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Zprávy z Majetína
ČTVRTLETNÍK – VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku
2011 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám všem
přejí zastupitelé obce a pracovníci obecního úřadu
v Majetíně.

Zimní pohled - foto: M. Heckelmoser
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Slovo má starostka obce
Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás při čtení prvního
vydání Zpráv z Majetína
v novém volebním období. Je
mi velkou ctí, že tyto řádky
mohu psát opět jako starostka
naší krásné obce. Děkuji všem
za projevenou důvěru v letošních komunálních volbách.
Do zastupitelstva obce kandidovala pouze jedna volební
strana, a to „Sdružení nezávislých
kandidátů
obce
Majetín.“ Přesto je účast voličů
důležitá, je to podpora pro
všechny kandidáty do další
práce pro rozvoj naší obce.
Došlo k částečné obměně
zastupitelstva obce. Již nekandidovali: Miroslava Šmídová,
Ing. Mojmír Dočkal, Ing.
Vladimír Gregůrek a Bořivoj
Kovář.
V současné době pracuje
zastupitelstvo v tomto složení:
Miroslava Zavadilová, starostka, Ing. Vojtěch Dostál, 1.
místostarosta, Radovan Koutný, místostarosta, Kateřina
Sléhová, Pavel Jančík, Ing.
Pavel Čechák, Eva Bednáříková, Mgr. Monika Mikešová
a Martin Baďura.
Ráda bych touto cestou ještě
jednou poděkovala všem
bývalým kolegům za spolupráci během celého čtyřletého
období, za jejich rady a názory,
za celkovou práci v zastupitelstvu obce. Přeji všem hodně
pracovních i osobních úspěchů
do dalších let.
Novému zastupitelstvu přeji
také hodně úspěchů. Doufám,
že se nám bude společně dobře
pracovat ku prospěchu naší

