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Zprávy z Majetína
ČTVRTLETNÍK – VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

MRSKUT
F. Nechvátal

Děvčata jsou samý smích,
šlehněte je po sukních.
Oběháme všechny dvory,
holky lezou do komory,
přibouchly si kolenem.
My ty holky proženem!
Marie Mazáková

Eliška Skládalová
Klára Školoudová

Hezké jarní dny přejí děti ze Základní školy Majetín.
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Slovo má starostka obce
Vážení spoluobčané, vážení
čtenáři, dostává se vám do rukou
jarní vydání pravidelného čtvrtletníku o dění v Majetíně. Ráda
bych vás na úvod seznámila
s připravovanými záměry obce
v roce 2011.
Na 3. a 4. zasedání zastupitelstva
obce, která proběhla začátkem
roku, bylo schváleno podání
žádostí o dotace na tyto projekty:
- Výměna oken a dveří na
obecních budovách (OÚ, MŠ,
školní jídelna, hasičská zbrojnice,
sauna, dům služeb, knihařství
a zámečnictví) z Programu
obnovy venkova Olomouckého
kraje.
- Obnova kříže u sauny
z Programu drobné architektury
Olomouckého kraje.
- Příspěvek na činnost JSDH
z Olomouckého kraje.
- Obnova stromů a keřů v obci
z Operačního programu životní
prostředí. Jedná se o ulice Náves,
Za Humny, U Sokolovny
(parčík), Mlýnská a podél hlavní
cesty na Brodek u Přerova, podél
Majetínského potoka k čistírně
odpadních vod a u potoka
Dolkovice u pískovny. V centru
obce se jedná o vykácení většiny
jehličnanů, starých nebo narušených listnatých stromů a keřů
a dosazení například malokorunných lip (Náves a Mlýnská),
javorů (Za Humny), tureckých
lísek (od Mlýnského náhonu po
Olešnici),
keřů u kostela,
u sokolovny, na Mlýnské ulici
a další. Jedná se o kácení asi 90
stromů, ale na druhé straně
projekt počítá s výsadbou na 200
kusů keřů a vzrostlých stromů.
Někomu se může zdát kácení
razantní, ale stromy, které jsou
navržené ke kácení, jsou již na

sklonku své životnosti. Jestli
nevyužijeme možnosti dotace,
musela by vše řešit obec
z vlastního rozpočtu. Věřím, že
v případě úspěšnosti projektu
přenecháme dalším generacím
pěkné dědictví.
- Byla schválena příprava
projektu na rekonstrukci náhonu do rybníka Hliník. Jediný
zdroj napájení rybníka, potrubní
vedení z Mlýnského náhonu, je
v současné době již zčásti
propadlé a také vede místy po
soukromých pozemcích. Proto je
v projektu řešena i změna trasy
vedení, aby byly využity pouze
obecní pozemky. Cílem projektu
je také prohloubit protipovodňová opatření k záchytu vod
z polí od Kokor.
V lednu t. r. naše obec pořídila
malotraktor značky VIVID
sloužící na zimní a letní údržbu
veřejného prostranství v obci.
V současné době se dokončuje
změna územního plánu pro
rozšíření plochy pro sport
a rekreaci za prodejními stánky
v areálu za saunou. Na letošní
letní sezónu zde bude vybudo-

váno prozatimní hřiště na plážový volejbal a hřiště pro
klasický volejbal a nohejbal.
Další úpravy by byly zahájeny až
po získání dotačních prostředků.
V těchto dnech pokračuje oprava
komunikace a chodníků v ulici
Za Humny o rozloze cca 1 600
m2. Připravujeme projekt na
opravu dalších částí komunikací
a chodníků v obci.
Od 15. dubna se v naší obci
zahajuje svoz a likvidace
bioodpadu. Jak jsme Vás již
informovali, zastupitelstvo obce
na lednovém zasedání schválilo
svoz
prostřednictvím
240
litrových BIO nádob v domácnostech s 50 % finančním
příspěvkem obce. Vycházeli jsme
z výsledku ankety, která byla
uskutečněna na konci loňského
roku. Bylo zjištěno, že občané
mají větší zájem o zbavování se
bioodpadu než o jeho kompostování na vlastním pozemku.
Bohužel již v současné době je
spousta našich spoluobčanů, kteří
ukládají posečenou trávu a jiné
rostlinné zbytky do popelnic na
směsný odpad. Těch, kteří

