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Zprávy z obecních zastupitelstev * Předvánoční slovo starosty … * …a ředitele
školy * Články a vánoční přání od místních spolků, sdružení a klubů * Zprávy z
Mořinky * Martinská slavnost * Mikulášská zábava na Mořince * Multifunkční
centrum Mořinka * … 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. 11 obce
Mořina z veřejného zasedání
dne 18.11.2010 od 18:00 hod. v
místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
–
Dosud nebyla starostou projednána
stížnost na pálení odpadu u bytovek LM, úkol trvá
–
Zahájení stavby vodovodu dne 15.11.2010,
informace starosty o tech. dozoru a dozoru BOZP
–
Žádost obce Mořinka o vytvoření
školského obvodu
–
Schválení dotace na stavbu vodovodu
Mořina a Trněný Újezd ve výši 45% + 10,3% od
Středočeského kraje
schvaluje:
–
Program dnešního veřejného zasedání
–
Složení komise pro výběr firmy na projekt
ke stavebnímu povolení na kanalizaci v Trněném
Újezdu – Ing. Jitka Albrechtová, Ing. Zdena
Francová, Ján Marcinko, Pavel Sahulka. Předběžný
termín 30.11.2010.
–
Žádost DSO Třemole (svazek obcí
Mořinka, Hlásná Třebáň a Lety), tj. možnost
napojení s dostatečnou kapacitou na vodní zdroj pro
Mořinu dle projektové dokumentace
–
Žádost mysliveckého sdružení Mořina o
příspěvek na dětský den ve výši 2000,- Kč pro rok
2011
neschvaluje:
–
Sjednání úvěru, byť zvýhodněného, na
stavbu vodovodu Mořina – Trněný Újezd
ukládá:
–
Finančnímu výboru projít smlouvy týkající
se výstavby vodovodu Mořina – Trněný Újezd
–
Starostovi projednat žádost obce Mořinka
o vytvoření školského obvodu s ředitelem ZŠ a MŠ
Mořina
stanovuje:
–
Termín dalšího veřejného zasedání na
čtvrtek 9.12.2010 od 18:00 hod.
Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta

Usnesení zastupitelstva č. 12. obce
Mořina z veřejného zasedání
dne 9.12.2010 od 18.00 hod. v místnosti
OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Informaci starosty o projednání stížnosti p.
Veselého
- Informace
a
zodpovězené
dotazy
technického dozoru stavby vodovodu Ing.
Melichara a koordinátora BOZP Ing.
Cvingra

-

Vyjádření ředitele MŠ a ZŠ Mořina Mgr.
Sodomky k návrhu vytvoření školského
obvodu s obcí Mořinka
- Zhotovení projektu na půdní vestavbu ZŠ
Mořina. K nahlédnutí je na OÚ.
- Informaci o nadměrné vlhkosti bývalého
skladu CO
- Pronájem místnosti v Dětském domě p.
Letákové – místo bývalého skladu CO
- Zpívání v kostele bude 22.12.2010 od
18:00 hod.
- Reakci MUDr. Ševčíka na návrh
finančního
výboru
k rekonstrukci
bytového jádra
- Připomínky
k nedostatečné
údržbě
komunikací v obci v tomto období
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání
- Smlouvu o technickém dozoru stavby
vodovodu s Ing. Melicharem a smlouvu
koordinátora BOZP s firmou ABANTE
s.r.o.
- Rozpočet obce na rok 2011 jako
vyrovnaný a v paragrafovém znění,
rozpočet je přílohou tohoto usnesení
- Správce rozpočtu: Karel Fous
- Výběr zhotovitele projektu Trněný Újezd –
splašková
kanalizace
firmu
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Praha (VIS)
- Po úpravách znění smlouvy o dílo s firmou
VIS Praha
- Termín pro platbu příspěvku na
vybudování části vodovodní přípojky do
30.6.2011
Neschvaluje:
. Uzavření dohody o vytvoření školského
obvodu s obci Mořinka
ukládá :
- Starostovi dále jednat s obcí Mořinka o
možnostech řešení MŠ
- Starostovi písemně upozornit firmu PVZ
s.r.o. na nutnost zahájit konečné tvarování
terénu lomu „Nový Čížovec“ podle
projektu
- Starostovi do příštího zasedání připravit
přehled plateb firmy PVZ s.r.o.
- Finančnímu výboru projednat s MUDr.
Ševčíkem jeho vyjádření ze dne 1.12.2010
- Starostovi sjednat řádnou zimní údržbu
obce, ihned!
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na
čtvrtek 6.1.2011 od 18.00 hod. v místnosti
OÚ Mořina
Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta

[MOŘINSKÝ KURÝR] č.55 (4/2010)

Vážení spoluobčané,
Přiblížil se čas Vánočních svátků a oslav Silvestra a Nového
roku. Doufám, že se letos tyto svátky vydaří a všichni, hlavně
děti si užijí ty pravé zimní radovánky, protože příroda
sněhem a mrazem opravdu nešetří. Sněhu je letos tolik, a byl
tak brzo, že nás zima zastihla nepřipravené a na zimní údržbě
obce to ze začátku bylo vidět. Za to bych se chtěl všem, kteří
to pocítili omluvit. Poslední dny je na ulicích vidět, že se
údržba výrazně zlepšila a problémy se sjízdností místních
komunikací jsou omezeny na minimum. Krásně bílá obec
nám doufám vydrží do středy 22.12., kdy v 18,00 hod. bude
již páté zpívání dětí v kostele a sousedské zastavení u „něčeho na zahřátí“ před kostelem.
Letošní rok se nesl hlavně v duchu příprav na stavbu vodovodu a nakonec se letos stavba
opravdu zahájila a to dne 8.11.2010. K dnešnímu dni jsou hotovy necelé 2 kilometry z 11
kilometrů hlavních řadů. Práce pro letošní rok budou ukončeny asi 19.12.2010, ale uvidíme,
jaké bude počasí. Potrubí by mělo být položeno okolo trati železniční vlečky do osady „Na
výsluní“ a od osady k přejezdu přes trať nad bytovkami. Přechod přes osadu „Na výsluní“
proběhne, za lepšího počasí, aby netrval dlouho. V obci Mořina začne stavba na jaře příštího
roku a v Trněném Újezdu by se mohl vodovod společně s kanalizací stavět na podzim.
Zhotovitel stavby hlavních řadů vodovodu je společnost ALSTAP s.r.o.. Zhotovitel stavby
vodovodních přípojek bude znám po výběrovém řízení, které proběhne na jaře.
Zastupitelé obce se rozhodli, že po stavbě vodovodu by se měla projevit snaha zlepšit
úroveň školství v naší obci a byl tedy vypracován projekt na půdní vestavbu v naší škole,
která by měla zatím nejen částečně nahradit tělocvičnu, ale sloužit i pro mimoškolní aktivity,
školní družinu, možná i třídu školky a uvolnit tím prostor pro vytvoření 5. třídy, která
historicky v naší škole byla. Tím se ucelí 1. stupeň školní výuky a doufám, že odpadnou
problémy s přechodem žáků naší školy do jiných škol, které mají učivo na 1. stupni jinak
rozděleno. Od vedení školy zastupitelé očekávají, že se více zapojí do života v obci a tím i
zlepší vztahy mezi školou a rodiči. Přínosem by měl být menší počet dětí, které navštěvují
jinou školu od 1 – 5 třídy. Vždyť za více než 130 let výuky naše škola vychovala mnoho
středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí a mnohým zanechala spoustu krásných i
úsměvných vzpomínek na počátek jejich školních let.
Ale vraťme se zpět k vůni vánočního cukroví, kaprovi ve vaně a ozdobenému vánočnímu
stromečku. Užijme si Vánoc, odpočiňme si a připravme se na každodenní starosti roku 2011.
Všem Vám přeji jménem zastupitelů obce i svým jménem příjemné prožití Vánočních svátků,
ďábelské oslavy Silvestra a hodně zdraví a úspěchů v roce 2011.
Vojtěch Štička, starosta obce
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Do života vítáme
Viktorie Nováková
Valérie Zobaníková

narozena 3.9.2010
narozena 25.9.2010

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

Blahopřání k životnímu jubileu
Ve 3. čtvrtletí tohoto roku oslavili životní jubileum
tito naši vážení spoluobčané:
Narozeniny:
70 let

Čipera Vladimír
Dočkalová Jitka
Kapinus Zdeněk

65 let

Hůlová Anna

60 let

Vlasák Jaroslav
Řeřichová Marta
Huleja Radim

Do dalších let jim přejeme splnění všech přání, mnoho úspěchů, spokojenosti,
lásky a pevné zdraví !
Za OÚ Mořina – Iveta Žáčková
Vážení spoluobčané,
jistě neunikl Vaší pozornosti článek zveřejněný v posledním
čísle „ Náš region“ o povinnosti od ledna roku 2011 provádět
čištění a revize komínu. Protože se to bude týkat všech, kteří topí
tuhými palivy nebo plynem, uvádíme seznam nejblíže působících
kominických mistrů spolu s tel. číslem, kde si tuhle službu můžete
objednat.
Seznam kominíků
Jméno
Adresa