obce a spokojenosti všech
Maječáků.
Vážení spoluobčané, pravidelně se vás snažím informovat
o všem novém, co se v obci
událo vždy od posledního
vydání Zpráv z Majetína. A co
to bylo tentokrát?
Na konci měsíce září jsme
přivítali do naší obce 7 nových
občánků. Byla to 2 děvčátka
a 5 chlapců.
25. 9. se uskutečnila exkurze
Zastupitelstva obce Majetín
do mikroregionu Miroslavsko
a města Moravský Krumlov.
Navštívili
jsme
město
Miroslav, kde nás vstřícně
přivítal
pan místostarosta
Roman Volf. Představil nám
město a projekty realizované
z dotací, ale také z vlastního
rozpočtu, například víceúčelové hřiště, revitalizovaný rybník,
rekonstruovanou radnici i náměstí. Setkání bylo pro nás
velmi zajímavé a inspirativní.
Myslím, že by bylo přínosné
uskutečnit také výměnnou
návštěvu zástupců místních
spolků.
9. 10. proběhlo v sokolovně
setkání členů místních spolků
se zastupiteli obce, členů
komisí a výborů při OÚ
Majetín. Bylo to vůbec první
takové setkání, jehož cílem
bylo prohloubit spolupráci
mezi členy místních organizací
navzájem a představiteli obce.
A také poděkovat všem
aktivním občanům za jejich
obětavou práci pro naši obec.
V současné době známe již
další očekávané výsledky
žádostí o dotace. Z Ministerstva životního prostředí jsme
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čekali dva výsledky a oba jsou
pro nás kladné. Jedná se
o projekty na výsadbu nové
zeleně, a to podél toku Loučka
za 100 000 tisíc korun a na
hranici katastru s Brodkem
u Přerova a Dubem nad
Moravou za 2 miliony korun.
Za to tolik očekávaná dotace na
společenský dům bohužel
schválena nebyla a nevyšla ani
rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Bohužel je to s dotačními
prostředky čím dál horší, a to
v celé republice. Ale nebuďme
z toho smutní, musíme se
snažit rozvíjet naši obec v těch
směrech, kde to bude aspoň
trošku možné. Budeme pokoušet štěstí dál. Na 2. zasedání
zastupitelstva obce se projednával plán investic na nový rok
a roky další. Je před námi
spousta práce, kterou musíme
zvládnout i bez dotací, protože
ne na vše se dá dotace využít.
Například na nákup komunální
techniky. Proto zastupitelstvo
obce
rozhodlo mimo jiné
o nákupu nového traktorku
pro celoroční údržbu obce.
Jistě k tomu přispěla i zvýšená
poruchovost současného technického vybavení obce.
Z rozpočtu obce se provedla
rekonstrukce
chodníku
a schodiště do ulice Příčná
a vzniklo nové parkoviště pro
osobní automobily v ulici
Lipová, které slouží nejenom
pro návštěvníky úřadu a pošty,
ale také pro spoluobčany
z okolí.
Chtěla bych touto cestou
požádat všechny spoluobčany,
kteří mají v blízkosti svých
v Majetíně 23. 12. 2010
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domovů možnost parkovat na
odstavných parkovištích nebo
možnost parkovat na svém
pozemku, aby je k tomu
využívali. Zvláště v tomto
zimním období bývá problém
s odhrnováním sněhu v okolí
zaparkovaných aut v ulicích.
Děkuji.
V listopadu došlo k prodloužení osvětlení v ulici Polní
a Na Chmelnici a v novém
roce
plánujeme
rozšířit
osvětlení i v dalších lokalitách
obce.
Po volbách do obecních
zastupitelstev pokračuje spolupráce
sousedních
obcí
i v mikroregionech Dolek
a
Království.
Předsedou
mikroregionu Dolek zůstal opět
starosta Brodku u Přerova Ing.
Jan
Beneš.
Mikroregion
Království vedl po dobu 4 let
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.,
starosta Velkého Týnce, který
již v této funkci pokračovat
nechtěl. Tato funkce byla
svěřena mně.
Na příští rok připravujeme opět
plán kulturních a sportovních
akcí v různých obcích.
V Majetíně plánujeme uskutečnit na den 5. 2. 2010 Zimní
sportovní hry s využitím ledu
na rybníku a sněhu na umělém
kopci a
běžkařské stopě.
Samozřejmě
záleží
na
klimatických
podmínkách.
Z dalších akcí je to Království
hraje, zpívá a tančí v Dubu nad
Moravou,
Sportovní
den
v Grygově, Plavecká olympiáda a Královský triatlon
v Majetíně, Výstava hospodářského zvířectva v Kožušanech Tážalech, Exkurze do jiného
mikroregionu, Výtvarná soutěž
a
Království
objektivem
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občanů v Charvátech a Vánoční
koncert
v Dubu
nad
Moravou.
17.
12.
se
uskutečnilo
vyhlášení výsledků letošní
Výtvarné
soutěže
dětí.
Z Majetína uspěli ve svých
kategoriích Filip Dvorský na 3.
místě a Michal Novák na 2.
místě. Ale všechny zúčastněné
děti dostaly malou odměnu.
Ještě nás čeká Vánoční
koncert v Dubu nad Moravou
26. 12. v 15 hodin, kde
vystoupí Straňanka.
Vánoce nám už klepou na
okno. V našich domovech hoří
adventní svíce, voní vanilkové
rohlíčky či medové perníčky.
Inspiraci na zdobení perníčků
jsme mohli získat například
první adventní neděli na
majetínské vánoční výstavě
v sokolovně. Tímto děkuji
všem ochotným hospodyňkám
za
zapůjčení
svých
perníkových výrobků. Měli
jsme zde možnost zakoupit
i vánoční dekorace a drobné
dárky. Pro doplnění slavnostní
atmosféry
nám
zazpívali
a zahráli členové souboru
Majetínek. Také zde proběhla
soutěž o nejlahodnější vánoční
domácí likér. Z 8 výrobků
porota vybrala za vítězný
Noční likér, který vyrobila paní
Marie Pivcová.
3. 12. se uskutečnila Mikulášská besídka pro děti v sokolovně. Mikuláš s anděly
a čerty také navštívili děti u
koní v neděli 5. 12. Při
rozsvícení vánočního stromu
na návsi, které proběhlo
v sobotu 4. 12., nás potěšily
děti vánočními básničkami. Po
té přilétly světlušky a vánoční
strom se rozzářil do širokého
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okolí. Pro splnění tajných přání
jsme si zazvonili na kouzelný
zvoneček. Všichni přítomní se
mohli zúčastnit i soutěžní
hádanky: Kolik je na našem
stromečku světýlek? Tipnete si
také, milí čtenáři? Vyhrál pan
Milan Zemánek, který vám
jistě rád sdělí správnou
odpověď.
V sobotu 11. 12. proběhlo
v sokolovně vánoční setkání
seniorů. Na programu nás
potěšily děti ze základní školy
svým hudebním vystoupením,
následovala ukázka společenských tanců v podání tanečního
páru z olomouckého klubu
Quick a country vystoupení
Báječných ženských z Majetína. Báječný ženský všechny
přítomné
překvapily
také
vystoupením pěveckým a dokonce tanečním v jiném stylu.
Na závěr zahráli a zazpívali
dospělí členové Majetínku.
Nyní se už těšíme na zpívání
koled u kostela, kde se
předvedou již všichni členové
souboru Majetínek.
Vážení spoluobčané,
děkuji všem
za výbornou
spolupráci v tomto roce. Přeji
vám krásné a pohodové
vánoční
svátky
plné
rozzářených dětských očí.
Ať vám jedenáctý rok tohoto
milénia
přinese
hodně
osobních
a
pracovních
úspěchů, hodně lásky, štěstí
a
spokojenosti.
Ať
se
netrápíme
malichernostmi
a myslíme hlavně na své
zdraví. To nám nikdo a nic
nenahradí.
Miroslava Zavadilová

