MOŘINSKÝ
KURÝR
číslo 42
březen
1/2008

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

Zprávy z obecních
zastupitelstev * Novinky z O.S. Mořiňák * Škola a výuka jazyků * Jaká byla
letošní škola v přírodě * Fotbal * Z činnosti zahrádkářů * Kauza židovský
hřbitov – díl první * Psí stránka … 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 obce Mořina
z veřejného zasedání
dne 10.01.2008 od 18.00 hod. v místnosti
OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí :
- nesplnění úkolů z minulého zasedání z důvodu
časové tísně
- podání petice za snížení rychlosti v Karlickém
údolí na 50 km/hod
- záměr na výstavbu víceúčelového objektu
tělocvičny
- činnost OS Mořiňák v Dětském domě
Schvaluje :
- program zasedání
- konečné změny rozpočtu roku 2007, návrh je
přílohou tohoto usnesení
- rozpočet na rok 2008 podle přiloženého návrhu
jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji
10 512 200,-Kč
- nákup 7 ks. Kontejnerů na plast
- cenu věcného břemene na pozemky v k.ú. Trněný
Újezd (lom Holý Vrch) od 1.4.2008 do 31.12.2015
za 50,-Kč/m2
- rozložit platbu za věcná břemena na pozemky
v lokalitě Holý Vrch od společnosti Lomy Mořina
do 3 let, a to 1.4.2008 – 500 000,- Kč, 1.4.2009 –
500 000,- Kč a 1.4.2010 – 1 811 900,- Kč, za
podmínky, že Lomy Mořina umožní dodávky
stavebního kameniva v požadovaném množství a
termínu.
Navrhuje :
Ukládá :
- starostovi splnit úkoly z minulého zasedání
-informovat obec Mořinka o podání petice za
snížení rychlosti v Karlickém údolí a konzultovat
věc s DIPČR
- starostovi vyzvat písemně JUDr. Mužíkovou
k zaslání vyjádření k pravidlům na přidělování bytů
obce.
Stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek
14.2. 2008 od 18.00 hod. v místnosti OÚ
Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta,

Usnesení zastupitelstva č. 2 obce Mořina
z veřejného zasedání
dne 14.02.2008 od 18.00 hod. v místnosti
OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí :
- odpověď spol. PVZ k dodržování provozního řádu
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- zkompletování nabídek na dětské hřiště
v Trněném Újezdu
- předání petice za snížení rychlosti v Karlickém
údolí na OÚ Mořinka k projednání
- podepsání smlouvy o věcných břemenech na
pozemky v k.ú. Trněný Újezd se spol. Lomy
Mořina
- rozpočet ZŠ a MŠ Mořina na rok 2008
- plán školní inspekce v ZŠ a MŠ Mořina
- žádost pí. Pekárkové o zřízení přístupové cesty na
zemědělský pozemek v k.ú. Trněný Újezd a
zařazení do územního plánu, jako čistě obytné
území
- návrh paní Vackové na odprodej pozemků v k.ú.
Kozolupy za cenu 150 Kč/m2
- zpracování nabídek na výměnu oken v obecních
bytech
- poslední splátku na plynofikaci sdružení obcí
VYKO ve výši 679 995,-Kč a tím vyvázání majetku
ze zástavy až v roce 2009
- vznik MAS Karlštejnsko
Schvaluje :
- program zasedání
- přidělení obecního bytu panu Davidu Hančlovi
s rodinou od 1.3.2008
- limit na opravu bytu v č.p. 183/2 ve výši 20 000
Kč (oprava podlah)
- výši regulovaného nájemného v obecních bytech
19,73 Kč/m2/měsíc
- splátku na plynofikaci svazku VYKO ve výši
679 995,- Kč
- žádost klubu Zvonek o finanční příspěvek – bude
poskytnuto 2 000 Kč
Neschvaluje:
- žádost o příspěvek ČSOP Rokycany
Navrhuje :
Ukládá :
- starostovi pozvat jednatele společnosti PVZ na
příští veřejné zasedání zastupitelstva
finančnímu
výboru
posoudit
výsledky
hospodaření MŠ a ZŠ Mořina v roce 2007
- starostovi před předáním bytu p. Davidu Hančlovi
vyžádat výpis z rejstříku trestů a prohlášení, že není
vlastníkem jiné nemovitosti
- starostovi odpovědět pí. Pekárkové na její žádost
v souladu s platnými zákony
- zastupitelce pí. Hnátkové projednat v Trněném
Újezdu nabídky dětských hřišť a doporučit vhodnou
variantu
-starostovi jednat s pí. Vackovou o nižší ceně
pozemků v k.ú. Kozolupy
Stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek
20.3. 2008 od 18.00 hod. v místnosti OÚ
Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta
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Ve čtvrtém čtvrtletí 2007 oslavili
jubileum tito naši spoluobčané :
Říjen:
Kařízková Božena
Hejduk Jiří
Bucharová Marie

60 let
65 let
75 let

Listopad :
Kloučková Věra

60 let

Prosinec:
Čámský Jan
60 let
Fliegerová Marcela
60 let
Mařánková Jitka
60 let
Mrvíková Libuše
70 let
---------------------------------------------------První čtvrtletí 2008
Leden:
Sahulka Rostislav
Vinšová Marie

70 let
75 let

Únor:
Burianová Jana
Kušta Pavel
Cajthamlová Vlasta

65 let
65 let
70 let

Březen:
Sahulková Jana
Kozová Jana
Tuma Adolf
Nováková Marie

60 let
65 let
75 let
80 let

Srdečně blahopřejeme !!!
Za OÚ – Věra Smetanová

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.
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INFORMACE PRO OBČANY
Informujeme tímto spoluobčany, že je možné na Obecním úřadě zaplatit za rok 2008 odvoz
odpadu a to ve výši 500,-Kč za osobu a rok. Složenky těm, kdo nezaplatí do konce března budou
rozeslány v průběhu dubna, přičemž je i nadále možná přímá platba na Obecním úřadě.
Stejná pravidla platí i pro platbu za odvádění odpadních vod (kanalizaci) a to podle platně
uzavřené smlouvy.
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

Milí spoluobčané, rádi bychom vám představili

Občanské sdružení Mořiňák
které bylo založeno skupinou mořinských sousedů koncem minulého roku jako dobrovolná, nezisková
a nepolitická organizace. Jeho členové vykonávají svou činnost v rámci sdružení dobrovolně a bez
nároku na odměnu. Případné příjmy z dobročinných akcí (např. Kavárna, Lampiónový průvod) jsou na
základě hlasování použity na uhrazení nákladů s těmito akcemi spojených (ohňostroj, nápoje do
kavárny), dále na obnovu a údržbu Dětského domu či na další akce pořádané sdružením.
V současné době se sdružení zabývá především organizací kurzů, klubů a dalších akcí v Dětském
domě (dále jen DD), jeho úpravami a údržbou.
Do budoucna promýšlíme náměty na tyto a jiné akce:
§ dětský karneval v DD,
§ výstava historických fotografií Mořiny a beseda o minulosti Mořiny s pamětníky,
§ úpravy prostranství kolem Dětského domu, vysypání cestičky kolem domu štěrkem, výsadba
keřů, ohrazení kontejnerů na sběr tříděného odpadu,
§ dětská výtvarná dílna - výzdoba a malování na nová sádrokartonová obložení
a na izolační pódiové dveře v DD,
§ zajišťování divadelních představení pro děti i dospělé,
§ vzdělávací přednášky a jednorázové kurzy v DD (např. Přednáška o CHKO Český kras, o
přírodě v našem regionu, Kurs poskytnutí první pomoci pro rodiče atd.),
§ bazary dětského oblečení a potřeb, bleší trhy čehokoliv v DD,
§ sezonní akce inspirované lidovými tradicemi (velikonoční dekorace, adventní věnce,...),
§ výstavy děl místních i hostujících tvůrců - dětí i dospělých (fotografie, malba, kresba,...),
§ činnosti regionálního charakteru - plánování cesty s alejí z Mořiny na Mořinku - spolupráce s
Mořinkou,
§ žádost o vyhlášení mohutného exempláře javoru jasanolistého u rybníku Bambousek Památným
stromem, možnost instalace lavičky a údržby břehu sečením,
§ možnost promítání filmů v DD (chybí promítačka).....
Zveme všechny mořinské občany, které oslovilo cokoli z našich plánů a kteří by chtěli přispět radou
nebo pomocí, aby si přišli nezávazně popovídat na příští schůzky Občanského sdružení Mořiňák, nebo
se stali jeho členy a měli možnost rozhodovat o dalším směřování našeho sdružení. Pravidelné členské
schůzky se konají každý 1. čtvrtek v měsíci ve 20:30 v Dětském domě (příští schůzka je 6.3.2008).
Informace o plánech Občanského sdružení Mořiňák, o pravidelných i jednorázových akcích v
Dětském domě budou uveřejňovány:
1) na vývěsce občanského sdružení Mořiňák pod samoobsluhou,
2) na dveřích Dětského domu (rozvrh kurzů, změny konání, oznámení instruktorů),
3) na webových stránkách obce Mořina (www.morina.cz),
4) e-mailem budou informace zasílány všem zájemcům, kteří o to mohou požádat na adrese
zorka@ecn.cz (napište pouze heslo: "Informace z O.s. Mořiňák"). E-mailové zprávy budeme zasílat
jako Bcc (skrytý adresát), vaše adresa nebude použita k jiným účelům než shora uvedeným.
Za Občanské sdružení Mořiňák - Zorka Voráčková
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§ papíry, čtvrtky a pastelky, nůžky, výtvarné
potřeby pro děti......

