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Úvodní slovo starostky
Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou knižní publikace, kterou
chceme přiblížit současný společenský život v naší
obci, především pomocí fotografií. Je volným pokračováním úspěšné knihy „Majetín – historie
a současnost“, která zajímavým způsobem popisuje historii naší obce až do roku 2002.
Pevně věřím, že si tato kniha, kterou vydáváme
u příležitosti 735. výročí první písemné zmínky
o naší obci, také najde své příznivce a zaujme nejen občany Majetína, i když je určena zejména
jim. U jejího zrodu stáli zástupci místních spolků, občanských sdružení, základní školy a obecního úřadu. Tentokrát chceme představit především
bohatou spolkovou činnost v naší obci. Řada občanů je členem jednoho či více sportovních a zájmových spolků, které u nás máme.
Chtěla bych poděkovat všem ochotným spoluobčanům, kteří se aktivně podílí na rozvoji naší obce
a na pořádání různých společenských akcí. Je obdivuhodné, co vše dokážou, jak umí svým nasazením zaujmout a pobavit ostatní spoluobčany, jak
umí držet při sobě, například při kácení máje nebo
při hodových oslavách.
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Děkuji také všem, kteří svými textovými a fotografickými podklady přispěli ke vzniku této knihy.
Texty dodali: Ing. Pavel Čechák, Jiřina Daňková,
Ing. Mojmír Dočkal, Jaroslava Dočkalová, Ludmila Dostálová, Mgr. Martina Friedlová, Hana Grofková, Marie Hanáková, Marta Havránková, Aleš
Hodinář, Mgr. Lenka Koupilová, Radovan Koutný, Ing. Lubomír Křenek, Mgr. Monika Mikešová, František Rokyta, Naděžda Skopalová, Nikol
Souralová, Lucie Stavělová, Miroslava Šmídová,
Ing. Lubomír Šmída a Kateřina Zaoralová.
Doufám, že tato kniha bude pro nás milou vzpomínkou na společně strávené příjemné chvíle, pro
naše vnuky a pravnuky pak zajímavým ohlédnutím do minulosti.

Miroslava Zavadilová
starostka obce

Základní informace o obci
Majetín má bohatou minulost. Lovec mamutů žil v našem regionu již před 50–60 tisíci lety,
asi 10 km jižněji vzniklo tehdy největší sídliště
ve střední Evropě – Předmostí. Jak ve střední, tak
i v mladší době kamenné nebylo osídlení přerušeno. V Majetíně se nacházela pohanská osada, pak
staré slovanské sídliště. Za římského císaře Nera
(54–68 n. l.) vedla kolem obce k břehům Baltského moře jedna větev „Jantarové cesty“. Obyvatelé Starého Majetína dodnes nachází při kopání
v zahradách, hloubení základů a odpadů zdivo až
150 cm široké. Jsou to zbytky vodní tvrze, která
zde stála již před rokem 1200 a chránila přístupové cesty na Olomouc od jihu. Pověst říká, že přes
Majetín putovali svatý Cyril a svatý Metoděj na
své pouti Moravou. Kázali v místním lesíku Olší.
Na místě stojí od roku 1885 zděná kaplička, která byla postavena na památku tisíciletého výročí
úmrtí sv. Metoděje. Pod kapličkou vyvěrá pramen
vody, která je prý léčivá. Každoročně se zde v srpnu konají poutě jako dík za ukončení žní.
Jméno vesnice Majetín je pravděpodobně odvozeno od staroslovanského jména Mojeta. Ještě ve
13. a 14. století je psán v listinách jako Mojetín.
První historické zmínky o vesnicích okresu Olo-

mouc pochází z druhé poloviny 11. století a první poloviny 12. století, ovšem jen u těch obcí, které byly majetkem církve. O Majetíně je první písemná zmínka z roku 1277 za panování Přemysla
Otakara II. V této době už byla obhospodařována
půda, přesto ale v okolí převládaly pastviny, lesy
a bažiny. K zániku tvrze došlo asi v roce 1424, kdy
byla na příkaz císaře Zikmunda vyslána trestní výprava kvůli loupežím, kterých se měl majitel tvrze dopouštět.
Smlouvou z roku 1521 se dostal Majetín k panství
tovačovskému a dvůr se stal jeho majetkem až do
parcelace po první světové válce. Po skončení třicetileté války po roce 1648 měla obec jen 17 rodin. Pak se Majetín začal rozrůstat, ale byl zatížen panskou robotou. V té době řádil v okolí obce
mor, a tak občané dali slib, že budou-li ušetřeni
moru, postaví u cesty, kudy chodívali do kokorského kostela, kamenný kříž. Obec byla moru ušetřena a kříž z roku 1743 zde stojí dodnes. Postupně
byly v okolí vysoušeny rybníky, zakládaly se pastviny a orná půda. Obec se dále rozšiřovala. Robota byla ukončena až v roce 1848. První škola byla
v Majetíně postavena v roce 1788 a téměř po sto letech, v roce 1879, byla postavena nová, větší.
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V roce 1805 ustupovali Rusové kolem Majetína
po bitvě u Slavkova a strhla se zde menší potyčka. Pod Boží mukou na severu obce bylo údajně
pochováno 16–18 napoleonských vojáků. Tato pověst je zřejmě pravdivá, což potvrdily nedávné nálezy lidských pozůstatků v tomto místě. Zatímco
v roce 1787 bylo v Majetíně jen 78 domů, v roce
1848 to již bylo 126 domů a 807 obyvatel. Po zrušení roboty začal rozkvět zemědělské výroby. Rozšířilo se zejména pěstování cukrovky, ječmene
a chmele a zaváděly se první stroje do zemědělské výroby. V roce 1863 se začal stavět nový farní kostel, o několik let později pak fara a hřbitov. Jako poslední byla postavena silnice z Brodku
u Přerova přes Majetín do Krčmaně. Začal se rozvíjet společenský, kulturní a tělovýchovný život.
V roce 1892 byl založen čtenářský kroužek Velehrad a místní hasičský sbor a koncem století
i katolický dělnický spolek. V roce 1900 již měl
Majetín 220 domů a 1210 obyvatel. Po osvobození
v roce 1945 však došlo v obci k výraznému snížení počtu obyvatelstva. Do pohraničí se vrátili lidé,
kteří bydleli v Majetíně dočasně, a také mnoho
dalších občanů odešlo hledat nový domov.
Obec se začala opět rozvíjet v 70. letech 20. století. Byla vybudována kanalizace s čističkou odpadních vod, provedeno vydláždění obce a nová
elektrifikace. Po roce 1989 byla provedena výstavba vodovodu, plynofikace domácností, vybudována školní jídelna, provedena kabelizace telefonní sítě a televizních kabelových rozvodů s vlastSetkání spoluobčanů u sochy sv. Floriána 1930
M. Veselská a A. Nedomová rok 1928
Dobová fotografie z min. st.
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ním informačním kanálem a textovým zpravodajstvím. Dále byla provedena přestavba nové budovy pro obecní úřad, plynofikace a generální oprava
místní sokolovny, předláždění komunikací zámkovou dlažbou, byl opraven místní hřbitov, postaven nový most přes mlýnský náhon a proběhlo i
mnoho dalších aktivit. V roce 1998 byla dokončena výstavba domu s pečovatelskou službou. Z bývalého místního národního výboru vzniklo pět sociálních bytů pro nejpotřebnější občany.
Obec se skládá ze tří stavebně odlišných částí. První se na severu soustřeďuje kolem bývalé a dnes již
zastavěné trojúhelníkové návsi, kde stávala vodní
tvrz a starý dvůr. Střední podlouhlá část má tvar
i podobu typické hanácké ulicovky s poměrně širokou návsí. Na jižním okraji byl v letech 1420–1470
postaven panský dvůr a nedaleko vznikla skupina domků pro jeho dělníky. Tento statek později využívalo zemědělské družstvo k chovu dobytka. Současný majitel tyto historické budovy statku zrekonstruoval a jsou nyní využívány jako kanceláře a sklady. Původní stáj pro koně má v pronájmu občanské sdružení Koník dětem i dospělým
pro radost. Dva bývalé kravíny z roku 1973 slouží pro řemeslnou výrobu. V rámci areálu provozuje majitel také zpracování a prodej dřeva. Část budov dvakrát vyhořela, proto se při opravě změnil
původní ráz stavby. Došlo k obnovení původní kamenné studny na nádvoří. Na konci vesnice jsou
u mlýnského náhonu objekty bývalého mlýna.
Již v roce 1996 bylo započato s postupnou renovaPráce na poli 40. léta 20 st.
Počátky JZD Majetín 50. léta 20. st.
Stavba kanalizace v ulici Školní 70. léta 20. st.
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cí křížů, soch a památníku padlých. V roce 1999
byla provedena generální restaurace barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla přemístěna na vhodnější místo a posvěcena. V roce 2001
byla postavena nová kašna s fontánou v centrálním parčíku. Tryskající gejzír z hlavy sloupu znázorňuje pramen života a zdraví a připomíná pramen vody vyvěrající pod poutní kapličkou v hájku Olší. Dva odtoky připomínají patrony obce sv.
Cyrila a sv. Metoděje, recirkulace zase koloběh života a střídání generací. Na vybudování této kašny
přispěli občané Majetína veřejnou sbírkou. Dominantou obce je farní kostel sv. Cyrila a Metoděje postavený v letech 1863–65. Věž kostela je nasvětlena.
Na konci roku 2011 měla naše obec 1151 obyvatel. V uvedeném počtu jsou rovnoměrně zastoupeny všechny věkové kategorie. Pracovní příležitosti v obci poskytuje několik drobných firem.
Většina občanů však dojíždí za prací do Olomouce nebo Přerova, do přirozených spádových
center. Byla zde obnovena některá řemesla jako
knihařství, zámečnictví, oprava obuvi, stolařství,
malířství a natěračství, čalounictví, kadeřnictví,
autodoprava, krejčovství, pokrývačství a projekční činnost. V obci vzniklo několik prodejen, které zabezpečují zásobování obyvatel. Jde zejména
o prodej potravin, drogerie, domácích potřeb, tabákových výrobků, tiskovin a krmiv pro domácí
zvířectvo. V obci jsou dvě restaurační zařízení otevřená celoročně a jedno přes letní sezónu.
Historická pohlednice Majetína
M. Vyhlídalová a M. Horáčková, křtiny 1962
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Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovými
linkami s městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Občané využívají i vlakové spojení se zastávkou v nedalekém Brodku u Přerova (1,5 km). Pro lepší spojení do této spádové obce byla v roce 1995 vybudována stezka pro chodce a cyklisty jako sdružená investice obcí Majetín a Brodek u Přerova. Tuto stezku se podařilo v pozdějších letech prodloužit přes
celou naši obec včetně vjezdů do domů na návsi.
Pro děti je v obci k dispozici dětské hřiště u sokolovny a dětské hřiště s horolezeckou stěnou v ulici Lipová. Jako místo klidu a oddychu je hojně navštěvováno poutní místo u kapličky v nedalekém
lesíku Olší. Pro hry a sportování slouží antukové
hřiště u sokolovny, asfaltové, travnaté a pískové
hřiště oddílu kopané, dva soukromé tenisové kurty a nová hřiště u ozdravného centra včetně koupaliště. V zimě mohou děti k bobování a sáňkování využívat uměle vybudovaný kopec u místního rybníka.
V obci je několik roků zaveden tříděný sběr domovního odpadu. Občané ukládají odpady do
označených kontejnerů na plasty, sklo, papír a nápojové kartony. Svoz odpadů je zajišťován smluvně s Technickými službami města Olomouc, a. s.
Díky uvědomělosti občanů se naše obec každoročně řadí na přední místa v soutěži O keramickou popelnici v Olomouckém kraji. V roce 2011
obec zavedla sběr biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím BIO nádob v domácnostech.
Velkoobjemové a nebezpečné odpady jsou jednorázově odváženy odbornou firmou dvakrát ročně.
Základní škola pořádá dvakrát ročně sběr papíru.

V obci je také zajištěn sběr kovového šrotu.
Díky dokončené komplexní pozemkové úpravě
mohla obec zrealizovat rozsáhlou akci pro zlepšení vzhledu a funkce krajiny, a to vybudování lokálních biocenter, biokoridorů, polních cest a zasakovacích průlehů. Nově vybudované a zpevněné
polní cesty jsou hojně využívány občany k turistice, cykloturistice a běhu na běžkách. K relaxaci
a oddychu slouží také nedaleký hájek Olší, lužní les Království a k rybaření lokální biocentrum
s vodní plochou o rozloze 3 ha. Obec věnuje také
velkou péči údržbě polních cest, příkopů a ostatních ploch. Tato péče je realizována pravidelným
sečením a výsadbou nových stromů a keřů.
K sečení trávníků a zelených ploch obec využívá
vlastní traktorovou sekačku a traktorový příkopový žací stroj. Nejvíce půdy obhospodařuje v katastru obce AGRA Velký Týnec, a. s. (569 ha), dále
Zemědělské družstvo Dub nad Moravou, Zemědělské družstvo Kokory a drobní zemědělci. Na
území našeho katastru se pěstují především obiloviny, olejniny, kukuřice na zrno i na siláž a jeteloviny.
Obecní úřad jednou za čtvrt roku vydává místní zpravodaj „Zprávy z Majetína“, který je doručován bezplatně do všech domácností. O dění
v obci jsou občané navíc informováni prostřednictvím informačního kanálu místní kabelové
televize TV-MAJ. Veškeré významné události během roku zaznamenává kronikářka v obecní kronice. K propagování dění v obci je využíván i regionální tisk a televize. Jako další zdroj informací pro občany slouží vlastní internetová stránka
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obce www.majetin.cz.
Obec vydala u příležitosti 725 let od první písemné zmínky ucelenou publikaci o historii i současnosti obce Majetín a propagační plánek obce prezentující také místní firmy a živnostníky. Na návsi jsou instalovány informační tabule pro turisty
a návštěvníky obce. V roce 2010 se děti z naší školy zapojily do celorepublikového projektu, jehož
výsledkem byla kniha Města a obce očima dětí.
Žáci pomocí obrázků vyjadřovali to, co se jim
v naší obci nejvíce líbí. S ukázkou protipovodňových opatření se naše obec v roce 2011 prezentovala v publikaci Tvář venkova.
K propagaci obce slouží také pohlednice Majetína, záložky do knih a pexesa. V rámci mikroregionů jsou vydávány mapy s vyznačením zajímavých
turistických míst, bulletiny informující o činnosti mikroregionů a kalendáře. Ty jsou rovněž bezplatně doručovány do všech domácností. S novoročním přáním jsou občanům rozdávány obecní
kapesní kalendáře.
V roce 2010 byl zpracován ucelený filmový záznam o obci na DVD.
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Zastupitelstva
obce Majetín
1990–1994
Ing. Mojmír Dočkal, starosta obce,
Ing. Lubomír Šmída, místostarosta obce,
Josef Čechák, Marta Vitoslavská, Naděžda
Skopalová, Ing. Miloslav Grenar, Vladimír Studený,
Ing. Vladimír Gregůrek, MUDr. Cyril Chrástecký,
Ludmila Novotná
1994–1998
Ing. Mojmír Dočkal, starosta obce,
Ing. Lubomír Šmída, místostarosta obce,
Josef Čechák, Marta Vitoslavská, Naděžda Skopalová, Ing. Miloslav Grenar, Vladimír Studený, Ing.
Vladimír Gregůrek, Ing. Petr Hanák
1998–2002
Ing. Mojmír Dočkal, starosta obce,
Ing. Lubomír Šmída, místostarosta obce,
Josef Čechák,
Ing. Vojtěch Dostál, Naděžda Skopalová,
Marta Vitoslavská, Ing. Vladimír Gregůrek,
Ing. Miloslav Grenar, Karel Hekele
Zastupitelstvo obce Majetín 1990–1994
Zastupitelstvo obce Majetín 1998–2002
Zastupitelstvo obce Majetín 2006–2010
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Zastupitelstvo obce Majetín 2010–2014

2002–2006
Ing. Mojmír Dočkal, starosta obce,
Ing. Vojtěch Dostál, místostarosta obce,
Josef Čechák, Naděžda Skopalová, Marta Vitoslavská, Eva Bednáříková, Ing. Vladimír Gregůrek, Ing. Miloslav Grenar, Karel Hekele, Radovan
Koutný
2006–2010
Miroslava Zavadilová, starostka obce,
Miroslava Šmídová, místostarostka obce,
Ing. Mojmír Dočkal, Ing. Vojtěch Dostál, Ing. Vladimír Gregůrek, Radovan Koutný, Eva Bednáříková, Bořivoj Kovář, Pavel Jančík
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2010–2014
Miroslava Zavadilová, starostka obce,
Ing. Vojtěch Dostál, 1. místostarosta obce,
Radovan Koutný, 2. místostarosta obce,
Eva Bednáříková, Pavel Jančík, Kateřina Sléhová, Ing. Pavel Čechák, Mgr. Monika Mikešová,
Martin Baďura ml.

Soutěž Vesnice roku Olomouckého kraje
– úspěchy naší obce
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy
venkova je již od roku 1995 snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na životě a rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj,
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí
ČR a Ministerstvo zemědělství. Sdružení místních
samospráv ČR se zařadilo mezi spoluvyhlašovatele soutěže v roce 2007. Při hodnocení jednotlivých
obcí posuzuje hodnotitelská komise především
tato hlediska: koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební
fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, péči
o veřejné prostranství a péči o zeleň a krajinu.
Naše obec se do soutěže přihlásila poprvé v roce
1998 a hned obdržela čestné uznání, stejně jako
v roce následujícím.
V roce 2000 se v Olomouckém kraji soutěže
zúčastnilo 26 obcí. Majetín v tomto roce získal
BÍLOU STUHU za zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Majetín byl oceněn za aktivity při výchově mladé generace místními spolky,

práci s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro
trávení volného času, zájem mladých lidí o život
a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží.
Do soutěže Vesnice roku se naše obec přihlásila po jednoroční přestávce v roce 2002, kdy získala ZELENOU STUHU. Hodnotitelskou komisi
zaujala zpracovaná dokumentace ÚSES po komplexní pozemkové úpravě katastrálního území,
v samotné obci pak parčík s kašnou, park před
hřbitovem, rybník s okolím, posečené a uklizené
veřejné prostranství a zejména nově vysázené lokální biocentrum u pískovny.
Zelenou stuhu převzal starosta obce Ing. Mojmír
Dočkal na slavnostním předávání v obci Nečtiny na Plzeňsku, která byla vítěznou vesnicí roku
2002 v České republice. K ceně patřila také dotace
400 000 Kč, která byla použita na stavbu parkoviště u kostela.
V následujícím roce obec nezískala žádné ocenění, ovšem v roce 2004 bylo Majetínu uděleno již
třetí významné ocenění, a to MODRÁ STUHA.
Toto ocenění získala obec za společenský život a
celoroční činnost zájmových organizací, spolků,
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kroužků a klubů, udržování a obnovování tradic.
K tomuto úspěchu a zisku dotace ve výši 400 000
Kč přispělo již tradiční kácení máje. V roce 2004
se stal Majetín osadou indiánského kmene Maječačů, který bránil své území před stavbou železnice. Vysoce byla hodnocena i první majetínská neckiáda. Další zajímavé akce, které zaujaly hodnotící komisi, byly vodění medvěda, velikonoční a vánoční výstava a zpívání koled u kostela.
V roce 2005 se do krajského kola přihlásilo rekordních 32 obcí. Majetín získal v této konkurenci nejvyšší ocenění, a to ZLATOU STUHU. Rozhodujícími faktory byla komplexní občanská vybavenost s nadstandardní kabelovou televizí, bezdrátovým internetem, s venkovním koupalištěm
a saunou pro veřejnost a domem s pečovatelskou
službou. Vliv na vítězství měl samozřejmě bohatý společenský život, péče o zeleň, krajinu a životní prostředí. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola a předání ocenění proběhlo v Majetíně
9. září v areálu za saunou. Program se skládal ze
dvou částí. Dopoledne pro zvané hosty – starosty
zúčastněných obcí mikroregionů Dolek a Království a členy hodnotitelské komise. Oslav se zúčastnili i někteří senátoři a poslanci, zástupci Krajského úřadu v Olomouci, Magistrátu města Olomouce a zástupci vyhlašovatelů soutěže. Bohatý
kulturní program, který byl součástí akce, zajistili výhradně místní občané. K vidění byl historický šerm i folklorní soubor Majetínek. Nechyběla místní mateřská školka s pásmem říkadel ani
Vesnice roku 2005
Vystoupení na předávání zlaté stuhy
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soubor majetínských baleťáků s Labutím jezerem.
K divákům promluvilo oživlé kvarteto stuh,
úspěch sklidil i pěvecký soubor majetínských fotbalistů.
V odpoledních hodinách byli na společnou obecní oslavu pozváni občané, protože právě oni měli
velkou zásluhu na zisku ZLATÉ STUHY. Tentokrát získala obec finanční odměnu 500 000 Kč
a samozřejmě postup do celostátního kola. Zde
jsme již další ocenění nezískali. Vesnicí roku se
stala obec Bořetice z Jihomoravského kraje.
Naše obec se stala první vesnicí v České republice,
která získala všechny čtyři stuhy.
V pozdějších ročnících byla soutěž rozšířena
o oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a v roce 2010 o duhovou stuhu –
„Cenu naděje pro živý venkov“, která je udílena
za místní spolkový život. Záštitu nad touto cenou
převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová
aktivita místních spolků a zájmových sdružení.
Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury a společenského života.
DUHOVOU STUHU získala naše obec v roce
2011.
Děkujeme všem místním spolkům, občanům, zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu, kteří
přispěli k výborným výsledkům naší obce v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje.