v Majetíně 23. 12. 2010
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Informace OÚ
SLOŽENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ PŘI OBECNÍM ÚŘADĚ
V MAJETÍNĚ
Finanční výbor - předseda: Pavel Jančík, členové: Ing. Pavel Čechák, Vlasta Dvořáková
Kontrolní výbor - předseda: Kateřina Sléhová, členové: Eva Bednáříková, Olga Ludrovská
Komise sociální - předseda: Anna Sléhová, členové: Eva Bednáříková, Mgr. Monika Mikešová
Komise stavební - předseda: Ing. Lubomír Šmída, členové: Radovan Koutný, Bořivoj Kovář, Jiří
Vitoslavský, Martin Baďura
Komise školská a kulturní - předseda: Marta Havránková, členové: Jitka Koutná, Jiřina
Daňková, Naděžda Skopalová, Marcela Vaculková, Lenka Hříbková, Šárka Otáhalová, Marie
Pivcová, Jaroslava Dočkalová, Dagmar Konečná

ČERNÉ SKLÁDKY
Černé
skládky
jsou
přetrvávajícím
problémem
v oblasti komunální ochrany
životního prostředí každé obce.
Ať už jsou černé skládky na
veřejném prostranství nebo na
soukromém pozemku, představují
riziko
pro
životní
prostředí. Přestože za nelegální
uložení odpadu hrozí pokuta,
hříšníky tato hrozba zřejmě
vůbec neodrazuje. Přispívá
k tomu mnohdy i nevšímavost
lidí. Ke vzniku černé skládky
„můžeme přispět“ i pouhým
odhozením papíru nebo PET

lahve.
Tyto
skládky
se
nejčastěji objevují podél silnic,
polních cest, železniční tratě –
všude tam, kde je možné zajet
autem a opět rychle odjet, aniž
by
byl
člověk
někým
zpozorován.
Na podzim likvidovali pracovníci obecního úřadu černé
skládky interního stavebního
materiálu, zbytky barev, staré
autobaterie, azbestovou krytinu, televizory a odpad uložený
v igelitových pytlích podél
cest. Během jednoho měsíce
odklidili také 4 autovraky.

Proč
občané
nevyužívají
služeb, které poskytuje obec 2x
ročně
formou
sběru
nebezpečného a velkoobjemového odpadu a znečišťují
přírodu?
Úklid těchto skládek zatěžuje
rozpočet obce a promítá se do
výše poplatku za komunální
odpad.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem občanům za pravidelný
úklid sněhu před svými domy.
Ing. Vojtěch Dostál
místostarosta obce

PROČ TŘÍDIT ODPADY?
Všude kolem nás je spousta
zboží a výrobků, oblečení,
hraček, obalů a všeho možného
haraburdí. A všechny tyto věci
dříve nebo později skončí
v popelnici. V tom lepším
případě tomu bude předcházet
další cesta. Cesta dalšího
využití.
Jedním ze základních požadavků odpadového zákona je
předcházení vzniku odpadů,

dále je to jeho materiálové
využití a posléze energetické
využití ovšem ve specializovaných spalovnách a nikoli
doma v kamnech, jak tomu
v některých případech bývá.
Protože
naše
konzumní
společnost si moc neodtrhuje
od úst, produkce odpadů
neustále stoupá. Nezbývá než
tedy důkladně třídit a dosáhnout většího materiálového
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využití.
Třídění odpadů je nejen
ekologické, ale za současných
příznivých podmínek i ekonomicky výhodné. Ekonomické
ukazatele jednoznačně vylepšuje autorizovaná obalová společnost Eko-kom, a.s., která obci
platí za množství vytříděných
komodit. Je tedy vhodné
důsledně informovat spoluobčany o možnostech a výhov Majetíně 23. 12. 2010
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dách třídění odpadů.
Například obec s 1100 obyvateli, kteří jsou uvědomělí a třídí
odpad, vyprodukují cca 200 kg/
os/rok
směsných
odpadů
a vytřídí k tomu 35 kg/os/rok.
Ve směsném odpadu zbývá
ještě 30 %, tedy 60 kg/os/rok
biologicky
rozložitelných
odpadů.
Za předpokladu, že náklady na
dopravu jsou stejné, zaplatí
obec za odstranění odpadu asi
1,20 Kč/kg. U separovaného
sběru dostane u plastů 2,50 Kč/
kg po dotřídění, papíru 0,80
Kč/kg, skla 1,54 Kč/kg,
nápojového
kartonu
3,60

