MOŘINSKÝ
KURÝR
číslo 43
duben
2/2008

Fotbalová přípravka Mořinka

Děti z mořinské mateřské a základní školy
v ZOO ve Dvoře Králové

Zprávy z obecních zastupitelstev * Novinky z O.S. Mořiňák * Aktuální rozvrh
kurzů v Dětském domě * Pozvánka na výstavu fotografií a besedu s
historikem * Fotbal * Ankety – autobusový spoj do Dobřichovic a kabelový
rozvod internetu a televize * … a mnoho dalších informací
Mořinský kurýr – informační neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina (a nyní i Mořinka), vydávané jako
občasník pro všechny občany Mořiny, Trněného Újezda , Dolního Roblína a Mořinky bez rozdílu věku, barvy pleti i
náboženského vyznání … a pro všechny další lidi dobré vůle, kteří mají naše obce rádi a které zajímá, co se v nich
kdysi dělo, děje nyní a možná jednou bude dít …
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Usnesení zastupitelstva č. 3 obce
Mořina z veřejného zasedání
dne 20.03.2008 od 18.00 hod.
v místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí :
- Předání bytu panu Davidu Hančlovi
- návrh paní Vackové na cenu pozemku
k odprodání obci ve výši 130 Kč/m2
- Návrh pana Ing. Smetany jednatele spol PVZ,
na řešení nájmu lomu Nový Čížovec způsobem
ročního vyrovnání, spol. PVZ zpracuje návrh
nového provozního řádu (odpovídajícího nově
vydanému
územnímu
rozhodnutí)
do
30.6.2008
- doplnění nabídek na výměnu oken v obecních
domech
- změnu daně z nemovitosti
- stav kotelny v obecních bytech (vyhovující),
je potřeba seřízení tepelných rozvodů do
jednotlivých domů
schvaluje :
- program zasedání
- odkoupení pozemků p.č. 1171/2 o výměře
219 m2 a p.č. 493 o výměře 593 m2, v k.ú.
Kozolupy
za cenu 130Kč/m2, tj. celkem 105 560 Kč od
JUDr. Vackové a spoluvlastníků (trasa
vodovodu)
- záměr na odkoupení pozemku p.č. 506/1
v k.ú. Mořina o výměře 4 824 m2 za cenu max.
50 Kč/m2 od P. Košáka (přívod vodovodu,
případné další využití k zemědělským účelům)
- přijetí daru darovací smlouvou. Jedná se o
budovu čerpací stanice bez č.p. na st.p. 304
(LV 283) v k.ú. Mořina se zůstatkovou cenou
49 030 Kč
- návrh rozpočtu Svazku obcí VYKO pro rok
2008 jako vyrovnaný (příjmy i výdaje
=6 717 600 Kč)
- měsíční odměny zastupitelům obce dle
novely NV 37/2003 Sb. s účinností od
25.2.2008, návrh je přílohou usnesení
- ponechat obecní byty ve vlastnictví obce do
konce roku 2011
- záměr na výměru oken v obecních bytech
v roce 2008
Neschvaluje:
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Navrhuje :
ukládá :
- starostovi ve spolupráci se spol. PVZ
připravit dodatek nájemní smlouvy ohledně
způsobu
ročního
vyrovnání nájemného
k 30.6.2008
- kontrolní komisi zrevidovat provozní řád
ukládání odpadu v lomu Nový Čížovec
- starostovi jednat s P. Košákem o snížení
navržené kupní ceny za pozemek p.č. 506/1
v k.ú. Mořina
- starostovi a místostarostovi připravit nabídky
na nová okna v obecních bytech
- starostovi vyzvat pana Vondráka k řádné péči
o svá zvířata, upozornit na výskyt katarální
horečky ovcí
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek
17.4. 2008 od 18.00 hod. v místnosti OÚ
Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta

Sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu proběhne
dne 19.5.2005 (sobota)
na Mořině před OÚ v rozmezí 09:00 – 09:30
hod, v Trněném Újezdu od 09:45 hod.
Za OÚ Mořina – Rostislav Sahulka,
místostarosta

Svoz komunálního odpadu
(vyvážení popelnic)
proběhne v týdenním zimním cyklu naposledy
dne 1.5., poté nastoupí letní, čtrnáctidenní
cyklus – čili následující svoz bude 15.5. atd.
Za OÚ Mořina – Rostislav Sahulka,
místostarosta

Očkování psů a koček proti
vzteklině
proběhne dne 6.5.2008 – na Mořině před
OÚ v 17.00 – 17:30, v Trněném Újezdu od
17:40 do 18:00 na návsi u autobusové
zastávky.
Cena za 1 přeočkování – 80,- Kč
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ANKETA č.1
Mají občané z Mořiny, Trněného
Újezda a Mořinky
zájem o autobusovou linku do
Dobřichovic ?
Protože se na jednáních mezi
našimi obcemi, dopravci a krajem objevila
opět
úvaha
o
možnosti
zřízení
autobusového spojení, které by navazovalo
na stávající spoj ze Zličína do Řevnic a
s přestupem na Rovinách zajišťovalo
dopravu do Dobřichovic, obracíme se na
občany, aby pomohli formou této ankety
shromáždit zástupcům našich obcí vstupní
data pro případná další jednání.
Zásadní otázky kolem tohoto
případného spoje jsou tyto :
1. Kolik občanů z každé obce by
mělo o tento spoj zájem ?
2. Proč ? (důvod, proč si tento spoj
přejete – např. doprava do
zaměstnání, dětí do školy atd.)
3. V kolik hodin by podle Vás měl
spoj jezdit ??
4.
Proto kdo z Vás má zájem, odpovězte na
tyto otázky buď pomocí ústřižku pod tímto
článkem, který vystřihnete z Kurýra a
vhodíte do schránky příslušného OÚ, nebo
jinak dopravíte na OÚ, případně odpovíte
na položené otázky mailem na adresu
příslušného OÚ či starosty (starostky).
------------------zde odstřihněte --------------1. Mám zájem o zřízení autobusového
spojení do Dobřichovic a jsem
z obce : ………………………………
2. Můj důvod pro zřízení této linky :
………………………………………
………………………………………
3. V kolik by tento spoj měl podle mne
jezdit (možno uvést více časů) :
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Vážení spoluobčané
Chtěl bych tímto příspěvkem do našeho
KUKÝRA zapůsobit na vaše „ cítění“, ale také
i na
„ smysl pro pořádek“. A o pořádek v obci asi
nám jde všem, kteří zde žijeme. Jistě každý
z vás občas navštíví místní prodejnu Jednoty.
A právě prostor před touto prodejnou je tím
problémem, s kterým bych Vás rád seznámil.
Tím problémem jsou kočky a jejich přítomnost
v tomto prostoru a to proto, že občas se jich
někomu zželí a „pohodí jim něco ke svačince“.
Proto se na Vás obracím se žádostí ( to ve
smyslu pořádku )