Zelená stuha 2002
Modrá stuha 2004
Duhová stuha 2011
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Informace obecního úřadu 2012
Starostka obce: Miroslava Zavadilová
1. místostarosta obce: Ing. Vojtěch Dostál
2. místostarosta obce: Radovan Koutný
Zaměstnanci OÚ:
Účetní: Miloslava Krkošková
Referentka: Ludmila Dostálová
Administrativní pracovnice a kronikářka obce:
Naděžda Skopalová
Správce koupaliště a sauny: Lukáš Gregůrek
Pracovníci údržby obce:
Ing. Vojtěch Dostál, Jan Ministr
Uklízečka a správkyně
Domu s pečovatelskou službou: Pavlína Pivcová
Pracovník údržby ČOV: Petr Otáhal
Knihovnice: Marie Hanáková
Složení komisí a výborů
při Obecním úřadě v Majetíně
Finanční výbor:
předseda Pavel Jančík, členové Ing. Pavel Čechák,
Vlasta Dvořáková
Kontrolní výbor: předsedkyně Kateřina Sléhová,
členové Eva Bednáříková, Olga Ludrovská
Komise sociální: předsedkyně Anna Sléhová, čle17

nové Eva Bednáříková, Mgr. Monika Mikešová
Komise stavební: předseda Ing. Lubomír Šmída,
členové Radovan Koutný, Bořivoj Kovář, Jiří Vitoslavský, Martin Baďura
Komise školská a kulturní: předsedkyně Marta
Havránková, členové Jitka Koutná, Jiřina Daňková, Naděžda Skopalová, Marcela Vaculková, Šárka
Otáhalová, Lenka Hříbková, Marie Pivcová, Jaroslava Dočkalová, Dagmar Konečná

MÍSTNÍ POPLATKY (v Kč)

Rok

Stočné

Pes

Komunální
odpad

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

230

50

40 (1 lístek)

299

50

40 (1 lístek)

299

100

230

299

100

272

299

100

310

299

100

340

299

100

340

460

100

360

506

100

390

Základní škola
a mateřská škola Majetín
Do roku 1842 se vyučovalo ve staré škole na
č. p. 78. Tato budova pro velký počet žáků nevyhovovala, proto byla postavena na severním konci obce škola nová, která měla tehdy asi 100 žáků.
Jako učitel v Majetíně působil od roku 1825 grygovský rodák Jakub Slaměník. Kromě učírny zde byl
i byt pro učitele. Roční příjmy učitele a spolusprávce školy vycházely z odvodu za jedno dítě
z I. (1,5 krejcarů) a II. třídy (2 krejcary), což (po
odečtení chudobných dítek) činilo 65 zlatých
a 48 krejcarů. Dále dostával 70 zlatých 40 krejcarů z příspěvku normálního školního fondu, takže si za rok učení vydělal 136 zlatých 40 krejcarů. Dále učitel od rodičů dostával chléb, od obce
otop a od tovačovského panství 2 kopy otýpek
a dva sáhy dřeva. Počet žáků postupně rostl. Na
začátku 20. století bylo v každé rodině hodně dětí,
školu navštěvovalo najednou až 250 žáků.
Průběh stavebních úprav budovy
školy od roku 1906
1906 – ve škole zřízeny 4 třídy,
1961–1969 – výměna oken, dvoubarevná fasáda,
před školou nová kanalizace, výměna okapových
žlabů, parkety ve třídách, nová kanalizace ze škol-

ního dvora, výměna dveří a úprava chodby a schodiště, vydláždění chodníku kolem školy, nové parkety v kanceláři, výměna špatných krovů, výměna
střešní krytiny na celé budově, instalace ústředního topení,
1970–1978 – úprava školní zahrádky, výměna
elektrického vedení, instalace zářivek do tříd, výměna okapových žlabů a střešní krytiny, oprava
sociálního zařízení, odhalení pamětní desky učitelům Ladislavu Lovečkovi a Karlu Musilovi, kteří zemřeli během II. světové války,
1994–1997 – generální oprava sociálního zařízení,
zrušení kotelny na uhlí a zprovoznění plynové kotelny pro ZŠ a MŠ, plastové okno v ředitelně, nová
školní jídelna, výměna hlavních dveří za plastové,
2001–2009 – oprava školy – plastová okna, izolace proti vlhkosti, nová fasáda s nápisem ŠKOLA,
rekonstrukce školní kuchyně a vestavba půdního prostoru MŠ, rozšíření kapacity MŠ na 50 dětí,
menší opravy – nátěr radiátorů, tabule v tělocvičně, výměna obložení ve vstupní chodbě, nové šatny a pro 1.–3. třídu nové lavice, v MŠ nová kuchyňská linka a rekonstrukce elektroinstalace, vymalování celé budovy školy, výměna linolea v šatně, venkovní úpravy kolem školy, vybudování
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nové úklidové místnosti, oprava schodiště a oprava parket v tělocvičně, vymalování jídelny a výměna plynových kotlů pro ZŠ a MŠ,
2010–2011 – výměna oken a dveří v jídelně a v kotelně, oprava další části elektroinstalace a oprava
starých rozvodů vody, elektroinstalace počítačové učebny, oprava další části elektroinstalace MŠ
a oprava další části starých rozvodů vody, výměna
oken a dveří v jídelně a šatně MŠ,
plány do budoucna – oprava střechy ZŠ v horizontu 2–3 let a současná realizace projektu vybudování multimediální učebny v půdním prostoru ZŠ
– společně se šatnou, sociálním zařízením a novým schodištěm na základě již zpracovaného projektu (dotace z EU).
ZŠ a MŠ Majetín od roku 2003
1. 1. 2003 došlo k velké změně, a to ke sloučení
ZŠ a MŠ do jedné rozpočtové organizace s názvem
Základní škola Majetín, okres Olomouc, příspěvková organizace. Zahrnovala tyto části: ZŠ, MŠ,
školní družinu a školní jídelnu. Naše základní
škola má od 1. 10. 2005 nový název Základní škola
a mateřská škola Majetín, příspěvková organizace. Od 1. 9. 2007 se v 1. třídě školy začalo vyučovat
podle vlastního školního vzdělávacího programu
s názvem Škola hrou. Majetínská škola je podle výsledků přijímacích řízení velmi úspěšná základní škola. Řada dětí po absolvování majetínské školy nastupuje na gymnázia a jazykové školy.
Učitel F. Rokyta s žáky 1969
Učitel K. Musil (ředitel in memoriam) s žáky 1941
Ředitel O. Sedláček s žákem (V. Dostál) 1971
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Akce školy podle kalendáře
Září – návštěva filmového představení v Brodku
u Přerova, odpoledne u koní, akce Světluška, barevný den, kreslení na asfalt, zahájení činnosti
kroužků – výtvarný, dramatický, flétna, doučovací, sportovní, Majetínek, jóga, taneční, počítačový,
21. 9. – Mezinárodní den míru – vysaď strom pro
mír
Říjen – sběr papíru ve spolupráci se SRPŠ, divadelní představení, vítání občánků – příprava kulturního vystoupení, podzimní dílna + svátek dýní
ve spolupráci se SRPŠ, sportovní den
Listopad – třídní schůzky, maňáskové divadlo, výrobky na vánoční výstavu, recitační a pěvecká soutěž, country bál pro děti i pro dospělé ve spolupráci se školskou a kulturní komisí
Prosinec – příprava vánoční besídky, vánoční dílna pro děti a rodiče, zhotovení upomínkových
předmětů na zápis dětí do první třídy, beseda
Učitelský sbor 1975/1976 – I. Vildomcová, O. Sedláček, J. Brázdová
Zahájení školního roku 2011/2012
Školní rok 1973/1974
Zahájení školního roku 1971/1972
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s důchodci – příprava kulturního pořadu, výchovný koncert, vánoční besídka, výroba ručního papíru – ekologická výchova, výroba dárků pro rodiče,
sauna pro školní družinu
Leden – jednodenní zimní pobyt v přírodě, třídní schůzky, ekologická výchova – třídění odpadu, zdobení nádob, barevný den, plavecký výcvik
žáků 2. a 3. ročníku
Únor – plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku, výtvarná soutěž „Děti, pozor, červená“, Den zdraví:
výlet, bazén, výtvarná soutěž, výrobky z odpadků
+ módní přehlídka
Březen – ples SRPŠ – výzdoba, vycházka do přírodní rezervace – ochrana přírody, vynášení Moreny, vítání jara, strom mašličkovník, Divadlo
hudby Olomouc, výrobky na velikonoční výstavu,
den knihy (knihovna), projekt Velikonoce (tři etapy – shromažďování informací, písemné zpracování, prezentace)
Dětský den 1963
Olympiáda dětí MŠ 2010/2011
Výlet dětí MŠ do ZOO 2010/2011
Výlet dětí ZŠ na Radhošť 1960
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Duben – sběr léčivých bylin, dopravní a cyklistická soutěž, beseda s příslušníkem policie, projekt
Bezpečnost dětí v silničním provozu, Noc s Andersenem, 22. 4. Den Země – úklid prostranství
v obci, sběr papíru ve spolupráci se SRPŠ
Květen – dopravní výchova, sběr léčivých bylin,
divadelní představení, den otevřených dveří, Svátek matek – besídka, McDonald Cup – kopaná
Červen – 1. 6. – MDD – projekt Děti dětem, plavecké závody mikroregionu Království, letní den
v přírodě, myslivecká vycházka, školní výlet nebo
škola v přírodě, ekologický den – zapojení do programu obnovy vesnice, soutěž o nejkurióznější nález, vyhodnocení soutěže o Nejlepšího kamaráda
v každé třídě, žáci se samými jedničkami na vysvědčení dostávají od paní starostky 10 volných
vstupenek na koupaliště, loučení se školním rokem – přespání pod stanem, Plaváčkův trojboj
Besídka k MDŽ 1977
Besídka k MDŽ 1977
Besídka k MDŽ 1977
Besídka ke Dni matek 2010
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SRPŠ – sdružení rodičů a přátel školy
Každým rokem pořádá řadu akcí věnovaných nejen dětem, ale i jejich rodičům. Jsou to například:
svátek dýní, dětský karneval, společenský ples,
sběr papíru. Podílí se také na akcích, které pořádá školská a kulturní komise – např. indiánský
běh, zimní olympiáda, plavecká olympiáda, pálení čarodějnic. SRPŠ pravidelně hradí našim dětem např. vstupné do divadla a kina, financuje nákup odměn na soutěže, mikulášských balíčků, společných dárků k Vánocům a hradí dopravu žáků
naší školy na výuku plavání do Přerova a na školu
v přírodě. Členové SRPŠ připravují a pořádají
akce ve svém volném čase.

Svátek dýní 2010
Dětský karneval 2012
Divadelní kroužek 1962
Divadelní kroužek 2007
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Vyučující a zaměstnanci školy
v letech 2002–2012
Školní rok 2002/2003 – ZŠ: 1. tř. František Rokyta – ředitel školy, 2. a 3. tř. Petra Barveníčková,
4. a 5. tř. Marie Jemelková, ŠD: Iva Nakládalová,
Kamila Kameníková, školnice: Jaroslava Kolečářová, topič: Jan Ministr, ŠJ: vedoucí: Jitka Dvorská,
kuchařka: Ludmila Baďurová, pracovnice provozu: Lenka Nováková, Eva Bednáříková, SRPŠ pracovalo pod vedením Jitky Koutné. Na konci školního roku 2002/2003 odešel do důchodu František
Rokyta, který byl ředitelem ZŠ od roku 1990. Jeho
předchůdce – legendární ředitel Oldřich Sedláček
působil na majetínské škole 34 let (1956–1990).
Školní rok 2003/2004 – ZŠ: změna – 1. tř. Jiřina Daňková – ředitelka školy, 2. a 3. tř. Petra Barveníčková,
4. a 5. tř. Marie Jemelková, ŠD: Kamila Kameníková, asistent pedagoga: Antonín Pernica, školnice:
Učitelka MŠ R. Římská a ředitelka MŠ M. Brázdová s dětmi 1977
Učitelka MŠ M. Vitoslavská a ředitelka MŠ M. Brázdová s dětmi 2005
MŠ 2012
Loučení s předškoláky 2010, učitelka M. Gärtnerová
Zleva: D. Zámorský, L. Davidová, F. Dvorský, P. Dvořák, D. Hradil, J. Studená,
V. Kolomazník, A. Kalová, N. Křenková

24

Jaroslava Kolečářová, ŠJ: vedoucí: Jitka Dvorská,
kuchařka: Ludmila Baďurová, pracovnice provozu: Eva Bednáříková, MŠ: učitelky: Marie Brázdová, Marta Vitoslavská, školnice Jana Vojáčková
Školní rok 2004/2005 – ZŠ: změna – ve 2. a 3.
tř. Antonín Pernica, asistentka pedagoga: Marika
Gärtnerová
Školní rok 2005/2006 – ŠJ: změna – vedoucí: Marie Maštalířová, MŠ: změna – učitelky: Marta
Vitoslavská, Marika Gärtnerová
Školní rok 2006/2007 – ZŠ: změna – asistentka
pedagoga Markéta Čecháková a Irena Siefriedová
Školní rok 2007/2008 – ZŠ: změna – asistentka pedagoga Hana Kameníková, ŠJ: změna – kuchařka:
Eva Bednáříková, pracovnice provozu: Lenka Nováková
Školní rok 2008/2009 – ZŠ: změna – asistentka
pedagoga Kristýna Otáhalová, MŠ: učitelky: MarVystoupení dětí MŠ na vánoční besídce seniorů 2011
Karneval v MŠ 2010
Den princů a princezen v MŠ 2011
Andělský den v ZŠ 2011
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ta Vitoslavská, Marika Gärtnerová, Hana Kameníková
Školní rok 2009/2010 – ZŠ: změna – 2. a 3. tř. Markéta Čecháková, asistentka pedagoga Jana Prečanová, Marta Vitoslavská, MŠ: učitelky: Veronika
Ronzová, Marika Gärtnerová, Hana Kameníková
Školní rok 2010/2011 – ZŠ: změna – 2. a 3. tř.
Hana Žůrková, asistentka pedagoga Pavla Hlavinková, SRPŠ pracovalo pod vedením Mgr. Martiny
Friedlové
Školní rok 2011/2012 – ZŠ: změna – ŠD: Mgr.
Eva Školoudová, asistentka pedagoga Jana Francišková, Marta Grulichová, MŠ: učitelky: Veronika Ronzová, Dagmar Dvorská, Hana Kameníková,
školnice: Vladana Drábková

Děti ZŠ v Praze – křest knihy Města a obce očima dětí 2010
Vynášení Moreny 2010
Plaváčkův trojboj 2008
Škola v přírodě, Žďárský potok u Rýmařova 2009
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Počty žáků v MŠ a ZŠ v r. 2011/2012 – ZŠ celkem 51,
z toho 27 chlapců a 24 dívek, v MŠ celkem 37 dětí,
20 chlapců a 17 dívek.

Žáci a zaměstnanci školy 2011/2012
Loučení s páťáky 2010/2011, J. Daňková, T. Janoušek, L. Habáň, M. Jemelková,
D. Kaláb, L. Koupil, M. Zavadilová
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Školská a kulturní
komise při OÚ Majetín
Školská a kulturní komise při Obecním úřadě
v Majetíně má dlouhodobou tradici, vznikla dávno před sametovou revolucí. V té době bylo v naší
obci více podobných spolků a komisí. Komise spolupracovala například se Svazem žen, Osvětovou
besedou, Českým červeným křížem apod. V roce
2006 se školská a kulturní komise rozšířila o spolek pro občanské záležitosti, který má na starosti vítání občánků, významná výročí svateb a narození.
Školská a kulturní komise se stala nedílnou součástí společenského života naší obce. Snaží se
vyvíjet pestrou činnost po celý rok, organizuje
akce nejen pro děti, ale i pro dospělé. Mezi tradiční akce patří sportovní a výtvarné soutěže,
pálení čarodějnic, drakiáda, petanque pro děti
i dospělé, divadelní představení, vánoční a velikonoční výstavy nebo vánoční posezení seniorů.
Členky komise také pomáhají organizovat tradiční neckiádu, Královský triatlon, cyklovýlet mikroregionu Dolek, rozsvícení vánočního stromu na
návsi a zpívání koled u kostela. V roce 2012 komisi řídí paní Marta Havránková.

Drakiáda na fotbalovém hřišti 2011
Drakiáda na fotbalovém hřišti 2011
Turnaj v petanque ve dvoře DPS 2011
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Vánoční výstava v sokolovně
Vystoupení souboru Majetínek na vánoční výstavě 2011
Velikonoční výstava v ZŠ

29

Obecní oslavy
Obecní oslavy v roce 2002
725 let od první písemné zmínky o obci Majetín,
110 let od založení SDH Majetín, 70 let činnosti TJ Sokol Majetín, oddíl kopané, získání zelené
stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku
To byly hlavní důvody velkých obecních oslav,
které v rámci hodových oslav obce zahájil koncert
dechové kapely Věrovanka dne 5. července 2002
odpoledne v parčíku u kašny. Poté se všichni přítomní přesunuli do areálu za saunou slavnostním
průvodem v čele s hasiči, kteří nesli státní a obecní prapor. Zde byl připraven bohatý program. Po
úvodním vystoupení Věrovanky následoval proslov starosty obce Ing. Mojmíra Dočkala. Po něm
byli oceněni pamětními listy občané, kteří dlouhá léta pracovali pro naši obec. Byli to Ludvík Nakládal a Antonín Zmrzlík za práci ve Sboru dobrovolných hasičů, Antonín Fišer a Josef Čechák
st. za práci v TJ Sokol Majetín, František Kubes
– dlouholetý předseda Místního národního výboru in memoriam (pamětní list převzala manželka
Věra Kubesová), Josef Zgažar – dlouholetý kronikář, manželé Vladimír a Jarmila Studení za práci v místní farnosti, Oldřich Sedláček – dlouholetý ředitel základní školy, Růžena Římská – dlouholetá ředitelka mateřské školy a Miloslav Baďura
jako spoluautor publikace o obci. Všem oceněným
i dalším aktivním spoluobčanům bylo vysloveno
poděkování za pomoc při rozvoji obce.

Známý imitátor Václav Faltus pokřtil novou ucelenou publikaci o historii a současnosti Majetína. Následovalo jeho vystoupení, ve kterém k občanům Majetína jeho ústy promluvila řada politiků, herců a zpěváků. Překvapením pro všechny přítomné byla ukázka odvážné letecké akrobacie dvou majetínských občanů Richarda Ponížila
a Vratislava Luži. Pak divákům zatančily a zazpívaly národopisné soubory Týnečáci z Velkého Týnce a Turiec z Martina. Zpestřením bylo vystoupení mažoretek z Hranic na Moravě. K oslavám patřily i další aktivity. Dopoledne to byla slavnostní mše svatá, večer taneční zábava s ohňostrojem,
v sobotu 6. července sportovní odpoledne na hřišti
kopané s ukázkou požárního útoku místních mladých hasičů. V základní škole byla k vidění i výstava o činnosti místních spolků a sdružení a u sokolovny pouťové atrakce.