Kavárnička
Dění v Dětském domě
Díky pochopení a finanční podpoře
našeho obecního úřadu mohou od ledna 2008
probíhat v Dětském domě kurzy, kluby a jiné
aktivity určené občanům Mořiny a přilehlých
obcí - v tomto čísle Kurýra najdete jejich
aktuální rozvrh. Většina kurzů i klubů je stále
přístupná novým zájemcům.
Dětský dům je i nadále otevřen všem,
kteří dodrží pravidla slušného chování a
zacházení s veřejným majetkem a v jeho
prostorách si zorganizují vlastní akci.
Kurzovné za jednotlivé kroužky
vybírají lektoři individuálně, z této částky
neodvádějí nikomu nic. Provoz domu
(vytápění a osvětlení) hradí mořinský obecní
úřad jako službu všem obyvatelům Mořiny a
přilehlých obcí. Návštěvníci Dětského domu
platí do společné kasičky poplatek 5,-Kč za
osobu a týden na pravidelný úklid, úklidové
prostředky a občerstvení (káva, čaj, cukr,...),
které zajišťuje Občanské sdružení Mořiňák.
Pokud máte možnost a chuť podpořit
dobrou věc, prosíme, zamyslete se i Vy, jestli
doma nenajdete něco z následujícího seznamu.
Váš dar pomůže zkvalitnit vybavení Dětského
domu a vylepší provoz kurzů. Občanské
sdružení Mořiňák Vám vystaví doklad, na
jehož základě si svůj dar můžete odečíst z daní
(platí pouze pro nově zakoupené věci).
Velmi uvítáme, darujete-li Dětskému domu
(použité či nové):
§
§
§
§

funkční vysavač,
nástěnku,
poštovní schránku na dveře,
CD přehrávač s mikrofonem a možností
nahrávat na kazetu,
§ klip-rámy formátu A3 na vystavení fotografií
atd.,
§ funkční kufříkový šicí stroj a žehlicí prkno do
Klubu ručních prací,
§ různé hudební a rytmické nástroje pro dětské
muzicírování,

Milí spoluobyvatelé,
dovolte mi, abych na tomto místě
několika slovy zhodnotila akci znovuotevření
Dětského domu „Kavárnička“. Akce proběhla
v sobotu 15.prosince odpoledne v nově
vymalovaném, uklizeném a vyzdobeném
Dětském domě. Tímto samozřejmě také
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na
proměně Dětského domu podíleli. V
„Kavárničce“ se sešla velká spousta sladkostí –
od vánočního cukroví, přes perníčky, perníky
až ke koláčům a dortům. K tomu si každý
příchozí mohl vybrat z pestré škály nápojů,
díky ročnímu období hlavně teplých, ale pro
zletilé nechybělo i něco ostřejšího pro zahřátí.
Děti vyráběly ozdoby na stromeček, výhradně
z přírodních materiálů, ceny byly opravdu
lidové, všichni jedli, pili a dobře se měli.
Kolem páté hodiny odpolední byl stromeček
dozdoben a za zpěvu koled slavnostně
rozsvícen.
Prodejem sladkostí a nápojů jsme
vybrali 1700,- kč (samozřejmě děkujeme
všem, kteří přispěli svými dobrotami, ale i těm,
kteří si je ochotně kupovali). Veškerý výtěžek
z akce byl určen na úhradu nákladů spojených
s opravami v Dětském domě – pořízení
nábytku a jeho dovozu, drobného zařízení a
vybavení. Další náklady ochotně uhradil
Obecní úřad, kterému také velmi děkujeme,
stejně jako mnoha dárcům, kteří přispěli sice
většinou drobnostmi, ale pro zdárné dílo
neopomenutelnými.
Akce se všem příchozím moc líbila,
jen je škoda, že nepřišli ti, kteří se domnívali,
že je tato akce určena výhradně pro děti. Akce
byla určena pro všechny bez ohledu na věk,
pohlaví, stav či počet dětí stejně jako Občanské
sdružení Mořiňák, které tyto akce pořádá.
Těšíme se, že na našich dalších akcích budeme
vítat i nové tváře a samozřejmě Vás zveme i
každý první čtvrtek v měsíci do Dětského
domu, kde se Občanské sdružení Mořiňák
pravidelně schází a budeme se těšit na Vaše
podněty a nápady.
Jitka Hájková
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každé pondělí od 13:00

Vážení spoluobčané,
s radostí oznamujeme, že se
v naší obci podařilo
uskutečnit
setkávání
seniorů. Scházíme se v
Dětském domě pravidelně
každé pondělí od 13-ti
hodin. Uvítáme každého,
kdo mezi nás přijde a také
kdo
navrhne
další
obohacení
programu.
Plánujeme nejen povídání
či
hraní
různých
společenských her, ale i
seznamování s minulostí
naší obce i okolí a
vzpomínání na naše mladší
léta na Mořině.

Klub ručních prací

středa od 20:00

Dobrá věc se podařila! V Dětském
domě se pravidelně scházíme v klubu ručních
prací, kde se u skleničky dobrého moku
věnujeme všemožným činnostem od pletení a
vyšívání až po výrobu sezonních dekorací.
I vy, kteří nejste členové našeho klubu
a nechodíte pravidelně na středeční schůzky,
se můžete zůčastnit vypsaných minikurzů jejich témata s podrobným popisem a
termínem konání budou vyvěšena nejméně dva
měsíce dopředu v okně Dětského domu nebo
na vývěsce Občanského sdružení Mořiňák pod
samoobsluhou. Ti z vás, kteří máte zájem
dostávat informace o tématech minikurzů emailem, prosíme napište krátkou zprávu s
heslem:
"Ruční
práce"
na
adresu
ivana_brozova@quick.cz nebo Zorka@ecn.cz
Nejbližší tematický kurz se bude konat:
KDY: středa 5.3. 20:00
TÉMA: závěsná velikonoční dekorace (viz
obrázek č. 1)
CENA: 50,-Kč
POTŘEBY: zbytky bavlněných látek a stužek
jsou vítány, jinak je vše v ceně.
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Další plánovaná témata:
Kraslice zdobené voskem, háčkovaný míček (hakisak),
ozdobný fotorámeček, dárková krabička - technika
découpage, pletená taštička, technika savování - tričko,
polštář
Přijďte s námi ve středu posedět, dvě hodiny týdně strávené
mimo domov potěší nejen vašeho manžela, ale i vaše děti
uroní slzu štěstí, obdarujete-li je například vysoce
praktickými, stálobarevnými a nesrážlivými, s láskou
háčkovanými DOMÁCÍMI PAPUČEMI!
Za klub ručních prací zdraví
Ivana Brožová
(kontakt: 602 310 788)

