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Slovo má starostka obce
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2015 se pomalu přehoupl do druhé poloviny a já vás
vítám při čtení hodového vydání Zpráv z Majetína. Ano,
čeká nás oslava svátku Sv. Cyrila a Sv. Metoděje a s tím
související majetínské hody. Děti se konečně dočkaly
zasloužených prázdnin a mohou si užívat více volných
chvil se svými rodiči, prarodiči a kamarády. Ke společným
radovánkám v naší obci slouží například koupaliště se
sportovním zázemím a dětskými herními prvky. Zahájení
provozu koupaliště znamená každoročně spoustu příprav a
oprav. V letošním roce bylo provedeno navíc předláždění
zámkové dlažby v okolí bazénu a náročnějších úprav si
vyžádala i technologie strojovny, kde došlo k poruše obou

Opravy na koupališti
čerpadel. Provoz koupaliště mohou jeho návštěvníci
celodenně sledovat na internetových stránkách obce, kde je
odkaz na kameru zachycující prostranství bazénu. Na závěr
školního roku dostali žáci z naší základní školy, kteří uspěli
se samými jedničkami, odměnu v podobě 10 volných
vstupů na koupaliště. Na permanentku se mohou těšit
i účastníci neckiády, která se uskuteční v rámci hodových
oslav v obci v neděli 5. července. V doprovodném
programu neckiády budou vyhlášeny výsledky soutěže
o „Řád majetínského květu“, můžeme se těšit na taneční a
hudební vystoupení, jízdu na koních, soutěže pro děti
i dospělé, fotbalové utkání a další.
Velké poděkování patří všem spoluobčanům, kteří se opět
zapojili do programu kácení máje, letos na téma
„Olympijácké hry pro 10 letech“. Každá ulice připravila
jednu soutěž pro děti a jednu pro dospělé závodníky.
V sobotním odpoledni nás pozlobilo deštivé počasí, proto
bylo soutěžení ulic přeloženo na neděli 31. května. Jako na
správné olympijádě nechyběly ani u nás ty pravé
majetínské symboly olympijády - vlajka, čtverce, oheň a
hymna. Zahájením her nás provedli vzácní hosté v ulicích –
bohyně a bohové, kteří následně dohlíželi na správné regule
celého průběhu dne. Ulici Staromajetínskou zastupoval
Hérmés, Mlýnskou – Dionýsos, Náves a Kokorskou - Niké,
ulici Na Chmelnici – Radegast, U Sokolovny –
Antidepresiva a Lipovou – Lipozita. Vítězem her se stali
zástupci ulice U Sokolovny, druhé místo získala ulice
Mlýnská a bronzovou příčku obsadili sousedé z ulice
Lipová. Všichni zúčastnění ukázali velkého sportovního
ducha a zájem podporovat majetínskou tradici. I v této
uspěchané době dokázali utvořit šest sousedských týmů

a ukázat, že umí pobavit nejen sebe, ale i diváky. Děkuji!
Od uzávěrky minulého vydání Zpráv z Majetína proběhly
ještě další akce. Například brigáda ke Dni Země, při které
jsme společně upravili parčík u kašny a dětské hřiště v ulici
Lipová. Chtěla bych moc poděkovat všem ochotným
občanům, kteří se každoročně účastní této brigády,
především hojně zastoupenému sdružení Koník dětem
i dospělým pro radost. Poděkování patří také
spoluobčanům, kteří pravidelně upravují prostranství okolo
svých domů. Je milé, když mají zájem o úpravu naší obce,
když například sami posečou trávník či zametou sníh.
27. března nás navštívil ochotnický soubor z Opavy a
v místní sokolovně nás pobavil představením ,,Večeřelas
drahá?“. 10. května jsme na OÚ přivítali 7 nových
občánků, kterým přejeme spokojený život v naší obci.
Abychom mohli májku pokácet, museli jsme ji nejprve
postavit. O to se zasloužili silní majetínští muži a malé
i velké čarodějnice, které májku nazdobily. Zpestřením
programu akce pálení čarodějnic bylo vystoupení
kouzelníka. Sdružení Koník dětem i dospělým pro radost
připravilo 24. května Dětský den u koní. Děti si mohly užít
nejenom projížďku na koních, ale i různé soutěže a
vystoupení. 10. června jsme se přesvědčili, jak máme
šikovné děti, které ukončily docházku v mateřské škole a
popřáli jsme jim hodně úspěchů ve škole.
Žádosti o dotace:
Olomoucký kraj poskytl
v roce 2015 naší obci
dotaci na věcné vybavení
Jednotky SDH Majetín ve výši 9,5 tis. Kč, která bude
využita na pořízení ochranných pomůcek hasičů. Dotací
z Olomouckého kraje bylo dále podpořeno pořízení nového
Územního plánu obce ve výši 84 tis. Kč a oprava Pomníku
padlých na místním hřbitově ve výši 50 tis. Kč. Pomník
padlých byl již částečně obnoven 7. května t. r., kdy jsme
společně uctili památku padlých hrdinů obou světových
válek a připomněli jsme si 70. výročí od konce druhé
světové války - děti ze základní školy přednesly básně a
členové folklórního souboru Majetínek zazpívali národní
hymnu. Je třeba si stále uvědomovat, že válečných
konfliktů je ve světě pořád dost a mír je velmi křehký,
proto musíme o něj společně pečovat.