Obecní oslavy v roce 2007
730 let od první písemné zmínky o obci Majetín,
115 let od založení SDH Majetín, 75 let činnosti
TJ Sokol Majetín, oddíl kopané
Oslavy začaly první hodový den 5. července 2007
v areálu za saunou. Po proslovu starostky obce Miroslavy Zavadilové následoval kulturní program.
Hlavním hostem byl zpěvák Pavel Novák, který zazpíval známé hity. Taneční skupina Lola´s
dance předvedla skupinové tance ve stylu hip hop
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a disko show, nechybělo ani country vystoupení
Báječných ženských a Majetínské lidové muziky.
V rámci oslav Sboru dobrovolných hasičů probíhala na fotbalovém hřišti soutěž s historickou stříkačkou, hašení opravdového ohně a ukázka profesionální výbavy hasičů Olomouckého kraje.
Oddíl kopané uspořádal ke svému výročí v místní sokolovně obsáhlou výstavku fotografií a vydal krásnou knižní publikaci zachycující činnost
fotbalového oddílu od jeho vzniku až po současnost. Byly uspořádány slavnostní fotbalové turnaje, které opět přilákaly spoustu příznivců.
Na rybníku Hliník probíhal 4. ročník oblíbené hodové neckiády. Členové občanské sdružení Koník
dětem i dospělým pro radost vozili děti na koních.

Ing. M. Dočkal, M. Vitoslavská, Ing. V. Dostál na oslavách obce 2002
Soutěž s historickou stříkačkou 2007
Oslavy obce 2007
Zpěvák P. Novák a děti z Lola´s dance na oslavách obce 2007
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Hodové oslavy
Hodové oslavy jsou v naší obci spjaty se svátkem sv. Cyrila a Metoděje dne 5. července. Oslavy vždy probíhají několik dní. Na jejich organizačním zajištění se podílí členové místních spolků, zaměstnanci obecního úřadu a ochotní spoluobčané. Sbor dobrovolných hasičů organizuje tradiční hodové zábavy v areálu za saunou, Tělovýchovná jednota Sokol zajišťuje hodové fotbalové
turnaje na fotbalovém hřišti a členové občanského
sdružení Koník dětem i dospělým pro radost vozí
děti na koních. Všichni se podílí také na organizaci neckiády, která se pořádá na rybníku Hliník
už od roku 2004. Úžasná plavidla vždy překvapí
svým originálním nápadem, atraktivitou.
Hlavní postavou neckiády bývá majetínský hastrmánek Ladinek, který si občas pozve své rodinné
příslušníky, tatínka Frantíka nebo strýčka Františka. Společně úžasně vládnou ostrůvku, kde
hostí nejenom posádky plavidel, ale také odvážné
chodce přes „Majetínskou lávku“.
Vůbec prvním vítězem této soutěže se stalo plavidlo „Plovoucí trabant“, a to v konkurenci dalších
16 plavidel. V roce 2007 zvítězilo plavidlo s názvem „Mara, Marč a Evik – ať je léto nebo zima,
Vánoce jsou vždycky prima“, na druhém místě
byla „Noemova archa“ a třetí skončila „Mořská
panna na mušli“. V roce 2008 byly při neckiádě
využity krásné pohádkové kulisy z kácení máje.
První neckiáda (2004)
Neckiáda 2006
Účastníci neckiády 2008
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Všech 16 plavidel mohlo navštívit dračí sluj, pařezovou chaloupku, babu Jagu v domečku na kuří
noze a další. V roce 2009 zvítězilo plavidlo s názvem „Sandokan a tygři z Mompračemu“, na druhém místě byly „Divoké kočky z Návsi“ a na místě třetím bojová loď „Mayróra“. Diváky pobavila zejména bitva mezi Sandokanem a námořníky
z Mayróry. Loď Mayróra šla sice ke dnu, ale i Sandokan utržil řadu šrámů při odvážném skoku na
nepřítelovu loď. V dětské kategorii zvítězilo plavidlo „Pivníci“.
V roce 2010 soutěžilo celkem 11 plavidel. Za vítěze v kategorii dětí porota vybrala plavidlo s názvem „Černá perla“, v kategorii dospělých zvítězilo plavidlo s názvem „Tučňáci“.
V roce 2011 probíhal v rámci neckiády i historicky I. sjezd vodníků na Moravě. Sjezdu se zúčastnilo více než 50 malých i dospělých vodníků. Někteří se dostavili i s plavidly, jiní se přijeli jen tak pobavit a užít si krásné letní odpoledne v Majetíně.
V soutěži „O nejstaršího vodníka“ zvítězil vodník
Frantík (ročník narození 1939), nejmladším vodníčkem se stal Pája (narozen 4. 4. 2011). I tentokrát probíhala soutěž o nejlepší plavidla. V kategorii dospělých si pro 1. místo připluli „Vodouch,
Voděnky a nepolapitelný tuňák“, na 2. místě byl
„Vodník Čepeček“ a na 3. místě bylo plavidlo s názvem „Zip a Cip“. V dětské kategorii byla nejlepší
„Vodníčata“, na 2. místě se umístili „Vodníci z Afriky“ a na 3. místě „Vodník Česílko“.
Vítězné plavidlo 2008
Neckiáda 2009
Vítězové neckiády 2010
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Doprovodný program hodových oslav bývá každoročně různorodý. Je to například vystoupení dechové kapely, cimbálové muziky či folklorního
souboru Majetínek v areálu za saunou nebo koncert duchovní hudby ve farním kostele. Na neckiádě mají děti i dospělí možnost zúčastnit se soutěží s rybářskou nebo vodnickou tématikou, proběhla i ukázka plavby modelů na dálkové ovládání
a tradicí se stala také zábava u rybníka. S tanečním
vystoupením se předvedly Báječný ženský z Majetína i taneční skupina z Mexika. Občané mají během hodů také možnost shlédnout výstavu fotografií nebo filmů ze života obce. U rybníka bývají
prodejní stánky, u sokolovny kolotoče a střelnice.

Vystoupení souboru Majetínek a cimbálové muziky Tož tak na hodových oslavách
2010
Pohádkové kulisy na rybníku 2008
Taneční soubor z Mexika na neckiádě 2011
Kolotoče na hřišti u sokolovny
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Pozdrav od hastrmanů
Na suchu i ve vodě buďte v dobré náladě.
Tady, tady na rybníku na Hliníku
máme dnesky pěkný den,
to se pěkně napijem.
A to proto, že to spěchá,
neckiáda už nás čeká.
A to heslo 3x zdar,
to vás vítá hastrman.
Máme dneska v Hliníku
pěkný párek vodníků,
hastrmánek Ladinek,
Frantík jeho tatínek.
Neckiádu zahájíme,
pak se trochu vyválíme.
Teď vyplujte na vodu,
zahajte tu pohodu.
Na ostrůvku hastrmani
dostanete od nich dary.
Užijte si jako páni,
to vás zdraví hastrmani.
Neckiádě 3x zdar
připluj na ostrůvek k nám!
Nejstarší majetínští hastrmani 2011
Vodník Česílko 2011
Hastrmánek Ladinek
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Kácení máje
Z kroniky
Před prvním květnem byly každoročně konány
přípravy na stavění máje. Některý místní spolek
koupil v lese pořádný dlouhý strom a dovezl jej
do obce. Členové oloupali kůru a den před 1. květnem se máj stavěl za značné účasti mládeže. Máj
však musel být až do slavnosti kácení hlídán, neboť se stávalo, že přišli v noci mládenci ze sousední obce nebo i místní, avšak z jiného spolku, máj
podřezali a někdy i odvezli, což byla velká ostuda.
I v naší obci byl podřezán máj stojící před domem č. p. 65. Máj byl hlídán, avšak sotva hlídači odešli od něj asi 300 m, máj spadl podřezán.
Také máj stojící u sochy sv. Floriána byl shozen,
a to tak nešťastně, že poškodil štít domku č. p. 156.
Oba shozené máje měli na svědomí místní mládenci. Ovšem i majetínští konali výpravy na shození máje do okolních vesnic. Naposledy shodili
a ukradli máj v Přestavlkách, a to den před kácením. Odnesli jej do Majetína. Když četníci začali případ vyšetřovat, tak jej zaorali u Procházků č. p. 11.
Po postavení máje se za 2 až 3 týdny konalo slavnostní kácení máje. Probíhalo vždy v neděli odpoledne. Průvod s hudbou v čele prošel celou vesnicí. Bývala to hezká podívaná. V průvodě šli nejen
krojovaní Hanáci a Hanačky, ale také různé maškary – židi, drvaři, cikánky, policajti, hajný, i jiné
veselé figuríny, například muž v koši nesen starou
bábou a podobně.
U máje nejprve drvaři zasedli ke kartám, židé se

hádali o délce a ceně máje, pletli se do toho policajti, cikánky vybíraly vstupné do pokladniček
a ostatní maškary bavily přihlížející. Kácení máje
se dříve zúčastnila téměř celá vesnice. Pak dřevorubci začali dřevěnými sekyrami podsekávat máj
a současně jej povytahovali ze země. Když bylo
vstupné vybráno a bylo též vidět, že máj spadne, rychle se židé dohodli na ceně. Myslivec při
pádu máje vystřelil, přiběhla krojovaná děvčata
s ověnčenou jedličkou a pak se již řadil průvod.
Za děvčaty s jedličkou šla hudba, maškary, mládež a ostatní občané. Vše se ubíralo do hostince
nebo na některou zahradu, kde se konala taneční
zábava. Nejdéle stavěli májku hasiči, při slavnosti
měli již jednotliví členové požárního sboru vyhrazeny svoje funkce. Například dlouholetými drvaři
byli: Kameník Jakub č. p. 76, Otáhal Jan č. p. 156,
Kovář Vilém č. p. 110, policajty: Drkula František
č. p. 48 a Blaťák Štěpán č. p. 207, židy vždy velmi
vtipně hráli Zdráhal Josef č. p. 124 a Hruška Josef,
který bydlel v Brodku u Přerova a později v Majetíně č. p. 176. Nezbytným organizátorem však byl
Doubravský František č. p. 165.
V kácení máje se pokračovalo ještě po druhé světové válce. Jeden z posledních májů byl postavený v JZD a pak se kácení přesunulo do ulice Novostavby, kde si místní občané začali dělat kácení máje sami. Díky nim nebyla tato tradice nikdy
přerušena. Každý rok průvod masek prošel celou
obcí a zval všechny občany do ulice Novostavby
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na hezkou podívanou, kde nechybělo občerstvení
ani taneční zábava.
Tradice kácení máje pro celou vesnici byla v naší
obci obnovena v roce 1998. Začátkem května se
domluvila parta lidí a postavila na návsi májku.
Poslední sobotu v květnu se pak pořádalo kácení
máje. Nejprve akce probíhala v doprovodu několika desítek maškar, které u májky předvedly scénku a májku skácely. Postupně se do akce zapojovalo stále více nadšenců, kteří umí pobavit sebe, ale
i ostatní spoluobčany.
V roce 2003 byla u májky sehrána první divadelní
scénka, jejíž děj se odehrával ve 14. století v obci
Majetín. Vesnická chasa se dohodne, že jako každý rok i letos skácí postavenou májku ve středu
obce. Při této vzácné příležitosti se zároveň koná
svatba kováře Janka (Ing. V. Dostál) a děvečky
Aničky (Ing. P. Čechák). Vlastní dřevo na májku
bylo pořízeno bez povolení v panském lese, který
patří Unkovi z Majetína. Po svolání celé vesnice
k májce začne příprava celé svatby a kácení májky. Znenadání se objeví vladyka Unka (J. Pivec
ml.) se zbrojnoši a dožaduje se zaplacení dřeva za
májku a zahajuje její skácení. Při potyčce dojde
ke zranění několika osob, které musí být ošetřeny
místními bylinkářkami. Nakonec dojde ke shodě
mezi Unkem a chasou. Unkovi je nabídnuto právo první noci s nevěstou. Vladyka po dlouhém váhání souhlasí. Unka vydá souhlas ke skácení májky. Až poté je mu ukázána nevěsta. Po spatření šeredné nevěsty se Unka chytá za hlavu a zuří. ZbyKácení máje v ulici Novostavby 70. léta 20. st.
Kácení máje v ulici Novostavby 50. léta 20. st.
Kácení máje v ulici Mlýnská 60. léta 20. st.

37

tek postav se směje a pod vedením Janka započne
kácení májky.
V roce 2004 se stal Majetín osadou kmene Maječačů, probíhalo kácení máje podle Karla Maye.
Píše se rok 1865. Vláda bílých (mikroregion Království) rozhodla o stavbě dráhy pro železné oře
(cyklostezka). Děj začíná vyměřováním trasy sever – jih přes území Maječačů v malé indiánské
vesničce. Je klidné sobotní odpoledne. Ve vesnici
sedí náčelník Bolavá noha, šaman kmene Maječačů Fata Morgana, indiánští bojovníci, ženy, stařeny a děti. Bojovníci kouří dýmky, popřípadě opravují zbraně. Jsou pomalováni válečnými barvami. Oheň hoří, všichni mlčí. Přichází skupina zeměměřičů, dva asistenti natahují provaz, vyměřují stavbu. Doprovodnou družinu tvoří pistolníci a asistentka Patricie Podržtyčková se stavebními plány. Hlavní zeměměřič hlasitě vede asistenty. Při natahování je provaz veden nad hlavou náčelníka, a to těsně vedle ohně a týpí. Po natažení
provazu náčelník spustí bojový pokřik a indiánští
bojovníci se zvedají. Po dialogu náčelníka se zeměměřičem útočí na pistolníky. Probíhá potyčka.
Indiánští bojovníci, zeměměřiči a pistolníci bojují. Šaman se zmocní asistentky. Jeden z pistolníků prchá a křičí na šerifa o pomoc. Zeměměřič je
zajat a přivázán ke kůlu (k májce). Asistentka je
v zajetí šamana. Ostatní jsou pobiti a leží mrtvi se
šípy, sekerami a oštěpy v těle. Celá indiánská vesnice tančí kolem mučednického kůlu bojový vítězObecní kácení máje 1999
Scénka u májky 2003
Vystoupení dětí ZŠ na kácení máje 2004
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ný tanec s indiánskými pokřiky.
S několika výstřely přichází skupina pistolníků
barových tanečnic s prodavačem lihovin a šerifem
do indiánské vesnice. Probíhá smlouvání mezi
šerifem a náčelníkem. Náčelník souhlasí s vedením dráhy přes území Maječačů výměnou za několik litrů ohnivé vody a barových tanečnic. Dochází k výměně. Bojovníci si rozebírají tanečnice a whisky, respektive slivovici. Hlavní zeměměřič je osvobozen od mučednického kůlu. Náčelník
dává souhlas ke skácení totemu, který stojí v cestě dráhy. Po uzavření míru všichni otevírají láhve
ohnivé vody a tančí, radostí zpívají. Májka se kácí.
Již tradiční kácení máje proběhlo v roce 2005 pod
názvem I. olympijácké hry. Velmi bohatá účast,
barevné rozlišení uličních družstev, olympijácká
vlajka a oheň, transparenty, hesla a nadlidské výkony, na to se nezapomíná. Sraz všech účastníků
byl na fotbalovém hřišti, odkud šel průvod přes
celou obec. V areálu sokolovny měli zástupci každé ulice svůj stan či stánek, kde nabízeli drobné
pozornosti návštěvníkům. Někteří měli i své talismany, například ulice Za Humny předvedla svého „živého“ draka. Uskutečnily se soutěže v přetahování lanem, trojspřežení, chůze na chůdách,
jízda s bryčkou a hod měchem. Barevné rozlišení triček soutěžících: Ulice Náves – zelená, Novostavby – bílá, Berčíkov – tmavě červená, U Sokolovny – šedá, Mlýnská a Za Humny – modrá, Staromajetínská – žlutá, Lipová – červená, Kokorská
Scénka u májky 2004
Průvod obcí k sokolovně 2005
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– modrá, Na Chmelnici – oranžová. Celá vesnice při této akci táhla za jeden provaz a všechny ulice byly zastoupeny velkým množstvím účastníků.
Při příležitosti kácení máje navštívila v roce 2006
naši obec mezinárodní delegace s devíti delegáty,
zástupci národů z celého světa, kteří byli zároveň
hodnotitelskou komisí. Cílem jejich návštěvy bylo
ověřit úroveň a kvalitu společenského, kulturního
a sportovního života v obci. Naši hosté se totiž dozvěděli, že Majetín získal již 4 stuhy v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje, a to včetně stuhy
zlaté. Delegáti byli ubytováni v jednotlivých ulicích, kde dostali jídlo, pití a vše potřebné. V ulici Staromajetínská bydlel Kukulan Kuningas z Eskymáckova, v ulici Za Humny Fernando Ramiréz
z Mexika, v ulici Na Chmelnici Anil Kumar Kamendi z Indie, v ulici U Sokolovny Pjótr Bobrov
Babuškin z Ruska, v ulici Náves Egypťanka a Fučimi Navaja z Japonska, v ulici Kokorská náčelník kmene Kokorači z ostrova Kokomerika, v ulici Lipová černoška Bambuča ze Zimbabwe, v ulici Berčíkov Ander Jergal ze Slovenska a v ulici Novostavby Jony Wolker ze Skotska a ulice Mlýnská hostila Hanačku, předsedkyni delegace Mařu
Skópilovó z Náměšťa na Hané v České republice.
Při svém představení na pódiu všichni zahraniční hosté hýřili vtipem a sklízeli bouřlivé ovace publika. K dobré náladě si diváci a účinkující zazpívali písničku Andulko Šafářova. Potom už předsedkyně komise a vedoucí delegace Hanačka povoScénka u májky 2006
Vystoupení ulice U Sokolovny 2006
Vystoupení ulice Za Humny 2006
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lila pokácení máje. Program pokračoval na hřišti u sokolovny. Každá ulice předvedla své nacvičené vystoupení. Viděli jsme cvičení rodičů s dětmi, vystoupení skupiny Kučerovci, scénku na motivy pohádky Aladinova lampa, pohádku o Mrazíkovi, břišní tanec a Kleopatru, tanec kankán, hranou písničku s deseti malými černoušky a klauna s panem ředitelem cirkusu. Všechna vystoupení se líbila a vděční diváci nadšeně tleskali špičkovým hereckým výkonům.
Kácení máje v roce 2007 bylo věnováno starým
pověstem majetínským. V parčíku u kašny byla
odehrána scénka „Dívčí válka“. Děj se odehrává
u řeky Kokůrky, kam odvedl praotec Mogeta svůj
lid. Našli zde úrodnou půdu a spoustu zvířat. Postavili si vlastní hrad zvaný Vyšehrad – Majetínský hrad. Když Mogeta onemocněl, nastalo bezvládí, družina se poflakovala, byly roztržky. Starší rodu poradil, aby vládu převzala žena, jedna
z dcer zemana Stopy. A tak všemu majetínskému
lidu začala vládnout kněžna Ibuše. Ale to se brzy
přestalo líbit některým mužům. Prvním odvážlivcem, který vystoupil proti kněžně a hrozil mečem
všem ženám, byl Ctirad. Ženy se nevzdaly a začaly
si pro obranu budovat vlastní hrad s názvem Děvín. Dívky v boji porazily muže a zajatce Ctirada
přivázali k májce na Děvíně. Dívky v čele s Vlastou pokračovaly v boji o Vyšehrad. Nežli však dorazily k hradbám, hnali se k nim vstříc muži lačni
krvavé pomsty. Muži neušetřili ani jedinou boScénka u májky 2007
Průvod obcí k sokolovně 2007
Příprava soutěží 2007
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jovnici. Pak osvobodili zajatce, hrad Děvín spálili
a na prach jej rozmetali. Tak skončila dívčí válka
a zase nastal řád a právo.
Průvod účinkujících a diváků přešel do areálu sokolovny, kde ve stylovém oblečení probíhaly hry
a souboje mezi ženami a muži z celé obce. Při tomto kácení máje nepřálo účastníkům počasí, ale nikoho to neodradilo a všichni vydrželi bojovat až do
konce. Každá ulice vymyslela jednu soutěž, například vymodelování Venuše nebo pití zázračné tekutiny (mléka). Porota měla nelehký úkol, protože výsledky mezi muži a ženami byly vyrovnané.
Z pohádky do pohádky, to bylo téma kácení máje
v roce 2008. V každé ulici nacvičili jednu pohádku, ke které si vyrobili potřebné kulisy. Ulice
U Sokolovny – perníkovou chaloupku, ulice Mlýnská - mlýn, ulice Za Humny – draka ve sluji, ulice
Staromajetínská - hrad Brtník, ulice Náves – chaloupku Červené Karkulky, ulice Kokorská – velikou řepu, ulice Na Chmelnici – zámek Šípkové Růženky, ulice Lipová – pařezovou chaloupku.
U májky na návsi probíhal zmatek v pohádkové
říši. Čaroděj Rumburk připevnil na májku svoji
anténu a nažil se změnit průběh pohádek. Nepovedlo se. Pohádkové postavy se nenechaly zmanipulovat a májku i s jeho anténou mu skácely. Originální kulisy byly ještě využity při neckiádě na
rybníku Hliník. Pěknou podívanou nabízely i při
nočním osvětlení během hodových slavností.
Majetínské hry bez hranic aneb člověče, nezlob
Scénka u májky 2008
Průvod obcí do areálu za saunou 2008
Vítězná pohádka O perníkové chaloupce