NEKRMIT V TOMTO PROSTORU
KOČKY !
Snad mají svého pána, nebo paní, kteří se o své
„miláčky“ dokáží postarat a nasytit je doma.
Z hlediska „cítění s hladovým tvorem“ Vás
plně chápu, domnívám se však, že v tomto
případě by „cítění“ mělo vstoupit před
„smyslem pro pořádek“.
Za Vaše pochopení Vám budeme vděční.
Za OÚ Sahulka Rostislav, místostarosta

---------------zde odstřihněte------------------

ANKETA č.2
Mají občané Mořiny zájem o
rozvedení internetu a digitální
televize po telefonním kabelu ??
Existuje možnost, že by všichni ti, kdo mají
doma zavedenou pevnou telefonní linku,
mohli dle aktuálních tarifů O2 využívat i
vysokorychlostní internet a přijímat programy
digitální televize po této lince. Kabel, toto
umožňující, je doveden až do rozvodny na
okraji obce, jednalo by se o posílení rozvodů
v obci. Vše záleží na počtu zájemcůpodmínky odpovědi na anketu jako u
předchozí ankety.
Mám předběžně zájem o rozvod internetu a
televize telefonním kabelem.

Jméno: ………………………č.p. ………….
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ROZVRH KURSŮ A KLUBOVÝCH ČINNOSTÍ V DĚTSKÉM DOMĚ na Mořině
pro 1. pololetí 2008
Pondělí

10:00 - 11:00

13:00 - 17:00

17:00 - 18:30

19:00 - 20:00

20:00 - 22:00

POVÍDÁNÍ
A ŘÍKANKY
pro matky s dětmi
do 4 let
1x14 dní
(zahájení 14.1.)

KLUB SENIORŮ

SKAUTI

AEROBIK

STOLNÍ TENIS

16:00 - 17:00

18:15 - 19:45

20:00 - 21:30

TANEC
PRO DĚTI
od 5 let

ANGLIČTINA
začátečníci

ANGLIČTINA
mírně pokročilí

(neplacená klub.činnost)

Úterý

Středa

9:30 - 11:30
SETKÁVÁNÍ
MAMINEK S DĚTMI
1x14 dní
(zahájení 9.1.)

16:00 - 17:00

20:00 - 21:30

PŘÍRODOVĚDNÝ
KROUŽEK

KLUB
RUČNÍCH PRACÍ

Čtvrtek

19:00 - 20:00
AEROBIK

Pátek

10:00 - 10:45

16:00 - 17:00

19:00 - 20:00

SETKÁVÁNÍ
S HUDBOU
pro matky s dětmi
do 4 let

SETKÁVÁNÍ
S HUDBOU
pro děti od 4 do 7 let
1x14 dní
(zahájení 18.1.)

NĚMČINA
pro dospělé

Neděle

18:00 - 19:30

20:00 - 21:30

JÓGA
(J. Oršošová)
každý lichý týden
(zahájení 6.1.)

JÓGA
(I. Sluka)
každý sudý týden
(zahájení 13.1.)

Vysvětlivky: Šedě podbarvený text = akce 1 x za 14 dní
Kurzívou psaný text = neplacená klubová činnost
Se svými dotazy se obracejte na : Zorku Voráčkovou 257720674
Jitku Hájkovou
603404575
Jiřinu Tafatovou
602740586

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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JARO V DĚTSKÉM DOMĚ
vypukne v neděli 27.4. ve 14:00
pro každého se něco najde:

Malování po zdech i po dveřích pro šikovné děti
s sebou: oblečení, které hodně snese, menší lakýrnický štětec

Vysypávání cestičky štěrkem pro zdatné muže
s sebou: lopaty a hrábě a kolečka (a možná i krumpáče)

Radostné smejčení a všelijaké poklízení pro všechny ostatní
s sebou: hrábě a rukavice, hadry a kbelíky, válečky na malování
POZOR!!!
V průběhu odpoledne bude před Dětským domem probíhat soutěž pro
dospělé i pro děti s pracovním názvem "Mořinský Bivoj", při které se vyjeví,
zda vánoční stromek stačil zapustit kořeny či nikoliv.
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KURZY ANGLIČTINY
V dětském domě též probíhají dva
kurzy angličtiny. Začátečníci se
scházejí vždy v úterý v čase 18:15 –
19:45 a pokročilejší rovněž v úterý
v čase 20:00 – 21:30 hod. Kdo se
cítí být tak zvaným falešným
začátečníkem
nebo
středně
pokročilým, může se k nám přidat.
Oba kurzy pokračují do 30. června.