Pietní vzpomínka na místním hřbitově
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Žádosti obce Majetín o dotaci na projekt „Rekonstrukce
chodníků a komunikace“, která byla podána do
Regionálního operačního programu Střední Morava, nebylo
bohužel vyhověno. Hledáme ovšem další možnosti dotací
na tento projekt. Jednou z nich je program Státního fondu
dopravní infrastruktury ČR, ale zde bychom museli dodržet
podmínku bezbariérových návazností chodníků včetně
bezbariérového přechodu pro chodce.
Výsledek žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Majetín o
dotaci na rekonstrukce v areálu sokolovny zatím není znám.
Z programu Podpora obnovy a rozvoj venkova Ministerstva
pro místní rozvoj byla naší obci přiznána dotace na projekt
„Bezpečná a hravá ZŠ a MŠ Majetín“ ve výši 400 tis. Kč.

Na
zateplení
budovy
základní a mateřské školy
jsme získali dotaci ve výši
2 mil. Kč z Operačního
programu Životního prostředí. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele obou projektů. V rámci
projektu na výměnu obvodového pláště budovy ZŠ a MŠ
bude uskutečněna také výměna střechy a půdní vestavba.
Milí spoluobčané, přeji všem krásné léto, plné pohody a
sluníčka. Srdečně vás zvu na hodové oslavy v naší obci.
Miroslava Zavadilová

Informace Obecního úřadu Majetín
MÍSTNÍ POPLATKY 2015
Do konce měsíce dubna byl splatný
poplatek za komunální odpad ve výši
450 Kč/osobu a ze psů ve výši 100
Kč/psa, 150 Kč/za každého dalšího
psa.
Do konce měsíce června bývá splatnost
ceny za stočné. V letošním roce
prozatím není cena stanovena. Na
základě podnětu probíhala v naší obci
od 4. února do 11. května kontrola ze
Specializovaného finančního úřadu
Ostrava, a to na stanovení výpočtu
ceny za stočné. Jelikož obec Majetín
není provozovatelem vodovodu, byl
v naší obci stanoven výpočet této ceny
za stočné formou tak zvaných
směrných čísel daných zákonem. Na
jednoho občana v rodinném domě to je
36 m3. V průběhu kontroly jsme měli
doložit odběr vody z jiných zdrojů, než
je vodovodní řad. Proto byl v období
velikonočních
svátků
narychlo
prováděn průzkum mezi občany, kdo

využívá vodu pro domácnost z vlastní
studny. Chtěla bych tímto poděkovat
občanům za vstřícné a rychlé jednání.
Kontroloři převzali podklady dokazující, že většina rodinných domů
využívá vlastní studnu pro domácnost.
Ovšem při jejich další návštěvě
obecního úřadu nám bylo sděleno, že
je to nedostačující. Domácnost, která
nevyužívá vodu z vlastní studny
následně odtékající do kanalizace,
musí mít stanovenou cenu za stočné na
základě množství odebrané vody, tedy
podle odečtu vodoměru. Hlavním
bodem závěru kontroly je - doplnit
evidenci o způsobu odběru pitné vody
u jednotlivých občanů včetně účelu
využití vody ze studny a přepočítat
kalkulace cen za odvádění odpadních
vod za 3 roky zpětně. Na základě
opravného vyúčtování cen stočného
vrátit přeplatky nebo doúčtovat
nedoplatky. Pro stanovení nového

výpočtu ceny za stočné je potřeba
zjistit nejprve množství odebírané
vody, které bude následně totožné
s množstvím fakturované vody
odpadní. Proto žádáme všechny
majitele nemovitostí v naší obci o
vyplnění správných údajů do nové
smlouvy na odvádění a čištění
odpadních vod, která byla všem
doručena do poštovních schránek a její
odevzdání na OÚ Majetín do 15. 7.
2015. Se závěrem kontroly se
neztotožňujeme, neboť stejný postup
stanovení ceny za stočné (jako
doposud používaný v obci Majetín)
používá většina obcí v republice, navíc
přizpůsobený vlastním podmínká a
rozhodnutí
zastupitelstev
obcí.
Metodika výpočtu ceny a výklad
příslušných zákonů není bohužel
v současné době jednotný.