42

se – tento název neslo kácení máje v roce 2009.
Byl pozván profesionální bavič Petr Jablonský,
který akci zahájil v parčíku u kašny. Prostřednictvím imitátora k nám zavítala spousta populárních osobností z politiky i šoubyznisu. Vzhledem
k deštivému počasí program pokračoval místo
v areálu za saunou v sokolovně. Tam už probíhala
samotná hra ulic. Soutěžící představovali obří figurky z klasické stolní hry a plnili úkoly, které si
vylosovali.
Na prvním místě se umístila ulice Na Chmelnici, na druhém místě ulice Mlýnská a třetí místo
vybojovala ulice Kokorská. Na akci se předvedli také zástupci místních spolků a základní školy, vystoupil oddíl jógy, ženy se cvičebním nářadím, žáci ze školy s tanečním a hudebním vystoupením. K tanci i poslechu hrála místní kapela
Majbend.
V roce 2010 se v Majetíně zpívalo. Zástupci ulic
soutěžili o Majetínského Jarabáka.
Do ulice Mlýnská přijel Michal David, do ulice
Staromajetínská přiletěli letadlem Alexandrovci,
ulici Kokorskou reprezentoval Kokorturbulenc,
ulici Náves Šmoulíci, ulici Lipovou navštívili Petr
Kotvald a Standa Hložek, v ulici U Sokolovny hostovala Marie Clarance.
Po zahájení programu u kašny se kácení máje
ujal maskot tohoto ročníku – pták Jarabák se svými ptáčaty. Po průvodu obcí pokračoval program
v areálu za saunou. Všichni účastníci předvedSoutěž Člověče, nezlob se na kácení máje 2009
Vystoupení oddílu jógy na kácení máje 2009
Průvod obcí do areálu za saunou 2010
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li skvělé výkony. Celebrity zazpívaly své největší hity, Tancem je doprovodily taneční skupiny ze
soutěžících ulic. Nakonec zvítězila ulice Staromajetínská s Alexandrovci.
Jejich vystoupení bylo naprosto dokonalé. Výběr
písničky nemohl být lepší, zpěváci měli armádní
uniformy, tanečníci ruské folklorní kostýmy a sólista zatančil kozáček.
Zahájení kácení máje v roce 2011 proběhlo v parčíku u kašny, kde vystoupil známý zpěvák, šaman a cestovatel Dan Nekonečný alias místostarosta Radovan Koutný. Se svou kapelou Šum svistu zazpíval píseň Jsem bos. Úžasnou show doprovázely skvělé tanečnice a také tančící gorily. Následovalo slavnostní zahájení zimních olympijáckých her, při kterém nechyběly ani originální sliby, které složili zástupci ulic se svými hosty. Do
ulice Staromajetínská přijel italský zpěvák Drupi, ulici Náves podpořila ruská hokejistka Irina
Vystoupení ulice Staromajetínská – Alexandrovci
Vystoupení ulice U Sokolovny – Marie Clarance
Vystoupení ulice Náves – Šmoulíci
Vystoupení ulice Lipová – Holky z naší školky
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Kavaljova, do ulice Lipová přilétla česká včelka
Mája, ulici Kokorskou zastupoval hokejista Eliáš, Na Chmelnici hostovala rychlobruslařka Martina Sáblíková, do Mlýnské přijel brankař Pavelec a ulici U Sokolovny navštívil Jamajka team.
Ke každé správné olympijádě patří také zažehnutí olympijáckého ohně. Ten byl u nás také zajištěn leteckou bezpečnostní přepravou do Ruzyně,
odkud jej do Majetína dopravil běžkař Mirda. Po
skácení máje následoval průvod všech závodníků,
sněhuláků a hostů do areálu za saunou. Pro děti
padaly z nebe cukrlátka, což zajistil pan Král na
paraglidingu. V areálu za saunou čekalo zástupce ulic několik disciplín – závody psích spřežení,
hokej, trojspřežení, biatlon (běžky a střelba z praku) a krasobruslení. Ale soutěže nebyly jen zábavné a recesistické. Byly také fyzicky poměrně náročné a sportovci dali do svých výkonů vše.
Zimní olympiáda 2011 – soutěž psí spřežení
– soutěž v krasobruslení
– soutěž v ledním hokeji
– scénka u májky
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Stavění máje
Stavění máje na hřišti u sokolovny rok 1999
Průvod čarodějnic do areálu za saunou 2009
Čarodějnice 2008
Stavění májky 2011
Nesení májky 2012
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Pálení čarodějnic
Čarodějnice 2010
Zdobení májky 2010
Rej čarodějnic 2010
Příprava pálení papírové čarodějnice a opékání špekáčků 2008
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Velikonoční tradice
Na Květnou neděli 2012
Na Květnou neděli 50. léta 20. st.
Hoši s hrkači 2010
Hoši s pomlázkou 70. léta 20. st.
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Vítání občánků
Vystoupení dětí na vítání občánků 2009
Vítání občánků 2012
Vystoupení dětí na vítání občánků 2003
Vítání občánků 1996
Vítání občánků 1971
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Zimní sporty
Bruslení na hřišti u sokolovny 1980
Bruslení na hřišti u sokolovny 2003
Bruslení na rybníku Veselíčko, nynější koupaliště 1972
Bruslení na rybníku Hliník 2012
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Tříkrálová sbírka
Hokej na rybníku Hliník 2012
Tříkrálová sbírka 2011
Tříkrálová sbírka 2010
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Společně za krásnější
Majetín
Jarní brigády na úklid obce
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Setkání jubilantů
Školní rok 1956/1957, ředitel O. Sedláček
Setkání po 50 letech 2006
Setkání po 55 letech 2011
Setkání šedesátníků 1995
Setkání padesátníků 2008

54

Gratulace k výročí
102letá paní M. Hříbková s rodinou 2008
Zlatá svatba manželů Otáhalových 2011
100letá paní M. Čecháková s dcerou a syny 2000
Diamantová svatba manželů M. a F. Lužových 1960
Zlatá svatba manželů L. a F. Filipčíkových 2012
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Pietní vzpomínka
Hanácký okruh veteránů
Pitení vzpomínka na padlé hrdiny I. a II. sv. války 2011
Hanácký okruh veteránů 2010
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Svatby v obci
Novomanželé M. a E. Šmídovi v Olší 2011
Novomanželé J. a J. Dočkalovi 1972
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Country bál
Děti ze ZŠ na country bále 2010
Děti ze ZŠ a Báječný ženský na country bále 2011
M. Zavadilová a M. Šmídová na country bále 2008
Děti ze ZŠ na country bále 2011
Báječný ženský na country bále 2011
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Indiánský den
Indiánský den v areálu za saunou 2011
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Dům
s pečovatelskou službou
Soutěž o nejchutnější bábovku 2008
Besedování 2010
Příprava občerstvení – Den otevřených dveří 2008 (manželé Hřivnovi)
Vánoční besídka v DPS 2010
Stolní hry s dětmi ze školní družiny 2007
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Mikuláš v obci
Mikuláš s družinou v obci 2003
Mikuláš s družinou v obci 2008
Mikuláš s družinou v sokolovně 2009
Vánoční strom na návsi
Mikuláš s anděly v místním kostele 2011
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Rozsvícení vánočního
stromečku
Majetínské světlušky při rozsvícení stromečku
Mikulášská jízda na koních 2011
Mikuláš u koní 2010

63

Majetín ve zkratce
... z minulosti:
– Mezi popisnými čísly 101 a 102 v předzahrádce
stála zvonice pro osadu Berčíkov, byla patrně dřevěná.
– Za farním kostelem před domem číslo popisné
60 stála kaple zasvěcená sv. Floriánu. Kaple byla
zbořena asi v roce 1865.
– V roce 1847 byl postaven kříž před nynější školou na náklady obce. Kříž sloužil k rozloučení se
zemřelými, kteří potom byli odvezeni k pohřbení
do Kokor.
– V roce 1863 se začala stavět kaple. 12. 7. 1865
byla vysvěcena ke cti Cyrila a Metoděje. Tato kaple se pak v roce 1872 stala farním kostelem.
– 18. 6. 1894 byla nad Majetínem velká bouře.
Blesk uhodil do věže kostela, poškodil trámy, prorazil střechu a sjel nad varhany. Roztříštil mříže
a několik píšťal a pak vnikl nad zpovědnicí do
kostela.
– 19. 5. 1896 vypukl rozsáhlý požár na Berčíkově.
Zničil 12 obytných i hospodářských stavení a zásoby pro dobytek. Nikdo nepřišel o život.
– 5. 4. 1919 byly u kříže u školy zasazeny tři lípy
jako symbol samostatnosti ČSR, a to na počest
T. G. Masaryka, Mistra Jana Husa a J. A. Komenského.
– Do obce se za I. světové války záhadně nevrátili
tři vojáci. Metoděj Šustera – je uveden na památ-

níku padlých jako oběť I. světové války. Po uklidnění situace v SSSR se příbuzným ohlásil – oženil
se v Rusku a zůstal tam. František Doupal – byl na
frontě v Hatiči, tam se také oženil a zůstal v Pilzmu. Do obce zavítal v roce 1956, po 41 letech, vrátil se však zpátky do Polska. Dr. František Minář
– syn bývalého řídícího učitele, byl na srbské frontě, oženil se v Lublani a víc se do obce nevrátil.
... ze současnosti:
– 5. 7. 2007 na oslavy 730. výročí od první zmínky o naší obci přijal pozvání poslanec Parlamentu České republiky Ing. Jindřich Valouch a 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel
Horák.
– Obraz z roku 1935 namalovaný Jaroslavem Kučerou z Majetína zdobí zasedací místnost obecního úřadu. V roce 2008 jej naší obci daroval pan
Josef Ševčík ze Šternberka.
– 5. 4. 1998 došlo k požáru domu paní Baďurové
č. p. 214, ulice Příčná.
– 17. 6. 2008 setkání 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka s majetínskými občany.
– 11. 6. 2009 se pásem kolem autobusové zastávky u samoobsluhy prohnala mezi 16.–17. hodinou
vichřice. Ve firmě DRAKO shodila půl střechy
a na zastávce vyvrátila velký strom. Naštěstí nebyl
nikdo zraněn.
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– Pískovna Krčmaň byla rozšířena o 4 hektary, od
roku 2010 zasahuje do prostor katastrálního území Majetín.
– Haná, regionální produkt – možnost užívání
této regionální značky byla v roce 2011 udělena
odbornou komisí manželům Vladimíru a Ludmile Studeným na dekorativní perníčky.
– V roce 2011 došlo rozšíření sběrných stanovišť
na tříděný odpad a byl zaveden sběr biologicky
rozložitelného odpadu pomocí BIO nádob v domácnostech.
– V naší obci působí punk-rocková kapela SESSION, jejíž členové Martin Šmída, Radim Studený
a Marián Ludrovský pořádají každoročně koncert
„Kytary in Majetín“ v areálu za saunou. Na programu bývá také vystoupení hostů – pozvaných
kapel a promítání filmů z dílny M. Šmídy.
– V roce 2011 se uskutečnil první ročník soutěže
o „Řád majetínského květu“. V hodnocení o nejlépe upravenou předzahrádku a výzdobu oken
domu zvítězili manželé Souralovi, RD č. p. 52.
– 24. 2. 2012 navštívil pan senátor a hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík Hanácké bál
v sokolovně.
– OÚ Majetín vydává z některých kulturních
a sportovních akcí v obci filmový záznam na DVD.
Jedná se například o akce vodění medvěda, pálení
čarodějnic a stavění máje, kácení máje, neckiáda,
Královský triatlon, vánoční setkání seniorů, zpívání koled u kostela.
Setkání s Ing. P. Horákem, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje 2008
R. Studený, M. Šmída na akci Kytary in Majetín
Vyhlášení výsledků soutěže o Řád majetínského květu 2011
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Knihovna
Majetínská knihovna je poměrně malá, ale přesto se v ní najde spousta zajímavých knih pro každého. V současné době je registrováno 88 čtenářů, z toho 27 čtenářů do 15 let. Nejvíce čtou ženy.
Výborná spolupráce s Výměnným fondem Olomoucké knihovny zaručuje, že se každé čtvrtletí
část knih obmění. Obecní úřad v Majetíně přispívá každoročně nemalou částkou na nákup nových
knih, a také proto si mohou čtenáři vypůjčit i řadu
novinek a bestsellerů. Knižní fond tvoří přibližně
4 000 knih. Knihovna nabízí také bezplatný přístup na internet. Tuto možnost využívá především
mládež. Automatizace knihovny proběhla v roce
2007. Otevřeno je vždy v pondělí a ve středu, a to
od 15 do 18 hodin. V roce 2012 knihovnu vede
paní Marie Hanáková.

Keramický kroužek
Koncem roku 1998 schválilo zastupitelstvo obce
zakoupení elektrické komorové pece na vypalování keramiky k využití pro základní a mateřskou školu a zájmovou činnost dětí i dospělých.
Pec byla nainstalována do technické místnosti
mateřské školy. V roce 1999 zahájil svou činnost
kroužek keramiky také pro dospělé. Přihlásilo
se 33 žen, které vyrobily mnoho krásných výrobků. Scházely ve školní jídelně. V roce 2008 byla
keramická dílna přesunuta ze základní školy do
Domu služeb na návsi a její provoz byl převeden
pod obecní úřad. V roce 2012 vede dětský kroužek
Mgr. Veronika Jurečková.
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Kabelová televize Majetín
V roce 1996 začala firma SPT Telecom a. s. připravovat i v naší obci stavbu telefonní kabelové sítě.
Tehdejší zastupitelstvo obce přijalo odvážný a perspektivní investiční záměr – vybudovat současně
obecní televizní kabelové rozvody (TKR). Po složitých jednáních společnost SPT Telecom souhlasila s tím, že obě akce proběhnou souběžně a investorem TKR bude obec Majetín. Dalším rozhodujícím faktorem byl zájem občanů o kabelovou televizi. Po provedeném celoobecním průzkumu bylo pro realizaci tohoto záměru 75 % domácností. Ihned byly zahájeny přípravné práce, dne
26. 6. 1996 bylo vydáno územní rozhodnutí a dne
23. 9. 1996 stavební povolení. Do stavebních prací
se iniciativně zapojili i občané – brigádníci, kteří
provedli velkou část výkopových prací. Tímto naše
obec ušetřila nemalé finanční prostředky. V květnu 1997 byla stavba „TKR Majetín“ dokončena
a dne 12. 5. 1997 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí povolující užívání tohoto díla. Tvoří je hlavní přijímací stanice v ulici Náves č. p. 49, dvacet
dva venkovních uličních zesilovačů a odbavovací studio v ulici Lipová č. p. 25. Celkové investiční náklady činily 3,334 mil. Kč. Do domácností,
které měly zájem, byla zavedena telefonní přípojka (pevná linka) a televizní kabelová přípojka. Ke
zmírnění finančního zatížení obecního rozpočtu
zastupitelstvo obce schválilo spoluúčast připojených klientů, a to jednorázovou částkou 1 500 Kč.
Protože obce a města nemohou ze zákona provozovat kabelové televize, zřídila naše obec společ67

nost s ručením omezeným TV-MAJ s. r. o. se sídlem v Majetíně, Lipová 25. Nově vzniklé společnosti byl vystaven živnostenský list na předmět
podnikání – zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. V současné době je na síť televizních kabelových rozvodů připojeno 272 domácností. Měsíční poplatek činí 150 Kč a je placen přes SIPO České pošty. V programové nabídce jsou vysílány stanice ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT
4 sport, Prima family, Prima Cool, Prima Love,
Nova, Nova Cinema, Nova sport, Óčko, Barrandov,
STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, JOJ plus, Euro-sport
CZ, Discovery Chanel, Animal Planet, Minimax,
od 20.00 hod. Animax, PRO 7, D max, RTL, Sport
1 německý. Od roku 2011 je možné sledovat programy také v digitální kvalitě, a to na multiplexu
č. 1 (ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT 4 sport), na multiplexu č. 2 (Nova, Nova Cinema, Prima family, Prima Cool a Barrandov) a na multiplexu č. 3 (Prima
Love). Navíc ke zlepšení informovanosti občanů
o dění v obci je zařazen do vysílání místní INFO
kanál TV-MAJ. Jde o textové zprávy doplněné fotografiemi a videozáznamy ze společenských akcí
v obci. Oblíbený je také zpravodaj R1 Morava o životě v olomouckém kraji. V roce 2011 byla síť TKR
rozšířena o ulici Polní. V plánu rozvoje naší obce
je zavedení kabelové televize i do ulic Na Chmelnici a Kokorská. Do budoucna je možno využít stávající síť TKR k připojení internetu do domácností. Náměty, návrhy či připomínky mohou klienti
posílat na e-mailovou adresu tvmaj@majetin.cz.