Taneční kroužek

úterý 16:00-17:00

Zpočátku je smyslem tohoto kroužku pohybová a rytmická průprava dětí. Chci je naučit různé taneční
styly a dále je podle schopností dětí v daných stylech zdokonalovat. Dětem nabízím akrobatický
rock'n'roll, hip-hop, disco dance, show dance, latinsko-americké tance nebo základy klasického baletu.
Zkusit to s námi můžou kluci a holky od pěti let až do dospělosti. Stačí přijít a nebát se
pohybu.
Těší se na vás Veronika Valešová (informace na telefonním čísle 777 577 002)

Povídání a říkanky pro matky s dětmi

každé liché pondělí od 10:00, příští
setkání:

„Dej si slovo ke slovíčku, říkadlo znáš za chviličku…“
Milé děti a maminky,
chtěli bychom vás pozvat mezi nás. Recitujeme říkadla, zpíváme si, hrajeme, ale i tancujeme a
povídáme si. Děti jsou spokojené v kruhu svých vrstevníků a mámy si na chvíli oddychnou od
každodenní domácí rutiny u šálku dobrého čaje.
Setkání je určené pro děti do tří let, ale samozřejmě rádi uvítáme i maminky se staršími dětmi.
Cena kurzu je symbolická – 10 Kč.
Do budoucna plánujeme společné výlety po okolí, např. do zoo, vláčkem do Berouna, apod.
Přijďte mezi nás, děti rády poznají nové kamarády a maminky přijdou na jiné myšlenky.
Na setkání se těší Darja Zobaníková

Kurs německého jazyka

Každé pondělí 19:00 - 20:00

V mořinském Dětském domě také pravidelně probíhá
každý pátek od 19-20 hodin Výuka německého jazyka. Kurs je určen spíše mírně pokročilým, ačkoliv
začínáme
vlastně
od
počátku.
V
příjemné
atmosféře
se
věnujeme gramatice, překladům, konverzaci a dialogu.
Kurs je otevřen i dalším zájemcům.
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Setkávání s hudbou

MOŘINA
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Pátek 10:00 – 10:45

Každé
páteční
dopoledne probíhá v
Dětském domě od 1010,45
hod.
SETKÁVÁNÍ
S
HUDBOU
PRO
MAMINKY
S
DĚTMI do 4 let a v
pátek 1x14 dní od 1617 hod. SETKÁVÁNÍ
S HUDBOU PRO
DĚTI od 4 do 7 let.
Jedná se o kurs,
jenž
vede
muzikoterapeutka L.
Carbochová. Program
je veden k rozvoji
dětského hudebního
vnímání, rytmu a
pohybu. Formou hry se děti postupně učí jak správně dýchat, zpívat, intonovat. Zkoušejí také
hrát na snadno ovladatelné hudební nástroje, zpívat dětské lidové písničky, učí se různá
říkadla a nebo poslouchají hudební nahrávky, které je pobízejí k vlastnímu výtvarnému
projevu.
HUDBA DOKÁŽE DĚTEM POMOCI ROZVÍJET JEJICH FANTAZII, ZLEPŠIT DĚTSKÉ SOCIÁLNÍ VZTAHY,
ZKVALITNIT JEJICH VERBÁLNÍ I NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI A CELKOVĚ DOPŘÁVÁ KAŽDÉMU
DÍTĚTI PROŽÍVÁNÍ BOHATOSTI POZITIVNÍCH EMOCÍ. HUDBA TAKÉ STIMULUJE ROZVOJ DĚTSKÉ
KREATIVITY, AUTENTICITY A PŘINÁŠÍ NÁM RADOST.

Kurs je otevřen i dalším zájemcům.
Kontakt – Mgr. L. Carbochová, tel. 732 58 46 62

Plánovaná výstava fotografií v Dětském domě

Duben 2008

Vážení spoluobčané,
občanské sdružení Mořiňák má v plánu na konci dubna (výhledově 26. – 27.4. 2008)
pořádat výstavu fotografií, která bude dokumentovat vývoj naší vesnice.
Rádi bychom Vás požádali, pokud vlastníte fotografie, které zachycují výstavbu, různé
akce, ale i obyčejný život obyvatel naší vesnice, o jejich zapůjčení.
Jestli něco najdete ve sbírce, v albu fotografií a budete se chtít se svými vzpomínkami
podělit s ostatními, obraťte se na paní Jiřinu Tafatovou. Ta bude zapůjčené fotografie
shromažďovat a dokumentovat.
Fotografie Vám budou po skončení výstavy vráceny.
Kontakt: Mgr. Jiřina Tafatová
tel. 602 740 586, 257 720 390 e-mail: jirinatafatova@seznam.cz
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USNESENÍ č. 10/2007
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MOŘINKA
konaného dne 18. 12. 2007 v prostorách Obecního úřadu
Mořinka od 18.00 hodin
Přítomni: Kateřina Jungmanová, Michaela Kneiflová, Markéta
Tejklová,
Mgr. Martina Barchánková a Ing. Tomáš Kůča

Zastupitelstvo obce Mořinka
Schvaluje:
- Program zasedání
- Rozpočet na rok 2008
- Rozpočtové opatření č. 3/2007
- Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
- ASEKOL - Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního
svozu
- ELEKTROWIN – Spolupráce při zpětném odběru
elektrozařízení a recyklace elektroodpadů
- Pořízení veškeré dokumentace a stavbu studny
k Obecnímu úřadu Mořinka od pana Františka
Keyře.
Ukládá:
- Právničce JUDr. Zuzaně Hlistové, aby vybrala
soudního znalce k posouzení Dešťové kanalizace a
Místní komunikace k chatovým oblastem.
Bere na vědomí:
- Nutnost prořezat stromy ke kontejneru v chatové
oblasti Čabrak
- Zápis č. 7 z jednání Svazku obcí VYKO
konaného dne 6. 11. 2007 na OÚ Chýnice
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Svazku obcí pro plynofikace VYKO za r. 2006
- Darovací smlouvu – Dopravní značení v regionu
Český kras - Pláně
- Region Český kras – Pláně: Rozpis pracovních
setkání a veřejných jednání v roce 2008
- Vyúčtování projednaných přestupků v roce 2007 –
Městským úřadem Beroun
- EKO-KOM: Dotazník o nakládání s komunálním
odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za
rok 2007
- VYKAS: Předávací protokol z reklamační opravy
- Podpis smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s.: Smlouvu
č. IV-12-6001389/4406/1 o uzavření budoucí
smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku
dle ustanovení § 50a občanského zákoníku
- Veřejnou vyhlášku – Oznámení o zahájení řízení o
vydání návrhu vymezení zastavěného území obce
Mořinka, která je vyvěšena na úřední desce obce
Mořinka od 12. 12. 2007
- Změny jízdních řádů od 9. 12. 2007
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení (Tomáš
Kolenský)