Ing. Ivan Sluka,lektor AJ
Tel. : 257 741 463
Mob.: 777 97 00 14
e-mail : info@jazpor.cz
www.jazpor.cz

Milí spoluobyvatelé,
Ráda bych na tomto místě krátce poděkovala všem štědrým sponzorům, kteří nám darovali věci
nezbytné pro provoz Dětského domu nebo pro naše pravidelné kroužky či nepravidelné akce.
Konkrétně: (omlouvám se Všem, kteří své jméno v seznamu nenajdou, přesto něco darovali!):
- dostali jsme 5 velkých a 11 středně velkých obrazových rámů (Karel Landa), schránku na dopisy
(paní Melhubová), koberce (Smetanovi, Potencovi+Doupalovi), šicí stroj ( Zikánovi),
vysavač (OÚ Mořina), žehlicí prkno (Dana Slípková) a mnoho dalších potřebných drobností, které nám
všem pobyt v Dětském domě velmi zpříjemňují - polštářky na židle,
podložky pod hrnečky, vrbičky ve váze, lampička, a konvice na čaj a jiné drobnosti.Také děkujeme
všem, co pravidelně přispívají na úklid ať už pravidelnými drobnými částkami nebo větším obnosem na
delší období dopředu. Zde musím zmínit i štědré příspěvky obyvatel Mořinky navštěvujících naše
kroužky (Kateřina Jungmannová).
Zkrátka a dobře děkujeme všem, kterým není kulturní a společenský život v naší obci lhostejný
a pevně doufáme, že se seznam dárců bude stále rozšiřovat.
Zdraví Jitka Hájková

VÝZVA!

Občanské sdružení „Mořiňák“ chce 10. a 11. května 2008 pořádat
výstavu starých fotografií Mořiny.
Prosíme občany Mořiny, kteří vlastní zajímavé fotografie (jak se
měnila Mořina; akce, které se pořádaly v obci), zda by nám je
nezapůjčili. Po skončení výstavy Vám je samozřejmě nepoškozené
vrátíme.
Fotografie bude shromažďovat
Mgr. Jiřina Tafatová, Mořina č.p. 30.
Telefon: 257 720 390, 602 740 586.
E- mail: jirinatafatova@seznam.cz
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Pozvánka na výstavu fotografií

Dne
10.května od 10:00 do 17:00
a
11. května od 13:00 do 16:00
se přijďte podívat na fotografie, zachycující historii naší vesnice,
do zasedací místnosti Obecního úřadu Mořina.
Výstava je pořádána u příležitosti mořinské poutě.

Občanské sdružení Mořiňák
Zahrádkářský svaz Mořina

KLUB RUČNÍCH PRACÍ - každou
BLAHOPŘ8N9
středu od 20:00 v Dětském domě
Rozpis témat:
Duben 23.4. – ozdobný fotorámeček
Květen 21.5. – Dárková krabička (ubrousková
technika)
Červen 4.6.- Pletená taštička
18.6. – Savová technika ( tričko, taška,
polštář …)

BLAHOPŘÁNÍ
Obecní úřad Mořina přeje vše
nejlepší a hodně zdraví
k životnímu jubileu, které oslaví
ve druhém čtvrtletí roku 2008,
těmto našim spoluobčanům:
60 let Kratochvílová Vlasta
Karpíšek Jaroslav
65 let Chvílová Karla
75 let Tumová Jaroslava
Bumbová Miloslava
Prošková Drahomíra
80 let Leták Jiří
Špírková Milada
90 let Mařánková Božena
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USNESENÍ č. 2/2008
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MOŘINKA
konaného dne 11. 3. 2008 v prostorách Obecního
úřadu Mořinka od 18.00 hodin
Přítomni: Kateřina Jungmanová, Mgr. Martina
Barchánková, Ing. Tomáš Kuča, Michaela
Kneiflová a Markéta Tejklová

Zastupitelstvo obce Mořinka
Schvaluje:
- Program zasedání
- Přílohu č. 2 stanov Svazku obcí pro plynofikaci VYKO
- Návrh rozpočtu na rok 2008 Svazku obcí pro
plynofikaci VYKO
- Finanční příspěvek na činnost Klubu Zvonek –
onkologicky nemocných okresu Beroun ze svých odměn
- Návrh rozpočtu na rok 2008 Mikroregionu Český kras Pláně
- Spolupráci se společností pana Ing. Vladimíra Glasera
za účelem získání dotace na rekonstrukci Obecního úřadu
- Koupi Registru oznámení od společnosti Webhouse, s.
r. o.
- Spolupráci se Svazem českých ochránců přírody
- Koupi plastového kontejneru na komunální odpad od
firmy Rumpold-P
- Přemístění kontejneru na komunální odpad z
pozemku parc. č. 463/15 v k. ú. Mořinka na pozemek
parc. č. 290/2 v k. ú. Lety
- Zrušení vjezdu na pozemek parc. č. 463/15 v k. ú.
Mořinka kvůli zamezení černé skládky
- Dodatečné schválení současného stavu odvozu
komunálního odpadu v Karlickém údolí
- Zrušení členství ve Sdružení místních samospráv
- Poskytnutí pozemku parcelní číslo 675/1 ve vlastnictví
obce Mořinka katastrální území Mořinka před č. p. 5
k umístění písku firmou Vildmon za splnění daných
podmínek dle dohody
- Vývoz hlíny firmou Vildmon na pozemek parcelní
číslo 203/6 ve vlastnictví obce Mořinka v katastrální
území Mořinka za podmínek, že terén bude před
vývozem hlíny upraven dle dohody a udělán val z hlíny
na pozemku parcelní číslo 659 v k. ú. Mořinka ve
vlastnictví obce Mořinka též dle dohody
- Umístění skříně elektrického napětí firmou Vildmon na
budově obecního úřadu Mořinka č. p. 28
- Průřez stromů mysliveckým sdružením Mořina
- Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou dle § 663 násl.
Občanského zákoníku s panem Jiřím Merhautem
- Pronájem kontejneru panu MVDr. Josefu Barchánkovi
- Umístění příčného prahu před kapličkou a před č. p. 64.