Malotraktor VIVID – foto: P. Hanák
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využívají domácí kompostování,
už ubývá. Ale také ubývá těch,
kteří by domácí kompost měli na
co využít. Tříděním bioodpadu
by se mělo snížit množství
směsného odpadu až o 30%,
jehož likvidace je 2x dražší než
likvidace bioodpadu. V příštích
letech se dá předpokládat ještě
výraznější zvyšování rozdílu
mezi náklady na skládkování
a kompostování.
Třídění plastů, skla a papírů se
nám daří a tyto suroviny jsou
dále zpracovávány. Bioodpad je
také surovinou, kterou je možno
přeměnit na užitečný materiál
(kompost) využitelný v široké
škále
lidské
činnosti.
Při
skládkování ničí životní prostředí
tvorbou
skládkového
plynu
a výluhu. Snažme se tedy šetřit
životní prostředí a
třiďme
i bioodpad. Využijme k tomu
buď vlastní kompostér nebo BIO
nádoby, jejichž speciální konstrukce zajišťuje hygieničnost
sběru a zabraňuje nepříjemnému
zápachu.
Povinné
zavedení
systému nakládání s bioodpadem
předpokládá i nově připravovaný
Zákon o odpadech.
Na
posledním
zasedání
zastupitelstva obce jsme řešili
také připomínky spoluobčanů na
zahrnutí poplatku za svoz
bioodpadu
do
hromadného
poplatku za odpady na občana
a rok. Bohužel jiná varianta není

možná. Je to stejný případ, jako
třeba u sběru velkoobjemného
a nebezpečného odpadu nebo
i směsného odpadu v popelnicích. Každá domácnost má různé
množství odpadů, ale celkové
náklady jsou rozděleny mezi
všechny obyvatele stejně. Není
možno každému odpad zvlášť
vážit.
Byla také připomínka, proč není
BIO nádoba úplně zdarma jako
„jinde“. Ano, opravdu některá
města poskytují občanům tyto
nádoby zdarma, jako třeba
Olomouc. Dostali na ně ovšem
dotaci, která byla podmíněna
i svozovým autem na tento
odpad, což v naší malé obci by
nebylo reálné.
Na druhé straně jsme také slyšeli
názor, proč zatěžujeme obecní
rozpočet
příspěvkem
na
bionádobu. Že si ji každý může
koupit sám. Je opravdu složité
vyhovět všem. Necháváme tedy
na každé domácnosti, jak se
rozhodne.
Naše obec se zapojila do
společného
projektu
mikroregionu Království „Protipovodňová opatření napojená na
IZS“. Jedná se o pořízení
bezdrátového rozhlasu, hladinových čidel a srážkoměru.
O dotaci jsme žádali již
v loňském roce, ale bohužel
neúspěšně. Projekt nyní upravujeme a zkusíme štěstí v další

výzvě. Mikroregion Království
podal také žádost o dotaci na
velký party stan o velikosti 10 x
20 metrů, variabilní i na menší
velikost, který by měly možnost
si zdarma půjčovat všechny obce
mikroregionu.
Bohatou plesovou sezónu již
máme za sebou a před námi jsou
opět
další
akce.
Jednou
z největších akcí bývá každoročně poslední sobotu v květnu
kácení máje. V letošním roce je
téma I. zimní olympiácké hry,
kdy budou mezi sebou soutěžit
zástupci
ulic
v netradičních
disciplínách.
Především pro spoluobčany, kteří
dávají přednost domácím pracím,
vyhlašujeme celoobecní soutěž:
Cena
starostky
obce za
nejhezčí jarní úpravu domu
a jeho okolí – „Řád majetínského květu 2011“. Jde o výzdobu oken, předzahrádek a dvorků.
Hodnocení proběhne 3. - 5.
června pětičlennou komisí.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám na závěr
popřála krásné jarní chvíle
plné sluníčka a optimismu.
Těším se s vámi na setkání
například na dalším zasedání
zastupitelstva obce nebo na
některé kulturní akci.
Miroslava Zavadilová

Informace OÚ
Změna otevírací doby pobočky České spořitelny Brodek u Přerova:
Pondělí: 9:00 - 12:30, 13:30 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 9:00 - 12:30, 13:30 - 16:00 hodin