OBEC MOŘINKA
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- Uzavření Dohody o provedení práce s panem
Martinem Máchou na r. 2008
- Uzavření Dohody o provedení práce s panem
Martinem Němečkem na r. 2008
- Uzavření Dohody o provedení práce s panem
Pavlem Smoterem
- Žádost o pokácení stromu od pana Karla Čapky
- Dotazník z Centra pro zdravotně postižení v ČR
- Zrušení Žádosti rekonstrukce a modernizace OÚ
Mořinka, č. p. 28
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Středočeského kraje – Změna 2007, která byla
schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje na
svém zasedání dne 19. 11. 2007
- Protokol o kontrole ze dne 18. 12. 2007 –
Kontrolní výbor
- Protokol o kontrole ze dne 18. 12. 2007 –
Finanční výbor
- Žádost na odkoupení obecního pozemku panem
Bohumilem Bartošem
- Stížnost od pracovníků starajících se o místní
zeleň na parkování osobních automobilů, vytvoření
hnojiště a hromad hlíny na obecních pozemcích
- Znečištění místní komunikace vzniklé těžbou
dřeva.
Neschvaluje:
- Prodej obecních pozemků v chatové oblasti
Čabrak do roku 2010
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na územní plán
obce Mořinka uzavřené
11. 8. 2005
Zakoupení publikace Obec a právo od
nakladatelství RAABE
- Zakoupení odborného měsíčníku Poradce Veřejné
Správy na r. 2008
- Prodej akcií České spořitelny a. s. společnosti
Finance Zlín
- Nabídku od firmy TELEINFO na umístění
telefonního seznamu obce Mořinka na internet.
Stanovuje:
- Termín příštího zasedání zastupitelstva obce
Mořinka na 29. 1. 2008 od 18.00
hodin v budově Obecního úřadu Mořinka.
Starostka obce: Kateřina Jungmanová
Mistostarostka obce: Mgr. Martina Barchánková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martina Barchánková
Josef Barchánek

USNESENÍ č. 1/2008
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MOŘINKA
konaného dne 29. 1. 2008 v prostorách Obecního úřadu
Mořinka od 18.00 hodin
Přítomni: Kateřina Jungmanová, Mgr. Martina
Barchánková a Ing. Tomáš Kůča

Zastupitelstvo obce Mořinka
Schvaluje:
- Program zasedání
- Vymezení zastavěného území obce Mořinka
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- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 Vymezení
zastavěného území obce Mořinka
- Dohodu o vzájemné spolupráci s TJ Sokol
Mořinka a panem Mgr. Stanislavem Bradnou
- Příspěvek 8.000,- Kč na činnost TJ Sokol Mořinka
na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
- Nájem za pozemek parcelní číslo st. 42/2 ve
vlastnictví obce Mořinka za 1,- Kč ročně
- Pověřuje starostku Kateřinu Jungmanovu
k uzavření Dohody o vzájemné spolupráci TJ Sokol
Mořinka a panem Mgr. Stanislavem Bradnou
- Přihlášku do soutěže Zlatý erb
- Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2007
- Nabídku na umístění klientů k výkonu trestu
obecně prospěšných prací
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení
Územního plánu obce Mořinka.
Ukládá:
- Starostce Kateřině Jungmanové, aby požádala
společnost CE WOOD, a. s. o náhradu škody za
poškození místní komunikace vznikem těžby dřeva.
Bere na vědomí:
- Nahlášení PČR ztrátu kontejneru na komunální
odpad z chatové oblasti Líbří dne 15. 1. 2008
- Nahlášení PČR uzavření psa v chatě v chatové
oblasti Schodovice dne
25. 1. 2008
- Poškození místní komunikace katastrální číslo 644
v katastrálním území Mořinka ve vlastnictví obce
Mořinka
- Podepsanou Smlouvu o spolupráci při
komunitním plánování sociálních služeb v regionu
Černošice a okolí
- Dodatek č. 10 ke smlouvě o komplexním
zabezpečení zneškodnění odpadů pro obec Mořinka
se společností Rumpold - P s. r. o.
- Rumpold – P s. r. o.: Korespondence a
dokumentace, včetně faktur bude od
1. 1. 2008 zasílána v elektronické podobě
- Průřez stromů vedoucí k chatové oblasti Čabrak
na žádost společnosti Rumpold – P, která provádí
vývoz komunálního odpadu
- Dotazník od společnosti Elektrowin a. s.
- Stížnost pana Ing. Jana Hůlky
- EKO-KOM: Informace o zajištění tříděného sběru
prostřednictvím jiných subjektů
- ČEZ Distribuce, a. s.: Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny ve dne
27. 2. 2008 od 8.15 hodin do 11.00 hodin
- Informace o organizaci ROPID
- Žádost o doplňky a změny v jízdních řádech
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a
upuštění od ohledání na místě a ústního jednání
návrhu paní Gabriely Frankové
- Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty
k dokončení stavby, jež podal stavebník Ing. Jan
Michálek

OBEC MOŘINKA
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- Plán konzultačních dnů odboru dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra ve věcech
dozoru
- Sdělení Ministerstva Životního prostředí
- Aktuální údaje o obci poskytnuté Středočeskému
kraji
- Klastr cestovního ruchu Amerika
- Žádost o zpracování jmenného seznamu padlých
sovětských vojáků
- Brožuru Více žen do politiky? Samozřejmě! Ale
jak?
- Ohlášení pálení části lesa v Karlickém údolí ve
dnech 23. 1. – 27. 1. 2008
- Nabídku od pana Františka Keyře na rekonstrukci
stávajícího vrtu na pozemku parcelní číslo st. 14
- Od 1. 1. 2008 musí zastupitelé obce platit ze
svých odměn zdravotní pojištění
- Dosavadní finanční vypořádání na projekt
rekonstrukce OÚ Mořinka
- Cenu a poděkování od Klubu Zvonek za pomoc
lidem onkologicky nemocným.
Neschvaluje:
Nabídku IFORUM CZ na objednávku
Obchodních adresářů.
Stanovuje:
- Termín příštího zasedání zastupitelstva obce
Mořinka na 11. 3. 2008 od 18.00
hodin v budově Obecního úřadu Mořinka.
Starostka obce: Kateřina Jungmanová
Mistostarostka obce: Mgr. Martina Barchánková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martina Barchánková
Ing. Tomáš Kůča
Zapsala: Kateřina Jungmanová
Vyvěšeno dne: 30. 1. 2008
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Opustili nás
Paní Věra Březinová
Pan Jaroslav Novotný
Paní Anna Strejcová
Odešel člověk, na kterého jste se
mohli spolehnout a jen čas může
zocelit tak velkou ránu. I když tělo
je mrtvé, obraz ve vašich duších
zůstává.
Přejeme Vám, abyste překonali
brzy pro Vás tak velkou životní
ztrátu.
Za celý Obecní úřad
Mořinka přeji upřímnou soustrast
všem pozůstalým
Kateřina Jungmanová.

OBEC MOŘINKA
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Blahopřání
V prvním čtvrtletí roku 2008 oslavili své
jubileum tito naši spoluobčané:
Jaroslav Jungman 25 let
Pavel Smoter 30 let
Martin Němeček 30 let
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takže celkově tým fotbalové přípravky TJ Mořinka
je na 13. místě na okrese Beroun za rok 2007.
V rámci zimní přípravy jsme chodili trénovat do
tělocvičny do Karlštejna, abychom se řádně
připravili na každoroční halový turnaj pořádaný
AFK Loděnice v hale Scandinavia v Praze 6 –
Ruzyni 23.2.2008. Po loňském totálním propadáku
jsme nyní zahráli velmi dobré zápasy na tomto

Ve druhém čtvrtletí roku 2008 oslaví své
jubileum tito naši spoluobčané:
Markéta Tejklová
Lucie Kubošová
Jaroslav Nikodém
Zdenka Dolejšová

40 let
30 let
60 let
55 let

Do dalších let přejeme všem jubilantům vše
nejlepší, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a
především pevné zdraví.

