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Stavíme vodovod !!!

Zprávy z obecních zastupitelstev * Školní akce * Články od našich včelařů * Něco o kočkách *
Akce mořinských skautů * Článek z Mysliveckého sdružení Mořina * Kurzy ALFA * Z historie
mořinských hasičů * Novinky z Mořinky * MořinkaFest a čarodějnice u menhiru * Inzerce … 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 …

Usnesení zastupitelstva č. 3. obce
Mořina z veřejného zasedání
dne 10.3.2011 od 18.00 hod.
v místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Informaci o schůzce finančního výboru
s Mudr. Ševčíkem a jeho žádost o
odložení termínu projednání na příští
zasedání
- Upozornění společnosti PVZ s.r.o. na
nesoulad
mezi
uloženým
a
zaplaceným množstvím zeminy a
nesoulad s projektem
- Informaci o stavbě vodovodu v obci,
snaha udělat maximum podvrty
- Zpracování projektu kanalizace pro
Trněný Újezd a podání žádosti o
územní rozhodnutí na MěÚ Beroun
- Žádost TRIAL Teamu Beroun o
pronájem části lomu Nový Čížovec
k trénování a závodům
- Provedení auditu obce dne 4.3.2011
- Provedení kontroly na rozhodnutí o
kácení stromů v termínu 14.3.2011,
provede CHKO Český Kras
- Příprava půdní vestavby v ZŠ Mořina
- Nabídku exekura
- Změnu správce drobných vodních
toků – Lesy ČR, Benešov
schvaluje :
-

-

-

Program dnešního veřejného zasedání
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s Telefonickou O2
Czech Republic na pozemcích p.č.
102/3, 950/2 v k.ú. Mořina za
jednorázovou úplatu 2 664,- Kč
Smlouvu o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribucí, a.s. na pozemcích p.č.
98/1, 91/1, 99/4, 99/18, 102/3, 943/7,
950/2, 955/1 v k.ú. Mořina za
jednorázovou úplatu 8 000,- Kč
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene s Obcí Roblín na
pozemcích 587/1, 591/3, 594/1,
348/7, 595/14, 595/1 a 472 v k.ú.
Trněný Újezd pro stavbu „Roblín a
Kuchařík – vodovod a kanalizace“

Poplatek za hrob na období 5 let ve
výši 150,-Kč
- Poskytnutí
příspěvku
Domovu
v Zahrádkách Zdice ve výši 2000,-Kč
- Příspěvek Spolku pro obnovu venkova
ve výši 2000,- Kč
neschvaluje:
-

ukládá :
Kontrolnímu výboru provést kontrolu
návozu zeminy a dodržení projektu
terénních úprav lom Nový Čížovec do
příštího zasedání
- Starostovi požádat Trial Team Beroun
o upřesnění zamýšlené činnosti
- Starostovi navrhnout MěÚ Beroun,
stavebnímu úřadu, provést kontrolu
staveb č.p. 26 a 16 v obci Mořina
stanovuje :
-

-

termín příštího veřejného zasedání na
čtvrtek 21.4.2011 od 18.00 hod.
v místnosti OÚ Mořina

Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta,
Vyvěšeno : 15.3.2011 Sejmuto: 21.4.2011

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Jarní:

30.dubna
9:00 – 9:30 Mořina
9:40 – 10:00 Trněný Újezd

Podzimní: 24. září
9:00 – 9:30 Mořina
9:40 – 10:00 Trněný Újezd
Žádáme všechny spoluobčany, aby odpad
dopravili před budovu OÚ v den a v čase jak
je výše uvedeno.

Vodovodní přípojky
Na OÚ Mořina jsou připraveny k podpisu
smlouvy na provedení stavby – vodovodní
přípojky. Je ve vašem zájmu se s touto
smlouvou co nejdříve seznámit.
(OÚ Mořina)
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Do života vítáme
Radima Holovského, narozeného 23.2.2011
Klárku Erbenovou, narozenou 3.3.2011
Kačenku Mouchovou, narozenou 20.3.2011

a přejeme jim, aby ve zdraví vyrůstali k radosti svých rodičů !!

Blahopřání k životnímu jubileu
V I.čtvrtletí roku 2011 oslavili životní jubileum tito naši
spoluobčané:
Jiřina Macourková
60 let
Irena Charvátová
60 let
Václav Koza
70 let
Josef Matějovský
70 let
Blažena Polívková
75 let
Helena Cafourková
85 let
Božena Slavíková
85 let
Do dalších let jim přejeme splnění
všech přání, mnoho úspěchů, spokojenosti, lásky a pevné zdraví !
Za OÚ – Iveta Žáčková

OČKOVÁNÍ PSŮ proti vzteklině proběhne v úterý 3.5.2011
Mořina před OÚ – 17:00 – 17:30

Trněný Újezd před obchodem 17:40 – 17:55

Zprávy z mořinské školy
Ze zimní školy v přírodě
Tak nám uběhl další rok a my jsme se rozjeli na naše známá místa do Krkonoš. Počasí nám
přálo, lyže jsme pořádně provětrali (ani za průvan při večeři v jídelně jsme se nemuseli stydět) a o
dobrou náladu taky nouze nebyla…
Pro zkušené sportovce to

byla brnkačka…

A jdeme na to !!
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Úspěch měla sněhová
zvířátka …

Ale ani začátečníci se
nedali zahambit…

Pipi Punčochatá …
(Pavla Fantová)

NÁVŠTĚVA V NETOPÝŘÍM KRÁLOVSTVÍ
Nejen sportem živ je člověk, a tak mezi lyžováním,
bruslením a všelijakým zimním řáděním, podnikli školáci ve svém
volném čase přírodovědnou průzkumnou výpravu. Cílem bylo
rozsáhlé chráněné zimoviště netopýrů v mořinských štolách.
Nejprve děti ve škole vyhledávaly v nejrůznějších atlasech a
encyklopediích potřebné informace o těchto jediných létajících
savcích. Podle obrázků však tímto zvířátkem většinou moc
nadšeny nebyly. O to větší bylo překvapení v přímém setkání
s živými spícími netopýry. Od samého začátku děti uchvátili
droboučcí jakoby plyšoví tvorečci. Všichni průzkumníci
s nadšením vyhledávali zavěšené jedince, bedlivě si je prohlíželi a
ochotného průvodce, pana Fouse, neustále zasypávali zvídavými
dotazy. Co teprve, když spáč vyrušen světlem z baterek, natáhl
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nožku, nebo otevřel oči!! Jééé a jůůů
nekončilo. Výprava byla velmi zajímavá. Je
dobré vědět, jakou vzácnou lokalitu máme za
humny. Domů jsme se vraceli obaleni blátem,
promrzlí, ale plni nezapomenutelných zážitků.
Děkujeme panu Fousovi za obrovskou
trpělivost a čas, který nám věnoval.
Lenka Zýková

Myslivecké sdružení Mořina
Myslivce z našeho sdružení čeká v nadcházející období čas ochrany
zvěře a hlavně jejich mláďat. Malé zajíčky můžeme pozorovat jako
první, někteří se narodí již v lednu nebo únoru, když ještě leží sníh,
ale zaječka se o ně dobře postará, aby toto období přečkali. Neumí
však zabránit tomu, aby někdo zajíčky nesebral jako opuštěné a ani
nezastaví zemědělskou techniku připravující půdu. Další mladé
budou vyvádět bažantí slepice, která na svých hnízdech, která jsou
ukryta v remízcích a travinách, sedí v průběhu května a června.
Radomil Fišer