PROVOZ KOUPALIŠTĚ
Otevírací doba:
PO - NE od 10:00 do 20:00 hod.
Vstupné:
Celodenní vstupné - dospělí 50 Kč, mládež od 15 let
50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, děti do 6 let 15 Kč, po 17
hod. vstupné poloviční
Cenově výhodné permanentky na 10 vstupů
(dospělí 400 Kč, do 15 let 250 Kč, do 6 let 100 Kč)
Plavecké závody mikroregionu Království
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PROVOZ SPORTOVIŠTĚ „ZA KOUPALIŠTĚM“
Otevírací doba: Po – Ne 10:00 – 21:00 hod.
Ceník pronájmu hřišť:
Plážový volejbal, badminton …………………………….100 Kč/hod.
Volejbal, nohejbal………………………………………...100 Kč/hod.
Petanque…………………………………………………....30 Kč/hod.
V ceně je zahrnuto zapůjčení míčů na volejbal nebo nohejbal, badmintonové sady a koulí na petanque. Rezervace hřišť
ve stánku občerstvení za saunou osobně na místě nebo telefonicky 725 972 506. K evidenci slouží kniha zápůjček.

PROVOZ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V ULICI LIPOVÁ
Pracovní dny 8:00-18:00 hod., víkendy a svátky 10:00-18:00 hod. V měsících červen, červenec a srpen je prodloužena
doba: pracovní dny 8:00-19:00 hod., víkendy a svátky 9:00-19:00 hod. V zimních měsících a v případě nepříznivého
počasí je hřiště uzavřeno. Další dětské herní prvky se nachází v areálu za saunou a v areálu sokolovny.

INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI MAJETÍN
Systém odpadového hospodářství v obci Majetín je upraven Obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2015 ze dne
11. března 2015.
V naší obci třídíme:
1. Papír, plasty, sklo a nápojové kartony do sběrných nádob umístěných na společných stanovištích (papír – barva
modrá, plasty včetně PET lahví – barva žlutá, sklo bílé – barva bílá, sklo barevné – barva zelená, nápojové kartony –
barva červená)
2. Biologicky rozložitelné odpady - BRO (tráva, listí, zbytky potravin rostlinného původu apod.) – popelnice hnědé
barvy na individuálních stanovištích, svoz 1x za 14 dnů v období minimálně od 1. 4. do 31.10. nebo zahradní
kompostéry
3. Kovy (plechovky, víčka od jogurtů a piv, železné trubky apod.) – možno odevzdat do výkupny pana Pavla Soviše,
Staromajetínská 215, Majetín
4. Nebezpečné odpady a objemný odpad – 2x ročně odebírán na stanovišti u Hostince u Kučerů
5. Textil (oblečení, boty, hračky apod.) – nádoba na stanovišti v ulici Za Humny nebo viz objemný odpad
6. Elektrospotřebiče a baterie – nádoba firmy Asekol umístěná v přízemí OÚ Majetín nebo viz objemný odpad
Směsný komunální odpad - SKO - jedná se o zbylý odpad po vytřídění výše uvedených odpadů – typizované popelnice
na individuálních stanovištích nebo odpadkové koše na veřejných prostranstvích, svoz 1x za 14 dnů
Nakládání se stavebním odpadem - stavební odpad není odpadem komunálním. Pro odložení stavebního odpadu je
možné objednat kontejner (na Obecním úřadě Majetín nebo přímo u příslušné firmy), který bude přistaven a odvezen za
úplatu.
Statistika množství odpadu
Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Cena za tunu

BRO

94,78 t

100,76 t

111,38 t

562 Kč

SKO

197,59 t

190,47 t

192,99 t

1 252 Kč

V roce 2014 činilo množství tříděného odpadu (papír, plast, sklo a nápojový karton) 75 kg na 1 obyvatele. Naše obec
tímto množstvím dosahuje v posledních letech prvních míst v soutěži O keramickou popelnici Olomouckého kraje. Za
tříděný odpad platí firma EKO-KOM, a. s. naší obci podle množství vytříděného odpadu - za 4. čtvrtletí 2014 to byla
částka 59 179 Kč. Obec v uvedeném období uhradila za dopravu a dotřídění plastů celkem 38 147 Kč.
Snížení výše částky za odpady, která v letošním roce činí 450 Kč/osobu, můžeme ale docílit pouze v případě snížení
množství směsného komunálního odpadu.
Proto žádáme všechny spoluobčany, aby věnovali třídění odpadu velkou pozornost. Do klasických popelnic,
prosím, odkládejte pouze odpad, který není možné vytřídit výše uvedeným způsobem a na BRO využívejte především
zahradní kompostéry.
Děkujeme všem spoluobčanům za snahu v třídění odpadů!
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Základní a mateřská škola Majetín
„Ať už jsou ty prázdniny!!!“ Věta,
kterou z úst dětí slýcháme v tomto
období velmi často. Ale nebudu
předbíhat a raději Vás seznámím s tím,
co všechno se událo v naší škole
v posledních třech měsících a co nás
ještě čeká.
Již tradiční dubnovou akcí byla oslava
Dne Země. Díky nepříznivému počasí
se tohoto projektu letos zúčastnily
pouze děti z MŠ a to tak, že se pustily
do úklidu prostranství v obci a sbíraly
vše, co do přírody nepatří.
Zpestřením posledního dubnového
týdne bylo vystoupení dramatického
kroužku, který pod taktovkou paní
učitelky Jemelkové zahrál pro své
spolužáky a děti z MŠ pohádku vlastní
tvorby pod názvem O čtyřech
přadlenách. Za herecké výkony byli
odměněni silným potleskem.
Po několikatýdenním nacvičování se
na začátku května konala besídka ke
Dni matek. Děti přednášely, tančily,
zpívaly, hrály na hudební nástroje,
nechyběla ani módní přehlídka a
ukázky sportovních dovedností. Úsilí
se vyplatilo, protože sklidily velký
potlesk a určitě i obdiv za snahu a
odvahu, kterou před spoustou diváků
předvedly.
V sobotu 16. května uspořádali členové
SRPŠ sběrové dopoledne. Podařilo se
nashromáždit celkem 5900 kg starého
papíru. Finanční výtěžek bude použit
pro děti při různých akcích.
V druhé polovině května byly
dokončeny práce na venkovní učebně,