Ukládá:
- Tomášovi Kučovi, aby vypracoval projekt pro 1. etapu
rekonstrukce kapličky a křížku dle požadavků Národního
památkového ústavu.

Obec Mořinka
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Bere na vědomí:
- Usnesení PČR o ztrátě kontejneru na komunální odpad
z chatové oblasti Líbří
- Zápis č. 2 z jednání svazku obcí VYKO konaného dne
12. 2. 2008 na OÚ Třebotov
- Občanské referendum za snížení rychlosti na 50 km/h
v Karlickém údolí
- Změnu pracovníků společnosti Rumpold-P s. r. o. a
zároveň jejich seznam
- Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007
- Doplňky a změny v jízdních řádech
- Asekol s. r. o. plakáty pro mobilní svoz
- Asekol s. r. o. podepsanou Smlouvu o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilního svozu
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na základě
návrhu pana Pavla Michálka
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na základě
návrhu pana Josefa Baumgartnera
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na základě
návrhu pana Pavla Bezpalce
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na základě
návrhu paní Ing. Ludmily Hopianové
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na základě
návrhu paní Hany Štěpánkové
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na základě
návrhu paní Zdeňky Smolíkové
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na základě
návrhu paní Kláry Kiliánové
- Rozhodnutí, výroková část povolení k odběru
povrchových vod ve věci žádosti navrhovatelů pana Jana
Filipiho a paní Věry Filipiové
- Žádost od pana Jana Filipi a Věry Filipiové na zařazení
pozemků jako stavebních do Územního plánu obce
Mořinka
- Oznámení stanoviště včelstev paní Věrou Filipiovou
- Upozornění na kabelovou přípojku vedoucí k chatě č. e.
093
- Podepsanou Dohodu o vzájemné spolupráci mezi OÚ
Mořinka, TJ Sokol Mořinka a panem Mgr. Stanislavem
Bradnou
- Finanční uzávěrku TJ Sokol Mořinka za rok 2007
- 1. ročník soutěže v práci s křovinořezem v Dolních
Břežanech
- Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský
kraj č. 5/2008
- Ohlášení stavebních úprav ve věci žadatelky paní
Renaty Čechové

Neschvaluje:
- Změnu trasy výkopových prací firmou Vildmon
- Žádost o souhlas s dělením a scelováním pozemků
podanou žadatelkou paní Lenkou Ptáčníkovou.

Stanovuje:
- Termín příštího zasedání zastupitelstva obce Mořinka
na 22. 4. 2008 od 18.00
hodin v budově Obecního úřadu Mořinka.
Starostka obce: Kateřina Jungmanová
Mistostarostka obce: Mgr. Martina Barchánková
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USNESENÍ č. 3/2008
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘINKA
Konaného dne 25. 3. 2008 v budově Obecného
úřadu Mořinka
Přítomni: Kateřina Jungmanova, Mgr. Martina
Barchánková, Michaela
Kneiflová,
Markéta
Tejklová a Ing. Tomáš Kuča
Zastupitelstvo obce Mořinka

Milan Pelc
Tejklovi
Jungmanovi

500,- Kč
300,- Kč
500,- Kč

Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli na
opravu dětského hřiště. A pokud máte zájem přispět
na opravu a rekonstrukci dětského hřiště, tak máte
možnost v úřední den úterý 16.00 – 18.00 hodin.
Děkujeme všem, kteří podporujete naše
nejmenší.
Kateřina Jungmanová

----------------------------------------------------

Schvaluje:
- Program zasedání
- Změnu trasy výkopových prací firmě Vildmon
- Umístění pojistkové skříně SR301 č P18
-Výkopové práce firmou Vildmon na pozemcích ve
vlastnictví obce Mořinka
- Zábor z výkopových prací na pozemcích ve
vlastnictví obce Mořinka
- Rozhodnutí č. 2/2008
- Rozhodnutí č. 3/2008
- Koupi 2 ks plastových kontejnerů na komunální
odpad.
Bere na vědomí:
- Zápis z porady regionu Český kras – Pláně konané
dne 11. 3. 2008
- MŽP – Posuzování vlivů záměru ,,Paralelní RWY
06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb.
- Rozhodnutí – Povolení k odběru podzemní vody
ze stávající studny navrhovateli panu Pavlovi
Bezpalcovi
- Rozhodnutí – Povolení k odběru podzemní vody
ze stávající studny navrhovateli panu Pavlovi
Michálkovi
- Rozhodnutí – Povolení k odběru podzemní vody
ze stávající studny navrhovatelce paní Haně
Štěpánkové.
Stanovuje:
- Termín příštího zasedání zastupitelstva obce
Mořinka na 22. 4. 2008 od 18.00 hodin v budově
Obecního úřadu Mořinka.
Starostka obce: Kateřina Jungmanová
Místostarostka obce: Mgr. Martina Barchánková

Sbírka na opravu dětského hřiště
Ráda bych poděkovala všem, kteří již
dosud přispěli na opravu dětského hřiště. Někteří již
byli jmenováni v minulém čísle časopisu. A nyní
ještě přispěli:
Kocmanovi
Vlasta Žáčková
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Představujeme jednotlivé členy zastupitelstva
obce Mořinka
Michaela Kneiflová
Michaela Kneiflová se narodila v Praze
roku 1974.Vystudovala SPŠP – odbor reprodukční
grafik. Nikdy se tím, ale neživila. Pracovala jako
geodet a po mateřské dovolené vedla sama
cukrárnu a výrobnu zákusků v Řevnicích. Z důvodů
nepřiměřeného nájmu musela provoz ukončit. Nyní
je ženou v domácnosti a zároveň zastupitelkou
obce.
Z dlouholetého vztahu má dvě dcery.
Starší dcera se jmenuje Aneta a mladší dcera se
jmenuje Natálie.
Na Mořinku se přistěhovala v roce 1997 a
bydlení zde si nemůže vynachválit. Do Prahy by se
už nevrátila.
Mezi její zájmy patří jízda autem, lyžování
a výlety s dětmi po českých hradech, zámcích a
zoo.
V zastupitelstvu
obce
působí
jako
předsedkyně finančního výboru. Chtěla by přispět
k zachování rázu obce, jakožto klidné, chráněné
vesničky. Bezpečné zejména pro děti.
Tímto článkem končí naše představování jednotlivých zastupitelů obce Mořinka.
Kateřina Jungmanová