Farnost Majetín
Správci farnosti a významné události
Římskokatolická farnost Majetín spravuje kostel
Sv. Cyrila a Metoděje, který je dominantou obce,
budovu fary a kapličku v lesíku Olší. V římskokatolické farnosti Majetín se za poválečné roky
vystřídala řada kněží, z nichž snad nejvíce lidem
utkvěl v paměti P. Jan Kučera, který v Majetíně
sloužil v letech 1929–1960. Dalšími správci byli
dr. Th. Josef Nováček (1960–1970), P. Jan Grulich (1969–1970), P. Oldřich Hajtmar (1970–1986)
a P. Josef Bašný (1966–1971).
V roce 1986 se stal správcem farnosti P. Cyril Vrbík, duchovní správce poutního chrámu v Dubu
nad Moravou. P. Cyril se do paměti farníků vryl
jako horlivý zastánce víry, optimista, který měl
rád „své“ lidi, i jako neúnavný budovatel. V roce
1990 se s ním majetínští farníci zúčastnili dlouho
očekávané chvíle – papež Jan Pavel II., hlava katolické církve, navštívil Prahu, Velehrad a Bratislavu. Byly to okamžiky naděje a vstupu do nové
epochy. Také v Majetíně dostál P. Cyril své pověsti budovatele – v květnu 1992 vyzval k všeobecné sbírce na další zvon. Nový zvon „P. Maria” má
průměr 114 cm a váží asi 900 kg.
21. května 1995 se s ním skoro celá farnost zúčastnila mimořádné slavnosti v Olomouci, kde na neředínském letišti svatořečil Sv. Otec Jan Pavel II.
kněze – mučedníka Jana Sarkandera a zakladatelku špitálů a matku čtyř dětí Zdislavu z Lember68

ka. Také odpolední setkání Jana Pavla II. s mládeží na Sv. Kopečku bylo nezapomenutelné.
Pro nemoc P. Cyrila byla majetínská farnost
v r. 2000 svěřena P. Mgr. Mariuszi Radaczynskému, původně z polské diecéze Opole. P. Cyrila
i po ukončení jeho služby v Majetíně farníci často navštěvovali, k řadě z nich měl blízký vztah.
V roce 2003 připravil P. Radaczynski řadu farníků na svátost biřmování, kterou přijalo 37 konfirmantů z farností Rokytnice, Citov, Brodek u Přerova a Majetín. V předvečer Štědrého dne 2003
před kostelem poprvé vystoupil folklórní soubor
Majetínek s pásmem koled.
Od července 2006 byl pověřen správou farnosti Majetín P. ThDr. Jiří Koníček, administrátor
v Kokorách. Významnou událostí farnosti i celého Majetína se v sobotu 30. června 2007 stala primiční mše svatá, kterou v Majetíně sloužil novokněz, majetínský rodák, P. Mgr. Ondřej Horáček.
Slavnost byla zahájena ve farním kostele udělením rodičovského požehnání novoknězi a požehnáním primičního ornátu a kalichu duchovním
správcem P. Koníčkem. Pak se liturgický průvod
kněží, bohoslovců, ministrantů a družiček v krojích za doprovodu hudby vydal k oltáři na hřišti.
Téměř tisíc účastníků přivítala starostka obce Miroslava Zavadilová. Bylo mezi nimi také několik
desítek hostů z farnosti Vlašské Klobouky, v níž
P. Ondřej strávil jáhenský rok. Primiční kazatel
P. Adam Rucki ve své promluvě krásným, plamenMinistranti, nahoře zleva: K. Hřivna, L. Bednářík, Z. Koutný, J. Horáček, V. Zdráhal, F. Žáček, S. Koupil, dole zleva: R. Spáčil, J. Kolařík, J. Dostál, L. Koutný,
sedící: P. J. Kučera a H. Studený
Primice P. Zmrzlíka 1940
Svěcení zvonu biskupem dr. Hrdličkou 1992
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ným, mimořádně účinným způsobem vyjádřil radost z kněžského povolání a zdůraznil význam
a přínos kněze v dnešním světě. Obětní dary přinášely děti, vystrojené v hanáckých krojích. Slavnost byla završena pohoštěním účastníků primice
na hřišti a pro pozvané hosty primiční hostinou
v sokolovně.V září 2010 se řada majetínských farníků jela setkat s papežem Benediktem XVI., zúčastnili se mše svaté s homilií Sv. Otce na letišti
v Brně Tuřanech. Na papežskou mši se s farníky
z Kokor a Majetína vydal P. Koníček. V červenci
2011 převzal farnost Majetín P. Mgr. Wojciech Zapiór. P. Wojciech přijal kněžské svěcení v BialskuBiale. Do České republiky přišel v roce 2008, kdy
se stal kaplanem v Kyjově. V současné době spravuje Kokory, Majetín a Penčice.
Opravy kostela – dominanty obce
V posledních letech byl zásluhou duchovních
správců farnosti, samotných farníků a vedení
obce výrazně opraven kostel Sv. Cyrila a Metoděje. V roce 2000 byla položena nová krytina střechy. V listopadu 2008 byla zahájena oprava fasády
kostela, která byla zadána firmě Resta s. r. o. Doposud byla dokončena oprava a nový nátěr fasády
kostela, provedený podle rozčlenění fasády ve žluté a smetanově bílé barvě. Oprava věžních hodin
a soklu kostela bude realizována až po splacení
celé částky, která byla investována do opravy fasády.
Svěcení křížků do Boží muky P. C. Vrbíkem
Svěcení praporu obce 1999
Primice P. Horáčka 2007
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Kaple Panny Marie v Olší
Kaplička v remízku Olší, kterou farnost také spravuje, byla vystavěna v letech 1883–1885 na paměť
1000 let od úmrtí sv. Metoděje, za duchovního
správce P. Františka Maloty. Kroniky dokládají,
že v letech 1900–1905 se konala procesí k této kapli v počtu stovek věřících, v těchto letech vznikla
také tradice dožínkových slavností – mší u kaple, sloužených jako poděkování za úrodu. Tato tradice je díky péči farníků dochována do dnešních
dnů. Kaple stojí na prameni vody, kterou si místní
lidé považují pro její výbornou chuť a pro údajně
léčivé vlastnosti. Kaple a pramen pod kaplí jsou
cílem mnohých vycházek občanů Majetína i okolních obcí.
Současná činnost farnosti
Činnost farnosti se v současné době zaměřuje na
důstojné dodržování liturgického roku se všemi
slavnostmi, na obnovování tradice poutí k léčivému pramenu v blízkém Olší a na tradiční akce,
které vyjadřují podporu farníků kulturnímu dění
v obci.
Farnost již několikátým rokem pořádá tříkrálovou sbírku, ve které roznáší tříkrálové pozdravení
pokoje a symbol ochrany domovů již sedm skupinek dětí a dospělých.
V období velikonočním farnost dodržuje tradiční obřady. Na Květnou neděli chodívají farníci do
kostela v průvodu s ratolestmi. Na Zelený čtvrtek
První přijímání 1966
Soubor Majetínek na mikulášském setkání v kostele 2011
Koncert duchovní hudby na hodové oslavy 2010
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se koná mše na památku Poslední večeře Páně, po
ní následuje adorace v „Getsemanské zahradě“.
O Velkém pátku bývá Křížová cesta a po ní velkopáteční bohoslužba slova. Na Bílou sobotu farníci
tradičně drží stráž u Božího hrobu, po které následuje vigilie s průvodem světla a nedělní Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně.
Dalšími významnými zastaveními roku jsou slavnostní hodová mše na svátky Cyrila a Metoděje
a tradiční slavnostní mše na poděkování za úrodu u kapličky v Olší u příležitosti svátku Nanebevstoupení Panny Marie (15. srpna). Děkovná
mše se tak obvykle koná první neděli po tomto
svátku.
V průběhu roku farníci podporují kulturní dění
v obci, v roce 2011 např. uspořádali mikulášskou
nadílku pro děti z Majetína. Vyvrcholením kulturních akcí je každoročně již zmiňované koledování
u kostela jako společné předvánoční zastavení věřících i nevěřících, majetínských občanů i hostů.
Poděkování
Na tomto místě by farníci rádi poděkovali rodinám, které po léta s péčí kostel spravují. Rádi bychom jmenovali zejména pana Vladimíra Studeného, který byl majetínským kostelníkem přes
50 let. Za dobu své péče o kostel se neúnavnou prací zasazoval o obnovování povědomí o léčivém pramenu v Olší. Jeho neutuchající energie byla pro
mladší farníky příkladem. V jeho práci v současné
Slavnostní mše u kapličky v Olší
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době pokračují jeho synové Jiří a Vladimír. Místním kronikářem farnosti, který se zařadil o řadu
oprav kostela i farní budovy, je již dlouhá léta pan
Antonín Baďura. Přáním majetínských farníků
je, aby život v obci vzkvétal a aby její obyvatelé,
přesto, že mnozí víru nepraktikují, vnímali kostel
a farnost jako místo stálého přijetí, bod, o který se
mohou v dnešním světě, zmítaném změnami a nepokoji, opřít.
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Mikroregion Království
Dne 11. února 1999 se stala naše obec členem
Sdružení obcí mikroregionu Království. Dalšími
zakládajícími členy byly obce Blatec, Citov, Čelechovice, Grygov, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Suchonice, Velký Týnec, Věrovany a městysy Brodek u Přerova a Dub nad Moravou. Později se přidaly obce Císařov a Hrdibořice. Jde o mikroregion kolem lesa Království, který spojuje spádové obce okresů Olomouc a Přerov.
Prvním předsedou mikroregionu se stal starosta
obce Grygov Otakar Hlaváč, v roce 2006 byl předsedou zvolen starosta obce Velký Týnec Petr Hanuška a v roce 2010 převzala funkci starostka obce
Majetín Miroslava Zavadilová.
Základním předmětem činnosti byla příprava
společných projektů. Postupem času se zjistilo, že
realizace investičních akcí, jako je například stavba nebo rekonstrukce vodovodů a kanalizací, není
možná v několika obcích najednou. Každá obec je
jinak technicky připravena. Byly podány žádosti
o dotaci na výstavbu dětských hřišť a sportovního
zázemí, na obnovu místních památek, ale projekty nebyly finančně podpořeny.
Proto se činnost mikroregionu zaměřila na pořádání společných kulturních, sportovních a společenských akcí v jednotlivých obcích mikroregioVystoupení Báječných ženských na akci Království hraje, zpívá a tančí v Dubě nad
Moravou 2011
Atletická olympiáda ve Velkém Týnci 2010
Plavecká olympiáda v Majetíně 2011
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nu. Pro zajištění konání těchto akcí byla několikrát získána dotace z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje. Některé akce finančně podpořil také pan senátor a hejtman Olomouckého
kraje Ing. Martin Tesařík.
Každoroční akce
Království objektivem občanů Království - fotografická soutěž, ve které musí být soutěžící a fotografovaný objekt z mikroregionu Království. Bývá
ukončena vernisáží s vyhlášením výsledků pokaždé v jiné obci. Z majetínských občanů se prozatím
zúčastnili P. Kulková, M. Heckelmoser, R. Kolář,
D. Šutera a R. Šutera.
Království hraje, zpívá a tančí – přehlídka tanečních, pěveckých a divadelních souborů a skupin
z obcí mikroregionu, vystoupení jednotlivců z řad
žáků, ale i dospělých spoluobčanů. Naši obec prozatím reprezentoval folklórní soubor Majetínek,
country taneční skupina Báječný ženský, hudební skupina Majbend, děti ze základní školy s hrou
na hudební nástroje a taneční škola Lola´s dance. Zázemí akce zabezpečují větší obce mikroregionu, které k tomu mají vhodné prostory.
Galerie na zámku v Citově – výtvarná soutěž dětí
všech kategorií. Volně navazuje na výtvarnou soutěž, kterou pořádalo Mateřské centrum v Charvátech. Pomyslné žezlo nyní převzala Mateřská škola v Citově.
Atletická olympiáda základních škol mikroregiPlavecká olympiáda v Majetíně 2011
Sportovní den mikroregionu Království 2011
Galerie na zámku v Citově 2011 – L. Šlajsová
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onu – atletická soutěž pro žáky I. stupně ZŠ, kterou každoročně pořádá obec Velký Týnec, kde jsou
ideální sportovní podmínky. Z žáků naší školy se
na stupních vítězů umístili například: K. Grofková, V. Kučerová, D. Kaláb, M. Kameníková, R.
Winkler, L. Habáň, J. Kopecký.
Plavecká olympiáda základních škol mikroregionu – plavecká soutěž O pohár starostky obce Majetín pro žáky I. stupně ZŠ pořádaná na koupališti ozdravného centra mikroregionu v Majetíně.
Pohár získali například: D. Kaláb, E. Skládalová,
J. Veselý, J. Drábek, D. Dvorská, F. Skládal.
Sportovní den – určen pro dospělé účastníky. Soutěží se v malé kopané, tenise, stolním tenise, volejbale a nohejbale v obcích s vhodným sportovištěm.
Královský triatlon – celodenní sportovní soutěž
pro každého, akci pořádá obec Majetín v ozdravném centru. Dopoledne patří dětem, které závodí
v několika kategoriích. Ty nejmenší na kole nebo
odrážedle, větší v klasickém triatlonu – plavání,
kolo, běh. Odpoledne závodí dospělí účastníci –
muži a ženy, kteří jsou dále rozděleni do několika
věkových kategorií. V kategorii borec/borka mikroregionu bývá z majetínských občanů úspěšný
P. Skládal, M. Hřivna, V. Dostál, F. Skládal,
L. Skládalová, H. Grofková a další.
Výstava hospodářského zvířectva – probíhá
v obci Kožušany-Tážaly, jedná se o přehlídku drobných hospodářských zvířat.
Expedice – navazování spolupráce s obcemi jiKrálovský triatlon dětí 2011
Královský triatlon dětí 2009
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ných mikroregionů, poznávání zvyků a tradic, setkávání s tamními občany, získávání zkušeností
s realizací jejich investičních i neinvestičních projektů.
Vánoční koncert – probíhá 26. prosince v chrámu
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.
Ve Velkém Týnci proběhla v roce 2008 výstava obrazů s motivy z obcí mikroregionu, které namalovala skupina čtyř malířů z Ostravska – Plenér
2008. Do naší obce přibyl obraz s motivem letní
krajiny a kapličky v Olší od malířky M. Rychtářové.
Oslavy výročí mikroregionu Králoství
Dne 5. 6. 2004 se ve Velkém Týnci uskutečnila oslava 5. výročí založení mikroregionu. Akce
byla zahájena ve 14 hodin slavnostní mší svatou
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Bohatý program pokračoval v zámecké zahradě, kde
byl hlavním hostem herec a komik Bolek Polívka. Byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi mikroregionem Království a Valašským královstvím
B. Polívky. Na oslavě vystoupil také folklórní soubor Týnečáci, Komorní pěvecký spolek Dvořák
Olomouc a Karel Plíhal. Součástí akce byla i výstava fotografií významné olomoucké fotografky Mileny Valuškové a večerní zábava s kapelou
Syrinx.
Oslava 10. výročí založení mikroregionu proběhMajetínští triatlonisté 2009
Královský triatlon dospělí 2011
Královský triatlon dospělí 2009
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la dne 19. září 2009 v Dubu nad Moravou. Po dopolední mši svaté v místním poutním chrámě Očišťování Panny Marie pokračoval kulturní program
na hřišti u sokolovny. Po úvodním slově předsedy Petra Hanušky a jeho předchůdce Otakara Hlaváče se konal křest nové turistické mapy obcí regionu. V bohatém programu navodily příjemnou
atmosféru písničky Richarda Adama a Dany Chytilové, vystoupila dvojice kouzelníků Duo Fernando a kapela O5 a Radeček. K vidění byla akrobatická letecká show pana Ponížila z Majetína a závěr odpoledne patřil imitátorovi Michala Jacksona Pavlu Janákovi. Na večerní zábavě hrála kapela Lumenband.

Mikroregion Dolek
Dne 8. dubna 1999 vstoupila naše obec také do
Sdružení obcí mikroregionu Dolek, které se skládá převážně z obcí okresu Přerov. Je to Brodek
u Přerova, Citov, Císařov, Čelechovice, Kokory,
Nelešovice, Rokytnice a Lhotka. Rozhodujícím
faktorem pro vstup naší obce do tohoto sdružení
byla spádovost do Brodku u Přerova a následně do
města Přerov.
Předsedou sdružení byl zvolen starosta Rokytnice Vojtěch Soldán, který byl v roce 2003 vystřídán
Ing. Janem Benešem, starostou Brodku u Přerova.
Kat. borka mikroregionu 2011 – H. Grofková, L. Skládalová, P. Kelnarová
Expedice Náchodsko 2010
Oslavy 5. výročí založení mikroregionu Království 2004
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Nejoblíbenější společnou akcí se stala Cyklistická vyjížďka okolo mikroregionu Dolek, která je
pravidelně pořádána druhou sobotu v září. Osmého ročníku, který se uskutečnil v roce 2011, se zúčastnilo rekordních 520 účastníků všech věkových
kategorií. Start a cíl bývá v městysi Brodek u Přerova, kde je postaráno o celé zázemí akce. V každé
obci mikroregionu je připraveno pro cyklistické
návštěvníky malé občerstvení, prezentační materiály obcí a razítko, které potvrzuje projetí daným
stanovištěm. Účast občanů z Majetína bývá každoročně velká a také na stupních vítězů míváme své
zástupce. V dětských kategoriích je to například N.
Křenková, F. Skládal, z dospělých účastníků je to
V. Dostál, P. Skládal, L. Skládalová, V. Přehnalová a další.
Akce Sportovní den je novější soutěží a je určena
pro recesistické disciplíny. Zatím proběhla v obci
Kokory a Císařov.
Mikroregion pořádá také občasné exkurze za poznáním zajímavých míst naší republiky, kterých
se účastní zaměstnanci obecních úřadů, zastupitelé obcí nebo další zástupci. V rámci exkurzí účastníci navštěvují například obce úspěšné v soutěži
Vesnice roku (Komňa, Skalička) nebo jinak zajímavé lokality (Hostětín – obec zaměřující se na
úspory energií).

Cyklovyjížďka okolo mikroregionu Dolek 2007, účastníci z Majetína
Cyklovyjížďka okolo mikroregionu Dolek 2009 – stanoviště na návsi
Cyklovyjížďka okolo mikroregionu Dolek 2011 – stanoviště na hřišti
J. Koutná, Š. Otáhalová, E. Bednáříková, M. Havránková, M. Zavadilová,
N. Skopalová, M. Pivcová
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Ozdravné centrum mikroregionu Království
Koupaliště, sauna, sportovní hřiště

Možnost letního koupání měli občané Majetína
již v osmdesátých letech. Na místě tehdejšího rybníka Veselíčko byla vybetonována požární nádrž,
která sloužila rovněž jako koupaliště. Koupaliště
však postupně chátralo a již nevyhovovalo současným požadavkům a hygienickým normám.
Díky finanční podpoře Evropské unie, konkrétně
programu SAPARD, mohla být v listopadu roku
2002 zahájena rozsáhlá rekonstrukce ozdravného
centra s celkovými náklady téměř 11 mil. Kč. Byl
vybudován venkovní 25metrový plavecký bazén
se 4 dráhami, rekreační bazén s atrakcemi, jako
je chrlič vody, masážní tryska a skluzavka, dětský
bazén o průměru 8 metrů s vodním hřibem. Do
areálu koupaliště patří i letní šatny, venkovní sprchy, sociální zařízení, úpravna vody, místnost pro
plavčíka s ošetřovnou a místnost pro občerstvení.
Provoz koupaliště byl slavnostně zahájen 27. června 2003. V rámci hodových slavností dne 5. července proběhl na novém koupališti Den otevřených dveří s doprovodným programem. K poslechu hrála country kapela Náhoda, vystoupily děti
z taneční skupiny MLÁĎATA PLUS. Asi největší
úspěch měla neodolatelná skupina akvabel STÁŘATA MÍNUS (místní muži). Dále účinkovala tetička ze souboru Týnečáci, následovala módní přehlídka plážových oděvů a plavek, ukázka letecké
akrobacie a přistání parašutistů.
První sezónu bylo prodáno celkem 18 078 vstu-

penek, průměrně 361 denně, nejvíce v jeden den
bylo vydáno 978 kusů. V roce 2011 to bylo celkem
9 044 prodaných vstupenek.
Provozní doba byla stanovena od 10:00 do 20:00 h.
Denní vstupné v roce 2003/2011:
dospělí 30/50 Kč, děti do 15 let 15/30 Kč, děti do
6 let 5/15 Kč. Po 17:00 h je vstupné poloviční.
V roce 2007 byl pořízen solární systém na ohřev
bazénové vody, tentokrát s přispěním dotace
z programu LEADR České republiky.
Po 12 letech byla v roce 2004 obnovena a znovuotevřena sauna v areálu ozdravného centra. Provozní doba: muži ve čtvrtek a sobotu, ženy v pátek od
16:00 do 21:00 hodin.
Denní vstupné v roce 2004/2011: pro dospělé
50/95 Kč, pro děti 30/75 Kč.
V roce 2010 došlo k instalaci několika herních
dětských prvků.
V roce 2011 bylo vybudováno v areálu ozdravného
centra nové sportoviště, jehož součástí je hřiště na
plážový volejbal, nohejbal a petanque. Hřiště bylo
vybudováno z rozpočtu obce Majetín a za technické i materiální podpory těchto firem: Pila DRAKO F. Hladiš, ZEPIKO spol. s r. o. pískovna Majetín, autodoprava Vytásek, Zemní práce M. Bušina, Truhlářství L. Hřivna, Ing. L. Tandler a RESTA s. r. o. – Ing. L. Šmída a ochotní spoluobčané
z Majetína.
Cena pronájmu hřišť v roce 2011: hřiště na plážo80

vý volejbal a badminton 100 Kč na hodinu, hřiště
na volejbal a nohejbal 100 Kč na hodinu, hřiště na
petanque 30 Kč na hodinu.
Slavnostní otevření zrekonstruovaného koupaliště 2003
Vystoupení pánských akvabel 2003
Sportoviště u koupaliště 2011

81

Český rybářský svaz
Rybník Hliník v Majetíně
Historie rybníkářství v Majetíně začíná na konci 15. století, kdy byly majitelem panství Zdeňkem z Kokor zřizovány v místech tehdejších bažin
první rybníky. V té době již zřizovaly rybníky téměř všechny kláštery a po jejich vzoru také sedláci a vesnice, které budovaly rybníky nejen k chovu
ryb, ale i jako zdroj vody pro hašení požárů. Rybníky obvykle působí také na hladinu spodní vody
a příznivě tak ovlivňují úrodnost okolních pozemků a do jisté míry i místní klima.
Rybník Hliník, jak jej známe dnes, byl vybudován
až v roce 1911 v místě těžby hlíny, odkud pochází i jeho název. Hlavním zdrojem vody je pro něj
voda z potoka Olešnice přiváděná mlýnským náhonem a potrubím zapuštěným v zemi a v menší míře i voda z Majetínského potoka přitékajícího z Olší. Hladina rybníka má rozlohu přibližně
1,5 ha a největší hloubka je necelé 2 metry. Voda
odtékající z rybníka je odváděna zpět do Majetínského potoka. Jde o typický nížinný kaprový rybník. Přítoky přinášejí přiměřeně teplou a kyslíkatou vodu s dostatkem živin, ale zvláště při větších
jarních vodách také náplavy, které musí být z rybníka poměrně nákladně odstraňovány.
Hliník je v současnosti jedním z nejdůležitějších
rybochovných zařízení místní organizace Českého rybářského svazu se sídlem v Brodku u Přerova, která sdružuje sportovní rybáře z Majetína

a z mnoha dalších vesnic oblasti mezi Olomoucí
a Přerovem, a která o rybník i jeho rybí obsádku
všestranně pečuje.
Hlavní chovnou rybou je kapr, jako vedlejší ryba
je to zejména amur, tolstolobik, štika, candát,
úhoř a lín. Z přítoku z Olešnice se do rybníka
dostávají ojediněle také některé další druhy ryb,
jako tloušť nebo ostroretka. Podle způsobu hospodaření jde o takzvaný hlavní rybník, tedy rybník,
který se používá k odchovu násad pro sportovní
rybářské revíry. Rybník je nasazován hlavně násadou dvouletého kapra, přisazují se vedlejší ryby a
jako potrava pro dravé ryby i bílá ryba, například
perlín a plotice.
Rybník lze téměř zcela vypustit. Loviště u výpustě má obdélníkový tvar a soustřeďují se v něm
ryby k výlovu. Vedle je zpevněné kádiště k umístění kádí a nářadí při výlovu. Výlov rybníka probíhá většinou na podzim. Připravuje se několik týdnů předem, protože je nutné termín výlovu sladit
s výlovy výtažníků - rybníků, ve kterých jsou chovány ryby pro vysazení do hlavního rybníka. Předem je naplánováno také rozdělení slovených ryb
do jednotlivých rybářských revírů. Jde především
o zarybňování rybářského revíru Majetín 1A – staré štěrkovny v majetínském katastru, revíru Morava Stará 1 – štěrkovny Krčmaň a revíru Olešnice
Přerovská 1 – rybníka Altýř v Kokorách.
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Ryby jsou od jara do podzimu přikrmovány místními členy organizace, kteří přikrmují především
obilninami – kukuřičným, pšeničným a žitným
šrotem. V průběhu celého roku sledují zdravotní
stav ryb a kvalitu vody v rybníce. Kvalitu vody rybáři upravují v případě potřeby vápněním v zimním období nebo omezením přítoku v případě vyššího obsahu náplav. Pokud dojde v zimním období k zamrznutí přítoků, vyřezávají do ledu otvory,
které umožní unikání nežádoucích plynů z vody,
zajistí dostatečný přísun kyslíku a přístup světla,
které udržuje asimilační činnost rostlin.
Aby mohla na rybníku probíhat tradiční majetínská neckiáda a aby se na rybníce mohlo bruslit,
provádí se jen výjimečně jeho letnění nebo zimování – vypuštění a ponechání rybníka bez vody,
kterým lze zvýšit produkční schopnosti rybníka
v dalším roce.
Hliník je právem pokládán za jednu z dominant
Majetína a ve spolupráci s vedením obce rybáři
dbají, aby kromě úspěšného chovu ryb bylo i jeho
okolí udržováno v pořádku ke spokojenosti obyvatel Majetína i všech, kteří se o ryby v něm starají.