Za obecní úřad Mořinka
Kateřina Jungmanová

Fotbalová přípravka - Mořinka
Podzimní část turnajů fotbalové přípravky proběhla
ve znamení hledání optimální sestavy mužstva a
náhradníků.
V brance se střídají Petr Landa a Honza Hrdlička,
v obraně pravidelně nastupuje Martin Koza , Lucie
Landová, Kuba Hrdlička a celou obranu velice
dobře diriguje kapitán týmu Pavel Pekárek.
Záložníci Honza Kříž, Marcel Kalina,Eliška
Zikánová, se střídají s útočníky Tomášem
Moravcem, Filipem Manzacem, Adamem Tafatem
a Romanem Hrdličkou podle momentální síly
soupeře.
Tomu také odpovídaly výsledky. Po podzimu jsme
byli v druhé části tabulky. Naši soupeř byli velmi
silní - KDC, Hostomice , Chyňava, dobře se nám
hrálo proti Neumětelům, protože jsme pravidelně
tento tým poráželi. V lednu, konkrétně 6.1.2008,
jsme hráli turnaj o umístění v hale Lokomotivy
Beroun. Zde jsme se umístnili na krásném 2. místě,

turnaji a skončili jsme na 4. místě a to pouze o
jediný gól obdržený od mužstva Vysokého Újezdu.
Největší radost mám z vedoucího gólu v zápase
proti AFK Loděnice a z celkové hry proti mužstvu
AFK Loděnice. S vítězem tohoto turnaje jsme hráli
vyrovnaný zápas a pokrytím nejlepšího střelce
turnaje Kováče jsme hru velmi vyrovnali. I přesto
nám mladý Kováč jeden gól vstřelil a následoval
ještě jeden od hráče Prokopa, To byla odpovědˇna
náš první gól Tomáše Moravce. I tak to byl jeden
z nejlepších zápasů na celém turnaji.
Nyní začínáme trénovat na umělé trávě, neboť nás
čeká 29.3.2008 turnaj ve Zdicích. Budou zde
startovat mužstva, se kterými budeme hrát na jaře Hýskov, Vysoký Újezd , Neumětely. Rozlosování
jarní části turnajů přípravek je ve středu 26.3.2008 a
první turnaje začneme hrát v květnu.
Díky finanční podpoře našich sponzorů Braserie
Manzac a Autodoprava Zikán jsme zajistili pro
všechny děti šusťákové bundy s tepláky, takže do
bojů v jarní části soutěže budeme vyrážet
v jednotném oblečení.
Drže nám palce!
Mgr. Karel Landa
vedoucí týmu fotbalové přípravky TJ Mořinka

NUČICE - MOŘINKA
4

:

1

(2:1)

Přátelský zápas Diváků : 12 Rozhodčí : Fára
1.zápas v roce začal blamáží. Alexa,Bína,Pixa,Thér
a Volák, ti všichni si našli tuto sobotu lepší zábavu.
Nikdo se neomluvil a co víc ani nevrátil dres. Suma
sumárum, domácí museli půjčit „bezdomovcům“
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z Mořinky sadu dresů…... Když se k tomu připočte
fakt, že Bureš nechce hrát zápasy, s mužstvem
pouze trénuje, a dnes byl jen v roli diváka, je
s podivem že se zápas vůbec odehrál. Záměr obce
vytýčit v územním plánu nějaký vhodný plácek na
výstavbu hřiště se v tomto světle jeví sice jako
bohulibý a skvělý, na druhou stranu zaslouží si to
mančaft, kde téměř polovině chybí něco jako smysl
pro zodpovědnost …. ???
Samotný zápas nabídl nejen 5 gólů, ale
zároveň festival zahozených tutovek. Jediná naše
branka měla zárodek u Bubeníka . Po jeho střele
sice vysoko nad zařídil následně na sebe faul a z něj
si Cimburek připsal asistenci. Jeho střelu brankář
neudržel a Špaček měl situaci snadnou – 1:2 . Právě
střelec úvodní branky začal dlouhou řadu
neproměněných 100% šancí, z blízka trestuhodně
přestřelil, totéž v samotném závěru půle se povedlo
Bílému,v druhé půli o kousek minul v tutovce
Mácha a stejně sám před brankářem poslal míč do
nebes mladíček Ulm. Povrch v Nučicích zkrátka
neměl zdaleka tu rovinu „umělky“ na Mořině .
Domácí též zahodili mnoho šancí, něco pochytal
Sladký, naše obrana se měla co ohánět, dokázali
jsme sice v 1.půli na 15 minut domácí dostat pod
tlak, ale s přibývajícími minutami nám odcházela
přesnost v rozehrávce a tak vítězství Nučic
s kterými jsme hráli po 14 letech bylo zasloužené.
Doslova gentlemanské utkání podtrhuje
fakt, že domácí ani nechtěli nic za použití jejich
dresů. Asi dobrej oddíl….
Richard Špaček

Obec Mořinka
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vánočních svátků. A dále byl postaven stan, který sloužil
k umístění ozvučení nutné pro zpěv.
Když se lidé krátce po patnácté hodině sešli, tak
starostka K. Jungmanová přednesla krátký proslov.
Poděkoval především všem dobrovolníkům
jako
Pavlovi Smoterovi, manželům Němečkovým, Martinu
Gartovi, Janě Smoterové, Vladimíru Zýkovi ml. a st.,
Davidovi Kocmanovi, Jaroslavu Jungmanovi ml., Marii
Jungmanové, Jiřině Melicharové, Lucii Melicharové,
Miroslavu Melicharovi ml. a Josefovi Barchánkovi. Bez
těchto lidí by se zpívání u vánočního stromečku nemohlo
konat. A proto chci ještě jednou touto cestou poděkovat
všem výše zmíněným za spolupráci na přípravách této
akce. Poté co starostka poděkovala všem dobrovolníkům
přivítala mezi námi hvězdu pod vánočním stromečkem
v podobě známého českého zpěváka Pavla Vítka.
Pavel Vítek se ujal slova a přivítal všechny
přítomné se slovy:,,Vaši náves jsem vždy obdivoval, je
tady krásně a věřím, že až se postupně opraví všechny
statky, tak bude vaše náves nejhezčí, co znám. Dále
podotkl, že bude zpívat jako první písničku Do věží, když
se nacházíme v blízkosti hradu Karlštejn a ještě dodal, že
si nějaký hrad můžeme postavit, abychom také měli
věže.“ Jako druhou písničku potom zazpíval Sním o
Vánocích bílých a na závěr zazpíval písničku Mám rád
vůni tvé kůže. Spousta lidí se s radostí k jeho zpěvu
přidala. Poté, co dozpíval se rozloučil se slovy:,, Všem
přeji příjemné prožití svátků vánočních a hezký nový
rok.“ Jeho fanoušci a příznivci si k němu mohli zajít pro
fotografii s autogramem.

Hvězda pod vánočním
stromečkem
Dne 1. 12. 2007 na první adventní víkend byl
poprvé umístěn do středu návsi vánoční stromeček
v podobě borovičky.
Byl ozdoben nejen klasickými ozdobami, ale
také malými dárečky z dílny Jany Smoterové. A dále na
něm byla umístěna jednobarevná světýlka. Světýlek na
tento krásný a velký strom bylo málo, ale jak se říká:
,,Chybami se člověk učí“. A když je něco poprvé, tak se
zřejmě drobným chybám nelze vyhnout! I přes tento malý
nedostatek byl stromeček jedinečný, že nám ho mohly
závidět i okolní obce!!!
Stromeček krášlil náves po celý adventní čas a
kdekterý turista se s radostí zastavil a pokochal se tímto
skvostem.
Jak již bývá zvykem, tak k Vánocům
neodmyslitelně patří koledy a zpívání u vánočních
stromků zdobící obce a města. A proto i my jsme se
rozhodli uspořádat takové zpívání, kde by se sešla většina
obyvatel obce a jejich blízkých příbuzných a přátel.
Obecní úřad s pomocí několika dobrovolníkům
postavil stánek s občerstvením, kde si každý
z přítomných mohl vybrat z nabídky teplých nápojů čaje,
grogu a svařeného vína na zahřátí a k tomu si zakousnout
vánoční cukroví, které je též neodmyslitelným doplňkem