Telefon

e-mail

Neubauer Robert

Zadní Třebáň 26

603 541 595

Rákosník Jiří

Hradební 1365, Hořovice

603 801 428, 311 516 854

Zapp Stanislav

1. Máje 755, Hořovice

311 513 238

Vyskočil Martin

Trněný Újezd

Rada Václav

Husovo nám. 68, Beroun

602 754 726

e-mail: aate@volny.cz

607 704 204
Rostislav Sahulka, místostarosta
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Místní
knihovna na
Mořině
Víte, milí občané, že na
Mořině máme poměrně
velmi slušně vybavenou
knihovnu ? Funguje
v budově Obecního úřadu a každé pondělí od 15:30 do
17:30 vás tam uvítá paní Bumbová
Děkujeme občanům, kteří dali knižní dary.
Pani Bumbová

Vánoční přání
Jsem konzervativní člověk. Nerad se zbavuji starých,
ale stále fungujících věcí jen proto, že už nejsou „in“, mám
rád své staré pohodlné auto a mobil, nad jehož funkcemi a
tlačítky nemusím bádat, protože je znám nazpaměť. A taky
mám rád tradice. Samozřejmě ne všechny stejně, ale
Vánoce jsou pro mě obdobím, kdy se tak trochu vracím do
dětství.
Žijeme v uspěchané, překotně se rozvíjející
společnosti. To, co za mého dětství bylo záležitostí snílků a
vědeckofantastické literatury, je dnes běžné, mobily a
počítače jsou každodenní rutinou dětí málem už ve školce.
Když si s dětmi ve škole vyprávíme, jak jsme žili my v jejich
věku, berou jako dobrý vtip, že televize neměly dálkové ovládání a muselo se k nim vstávat a
že první mobily neuměly psát SMS a sotva se vešly do aktovky. Svět za těch pár let opravdu
poskočil hodně dopředu.
Jen mám občas pocit, že všechen ten pokrok nám někdy nejen dává, ale i bere. A
nebere zrovna málo. Nejsem nepřítel pokroku, ale například už ani nevím, kdy jsem naposled
dostal opravdový dopis (pozor, faktura, složenka či úřední lejstro není dopis). Ale dobře si
ještě dnes vzpomínám, jak voněly dopisy, které jsem kdysi dostával od své první lásky. O
podobnou vzpomínku budou dnešní děti ochuzeny. Esemeska prostě nevoní.
A tak bych chtěl v tomto předvánočním čase už pomalu tradičně všechny pozvat 22.
prosince v 18 hodin do našeho kostela na vystoupení dětí z mořinské školy a školky. Je to
totiž jedna z mála příležitostí, kdy se v dobré vůli dokáže sejít velká část obce a kdy si lidé při
popíjení něčeho teplého na zahřátí najdou čas na docela obyčejné milé povídání. Každý rok
se tu setkávají lidé, kteří si nejen díky atmosféře Vánoc uvědomují svou spojitost se zdejší
školou a nezištně jí pomáhají.
Na tomto místě jsem původně chtěl ty lidi jmenovat. Jenže ono jich je poměrně dost
a bojím se, abych na někoho třeba nezapomněl. Tak raději děkuji prostě všem, kdo to s naší
školou myslí dobře. A přeji si, aby těch, kterých se to týká, bylo co nejvíc, protože podpora

[MOŘINSKÝ KURÝR] č.55 (4/2010)
školy nemusí být zdaleka jen finanční nebo materiální. Často stačí dát najevo právě jen to, že
za školou stojíme.
Závěrem mi za všechny pracovníky školy i školky dovolte jedno skromné přání: Ať se
vám alespoň o letošních Vánocích podaří najít čas a příležitost k setkání se svými blízkými,
abyste jim mohli říci do očí, že je máte rádi.

Mgr.Petr Sodomka, ředitel ZŠ a MŠ
Mořina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti
a osobních úspěchů v roce 2011
přeje všem svým členům, sponzorům a fanouškům

TJ BANÍK MOŘINA
Těšíme se na Vaši další podporu při našich zápasech.
Výlet do Zoologické zahrady v Praze

V ZOO byl vyhlášen 1. říjen 2010 za Den seniorů. Proto jsme se rozhodly v tento den
ZOO navštívit. Výletu se zúčastnilo 8 seniorek. Byly zde připraveny pro seniory různé akce
včetně vaření a pečení pstruhů. My jsme daly přednost prohlídce ZOO, protože „máme rády
zvířata…“
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U ledních medvědů jsme nasedly do vláčku a nechaly se vyvézt až na stanici lanovky
v horní části zahrady. V restauraci jsme občerstvily “vorařskou klobásou“, která byla výborná
ale malá. Pak jsme se vydaly na prohlídku. Žádný výběh zvířátek jsme nevynechaly.
Obdivovaly jsme zejména klenoty naší ZOO – stádo koní Převalského. Pražská zahrada
vede celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu koně a díky úspěchům v jejich chovu bylo
možno několik jedinců vypustit zpět do jejich původní domoviny – do Mongolska. Není to
skvělé?