Domácí mazlíček, který se může změnit v ničivého predátora
V jednom z minulých čísel Mořinského kurýru byla rozebírána kuna skalní jako přemnožený predátor.
S tímto lze zcela jistě souhlasit, vždyť teď v zimně, když napadne sníh, lze vidět ve všech vesnicích pouze dvojí
otisky. Jedny patří právě kuně skalní a druhé, podle mého názoru ještě horšímu predátorovi, a to kočce domácí.
Podívejme se, kolik tzv. ,,potulných,, koček je na Mořině, v Trněném Újezdě, nebo i v Dolním Roblíně. Jsou to
desítky, což je o dost více než teritoriálně
žijících kun skalních. Jejich stopy jsou
k nalezení i ve volné krajině a to i značně
daleko od jakékoliv lidské usedlosti. V čem je
jejich škodlivost? Většina potulných koček
loví především v podvečer nebo za svítání,
kuna loví především v noci, ale mnoho koček
lze zastihnout jak loví i ve dne. V Trněném
Újezdu více jak 10 let provádím odchyt
ptáků za účelem kroužkování a můžu
konstatovat, že za posledních cca 4-5 let
nastal výrazný úbytek a to především u
počtu vyvedených mláďat různých druhů
pěvců. Co je příčinou takového úbytku? Na
toto otázku není jednoduchá odpověď,
přesto jednou z významných negativních rolí
budou hrát právě kočky. Jejich kořistí jsou
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jak ptáci hnízdící při zemi tak i ptáci hnízdící ve křoví. Dá se říct, že
většina takto hnízdících ptáků nemá na zahradách v obci Trněný
Újezd možnost vyhnízdit (nejedná-li se o dutinové hnízdiče). Dalším
velmi negativním jevem zvýšeného počtu koček je i vymizení
populace silně ohrožené užovky hladké (Coronella austriaca), která
se vyskytovala v náspu trati od paní Jarošové až po konec vlečky.
V roce 2010 jsem zde odchytil pouze jednoho adultního samce,
kdežto v předchozích letech to bývaly desítky jedinců různého
pohlaví a stáří. Ze své praxe uvedu ještě jeden příklad negativního
působení kočky na populaci jednoho živočicha a to kriticky
ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus). V současné
době se v celé ČR vyskytuje sysel cca na 25 lokalitách. Jedna z těch
nejpočetnějších kolonií se nachází na letišti Letňany, jež byla
vyhlášena Národní přírodní památkou a zároveň i Evropsky
významnou lokalitou, právě díky populaci sysla obecného. Druhá
lokalita, která je ovšem od předchozí nepočetná, je od našeho katastru vzdálená pouze několik kilometrů a
nachází se v katastru obce Loděnice u Berouna a v roce 2010 byla vyhlášena jako přírodní památka Syslí louky u
Loděnice. Do roku 2009 se zde početnost sysla odhadovala na 50-60 jedinců. V roce 2009 došlo k značnému
úbytku populace zapříčiněné přívalovými dešti. Na začátku roku 2010 zde byla odhadována populace pouze do
5 jedinců, po odchytech a značkování bylo nakonec zjištěno, že se zde vyskytuje minimálně 10 jedinců. Co je ale
horší, že na obou lokalitách byla pozorována
kočka, která se alespoň v Letňanech specializovala
na lov syslů. Posledním důvodem, který mě přiměl
napsat tento článek bylo, když jsem přišel
odpoledně domů z práce a ve voliéře pro
holoubky diamantové a křepelky lovila kočka,
která se do ní prohrabala vrstvou navezeného
písku. Každý, nejenom chovatel, pochopí můj
oprávněný vztek, který mě v tu chvíli popadnul,
musím uznat, že kočka měla štěstí, že se jí
podařilo uniknout. A já přišel o chovné jedince….
Moje otázka zní, co s tím? Matně si
vzpomínám, že jsem zaznamenal podobný případ
z Davle, kde jeden místní zahrádkář se natolik
rozčílil na kočky za to, že jeho záhonky používali jako záchod, že proti ním razantně zakročil. Později byl za to
popotahován a vláčen místními novinami, jako největší trapitel zvířat. A jelikož jeho příklad nechci
napodobovat, tak bych toto rád vyřešil legální cestou. A tak jsem se obrátil na patřičné úřady zabývající se
týrání zvířat a zjistil zhruba toto. Jediný, kdo s potulnými kočkami může něco dělat, je Obec, která se může
dohodnout s odchytovou službou. Odchytová služba toulavé kočky odchytí a nechá vykastrovat. Jaké
překvapení mě čekalo, když jsem zjišťoval, co bude s vykastrovanými kočkami dále. Buď jsou umístněny do
útulku, kde pak čekají jestli si je někdo vezme, nebo v praxi zcela běžně jsou vypouštěny na místě odchytu.
K utracení dochází pouze ve výjimečných případech a to pouze na doporučení veterináře. Je mi jasné, že
všechno platí v tomto případě Obec ze svého rozpočtu, ve kterém příliš peníz není, ale zkrátka nastala doba,
kdy je potřeba razantně proti potulným kočkám zasáhnout a alespoň je nechat kastrovat tak, aby jejich
populace alespoň dále nenarůstala.
Jaroslav Veselý

Sloupek včelařů číslo 5
Vážení čtenáři Sloupku včelařů. Zdravím Vás v roce 2011 a
přeji Všem našim čtenářům a přátelům přírody stálé zdraví a hodně
štěstí, nechť se Vám splní všechna Vaše přání. Rok 2010 byl pro
včelaře z naší základní organizace včelařů velice úspěšná. Včeličkám
se oproti minulým létům dařilo, daly včelařům med a svým rojením
rozšířily množství včelstev tak, jak včelaři očekávali. Většina včelařů
svůj chov rozšířila. Do poloviny záři včelaři doplnili krmením zásoby
včel pro zimní dobu, kdy včely zůstávají v úlu. Přes zimu zůstávají ve
včelstvu jen dlouhověké včely a včelí matka, protože trubci a dělnice své poslání v průběhu roku splnili
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a uhynuli. Zde včely vytváří chomáč, kde udržují standardní teplotu tak, aby včelí matka byla při jarním
rozvoji včel v potřebné kondici, omezují svoji spotřebu, kterou čerpají ze zásob, které si pro tuto dobu
připravily. V měsíci říjnu včelaři léčili včelstva fumigací tak, aby jejich zdravotní stav byl dobrý a
předešli zimnímu úhynu včelstev, především pak likvidaci největšího jejich nepřítele – roztoče Varroa
destructor. Po opakované fumigaci na konci října se včelaři v zimních měsících věnovali jen kontrole
zdravotního stavu včelstev a doplňování včelařských potřeb, jako jsou nové úly, rámečky s
mezistěnami tak, aby s jarním rozvojem včel měli vše připraveno. Další podrobnosti o činnosti včelařů
a chovu včel najdete na nových Internetových stránkách obce Mořina, kde máme svou rubriku a
fotogalérii.

Včelstvo – včela Dělnice
V minulém Sloupku včelařů jsem popsal dalšího člena „včelí
rodinky“ trubce. V tomto Sloupku včelařů popíši dalšího člena včelstva včelu Dělnici (obr. 1). Jsou nejpočetnějšími členy každého včelstva.
Určují ráz včelstva, protože včelstvo je závislé na jejich činnosti. Vznikají
z oplozených vajíček, které nakladla oplozená matka. Nemají semenný
váček jako matka a jejich úkol spočívá jen v práci pro včelstvo. Osiří-li
včelstvo tj. přijde o matku, tak se vyvine mnoho dělnic v kladoucí
samičky – trubčice, které kladou jen neoplozená vajíčka a z nich se
vyvíjejí trubci. V tomto případu musí včelař do včelstva doplnit novou
matku. Dělnice jsou 12-14 mm velké o hmotnosti kolem 100 mg. Počítá
se, že 10.000 včel má průměrně hmotnost 1 kg. Dobře přezimované
včelstvo by na jaře mělo mít hmotnost 1,5 kg, tj. cca 15.000 včel. V
letních měsících mívá včelstvo 50.00 – 60.000 včel, tj. hmotnost 5-6 kg.
Dobrý roj nových včel má hmotnost 1,5 – 2 kg.
Včely dělnice dělíme na mladušky a létavky
Mladušky vykonávají všechny práce v úlu. Starší včely – létavky
vykonávají práce mimo úl. Mladušky zahřívají včelí plod, udržují
potřebnou vlhkost, vylučují vosk, stavějí nové plásty, krmí plod, matku i
mladé trubce a čistí je. Dále střeží bezpečnost včelstva a brání je,
hlídkují na česně. V dlouhém řetězci předávají nektar přinesený
létavkami a postupně jej zpracovávají v med.Také dbají na čistotu v úlu,
zatmelují škvíry a trhliny. Své družky ve včelstvu, tj. matku, další
mladušky i létavky poznávají podle specifické vůně včelstva. Ke svým družkám se chovají přátelsky,
ale k cizím včelám se chovají nepřátelsky.
Létavky vyletují z úlu a přinášejí do něj nektar, vodu, rouskovaný pyl a pryskyřičný tmel –
propolis. Za nepříznivého počasí a v noci přebývají v úlu, podílejí se na některých pracích. Větrají,
opařují vodu ze zásob medu, střeží česno nebo čistí dno úlu a také odpočívají. Ze starších mladušek
se pak stávají létavky a nahrazují tak ty, které uhynuly. Tuto dobu nelze přesně určit, protože se odvíjí
od skutečné potřeby včelstva. Včely se obecně dožívají různého věku. Matka žije 3-4 roky, trubec až 6
měsíců, dělnice na jaře v létě žijí 6-8 týdnů a v zimních měsících pak dlouhověké včely – dělnice žijí 79 měsíců. V dalším „Sloupku“) popíši včelí plod a jeho vývoj.

Co mají včeličky rády
Chrpa čekánek neboli Centaurea skabiosa
(obr. 2) je z čeledi hvězdicovité (Asteraceae). Je to
vytrvalá, až asi 1 m vysoká bylina s hranatou lodyhou
porostlou střídavými, drsně chlupatými peřenosečnými
listy. Vytváří soubor trubkovitých červenofialových květů
a v květenství dosahuji v průměru asi 4 cm. Plody jsou
nažky. Chrpa čekánek je našim původním druhem naší
květeny rozšířeným po celém území ČR. Roste na
sušších stanovištích luk a lesních okrajů, především pak
na zásaditých vápencových půdách. Kvete od července
do září a včelám je velmi dobrým zdrojem nektaru i
menšího množství pylu. O další „včelí kytičce“ napíši
příště.