---------------------------------------------------

Český lev 2007
Dne 1. 3. 2008 proběhlo předávání cen
Český lev za roku 2007. Večerem provázel
moderátor Jaroslav Dušek. Tajnosti se staly
nejlepším filmem roku, Vratné lahve měly
nejlepšího režiséra a scénář.
Za zmínku ovšem stojí nominace jednoho
z našich spoluobčanů a to pana Ing. Tomáše Kuči.

Za celý obecní úřad gratuluji k této
nominaci a přeji mnoho dalších takových úspěchů.

500,- Kč
50,- Kč
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Maratón Praha 2008
Na nové trati se v sobotu 29. 3. 2008 uskutečnil
již jubilejní desátý ročník Pražského půlmaratónu. Kvůli
rekonstrukci Karlova mostu se tentokrát startovalo od
Rudolfína přes Mánesův most a cíl byl tamtéž.
Organizátoři zářili spokojeností, protože se letos na závod
přihlásilo téměř 5400 běžců, což znamenalo rekord. Loni
se zaregistrovalo takřka o pět stovek zájemců méně.
Pražský půlmaratón letos navíc zdobila
prestižní známka Silver Road Label, kterou Mezinárodní
atletická federace uděluje pouze vybraným běžeckým
akcím.
Ráda bych se zmínila o účasti tří našich
spoluobčanů na pražském Maratónu. Těmito účastníky
byli Mgr. Martina Barchánková, MVDr. Josef Barchánek
a Martin Šmída. Poslední dva jmenovaní běželi štafetu za
veterinární kliniku Anděl. Martina Barchánková běžela
v kategorii žen MF 35.
Štafeta za veterinární kliniku Anděl skončila na
13. místě. V této kategorii bylo celkem 165 účastníků.
Martina Barchánková ve své kategorii skončila na 23.
místě s časem 1:52:01. Nutno podotknout, že v její
kategorii běželo celkem 141 účastníků.
Fenomenální vytrvalec Kenenisa Bekele se stal
prvním atletem v historii, který má ve sbírce šest titulů
mistra světa v krosu na dlouhé trati. Bekeleho nezastavila
ani ztráta boty, kterou si musel po jedné z kolizí hned
v úvodu opět nazout. Přiznal, že mu na vítězství, kterým
vylepšil historický rekord, velmi záleželo.“Pětkrát jsem
vyhrál double, ale tenhle titul byl pro mě speciální. Celý
svět ode mě čekal, že vyhraju,“ dodal.
Rok od roku je tento závod vyhledávanějším.
Fandíme všem, kdo si rádi zasportují. Sportu zdar.

Kateřina Jungmanová
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aby ji pak mazácky opět zpátky lapil. Jenže 2
zákroky z kategorie hodně okatých ve vlastním
vápně od Cimburka znamenali,že sudí ukázal také
2x na značku penalty které vlastně výsledek
rozhodli na 0:2 a 0:3. Otřesená Mořinka ve 2.půli
zahrozila alespoň čestným úspěchem až
v 90.minutě, kdy 2 x střílel neúspěšně z těžkého
úhlu Pixa.
Celý zápas odehrál v keckách Volák, neboť si doma
zapoměl tašku s veškerým vybavením fotbalisty. Ze
začátku to ovšem vypadalo ,že špunty chybí
Alexovi,který několikrát uklouzl v našem vápně a
po druhé z toho byl úvodní gól v 10.minutě na 0:1.
Naše naděje na „záchranu“ jara se upínají ke
Psulovi. Nezbývá než doufat že Mořinku nenechá
ve štychu…
Někteří gólmani zrají právě kolem čtyřicítky J .

Mořinka – Chyňava B
1 : 7 (0:6)
Mistrovský zápas
Rozhodčí : Kocourek

Liteň - Mořinka
4 : 0 (1:0)
Mistrovský zápas
Rozhodčí : Kocourek

Diváků :

40

Nad naším fotbalem se zatáhly šedivé mraky.
Nikoliv díky výsledku,ten je v kontextu událostí
minulých nepodstatný. Během několika dnů zmizeli
z naší soupisky 3 hráči. Ze zdravotních důvodů
pověsili kopačky na hřebík Landa a po 19 letech
zřejmě i Bílý. Dnes o poločase byl smutný pohled
na golmana Sladkého, který ležel na krovkách
bezmocný a na nosítkách čekal na odvoz sanitkou
do hořovické nemocnice. Ve 43.minutě totiž zaspali
obránci při rozehrání trestňáku tak,že se na
Sladkého řítil sám o generaci mladší útočník Litně a
jejich vzájemný tvrdý střet skončil zlomeninou
holenní kosti našeho gólmana.
Do brány vlezl už několikrát v minulosti
vychválený Psula ( a to po 8 letech !! ) Prohře
ovšem zabránit nemohl. I když jeden pěkný
moment předvedl. Střelu z dálky vyrazil na břevno

Diváků :