jinak také zvané Hobitín. Je vybavena
tabulí, lavicemi a stoly, takže poskytuje zázemí pro výuku, umožňuje její
oživení a pobyt na čerstvém vzduchu.
Poděkování patří všem sponzorům,
pracovníkům obce a panu Hřebačkovi
za vydláždění a pomoc při oplocení
Hobitína,
také
za
vybudování
doskočiště na fotbalovém hřišti, které
nám dlouhá léta chybělo a na kterém
teď děti rády skáčou téměř jako
klokani.
První červnový den čekalo na děti
překvapení k jejich svátku v podobě
projektu Děti dětem. Starší žáci za
pomoci vyučujících připravili pro své
mladší kamarády sportovní dopoledne.
Chodilo se na chůdách, střílelo na
branku, hrály Kimovy hry, plnily úkoly
na stanovištích atd.
9. června si žáci z naší školy mohli
změřit své síly v atletických disciplínách na olympiádě ve Velkém
Týnci. Naši školu reprezentovalo
celkem 20 sportovců a udělali nám
radost třemi medailemi. Michal Motáň
vybojoval zlatou ve vytrvalostním
běhu a hodu kriketovým míčkem,
Andrea Kalová bronzovou taktéž
v hodu. Sportování tím nekončí, 15.
června
se
žáci
škol
našeho
mikroregionu utkali na plaveckých
závodech v Majetíně.
Jak se říká: „To nejlepší na konec“.
Tím je pro děti škola v přírodě
s programem outdoorových aktivit, na
kterou jsme odjeli v pondělí 22.
června. Po návratu, v pátek 26. června,

Atletické závody mikroregionu

bylo rozdáno vysvědčení a ukončen
školní rok 2014/2015. Z důvodu
zahájení plánovaných oprav vyhlásila
paní ředitelka volné dny pro žáky ZŠ
v termínu 29.6. a 30.6. 2015.
Nový školní rok začne z důvodu
velkých oprav v základní i mateřské
škole v úterý 1. září. Školka zahájí
tradičně v MŠ a slavnostní zahájení pro
ZŠ proběhne netradičně ve venkovní
učebně. Už nyní se řeší možnost
prodloužení prázdninového provozu v
MŠ v době hlavních prázdnin v roce
2016.
Závěrem bych chtěla popřát všem,
zejména dětem, pěkné a slunečné
prázdniny.
Kamila Kameníková

Mikroregion Království
Sdružení obcí mikroregionu Království
uspořádalo i v letošním roce spoustu
akcí. Na akci Království hraje, zpívá a
tančí, která se uskutečnila v obci
Věrovany dne 11. dubna, vystoupilo
několik souborů z obcí mikroregionu.
Majetín vzorně reprezentoval soubor
Majetínek a Báječný ženský. V neděli
20. dubna jsme společně vyjeli na kole
na akci „Královtsvím na kole“.
V letošním roce proběhlo zahájení této
akce u splavu v Bolelouci, další
zastávky byly u chaty Královny a na

Majetínek ve Věrovanech
hřišti v Grygově. Na závěr nás v areálu
za saunou v Majetíně čekalo občerstvení, tombola a vědomostní soutěž
o
Krále/Královnu
mikroregionu
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Království, kterou se stala Leonka
Šlajsová z Majetína. V rámci hodových
oslav se uskutečnil Traktor cup v obci
Krčmaň, kde závodili nejenom dospělí
mikroregionální účastníci se svými
vyrobenými traktůrky, ale i děti na
šlapacích
traktůrcích.
Děti
ze
základních škol 1.-5. tříd mohly
vyzkoušet
své
dovednosti
na
atletických závodech ve Velkém Týnci
a na soutěži v plavání v Majetíně.
V atletice naši školu skvěle
reprezentoval Michal Motáň, který si
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Královna mikroregionu
odvezl dvě zlaté medaile a Andrea
Kalová, která získala medaili za 3.
místo. V plavání byl úspěšný Martin
Bouzek, který obhájil prvenství
loňského roku a získal pohár a Martin