Něco málo ze včelařské historie
Kalendář českých včelařů z roku 1934 Duben. Jarní rozvoj včel je již v plném proudu a
včelstvo potřebuje mnoho vody. Chválí se napájení
v úlu, ale i napájení ve včelínu. Kromě toho potřebuje
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včelstvo mnoho tepla v úlu a proto i hodně potravy. Včely mladušky se již líhnou a pro matku je to
období velké práce při rozvoji včelstva. Teplo v úlu obstarávají staré včely, které se v chladných dnech
drží doma. Přikrmování včel na jaře je nezbytné pro jejich plynulý rozvoj, které začíná po hlavním
proletu včel. Nemá cenu s ním čekat, až kvete angrešt, protože v tuto již včely nepotřebují přikrmovat,
neboť si donesou hodnotnější potravu z přírody (str. 16 z „Kalendáře…“) pana předsedy včelařů
Jeronýma Pokorného z Mořiny, kde je možné se k včelaření přihlásit bez rozdílu věku.
Zpracoval Ing. František BEDLIVÝ

Sněžný skokan 15.1.2011
V sobotu 15. 1. 2011 se odstartoval první závod letošního roku na motokrosové trati moto teamu Kuchař.
Mořina-Holý Vrch kde se dráha nalézá, je převážně jílovitá, takže po roztátí veškerého bílého (pokladu), se
proměnila doslova v bahenní lázeň, musím pochválit veškerou snahu pořadatelů, zejména pana Forejta, který i
přes nepřízeň počasí již o týden dříve celé depo závodníků a jejich doprovodu odklidil precizně od sněhu.
A nyní k samotným závodům
Veliké zklamání zažil divák a nadšenec, který za podívanou cestoval kolikrát z nemalé dálky, když po
zhlédnutí startovního pole zjistil, že polovina přihlášených borců chybí, co hůř že chybí závodníci republikové
úrovně, na které se všichni těšili no co naplat, počasí těsně před závodem nepřálo a na roštech všech tří tříd se
postavili jen ti skalní nadšenci. Ale i těchto opravdu 19 skvělých a do krve bojujících závodníků se postaralo o
úžasnou zábavu.
Kategorie 4x4
Na startu se seřadili opravdu řádní pracanti Pavel Nepraš-Yamaha 700,Tonda Krejza-Yamaha 660 a Martin
Lysí na stroji Can Am. Největší exhibici zaručeně předvedl domácí Tonda Krejza, který se rozhodl, že místo
závodění připraví divákům doslova infarktové stavy, když v první rozjížďce svůj stroj otočí dvakrát po sobě na
budku a ještě se rozhodl pod ním zůstat ….snad, aby si neodřel řidítka. Za pomoci organizátoru a tratáku se
dostal z pod svého stroje a do druhé rozjížďky nastoupil opět v plné formě, bohužel tentokrát ho zradila
technika – přeražený kardan, se postaral o Tondovo poslední(3.místo)ale i tak senzační podívaná pro diváky. Na
prvním místě se umístil Pavel Nepraš a na druhém Martin Lysí.
Kategorie 4x2
Kategorie sportovních čtyřkolek byla nejpočetnější a Kluci v čele s Filipem Kuklou, který s přehledem vyhrál
obě rozjížďky, předvedly výborný závod, první z roštu vystřelil Mrázek, následovaný Vančurou a Vodárkem,
z osmého Místa zahájil svojí stíhací jízdu již zmiňovaný Filip Kukla, a nenechal nikoho na pochybách, že při zimní
pauze udělal pro svůj stroj i fyzičku opravdu maximum, ale i ostatní závodníci se určitě nelákali, třída 4x2,
předvedla pěknou podívanou všem přítomným. 1.místo Filip Kukla, 2.místo Michal Vančura a 3. místo Lukáš
Vodárek.
Kategorie Moto
K bahnu samozřejmě neodmyslitelně patří i
motorky tak jsme s napětím očekávali, jak si
pět odvážlivců na dvou kolech poradí se svými
stroji a kluzkou tratí která i přes důkladné
vyházení od čtyřkolek skýtala nemalá
nebezpečí. Na prvních dvou místech po startu
první rundy se umístili Ruda Vošahlík s Márou
Podzemským, Marek Podzemský již v tréninku,
který probíhal v dopoledních hodinách přišel o
zadní blatník svého motocyklu a přihlížející
diváky v každé zatáčce neustále krmil přívaly
jílovitého bahna, na třetím až pátém místě
figurovalo trio Unger, Hrozný, Motyčák. V
druhém kole Marek trošičku zaváhal a dojel až
na 4. místě, celkově z toho však bylo úžasné
třetí a bedna jistá, Vyhřál opět Ruda Vošahlík a na závěr předvedl oblíbenou roznožku, na druhém místě
v rozjížďce i celkově skončil Honza Unger. Znovu moc pěkné souboje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům,tratákům , lidem v kiosku a moderátoru DJ Fannymu,za
pěkně strávený den. Do budoucna mnoho štěstí, a takových akcí víc.
Za Moto team Kuchař - Michal Valenta
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Z akcí 8.skautského střediska Mořina
Výprava na vrch
Ždár u Svojkovic
V sobotu 19.2.2011
vyrazili skauti z mořinského
střediska na vrch Žďár u
Svojkovic, v západní části
Brdů. Od roku 1953 se zde nachází přírodní rezervace,
zřízená především za účelem ochrany skalních hradů,
vzniklých mrazovým rozpadáním skal a na zdejších
hřebenech se navíc nalézají pozůstatky hradiště z doby
halštatské. Výprava to byla vskutku zimní,

doprovázená čerstvým sněhem – a při stoupání do nečekaně příkrých srázů jsme si chvílemi připadali
tak trochu jako ve Skalistých horách !!
Karel Fous
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Výprava na chatu v Brdech
Začátkem března vyrazily naše tři oddíly z Mořiny,
Mezouně a Tachlovic na společnou třídenní
výpravu na chatu Šimákovna v Brdech. Děti si užily
mnohá dobrodružství, pochodem nočním lesem
počínaje, snídani u ohně uprostřed brdských lesů i
napínavou stopovací hru.

Lávka vedoucí z civilizace do divočiny
Márty vysvětluje pravidla hry …
Hromadné foto účastníků
výpravy před chatou

Na

rozdíl od předchozí
výpravy nám příroda
dopřála zcela jarní
počasí, takže děti se
v neděli vrátily domů
sice trochu zmazané,
ale určitě spokojené a
plné zážitků, které
obvykle
nenalézají
doma u obrazovek
počítačů  ….
Karel Fous

Sběr kamení
O prvním dubnovém víkendu
skauti ještě vyrazili na akci, při které
pomáhají Zemědělské společnosti
Dobříš se sběren kamení na jejích
polích – za to nám tato společnost
každý rok bezplatně půjčuje louku pro
konání letního tábora – a i jinak nám
dobříšští zemědělci vycházejí ochotně
vstříc. A na následujících snímcích je
vidět, že na polích se dají sebrat i
pořádné „kamínky“. Nakonec jsme za
den ulehčili polím o šest valníků
kamení. Bohužel měla tato akce ošklivé
zakončení – zatímco skautští vedoucí sbírali kamení, nenechaví pobertové si vyhlédli jejich auto,
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zaparkované u silnice a
okradli je o peníze,
doklady i mobily ….holt
jsme v Čechách – a
nebo „pro dobrotu na
žebrotu“??
K.Fous