Kč/kg.
Vylepšete rozpočet vaší obci,
zkuste třídit ještě víc! Jsou-li
vaše kontejnery na tříděný
odpad přeplněné, kontaktujte
zástupce obce a ti společně se
svozovou firmou provedou
úpravu.
Buďto
navýšení
frekvence
odvozu
nebo
pořízení nových nádob.
Přemýšlejte, kam vhodíte
kelímek od jogurtu, reklamní
letáky, obal od mléka nebo
sklenici od dobrého vína.
Když to všechno vyhodíte do
směsného odpadu, obec za to
zaplatí 1,20 Kč/kg. Pokud
ovšem max. vytřídíte, obec

naopak
dostane
nějaké
finance. A to už stojí za tu
práci vytřídit odpad již doma
a zanést jej k barevným
kontejnerům. Nejvhodnější je
odděleně
shromažďovat
plasty, papír, sklo a nápojový
karton přímo v místě vzniku,
tedy v domácnosti.
Vaše dlouhodobé a kvalitní
třídění se pak v konečném
důsledku pozitivně odrazí ve
výši místního poplatku za
odpady.
Ing. Radim Plachý
Technické služby a. s.

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM
V popelnicích na komunální odpad často končí
zbytky rostlin, potravin, slupky od brambor či
jiný podobný bioodpad. V sousedním Rakousku
nebo Německu je třídění bioodpadu běžnou
věcí, zatímco v ČR stále končí velké množství
na skládkách. Podle odhadu a statistik končí až
třetina biologicky rozložitelného odpadu (BRO)
v popelnicích s komunálním odpadem. Přitom
zpracování jedné tuny BRO přijde přibližně jen
na necelou polovinu ceny uložení stejného
množství komunálního odpadu na skládku.
Návrh zákona o odpadech přichází s opatřením,
že by obce měly umožnit svým občanům třídit
i biologicky rozložitelný odpad. Zákon zatím
schválen nebyl, takže je otázka jak se bude
situace dále vyvíjet. Do budoucna však
pravděpodobně můžeme počítat s tím, že
speciálních nádob na bioodpad by v českých
městech a obcích mělo přibývat.
Co si vlastně představit pod pojmem biodpad?
Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou
hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné
zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním
trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, zbytky
rostlin, květin
a také odpad z kuchyně
rostlinného původu.
Jaké existují možnosti nakládání s biodpadem?
- Domácí kompostování

- Komunitní kompostování probíhá v rámci
bytového domu, ulice, čtvrti.
- Sběr na sběrných dvorech, sběr pomocí
velkoobjemových kontejnerů je vhodný pro
příležitostné odložení bioodpadů typu větvě,
padané ovoce, shrabané listí
- Sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic,
kontejnerů). Obyvatelé mají
k dispozici
vlastní nádobu. Systém je pro uživatele velice
komfortní a speciální konstrukce BIO nádoby
zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje
nepříjemnému zápachu.
Z těchto důvodů
jsme oslovili vás, naše
spoluobčany k vyjádření se k této problematice
prostřednictvím dotazníku, který byl roznesen
do vašich poštovních schránek v počtu přibližně
300 kusů. Z tohoto množství se zpět na OÚ
vrátilo 170 dotazníků, z toho u několika nebyla
označena žádná varianta (někteří likvidují BRO
ve vlastním kompostéru),
u některých
byly označeny dvě a více variant.
Trochu blíže k jednotlivým variantám.
1. VELKOOBJEMNÝ KONTEJNER 34 m3
nebo VANA 7 m3 – tento kontejner by byl
k dispozici jednou za 14 dní na určeném místě
od pátku do pondělí. Sběr musí být zajištěn
odpovědnou osobou, která zodpovídá za
dodržování pořádku a ukládání jen určeného
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BRO. Každý v domácnosti by si musel sám tyto
odpady shromažďovat a pak je odvést na
uvedené místo, počasí nepočasí. Tato varianta se
zamlouvala pouze 12 % zúčastěných tazatelů.
2. NÁDOBY 770 l jednalo by se o přibližně 10
kontejnerů na BRO dodané do ročního
bezplatného nájmu obci, které by byly umístěny
na vybraných místech podobně jako kontejnery
na tříděný odpad. Občané by mohli pravidelně
odvážet svůj BRO do těchto kontejnerů. Na
několika vrácených dotaznících byla připsána
předmětná otázka „ … a dovedete si představit
jak bude vypadat okolí mezi odvozem? Odveze
si někdo tento odpad zpět domů v případě
plných kontejnerů? …jak budu vyklápět kolečka
s trávou do velkého kontejneru?“ Nicméně
tento způsob likvidace se zalíbil především
občanům z bytových domů. Celkem je podpořilo
43 % tazatelů.
3. BIONÁDOBY 120 l, 140 l nebo 240l.
Domácnosti, které by měly zájem o koupi nádob
v potřebném množství na BRO s polovičním
příspěvkem od obce by tento odpad ukládali
a likvidovali podobně jako běžný komunální
odpad. Systém je pro uživatele velice komfortní,
a je využíván ve většině vyspělých zemí, které
třídí odpady. Speciální konstrukce BIO nádoby

zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje
nepříjemnému zápachu. Tento způsob se zalíbil
36 % tazatelů.
4. KOMPOSTÉR
tato varianta řeší
kompostování
BRO
v jednotlivých
domácnostech, neřeší nakládání s bioodpady pro
uživatele bytů. Většina domácností ve starší
zástavbě tuto možnost využívá již dlouhá léta.
K této variantě se přiklonilo 8 % tazatelů.
Z uvedených dotazníků vyplývá, že v zájmu
občanů naší obce třídit bioodpad je. Na 2.
zasedání zastupitelstva obce byla schválena
firma Technické služby města Olomouce a. s.
na odvoz odpadu
z naší obce pro příští
období. Tato firma provádí doposud odvoz
bioodpadu z Olomouce a okolí na kompostárnu
v Kralicích na Hané a v Křelově. Na příštím
zasedání Zastupitelstva obce Majetín bude
rozhodnuto o způsobu shromažďování a následné likvidace BRO.
Na závěr bych chtěl tímto poděkovat všem
spoluobčanům za spolupráci při vyplňování
dotazníků a popřát radostné a veselé vánoce.
Radovan Koutný
místostarosta obce

Základní a mateřská škola Majetín
CINK, CINK, CINKAJÍ ZVONKY
Ano, je to tak, Vánoce zas
přišly k nám i v Majetíně a je
čas poohlédnout se, co se událo
od začátku září 2010, kdy nám
startoval zvoněním nový školní
rok
2010/2011 prvním
zářijovým dnem.
Na 7. září plánované plavecké
závody se neuskutečnily –
nepřálo nám počasí. Ale 14.
října se nad Majetínem vzneslo
do vzduchu ,,hejno draků‘‘
a tito papíroví krasavci si
radostně zaskotačili spolu
s dětmi.
Za vydatné pomoci rodičů

a dětí se v sobotu 12. listopadu
konal tradiční sběr papíru,
tentokrát bylo papíru podstatně
méně než na jaře – snad příště!
Kulturní vyžití
žáků bylo
podpořeno dvěma divadelními
vystoupeními - první s herci
a druhé s loutkami souboru
Sluníčko pro děti z mateřské
školy i pro školáky. Loutkové
představení
bylo pěkné
a dětem se líbilo.
Podzimní čas jsme si pěkně
užili 25. října na podzimních
dílnách. Ve škole se sešla
spousta nadšenců z řad rodičů,
-6-

dětí, učitelů a známých, ti
všichni si vyzkoušeli svou
zručnost, um
a nápaditost
v dlabání
dýní,
tvorbě
malých ,,dýňových‘‘ obličejů,
kresbě, výrobě šperků –
náušnic a přívěsků. Pozdní
odpoledne
se
vyvedlo
a spokojenost na tvářích všech
a úsměvy jsou nejlepší
odměnou zdařilé akce.
A nemohl chybět ani opět po
roce
očekávaný
průvod
strašidel a jiných bytostí
ulicemi Majetína 27. října
v předvečer Halloweeenu.
v Majetíně 23. 12. 2010
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Blížící se vánoční čas naplno
dýchl na početné návštěvníky
tradiční
vánoční
výstavy
v sokolovně
v neděli
28.
listopadu. Bylo vskutku na co
se dívat – krásné výrobky,
prima nálada, znějící vánoční
písně a koledy a hojnost těch,
co se přišli podívat na výsledky
práce
šikovných
rukou
majetínských občanů i dětí
z mateřské školky a základní
školy, které také přispěly svými
výkresy, přáníčky, výrobky.
Dokonce žáci ve škole pekli
i cukroví a zdobili perníčky
a jak jim to šlo!
A teď následuje další ,,smrš"
předvánočních akcí:
1. prosince připravila paní
učitelka Marie Jemelková pro
žáky sportovní utkání v přehazované. Účast byla velká
a stejně tak bojovnost všech,
výkony a dobrá nálada .
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili
v knihovně v Brodku vánoční
výstavu.