Neméně výborné výsledky má naše ZOO v chovu goril. Bylo dojemné pozorovat Moju, první
gorilí mládě odchované v ČR (nar. 13.12.2004), matku Kijivu s novým mládětem Kiburi (nar.
24.4.2010) na klíně. Otec Richard vše bedlivě sledoval.
Dalšími našimi „miláčky“ se staly žirafy a panáčkující surikaty, žijící ve společenských
skupinách. Žirafy jsou majestátní - samec Johan, otec budoucího potomka Elišky, který se
má narodit v nejbližších dnech. Babička Berta celou rodinku obcházela. Co zvíře, to jiný
příběh.
Prostě, výlet se nám všem líbil a není možné psát o všem, co jsme obdivovaly, ať to
byli tučňáci ve svých fráčcích, nebo ptáci nebo „divoké kočky“.

Za KS Jarka Bedlivá
Poznámka:
Kdo chce pomoci chovu zvířátek, stačí poslat sms na číslo 87777
např. dms zoo zirafa, nebo jiný název druhu, na který chcete přispět, cena je
30 Kč (ZOO obdrží 27 Kč)

Výlet autobusem po Středních Čechách
Trasa: Mořina, Mníšek pod Brdy, Svatá Hora, Březnice, Dobříš, Mořina
Dne 21. října 2010 se členky Klubu seniorek z Mořiny sešly před Obecním
úřadem a nastoupily do autobusu na plánovaný výlet. První naší zastávkou byl státní
zámek Mníšek pod Brdy. V tomto barokním zámku jsme si prohlédly jedenáct
historických prostor, představujících bydlení drobné šlechty na počátku 20. století.
Seznámily jsme se i s osmi soukromými pokoji posledních majitelů rodu Kastů, kteří
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tyto prostory každodenně obývali. Viděly jsme dětské pokoje, ložnice, koupelny,
obývací pokoje, pracovny včetně dobového oblečení, učebních pomůcek i hraček
z období prvé republiky.
Po hodinové prohlídce zámku byla dalším naším zastavením Svatá Hora u
Příbrami, nejznámější a nejslavnější mariánské poutní místo v Čechách. Je to raně
barokní komplex budov, obehnaný čtvercem ambitů s deseti věžemi, velkou hlavní
bránou – bránou Pražskou a bránou Březnickou. Dále pak bohatě zdobenou
basilikou, nad kterou je další věž a uvnitř na stříbrném oltáři je soška P. Marie
Svatohorské. Z Příbrami vedou na jižní straně Svaté Hory kryté, zděné schody, 400
m dlouhé se 365 stupni. Roku 1861 byl areál předán Kongregaci Nejsvětějšího

Vykupitele (Redemptoristům), kteří zde s výjimkou let 1950 – 1990 působí dodnes.
Svatá Hora se tyčí nad Příbramí ve výšce 586 m a překvapila nás zde zima a
studený vítr, takže jsme byly po hodinové prohlídce prochladlé. Rády jsme usedly do
vyhřátého autobusu a přesunuly se do státního zámku Březnice.
Státní zámek Březnice je dominantou stejnojmenného města, ležícího
v okrese Příbram. Původně zde byla na počátku 13. století jen tvrz, která byla ještě v
témže století přestavěna na raně gotický hrad. Hrad byl několikrát vypálen a později,
asi kolem r. 1531, přestavěn na renesanční zámek s baštami. Zámecké fasády zdobí
renesanční sgrafita a na nádvoří je arkádová chodba. Prohlédly jsme si rodovou
galerii, africký salon, renesanční jídelnu s překrásnými kachlovými kamny, rytířský sál
s kazetovým stropem a Lokšanskou knihovnu, založenou v r. 1558, která je nejstarší
klasickou knihovnou u nás. U zámku, který je obklopen renesanční zahradou,
bylinnou zahradou a anglickým parkem, stojí také barokní pivovar. Po prohlídce jsme
se naobědvaly v restauraci „Na statku“.
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Potom jsme pokračovaly do Dobříše k prohlídce posledního objektu naší
cesty, kterým byl zámek Dobříš. Zámek Dobříš je v soukromých rukou, byl vrácen
potomku původních majitelů - Ing. Jerome Mannsfeldovi z Rakouska. Původně to byl