Pavlík, který získal 2. místo. Pro děti
s výtvarným nadáním byla uspořádána
soutěž Galerie na zámku v Citově,
letos na téma „Sladkovodní šplouchání“. Za ZŠ a MŠ Majetín uspěly se
svými obrázky Nicol Hodinářová (2.
místo), Jakub Skopalík a Lucie
Kališová (čestná uznání). Pro dospělé
sportovce byl uspořádán sportovní den
v Grygově, kde se soutěžilo ve stolním
tenise, tenise, nohejbale, volejbale a
malé kopané. Všechny naše akce
finančně podporuje pan senátor Martin
Tesařík, který v letošním roce přispěl
částkou ve výši 35 tis. Kč. Mikroregion

Království získal také dotaci od
Olomouckého kraje na projekt
„Kulturní rok 2015 v obcích mikroregionu Království“ ve výši 30 tis. Kč
a na vydání knihy o obcích mikroregionu ve výši 20 tis. Kč. Vydání
knihy bylo také podpořeno dotací
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
200 tis. Kč v rámci projektu
„Poznáváme u sousedů, zlepšujeme
u nás v roce 2015“.
Miroslava Zavadilová, předsedkyně

Z majetínských spolků
KABELOVÁ TELEVIZE MAJETÍN
Vážení spoluobčané, televizní diváci,
na veřejném zasedání zastupitelstva
obce dne 11. 5. 2015 jsem oznámil, že
končím resp. rezignuji na funkci
jednatele společnosti TV – MAJ s.r.o.
Majetín.
Je to určitá symbolika, protože 12.
května 1997, tedy právě před 18 lety
byla v naší obci zkolaudována a
uvedena do provozu místní kabelová
televize. Devět roků jsem se o kabelovou televizi staral jako starosta obce,
pak ještě dalších devět roků až
doposud. V průběhu těch let se občas
objevily i problémy a poruchy, které
jsme se snažili co nejdříve odstranit.
Za pochopení a vstřícnost Vám,
televizním divákům, děkujeme.
V současné době je místní kabelová

televize v provozu. Byla provedena
modernizace
televizního
studia,
pořízen nový počítač, monitor a hlavně
nový program pro vysílání místního
INFO kanálu TV – MAJ, vše
zafinancováno z vlastních prostředků
společnosti TV – MAJ. Funguje
i možnost vysílání video záznamů ze
společenských akcí v obci. Tento kanál
je oblíbený a důležitý zdroj informací
o dění v naší obci. Kromě toho je
vysíláno
29
televizních
stanic
analogově a 22 televizních stanic
v digitální kvalitě. Zde je možné
naladit i nový program Kino
Barrandov.
Na televizní kabelové rozvody v obci
je v těchto dnech připojeno celkem 264
domácností. Měsíční poplatek za

připojeného předplatitele činí 170,- Kč.
Za osobní neúspěch považuji to, že se
mi bohužel nepodařilo přesvědčit
starostku obce a nadpoloviční většinu
zastupitelstva obce o poskytnutí
finančního příspěvku 50.000,- Kč na
digitalizaci zbývajících vysílaných
televizních stanic. Dalších potřebných
50.000,- Kč by dodala sama společnost
TV – MAJ. Snad se to podaří novému
jednateli společnosti TV – MAJ ke
spokojenosti všech televizních diváků
v Majetíně. V dnešní době rozvoje
elektronických technologií a zařízení si
to zaslouží.
Ing. Mojmír Dočkal

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MAJETÍN
Župní soutěž sokolské všestrannosti pro rok 2015 - atletika
V letošním roce se na atletických závodech na stadionu Spartaku Přerov, konaných 31. května 2015, zúčastnilo 10 žáků
a jedna žákyně ze ZŠ v Majetíně. Žákům se vedlo výborně a někteří z nich se dokonce umístili na krásných předních
místech. Všem srdečně blahopřejeme a těšíme se v příštím roce.
Výsledky soutěže
Kategorie : žáci I (r. nar. 2006-2008)
Motáň Michal: 1. místo
Chaloupka Karel: 2. místo
Burian Marek: 4. místo
Bouzek Martin: 7. místo
Konečný Lukáš: 10. místo
Konečný Jaromír: 18. místo

Kategorie: žáci II (r. nar. 2004-2005)
Zámorský Dominik: 1. místo
Filgas Dominik: 2. místo
Loveček Tomáš: 9. místo
Hradil David: 12. místo
Kategorie: žákyně II (r. nar. 2004-2005)
Mikešová Aneta: 4. místo
František Rokyta, starosta
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Oddíl stolního tenisu
Po loňské ,,zkušební“ sezóně, kdy
jsme se umístili na předposledním
místě Veřejného okresního přeboru IV.
třídy jsme se přihlásili do dalšího
ročníku soutěže. Zkušenosti z našeho
prvního ročníku jsme začali ihned
zúročovat a po podzimní části soutěže
jsme spolu s Bouzovem a naprosto
stejným bodovým ziskem obsadili
první místo.
V jarní části jsme
pokračovali rovněž s dobrými výsledky

a až do posledního kola nebylo
rozhodnuto o umístění na druhém
místě, které zaručuje baráž o postup
do III. třídy. V tomto posledním
utkání se nám ovšem nezadařilo tudíž
jsme se umístili na pěkném čtvrtém
místě. Přesto tento ročník hodnotíme
kladně. V sezóně 2014/2015 se do
zápasů zapojili tito hráči: Radovan
Koutný, Miroslav Školoud, Vaculka
Vratislav st., Vaculka Vratislav ml.,