Výlov rybníka Hliník 2008–2009
Na druhé straně: Majetínská pískovna
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Klub seniorů Majetín
Klub seniorů Majetín patří mezi nejstarší kluby
v našem kraji. Na tradičním vánočním posezení
seniorů v roce 1996 byl vznesen požadavek na častější setkávání seniorů a byl navržen přípravný
výbor v čele s panem Miloslavem Baďurou. Tento
výbor založil 25. 1. 1997 klub seniorů s pravidelnými měsíčními schůzkami v zasedací místnosti
OÚ Majetín. V čele klubu se za 15 let jeho činnosti vystřídali tři senioři – M. Baďura (1997–2001),
M. Pomklová (2001–2004) a J. Dočkalová (od
roku 2004).
Na pravidelných besedách byly promítány diapozitivy z četných výšlapů našeho občana pana Václava Koutného. Dlouholetý kronikář naší obce
pan Josef Zgažar vyprávěl o historii obce od prvních počátků osídlení zdejšího kraje. Proběhla beseda o pamětihodnostech naší vlasti zařazených
do seznamu památek UNESCO. Na schůzkách se
připomínají také různá významná výročí osobností – např. Karla Čapka, Boženy Němcové, průmyslníka Jana Antonína Bati, Julese Verna, operního pěvce E. Hakena, stejně jako výročí jubilantů
z řad majetínských seniorů.
Dvakrát za rok klub organizuje poznávací zájezd
po krásách naší vlasti a Slovenska. Senioři navštíVánoční setkání seniorů 2006
Vánoční setkání seniorů 2008
Vánoční setkání seniorů 2009, vystoupení Báječných ženských
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Výlet seniorů 2010
Vánoční setkání seniorů 2009
Vánoční setkání seniorů 2011
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vili například Zelenou Horu u Ždáru nad Sázavou, zámek v Chropyni, lázně Teplice, muzeum
kuriozit v Petřvaldě, památník napoleonské bitvy
u Slavkova, zámek Bučovice, hrad Helfštýn, jeskyně v Rudce u Kunštátu, Adršpašské skály, Ratibořický zámek, Babiččino údolí či zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova.
Členové a členky klubu se také setkávají se seniory z jiných klubů – např. z Krčmaně, Velkého Týnce, Charvát či Dubu.
Na konci roku se koná již tradiční vánoční posezení seniorů v místní sokolovně, na které členky
školské a kulturní komise společně s OÚ Majetín
připraví bohaté občerstvení a k dobré vánoční pohodě vždy přispěje i zajímavý kulturní program.
Děti z naší základní školy připraví různé tanečky, písničky, básničky nebo divadelní vystoupení
(např. pohádka Zubejda). Na posezení vystoupil
také mužský pěvecký sbor Nešvera z Olomouce,
ostravští a opavští umělci s programem „Líbánky s operetou“, naše Báječný ženský s country tanečkem i s módní přehlídkou „Z babiččiny truhličky“, kankánem apod. Někdy si senioři také zasoutěží, například v soutěži „Řád zlaté vařečky“ –
o nejchutnější majetínskou pomazánku. Po hlavním programu následuje volná zábava. K poslechu a tanci hrávají kromě hostů i místní muzikanti, např. Oldřich Sedláček a Josef Čechák z Majetína.

Vánoční setkání seniorů 2010
Jedno z prvních vánočních setkání seniorů
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Koník dětem i dospělým
pro radost
Občanské sdružení Koník dětem i dospělým pro
radost vzniklo 25. 2. 2004, ale jak všichni víme,
chov koní v Majetíně má již dlouholetou tradici.
Na začátku bylo několik nadšenců, kteří začali
s chovem koní při JZD Velký Týnec, středisko Majetín, v únoru roku 1985. Nejprve jezdecký oddíl
při JZD Velký Týnec vedl Ing. Milan Theimer,
po jeho odchodu se dětí a koní ujal Jiří Pivec st.
a později jako trenér Vladimír Moudrý.
Po několika letech působení jezdeckého oddílu
v Majetíně došlo k jeho zrušení z důvodu snižování stavu skotu i koní a jejich přesunu do Velkého Týnce. Tento konec je datován přelomem roku
1990 a 1991. Až v roce 2001, tedy po deseti letech,
se v Majetíně znovu objevil první koník.
V roce 2004 vzniklo občanské sdružení, v roce
2012 pracuje rada občanského sdružení ve složení: Kateřina Zaoralová – předseda, Veronika Zaoralová – místopředseda, Andrea Stavělová, Lucie
Stavělová, Vlaďka Gregůrková a Libor Vitoslavský – členové. Sídlo je na Mlýnské ulici, ale stáje
se nachází v areálu pily DRAKO. Hlavní činností OS je poskytování rekondičního a psychorehabilitačního ježdění na koních, animoterapie, skupinová terapie, a to pro děti i dospělé z obce Majetín a okolí.
Každodenní práce s dětmi
Děti mohou dle domluvy docházet do stájí každodenně, učí se starat o koně, prohlubuje se vztah

dítě a zvíře, potažmo člověk a člověk. Děti si osvojují samostatné ježdění. Vše záleží na počasí a dovednosti dětí. Od vzniku sdružení jich prošlo rukama instruktorů mnoho. Někteří vydrželi u koní
do dnešních dnů a někteří ne, ale z vlastní zkušenosti víme, že láska ke koním je trvalá.
Víkendové pobyty, letní tábory a výcvikové soboty
Tyto akce slouží k trénování členů a rozvíjení jejich znalostí a dovedností. Hlásí se však také děti,
které nemůžou ke koním docházet pravidelně během týdne, protože bydlí ve vzdálenějších lokalitách.
Spolupráce s dalšími organizacemi – TAMTAM, Centrum Dominika Kokory, základní
školy
OS spolupracuje se Střediskem rané péče TAMTAM, ve kterém nabízí možnost kontaktu se zvířaty rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením. Tato nabídka využití volného času za pomoci animoterapie zkvalitní jejich
život a pomůže dětem i jejich rodičům alespoň na
chvíli zapomenout na jejich „trápení‘‘.
Od jara do podzimu ke koním jednou za měsíc dojíždí na psychorehabilitační ježdění také klientky
ústavu sociální péče pro ženy z Kokor.
Občanské sdružení spolupracuje také se ZŠ v Majetíně a ZŠ v Brodku u Přerova.
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Akce pořádané každoročně
Mezi velké akce patří Den dětí a koní, který probíhá většinou v měsíci květnu. Děti přicházejí do
stáje, kterou si mohou prohlédnout, dále dostávají spoustu drobných dárků a trička s logem občanského sdružení, mohou si zasoutěžit, mají připravené občerstvení a samozřejmě jízdu na koních.
V loňském roce se na Dětském dni předvedli mladí jezdci na koních ve skokovém parkuru.
Mikuláš 2011, další velká akce, byl bohužel na
blátě, ale na kráse mu to určitě neubralo. Všechny děti i dospělí ze sdružení se oblékli do masek
a vyrazili na mikulášskou projížďku vesnicí. Po
návratu už anděl, Mikuláš, čerti i koníci očekávali příchod dětí a rodičů, pro které měli připravenu
mikulášskou nadílku.
Poslední den v roce organizují členové OS Silvestrovskou vyjížďku. Trasa měří vždy více než
10 km, všichni se střídají na koních a procházku
si užívají.
Pomoc při akcích pořádáných jinými subjekty
Účast na PONY parkuru v Grygově, který se pořádá každoročně na podzim při Hubertově jízdě. Občanské sdružení podporuje mladé jezdce
a vždy věnuje ceny pěti nejlepším.
Kromě tradičních akcí plánuje občanské sdružení
do budoucna také účast nejmladších jezdců v grygovských skokových Hobby závodech (duben–říjen 2012).
T. Kopecká na závodech v Grygově 2012
Vyjížďka na letním výcvikovém pobytu v Majetíně
Projížďka dětí u sokolovny 2011
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Folklórní soubor
Majetínek
Také v Majetíně vznikla přirozená snaha udržovat
lidové tradice a národní zvyky. Od roku 2004 při
základní škole pracoval nejprve kroužek pro děti,
který se věnoval lidovým písním, tancům a zvykům. Kroužek navštěvovalo asi 15 dětí. Tato činnost se začala rozvíjet o to více, když se děti vybavily lidovými kroji a mohly vystupovat na různých kulturních akcích. Postupem času se k tomuto kroužku připojili další milovníci folklóru
z řad dospělých, kteří nejprve podporovali děti
při jejich vystoupeních, později také připravovali
vystoupení dospělých. Kroužek se rozrostl až do
té míry, že bylo nutné tomuto sdružení dát novou
formu. Tak vzniklo v roce 2009 občanské sdružení Majetínek.
V současné době je součástí folklórního souboru
Majetínek dětský soubor, do kterého je přihlášeno 37 dětí, lidová muzika a 20 dospělých zpěváků.
Soubor pravidelně připravuje několik kulturních
akcí, které v Majetíně již zdomácněly, pravidelně
se také účastní kulturních akcí pořádaných obcí
Majetín a mikroregionem Království.
Tradicí souboru Majetínek se staly akce k ukončení masopustu – vodění medvěda a Hanácké bál
s pochováváním basy. Vodění medvěda je vyvrcholením masopustního veselí: dětští i dospělí členoSourozenci Rybaříkovi 1921
A. Mikešová 2012
Veselice v zahradě u Matějčků (1. kolo České besedy) 1929
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vé souboru, řada Maječáků i hosté se v maskách
každoročně před Popeleční středou vydávají na
veselý průvod celou vesnicí. Tzv. zvoničky zvoní
na každý dům, panímámy otevírají a nosí koblihy a Boží milosti, pantátové zase donášejí maso
a něco k zapití. Medvěd, který je hlavní postavou
průvodu, si za hraní muziky zatancuje s každým
z domácích.
Po vodění medvěda následuje Hanácké bál – letos
se konal již třetím rokem. Při této příležitosti, doprovázené množstvím tradičních hanáckých koláčků, vždy vystoupí děti s nejnovějším pásmem.
O půlnoci se koná obřad pochovávání basy. Nejdříve vtrhnou do sálu masky: naposledy připomenou lidem masopustní veselí. Následuje příchod
smrtky. Plačky pak basu vyprovázejí na poslední
pouť za pohřebního pochodu muziky…
S jarem pak přichází vítání občánků a oslavy mikroregionu Království, letošním rokem soubor poprvé uvítá Květnou neděli Otevíráním studánek.
Začátek léta bývá obvykle spojen s přehlídkou
dětských souborů v Tovačově nebo s minisoustředěním dětských souborů, které se v roce 2010 prvním rokem pořádalo také v Majetíně. Děti se tak
měly možnost seznámit s jinými dětmi, které se
nadchly pro folklór a hanácké písně.
Začátek července je pro celý Majetín ve znamení hodových oslav, kde se soubor obvykle účastní programu. Podzim pak dětem přináší nové písně a tance, a jak se čas blíží k Vánocům, začnou
Vystoupení v Tovačově 2008
Velikonoce 2007
Vánoční vystoupení v MŠ 2006
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převažovat koledy a předvánoční těšení. Vyvrcholením příprav na Vánoce je již tradičně vánoční vystoupení před kostelem, kdy se v předvečer Štědrého dne sejde celá vesnice, aby Vánoce společně
přivítala.
Folklórní soubor Majetínek postupně roste, díky
nadšení dětí i dospělých zpěváků a také díky nezištné práci vedoucí souboru, paní Miroslavy Šmídové, která soubor založila a vede od jeho vzniku.
Je rovněž autorkou krojové úpravy pro děti i dospělé, většinu z krojů šila dětem i dospělým vlastnoručně. Ve vedení dětské části souboru jí v současné době pomáhají Monika Mikešová, Martina
Mandrholcová a Anna Sléhová.
V lidové muzice se od počátku vzniku souboru
prostřídala řada muzikantů, jmenujme zde všechny – Milana Labonka (klarinet, trubka), Petru
Barveníčkovou (zobcová flétna), Pavlu Žufníčkovou (příčná flétna), Terezu Vrbovou (housle), Věru
Jančíkovou (zobcová flétna), Kristýnu Dostálovou (zobcová flétna) a především Vojtěcha Dostála (housle), který je duší souboru. Lidovou muziku vede Martina Friedlová (akordeon).
Doufáme, že elán, se kterým pracují dnešní členové souboru, jim dlouho vydrží a v naší obci udržíme lidové tradice i pro další generace.

Vodění medvěda 2010
Hanácké bál 2011, zleva: D. Cindler, V. Jančíková, T. Vrbová, M. Friedlová,
V. Dostál
Hanácké bál 2012, zleva: P. Žufníčková, M. Zavadilová, J. Tesaříková, J. Kalová,
M., Davidová, M. Tesařík, M. Mikešová, M. Šmídová, děti zleva L. Davidová, A.
Mikešová, S. Fuksová, A. Vašíčková
Na protější straně: Zpívání koled u kostela 2011
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Myslivecké sdružení
„Stračí důl“ Majetín-Krčmaň
Jako i v jiných okolních vesnicích i v Majetíně
byla a je provozována myslivost od nepaměti. Už
v době Rakouska-Uherska, v meziválečném období a také po druhé světové válce ovlivňovala politická situace způsob vedení myslivosti. Dříve byla
myslivost spojována s vlastnictvím půdy a honebních pozemků, později tato činnost byla vedena
jako zájmová, v dobrovolně vzniklých mysliveckých sdruženích.
I tato sdružení, majetínské nevyjímaje, se začala
spojovat do velkohoniteb a následně dělit opět na
původní či menší sdružení a honitby. Se zákonem
o myslivosti v roce 1962 došlo ke sloučení myslivců z Majetína a Krčmaně.
Myslivecké sdružení Majetín-Krčmaň bylo v roce
1982 sloučeno se sdruženími Velký Týnec, Grygov,
Krčmaň, Vsisko a Čechovice. Vznikla tak velkohonitba, která téměř kopírovala území, které bylo
zemědělsky obděláváno sloučenými zemědělskými družstvy v JZD Velký Týnec.
V roce 1992 došlo k rozdělení velkého mysliveckého celku a v uvedené velikosti funguje naše sdružení dodnes jako myslivecké sdružení MajetínKrčmaň. Po přijetí nového mysliveckého zákona
bylo vlastníky honebních pozemků založeno Honební společenstvo. Ustavující valná hromada se
konala 15. 11. 2002. Starostou Honebního společenstva byl na 10 roků zvolen Ing. Lubomír Šmí-

da. V roce 2003 Honební společenstvo pronajalo
honitbu Mysliveckému sdružení Majetín-Krčmaň
na dobu 10 roků za cenu 10 Kč/ha/rok.
Myslivecké sdružení myslivecky hospodaří na
1 125 ha, z toho 1 076 ha je zemědělská plocha,
15 ha lesní plocha, 10 ha vodní plocha a 24 ha
jsou plochy ostatní.
Myslivecké sdružení má v současnosti 19 členů.
Ne všichni členové sdružení jsou z Majetína nebo
Krčmaně. Svou činností se sdružení zapojuje do
dění v obci. Organizačně vede sdružení výbor ve
složení: předseda – Ing. Lubomír Šmída, místopředseda – Radomír Kolář, pokladník – Ivo Kučera, myslivecký hospodář – Ing. Roman Zbožínek
a jednatel – Ing. Miroslav Charvát.
Na úseku myslivosti naše sdružení pečuje o zvěř.
Snaží se udržet v honitbě normované stavy zvěře,
ale ne vždy se nám daří, a to především v počtech
drobné zvěře, kde ubývá zajíců i bažantů. Sdružení nakupuje divoké kachny, které vypouští na
vodní plochy toku Loučka a staré majetínské pískovny. Pro uvedenou honitbu jsou stanoveny tyto
normované stavy zvěře: srnec obecný – 49 ks, zajíc polní – 140 ks, bažant obecný – 160 ks.
Sdružení organizuje společné hony na drobnou
zvěř, a sice 1 hon na divoké kachny a 1 hlavní hon
na zajíce a bažanta. Srnčí zvěř je lovena individuálně členy sdružení. Rovněž zvěř černá – prase
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divoké, je v naší honitbě zastoupena.
Odlov zvěře za rok 2011: srnec obecný – 5 ks, zajíc
polní – 7 ks, bažant obecný – 27 ks, prase divoké –
7 ks a kachna divoká – 133 ks.
Myslivecké sdružení pracuje i na úseku kulturním
a ochrany přírody. Každoročně pořádáme cvičné
střelby na asfaltové holuby, organizujeme taneční
zábavu pod názvem Poslední leč. Naši myslivci se
snaží přiblížit přírodu a myslivost i těm nejmenším, a proto pro děti z Majetína a Krčmaně pořádají vždy před prázdninami přírodovědnou vycházku. Za pomoci obce Majetín započali myslivci budovat svou vlastní klubovnu v areálu ČOV.
Stavba ještě není dokončena.
Naši členové přikrmují v zimních měsících zvěř,
snaží se zmlazovat stávající remízy a pomáhají vysazovat nové stromy a keře. Hlavní součástí naší
myslivosti je úsilí o zachování přírody a krajiny
včetně volně žijící zvěře. Myslivost má v naší zemi
velkou tradici a také díky tomu byla zapsána na
seznam nehmotného kulturního dědictví ČR.