45

V prvním zápase jara „doma“ byli diváci
z Chyňavy v jasné převaze. Stejně tomu bylo i na
hřišti. Hosté si otevřeli střelnici,jaká zde již dlouho
nebyla. Za 15 minut 4 branky ,to by rozhodilo
„sandál“ snad i Arsenalu proti teamu z V. anglické
divize. Do brány vlezl nakonec
Thér a než se vůbec rozkoukal ve 3.minutě dostal
pozdrav z 25 metrů. Naši hráči kupili chybu za
chybou a ztráceli jak žáčci míče. Také Bína který
viděl míč až po půlroce v záloze doslova hořel,
stihli jsme vyrobit během 2 utkání 5 penalt což je
asi unikát …… z toho jeden hráč 3 po sobě….
S námi není nuda,jenže produkujeme zatím fotbal
pro masochisty. Ještě za stavu 0:3 měl slibné šance
nováček v našem dresu na hostovačku z Karlštejna
půjčený Marek, jeho střely ale těsně minuly bránu
hostí.Stejně jako jeho kolega Ureš zachraňovali
sestavu a patřili k tomu lepšímu v našem dresu. Pak
už s dalšími minutami lepšil Thér,sice ještě
kapituloval v 55.minutě po další penaltě na 0:7, ale
tu třetí penaltu již pěkně lapil …. Druhá půle
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Obec Mořinka

nabídla úplně jiný obrázek,začali jsme náporem,z
úhlu střílel i když jen do rukavic golmana
Bureš,několik nadějných útoků skončilo buď ofsidem
či nepřesnou finální přihrávkou. S výjimkou
80.minuty kdy jsme vtipnou krátkou přihrávku od
Bureše zužitkovali alespoň v ten čestný úspěch. Ve
druhé půli jako pokropený živou vodou bojoval Pixa,
stejně tak Češka, Ureš a ostatní. Ovšem celkový
umělecký dojem už zachránit nešel a tak jsme dali
pěkný „dáreček“ k trenérovým zítřejším (6.4)
47.narozeninám…
(Pozdravy od hráčů k brzkému uzdravení letí ke
Sladkému který už se léčí doma…….)
Richard Špaček

Turnaj fotbalových přípravek
ve ZDICÍCH
V sobotu 29.3.2008 se fotbalový tým TJ
Mořinka zúčastnil turnaje přípravek ve Zdicích.
Protože se přihlásila pouze 4 mužstva, hrálo se
dvoukolově, tzn. dva turnaje za sebou.
Na fyzické přípravě jednotlivých hráčů to
bylo znát, a ti, kteří s námi v zimě neabsolvovali
zimní přípravu v tělocvičně v Karlštejně, na konci,
v posledním zápase již nemohli.
Ve velmi silné konkurenci mužstev z Rudné,
Drozdova a pořádajících Zdic se naše mužstvo
neztratilo a získali jsme 3.místo.
Tento turnaj byl velmi dobrou přípravou pro
jarní turnaje, neboť ukázal sílu a možnosti našeho
týmu, a jednotlivý hráči si vyzkoušeli posty, na
kterých budou na jaře hrát.
Rozlosování jarní části turnajů fotbalové
přípravky je také již známo.
Začínáme v neděli 20.4. v Neumětelích.
Turnaj na domacím hřišti bude 26.4.2008. Začínáme
od 9,00. PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT.Ve Rpetech
hrajeme 3.5., na Vysokém Újezdě 10.5.,
v Praskolesích 17.5. a poslední turnaj bude
v Hýskově 24.5.2008.
Sezonu jsme začali 3. místem a toto umístění
by bylo dobré i na konci jarní části turnajů
fotbalových přípravek v silné konkurenci ostatních
týmů
Na prvním turnaji fotbalisté dostali nové
oblečení. Díky finančnímu daru paní Manzakové a
Karla Zikána děti
jezdí na turnaje v nových
šusťákových bundách a teplácích. Ještě jednou za
celý tým DĚKUJI.
Karel Landa
Vedoucí týmu fotbalové přípravky TJ Mořinka.
Oprava údajů z minulého vydání Kurýra:
V útoku nehraje Roman Hrdlička, ale Roman
Řeřicha.
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Velikonoce na Mořince
Vše začíná ,,Škaredou středou“. Toto
označení prý pochází z toho, že se Jidáš na Ježíše
škaredil. Podle lidové tradice se proto v tento den
nesmí nikdo mračit, jinak by se škaredil ve všechny
středy v roce.
,,Zelený čtvrtek“ se obvykle vysvětluje na
základě zelených bylin, které byly součástí Poslední
večeře nebo také podle barvy probouzející se přírody,
jelikož se Velikonoce slaví v době, kdy se všechno
zelená. V tento den začínají koledníci na Mořince
chodit řechtat. Poprvé jdou ve 12.00 hodin, pak
v 16.00 hodin a ještě v 18.00 hodin.
,,Velký pátek“ je den hlubokého smutku na
památku ukřižování Ježíše Krista. Tento den lidé ráno
vstávali před východem slunce a omyli se vodou
z potoka. Dodržovali přísný půst a nepůjčovali nic ze
své domácnosti, protože by tyto věci mohly být
očarovány. Nesmělo se hýbat se zemí, proto se
nepracovalo na poli ani v sadu, nesmělo se také prát
prádlo, protože by ho prý pradleny namáčely do
Kristovy krve. I v tento den na Mořice vycházejí
koledníci řechtat, ráno v 8.00 hodin, ve 12.00 v 16.00
a v 18.00hodin.