Obec Majetín zahajuje sběr bioodpadu v pátek 15. 4. 2011. Objednávky na
BIONÁDOBY se přijímají na OÚ osobně nebo na adrese: obec@majetin.cz do 31. 3.
Cena nádoby je 800,- Kč, polovinu ceny pro jednu domácnost hradí obec Majetín.
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PŘEHLED POHYBU OBYVATEL V OBCI MAJETÍN ZA ROK 2010
Odhlášené osoby:
Počet obyvatel k 1. 1. 2010
Ženy
1 110
Počet obyvatel k 31. 12. 2010 Muži
1 123
Narození:
Děvčata
Chlapci

13
4
9

Úmrtí:
Ženy
Muži

16
8
8

Sňatky
Rozvody

7
3

Přihlášené osoby:
Ženy
Muži

42
25
17

26
12
14

Narození:
Bartel Vojtěch
Botko Petr
Brtníková Veronika
Čechák Václav
Friedl Ondřej
Hruška Patrik
Kolečář Nikolas
Mikešová Valérie
Pechová Julie
Strejček Jan
Šlajsová Linda
Velcl Tomáš
Zalka Jakub

Zemřelí:
Bednářík Ladislav
Blumová Anna
Dvorská Marie
Fišer Antonín
Fuks Jaromír
Matoušková Alena
Nezhybová Drahomíra
Otáhalová Marie
Sedláček Oldřich
Sovišová Eliška
Superata Jan
Valenta Jan
Veruňáková Marie
Vláčil Ladislav
Zatloukalová Františka
Počet cizinců v obci k
1. 1. 2010
7
Počet cizinců v obci k
31. 12. 2010
7

MÍSTNÍ POPLATKY
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit včas
a ve správné výši místní poplatky dle Obecně
závazných vyhlášek obce Majetín.
Výběr místních poplatků za likvidaci odpadů a ze
psů bude probíhat od 1. 3. do 30. 4. 2011, poplatek
za stočné od 1. 5. do 30. 6. 2011.
Poplatky je možno hradit:
- hotově do pokladny OÚ vždy v úřední dny
pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do
17:00 hodin
- složenkou - k vyzvednutí na OÚ

-bezhotovostně na ZBÚ obce - Česká spořitelna,
pob. Brodek u Přerova, č. ú. 1883114339/0800
odpady VS 1337, SS = číslo popisné
psi VS 1341, SS = číslo popisné
stočné VS 2321, SS = číslo popisné
Výše poplatků:
- ze psů - 100,- Kč/pes/rok, každý další pes 150,Kč/rok
- komunální odpad - 400,- Kč/osoba/rok
- stočné - 506,- Kč/osoba/rok.

SVOZ BIOODPADU V OBCI
Na 3. zasedání zastupitelstva
obce
byla
mimo
jiné
projednávána
otázka
svozu
biologicky rozložitelných odpadů
(BRO) v naší obci pro příští
období.
S
přihlédnutím
k výsledkům dotazníkové akce,
která proběhla ke konci minulého
roku, byla v první fázi vyloučena
varianta likvidace BRO pomocí

domácích kompostérů, pro kterou
se přiklonila
nejmenší část
tazatelů. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto, že se bude BRO
z naší obce odvážet. Nyní nastalo
jednání o dvou možnostech
shromažďování, a to sběr do
kontejnerů o objemu 770 litrů
umístěných na ulici nebo domácí
nádoby na BRO, do kterých se
-4-

vejde
240 litrů odpadů. Po
zvážení všech pro a proti
k
jednotlivým
možnostem
zastupitelstvo obce jednohlasně
schválilo svoz BRO pomocí 240
litrových nádob, které budou
umístěny v jednotlivých domácnostech. Na uvedeném zasedání
zastupitelé rovněž odsouhlasili
finanční příspěvek na zakoupení
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jedné nádoby na BRO o objemu
240 litrů pro domácnost ve výši
50%
z
pořizovací
ceny,
maximálně však 400,- Kč. Podle předběžné cenové nabídky na
zakoupení 100 kusů cena činí
800,- Kč za jedenu nádobu.
Běžná cena se při kusovém
prodeji
pohybuje v rozmezí
1 000,- až 1 600,- Kč.
O zakoupení nádoby s finačním
příspěvkem obce je možno
žádat do konce měsíce března
na Obecním úřadě v Majetíně
případně emailem na adrese:
obec@majetin.cz.
Technické služby Olomouc a. s.
zahájí pravidelný svoz BRO
v pátek 15. dubna 2011, který se

