
- zřízení parčíku s kašnou
a lavičkami v centru obce
- prodloužení cyklostezky až
k místnímu hřbitovu
vybudování
parkoviště
u kostela a vjezdů k rodinným
domům v ulici Náves
- protipovodňová opatření na
ploše od Kokor včetně
záchytného suchého poldru
- výměna všech svítidel
venkovního osvětlení včetně
ovládání fotobuňkou
- nové venkovní koupaliště
a rekonstrukce sauny – vzniklo
mikroregionální
ozdravné
centrum
- nové parkoviště za saunou
- dětské hřiště s herními atrakcemi v ul. Lipové
-dvě nové autobusové zastávky
- nadstavba budovy mateřské
školy, zvýšení kapacity na 50
dětí
- modernizace školní kuchyně
- v obci byla zavedena místní
kabelová televize a bezdrátový
internet a další akce menšího
rozsahu.
Rád bych ještě touto cestou
poděkoval všem kolegům
a kolegyním zastupitelům,
v Majetíně 30. 9. 2010
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členům výborů a komisí
a všem občanům Majetína,
kteří byli nápomocni při
uskutečňování uvedených akcí
k rozvoji naší obce. Po letitých
zkušenostech i v jiných obcích
je
rozhodujícím
faktorem
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rozvíjení každé malé obce její
vedení tzn. starosta a místostarosta.
Závěrem mého ohlédnutí přeji
novému zastupitelstvu obce
v dalším volebním období
hodně elánu a úspěchu zejména

při
získávání
potřebných
finančních dotací k realizaci
dalších staveb občanského
vybavení v Majetíně.
Ing. Mojmír Dočkal
zastupitel obce

Pozvánky

Zveme všechny členy místních spolků, členy komisí a výborů při OÚ Majetín
na slavnostní setkání, které se uskuteční v místní sokolovně v sobotu 9. 10. 2010 od
18:00 hodin jako poděkování za aktivní práci pro naši obec.
Na setkání se těší Zastupitelé obce Majetín.
Folklórní soubor MAJETÍNEK hledá děti se zájmem o zpěv a tanec. Pravidelné
zkoušky budou od měsíce října vždy v úterý od 16:30 do 17:30 hodin v ZŠ Majetín.
Výuka i zapůjčení hanáckých krojů je zdarma.
Další inforamce u paní Šmídové na tel. 606 333 172.
První zkouška je v úterý 5. 10. 2010 v 16:30 hodin.
Školská a kulturní komise při OÚ v Majetíně pořádá:
- keramický kroužek pro dospělé pod vedením paní Polcerové, který začíná v úterý
5. 10. 2010 v 18:00 hodin v keramické dílně na návsi (vedle kadeřnictví).
Tentokráte s obměnou, nebude se jednat jen o keramiku, ale i další kreativní tvorbu
jako je pletení z pedigu, drátování, fimo hmota a další techniky.
- keramický kroužek pro děti od 6 let pod vedením paní Jurečkové, který začíná ve
středu 6. 10. 2010 v 17:00 hodin v keramické dílně na návsi (mladší děti mohou přijít
spolu s rodiči). Cena za 4 setkání je 100,-- Kč.
S sebou si vezměte pracovní oblečení nebo zástěru.
Školská a kulturní komise při OÚ v Majetíně zve všechny děti na
drakiádu, která se koná 14. 10. od 16:00 hod. na fotbalovém hřišti v Majetíně.
T. J. Sokol Majetín zve všechny ženy na:
- pravidelné cvičení, které se koná vždy v pondělí a ve středu od 19:30 do 20:30
hodin v místní sokolovně.
- cvičení jógy pro začátečníky i pokročilé, které se koná každé pondělí
a středu od 18:30 do 19:30 hodin v budově základní školy.
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Majetínská neckiáda - foto: P. Kulková

Na hodovém turnaji - foto: J. Zavadil

B. ženský v Náměšti n. H. - foto: M. Zavadilová

Start dětského triatlonu - foto: P. Ševčík
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První školní den - foto: M. David

Okolo Dolku - nejlepší ženy - foto: A. Ševeček

Okolo Dolku - nejlepší muži - foto: M. Zavadilová JSDH na cvičení okrsku - foto: M. Zavadilová

Finalisté memoriálu B. Zlínského - foto: J. Zavadil
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