Zleva: F. Gregůrek, J. Kučera, O. Bednařík, L. Růžička, J. Moudrý, V. Šlajs,
klečící J. Moudrý 1975
Vycházka s dětmi 2008
Sedící zleva doprava: Ivo Kučera, Václav Šlajs, Josef Kučera, Vladimír Strnad,
Čeněk Moudrý, Radomír Kolář, František Hladiš,
stojící zleva doprava: PaedDr. Mgr. Dan Blaha, Jaroslav Stodola,
Mgr. Jaroslav Staroštík, MVDr. Hana Brázdová, Ing. Lubomír Šmída,
Jan Hanzlík, Zdeněk Kulka, Ing. Miroslav Charvát,
Ing. Roman Zbožínek, Jiří Pivec
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Rodinné centrum
Lvíček
Myšlenka založit v naší obci informativní a oddechové centrum, které by nabízelo malým dětem
možnost setkání s jejich vrstevníky a maminkám
(především na mateřské dovolené) možnost navázat nové kontakty, vznikala postupně.
Pro založení Rodinného centra nebylo těžké získat nadšené maminky. Mnohem těžší však bylo
nalezení vhodných prostor. Naštěstí Obecní úřad
v Majetíně bezplatně poskytl prostory v Domě
s pečovatelskou službou a v průběhu letních měsíců roku 2011 zde byly provedeny úpravy nezbytné pro chod RC.
Následovaly ještě malé estetické úpravy společenské místnosti, která původně sloužila hlavně seniorům. Sponzorské dary našich ochotných spoluobčanů obohatily dětské centrum staršími i novějšími hračkami a pomůckami pro hru a činnost
dětí.
Za nemalé finanční podpory Obecního úřadu
v Majetíně a díky nadšení a práci zakládajících
maminek (Monika Mikešová a Petra Šlajsová)
bylo 1. 11. 2011 toto již toužebně očekávané centrum pro maminky či celé rodiny s dětmi otevřeno.
Pro otevření prvního Rodinného centra v Majetíně bylo zcela záměrně vybráno astrologicky vý-

Hrací dopoledne v areálu za saunou 2011
Lvíčkův karneval 2012
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znamné datum s převahou jedniček.
Tak jako datum otevření, tak i název Rodinného centra – Lvíček má své opodstatnění. Červený lev je odnepaměti spojen se symboly obce Majetín, proto roztomilý lvíček symbolizuje spojení
Rodinného centra s naší obcí. Zároveň se stal lvíček maskotem pro naše nejmenší.
I přes velmi krátkou historii má již RC Lvíček na
svém kontě pár zdařilých akcí.
V letních měsících roku 2011, ještě před oficiálním otevřením RC, se rodiny s dětmi scházely ve
venkovních prostorách ozdravného centra v Majetíně, kde si společně užily pohodová slunná dopoledne. Následovaly další akce – mikulášské a
vánoční setkání a lvíčkovo karnevalové řádění,
které se pravděpodobně v centru stanou tradicí.
Venkovní hrátky a soutěže si děti velmi oblíbily,
a proto vedení centra na rok 2012 plánuje letní odpoledne plné soutěží, her a zábavy nejen pro naše
nejmenší s názvem „Batolata na startu aneb…“
Přestože provozní doba v centru je prozatím jedno dopoledne v týdnu, zájem maminek i dětí je
velký. Popřejme tedy všem dětem i rodičům nadále příjemný a radostný pobyt v Rodinném centru Lvíček.

Otevření prostor RC v DPS 2011
Vánoční dopoledne 2011
Mikulášská besídka 2011
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Sbor dobrovolných
hasičů Majetín
120 let
Psal se 27. březen 1892. Po 6. hodině večerní
ve zcela zaplněném hostinci pana Antonína Dokládala (dnešní park u kašny) zahájil starosta obce a předseda zařizujícího výboru Josef Dočkal ustavující valnou hromadu dobrovolného hasičského spolku v Majetíně. Ustavující výbor měl
již přihlášených 43 činných členů, a tak mohl být
sbor založen. Ihned na další ustanovující schůzi výboru byl zvolen prvním starostou František
Loveček. V dubnu byla uzavřena smlouva s majitelem továrny na stříkačky p. Smékalem ohledně koupě stříkačky a náčiní. Již v prvním roce působení sbor zasahoval při pěti požárech. Jelikož
stříkačka byla pro místní sbor příliš „slabá“, rozhodl výbor o výměně za dvouproudovou. Ta se
k našim předkům dostala v roce 1894 a sloužila po
dlouhá léta. Již po založení SDH se hasiči aktivně zapojili do kulturního dění v obci i okolí. Začali pořádat plesy, výlety, zúčastňovali se hasičských
oslav a zakládání sborů v okolních obcích. V roce
1904 se sbor dočkal vlastního požárního skladiště,
které bylo postaveno vedle obecního domu. Stavba byla financována ze zisků z kulturních akcí,
Na předchozí straně: Benátské noci v Majetíně – kulisy na rybníku
Z historie SDH
Ukázka historické stříkačky na neckiádě 2008
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darů, z půjčky ze Záložny v Brodku a za přispění
obce. V následujících letech se sbor těšil velkému
zájmu, bylo postupně doplňováno vybavení, zahájena práce s hasičským dorostem. Těsně před válkou se sbor dostal do krize a hrozil jeho rozpad.
Válečná léta sbor přežil jen díky obětavosti občanů, kteří nebyli na frontě.
Po válce se začal život sboru opět velmi úspěšně
rozvíjet. V roce 1928 byla založena veřejná sborová knihovna, která byla o 11 roků později sloučena s obecní. V roce 1929 bylo rozhodnuto o zakoupení nové automobilní stříkačky. V těchto letech
sbor pořádával plesy, divadelní představení, taneční zábavy, poutě v Olší, kácení máje, hodové
zábavy, a tak měl část finančních prostředků na
koupi. Část získal z darů od občanů, firem a od
obecního zastupitelstva. Slavnostní předání a vysvěcení se konalo 17. července 1937 u místního
kostela. Sbor stříkačku splácel až do roku 1941.
V období II. sv. války se sbor zúčastnil likvidačních prací několika požárů v obci i okolí. SDH pořádal kulturní akce v obci, protože většina spolků
byla omezena nebo zakázána. V poválečné době
došlo k rekonstrukci požárního skladiště, přestavbě na zbrojnici se sušárnou hadic. Slavnostní předání se uskutečnilo v červnu r. 1948. V roce
1952 došlo k celkové reorganizaci hasičských sborů v Čechách. Vznikl Československý svaz požární
ochrany, který byl součástí Národní fronty. Z hasičů byli požárníci, z bratrů soudruzi. V následujících letech se rozvíjela práce s mládeží, vznikala
družstva dorostu, později i žáků. Tato družstva se
úspěšně účastnila okresních i okrskových soutěží.

V roce 1951 vznikla nová tradice, která proslavila nejen hasiče, ale i celou obec Majetín na mnoho dalších roků v širokém okolí. V rámci hodových oslav byla pořádána Benátská noc. Na nádherně vyzdobeném a nasvětleném rybníku Hliník
se konalo 27 ročníků. Rekordem v návštěvnosti byl
25. ročník, kdy bylo přítomno 5 600 platících hostů. Odměnou hasičům za odvedenou práci při přípravě a konání Benátských nocí byl vždy několikadenní zájezd. Pořádání bylo ukončeno v roce 1977
především z důvodu účasti velkého počtu návštěvníků, a tím i nepořádku v obci a okolí.
Za dobře odváděnou práci hasičů na úseku požární ochrany došlo k přidělení požární stříkačky
PS 8, později PS 12, dopravního automobilu Tatra 805, Robur a později AVIA. Díky obětavosti
členů i občanů došlo v roce 1963 k nadstavbě požární zbrojnice s bytovou jednotkou a kulturní
místností.
V osmdesátých a devadesátých letech se v Majetíně opakovaně pořádaly okresní mládežnické soutěže. Později vzniklo družstvo žen. V prostoru
za saunou byl po odpracování mnoha brigádnických hodin vybudován areál na pořádání tanečních zábav, které se konají několikrát do roka.
Jak už to bývá ve všech spolcích, střídaly se roky
lepší s méně úspěšnými. Koncem devadesátých let
a začátkem 21. století došlo k zániku dorosteneckých družstev a později i družstva dětí. I přes veškeré problémy s mládežnickými družstvy zásahová jednotka dobrovolných hasičů plnila své úkoly
svědomitě. Starala se o svěřenou techniku, zúčastňovala se školení i prověřovacích cvičení. Hlav100

ním úkolem hasičů je ovšem zdolávání požárů
a jiných záchranných akcí při mimořádných událostech. Kromě nespočtu drobných i větších požárů za celou historii sboru se jednotka zúčastnila likvidace povodní v roce 1997 v naší obci. Jednalo se především o čerpání vody ze zatopených
sklepů a studní. V roce 2002 jednotka zasahovala
při povodních v obci Obříství, které leží nedaleko
Mělníka. Zde jednotka prováděla čerpání vody ze
zatopených prostor. Čerpadla vydržela nepřetržitý provoz celý týden.
V roce 1999 došlo k rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice nákladem 1,2 milionů korun. Po dohodě v roce 2008 došlo k odprodání areálu za saunou obci Majetín, která tento areál využívá v rámci služeb koupaliště a k pořádání některých kulturních a společenských akcí.
V roce 2011 hasiči vybudovali za podpory obecního úřadu ve dvoře zbrojnice WC, které slouží návštěvníkům již tradiční neckiády, na které hasičský sbor již několik roků zabezpečuje občerstvení. Rovněž došlo k výměně oken a vrat hasičské
zbrojnice.
Výbor SDH pracuje v roce 2012 ve složení: Milan
Malčík – starosta, Stanislav Studený – místostarosta, Tomáš Nakládal – velitel zásahové jednotky, Ing. Mojmír Dočkal – jednatel, Radovan Koutný – pokladník a Josef Samek – člen.
V květnu tohoto roku se koná valná hromada
u příležitosti 120 let trvání sboru.
Oprava avie 2008
Výbor SDH 2012
– J. Samek, T. Nakládal, S. Studený, M. Malčík, R. Koutný, M. Dočkal,
Zásahová jednotka 2009, zleva: P. Samek, M. Kameník, J. Móler, J. Hruška,
K. Zrubek, T. Nakládal, L. Mádr
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Tělocvičná jednota
Sokol Majetín
První zmínka o Tělocvičné jednotě Sokol Majetín
je z roku 1909, kdy byla dne 25. dubna na ustavující valné hromadě Tělocvičná jednota (dále jen
TJ) založena. Členové výboru a členové valných
hromad se nejprve scházeli v rodinných domech
bratra náčelníka nebo starosty, později i v místním pohostinství. Nově založená TJ uspořádala
v roce 1910 první sokolský slet na návsi obce.
V roce 1912 se 6 členů TJ zúčastnilo VI. Sokolského sletu v Praze. Cvičení v té době probíhalo jen
v letních měsících, neboť v zimním období chyběly prostory.
První světová válka bohužel přerušila činnost TJ.
Tato činnost byla obnovena v lednu 1919. Jako
zimní tělocvična se od roku 1920 využívala jedna rozsáhlá sýpka, která byla se souhlasem samosprávy upravena k daným účelům. Později se také
využíval místní hostinec.
Se stavbou sokolovny započala TJ v roce 1935.
Jelikož se do této akce zapojili nejen členové
Sokola, ale i další obyvatelé Majetína, byla stavba sokolovny ještě v témž roce dokončena.
Celá akce si vyžádala finanční náklady ve výši
107 954 Kč. V roce 1936 začala v sokolovně první
plesová sezóna.
Na protější straně: Budova sokolovny 2012
Vladimír Pisch v sokolském kroji s rodinou 1948
Vystoupení na spartakiádě 1985

103

V období 2. světové války byla opět činnost Sokola přerušena a po roce 1948 přešel veškerý sokolský majetek na ČSTV. Po roce 1989 podala ČOS
v Praze soudní žalobu o navrácení sokolského majetku. Dne 6. 2. 1997 na ustavující schůzi podepsalo prezenční listinu 30 členů. Aktivní činnost
TJ Sokol v Majetíně přetrvává i v současné době,
kdy počet členů vzrostl na 180 evidovaných, kteří se pravidelně schází v jednotlivých oddílech.
TJ působí aktivně také v rámci přerovské župy.
Činorodost našich členů však nespočívá jen v běžné účasti a práci v oddílech, ale i v reprezentaci TJ Sokol Majetín na různých typech soutěží, ať
už v rámci oddílů či kategorii jednotlivců. TJ pořádá již tradičně ples, na jehož organizaci se podílí
každý rok jiný oddíl. TJ Sokol také organizuje další akce, např. rychlostní a vědomostní soutěž pro
děti s názvem „Indiánský běh“.
Sokolovna je jediná velká místnost v obci, a proto neslouží jen tělovýchově a sportu, ale organizují se zde také různé společenské akce, např. plesy, divadelní představení, výstavy, zasedání a dětské karnevaly. Údržba sokolovny a její opravy
jsou finančně velmi náročné, a proto na ně přispívá Obecní úřad v Majetíně i Sokolská župa v Přerově. Mezi největší zásahy a opravy patří např.
nové sociální zařízení (1 140 000 Kč), nová elektroinstalace a plynofikace (184 000 Kč), výměna oken
(140 000 Kč), výměna a oprava parket (40 000 Kč),
zateplení stropu, izolace ve sklepě a obložení stěn
Oslava životního výročí F. Rokyty – starosty Sokola
A. Kalová, E. Charvátová, A. Mikešová na závodech v Přerově 2011
Franziers 2011, zleva: trenér J. Ludrovský, Z. Ludrovská, N. Nevřelová, A. Zlínská, B. Pivcová, T. Jakubíková, dole: S. Havránková, A. Veselá
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interiéru (106 000 Kč) a fasáda na budově sokolovny.
Členové výboru: František Rokyta – starosta, Ing.
Vojtěch Dostál – místostarosta, Mgr. Monika Mikešová – náčelnice, Josef Čechák ml. – náčelník,
Naděžda Skopalová – pokladník
Oddíly TJ Sokol Majetín:
Malá kopaná muži – Lions Majetín – oddíl založen roku 1999, u zrodu stáli Bohuslav Zlínský,
Josef Čechák ml. a Jiří Koupil, v roce 2012 hrají
ve 2. lize Přerovské ligy malé kopané, nejlepší
střelec Pavel Hruška, 15 hráčů, každoroční turnaj
– Memoriál Boba Zlínského
Malá kopaná ženy – Franziers – vede Jozef Ludrovský, hrají ve 2. lize Hanácké ligy malé kopané
žen, 10 hráček
Stolní tenis – vedou Miroslav Školoud a Vratislav
Vaculka, pro děti i dospělé, 25 členů, mezi vánočními svátky pořádají každoročně turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise – Smeč starostky
Country skupina Báječný ženský – vede Marie
Pivcová, od roku 2006 vystupují na různých společenských akcích po celém Olomouckém kraji, například plesech, setkáních seniorů, oslavách obcí
a měst, za pět let svého působení mají za sebou
přes 100 vystoupení, kromě country tanců předvedou třeba i kankán, módní přehlídky nebo zazpí-

Lions 2001, zleva nahoře: S. Moudrý, B. Zlínský, L. Šmída, L. Zavadil, P. Habáň,
dole zleva: Z. Filipčík, L. Sedláček, J. Čechák, J. Koupil, M. Gregůrek, P. Smékal
10. výročí oddílu malé kopané mužů 2009
Memorial Boba Zlínského 2010
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vají, věkový průměr je 67 let, 16 členek
Kondiční cvičení žen – vede Renata Řezníková
– aerobik, cvičení na bosu, s overballem, s gumou
apod.
Jóga – vede Jiřina Daňková – cvičení 2x týdně pro
dospělé, 1x týdně pro děti
Cvičení předškolních dětí – vedou Marta Vitoslavská a Petra Šlajsová
Majbend – Jaroslav Filgas, Josef Sedláček a Michal Krkoška – hudební skupina, která vystupuje
na soukromých oslavách, zábavách a plesech
Volejbal – kroužek české plácané – vede Ing. Pavel
Čechák – mezi vánočními svátky pořádá volejbalový turnaj smíšených družstev – Majetínský kapr
Florbal – vede Lukáš Gregůrek
Historický šerm – vede Jiří Vitoslavský
Společenský tanec - Ponížilovi
Motokros – Michal Mádr
Autokros – Radek Stavěl
Lyžování a cyklistika – Nicola Křenková

Majbend na sokolském plese 2008, zleva: M. Krkoška, P. Vyroubal, J. Sedláček,
J. Filgas
Majbend na Poslední leči 2011
Oddíl ledního hokeje 2003
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Báječný ženský ve Velkém Týnci 2009
Báječný ženský 2011, zleva nahoře: Z. Rozsypalová, V. Hřivnová, A. Dvořáková,
M. Motáňová, L. Filipčíková, T. Kotrlová, A. Volfová, zleva dole: M. Horáková,
A. Navrátilová, M. Pivcová, M. Dostálová, I. Sovišová, M. Hornová, A. Bednářová
Báječný ženský na setkání seniorů 2010
Šermíři 2007
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Tělovýchovná jednota
Sokol Majetín,
oddíl kopané
Historie majetínské kopané se začala psát před
80 lety, když se několik nadšenců na ustavující
schůzi v hostinci u Františka Kučery dne 12. srpna 1932 dohodlo hrát organizovaný fotbal v tehdejším STAKu (Svaz tělovýchovných amatérských klubů) pod názvem SK Majetín. Při příležitosti 75. výročí byla v roce 2007 vydána kniha
s názvem „75 let kopané v Majetíně“, která slovem i obrazem popisuje činnost bývalého sportovního klubu SK Majetín od jeho založení. Kniha
je i v současné době k sehnání, lze ji zakoupit při
sportovních utkáních na fotbalovém hřišti.
Za 80 let činnosti zažil majetínský fotbal mnoho
úspěchů, ale byla i léta kritická, v první polovině 50. let se uvažovalo dokonce o zániku klubu
z důvodu nedostatku hráčů. Pak nastoupila úspěšná generace hráčů, která v roce 1960 postoupila
do 1. A třídy, což je dosavadní největší úspěch
majetínské kopané. Po roce se sice vrátili do nižší soutěže, nastalo ale období zvelebování areálu,
za kterým se skrývá velké množství brigádnických
hodin hráčů, funkcionářů a příznivců. Postupně
bylo provedeno betonové oplocení, vybudováno
sociální zařízení a postaveny nové šatny s klubovPrvní mužstvo SK Majetín 1933, nahoře zleva: B. Gofroj, A. Dostál, A. Baďura,
A. Melichar, J. Dostál, Š. Hruška, L. Smutek, K. Nohejl, předseda J. Žižka,
dole zleva: L. Hříbek, R. Nohejl, F. Valchař
Žáci SK Majetín 1943
Žáci Sokola Majetín 1970 – vítěz okresní soutěže skup. A
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nou. Další úspěšná éra se datuje na léta 1976–89,
kdy mužstvo 13 sezón nepřetržitě hrálo v 1. B třídě. V dalších letech mužstvo soutěžilo v okresním přeboru a postupně padalo až do 4. třídy.
S příchodem trenéra Brázdila v roce 2008 a zapojením sponzorů šel fotbal výkonnostně opět nahoru, vítězné tažení okresními soutěžemi na Přerovsku bylo završeno v sezoně 2009/2010 návratem
do 1. B třídy. Také sportovní areál doznal v novém
tisíciletí mnoha změn až do dnešní podoby. Byla
postavena zastřešená tribunka, po vykácení přestárlých stromů za zadní brankou bylo vybudováno tréninkové hřiště včetně osvětlení a za oběma
brankami byly postaveny ochranné sítě. Nemalé finanční prostředky jsou každoročně věnovány
údržbě travnaté hrací plochy.
Také práce s mládeží má svou historii, družstva
žáků a dorostenců dosahovala úspěchů vždy podle toho, jak silné ročníky chlapců se podařilo dát
dohromady, což byl vždy úděl vesnické kopané.
V posledních letech se nám z důvodu nedostatku
hráčů nedaří vytvořit samostatná družstva žáků
ani dorostu tak, aby mohla hrát v soutěži. Naši
žáci a dorostenci, kteří mají zájem hrát fotbal, působí v okolních klubech. Nyní je snahou podchytit
zájem o fotbal u dětí již od útlého věku, přípravce dětí od čtyř do sedmi let se věnují Jiří Kaláb a
Pavel Čechák.
První mužstvo Sokola Majetín 1990
Mužstvo Sokola Majetín 2009 – postup do 1. B třídy
Mužstvo Sokola Majetín 2011, nahoře zleva M. Pachta, D. Šatný, M. Krkoška,
M. Folprecht, J. Doseděl, M. Bušina, D. Štafa – vedoucí mužstva, M. Zemánek,
M. Rec, J. Melcr – trenér mužstva, dole zleva M. Schuster, J. Cetkovský,
T. Kaláb, L. Večeřa, J. Pejřimovský, R. Stavěl
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Za úspěchy majetínské kopané se skrývají jména
hráčů všech věkových kategorií pod vedením mnoha trenérů a obětavých funkcionářů. Připomeňme
Josefa Čecháka st., který věnuje fotbalu v Majetíně převážnou část svého volného času již přes 60
let a za svou dlouholetou a obětavou práci byl několikrát vyznamenán. V roce 2012 výbor TJ Sokol
Majetín pracuje ve složení: Josef Rozsypal – předseda, Jiří Koláček – místopředseda, Ing. Pavel Čechák – jednatel, Josef Čechák st. – pokladník, Stanislav Koupil, Miroslav Novotný, Miroslav Kameník st., František Gregůrek a Petr Navrátil – členové výboru.