Po krásném vystoupení Pavla Vítka nastoupil
ke zpěvu připravený dívčí sbor. Zazpívaly vánoční
koledy a předvedly scénku vztahující se k našemu
vánočnímu stromečku a to ,,Vyrostla jedlička z pohádky
o Mrazíkovi“.
Na závěr poděkovala starostka a místostarostka
všem účinkujícím, všem dobrovolníkům a také zvukaři
Rostislavu Sahulkovi. Popřály všem přítomným krásné
prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, lásky,
pracovních úspěchů a především pevné zdraví v novém
roce. A na samotný závěr vyřkly přání, aby se zpívání a
setkání u vánočního stromečku stalo tradicí.
Kateřina Jungmanová
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Sbírka na opravu dětského hřiště
Oprava dětského hřiště je nevyhnutelná. Na
základě technické prohlídky byly zjištěny závady a
nedostatky, které je nutné v co nejkratší době odstranit.
Tímto způsobem bych ráda poděkovala všem, co na

opravu dětského hřiště dosud přispěli:
Lucie Kubošová a Jan Chroust 1.000,- Kč
Kateřina Jungmanová a Pavel Smoter 1.000,- Kč
Manželé Smoterovi 1.000,- Kč
Martina Barchánková 1.000,- Kč
Paní Smidtová 200,- Kč
Renata Fichtlová s rodinou 300,- Kč
Ještě jednou děkuji všem výše uvedeným.
Zároveň však doufám, že se nám podaří získat dotaci
z Krajského úřadu Středočeského kraje o kterou jsme
zažádali. Rozpočet obce je malý a výdajů neustále
přibývá, a proto jsme velice rádi za každou finanční
podporu od Vás občanů. A pokud máte zájem přispět na
výše zmiňovanou 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

Premiérový koncert skupiny Hudební Salón
Mořinka
Dne 22. 12. 2007 se v Hostinci u Barchánků
sešla domácí kapela nazývající se HSM, která hraje
v žánru rocku. Sešla se hrstka příznivců z řad místních
obyvatel.
V čele skupiny je pan Tomáš Kůča, který hraje
na bicí a také zpívá. Druhým členem kapely je pan Jan
Štička, který hraje na kytaru a zároveň zpívá. Třetím
členem je pan Aleš Tejkl, který hraje na kytaru a zároveň
je hlavním zpěvákem kapely. A posledním členem je pan
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s manželkami, přítelkyněmi a přáteli, odhadem
kolem stovky.
K tanci a poslechu hrála živá kapela.
Taneční parket praskal ve švech. Za zmínku stojí na
plesech již neodmyslitelná tombola. Jako hlavní
cena byl celý divočák, druhá cena srnčí a pak
následovalo spousta bažantů. Také jsme v tombole
mohli najít pár lahví s alkoholem, domácí tlačenky
a také dort z čokolády. Lístky do tomboly byly
velice rychle vyprodány. Není se vůbec čemu divit
při tak zajímavé tombole. Hlavní cenu si odnesl pan
Jaroslav Novotný. Musím podotknou, že pan
Novotný není myslivec a tudíž si myslím, že měl
z této ceny velkou radost.
Během večera bylo podáváno občerstvení
ke každému stolu. Je to již proslulý recept od pana
Ludvíka Bílého, pečený divočák podávaný
s čerstvým chlebem. K tomu lze jen podotknout, že
se jedná o skutečnou delikatesu.
Popíjelo se a tancovalo až do brzkých
ranních hodin. Zábava byla jedinečná a my jen
můžeme doufat, že myslivecké sdružení bude tuto
zábavu pořádat pravidelně v restauraci na Mořince.
Kateřina Jungmanová

Silvestr 2007/2008
Silvestr slavil buď každý v rodinném kruhu
nebo v kruhu svých kamarádů a přátel. Jako již tradičně
každý rok úderem půlnoci rozezněl zvon v kapličce
svatého Pauluse pan Josef Barchánek. A netradičně o
půlnoci vypukl profesionálně sestavený ohňostroj před
Hostincem u Barchánků. Byla to velmi pěkná podívaná.
A zároveň zde probíhalo spousta malých ohňostrojů
sestavených vlastními silami. A tím jsme všichni
vstoupili do Nového roku 2008.
Dovoluji si za celý Obecní úřad Mořinka popřát
každému do tohoto nového roku hlavně pevné zdraví,
hodně pohody, pracovních úspěchů, štěstí a lásky.

Kateřina Jungmanová
Představujeme jednotlivé členy zastupitelstva
obce Mořinka

Markéta Tejklová

Jaroslav Mayer, který hraje střídavě na klávesy a kytaru.
Bylo to první veřejné vystoupení této kapely.
Hrstka příznivců tak bouřlivě tleskala až donutila zahrát
kapelu ještě několik dalších příspěvků.
Kapela získala velké ocenění a velké ovoce, že
už nyní se těšíme na další takto úspěšné vystoupení
kapely Hudební Salón Mořinka.
Kateřina Jungmanová

Myslivecký ples v Restauraci Mořinka
Dne 30. 12. 2007 pořádalo sdružení
místních myslivců Myslivecký ples v Restauraci
Mořinka. Sešlo se zde spousta myslivců

Markéta Tejklová se narodila v roce 1968
v Praze. Vystudovala střední umělecko-řemeslnou
školu. Navrhovala a vyráběla šperky až do roku
2003, kdy se jí narodil syn Teodor a nastoupila na
mateřskou dovolenou. V té době se i přestěhovala
na Mořinku.
Ráda by přispěla k zachování
krásné atmosféry obce i okolí. Má ráda rozmanitou
tvůrčí práci, která je mimo jiné i jejím koníčkem.
V zastupitelstvu
obce
působí
jako
předsedkyně kontrolní komise.
V dalším čísle časopisu bude představena
poslední členka zastupitelstva obce Mořinka a
předsedkyně
finančního
výboru
Michaela
Kneiflová.
Kateřina Jungmanová
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ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V lednu se naše malá školička vydala již na
jedenáctou školu v přírodě. Tentokrát jsme opět
v hojném počtu zamířili do Krkonoš na chatu
Webrovka. Vedoucí tohoto zařízení je zároveň ředitelem
Asociace dětských domovů a zřejmě proto má k dětem
vztah, s jakým jsme se ještě nesetkali. Celý týden jsme
se řídili jeho heslem : „U nás se děti baví, ať to stojí
cokoli.“
Každý den děti měly připravený úžasný program,
při kterém vyvalovaly oči. A mnohdy nejen ony.
Prozkoumali jsme zříceninu hradu Rýchenburg,
prohlédli si město Trutnov, farmu ve Voletinách,
vojenský bunkr, prošli jsme se zimní ZOO ve Dvoře
Králové. Na chatě nás navštívil mistr republiky
v kouzlení, volili jsme Super Star Webrovky, šíleli při
karnevalu a diskotéce a potili se v sauně.
Nejlepší byl poslední výlet na Černou horu, kde
jsme bohužel jedinkrát za celý týden mohli využít své
zimní vybavení. Je ovšem pravda, že desetikilometrový
sjezd dolů na bobech a saních stál za to. Škoda jen, že
už druhý rok jsme lyže vezli jen „provětrat“, protože
nebylo na čem lyžovat. To zkusíme vyřešit příští rok,
kdy hodláme zamířit do vyšších nadmořských výšek.
Teď se už ale těšíme na školandu v létě. Pojedeme na
stará známá místa a doufáme, že v červnu sníh
nenapadne a kola využijeme dokonale.