Kamínky …

KURZ ALFA – KURZ O ŽIVOTĚ
(Mořina, Dětský dům, od 28.3. do 13.6. 2011)
V dětství i v dospělosti jsme absolvovali nejrůznější kurzy (jazykové, umělecké,....), ale všichni
jsme se shodli na tom, že do života nám nejvíce dal kurz Alfa-kurz o křesťanství a jeho významu
v životě současného člověka. Proč? Důvodů je hned několik.
Za prvé jsme si vyplnili díru ve vzdělání. Chodili jsme do školy za komunismu, proto jsme
neměli šanci tam získat pravdivé informace či svědectví o tom, co to je křesťanství. I rodiče většiny
z nás už mohli ve škole či v médiích často slyšet jen typickou průpovídku- „Víra v boha je jen
berličkou pro staré a nemocné!“ Takže ani oni nám nemohli dost dobře předat pravdivý obraz o víře
v Boha (i když ho mohli převzít od svých rodičů, jak tomu v některých rodinách bylo, ale v našich
bohužel ne ). Až kurz Alfa nám konečně vysvětlil to, co chápou v mnoha evropských zemích už děti na
1.stupni.
Za druhé kurz Alfa nám představil základní křesťanská témata srozumitelnou formou a doplnil
je zcela konkrétními příklady ze současného života. Takže jsme měli možnost během jednotlivých
setkání slyšet mnoho zajímavých příběhů různých lidí. Díky nim jsme jasně poznali, že rčení „Víra
v boha je jen berličkou pro staré a nemocné“ je úplně zcestné.
Na kurzech Alfa hovoří lidé různého věku i vzdělání například o tom, jak jen díky víře v Boha
dokázali správně vyřešit nejrůznější životní situace-jak ty běžné, které člověka provází denně,
tak i nějaké neobvyklé, složité.
Za třetí jsme díky kurzu Alfa pochopili, proč právě Češi (ve srovnání se světem) jsou často
téměř na špičce v žebříčkách různých negativních jevů ve společnosti – např.v konzumaci alkoholu
(jsme na 2.místě!podle statistiky Světové zdravotnické organizace), ve věku, kdy děti zkouší kouřit,
v počtu rozvedených manželství, v ničení kulturních památek (sprayováním, nedbalou údržbou aj.).
Tato velmi smutná fakta podle odborníků úzce souvisí s tím, že Česká republika patří mezi země
s nejvyšším počtem ateistů. Mnoho světových psychologů a psychiatrů se shoduje v tom, že lidé, kteří
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nemají víru v Boha nebo je jejich víra jen formální, mnohem častěji propadávají nejrůznějším
závislostem (nejen na alkoholu,drogách a nikotinu,ale také na penězích, na hromadění majetku,na
počítačových hrách atd.), protože se snaží něčím „zaplácnout“ prázdné místo,které přirozeně vzniká
v životě každého člověka bez víry.
Za čtvrté na kurzu Alfa bylo velmi užitečné, že jsme mohli v malých skupinkách otevřeně
diskutovat o probíraných tématech. Každý mohl svobodně říci svůj názor či svou zkušenost
a zároveň kdo mluvit nechtěl, nemusel.
Mohli bychom ještě pokračovat ve výčtu důvodů, proč nás kurz Alfa hodně oslovil, ale mnozí
z vás nás neznají, a tak nám ani leccos nemusí věřit, proto končíme známým rčením:
„Kdo nevěří, ať tam běží!“- běžte se sami přímo tady na Mořině přesvědčit, zda kurz Alfa i vám může
vnést něco dobrého a potřebného do života. Připojujeme k tomu nejen konkrétní „info“o kurzu, ale
také raději ještě jeden článek o něm,i když už v podobné verzi v„Kurýrovi“ vyšel, ale třeba to tehdy
někdo z vás nečetl nebo zapomněl apod.
Úplně na závěr moudrá slova světoznámého vědce Alberta Einsteina : “Rozdíl mezi mnou a
většinou tzv.ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu. Jde
o něco, co je příliš široké po naši omezenou mysl. Jsme jako malé dítě vcházející do obrovské
knihovny,přeplněné knihami v nejrůznějších řečech. Dítě ví, že někdo musel ty knihy napsat,ale
neví,jak je napsal. Nerozumí řečem,ve kterých jsou napsané. Matně tuší jakýsi nadpřirozený pořádek
v tom,jak jsou knihy uspořádané, ale nic o něm neví. Takové je podle mě postavení i toho
nejinteligentnějšího člověka vůči Bohu.“
Napsali J.Folejtarová,J.Sluková,I.Sluka,M.Potoček ,M.Flodr

JE KŘESŤANSTVÍ NUDNÉ A ZBYTEČNÉ?
Možná už jste si tuto nebo jinou podobnou otázku také někdy položili. Možná jste se někdy
zabývali hledáním smyslu lidského života, hledáním pravdy a podobnými otázkami. Každý člověk
hledá odpovědi na duchovní otázky, přestože stále více žijeme v materiálně smýšlející společnosti.
Otázka „Je křesťanství nudné a zbytečné?“ je zároveň název prvního tématu kurzu Alfa. Je to
jedenáctitýdenní cyklus setkání s promluvami a prostorem pro debatu nad základy křesťanství a jeho
spojení se současným životem. Nejedná se o žádné teologické vyučování, ale o neformální setkávání
s možností diskuse v malých skupinkách.
Proč ALFA ?

A bsolutně pro každého, kdo se chce dozvědět víc o křesťanství a jeho
aktuálním poslání v životě současného člověka
L imonáda aj. občerstvení. Společné jídlo dává lidem příležitost se spřátelit.
F ůra legrace. Základy křesťanské víry je možné poznávat uvolněně a s
humorem.
A tmosféra přátelství, kde se každý může zeptat, na co chce, a projevit svůj
názor.
Kurz je veden týmem spolupracovníků, je bezplatný, dle vlastního uvážení můžete přispět na
občerstvení. Absolvováním kurzu se k ničemu nezavazujete!
Kurzy Alfa vznikly kolem r.1990 v anglikánské církvi v Londýně. Jejich zakladatelem je anglikánský
duchovní Nicky Gumbel, který napsal několik velice úspěšných knih o křesťanské víře.Kurzy měly
velký úspěch a přinesly povzbuzení mnoha lidem. Tak se postupně rozšířily do všech křesťanských
církví po celém světě. V České republice kurzy Alfa koordinuje Křesťanská misijní společnost a
proběhly už ve více než čtyřiceti českých měst a obcí.
Kurz bude probíhat od 28.3. do 13.6.2011 každé pondělí od 9:45 do 12:00 (bude i zajištěno
hlídání dětí).Přihlásit se může každý, kdo se chce více dozvědět o křesťanství, najít nové přátele a má
v pondělí dopoledne čas. Je také možné připojit se během kurzu.Pokud máte o kurz zájem, ale mohli
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byste ho navštěvovat jen večer, dejte nám prosím vědět (uvažuje se o večerním kurzu od října 2011).
Ke všemu rádi podáme bližší informace.

Vedoucí kurzu: Jitka Folejtarová
mobil: 774 625 502, pevná linka: 257 711 388
Přihlášky posílejte buď e-mailem na adresu: alfa.revnice@seznam.cz nebo telefonicky na
výše uvedených číslech.
Uveďte prosím jméno a kontaktní spojení (e-mailovou adresu nebo telefon).
Můžete přijít na kurz i bez přihlášení, ale každý,kdo se přihlásí,pomůže organizátorům lépe
odhadnout potřebné množství občerstvení, pomocníků pro hlídání dětí atd.
Na setkání s vámi se těší tým spolupracovníků kurzu Alfa.
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Finanční a pojišťovací makléř
Nezávislý finanční a pojišťovací makléř Vám nabízí
zcela nezaujatý pohled na produkt, který je pro Vás
nejvýhodnější, dohled nad pojistnou událostí a
zároveň pro firmy možnost výběrového řízení a
likvidací (flotily, podnikatelská rizika…)
 Pojištění osob (úrazové, životní,
soukromé zdravotní)
 Pojištění majetku (nemovitost,
domácnost, odpovědnost)
 Stavební spoření
 Pojištění právní ochrany DAS
 Pojištění firem, drobných
podnikatelů a obcí
 Povinné a havarijní pojištění
 Flotilové pojištění pro soukromé
osoby a firmy
Zastupujeme všechny významné pojišťovny a banky
působící na Českém trhu. (Allianz, ČP, Kooperativa,
Generali, Uniqa, D.A.S., Modrá pyramida, Raiffeisen
bank, HSBC fondy a.j.)
Kontakt: Šimek Jiří Mořina 219,
tel: 603 228 103
Email: jiri.simek@img.cz
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STŘÍPKY Z MOŘINSKÝCH KRONIK
Dobrovolný hasičský sbor v Mořině
Dobrovolný hasičský sbor v Mořině byl založen v roce 1893 jako jeden z prvních
v Berounské župě a okolí (v Kozolupech byl hasičský sbor založen v roce 1894 a ve
Vysokém Újezdu až v roce 1902). Zakladateli hasičského sboru byli pánové Bouček,
Melhuba a Záruba. Později se k nim přidali pánové Brodecký, Makevinš a Smrčina. Obcí
byla pro hasičský sbor zakoupena ruční kolová hasičská stříkačka tažená koňmi.
Dne 14. července 1905 se na Mořině konal hasičský Župní sjezd Berounska a Hořovicka,
což byla pro obec velká čest. V roce 1916 byla pro hasičský sbor obcí zakoupená parní
stříkačka za 6.500,- korun, která byla tažená také koňmi, která byla později upravená na
tažení traktorem. S touto stříkačkou byly zakoupeny také nové hadice a stříkačka byla
používána k hašení požárů a při hasičských cvičeních až do roku 1955, kdy byla vyřazena z
provozu. Až do ukončení jejího používání byla hasičská stříkačka velice úspěšná a hasiči
Mořiny s ní splnili své úkoly velmi dobře. V létech 1941 - 1945 byl hasičský sbor používán
hlavně jako stráž při ochraně obyvatelstva a jejich majetku, a k vykonávání protipožárních
hlídek při žních.
V roce 1945 byl po osvobození ČSR hasičský sbor velice úspěšný a pod novým vedením
- starostou hasičského sboru panem Fr. Mikou a velitelem
K. Mikou, strojníkem p.
Koutným a dalších cvičitelů nejúspěšnější organizací v obci. Hasiči pořádali i různé kulturní
akce – divadlo, plesy, oslavy poutí a posvícení.
Veškerý výtěžek z těchto akcí byl věnován na
provoz hasičského sboru, jako byly nové
hadice, výstroj hasičů a podobně. V roce 1947
byla obcí zakoupena pojízdná benzínová
stříkačka zn. STRATÍLEK.