královský statek o kterém je první zmínka
v r. 1252. V letech 1745 – 1765 provedl
jeho přestavbu Jindřich Pavel Mannsfeld na rokokový zámek s unikátním
francouzským parkem. Park je ukázkou zahradní architektury rokoka. Nejvíce nás
zde zaujal zrcadlový sál, zaujímající plochu 220 m². Obdivovaly jsme krásná
květinová aranžmá, vázy, sklo a porcelán starobylých značek (Míšně, Sẻvres,
Benátek, Vídně, Číny, Delft…), ale i lustry vyrobené z českého křišťálu.
Po prohlídce zámku jsme usedly do autobusu a vrátily se zpět na naši Mořinu
v 17.45 hodin.
Za Klub seniorek Jarka Bedlivá
Příspěvek Mysliveckého sdružení Mořina

Kuna skalní
Kuna skalní je již řadu let přemnožená zvěř nejen
v mysliveckých revírech, ale hlavně v obcích, městech, chatách a dalších
objektech sloužící lidem a domácím zvířatům. Právě nyní je čas, kdy
můžete na nechtěného nájemníka narazit pod svou střechou, ale dobře
můžete pozorovat její stopy na střechách na čerstvě napadaném sněhu.
Její přítomnost je nepříjemné v tom, že se protáhne velmi
malou skulinkou do domů, stodol, kůlen i kurníků. Uvnitř potom páchá
nemalé škody nejen na domácím zvířectvu, které snadnou zakousne,
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vypije krev, a částečně sežere. Pod střechou pak rozkouše izolace, dělá nepořádek a v noci dělá hluk, při kterém
se nedá ani spát. V honitbách potom likviduje mladé zajíčky, bažantíky i koroptve. Invaze kun do vsí a měst je
dokladem toho jak se volně žijící zvířata přizpůsobila změnám v krajině. Jednak je pro ně ve vsích a městech
dostatek úkrytu před nepřízní, i k rozmnožování. Dalším vábítkem je pro tyto noční šelmičky dostatek potravy u
lidských obydlí. Kuna skalní se v zástavbě cítí jako mezi skalisky (jako doma). Přítomnost člověka jí nevadí,
zvykla si na jeho přítomnost.
Problémem přítomnosti kun na
půdách může být jejich potrava, kterou
zatahují pro mladé, která v rozkladu silně
zapáchá, dále pak chodí vykonávat potřebu do
stejného místa, až prosákne stropem.
Jak se kun zbavit? Není to opravdu
lehké. Kuna je velmi chytré zvíře, které
málokdy vleze do pasti. Pro chycení živé kuny
do sklopce je dobré líčit sušené švestky, jablka,
ryby. Kladení otrávených návnad je zakázané
zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Dále
lze čelit kunám mechanickými překážkami. Po
zjištění, kudy kuna do stavení leze, dáme na
toto místo rovný plech, po kterém kuna
nevyleze. Dále dostatečně silné a husté pletivo
zabrání průniku kuny dovnitř. Existují rovněž moderní akustické i repelentní plašiče, je však možné vyzkoušet i
některé nápady, jako puštěné rádio na půdě, reflektor s pohybovým senzorem
V přírodě nemá přirozeného nepřítele kromě člověka. Lze ji lovit od 1. listopadu do konce února.
K tomu jsou oprávněni pouze myslivci, kteří mají myslivecké zkoušky a povolení k lovu v dané honitbě.
Intravilán obce je však nehonební pozemek, kde nemůže kunu zastřelit ani myslivec.
Myslivecké sdružení Mořina pořádá dne 15.ledna 2011 od 19.00 hod tradiční myslivecký ples
v kulturním domě v Zadní Třebáni. Vstupné 120 Kč. Bohatá tombola.Předprodej vstupenek od 18.12.2010 u
p. Jaroslava Fišera Mořina 111. Doprava zajištěna autobusem.

Myslivecké sdružení Mořina přeje všem svým spoluobčanům ať už na Mořině, Mořince, ale i
v Trněném Újezdě, Roblíně, Hlásné Třebáni příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí a zdraví v novém roce 2011.
Výbor MS Mořina