bude opakovat ve 14 denních
intervalech.
A co vlastně do nádoby na
BRO patří?
- tráva, drny, listí, piliny
- zbytky rostlin, kořeny a listy
zeleniny, květiny
- shrabky ze záhonů a trávníků,
zemina z květináče
- odpad z řezu keřů i stromů
(nastříhané či štěpkované)
- zbytky ze zeleniny
- spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů)
- pytlíky od čaje, zbytky kávy,
skořápky z vajec
- jen omezeně zbytky jídel (nikdy
tekuté)
Do nádob prosím nedávejte:

- tekuté zbytky jídel, oleje
- maso, uhynulá zvířata
- biologicky nerozložitelné a jiné
odpady
V případě plošného úspěšného
zavedení
systému
sběru
bioodpadů je možné přistoupit
ke snížení objemu svozu
směsného
komunálního
odpadu. Ve výsledku je takto
možné
ušetřit
nemalé
prostředky z obecního rozpočtu
plynoucí na úhradu zákonných
poplatků za ukládání odpadu
na skládky.
Radovan Koutný
místostarosta obce

KAM SE STAROU? DO AFRIKY!
V pondělí 24. ledna jsem naložil do auta
vyřazené autolékárničky, které jste vy naši
spoluobčané odevzdali v rámci humanitární
sbírky Adra. Přibalil jsem ještě několik
propagačních materiálů naší obce a vyrazil. Cesta
nevedla bohužel do Keni, ale do nedalekého
Lipníka nad Bečvou. Zde v Základní škole na
ulici Osecká, jejichž žáci a učitelé iniciovali
celou sbírku, proběhlo předání vybraných
lékárniček. Množství materiálu, který je zde
přebírán a tříděn, převyšuje všechna ostatní místa
a je především zásluhou celého kolektivu pod
záštitou pana ředitele ZŠ Osecká. Odtud putuje
vytříděný materiál do Prahy a potom letecky do
Keni. Dle sdělení společnosti Adra již první
lékárničky pomáhají zraněným v keňském Itibo.
Další a největší část zásilky, více než sto padesát
tisíc autolékárniček, bude z České republiky
vypravena v průběhu jara. Transport je zajištěn
sponzorsky přepravními firmami Lagermax a Air
France/KLM přímo až na místo určení. A kolik
jsme jich vlastně v naší obci posbírali?
U příležitosti zpívání koled bylo odevzdáno 26
autolékárniček. Děti základní školy přinesly 18
kusů a 45 odevzdali občané na obecním úřadě.
Celkem bylo tedy odevzdáno 89 autolékárniček,
za což vám náleží poděkování.
Radovan Koutný, místostarosta obce
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Základní a mateřská škola Majetín
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
První měsíc po Novém roce je pro každou školu
typický zkoušením, písemkami, vylepšováním známek,
nervozitou, velkou snahou všech o co nejlepší pololetní
vysvědčení. A v naší škole se pěkné vysvědčení
povedlo téměř všem dětem.
Po tak vyčerpávající práci je určitě nutná nějaká
vzpruha, odměna - a těch nebylo zrovna málo - ať už to
byly prázdniny na načerpání nových sil do dalšího
pololetí nebo 28. 1. divadelní představení ochotnického
souboru Král zvířat v kině v Brodku ( děti i dospělí jím
byli nadšení, někteří viděli hru dokonce dvakrát!).
31. 1. připravil dramatický kroužek ZŠ pro všechny
děti ze školy i školky pohádku O zakletých
princeznách. Herci byli perfektní a všichni jsme se
hodně nasmáli.
Z již tradičních akcí se v prvním čtvrtletí konal
v mateřské škole Den hraček, maškarní karneval a Den
knížek, společnou akcí ZŠ a MŠ byla výtvarná soutěž
na téma Dopravní prostředky - jací jsou mezi velkými
i těmi nejmenšími dětmi malíři můžete vidět na
výstavce v MŠ. Družina od ledna pravidelně utužuje
své zdraví v majetínské sauně a 2. a 3. ročník zahájil
Dětský karneval – foto: M. Havránková
tříměsíční výuku plavání. Zápis dětí do 1. třídy se
uskutečnil 10. 2. a přišlo 16 dětí. Koncem února se v každé třídě kreslilo, lepilo a vystřihovalo, aby se
připravila co nejhezčí výzdoba na dětský karneval a společenský ples. Děkujeme všem členům SRPŠ,
rodičům i sponzorům za organizaci, pomoc a dárky!
A čím žije naše škola nyní? Začátkem dubna se chystáme na školu v přírodě a všichni se moc těšíme.
Přejte nám hezké počasí a šťastný návrat!
Marie Jemelková, učitelka ZŠ