20. září 1948 byla v obci pořádána velká
oslava 55 výročí založení dobrovolného
hasičského sboru v obci Mořina, které se
zúčastnila hasičská družstva žáků, žen a
mužů, která byla v této době vycvičena.
Oslavy se konaly na hřišti za obecní
školou. V padesátých letech byla v ČSR
provedena změna názvu, z hasičů se stali
požárníci a Požární ochrana byla převedena do Civilní ochrany. Po úmrtí velitele hasičského
sboru K. Miky v roce 1957 byl předsedou hasičského sboru Fr. Mika, strojníkem M. Kešner,
členy byli pak B. Zikán,
J. Smrčina, J. Vinš, Fr. Řeřicha. L. Tichý a R. Čepela. V roce
1973 převzal hasičský sbor od MNV Mořina „Obecní dům“ – sklad u prodejny Jednota. Do
této doby byla hasičská zbrojnice na Obecním úřadě. Na nové požární zbrojnici byla
provedena rozsáhlá rekonstrukce, která je zde dosud. Po úmrtí předsedy hasičského sboru
Fr. Miky v roce 1984 byl vytvořen nový hasičský sbor pod vedením pana M. Kešnera, J.
Koutného ml., J. Vodičky, O. Vodičky, J. Kalouse a V. Dufka. Bohužel činnost nově
vytvořeného hasičského sboru byla velmi omezena. Z Velitelství CO v Berouně dostal
hasičský sbor starší hasičské auto Praga RND vybavené starší hasičskou výbavou, která
byla velmi náročná na údržbu.
Po roce 1990 byly opět celostátně obnoveny hasičské sbory, ale obec Mořina již mezi ně
nebyla zařazena. Hlavní pozornost státu byla věnována profesionálním větším hasičským
sborům v Berouně, Králově Dvoře a v Řevnici. Menší profesionální hasičské útvary byly pak
vytvořeny v Karlštejně, Dobřichovicích a v Lítni. Dobrovolný hasičský sbor v Mořině byl
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v roce 1995 pro nedostatek členů hasičského sboru zrušen a ochrana obce Mořina byla
převedena pod hasičský sbor v Karlštejně.
Největší požáry v obci:
- 1924 velký požár půdních prostor na statku Strkov čp. 24,
- 1973 požár od blesku do starého kravína mezi kancelářemi ZD Mořina, kdy na pomoc
při hašení musely přijet i všechny okolní hasičské sbory,
- 2007 velký požár domu ZD Mořiny, kde bydlela rodina Paradyových, kde zasahovaly
profesionální hasičské sbory z Berouna a Řevnic.

S použitím výpisků z kronik Mořiny zpracoval Antonín Morávek.

USNESENÍ č. 2/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MOŘINKA
konaného dne 22. 2. 2011 v budově Obecního
úřadu Mořinka
Přítomni: Kateřina Smoterová, Markéta Tejklová,
Mgr. Martina Barchánková, Michaela Kneiflová a
Ing. Tomáš Kuča
Zastupitelstvo obce Mořinka

Schvaluje:
-

-

-

- 1a) Ověřovatele zápisu
1b) Zapisovatelku zápisu
2) Program zasedání
3b) Pořízení Regulačního plánu a ustoupení od pořízení Studie k ÚP Mořinka
4b) Žádosti o finanční příspěvek pomoc pro onkologicky nemocné na rok 2011 Klubu Zvonek – Králův
Dvůr ze svých odměn
4c) Žádost manželů Lucie a Petra Mutinských o prodej pozemku p. č. 320/3 o výměře 432m2 zahrada,
části pozemku p. č. 322/9 ostatní plocha, části pozemku p. č. 322/10 ostatní plocha a pozemku p. č.
322/6 o výměře 264 m2 ostatní plocha v k. ú. Mořinka, ve vlastnictví obce Mořinka a ukládá starostce,
aby zajistila vyměření části pozemků za účelem oznámení záměru prodeje výše uvedených pozemků dle
zákresu
4e) Žádost o zařazení do přílohy č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.
5a) Pořízení knihy Berounsko na starých pohlednicích 10 ks
5c) Užívání klubu seniorů Mysliveckým sdružením Mořina
5d) Ceny dřevin
5f) Měsíční odměny členů zastupitelstva obce Mořinka dle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
6c) Umístění razítek pro turisty v rámci dotace Šachové figury – 1. razítko bude umístěno na OÚ a 2.
razítko bude umístěno v Hostinci u Barchánků
7a) Uzavření nové smlouvy s SV- AGENCY a. s., se sídlem Sinkulova 1209/40, 140 00 Praha 4 na službu
hlídání
7b) Uzavření smlouvy s Janou Jelínkovou
7c) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene podle ust. § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, uzavřená na základě ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.,
zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energický zákon), v platném znění - číslo 192-139/2010
7d) Smlouvu o zřízení věcného břemene podle ust. § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, uzavřená na základě ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., zákon o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energický zákon), v platném znění – číslo IV-12-6001389/1
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-

8a) Návrhu rozpočtu na rok 2011 svazku obcí TřeMoLe
8b) Financování faktury pro sdružení MAYO za PD svazku obcí TřeMoLe – obec Mořinka uhradí 277.200,Kč z rozpočtu obce
8e) Rozpočtový výhled na rok 2012-2013 svazku obcí TřeMoLe.

Neschvaluje:.
-

4a) Žádost o finanční příspěvek Českého svazu ochránců přírody
4d) Žádost Lucie a Petra Mutinských o prodej části pozemku p. č. 322/1 o výměře cca 2000 m2, části
pozemku p. č. 322/8 o výměře cca 1010 m2, části pozemku p. č. 322/9 o výměře cca 15 m2, pozemek p.
č. 322/11 o výměře 935 m2, pozemek p. č. 322/13 o výměře 81 m2 a části pozemku p. č. 322/14 o
výměře cca 390 m2, ZO navrhuje eventuelně pronájem výše uvedených pozemků a zároveň ukládá
starostce K. Smoterové, aby projednala a stanovila podmínky ze ZD Mořina, které má tyto pozemky
v nájmu.

Bere na vědomí:
-

-

-

3a) Výsledek jednání ohledně ÚP Mořinka na Městském úřadě Beroun, Odbor územního plánování a
regionálního rozvoje a Vyhodnocení projednávání územního plánu Mořinka (dle §50 stavebního zákona)
3c) Informaci od paní Lucie Mutinské k situaci související s projektem koridoru pro veřejně prospěšnou
stavbu označenou D037 – silnice II/116 úprava Rovina – Mořina, Mořinka obchvat
4f) Žádost paní Lucie Mutinské o umístění dopravního značení - Úsek častých dopravních nehod
4g) Žádost paní Lucie Mutinské o vytvoření cesty pro pěší podél silnice (po jejím levém okraji) vedoucí
z Chaloupek do obce Mořinka z důvodu bezpečného přechodu dětí z Chaloupek, jdoucích na
autobusovou zastávku do obce Mořinka
5b) Dle ustanovení § 11 odst. 2, písm. c) zákona č. 296/2009 Sb., o SLDB 2011 má obec podle místních
podmínek zabezpečit bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení ve dnech 26.
března až 14. dubna 2011 za účelem sčítání lidu, domů a bytů 2011
5e) Oznámení o změně správy drobných vodních toků v oblasti povodí Vltavy
5g) Vznikl OS Za humny se sídlem Mořinka 21, 267 18 Karlštejn, IČO 22722491, dle registrace provedené
dne 25. 9. 2008
6a) Podání žádosti o dotaci na MMR na opravu kříže dne 15. 2. 2011
6b) Přemístění šachové figury na určené místo
8c) Informaci o podání žádosti o dotaci svazku obcí TřeMoLe na MZe podanou dne 28. 1. 2011
8d) Informaci o výběru firmy RISL, s. r. o. se sídlem U Vodárny 461, 253 01 Hostivice na vybudování
vodovodní sítě pro svazek obcí TřeMoLe na základě výběrového řízení konaného dne 15. 2. 2011.