Střípky z mořinských kronik
VES MOŘINA
První zmínka 1338 – 1352, vlastník Emauzský klášter,když tomuto ji daroval
Karel IV. Samostatný vladyčtí dvůr (Strkov) č.p.24 vlastní v roce 1359 dvorní malíř
Karla IV. M.Wurmser.Dvůr obdržel jako honorář za výzdobu kaple Sv.kříže na hradě
Karlštejně.
Ves leží v nadmořské výšce 355 m a protéká jí potok zvaný Budňanský,
z kterého je napájena studna na hradě Karlštejně.
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V roce 1850 měla obec 440 obyvatel, 61
domů a stavení. Nejvýznamnější stavbou je kostel
Sv.Stanislava, který byl v roce 1353 postaven na
místě slovanského pohřebiště Moraně – od tohoto
vznikl název obce.
Přestavba r. 1735-1737 do současné barokní
podoby, v roce 1951 došlo k výměně střechy a
kopulí, v letech 1990-1992 nové vnější omítky
současně s barvou. Oprava hřbitovní brány dle
původního návrhu.
Další nejstarší památka jsou boží muka
z roku 1710 na okraji obce, u hořejší zastávky
autobusů.
V urnovém háji u hřbitova je pomník padlých
v 1.světové válce, který byl odhalen za přispění občanů Mořiny a Mořinky v červenci
1922.

Z kronik vybral Antonín Morávek.
…z akcí skautského střediska Mořina

Akce Vraní skála
V minulém čísle Kurýra jste si mohli přečíst něco o letním táboře
našich skautů – a ani po skončení prázdnin děti a dospělí z našich
oddílů
nezaháleli.
V křivoklátských lesích …
Dlouhý a poměrně přívětivý
podzim byl pro výpravy za
poznáním jako stvořený a tak jsme
v říjnu vyrazili dobýt jeden
z významných vrcholů v okolí – a to
Vraní skálu, která se vypíná v lesích
nad Zdicemi. Ta je považována za
dominantu jihovýchodního okraje
Křivoklátské vrchoviny a tvoří ji
mohutný výchoz proterozoických
buližníků, svým rozsahem dokonce
největší u nás. V každém případě je
z jejího vrcholu nádherný rozhled,
který obsáhne v kruhu Prahu,
Beroun, Brdy a velkou část
křivoklátských lesů.
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Členové našich oddílů z Mezouně,
Mořiny a Tachlovic se sešli ve vlaku
z Berouna do Zdic, odkud už je cesta
vedla po pěkně po svých, přes malou
hornickou vísku Knížkovice, kde se už
ponořili do zlátnoucích křivoklátských
lesů, aby po pár kilometrech vystoupili
na vrchol Vraní skály – ač je to pořádné
skalisko, musela se výprava rozdělit na
dvě části, neboť na vršku bylo docela
Poté, co jsme slezli z Vraní skály, na
turistickém odpočívadle nad Knížkovicemi

těsno !! Ale výhled stál zcela určitě za to, i vzhledem k počasí – celý den se říjen tvářil spíše
jako srpen – většina z účastníků se solidně opálila…
(Pro zájemce web: http://www.hejbejtese.cz/magazin/tipy-na-vylety/krivoklatsko-vrani-skala/ )

Výprava na Strádonické oppidum a rozhlednu na Dědu
Veleúspěšná výprava na Vraní skálu nás namlsala a tak jsme se skauty vyrazili ještě
v listopadu na další výlet, tentokrát se naším cílem stala dvě další významná místa v našem
okolí – keltské oppidum, vypínající se nad Berounkou ve Strádonicích a rozhledna na vrchu
Děd, který se tyčí severozápadním směrem od Berouna. Vláček nás vyplivl v Nižboře, odkud
jsme po turistické značce zamířili na vrch Hradiště, na němž se kdysi rozkládalo jedno
z nejvýznamnějších keltských sídlišť u nás, srovnatelné se zbraslavskou Závistí, či jihočeským
Třísovem. (pro zájemce web: http://www.archeolog.cz/lokalita/sc-stradonice-01/38 ). Počasí
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už bylo oproti minulé výpravě o dost podzimnější, předpověď počasí nic moc a když jsme
začali stoupat do strmých strání
hory, některým se docela přitížilo –
a jiní se zase s radostí vyváleli
v hromadách čerstvě spadaného
listí (pravda, radost vedoucích z této
činnosti byla poněkud menší !).

Skupinové foto těsně
před výstupem na
oppidum.
Mohutný dřevěný kříž,
vztyčený na vrcholu,
někde na místě, kde se
rozkládala akropole,
centrum
celého
opevněného sídliště.