3. prosince nás čekal ve škole
barevný
den
v červeném.
Někteří žáci v počtu přinesených věcí červené barvy
opravu
lámali
rekordy.
Odměnění vítězové z každé
třídy se nám ukázali na
společném
setkání
ve
cvičebním sále a vítěz určil
barvu příštího barevného dne –
ŠEDOU!
Ten samý den
- v pátek
odpoledne přišel obdarovat
majetínské děti do sokolovny
svatý Mikuláš a v pondělí 6.
prosince je čekal balíček od
Mikuláše ještě i ve škole, který
připravili zástupci z řad SRPŠ.
4. prosince rozsvítily na návsi
v Majetíně vánoční strom tři
malé světlušky. Tuto slavnostní
chvíli podpořili svými básněmi
i další zástupci z řad dětí ZŠ.
11. prosince na setkání seniorů
se představili malým hudebním
vystoupením – hrou na flétnu,
na klarinet a na housle naše
nadané hudebnice ze 3., 4. a 5.

tříd. Ještě je čeká i vystoupení
v domě
s
pečovatelskou
službou 15. prosince.
Naše škola se zapojila i do
výtvarné
soutěže
Majetín
očima dětí. Bohatou činnost
v obci zachytili ,,malí malíři"
na své obrázky.
Konec
kalendářního
roku
vyvrcholí
22.
prosince
loučením se starým rokem
a
poté
nastanou
dětmi
očekávané a vytoužené vánoční
prázdniny a těšení se na
Ježíška, dárečky a kouzlo
Vánoc.
Také vám všem šťastné
a veselé vánoční svátky,
pohodu u rodinného krbu
a
správné vykročení do
nového roku 2011, k tomu
pevné zdraví a úsměv na
tváři
přejí
všichni
zaměstnanci ZŠ a MŠ
v Majetíně.
Hana Žůrková
učitelka ZŠ Majetín

Z Majetínských spolků
TJ SOKOL MAJETÍN - ODDÍL KOPANÉ
Naše mužstvo během posledních dvou let
suverénním
způsobem
prošlo okresními
soutěžemi a postoupilo do 1.B
třídy
řízené
Krajským
fotbalovým svazem. Byli jsme
zařazeni do skupiny B, která je
pro nás co do atraktivnosti
soupeřů i vzdálenosti výhodnější, neboť se utkáváme
s mužstvy z blízkého okolí. Již
před začátkem sezony jsme
věděli, že nás vzhledem ke
kvalitě našich soupeřů nečeká

žádná „spanilá jízda“ s minimální ztrátou bodů, jak tomu
bylo v minulých dvou letech.
Našim cílem je proto v prvním
roce hrát ve středu tabulky do
10. místa bez starostí o záchranu a uvidíme jak dál. To se
nám po podzimní části vcelku
daří zejména v zápasech na
soupeřových hřištích, škoda
několika ztracených zápasů na
domácí půdě.
Zimní příprava na jarní sezonu
začíná
v polovině
ledna
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tréninky na hřišti, od 29. 1. do
26. 2. 2011 (případné dohrávky
do 12. 3.) budeme hrát zimní
turnaj na umělém trávníku
v Lipníku nad Bečvou za účasti
6 družstev. Hraje se systémem
každý s každým, hrací den je
sobota. V další fázi přípravy
proběhne soustředění a přípravné
zápasy,
jarní
mistrovskou část zahajujeme
v sobotu 2. dubna na hřišti
vedoucího mužstva soutěže
v Hlubočkách!
v Majetíně 23. 12. 2010
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V posledních letech máme naši dorostenci a žáci, kteří na poslední chvíli, ti se ale
z důvodu nedostatku hráčů mají zájem hrát, hostují pravidelně scházejí a trénují
problémy přihlásit do soutěží v okolních oddílech. Mladší i v zimě v sokolovně.
mládežnická družstva, a tak žáky jsme odhlásili ze soutěže
Tabulka po podzimní části :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hlubočky
Nové Sady
Slavonín
Černovír
Lutín
Bohuňovice
Velká Bystřice
Velký Týnec
Kožušany
Majetín
Drahlov
Haňovice
Červenka
Příkazy