Na ,,Bílou sobotu“ se podle starých zvyků uklízelo a
bílilo, připravovalo se a chystalo vše na slavné
Vzkříšení na boží hod velikonoční. Vařily se pokrmy,
pekly se mazance a velikonoční beránci, pletly se
pomlázky z vrbového proutí, vázaly se březové
metličky a zdobila se vajíčka. Skončení bílé soboty se
završil také dlouhotrvající půst. V tento den na
Mořince vyráží koledníci ráno za úsvitu řechtat a
kolem desáté dopoledne si jsou v čele s Černým pro
výslužku. Zastaví se u každého domu s koledou: Židi,
Židi nevěrný, jako psi černý. Kopali jámu, Ježíši
pánu, aby ho jali, ukřižovali na Bílou sobotu do hrobu
dali. Za velkého řechtání přichází paní domu, aby
obdarovala koledníky.
Jak se slavil Boží hod velikonoční: K této neděli
patří tradiční velikonoční pokrmy – beránek,
mazanec, ale také vejce, chleba a víno, které se dříve
světilo ráno při mši. Kromě symbolického
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významu měl tento zvyk i praktický
podtext – po období dlouhého půstu by mohl náhlý
přechod k tučné stravě přivodit zdravotní obtíže,
proto se světily pokrmy, které měly tělo na návrat
k běžné stravě pozvolna připravovat a kousek
z takto posvěceného jídla dostala v tento den každá
návštěva, která vešla do domu.
Proč byl pondělek mrskaný? Na
velikonoční pondělí chodili dříve dům od domu
mládenci za děvčaty a šlehali je pomlázkami
spletenými z vrbového proutí, aby byly po celý rok
zdravé, veselé a pilné. Mnohde bylo zvykem, že
v úterý na oplátku děvčata polévala chlapce vodou,
aby byli svěží. Dnes už chodí s pomlázkou většinou
děti, které za vinšování dostávají nejen malovaná
vejce, ale i sladkosti.
Děti si vysloužily koledu tradiční
říkankou: Hody, hody doprovody, dejte vejce
malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám za to snese jiný.
Kateřina Jungmanová

---------------------------------------------------

Mořinský kurýr
Výbor
zahrádkářů na své
schůzi dne 3.4. 2008
podrobil jisté pozornosti občasník
Mořinský kurýr, který
má v záhlaví uvedeno :
„ Občané budou informováni co se v naší
obci dělo, v současnosti děje anebo co se
v budoucnu bude konat“.
Proto většinu občanů nezajímají
politické úvahy.
Výbor zahrádkářů
----------------------------------------------------

Bez skrupulí
Vážení čtenáři, dovolte mi poděkovat Vám za
tvorbu, jíž se podílíte na existenci mořinského
Kurýra. Já do něj přispívám již od základní
školy a pokaždé mne potěší vlastní iniciativa
jeho čtenářů jako důkaz čtenosti Kurýra a jeho
důležitosti pro obyvatele Mořiny.
Bez skrupulí musím vyjádřit svůj obdiv nad
sebejistotou některých lidí, nejvíce těch, kteří
hovoří bez ostychu za ostatní. Své myšlenky
ztotožňují s většinou, což zavání autokracií.

Obec Mořina a Mořinka
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Ráda bych zdůraznila jak je pro mne důležitá
existence různých zájmových, především
apolitických spolků. Kde jinde by člověk mohl
zapomenout na rozdílné politické názory, než
právě zde. Bez obav se věnovat tomu, co nás
baví a zajímá - bez rozdílu věku, či vyznání.
Jsem hrdá na Českou Republiku a svobodu
slova. Umím se zastydět za rozhodnutí, jež
jsou na hony vzdálené státotvornosti. Každý z
Vás má právo říct nahlas svůj názor a být
slyšen, bez rozdílu. Těšíme se z Vašich
příspěvků a doufáme, že jich bude i nadále
přibývat. Neváhejte a zasypávejte nás dál
svými příspěvky prosím, protože Váš zájem je
naší odměnou a zároveň známkou dobře
vykonané práce.

S úctou, Bára Albrechtová

Krátká reakce …
… tak se nám tu na stránkách Kurýra
trochu rozjela diskuze na téma, zda uveřejňovat
články s politickým podtextem, či nikoliv.
Nemyslím si, že by článek Báry Albrechtové
z minulého čísla byl míněn nějak konfrontačně,
bylo to prostě vyjádření názoru jednoho z občanů
na situaci kolem nás. Žijeme v demokratické
společnosti, k jejímž hlavním pilířům patří právě
svoboda slova a pokud s něčím prezentovaným
názorem nesouhlasím, lze na něj stejně svobodně
odpovědět protinázorem … Ať chceme nebo
nechceme, politika ovlivňuje více či méně skrytě
život nás všech, ať už prostřednictvím daní, cen,
mezd, vzdělání, zákonů, práva a svobod všeho
druhu – k tomu všemu každý z nás zaujímá určitý
postoj – a začneme-li omezovat možnost prezentace
něčího názoru (samozřejmě s výjimkou obsahu,
závadného z hlediska zákona či morálky),
zahráváme si už zcela vážně s pojmem cenzura …
a kdo pak stanoví hranice, co ještě uveřejnit a co ne
??
Přesto se neobávám, že by se Kurýr zvrhl
v politický plátek – je to přece jen časopis, který se
snaží postihnout všechny oblasti života našich
občanů a snad se to i daří. A pokud se Vám něco
z toho, co uveřejníme nelíbí, mám jednoduchou
radu – prostě to nečtěte.
A ještě jedna věta na okraj – trochu mne
mrzí, že tak živou reakci vzbudí pouze článek,
dotýkající se politiky a nikoliv třeba výzva ke
společnému úklidu obce, hrabání listí nebo zpráva o
poškození historické památky …
Výše uvedené řádky jsou prosím pouze
mým názorem a nikoliv názorem OÚ, coby
vydavatele Kurýra.
Karel Fous
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Šičky,švadleny přijmeme na Hlavní PP.
Firma PASU,krejčovská dílna.
Místo pracoviště u nádraží v Řevnicích.
Pravidelná práce s dobrou odměnou.
Dobrý kolektiv.Kont.257 720 005,
nebo osobní návštěva 8-15 hodin.