Ondřej Krkoška, Markéta Čecháková,
Dagmar Slezáková, Hradilík Antonín a
Zdeněk Kolečář. Podrobné informace a
výsledky jednotlivých utkání je možno
najít na stránkách www.pinec.info.
S rostoucím zájmem o stolní tenis
v Majetíně jsme přihlásili pro
nadcházející
sezónu, která začíná
koncem září dvě družstva, tak nezbývá
než popřát hodně úspěchů v dalším
ročníku.

Tabulka Veřejného okresního přeboru 2014/2015
Pořadí
Mužstvo
Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre
1.
TJ Bouzov A
18
15
2
1
251:73
2.
TJ Krčmaň B
18
12
3
3
206:118
3.
TJ Krčmaň A
18
12
2
4
191:133
4.
Majetín A
18
11
3
4
191:133
5.
TJ Velký Újezd C
18
8
2
8
152:172
6.
Sokol Náměšť n.H. C
18
7
2
9
152:172
7.
Sokol Neředín G
18
5
5
8
137:187
8.
Granitol Mor.Beroun D
18
5
2
11
144:180
9.
Sokol Náměšť n.H. B
18
4
1
13
130:191
10.
Tatran Litovel B
18
0
0
18
63:258

Body
65
57
56
54
44
41
38
35
31
18

Za oddíl stolního tenisu Radovan Koutný

TJ SOKOL MAJETÍN, ODDÍL KOPANÉ
Po sestupu z 1.B třídy v sezoně 2011/12 jsme byli z organizačních záležitostí OFS ne vlastní vinou zařazeni pro další
sezonu až do nejnižší soutěže – IV.třídy. Dva roky jsme usilovali o postup z této nelichotivě nazývané „pralesní ligy“;
bylo z toho v sezoně 2012/13 pouze druhé místo o bod za Drahanovicemi, vloni třetí místo za Mladčí a V. Újezdem a až
do třetice se nám to letos podařilo, a to suverénním způsobem, když jsme za celou sezonu ztratili pouze 5 bodů a na
druhý V. Újezd jsme nahráli 19 bodů!

Hráči TJ Sokola Majetín

Předání poháru vítězi IV. třídy
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Konečná tabulka IV. Třídy sk. B :
Tým
1. Sokol Majetín
2. Velký Újezd
3. Sokol Vilémov
4. SK Chválkovice B
5. TJ Střeň
6. SK Slatinice B
7. TJ Tršice
8. Sokol Pňovice
9. Moravská Huzová
10. Sokol Odrlice
11. FC Drahlov B
12. Sokol Luká
13. SK Grygov

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
22
14
13
14
13
12
7
7
7
7
6
5
3

R
1
6
6
0
2
3
6
6
5
3
5
5
4

P
1
4
5
10
9
9
11
11
12
14
13
14
17

Skóre
92: 23
82: 31
48: 31
56: 41
47: 50
53: 47
37: 47
30: 42
38: 62
46: 67
35: 51
35: 72
31: 66

Body
67
48
45
42
41
39
27
27
26
24
23
20
13

Střelci branek v této sezoně :
Krkoška 14, Folprecht 13, Schuster M. 10, Jílek 10, Čechák P. 9, Zemánek 6, Kaláb D. 5, Charamza, Kaláb T., Saitz,
Večeřa po 4, Macenauer 3, Hruška 2, Dvořák, Stavěl, Ludrovský, vlastní po 1.
Ing. Pavel Čechák

BÁJEČNÝ ŽENSKÝ
Čas nezastavíš. Nedávno jsme zahajovaly rok 2015 tradiční jsou stále v pohybu – vystupovaly v Lošticích, Čekyni,
novoroční vycházkou a už je tu červen. Báječný ženský Stříbrnicích, Štěpánově a ve Věrovanech na akci
mikroregionu „Království hraje, zpívá a tančí“.
V červenci se po delší době ukážeme i v Majetíně na
hodech a pak ještě v Mořicích. V srpnu máme zatím dvě
vystoupení. 1. srpna 2015 je to Velký Týnec, kde probíhá
každý rok setkání senior klubů a 22. srpna 2015 Přáslavice
a jejich hody s akcí mikroregionu.
I když nám Báječným ženským roky přibývají, jsme zatím
stále v pohodě. Naše nejmladší členka oslavila letos 60 let,
65-70 let má 8 z nás a 71-78 let má 7 děvčat. Věříme, že
nám všem zdraví bude ještě dlouho sloužit a my se budeme
spolu s Vámi radovat z pěkných tanců.
Jinak přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka
a pohody.
Za Báječný ženský Marie Pivcová
Báječný ženský ve Věrovanech