Odpočinek malých cestovatelů v lese,už
cestou z bývalého keltského hradiště
směrem k Berounu. Celou trasu zpět do
Berouna už jsme museli absolvovat pěšky a pro některé nejmladší účastníky – a účastnice  to byl docela výkon – a aby je nožičky tolik nebolely, vymysleli pro ně vedoucí i malou terénní
hru. Bohužel, počasí bylo proti nám a během odpoledne se začalo pořádně zatahovat.
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Konečně na Dědu – mnohé
asi překvapila poměrně
impozantní, 12 m vysoká
kamenná rozhledna, první
rozhledna, kterou postavil
Klub českých turistů už
v roce 1893. Je volně
přístupná a z jejího ochozu, i
přes zhoršující se počasí, byl
také pěkný rozhled.
Cestou z Dědu do Berouna
už jsme absolvovali opravdu
s deštěm v zádech, ve chvíli,
kdy
jsme
se
vynořili z lesů nad
samotným
městem, propukl
prudký „slejvák“, který vydržel celou cestu na
nádraží. To už se někteří skautíčci, zabalení
v pláštěnkách, vezli na zádech vedoucích, kteří
pořádně natahovali krok. Odměnou byla horká
čokoláda na nádraží – a ve vlaku už všem, i přes
kilometry v nohou, docela otrnulo. A jako závěr
podzimní sezóny se výprava skutečně povedla –
s tím počasím docela symbolicky !!
Karel Fous
(Pro zájemce web: http://www.turistik.cz/cz/kraje/stredocesky-kraj/okresberoun/beroun/rozhledna-ded-u-berouna/)

Skauti a skautky, malí, velcí i
dospělí členové 8.
skautského střediska
Mořina by tímto
způsobem chtěli na
stránkách Kurýra popřát
všem bratrům a sestrám,
kamarádům, příznivců, rodičům a
vůbec všem lidem dobré vůle

veselé Vánoce, bohatou nadílku
pod vánočním stromkem, zdraví ,
štěstí a splnění všech přání
v novém roce 2011 !!
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Nově otevřeno!
Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit, že od 1.1.2011 zahajujeme v Salónu Mořina
nově provoz pedikúry.
Pedikúru provádíme mokrou technikou.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Za Salón Mořina Jana Miková a Kamila Petrášová
Pro objednání na pedikúru jsou Vám k dispozici tyto kontakty:
Telefon: 731 790 113
E-mail: salonmorina@seznam.cz
Web: www.salonmorina.cz

CENÍK SLUŽEB PEDIKÚRY
Základní pedikúra
Základní pedikúra – mokrou technikou (perličková lázeň na nohy, ošetření zrohovatělé kůže,
úprava tvaru a délky nehtů, ošetření nehtových kůžiček)

190,- Kč

Ošetření kuřích ok
Ošetření zarostlého nehtu

20,- Kč
20,- Kč

Odstranění většího množství zrohovatělé kůže

30,- Kč

Zdobení nehtů u nohou
Lakování nehtů (klasické)
Francouzské lakování

50,- Kč
70,- Kč

Odlakování

20,- Kč

P-shine

120,- Kč

Modeláž nehtů na nohou UV gely
Odstranění UV gelu

300,- Kč
150,- Kč

Péče o nohy
Peeling
Parafínový zábal
Masáž
Reflexní masáž chodidel (v délce 15-20 minut)

40,- Kč
150,- Kč
80,- Kč
190,- Kč

Depilace částečná - lýtka
Zvýhodněné balíčky

190,- Kč

Kompletní ošetření nohou I
(pedikúra, peeling, masáž, lakování - zvýhodněný komplet)

280,- Kč

Kompletní ošetření nohou II
(pedikúra, masáž, lakování, parafínový zábal - zvýhodněný komplet)

390,- Kč

Kompletní ošetření nohou III
(pedikúra, peeling, lakování, reflexní masáž chodidel - zvýhodněný komplet)

430,- Kč
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…jen pro připomenutí – tradiční předvánoční

ZPÍVÁNÍ V KOSTELE
Sv.Stanislava na Mořině

se koná ve středu, 22.prosince od 18:00
Vážení rodiče,
rádi bychom vás seznámili s tím, že Miniškolka Sluníčko, Karlík zahájila
provoz dne 1. 11. 2010 a veškeré informace k provozu najdete na interneto-

vých stránkách http://www.miniskolka-slunicko.cz/
Vánoční pohodu bych chtěl popřát všem kočičkám a jejich přátelům a až začne silvestrovské
bouchání, vždy budu vzpomínat, že se mi při něm loni v Mořině ztratil zrzavý mourovatý
kocourek. Snad je opět někde na něčím klíně či u kamen…. Díky za zprávu na 724112999 nebo
724113000.
Zatopit v kamnech a vzít si ji do klína,
Prohrábnou srst když přede a usíná.
Cítit to teplo a prohrábnout uši
A věřit, že nejen o Vánocích každý má duši.