Ukládá:
4c) Starostce K. Smoterové, aby zajistila vyměření pozemků p. č. 320/3 zahrada, části pozemku p. č.
322/9 ostatní plocha, části pozemku p. č. 322/10 ostatní plocha a pozemku p. č. 322/6 ostatní plocha
v k. ú. Mořinka, ve vlastnictví obce Mořinka za účelem oznámení záměru o prodeji těchto pozemků dle
zákresu
4d) Starostce K. Smoterové, aby zjistila podmínky nájmu ze ZD Mořina a řešení možnosti pronajmout
pozemky žadatelům manželům Mutinských
4e) Starostce K. Smoterové, aby podala žádost o zařazení do přílohy č.1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb. na
Městský úřad Beroun.

-

-

Stanovuje:
-

12) Termín zasedání zastupitelstva obce Mořinka dne 22. 3. 2011 od 17.00 hodin v budově Obecního
úřadu Mořinka.

Starostka obce: Kateřina Smoterová
Místostarostka obce: Mgr. Martina Barchánková
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Blahopřání
V prvním čtvrtletí roku 2011 oslavili své jubileum
tito naši spoluobčané: Vlasta Žáčková
65
let
Jaroslava Hůlková
Zdeněk Chmelař
Jiří Dolejš
Bohumila Fliegerová

55 let
60 let
50 let
85 let

Do dalších let přejeme všem jubilantům vše nejlepší, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a především
pevné zdraví.
Za Obecní úřad Mořinka Kateřina Smoterová

Opustil nás
Pan Stanislav Jelínek dne 5. 1.

2011

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.
Za celý Obecní úřad Mořinka vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Kateřina Smoterová

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne dne

11. 6. 2011 a 17. 9. 2011
Velkoobjemový odpad
8.00 – 8.45 hodin Karlické údolí na otočce autobusu
9.00 – 10.00 Mořinka u Obecního úřadu
Nebezpečný opad
8.00 – 8.45 hodin Karlické údolí na otočce autobusu
9.00 – 10.00 Mořinka u Obecního úřadu

Velkoobjemový odpad
Mezi velkoobjemový odpad řadíme:
matrace, nábytek, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany,
ostatní biologicky rozložitelný odpad, listí, tráva a větve

Nebezpečné odpady
Mezi nebezpečné odpady řadíme:
oleje a tuky (minerální nebo syntetické), rozpouštědla, kyseliny, zásady odmašťovací přípravky,
těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství, zářivky a jiný odpad
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obsahující rtuť, baterie a akumulátory všeho druhu, barvy, laky, mořidla, tiskařské barvy, tonery,
inkousty do tiskáren, lepidla, pryskyřice, léčiva (prášky, masti, tinktury), zdravotnický materiál
(znečistěné obvazy, injekční stříkačky a jehly, jednorázové vyšetřovací pomůcky, obaly z odebíraných
nebo kultivovaných vzorků), chladničky, mrazáky (obsahující chlorfluoruhlovodíky, tzv. freony),
obrazovková zařízení (televizory, počítačové monitory, herní displeje), pneumatiky
Zastupitelstvo obce Mořinka

Zpívání u vánočního stromu
Poslední adventní neděli 19. prosince od
15.00 hodin se na Mořince konalo zpívání u
vánočního stromu netradičně a letos poprvé u
Obecního úřadu Mořinka. Sešlo se několik desítek
spoluobčanů s jejich kamarády a známými.
Pro návštěvníky bylo připraveno teplé
občerstvení v podobě svařáku, čaje, kafe a grogu,
který každý jistě ocenil. Samozřejmě nechybělo
typicky vánoční cukroví, štrúdl a také škvarkové
placky. Starostka s místostarostkou pronesly krátké
proslovy, ve kterých popřály spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok
2011.
Po krátkých proslovech vystoupila skupina F. a. K (Fotr a kolektiv). Kapela skládající se z deseti
členů zahrála několik vánočních písní – některé z nich obohacené svým vlastním textem. Skupina za
tyto písně sklidila velký potlesk od přihlížejících.
Obecní úřad Mořinka se těší na podporu našich spoluobčanů ve všech akcí, které bude
pořádat v roce 2011.
Kateřina Smoterová

Harmonogram kulturních akcí pro rok 2011
23. dubna – 14.00 hodin

Mořinka FEST – Vystoupení amatérských rockových kapel

30. dubna – 18.00 hodin

Pálení čarodějnic u Menhiru

29. května – 15.00 hodin

Dětský den před Hostincem u Barchánků

24. září – 15.00 hodin

Drakiáda u Menhiru

31. října - 15.00 hodin Listopadová dýňová slavnost
3. prosince - 16.00 hodin

Mikulášská zábava pro děti v Hostinci u Barchánků

3. prosince – 20.00 hodin

Mikulášská zábava pro dospělé v Hostinci u Barchánků

18. prosince – 15.00 hodin

Zpívání u vánočního stromu u Obecního úřadu

První ročník mořinkovského Masopustu se vydařil!
Dětský klub Lumek a OÚ Mořinka se letos připojili k tradici poberounských Masopustů.
Ten mořinkovský proběhl 8. března a zahájil skvělou účastí. Však také program a následné veselí
stálo za to se k masopustnímu průvodu připojit!
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Masopustní průvod slavnostně s
mečem v ruce zahájila starostka Mořinky
Kateřina Smoterová. Hned za ní si to
štrádoval medvěd a k obecnému veselí
vyváděl k tanci místní hospodyně, které
se pochlubily svým pekařským uměním –
mísy s koláčky, koblížky a jinými
sladkůstkami lákaly mlsouny k ochutnání.
I děti z Lumku měly přichystané
masopustní pečivo, které pekly, dokonce
i staročeský vrkoč.
Průvod
dětí
a
dospělých
v maskách doprovázeli hudebně do kroku
i do skoku čtyři členové dětské lidové
muziky Notičky. Také počasí bylo velmi přívětivé, i když stále mrazivé. Průvod si to nakonec zamířil do
hospůdky u Barchánků, kde se masky kromě tance účastnily i cirkusu - proskakovaly hořící obručí,
přijeli cvičení nazdobení koně a děti s nimi předváděly akrobatické cviky!
A na dovršení všeho se z velké jitrnice od stropu sypaly bombóny!
Stalo se i to, že někteří tanečníci během tance usnuli. Nevěříte? Můžete se přesvědčit ve
fotogalerii na www.ilumen.cz! Další fotografie z masopustu naleznete také ve fotogalerii na
www.morinka.eu.
Velké poděkování patří
obecnímu úřadu v Letech a zvláště
paní knihovnici Petře Flasarové za
zapůjčení masopustních masek.
Také OÚ Mořinka, který zajistil
úžasné vyzdobení sálu. Děkujeme!
Těšíme se na další společnou
slavnost, Jarní slavnost, při které
přivítáme
jaro,
po vodě pošleme Moranu a
zasejeme semínka. Tentokrát bude
v Dobřichovicích. (bt)

Vánoční slavnost Lumku na
Mořince
Vánoční slavnost, která se konala
dne 18. prosince na Mořince byla neobyčejně milá. Atmosféra staré hospůdky u Barchánků, vánoční
vůně a hudba, svíčky a jemné cinkání zvonečku přilákalo krásného anděla, který zapálil svíci uprostřed
veliké spirály z chvojí. Děti pak s andělem chodily spirálou ke svíčce a za zpěvu koled si zapalovaly
svoje vánoční světélko. Zpívali všichni - malí i velcí, děti i dospělí. Svícínek a malého andělíčka si
odnášely domů jako dáreček od vychovatelek z Lumku. Před slavností děti v Lumku pekly cukroví,
které bylo v hospůdce pak na stole a všichni ho mohly ochutnat. Podle toho, jak mizelo před očima,
se dětem povedlo. Děti vyráběly také vánoční přáníčka, aby jimi mohly udělat radost někomu
druhému. Tak se nám v sobotu podařilo trochu přibrzdit vánoční shon a zastavit se. Na Mořince se
společně uvidíme ještě na masopustu, na karnevale. Další lumkovské slavnosti nás budou čekat již v
Dobřichovicích - na Jarní slavnosti budeme topit Moranu a sít semínka, studánka v Dobřichovicích
se na nás bude těšit po dlouhé zimě, až ji navštívíme a vyčistíme na Studánkové slavnosti. Těšíme
se na další milé setkání!
Slavnost byla organizována ve spolupráci s OÚ Mořinka.
(rb)
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Něco pro fotbalové fanoušky …
Statistika roku 2010
Rozdíl mezi loňským a letošním rokem lze přirovnat k národnímu nápoji. Devítka pivo je těžko prodejný
patok,levná zakalená desítka najde pijáka, ale gurmán tohle mine obloukem. Snad ten následující rok už bude
příjemná 11 – ležák.