Z Majetínských spolků
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ STRAČÍ DŮL
Naše myslivecké sdružení „Stračí
důl“ Majetín - Krčmaň mělo
v neděli 13. 3. 2011 výroční
členskou schůzi. Zde byl
hodnocen rok minulý a připravován
myslivecký
rok
nastávající. Naše sdružení má
v současnosti 18 členů a myslivecky hospodaří na 1125 ha.
Normované stavy zvěře pro naši
honitbu jsou :

- zvěř srnčí
49 ks
- zajíc polní
140 ks
- bažant obecný
160 ks.
Každoročně probíhá jarní sčítání
zvěře. V letošním roce to bylo
26. února. Naši členové nasčítali
tyto počty jarních stavů zvěře:
- zvěř srnčí
60 ks
- zajíc polní
112 ks
- bažant obecný
103 ks
Z toho je vidět, že i v naší
-6-

honitbě
se
projevuje
celorepublikový jev, čili že
postupně ubývá drobné zvěře.
Tyto nízké stavy ovlivňuje
několik faktorů, které se mohou
i nepříznivě sčítat a působit tak
na stále se snižující stavy drobné
zvěře. Jedná se o zemědělskou
velkovýrobu
na
velkých
územních celcích, velký úhyn
zvěře vlivem dopravní zátěže na
v Majetíně 24. 3. 2011
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komunikacích, zhoršující se
přírodní podmínky a úbytek
vhodných lokalit a v neposlední
řadě zvyšující se počty různých
druhů predátorů a zvěře škodící
myslivosti.
Na letošní rok jsme si do plánu
činnosti navrhli:
- brigády pro potřeby sdružení

a obce Majetín
- vycházku s dětmi ze ZŠ
Majetín a Krčmaň
- cvičné střelby na střelnici
v Rokytnici
- taneční zábavu Poslední leč
v Majetíně
- společné lovy kachen a jeden
hlavní hon na drobnou zvěř

v listopadu
Současně bylo na členské schůzi
navrženo zahájit letos činnost
zájmového kroužku pro děti se
zaměřením na ochranu přírody
a myslivost.
Lubomír Šmída
předseda MS

FOLKLORNÍ SOUBOR MAJETÍNEK
Členové folklórního souboru Majetínek měli
v posledních dnech plné ruce práce. Po
Novém roce jsme zahájili přípravu na
masopustní veselí. Začalo to sóborovou
zabijačkou, pokračovalo Voděním medvěda
a vše se završilo Hanáckým bálem. Po celou
dobu masopustní obchůzky nám krásně svítilo
sluníčko, a tak se to také odrazilo na dobré
náladě. Moc děkujeme našim spoluobčanům
za bohaté občerstvení a finanční příspěvky
a doufám, že i my jsme vám přinesli do
vašich domovů trochu toho veselí. Hanácké
bál je pro členy souboru tak trošku svátek.
Předvedli se v plné kráse, jak děti s novým
Vodění medvěda – foto: M. Zavadilová
pásmem, tak dospělí v nových krojích
a s nově nacvičeným programem. O půlnoci
jsme pochovali basu a může se zdát, že si trochu odpočinem, ale opak je pravdou. Již 26. 3. se zúčastníme
folklórního festivalu v Tovačově a připravujeme se na vystoupení v Dubu nad Moravou, které pořádá
mikroregion Království.
Všem členům souboru patří velký dík za to, že věnují svůj volný čas lidovým tradicím a rozvoji folklóru
v Majetíně.
Za folklórní soubor Majetínek Miroslava Šmídová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KONÍK DĚTEM I DOSPĚLÝM PRO RADOST
Milí spoluobčané, tak jako
všichni, i my s velkou chutí
očekáváme příchod jara. Naši
koníci a hlavně děti se již těší na
první jarní vyjížďky po okolí.
Naše
občanské
sdružení
samozřejmně pracovalo i v zimě.
Ještě než uhodily velké mrazy
a napadl sníh, podařilo se nám
postavit kruhovou jízdárnu, na
jejíž stavbu jsme dostali finanční
příspěvek od Olomouckého kraje
a také od obce Majetín. Kruhová
jízdárna bude využívána pro