Lenka Zýková
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Výuka jazyků
aneb
proč škola na Mořině „nejde s dobou“
Mnozí z nás zažili tu scénu, když se Čech marně snaží domluvit s cizincem. Zatímco ten jako společný
jazyk postupně nabízí angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu, našinec si zatvrzele trvá na češtině,
v lepším případě se zmůže na „němnogo po ruski“.
Není divu, že za takového stavu rodiče bijí na poplach a naprosto oprávněně žádají, aby se jejich děti
ve škole učily jazyky. Přednost má v dnešní době počítačů pochopitelně angličtina, ale s tou už dnes také
nevystačíme, takže sílí tlak na zavedení dalšího jazyka. A začít by se mělo pokud možno co nejdříve, nejlépe
hned od školky, protože je přece známo a vědecky dokázáno, že v té době je dítě pro jazyk nejvnímavější.
Proč jde tedy mořinská škola tak proti proudu a neprofiluje se podobně jako mnoho škol v okolí jako
škola jazyková? Důvodů je hned několik. Především je třeba se objektivně podívat na onu současnou módní vlnu
výuky jazyků už od útlého věku. Je jistě pravda, že dítě předškolního a raně školního věku je na jazyky vysoce
vnímavé. Ale je třeba dodat – a shoduje se na tom mnoho odborníků, že to platí především pro jazyk mateřský,
který dítě potřebuje ke komunikaci s okolím a se kterým je ve styku celodenně a ať chce, nebo ne. Neocenitelnou
výhodu tak mají třeba děti „mezinárodních“ párů, kdy máma i táta mluví svým jazykem a dítě tak získá
v podstatě dva mateřské jazyky. Takovým dětem můžeme my ostatní jen závidět... Podobného efektu lze
dosáhnout třeba tím, že ve školce či škole je plně zaměstnaná učitelka, která velmi dobře ovládá nějaký cizí
jazyk (nejlépe tzv. přirozený mluvčí) a s dětmi mluví výhradně tímto jazykem. Děti s ní po krátké době
komunikují naprosto přirozeně. Bohužel, lidé s takovými znalostmi většinou nepracují za plat, který by jim
mohlo nabídnout naše školství. Tím, že dítě bude mít jednu hodinu jazyka týdně, lze nějakých podstatných
výsledků dosáhnout opravdu jen velmi těžko a jen u dětí opravdu talentovaných.
Dalším problémem je velká náročnost práce především pro žáky první třídy základní školy. Nám
dospělým to možná nepřipadá, ale uvědomme si, že dítě se za jediný rok naučí základy čtení, psaní a
matematiky. To vyžaduje velké pracovní nasazení, na které děti do té doby nebyly zvyklé. Aby je zvládly, mají
často opravdu „svých starostí dost“. Přidat k tomu ještě další hodiny jazyka znamená často jen další stres a zátěž,
která má význam zase jen pro děti opravdu talentované. Ty ovšem mají možnost se cizímu jazyku věnovat
v nepovinném kroužku.
Jistě tedy není náhodou, že povinně se cizí jazyk začíná učit až od třetího ročníku. V té době už děti
umějí na dostatečné úrovni číst a psát a cizí jazyk se jim proto učí daleko lépe a rychleji. A času na to, aby se
v deváté třídě bez větších problémů domluvily i jinak než česky, je stále dost. Stačí se „jen“ trochu snažit.
Z uvedených argumentů vyplývá, že pokud nemá být rozšířená výuka jazyků jen formálním ústupkem
módě a planým lákadlem pro rodiče, musí být
nabízena v rozsahu podstatně větším než
hodinu týdně a nejlépe ve speciální třídě pro
v tomto směru nadané děti. V malé mořinské
škole tyto možnosti nemáme a rozhodně si
nechceme hrát na něco, čím nejsme. Jazyky
proto nabízíme nepovinně formou kroužků.
Co naopak jako škola s rozšířenou
výukou tělesné výchovy s čistým svědomím
našim žákům nabídnout můžeme, je dostatečné
a pro naše děti neméně důležité sportovní vyžití
v zimě i v létě a především malý a přátelský
kolektiv, ve kterém není místo pro šikanování,
drogy a násilí, a kde se vždycky hraje fair.
Dodatek na konec: Vážení rodiče,
umíte dobře jakýkoli cizí jazyk? Používejte jej
a mluvte jím na své děti. Uděláte pro ně víc,
než zmůžou všechny školy dohromady.
Mgr.Petr Sodomka, ředitel školy
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Různé zprávy a články spolků a
občanů

Z činnosti zahrádkářů na
Mořině
Loňský rok tak jako předešlý
byl pro naše zahrádkáře bohužel dost
neúrodný, dubnové mrazíky zanechaly stopy
na úrodě třešní, meruněk, jablek a ořešáků. Tak
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Vzpomínka na zemřelé
Sleduji každé číslo časopisu „Kurýr“ a
ještě jsem nenašla vzpomínku na zemřelé
občany naší obce. Myslím, že by to bylo
úctyhodné a pro každou rodinu útěchou.
M.Vinšová

Odpověď OÚ a redakce Kurýra
Obecní úřad se po dohodě s redakcí
Kurýra rozhodl uveřejňovat pietní vzpomínku
na zemřelé spoluobčany. Protože je však
poměrně složité rozhodnout, jak hluboko do
minulosti sahat, necháme to na spolupráci
pozůstalých a redakce – pokud bude mít
konkrétní rodina zájem o zveřejnění
vzpomínky na zemřelého člena rodiny,
kontaktuje redakci Kurýra a ta otiskne
požadovaný text. Děkujeme za pochopení.
K.Fous

Konec jedné památky … nebo ne ?
( aneb Neveselá reportáž – díl první)

dařilo pouze zelenině a bramborám.
Přesto zahrádkáři žili, pořádali jsme
opět dva klubové večery – v dubnu a v říjnu –
které byly početně navštíveny.
Také jsme jako každý rok pořádali
zájezdy, velmi vydařené – jak v Lysé nad
Labem na výstavě květů, tak v Čimelicích,
které nahradily výstavu v Lánech. Rok jsme
zakončili vánoční výstavou na zámku
v Nižboru.
Také letošní rok chceme v těchto
činnostech pokračovat – účastníci březnové
výroční schůze, která se konala v pohostinství
Na Růžku mohli vyslechnout podrobný výčet
chystaných akcí. I klubové večery budeme
pořádat opět v dubnu a v říjnu. Rovněž zájezdy
se již připravují – opět do Lysé nad Labem a
letos chceme jet na Zahradu Čech do
Litoměřic. Na tyto akce zveme i občany, kteří
nejsou našimi členy. Naší další činností je
pomoc při úklidu obce.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům
výboru a členům spolku za brigádní pomoc i
při organizování všech akcí.
Přáli bychom si, aby i další činnost
byla pro nás všechny přínosem a poznáním.
Antonín Morávek – člen výboru

Naše obec se pyšní několika vzácnými
historickými
památkami,
přírodními
i
technickými zvláštnostmi – můžu namátkou
jmenovat kostel Sv.Stanislava, Židovský
hřbitov, Velkou Ameriku … je jisté, že tyto a
podobné stavby či jevy činí naši obec objektem
zájmu turistů i mnohé odborné veřejnosti.
Obávám se však, že nikoliv nadlouho …
Chci se zde dnes zmínit o židovském
hřbitově, který se rozkládá v mírné stráni při
severozápadním
kraji
obce.
Nejstarší
dochovaný náhrobek zde je datován do roku
1741 (ale hřbitov je pravděpodobně ještě
starší), objekt hřbitova je zapsán na seznamu
památek chráněných UNESCO, dočíst se o
něm můžete v odborné literatuře i například
v publikaci Mořina-historická sonda od
Davida Venclíka (k dostání na OÚ).
Bohužel, oproti stavu, který mladý
historik D.Venclík dokumentoval v roce 2003,
když svou publikaci zpracovával, je dnešní
stav, po necelých pěti letech, více než tristní.
Vstupní vrata jsou surově rozkopána,
rozlámaná prkna z výplně se válejí všude
kolem nich, železné kování zohýbáno a
ulámáno. Jediné okno budovy márnice je
rozbito, dveře do márnice zevnitř hřbitova jsou
vyraženy, rovněž s vykopanými výplněmi.
Vše, co bylo uvnitř stavby uskladněno, je
zničeno a roztaháno všude po podlaze. Na
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půdičce leží špinavý koberec a válí se zde
oharky od „jointů“ a cigaret …

To nejhorší však návštěvník vidí už
zvenčí – fasádu historické márnice vyzdobil
nějaký místní sprejer – samouk svými
svéráznými výtvory – viz foto. Zatím se toto
„umění“ vyskytovalo v našem okolí pouze na
zdech bývalé raketové základny a na

betonovém propustku vyschlé vodoteče nad
bytovkami RD, ale že bude někdo takový idiot
a zničí tímto způsobem historickou památku,
to mě opravdu nenapadlo. Když jsem jeho dílo
viděl, vařila se ve mně krev a dostat toho
„umělce“ v té chvíli pod ruku, asi bych ho za
uši dovlekl na obecní úřad a zařídil mu tak dva
měsíce brigády v čištění příkopů kolem obce ...