NAŠE BILANCE : Výhry
Remízy
Přátelské
0
1
Mistrovské
2
2
CELKEM
2
3
ZÁPASY :
21
Špaček
20
Pixa
19
Češka,Vlček st.,Cullen
19
Alexa
17
Bubeník,Vápeník
16
Dolejš V.
16
Mácha , F.Dolejš
15
Volák
13
Vlček ml.
10
Žák
8
Jungman,Kořalka
7
Hrdlička
4
Gart, Mácha T.,Kučera
2
Bína, Pazdera, Zýka st.
1
Alexa, Bílý,Bureš,Haluška

Prohry

2
14
16

SKORE

8 : 21
25 : 72
33 : 93
BRANKY:
Jungman
Špaček
Češka
Vlček
Pixa
Dolejš V.
Cullen
Kořalka
Gart

+
10
10
6
4
2
1

Nahrávky

4
2
6
4
4
1
1
1
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637 diváků mělo tu čest sledovat naše výkony. Bohužel mohli shlédnout i šestici našich vyloučení a to
je nejhorší bilance od roku 1998. Jelikož tyhle počiny nejsou mimo jiné vůbec zadarmo,měli bychom
držet nervy na uzdě už jen kvůli pokutám. Nedávno zveřejněné problémy SAZKY dopadnou jako tvrdá
dělnická pěst i na všechny sportovní svazy,které jsou vlastníkem SAZKY. Neuvidíme jako fotbalisté
v případě pádu této největší sázkové společnosti z jejich výdělků ani groš. I zde je bohužel slušná
naděje ,že bude příští rok finančně v tomto ohledu tak trochu „ležák“ .
Mácha, Bílý, Alexa. Co mají tito fotbalisté společného není těžké uhádnout. Patřili dlouhá léta
k základním kamenům naší sestavy a svorně během roku ohlásili zřejmý konec kariéry. První jméno
skrývá (s přestávkami ) plnou porci 23 let ,druhé 20 let a třetí 10 let v našem dresu. Pokud se již tito
fotbalisté v naší sestavě neobjeví,sluší se za tu porci let poznamenat jediné : děkujeme,pánové.
Abychom tento sumář roku „deset“ nekončili příliš posmušele,jest zde stále přítomno fotbalové mládí.
T.Mácha sice v druhé půli roku už vůbec na zápasy nejezdil,ale Vápeník,Dolejš a Vlček ml. více či
méně zůstavají našim barvám věrni. Nelze nepřipomenout Zýku válící za Letovský fotbalový
klub,stejný dres obléká další človíček z Mořinky Š.Dolejš , jehož jisté záblesky fotbalového talentu
nelze přehlédnout. Vše nakonec záleží jen na hráči samotném,zda se bude bavit fotbalem na hřišti,
a nebo prožívat volný čas v teple a pohodlí křesla.
Část mančaftu gaučovým syndromem netrpěla a o víkendech několikrát prohnala merunu v hale
v Nučicích. Další program není znám, ale zatím je palubovka nučické haly v neděli 15:30 do 17:00
stále volná. Je dlouholetou tradicí ,že tréninky po Novém roce začínají vždy 2.neděli v roce v 10:00
ráno. Kde se ale toho 9.1 „srazíme“ to není zatím napevno sjednáno. Pokud nebude „počasí“ tak
mořinská „umělka“.

Na závěr tradiční děkovačka v sedě.: Všem kdož mají fotbal rádi a přijdou si pokud možno
pravidelně zahrát,též všem kdož se starají o naši mládež. Našim ženám, že naše dresy vypadají
stále jako nové. Obecnímu úřadu za podporu finanční,za prostor na webových stránkách
OBCE,které mají jistě co nabídnout svojí pestrostí a precizním informačním servisem.
Zde by se
silvestrovský
sídla FIFA a

12.3 16:00

měl do konce roku ještě objevit s laskavým svolením webmastera další
speciál jak jinak než na fotbalové téma. Dosud nezveřejněné novinky přímo ze
tak návštěvník stránek získá informace jako jeden z prvních a jistě netušené….

Mořinka – Jeneč B
3 : 5 (2:1)

Mistrovský zápas

Diváci : 10

Rozhodčí : Marek

Máme štěstí na soupeře,kteří si na utkání vezmou 2 sady dresů. U nás opět několik „pacientů“
neodevzdalo dres a tak jsme museli jít do oranžových. Hosté se museli převléknout,neboť by zde
běhalo v 1.utkání roku 22 stejných postav.Místo chybějícího Jungmana nastoupil v roli „špílmachra“
další z „z Vlčího klanu“ Jíří Vlček. A byl na hřišti ZNÁT každým coulem. Hned v 10.minutě ukradl jasnou
tutovku v malém vápně soupeři,pak našel centrem naběhnuvího Dolejše který sice rozvlnil síť ,ale
z boku. A o dalších 10 minut již jdeme zásluhou J.Vlčka do vedení. Adresátem jeho křížné nahrávky z
kategorie AA byl před velkým vápnem Špaček,který následně obešel obránce a ke vzdálenější tyči
překonal golmana na 1:0. Hosté za pár okamžiků zahodili šanci která se vidí málokdy,hráč stál na
malém vápně před zívající brankou kde stál pouze náš obránce ale tíhu okamžiku neunesl a přestřelil
.Ovšem ve 30.minutě už úplně prázdnou bránu hosté trefili – 1:1. V 35.minutě zachytil špatnou
zpětnou přihrávku Dolejš,přiťuknul Češkovi a ten z hranice vápna poslal umístěný pozdrav k tyči – 2:1
. V mančaftu prožil výbornou 1 půli především Vlček st.,v obraně si počínal navýsost skvěle, též Gart
a Cullen,po chřipce hrající Bubeník zaslouží smeknout. Ovšem lichotky patří pouze 1.půli . Pěkná dáma
se změnou stran proměnila v odpudivou vousatou babu. To už byl úplně jiný mančaft. Dílem také
odchodem zraněného Garta. A fyzička,to není to s čím by jsme si tykali. Vyrovnání přišlo v 60.minutě.
Šli jsme sice opět do vedení ale po naprosto ojedinělé návštěvě vápna soupeře, ztuhlý golman
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nečinností vyrazil Češkovu střelu přímo zpět na jeho kopačky a dorážka skončila z blízka na 3:2.To
byla ale labutí píseň zápasu. Množili se zbytečné ztráty balonu,po jedné hosté opět v 78 minutě
vyrovnali, nejen zadáci ztratili jistotu ve hře,i Vlček P.st dal šanci soupeři po podlouznutí na sólo na
bránu a v 85. minutě bylo 3:4. Pátou branku obdržel (jinak VÝBORNÝ Kučera) se závěrečným
hvizdem pohodového sudího. Mořinka byla 12 minut od 1.výhry v přáteláku po 6 letech.
Samostatným článkem zde na stránkách obce měli být výsledky řádných voleb TJ. Ovšem přišlo pouze
48% členské základny…..Mimo těch co se omluvili a OPRAVDU nemohli přijít zaráží neúčast především
těch,co u nás fotbal hrají. Asi někteří stále nechtějí chápat,že chod klubu není žádné perpetuum
mobile,které se točí navěky samo od sebe. To že zde mohou hrát je zásluhou něčí činnosti. Ani výbor
klubu se nesešel kompletní. I to zaráží (anebo vlastně už ne) a o něčem to svědčí. VOLBY jsou teď
přesunuty na 9.4 po 1.mistráku. Klub musí mít své ředitele. Pokud ne,rozředí sám sebe do vytracena.
V takovém případě se podle stanov klubu musí prodat veškerý majetek klubu a výtěžek se rozdá mezi
zbylé členy TJ .Optimální výsledek ? Aby nás zbylo co nejméně.Tak jen seďte doma vážení,v tomto
případě je to dobře.

Mořinka - Jeneč
SESTAVA :

Kučera
Vlček st.
Gart
Bubeník
Cullen
Dolejš V. Vlček J.
Žák
Vlček ml.
Češka
Špaček

BRANKY: Češka 2 , Špaček

žlutá karta : Vlček st.