Fotbalová přípravka 2011, vedoucí J. Kaláb, P. Čechák
Derby Majetín x Brodek u Přerova 2011
80. narozeniny J. Čecháka 2010
Hřiště TJ Sokol Majetín
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Velké úspěchy
majetínských sportovců
Největší úspěchy TŠ Lola´s dance Olomouc –
2. vicemistři ČR a 1. vicemistři světa pro rok 2007
v kategorii street dance show malé skupiny dětí,
2. vicemistři ČR v kategorii hip hop malá skupina děti pro rok 2007 a několikanásobní finalisté
ME a MS, mistři ČR, mistři Evropy a 2. vicemistři světa v kategorii street dance show malé skupiny děti, mistři ČR a mistři Evropy pro rok 2009
v kategorii street dance show malé skupiny junioři, mistři ČR pro rok 2010 v kategorii hip hop
malé skupiny junioři, 2. vicemistři ČR pro rok
2011, 1. vicemistři ČR pro rok 2011 v kategorii
hip hop malá skupina junioři, mistři ČR pro rok
2012 v kategorii hip hop malá skupina junioři,
vicemistři ČR pro rok 2007 v kategorii street dance show duo děti, finalisti mistrovství světa pro
rok 2007 v kategorii street dance show děti. Většina vystoupení vznikla v choreografii Nikol Souralové. Všechny zmiňované tituly patří Anně Snášelové (1997) a Leoně Koutné (1997) z Majetína,
které tancují v TŠ Lola´s dance Olomouc již od
jejího vzniku v roce 2004. Nikol (1989) a Michaela (1991) Souralovy z Majetína mají za sebou také
řadu úspěchů, mezi největší patří následující tituly: vicemistři ČR pro rok 2008 v kategorii hip hop
malá skupina hlavní a finalisti Mistrovství EvroMalá skupina juniorů - 1. vicemistři ČR v kat. hip hop 2011
Malá skupina dětí
- 2. vicemistři ČR a 1. vicemistři světa v kat. street dance show 2007
L. Koutná, A. Snášelová 2010
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py pro rok 2010 v kategorii hip hop formace hlavní. Nikol Souralová je dále mistryně ČR pro rok
1999 v kategorii disco show sólo děti, mistryně ČR
pro rok 2000 v kategorii disco show sólo junioři a
disco show duo junioři a vicemistryně ČR pro rok
2001 v kategorii disco show sólo junioři.
Nicola Křenková (ročník 2003) – ve svých 9 letech sbírá úspěchy v různých sportovních odvětvích, v létě se věnuje jízdě na kole a v zimě lyžování. Kromě mikroregionálních závodů, jako je Královský triatlon či cyklozávod okolo mikroregionu Dolek, sbírá zlaté medaile i v závodech celorepublikových. V roce 2011 si na horském kole přijela pro vítězství například na Šumperském a Valašském poháru a Poháru Drahanské vrchoviny.
První místo získala Nicola také na závodě Intersport Stupava Trophy na Slovensku, kde startovalo
35 účastníků. Z alpského lyžování patří mezi její
největší úspěchy poslední sezóny celkové vítězství
v Jesenickém a Orlickém poháru a 6. místo v celkovém pořadí MADEJA sport cupu.
Denisa Řezníková (ročník 1991) byla členkou oddílu moderní gymnastiky TJ Sokol Velký Týnec
od roku 1996. Svůj talent začala rozvíjet v sólových
sestavách bez náčiní, poté soutěžila v náročnějších disciplínách v sestavách se švihadlem, obručí, míčem a kužely. Řadu let se Denisa na mistrovstvích České republiky umisťovala v první desítce. V roce 2003 se v ČR začalo rozvíjet nové odvětví gymnastiky, tzv. estetická skupinová gymnastiLola´s dance na mistrovství světa
D. Řezníková
H. Grofková
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ka, ve které Denisa reprezentovala Českou republiku i v zahraničí a dosáhla v ní svých největších
úspěchů. S děvčaty z oddílu vyhrály od roku 2003
do roku 2010 každoročně titul mistryň České republiky, a tím se nominovaly na mistrovství světa a světové poháry v juniorské a poté i seniorské
kategorii. Pokaždé se jim podařilo probojovat do
finále, a tak úspěšně reprezentovat naši republiku. Jednalo se o Festival sportu Kanárské ostrovy – 2004, MS Plzeň – 2005, MS Tallin – Estonsko
– 2006, MS Helsinki – Finsko – 2007, MS Toronto
– Kanada – 2008, MS Moskva – Rusko – 2009, SP
Gratz – Rakousko, SP Wroclaw – Polsko, MS Varna – Bulharsko – 2010, SP Barcelona – Španělsko.
V roce 2010 ukončila Denisa svou aktivní kariéru
gymnastky. Gymnastice se však věnuje i nadále,
a to jako trenérka malých nadějných gymnastek
a rozhodčí na závodech po celé ČR.
Již šestým rokem navštěvuje oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Velký Týnec také Kateřina Grofková (ročník 1999). Její oddíl každoročně dosahuje mimořádných úspěchů v ESG Cupu a zároveň
i na mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice. Děvčata jsou několikanásobnými držiteli titulu mistryň České republiky.
Michal Mádr (ročník 1993) se motokrosu věnuje již od pěti let. Michalovo číslo dresu je 82. Nejdříve závodil na motorce značky Yamaha, od roku
2011 je to Kawasaki. Trenérem a mechanikem je
jeho otec Lubomír Mádr. Celkové výsledky – 2000
M. Mádr
N. Křenková uprostřed s č. 80
N. Křenková
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– 1. místo MČR 50 ccm, 2001 – 3. místo Autodemont cup 50 ccm, 2002 – 7. místo MČR 65 ccm,
2006 – 1. místo Východočeský pohár 80 ccm, 2007
– 1. místo Východočeský pohár 125 ccm, 2007 –
2. místo O´neil cup 125 ccm, 2008 – 1. místo Přebor Moravy Juniorů 125.2 T, 2009 – 3. místo Přebor Moravy MX2 Junior, 3. místo Přebor Moravy
MX2, 2010 – 2. místo Přebor Moravy MX2 Junior,
3. místo Přebor Moravy MX2, 2011 – 3. místo Přebor Moravy MX2
Radek Stavěl (ročník 1990) – RS racing team
(Hobby autocross) vznikl v roce 2007, závodní číslo
Radkova auta je 218. První sportovní vůz – Škoda
Favorit (1. vítězství – na posledním závodě na Přerovské rokli), po třech letech Škoda Felicie. Mezi
Radkovy největší úspěchy patří 3. místo v MMMJ
(Mezinárodní Mistrovství Moravy Junior) a 3. místo v PKP (Přerovský klubový pohár) v roce 2008,
v roce 2009 – 2. místo v PKP a 3. místo v KPP (Klubový pohár Přibice), v roce 2010 – 2. místo v KPP
a 2. místo v PKP, v roce 2011 – titul mistra Poháru
dvou zemí (Česká republika, Slovenská republika), prestižní závod v Nové Pace – součást závodů
s názvem AMČR (Amatérské Mistrovství České
Republiky), kde závodili jezdci z Německa, Holandska, Slovenska a špička České republiky –
2. místo. Velkou Radkovou oporou je jeho otec
Petr Stavěl.
Kanoistika – Martin Hřivna (1971), Monika Hřivnová (1997) a Filip Skládal (1996) – Martin HřivR. Stavěl
M. Hřivnová 1. místo
M. Hřivna

114

na závodí v disciplíně rychlostní kanoistika již několik let, a to na velmi dobré úrovni. V roce 2011
získal 3 tituly Mistra České republiky – na trati dlouhé 1 km, 5 km a v kanoistickém maratonu.
Je úspěšný také na závodech Mistrovství světa.
Například v roce 2011 vybojoval v maďarském
Szegedu na trati 2 000 m v kategorii K4 (čtyřkajak) mix a K2 (deblkajak) mix 1. místo a na trati 200 m na deblkajaku 2. místo. Hlavním cílem
Martina však zůstává vychovat další závodníky.
Z naší obce jsou to Monika Hřivnová a Filip Skládal. Oba se již také umísťují na stupních vítězů.
Kromě úspěchů v závodech Českého poháru získala Monika v roce 2011 na Mistrovství ČR tři
medaile. Bylo to 1. místo v Sedlčanech v kategorii deblkajak žačky na trati dlouhé 500 m, 2. místo
v Račicích na stejně dlouhé trati ve starší kategorii a 3. místo na trati 5 000 m. V závodech Českého poháru na deblkajaku byl úspěšný i Filip, který na trati dlouhé 500 m získal v Račicích 3. místo.
Martin Hřivna (1971), Petr Skládal (1973) a Jiří
Pivec (1969) se za T. J. SOKOL Majetín účastní
náročného závodu štafet BOBR CUP v Litovli.
Závod sestává z běžecké části (Jiří), jízdy na kole
(Petr) a sjezdu řeky Moravy na kajaku (Martin).

F. Skládal a M. Hřivnová
J. Pivec, P. Skládal, M. Hřivna
Závod v Litovli
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Význam komplexních pozemkových úprav pro
rozvoj obce Majetín
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Majetín byly zahájeny Pozemkovým úřadem Olomouc v roce 1994. Mezi důvody pro jejich
zahájení ze strany obce a vlastníků pozemků bylo
především vyřešení protipovodňové ochrany zastavěné části obce společně s protierozní ochranou
zemědělských pozemků, dále uspořádání vlastnických práv, scelení a zpřístupnění pozemků.
V katastru se před pozemkovou úpravou nacházely úzké, řemenovité parcely, které neumožňovaly
racionální zemědělské obhospodařování. Celková
výměra pozemkových úprav činila 845 ha, bylo řešeno celkem 495 listů vlastnických. Vlastní návrh
včetně plánu společných zařízení zpracovala firma GEOCENTRUM Olomouc, spol. s r. o.
Při řešení opatření na zpřístupnění pozemků byl
kladen hlavní důraz na zlepšení průchodnosti krajiny, a to zejména propojením obce Majetín směrem k sousedním obcím Kokory a Dub nad Moravou, dále pak na propojení obce s přírodní rezervací – lesem „Království“.
Dalším významným cílem bylo vybudování obslužných komunikací kolem obce za účelem omezení pohybu zemědělské techniky v obci, a tím
i ke zlepšení životního prostředí. Kromě funkce v dopravě nesou tyto komunikace na svých
bedrech také funkci krajinotvornou, protierozní
a protipovodňovou. Vybudováním polních cest
byly zpřístupněny četné sakrální památky v kra-

jině a vytvořeny dobré podmínky pro rozvoj cykloturistiky.
V rámci návrhu byla řešena i opatření ekostabilizační s doplněním zeleně kolem stávajících
komunikací.
V roce 2001 byl dokončen návrh úprav a vyhotovena nová digitální katastrální mapa.
Byla dodržena důležitá zásada, že veškeré přístupové polní cesty jsou ve vlastnictví obce.
Po roce 2000 bylo započato s realizací společných
zařízení pozemkových úprav. Bylo vystavěno více
než 7 km polních cest, a to včetně mostků, propustků, příkopů a dalších doprovodných objektů
i doprovodné liniové zeleně.
Dále byla postupně vybudována všechna navržená technická protierozní a protipovodňová opatření, která byla ještě následně doplněna obcí Majetín. Tato opatření slouží ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny a nyní již spolehlivě zajišťují protipovodňovou ochranu zastavěné části obce.
Na ploše téměř 4 ha o celkové délce více než 2 km
došlo k vybudování zasakovacích průlehů, jejich
zatravnění a osazení stromy a keři. Tato opatření
již několikrát prokázala svoji účinnost během přívalových dešťů i při prudkém jarním tání sněhu.
V rámci opatření k ochraně a tvorbě krajiny a zvýšení ekologické stability byly provedeny výsadby lokálních biocenter a biokoridorů a interakčních prvků. Rekultivací bývalého těžebního pro116

storu – majetínské pískovny a následným ozeleněním vzniklo biocentrum o výměře více než 5,5 ha
s vodní plochou 3,5 ha.
Realizovaná společná zařízení pozemkových
úprav v Majetíně byla financována z prostředků
Evropské unie, Pozemkového úřadu Olomouc,
Státního fondu životního prostředí, Agentury
ochrany přírody a krajiny a obce Majetín. Celkové náklady na pozemkové úpravy včetně všech realizací činily téměř 35 milionů Kč.
Naše obec přispěla k doplnění protipovodňové
ochrany území obce vybudováním suchého poldru, dalšími propustky a napojením příkopu za ulicí Kokorskou na výpusť z rybníka. Zajišťuje také
trvalé doplňování a rozšiřování výsadeb veřejné
zeleně a její pravidelnou údržbu.

Pohled na obec od Kokor
Zasakovací průleh k Olší
Výsadba zeleně u Olší
Suchý poldr za Mlýnským potokem
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Proměny obce Majetín
v letech 2002–2011
2002–2003 Rekonstrukce koupaliště, 2004 Rekonstrukce sauny

118

2005

Nové autobusové čekárny

2005

Rekonstrukce ulice Mlýnská

2006

Dětské hřiště v ulici Lipová
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2006

Vestavba půdního prostoru nad mateřskou školou

2006

Rekonstrukce školní kuchyně

2007

Stavba polní cesty ke Království		

Solární systém na koupališti
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2008

Stavební úpravy chodníků

2008

Výsadba zeleně u potoku Loučka a biocentra Vychodil

2009

Obnova místních komunikací a výsadba zeleně
(ulice Školní, Na Hrázi, U Sokolovny, Za Humny – I. etapa)

		

Rekonstrukce mostku přes mlýnský náhon
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2009

Inženýrské sítě v ulici Polní

2010 Oprava sjezdu a chodníku v ulici Příčná
		

Výsadba zeleně u křížku u Kokor

2011

2011 Výměna oken a dveří na obecních budovách
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Obnova ulice Za Humny – II. část

Oprava sousoší Piety

Oprava kříže u Kokor

Oprava sochy sv. Floriána

Oprava sochy sv. Josefa
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Přehled
2002–2003
Rekonstrukce koupaliště – ozdravné centrum
2003
Zpevněné plochy u kostela
Zasakovací průlehy, výsadba zeleně
2004
Rekonstrukce sauny
Generální oprava veřejného osvětlení
Zavedení internetu v obci (připojeno 45 domácností)
2005
Autobusové čekárny
Výsadba zeleně u majetínské pískovny
(realizace ÚSES LBC – II. etapa)
Rekonstrukce komunikace s parkovištěm u ozdravného centra
Rekonstrukce ulice Mlýnská
2006
Dětské hřiště
Rekonstrukce školní jídelny a vestavba půdního prostoru nad mateřskou školou
2007
Solární systém na koupališti
Stavba pergoly na dvoře Domu s pečovatelskou službou
Stavba pergoly v areálu za saunou
Provizorní prodloužení cesty v ulici Na Chmelnici
Instalace osvětlení u přechodů pro chodce
Oprava a nátěr sloupů veřejného osvětlení, sloupů
veřejného rozhlasu a jejich částečné prodloužení
Automatizace knihovny
Oprava fasády na domě s obecními byty na Domě s pečovatelskou službou
Výstavba polních cest u Království
2008
Stavební úpravy chodníků
Rekonstrukce mostku přes mlýnský náhon
Výsadba zeleně u potoku Loučka a biocentra Vycho-

dil (realizace ÚSES v rámci Komplexní pozemkové
úpravy)
Výměna oken v Domě služeb
Výměna dveří v hasičské zbrojnici
Nová fasáda na kostele
2009
Výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy v ulici Polní
Obnova místních komunikací a výsadba zeleně (ulice
Školní, Na Hrázi, U Sokolovny, Za Humny – I. etapa)
Výstavba parkovišť pro osobní automobily u obnovených komunikací
Oprava místní komunikace Příhon
Výsadba zeleně u křížku (realizace interakčních prvků ÚSES)
Prodloužení veřejného osvětlení v ulici Polní,
Za Humny a Na Chmelnici
2010
Výsadba zeleně u lesa Království a za poldrem
ke křížku (realizace ÚSES v rámci Komplexní pozemkové úpravy)
Výsadba zeleně u potoka Loučka (tvorba ekostabilizačních opatření v k. ú. Majetín)
Oprava sjezdu a chodníku v ulici Příčná
Výstavba parkoviště pro osobní automobily v ulici
Lipová
Dětské herní prvky v areálu za saunou a v MŠ
2011
Obnova ulice Za Humny – II. část
Výstavba nových míst na tříděný odpad
Výměna oken a dveří na obecních budovách – obecní
úřad, mateřská škola, školní jídelna, hasičská zbrojnice, zámečnictví, knihařství, sauna, dům služeb
Restaurování místních památek
2003 – sousoší Piety – vráceno na původní místo
za rybníkem, 2005 – restaurováno
2006 – socha sv. Josefa s Jezulátkem
2007 – socha sv. Floriána
2008 – kříž u Kokor
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Škola

Hasičská zbrojnice

Bývalá budova MNV – nyní sociální byty OÚ
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Stavba školní jídelny

Panský statek na návsi – nyní Pila Drako

Původní kovárna M. Rybaříka, nyní RD č. p. 331, ul. Na Hrázi
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RD č. p. 52, ul. Náves

Grunt K. Nedomy, nyní RD č. p. 57, ul. Náves		

RD č. p. 8, ul. Staromajetínská
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RD č. p. 249, ul. Mlýnská

Panelák č. p. 13, ul. Školní

RD č. p. 5, dříve ul. Na Výsluní, nyní ul. Lipová

128

129

JARO–LÉTO
130

Kašna na návsi
Boží muka u fotbalového hřiště
Socha sv. Jana Nepomuckého
Farní kostel
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Kaplička v Olší
Kamenný kříž u školy
Cesta ke hřbitovu
Farní kostel
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PODZIM–ZIMA
133

134

Poděkování
Kadeřnictví Smékalová Ivana
Náves 49, Majetín Tel.: 606 231 693

RESTA s.r.o.
Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov
Tel: 581 741 811 e-mail: resta@resta.cz
www.resta.cz

Smíšené zboží Gregůrková Lenka
Náves 133, Majetín Tel.: 581 741 368
Obuvnictví Zapletal Jaroslav
Lipová 26, Majetín Tel.: 721 669 375
Zahradnictví
prodej zeleninové a květinové sadby a zeleniny
Bartel Miroslav
Náves 196, Majetín Tel.: 737 575 604, 605 066 049
Pneuservis Merta Milan
Staromajetínská 7, Majetín Tel.: 603 307 433

				

				
				

Ing. Libor Tandler
projekce, realizace
a údržba zeleně

				
				

Technické služby
města Olomouce

Café bar Veselská Františka
Náves, Majetín
Ing. Procházka Jaroslav
prodejna domácích potřeb, drogerie, barev a krmiv
Náves 280, Majetín
MUEBLES
Koupelny, obklady, dlažby
Jana Hladišová, Náves 45, Majetín

Kominictví Hřivna a syn - Hřivna Martin
Lipová 351, Majetín
Tel. 603 713 803, 585 230 617, 731 501 392
e-mail: m.hrivna@volny.cz
www.kominici.olomoucko.com

Pila Drako
František Hladiš, Náves 45, Majetín

Elektromontáže K+K

Kolář Pavel, Křížek Martin
Krátká 447, Velký Týnec, 783 72

LOLA Nováček
Umělecké kovářství, zámečnictví
Sudova 16, 772 00 Olomouc

Půjčovna kostýmů, M. Šmídová
I. P. Pavlova 69, Olomouc, www.kostymy-olomouc.cz
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