REPORT Z PIRÁTSKÉ TVRZE
V uplynulém období jsme si dokázali,
že umíme udělat pořádek ve veřejném
prostoru a že umíme zorganizovat
kulturní akci. Obě akce hodnotíme
velmi kladně.V sobotu 18. 4. se sešli
členové a příznivci Pirátské strany a
místního sdružení Pirátská tvrz a jiní
dobrovolníci, aby společně uklidili
několik černých skládek kolem břehu
říčky
Olešnice.
Úklid
se
konal v rámci celorepublikové
dobrovolnické akce "ukliďme Česko",
od nichž jsme nafasovali pytle a

rukavice.
V první fázi jsme uklízeli prostor mezi
mostem na stezce Majetín - Brodek a
mostkem u rybníka Kleštínek. Nejvíce
se vyskytovaly láhve od vodky, tu a
tam nějaký jiný běžný binec (igelity,
plechovky, apod.). Mezi splavem a
Kleštínkem jsme narazili na černou
skládku bioodpadu, k níž přibyly
nějaké další odpady včetně stavebních
a nebezpečných (eternit). Po uklizení
první etapy jsme překročili potok a jali
jsme se uklízet druhou stranu, kde je v
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mapách vyznačena polní cesta, která
prochází přes katastry Brodku a Kokor.
Míra znečištění a počet černých
skládek nás nemile překvapil. Záhy
jsme narazili na několik pneumatik a
další
eternit,
pravděpodobně
myslivecký sypák pro drobnou zvěř,
ten je, dle našeho názoru, ještě
opravitelný. Což se nedá říct o další
hromadě eternitu o kousek dál. Tuto
černou
skládku
jsme
bohužel
nezlikvidovali, to nebylo v našich
silách. Stejně tak mnoho hromad sutin,
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cihel a betonu. Na to je potřeba
mechanizace. I přesto jsme sesbírali
zhruba 100 pytlů odpadků, 30
pneumatik, několik koberců a zbytky
z jednoho auta ve značném stádiu
rozkladu. Uklízeli jsme nepřetržitě od
9:00 do 15:00 hodin. Poté jsme se sešli
opět u rybníka Kleštínek, rozdělali
oheň a opekli špekáčky. Od obce
Kokory jsme navíc dostali několik
nealko
nápojů
a
cukrovinek.
Děkujeme všem, co naši akci podpořili
a především těm, kteří se jí osobně
zúčastnili. Bylo nás cca 12, včetně
posil z pirátského místního sdružení
Olomouc.
Na příští rok se pokusíme vytipovat
další lokality, kde je úklid potřeba a
zase bychom nějaké černé skládky
dobrovolnicky zlikvidovali. A ty, které
dobrovolnicky zlikvidovat nedokážeme, tak alespoň zmapujeme a
upozorníme na ně příslušné obce.
Krom dobrovolnického úklidu se Piráti
věnovali i organizaci dalšího z řady
festivalů svobodné hudby, tentokrát ve
skautském areálu v Brodku. Už několik
let po celé republice probíhají festivaly
svobodné
hudby
pod
značkou

VyOsení. Piráti tak dokazují, že udělat
hudební festival bez poplatků OSA je
možné. Více o svobodné hudbě na
hudba.pirati.cz . Je skvělé, kolik autorů
a kapel se k nám dosud připojilo a sdílí
s námi tento postoj. Piráti z místního
sdružení Pirátská tvrz nyní vyzkoušeli
takřka revoluční počin. VyOsení
v Brodku u Přerova, které se
uskutečnilo v sobotu 23. 5. se celé
nahrávalo a po domluvě s kapelami se
vybrané písně přidají do kolekce
svobodné hudby pod licencí creative
commons (hudba, z níž se neplatí
poplatky OSA). Vzhledem k obrovskému počtu kapel a umělců, kteří na
festivalech Vyosení hráli, by se tímto
způsobem mohla pirátská kolekce plnit
relativně rychle a především českou
hudbou. VyOsen v gesci Pirátů z Majetína a Brodku se vyznačuje ještě
jednou zvláštností, a to je způsob
vybírání vstupného. Jeho výše je
nejenom dobrovolná, ale především se
vybírá až v průběhu akce. Návštěvník
tak nekupuje zajíce v pytli, ale může až
zpětně zvážit, na kolik si onoho
kulturního zážitku cení. Vybrané
vstupné se pak rovným dílem rozdělí