Tajné zprávy z FIFA
FIFA – Stát ve státech ,mocný konglomerát a boss všech fotbalistů světa. Fotbalový parlament kde se (na
rozdíl od toho našeho) tvoří fotbalové zákony rychlostí invalidního lenochoda o berlích a je úplným příkladem
bezzedného konservatismu,to je FIFA.
S tím má být konec.Alespoň dle úplně nového serveru Wikileagues (čti wikilígs) který po vzoru svého
staršího špionážního bratra přinese zvláště příznivcům fotbalu zprávy jak jinak než tajné
a nebo zatím tajné.
CIA ,to je proti FIFA přímo spolek užvaněných dam, říká hrdina (kvůli utajení mu říkejme pan X) který
v převlečení za WC dědka zaznamenal vše touto výzbrojí : WC štětka se zabudovaným mikromikrofónem a
navíc jeden chlup štětky obsahoval štěnici,blechu,švába a mini kakakameru ) ano,tak daleko je dnešní
technika . Z této tajně nahrané schůzky šéfa FIFA Deppa Lottera (čti Lotra ) a 650 jeho tajemníků a
podržtašků zaznělo dle tohoto serveru mimo jiné:
FIFA se musí změnit. Podle průzkumů fotbalového světa,má FIFA důvěru 1,52 % fotbalistů a veřejností
jsme vnímáni zvláště po volbě nových pořadatelů MS ve fotbale (Rusko a Katar) jako úplatní šašci . A já
říkám vážení podřízení, že VIDEO ve fotbale bude (a třísknul do stolu tak,že spadlo ze stolu několik
sádrových velbloudů) …v sále to zašumělo… je konec výtkám,že moje FIFA není nositelem moderních
myšlenek a že škodí fotbalu , tak že…a hluboce se nadechl…

Každý,opakuji každý fotbalista bude od sezóny 2011 –2012 nosit v trenkách minikameru a tímto
dostaneme úplný přehled co se v utkáních děje hřímal Depp Lotter ..v sále to zašumělo
podruhé..
Experti vypracovali důvodovou zprávu kterou nyní přečtu : Záznamové zařízení v trenkác h
přinese následující pozitivum : 1. většina mužů myslí stejně jiný m orgánem než ten co se skrývá
v hlavě .
2. Získáme cenné údaje,koho fotbal ještě vzrušuje či koho nikoliv a hraje jen pro peníze (ti musí skončit,
fotbalistů je nadbytek) 3. Fotbalové utkání bude zaznamenáno z mnoha úhlů, výrazně se ušetří na platech
kameramanů. 4. Kluby ušetří na dresech,ti budou levnější,trenky se musí výrazně zkrátit, (načež k úžasu
všech stáhnul kalhoty pod kterými byl vzor nových trenek,něco mezi trenkami fotbalistů před 30 lety a
dámskými tangy) ,dnešním trenkám mnohdy až ke kolenům je konec,mnozí tak měli místo na úplatky… ..zde
opustíme vážený čtenáři tajně nahranou schůzku kdesi ve Švýcarsku a přenesme se na pár okamžiků do hlav
našich fotbalistů z Mořinky. Bleskový průzkum mezi našimi fotbalisty co říkají na nové pravidlo je zde
(bohužel,nikdo nedal souhlas se zveřejněním jména,odpovědi se tedy skrývají pod nic neříkající šifrou )
„Pánové mě asi jebne,to platí i pro nás jo? tak že skočim po míči a vrazim si to někam, a kdo mi to odoperuje
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když všichni doktoři budou v zahraničí,jestli to platí i pro žáky kluci budou hrát za Mořinku kulečník.(bra
KH)

„Panebože to sou volové, jednou mi před bránou překáží obránce,pak zase míč a teď mi ještě bude
překážet něco v trenkách. (uto RS) „ Mě to neva,já sem tak rychlej,že poběžim rychlejš než ty i s kamerou
v zadku,sázka ? (zal RV) „ Souhlas,taky se rad vsadim. (zal PVml.) „ Taky mě to neva,jestli rozhodčí
cekne něco proti nám,vrazim mu tu kameru do oka (obr JK) „ To radši ne,to je všechno jedna banda,sou
schopný ti dát 2 r oky natvrdo za takovou maličkost,radši bych přejel toho blba co to vymyslel mym
Mercedesem. (zal RP) „Mám slušný vzdělání a i přesto to vůbec nechápu, to bude platit i pro co by nikdy
nevzali úplatek ? beru tolik že to nepotřebuju (zal JJ)
„Jo jo,moje řeč, líp než kolega bych to neřek,já snad z toho
budu po každym utkání úplně na sra.. tedy na plech. (zal MZ)
„Tohle mohl vymyslet jedině slávista ( zal PC) „ „Pánové
klid,myslim že se to nebude vztahovat na všechny hráče,ti
kteří mají v trenkách tak málo místa jako já budou
mít určitě vyjímku (a s leskem v oku si pohladil místo,tam
kde kdysi byla pěšinka (utoobr PVst.)
Tolik exkluzivně první názory na video našich fotbalistů ,ale
vraťme se k dalšímu záznamu pana X přestrojeného za WC
dědka který svojí štětkou zaznamenal další revoluční projev
šéfa FIFA….
…a nyní dovolte abych přistoupil k druhému bodu naší secret
schůzky vážení kmotři. Abychom rozptýlili pomluvy,že
pořádatelství MS světa v roce 2022 si stát KATAR koupil,
zveřejňuji čerstvou dohodu se šejkem Bin Aladinem který
se jménem Katarské vlády vzdává pořadtelství ve
prospěch….a sál ztichnul tak,že byly nahlas zřetelně slyšet
větry
některých
přítomných,co se
cpali
lanýži…
pořadatelem MS 2022 ve fotbale se stává SOMÁLSKO a
třísknul do stolu tak,že mu spadli všechny modely ropných
věží z platiny. . v sále po minutě ticha nastal poprask,několik
přítomných se málem udusilo ústřicemi a žvýkačkami
s příchutí ropy Brent. Pan X si odskočil na toaletu, v rozrušení málem použil štětku a tím by nedokončil
tento unikátní záznam .WC nechal svému osudu a vrátil se ke dveřím hai..toalety právě včas… tak klid pánové
prosím klid, silence please….
než ukončíme tuto schůzku přečtu vám opět důvodovou zprávu ,proč MS v Somálsku :
1. Je třeba šetřit a neznám lepší zemi,kde by dokázali žít za tak málo ,průměrný Somálec přeplní žaludek
zrnkem rýže. 2. cestování Somálců je ekonomické,většina jich cestuje kam je vítr zavane a tak návštěva
stadionu bude pro každého do poslední chvíle tajemstvím . Ti kteří drží dietu jsou schopni i cestovat faxem.
3. V hotelu se spokojí se žaluziemi ,na kterých si dělají palandy,ušetří se za postele. 4. Případné násilnosti na
stadionech od domorodců rozeženete jejich davy spolehlivě silnějším větrákem. 5. Velká úspora bude
v distribuci lístků ,průměrné somálské rodině stačí 1-2 sedačky na stadionu. Tímto přátelé končím a
věřím,že tento jasný důkaz,že u nás zavládne nový svěží vítr,čímž jsem já,jedině já garantem zachováte
v tajnosti ( vše se zveřejní 29. února 2011 před volbou nového šéfa FIFA, pozn pana X.) Na úplný závěr mám
na Vás všechny velkou prosbu,pojďme skoncovat s vtipy o somálském národu,je to nedůstojné,i fotbalisté se
tím kolikrát po zápase baví,vtipy tohoto směru nepatří na trávníky. Dám nějaký příklad .Třeba, Víte jak
zabijete 15 much jednou ranou ?? Dáte facku somálskému dítěti…a šéf FIFA vyprsknul ve smích až pokropil
3 řadu v sále. Slzy v očích utřel zlatě vyšívaným kapesníkem z nápisem Allah Agbar a odešel do zákulisí.
Pokud slzy,tak od radosti,to přeje TJ MOŘINKA do Nového roku nejen našim příznivcům.
Richard Špaček

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 Smoterové
k.jungmanova@seznam.cz
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Došlo po uzávěrce ……….. aneb na poslední chvíli !!
Jsem

Lektor ANGLIČTINY,

Ještě jedna skautská výprava, tentokrát na
horu Říp

Čechokanaďan.
V ČR vyučuji angličtinu
od roku 1996
dospělé, děti,skupiny i
jednotlivce
na všech úrovních.
Certifikát TESL jsem
vystudoval ve
Vancouveru,
7 let jsem žil v Kanadě.
Mám CAE.
Začínám působit v této
oblasti.
Ing. Ivan Sluka
Mořina 184
Tel. 777 97 00 14
i.sluka@seznam.cz

Jedno časné dubnové ráno zastihlo naše skauty na cestě
za dobytím další hory, tentokrát více než symbolické –
totiž hory Říp. Propletli jsme se Prahou, abychom na
Masarykově nádraží sedli do vlaku na Ctiněves, vísku pod
řípem, kde je dokonce podle pověsti pohřben sám
vojevoda Čech. Cestování to bylo veselé, zvlášť při
přestupu ve Vraňanech, kde jsme si v praxi vyzkoušeli
nový vtip ČD – totiž jak se dá obsah šesti vagónů běžného
vlaku nacpat do jednoho vagónu motoráčku, včetně dvou
psů a šesti kol. Stručně – dá se a je to legrace.
Sám
výstup na Říp
není nijak náročný, ani dlouhý – a
výsledný rozhled
stojí za to – tam

pochopíte, proč se tu našemu
kmeni Čechů tak zalíbilo. Takže
pokud jste na Řípu ještě nebyli,
mořinští skauti vřele doporučují.
Cesta zpět proběhla bez
nehod a s prvním večerním
soumrakem, plni zážitků, jsme
dorazili zase domů.
Karel Fous