bezpečné
ježdění
malých
začátečníků. Spolupráce s místní
družinou byla jako každý rok
v zimních měsících pozastavena,
ale s příchodem jara se určitě
zase obnoví. Děti k nám docházejí každý druhý pátek v odpoledních hodinách. V loňském
roce chci ještě připomenout
Mikuláše u koní, který byl po
dlouhé době přímo na sněhu.
Děti dostaly drobné dárečky,
někdo uhlí, někdo nějakou tu
sladkost a samozřejmě se pak
-7-

mohly povozit. Nakonec jezdil
čert, mikuláš i anděl. Z dalších
velkých akcí nás čeká v květnu
Den dětí a koní, na který jste
všichni a nejen děti co
nejsrdečněji zváni. Chceme vám
všichni ze sdružení popřát krásné
jaro a tím i celý rok 2011.
Za o.s. Koník dětem i dospělým
pro radost
Kateřina Zaoralová,
www.konik.tym.cz
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MAJETÍN
SDH Majetín si dovoluje pozvat
všechny
příznivce požárního
sportu na letošní okrskovou
soutěž, která se uskuteční
v sobotu 30. dubna 2011 na hřišti
kopané v Majetíně. Zahájení
závodů je v 10 : 00 hodin. Soutěžit se bude ve dvou disciplínách,

a to v běhu na 100 metrů
s překážkami a v požárním
útoku. Z našeho okrsku se
soutěže
zúčastní
družstva
z Velkého Týnce, Grygova
a Majetína. Současně budou
závodit i hasiči z okrsku Tršicko.
Soutěž je určena pro kategorii

mužů i žen. Občerstvení je
zajištěno pro závodníky i všechny diváky.
Na požární sport Vás srdečně
zvou místní hasiči.
Mojmír Dočkal
jednatel SDH Majetín

HASIČI VARUJÍ
Občané pozor, nezakládejte ohně
v
přírodě,
na
skládkách
a nevypalujte trávu. Teplé jarní
počasí přináší zvýšené riziko
vzniku požáru. Velkým nešvarem
se každoročně v jarním období
stává vypalování trávy, které již
zapříčinilo hlavně u starších
občanů nejedno zranění, či

dokonce ztráty lidských životů.
Pamatujte zejména na tyto
hlavní zásady:
- v lesích a okolí do 50 metrů je
celoroční
zákaz
kouření
a rozdělávání otevřeného ohně.
- dodržujte zákaz vypalování
trávy a porostů. Jenom tak se
nebudete vystavovat porušení

zákona o požární ochraně
a pokutě až do výše 25 000,- Kč.
oznamte
bez
odkladu
Hasičskému záchrannému sboru
každý požár na známou tísňovou
linku 150.
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ
Naše komise ani v roce 2011
nezahálí. Ihned 12. 1. 2011 se
uskutečnilo
milé odpolední
setkání dětí ze školní družiny se
seniory DPS. Společně si zahráli
v klubovně společenské hry
s názvem „Kdo si hraje, nezlobí,
aneb člověče, nezlob se“.
I tentokrát vládla velmi dobrá
nálada.
V měsíci únoru nás navštívil
divadelní soubor Siesta z Opavy,
který si u nás našel své příznivce.
Tentokrát si pro naše diváky

připravili duchařskou komedii
"Co bude, až bude, že
nebudem".
Představení
nás
nezklamalo, opět mělo úspěch
a těšíme se na další kus, se
kterým nás "Opaváci" navštíví.
Po uzávěrce těchto Zpráv z Majetína k nám zavítal divadelní
soubor J. K. Tyla z Brodku u Přerova, který si nastudoval pod
režijním vedením M. Šmídy
pohádku nejen pro děti Král
zvířat.
Ráda bych také poděkovala