CENÍK UBYTOVÁNÍ –
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ HUŤ – LOMY MOŘINA spol. s r.o.
(rekreační chata v obci Huť u Jablonce, Jizerské hory)
REZERVACE CELÉHO OBJEKTU – 2.000,- Kč/den

LETNÍ SEZÓNA 2008
Týdenní pobyt od soboty do soboty
1. zaměstnanci + rodinní příslušníci
2. cizí ubytovaní
3. přistýlka bez nároku na lůžko

60,- Kč
150,- Kč
30,- Kč

Kratší a víkendové pobyty
1. zaměstnanci + rodinní příslušníci
2. cizí ubytovaní
3. přistýlka bez nároku na lůžko

60,- Kč
150,- Kč
30,- Kč
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Základní chyby...
Jídelníček je velmi důležitý nejen pro vývoj štěněte,
ale po celou dobu růstu a života každého psa.
Složení krmné dávky podávané ve štěněčím věku
ovlivňuje stavbu kostry psa v dospělosti.
Existuje mnoho názorů na to, jak psa nejlépe krmit
Problematika správné výživy je velmi rozsáhlá a
navíc, aby vše nebylo příliš jednoduché, existuje
mnoho odlišných názorů na to, jak psa nejlépe
krmit. Chovatelská veřejnost se stále dělí na dva
tábory. Jeden zastává krmení přirozenou stravou,
druhý preferuje krmení průmyslově vyráběnými
krmivy. Část majitelů pak kombinuje oba způsoby.
Ať patříte k té či oné skupině, je ve finále jedno,
dodržujete-li určitá kritéria a nedopouštíte-li se
základních chyb, nebude váš chov ohrožen.

•

•

•

•

Základní chyby, krmíte-li vařenou stravou:
•

•
•
•
•
•
•

Máte-li špatně nebo nedbale sestavenou
krmnou dávku.
Držíte-li se zásady, že pes je masožravec, a
proto ho krmíme výhradně masem nebo z něj
naopak uděláme téměř vegetariána.
Používáte nevhodně zvolené nebo nekvalitní
suroviny.
Potraviny i krmení máte špatně skladované a
tedy snadno podléhají zkáze.
Krmení podáváte v nevhodnou dobu.
Krmná dávka je založená na nevhodných
potravinách a zbytcích (tzn. zbytky od stolu).
Podáváte příliš vepřového masa nebo
některých vnitřností, hodně bílého pečiva a
nadýmavé zeleniny.

Základní chyby,
stravou:
•

krmíte-li

komerční

Střídáte-li granule a tradiční krmení podle
vašich potřeb. Několik dní podáváte vařenou
stravu, několik dní podáváte granule a pes má
zaručeně rozházený trávicí systém. Někteří psi
to po celý život snáší bez vnějších projevů, jiní
trpí průjmy nebo se objeví problémy se
slinivkou a ledvinami.
Přidáváte-li granule do vařené stravy, ve snaze
psovi přilepšit s argumenty že v granulích jsou
přece všechny potřebné vitaminy. Potřebné
živiny z granulí pes sice získá, ale pouze v tom

•

případě, dostane-li plnou doporučenou dávku
výrobcem a ne jen její část. Naopak, tím
podporujete nerovnoměrný příjem živin a ještě
ničíte jeho trávicí systém.
Přidáváte-li neuváženě vitaminové a minerální
přípravky do kompletní krmné dávky. Vážně
takto můžete ohrozit zdraví vašeho psa v
domnění, že mu pomáháte. S těmito přípravky
musíte nakládat opatrně a u granulované stravy
to platí dvojnásobně. Máte-li podezření, že
psovi něco chybí, poradí vám nejlépe odborník.
Bez obav můžete přidávat přípravky pro
správný vývoj kloubů.
Měnit a často střídat granule různých výrobců,
typy a druhy je také nevhodné. Podáváte-li
každý týden jiný typ granulí, podle toho co
jsme kde zrovna sehnali... Psovi musíte vždy
ponechat (při přechodu na jiné krmení) určitou
dobu, aby se trávicí ústrojí mohlo pomalu
přizpůsobit.
Další chybou je, mícháte-li přímo do misky
různé druhy (od různých výrobců) granulí
dohromady a touto šílenou směsí psa krmíte.
Nedá se totiž říct - granule jako granule. Každý
výrobce má svoji recepturu a složení granulí je
rozdílné.
Zvolíte-li si nevhodný druh granulí. Růst,
vývoj a potřebné množství živin byste měli
znát, ještě než si samotné štěně nebo dospělého
psa pořídíte. Pak by se nemělo stát, že
štěněčími granulemi krmíme dvouletého psa
malého plemene jen proto, že jsou granule
malé a lépe je křoupe. Naopak psovi obřího
plemene zcela chybně začnete dávat krmení
pro dospělé psy už v jednom roce, ačkoli se pes
ještě stále vyvíjí.
Špatně dávkujete. Množství denní krmné dávky
určuje hlavně výrobce na každém originálním
balení. Pak se musíte také řídit kondicí vašeho
psa a podle ní tyto dávky upravujte. Časté
chyby děláte u velmi kvalitních krmení, kde
bývá krmná dávka poměrně malá (ale hodnotně
kvalitní) vzhledem k velikosti psa. U velkých
plemen to na některé majitele působí, že to
jejich miláčkovi nemůže stačit a tak mu ve
snaze přilepšit, zdvojnásobí dávku. Výsledkem
je tlustý pes.
Zpracovala Monika Slováčková
Mořinský kurýr – vychází jako občasník Obecního úřadu
Mořina. Příspěvky možno doručit osobně, poštou nebo
elektronicky na tyto kontakty: vydavatel OÚ Mořina, Mořina,
267 17, morina@cbox.cz, fax: 257721597, nebo redaktoři
Karel Fous, Mořina 186, 267 17, Kfous@seznam.cz, nebo
fous@lomy-morina.cz , Bára Albrechtová, Mořina 160 , 267
17, bezhouse@seznam.cz, v Trněném Újezdě možno předat
p. Magdě Hnátkové, m.hnatkova@quick.cz
V obci Mořinka k rukám starostky Kateřiny Jungmanové ,
k.jungmanova@seznam.cz
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