mezi účinkující. Utužuje se tak vztah
mezi kapelou a fanoušky, protože
100% peněz z vybraného vstupného
jde kapelám, tedy autorům. O tom by
se kapelám sdružených pod OSA
mohlo jen zdát. Přes nepříznivé počasí
se akce vydařila. Svůj koncert odehrály
4 kapely, a to Kula Pikle (Zlín), Strike
out (Prostějov) a domácí Kowall
Company (Brodek u Př.) a Session
(Majetín). Hudební produkce skončila
o půlnoci. Děkujeme všem, kteří
přispěli hladkému průběhu akce. Krom
těchto akcí se Piráti nadále pravidelně
scházejí a vytipovávají další akce pro
zlepšení veřejného prostoru v našich
obcích. Naši zástupci v komisích a
zastupitelstvu v Brodku a v Majetíně
vytrale
prosazují
body
našeho
programu a jsou připraveni naslouchat
i nadále Vašim podnětům, jako
například prodloužení provozní doby
dětského hřiště v Majetíně nebo
navýšení počtu parkovacích míst
v Brodku u Př.
Martin Šmída,
člen MS Pirátská Tvrz

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE
Milí spoluobčané,
nyní před letními prázdninami bych se
ráda poohlédla za dny, které jste
strávili společně s námi, s členkami
kulturní komise, která pomáhá obecní
akce pro vás organizovat.
Před Velikonocemi jsme si vyrazili na
kolech po stezkách mikroregionu,
avšak proti loňskému roku jsme
cestování trochu prodloužili a také
zpestřili. Jednou ze stěžejních zastávek
byl opět Král dub, který se stal
dominantou tohoto kraje. Každou
zastávku jsme si kartičky opatřili
razítkem a mohli jsme frčet dál, přímo
do cíle, do areálu za saunou, kde nás
čekalo
slavnostní
zakončení
s občerstvením, tombolou, muzikou a
hlavně příjemné setkání s přáteli.
V této tradici bychom chtěli i nadále
pokračovat, protože se jí mohou
zúčastnit všichni bez rozdílu věku.
Takže zase za rok...
Nesmím zapomenout na rej čarodějnic,
který máme každoročně spojený se

Slet čarodějnic

stavěním máje a také je to již leta jedna
z prvních jarních akcí v roce, které
chystáme pro naše děti. Tentokrát nám
přijel na pomoc kouzelník, který nejen
našim milým ratolestem, ale i nám
dospělým otevřel pusu dokořán a
přesvědčil nás, že zázraky se dějí.
Škoda, že kouzla rychle vyprchala,
často by nám nějaké ,,čáry máry"
usnadnilo život.
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Dovolte mi tento krátký příspěvek
zakončit pozvánkou na hodové
slavnosti, především na neckiádu,
doufám, že plnou originálních plavidel,
zábavy, soutěží pro děti, bezva muziky,
setkání s kamarády a těmi nejbližšími.
Těšíme se na vás.
Marta Havránková,
předsedkyně školské a kulturní komise
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Dopisy čtenářů
SOUTĚŽ O TABLET MINI
Zájem o náš region a jeho prezentace v tom nejlepším světle byly vždy součástí mé práce ve veřejném životě. Tentokrát
bych chtěl jeho zajímavosti, je to však jen malý zlomek toho, co může Olomouc a okolí nabídnout, prezentovat
prostřednictvím vědomostního kvízu. Ten je určen široké veřejnosti a zaměřuje se právě na zajímavosti v našem okolí.
Otázky:
a) Jak se jmenuje olomoucká památka UNESCO?
b) Ve které obci na Olomoucku se narodil předseda exilové vlády Jan Šrámek?
c) Jak se jmenuje největší Hanák v historii, Obr…?
d) Jméno významné evropské řeky pramenící ve vojenském újezdu Libavá?
Zapojte se také do vědomostního kvízu a vyhrajte TABLET MINI. Své odpovědi na téma „Znáte svůj region?“ můžete
prostřednictvím stránek www.martintesarik.cz zasílat do 30. listopadu 2015. Vedle výherce tabletu mini, kterého
vylosuje primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk v rámci zahájení olomouckých Vánočních trhů 2015,
obdrží dalších dvacet vylosovaných účastníků kvízu se správnými odpověďmi hodnotný dárek v podobě regionálního
produktu. Veškeré informace o soutěži najdete na www.martintesarik.cz.
Ing. Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí

Pozvánky
18. 7. Hanácké kvítek, Věrovany
(akce mikroregionu Království)
1. 8. Královský triatlon
(akce mikroregionu Království)
9. 8. Děkovná pouť v Olší
15. 8. Hasičská zábava se skupinou
Esmeralda
22. a 23. 8. Výstava domácího zvířectva,
Kožušany-Tážaly
(akce mikroregionu Království)
29. 8. Rozloučení s prázdninami –
indiánský běh
10. 9. Malování na asfalt
12. 9. Cyklovýlet Dolek
12. 9. Kytary in Majetín
19. 9. Majetínský pstroužek – výlov
koupaliště
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Náklad 550 výtisků
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Brigáda Společně za krásnější Majetín

Mladí hasiči na soutěži

Vycházka s koníky

Královstvím na kole

Předškoláci

Kácení máje - Olympijácké hry - zahájení

Olympijácké hry - soutěže dětí

Olympijácké hry - soutěže dospělých
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