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
10
8
7
8
7
7
5
5
5
5
3
3
0

2
1
6
5
2
2
2
4
3
3
2
4
4
4

3
4
1
3
5
6
6
6
7
7
8
8
8
11

40
50
36
35
35
26
22
25
22
24
26
15
19
7

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

18
19
21
22
27
24
23
29
23
26
35
26
49
40

32
31
30
26
26
23
23
19
18
18
17
13
13
4

( 11 )
(7)
(6)
(2)
(2)
(2)
(2)
( -5 )
( -3 )
( -6 )
( -4 )
( -11 )
( -8 )
( -17 )

Přejeme všem sportovním příznivcům klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového
roku, při jarních zápasech pak více radosti ze hry a výsledků našeho mužstva. Zároveň všechny
zveme na tradiční sportovní ples, který se koná v pátek 11. února, k tanci hraje kapela Syrinx.
Ing. Pavel Čechák

BÁJEČNÝ ŽENSKÝ
Vážení občané,
máme tu konec roku, období
krásných
svátečních
dnů
plných pohody, klidu, štěstí
a tepla domova. Pro nás to byl
rok celkem dobrý. Vylepšovaly
jsme naše tance, také jsme se
nové učily. Za celý rok jsme
vystupovaly dvacetkrát a to
v okrese Olomouc a Přerov.
Vystoupení se uskutečnila

nejen na plesech, rodinných
oslavách a setkáních seniorů.
Tančily jsme i v lázních Slatinice a domovech důchodců.
Zárověň děkuji touto cestou
všem Báječným ženským za
úspěšné tancování a reprezentaci naší obce. Děkuji všem,
kdo nám byli nápomocni při
naší činnosti - především
řidičům, paní starostce za

podporu
a ostatním našim
fanouškům za přízeň.
Do roku 2011 přejeme všem
našim občanům jen to nejlepší,
zdravíčko, štěstíčko a dobrou
náladu po celý příští rok.
Za Báječný ženský
Marie Pivcová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MAJETÍN
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Výbor
SDH
se
schází
pravidelně každé první pondělí
v měsíci. Na schůze výboru
dochází i někteří řadoví členové sboru. Hodnotí zejména

plnění úkolů zabezpečujících
připravenost a akceschopnost
požární jednotky a činnost
sboru.
Družstvo mužů se zúčastnilo
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okrskového
kola
soutěže
v požárním sportu 7. 5. 2010
v Tršicích. SDH
Majetín
reperezentovali
bratři
Jan
Moler, Miroslav Kameník,
v Majetíně 23. 12. 2010
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Miroslav Látal, Karel Zrubek,
Jiří Kameník a Vojtěch Samek.
Soutěžilo
se
ve
dvou
disciplinách - v běhu na 100 m
s překážkami a v požárním
útoku.
Naše zásahová jednotka se
aktivně zapojila do námětového
cvičení okrsku Království,
které se uskutečnilo 10. září
2010. Náplní cvičení byla

dálková doprava
vody
z pískovny Krčmaň k restauraci v Podlesí Grygov. Tato
akce
prověřila
součinnost
hasičů z Velkého Týnce,
Grygova a Majetína.
Naši hasiči se ve svém volném
čase také starají o požární
techniku. V sobotu 6. 11. 2010
provedli
generální
úklid
objektů ve dvoře hasičské

zbrojnice.
Za činnost v roce 2010 se patří
členům
SDH
poděkovat
a popřát jim do dalších let
hodně elánu a úspěchů v oblasti
požární ochrany.
Za výbor SDH
Ing. Mojmír Dočkal

KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se i já ze své
nové funkce s vámi podělila
o první zkušenosti a zážitky ze
společenského dění v Majetíně.
První plánovaná akce, která se
odvíjí především od přízně
počasí, bylo tradiční pouštění
draků. Těšily jsme se hojnému
počtu dětí, přestože povětrnostní podmínky nebyly zrovna
ideální. Děti si zde také mohly
vyrobit
svého
minidráčka
a každý si domů odnesl malou
sladkou odměnu. Tuto akci
zaštítila moje předchůdkyně
paní Mirka Šmídová, které
bych tímto chtěla ještě jednou
poděkovat jménem všech členek školské komise za práci
odvedenou v čele tohoto
kolektivu.
A v tradicích budeme pokračovat.
Následovala
vánoční
výstava, které nic neubralo na