Je škoda, že části současné mládeže památky
nic neříkají, je jim celkem jedno, v jakém
prostředí budou žít, někteří by asi dokázali žít i

uprostřed spáleniště. Já ne – a věřím tomu, že i
většina ostatních obyvatel obce dává přednost
čisté a upravené vesnici, s úhlednými
stavbami, zelenými zahradami, lesem a
příkopy bez odpadků – a udržovanými a
ctěnými památkami.
Rád bych ještě dotyčného „umělce“
upozornil, že podle novely zákona o
památkové péči jemu, či lépe řečeno jeho
rodičům hrozí pokuta za poškozování kulturní
památky až do výše dvou miliónů korun … a
v případě, že ho potkám na místě já, naštvaný
občan, také pořádný kopanec do zadku !!
Jak se to má se stavem židovského
hřbitova a jaké jsou jeho vyhlídky do budoucna se
dočtete v dalším čísle Kurýra. Tedy – pokud něco
jako vyhlídky pro tuto památku existuje …

Karel Fous

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Mořinský kurýr č.42 (1-2008)

strana 18

Nemluvme potichu
Žijeme ve světě, který komolí, kroutí a žvýká
význam slova pravdivý a nemožné stává se možným.
Boříme historické mýty a utváříme nové, neustále si
dokazujeme, jak jsme neomylní a zapuzujeme myšlenky
spojené s chybami nám tolik vlastní. Nevěřící uvěří,
lahodná příchuť lží dostává se pod kůži a mnozí z nás ať
už se stanou obětí hloupého vtípku či zlovůle jiné osoby,
podlehnou. Obraz společnosti zůstává dotvářen výrazem,
pózami ovládanými kastami. Chceme věřit chrochtajícím
šunkám oděným v kravatách nebo se sami přesvědčíme?
K tomu ale nestačí nadávat v hospodě a ohánět se
argumenty cizích lidí.
Proběhla volba prezidenta a my se dozvěděli, že
demokracie mimo jiné znamená tresty za projevy
svobodné vůle a koncert tančících klaunů na růžových
podpadcích. Zapomeňme na dohady a strannosti či
nestrannosti pana prezidenta a zamysleme se, zda
bychom skutečně byly ochotni svěřit jméno naší
Republiky do rukou jakékoliv jiné osoby, neboť naši
takzvaní protikandidáté jsou figurkami tvořícími pozadí a
chirurgicky přesně odstraňují skrupule ze zabarvení tónu
vyjadřování médií. Naše svědomí zdají se být čistá ale
hoď kamenem....
Kolik času trávíme vstřebáváním informací
z pléna? Kolikrát nás to opravdu zajímá? I já pociťuji ono
trpké znechucení nad nekonečnými salvami z televizních
obrazovek. Stačil by poloviční příděl kulek a krve
myslím. A zase se opakuji. Ale není se čemu divit.
V kuloárech putuje plno zajímavých informací, o které se
s námi však málokdy naše vláda podělí. Také máte chuť
přijít se podívat, jak páni poslanci pracují? Stačí si
zapnout Českou televizi, nebo nahrát záznamy vysílané
v nočních hodinách. Historky z této podívané jsou už
tradiční, řekla bych. Kdo by neznal pohled na bravurně
zvládnutý program, spící dinosauří potomky a rozvalitá
chudá tělíčka těch nejznámějších, mezi které se jistě řadí
pan Jiří Paroubek.
Ano, jistě chápeme, že po dálnici s rychlostním
omezením 130km/h není problém jet 150km/h. Je to ale
nutné? Proč tiše trpíme legendární frašku s tzv.
„průměrnými“ platy? Je důležité nejen volit, ale také
hlasitě projevit svůj souhlas, či nesouhlas s děním na
politické scéně. Každý z nás má právo nahlas říci co si
myslí. To je přece sladké tajemství oné poctivé, ryzí
demokracie. Mnozí občané s láskou vzpomínají na dobu,
kdy já ještě ani nebyla na světě. Z rodinné historie a
vlastních průzkumů jsem si však názor utvořila. A na
rovinu říkám, že vše spojené s třešněmi, červenou barvou
a levou stranou politického spektra je mi naprosto cizí.
Prosím vyjádřete nahlas svůj názor, a nestyďte se za něj.
Je krásné argumentovat, ale ne u piva, ale na poli
spravedlnosti. Přesto, že každý z nás už nemá tolik
energie a mnohým je úplně ukradené co se stane s jejich
ratolestmi až dospějí, věřím, že někteří z Vás si kromě
rozčilení uvědomí, že je nutné tříbit a rozebírat
informace, nejen je slepě přijímat. Těším se na Vaše
případné reakci a doufám, že vy sami budete Ti, kdo
pouze neřeční a nestydí se za svůj názor.

Bára Albrechtová

Zlozvyky psa a člověka
Jak na psa, loudícího u stolu? Co dělat, když pes
skáče, a olizuje člověku obličej? Proč pes utíká? Proč

ho nevonět voňavkou? Co mu takovým jednáním
způsobujeme? Proč na něj nestříkat jakékoliv
přípravky sprejem? Co ve psovi vyvolává majitel,
který sám nedokáže krotit své zlozvyky?
Jedním z nejhorších psích zlozvyků je žebrání
u stolu. Může totiž později vyústit v netušené komplikace.
Takový pes podle ní potom "dokáže třeba někde v parku
dítěti sebrat nanuka, a pak je z toho děs a hrůza a dítě
může být vylekané až do dospělého věku."
Aby pes neloudil, musí mít jasně vymezené
místo, kde dostává potravu, a dostávat ji pouze tam.
Zvládnutí je na nás, lidech, stejně, jako v případě
neúměrného skákání. Nejméně příjemná metoda nápravy
je, že- skočí-li na mě pes, přišlápnu mu lehce zadní
tlapku. Ono ho to zabolí, a stoupne si na všechny čtyři.
Ale je tu i mnohem jemnější a účinnější metodou je: psa
rukou stlačit a říci mu 'fuj nebo nesmíš' a když přestane
skákat, tak ho pochválit."
Stejné je to s olizováním obličeje - tzv. psími
polibky. Může tím dojít k přenesení infekce, nebo
parazitů. Snahám po olizování je dobré se vyhýbat, je
lepší odpovídat psovi jednoduše pohlazením.
Složitější je to u utíkajících psů. Příčin může
být několik. Od povahové vlastnosti psa, až k tomu, že
máte psa na vycházce po většinu času upoutaného na
vodítku, a on se nyní potřebuje proběhnout. Dá se však
vhodným postupem mnohému předejít. Pokud jsme v
prostředí, kde má pes možnost pohybu, vedu ho volně,
často ho přivolávám, dám mu nějaký pamlsek, a vždycky
ho pochválím, pokud přijde.
Zlozvykem majitelů je naopak to, že zatoulané
psy po přiběhnutí zbijí. To je nepochopení toho, že pes
je psem.
Mnoho lidských zlozvyků vyplývá z toho, že
vůbec nechápeme, že pes je jiný živočišný druh, než
člověk, a má tedy naprosto jiné potřeby. V současné době
se např. stává módou psy navonět. To je u zvířat značným
problémem a ona trpí. Abyste pochopili co pes cítí,
vylijte si na sebe někdy celou lahvičku parfému. Pak už
neucítíte nic jiného, než tuto vůni. Pro psa, který svůj svět
vnímá nejrůznějšími pachy, je to vlastně něco, jako u
člověka šátek na očích.
Psi vnímají podobně i zvuky, které my lidé už
neslyšíme. Využívá se toho například při konstrukci tzv.
"nehlučných píšťalek". Když si na to nedáme pozor,
můžeme psovi svou nevědomostí způsobit další šoky.
Pokud použiji sprej, a chci psa postříkat proti
blechám,vzniká takový zvuk, který člověk neslyší, a zvíře
se ho může děsit. Po delší době tím můžete u psa vyvolat
neurózu, a začne být problém se k němu třeba jen
přiblížit. Sám se totiž začne bránit těmto nevědomým
nepříjemnostem z vaší strany. Ale to už pak není chybou
psa.
Zpracovala M.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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