členkám sboru pro občanské
záležitosti, který v současné době
působí při školské komisi
a pravidelně navštěvuje naše
jubilanty.
Závěrem bych vás chtěla pozvat
na pálení čarodějnic spojené se
stavěním máje, které školská
a kulturní komise pořádá 29.
dubna.
Za školskou a kulturní komisi
Marta Havránková

TJ SOKOL MAJETÍN
V první fázi zimní přípravy na jarní sezonu naše 1. Sokol Majetín
4
mužstvo sehrálo zimní turnaj na umělém trávníku
2. Sokol Újezdec
4
v Lipníku nad Bečvou za účasti pěti družstev
z nižších soutěží. Naše mužstvo turnaj vyhrálo po 3. Sp. Lipník n. B. „B“ 4
jasných výhrách se všemi soupeři. Příslibem do
4. Velký Újezd
4
jarních utkání je především střelecká potence nové
útočné dvojice Bořil – Hejč, z nichž každý vstřelil 5. Horní Moštěnice B
4
na turnaji 8 branek.
Ve dnech 10. – 13. března
Konečná tabulka turnaje :
-8-

4 0 0

27:1

12

3 0 1

16:5

9

2 0 2

7:10

6

1 0 3

3:19

3

0 0 4

2:20

0

proběhlo soustředění
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mužstva na našem hřišti s výběhy po okolí
a v relaxačním centru Omega v Olomouci. Po
uzávěrce sehrálo naše mužstvo v sobotu
předposlední přípravný zápas
s Čechovicemi
(účastník 1.A třídy). Poslední přípravný zápas bude
sehrán tuto sobotu 26. 3. v 15:00 hod na našem
hřišti s Pivínem (1.B třída sk. A).
2. 4. v 16:00 hod zahajujeme jarní sezonu na hřišti

Hluboček, vedoucího mužstva tabulky! O změnách
v kádru
mužstva,
výsledcích
a
dalších
podrobnostech z činnosti klubu vás bude i nadále
informovat Fotbalový zpravodaj, pravidelně
vydávaný k domácím zápasům.
Ing. Pavel Čechák

Inzerce
Rozlosování mistrovských soutěží - jaro 2011
1.B. třída sk. B
2. 4. 16:00 Hlubočky

-

Majetín

10. 4. 16:00 Majetín

-

Příkazy

16. 4. 16:30 Drahlov

-

Majetín

24. 4. 16:30 Majetín

-

Bohuňovice

1. 5. 16:30 Haňovice

-

Majetín

8. 5. 16:30 Majetín

-

Černovír

14. 5. 16:30 Slavonín

-

Majetín

22. 5. 16:30 Majetín

-

Lutín

29. 5. 16:30 Kožušany

-

Majetín

5. 6. 16:30 V. Týnec

-

Majetín

-

Nové Sady

12. 6. 16:30 Majetín

Pozvánky
Valná hromada Honebního společenstva Majetín – Krčmaň - 24. 3. v 18:00 v restauraci U Kučerů
Den země - brigáda dobrovolníků na úklid veřejného prostranství v obci 9. 4. od 8 hodin, sraz u kašny
Království objektivem občanů mikroregionu Království - březen až listopad, letos ve 2. kat. (lidé, krajina)
Království hraje, zpívá a tančí - 16. 4. Dub nad Moravou
Pálení čarodějnic a stavění máje - 29. 4. v 16:30 sraz u kašny, zdobení májky, v 17:00 stavění májky, průvod
čarodějnic na saunu, soutěže, opékání špekáčků
Hasičská soutěž okrsku Království a Tršicko - 30. 4. hřiště Majetín
Den dětí a koní - 21. 5. areál Pila Drako Majetín
Kácení máje – 28. 5. I. zimní olympiácké hry
Turnaj v petanque - 14. 5. v 14:00 hodin ve dvoře DPS pro širokou veřejnost i děti
Myslivecká vycházka pro děti - 9. 6.
Sportovní den mikroregionu Království - 25. 6. Grygov
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Děti v DPS - foto: M. Havránková

Vodění medvěda - foto: P. Pivcová

Majetínek na bále - foto: M. Zavadilová

Lidová muzička z Majetína - foto: M. Zavadilová

Koledníci Tříkrálové sbírky - foto: H. Kameníková
Vydává Obec Majetín, Lipová 25, 751 03 Majetín, tel: 581 741 740, IČO 299197
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