romantickém kouzlu vánoc,
i když probíhala jen jeden den.
Perníčky provoněnou sokolovnu doplňovaly stánky se
spokojenými prodejci a o příjemné odpolední zpestření se
postaral
folklórní
soubor
Majetínek, který svým programem navodil fajn předvánoční
atmosféru.
O týden později nás v těch
samých prostorech navštívil
Mikuláš s celou svojí družinou,
aby dárečky obdaroval všechny
hodné děti. Naši malí se drželi
statečně, ti nejmenší prolézali
čertovskými kroužky a ti větší
mohli Mikulášovi zazpívat
něco ze svého repertoáru, aby
si sladkou odměnu zasloužili.
Zatím naší poslední akcí bylo
předvánoční posezení seniorů,
které bylo doplněno zábavným
programem dětí, souboru Majetínek a našich Báječných

ženských. Tato událost je pro
nás vždy milým zakončením
kalendářního roku.
Závěrem bych chtěla říci, že
společenský a kulturní život
v naší obci je na dobré úrovni
a tato skutečnost je v podvědomí lidí ze širokého okolí.
Proto bych chtěla po své
předchůdkyni pokračovat v již
dobře fungujících tradicích
a přispět ku prospěchu dobrého
jména naší obce za pomoci
svých kolegyň ze školské
a kulturní komise, kterým patří
můj dík, protože jsme tým, ve
kterém se může jedna na
druhou spolehnout.
Přeji vám klidné a spokojené
svátky a těším se s vámi na
předvánoční koledování u kostela.
Marta Havránková
předsedkyně školské a kulturní
komise

Pozvánky
23. 12. 2010 - 18:00 hod. - Zpívání koled u kostela
Program vánočních bohoslužeb - 24. 12. - 21:00 hod., 25. 12. - 8:30 hod., 26.
12. - 8:30 hod.
26. 12. 2010 od 15:00 hod. - Vánoční koncert mikroregionu Království
v Dubu nad Moravou, vystoupí Straňanka
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29. 12. 2010 - předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise SMEČ STAROSTKY 2010. Začátek v místní
sokolovně od 13:00 hod. - kategorie do 15 a 18 let, od 15:30 hod. dospělí, startovné 30,30. 12. 2010 - 16:00 hod. - volejbalový turnaj smíšených šestičlených družstev
MAJETÍNSKÝ KAPR, startovné za družstvo je 200,- Kč.
7. - 8. 1. 2011 se uskuteční v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka
pořádaná Charitou a farností Majetín
12.1. 2010 - Hanácký bál s pochováním basy
22. 1. 2011 od 20 hod. - ples Tělocvičné jednoty SOKOL Majetín,
hraje kapela Majbend
11. 2. 2011 od 20 hod. ples Tělovýchovné jednoty SOKOL Majetín, oddíl kopané
v místní sokolovně, hraje kapela Syrinx
pondělí 21. 2. 2011 od 17 hod. cestovatelská beseda s panem Jiřím Márou
v základní škole
5. 3. 2011 od 9 hod. Vodění medvěda,
zajišťuje folklorní soubor Majetínek
5. 3. 2011 od 14 hod. Dětský karneval
v místní sokolovně, zajišťuje SRPŠ při ZŠ a MŠ Majetín
5. 3. 2011 od 20 hod. ples Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Majetín
v místní sokolovně, hraje kapela Lumenbend

Poděkování
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Inzerce

Kam se starou?
Do Afriky!
Až si koupíte novou, přineste nám
svou starou lékárničku, zajistíme
předání humanitární organizaci
ADRA!
Naše obec se zapojila do celorepublikového projektu mezinárodní organizace ADRA. Můžete
přinést svou starou autolékárničku 23. 12. 2010 ke kostelu při příležitosti Zpívání vánočních
koled v Majetíně. Po Novém roce je možno odevzdat lékárničku do 20. ledna na obecním úřadě
nebo v základní škole. Projekt je určen na podporu zdravotnického zařízení v keňském Itibo.
Pomozte lidem z nejchudší země světa Keni.
Vydává Obec Majetín, Lipová 25, 751 03 Majetín, tel: 581 741 740, IČO 299197

Evidenční číslo 17 356
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Miroslava Zavadilová, Jaroslava Dočkalová

Náklad 500 výtisků
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Den princů a princezen v MŠ - foto: H Kameníková

Mikuláš v sokolovně - foto: V. Jančík

Světlušky při rozsvícení stromku – foto: M. David

Báježný ženský na setkání seniorů - foto: J. Freisner
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