**************************************************

Obec MOŘINKA
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Beroun
Obec: Mořinka
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Hlasy

Navrhující Politická
strana příslušnost
věk

abs. v %

1

Sdruž.nezáv.kand.Mořinka 1

Smoterová Kateřina

29 NK

BEZPP

0

0,00

1

Sdruž.nezáv.kand.Mořinka 2

Barchánková Martina Mgr. 41 NK

BEZPP

0

0,00

1

Sdruž.nezáv.kand.Mořinka 3

Kneiflová Michaela

36 NK

BEZPP

0

0,00

1

Sdruž.nezáv.kand.Mořinka 4

Tejklová Markéta

42 NK

BEZPP

0

0,00

1

Sdruž.nezáv.kand.Mořinka 5

Kuča Tomáš Ing.

53 NK

BEZPP

0

0,00

2

Karel Hrdlička

Hrdlička Karel

39 NK

BEZPP

0

0,00

1
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USNESENÍ č. 9/2010
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘINKA
konaného dne 9. 11. 2010 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
3a) Volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním, volbu jednoho
místostarosty, funkce starosty a místostarosty obce Mořinka budou vykonávány
jako neuvolněné ve smyslu § 72 zákona o obcích
3b) Starostku obce Mořinka Kateřinu Smoterovou
3c) Místostarostku obce Mořinka Mgr. Martinu Barchánkovou
4a) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru, přičemž každý z nich bude mít
tři členy
4b) Předsedu finančního výboru Michaelu Kneiflovou
4c) Předsedu kontrolního výboru Ing. Tomáše Kuču
4d) Členy finančního výboru Janu Barchánkovou a Pavlínu Němečkovou
4e) Členy kontrolního výboru Markétu Tejklovou a MVDr. Josefa Barchánka
5a) Zřízení kulturního výboru o třech členech
5b) Předsedu kulturního výboru Markétu Tejklovou
5c) Členy kulturního výboru Lucii Mutinskou a Lucii Chroustovou
6a) Měsíční odměnu pro Kateřinu Smoterovou ve výši 11.739,- Kč
6b) Měsíční odměnu pro Mgr. Martinu Barchánkovou ve výši 10.117,- Kč
6c) Měsíční odměnu pro Michaelu Kneiflovou ve výši 1.200,- Kč
6d) Měsíční odměnu pro Markétu Tejklovou ve výši 1.200,- Kč
6e) Měsíční odměnu pro Ing. Tomáše Kuču ve výši 1.200,- Kč
6f) Měsíční odměny budou vypláceny ode dne 9. 11. 2010
7) Jednací řád obce Mořinka.

Neschvaluje:. Bere na vědomí:
Ukládá:
Stanovuje: Termín zasedání zastupitelstva obce Mořinka dne 30. 11. 2010 od 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Mořinka.
Starostka obce: Kateřina Smoterová
Místostarostka obce: Mgr. Martina Barchánková

Blahopřání
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 oslaví své jubileum tito naši
spoluobčané:
Marie Čubová
70 let
Martin Kouša
45 let
Františka Dolejšová
80 let
Marie Smoterová
55 let
Miroslav Melichar
35 let
Čeněk Mácha
75 let

[MOŘINSKÝ KURÝR] č.55 (4/2010)
Do dalších let přejeme všem jubilantům vše nejlepší, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a
především pevné zdraví.
Za Obecní úřad Mořinka Kateřina Smoterová

Srdečná gratulace ke zlaté svatbě
K těm z příjemnějších povinností
starostky a místostarostky patří blahopřání
manželským párům ke zlaté svatbě. Setkání s
našimi spoluobčany paní Marií a Čeňkem
Máchovými, kteří prožili dlouhý bohatý život a
přitom dokázali udržet krásnou rodinu a dávat
tak příklad dalším generacím, bylo inspirativní a zajímavé.
Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to, co jste společně dokázali. Přejeme vám,
nechť vám život stále přináší jen to krásné. Nejsou tolik důležité věcné dary, ale smysl pro to,
vzájemně si naslouchat, podporovat se, zvládat neduhy a trápení, pohladit milým slůvkem a společně
si povídat o čemkoliv a tím si tak dokázat, že ač už tak dlouhou dobu, tak přece je stále krásné být si
na blízku a mít se rádi.
K výročí vaší zlaté svatby z celého srdce blahopřeji za celý Obecní úřad Mořinka.
Kateřina Smoterová

Příjemné prožití vánočních svátků
a
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2011
přeje za celý Obecní úřad Mořinka Kateřina Smoterová
Obecní úřad Mořinka, Mořinka 28, 267 18 Karlštejn, IČO 00509761
Obecní úřad Mořinka
Úřední dny:
Úterý
16.00 – 18.00 hodin
Multifunkční centrum pro obyvatele obce Mořinka – Obecní úřad Mořinka
Provozovatel: Obec Mořinka, Mořinka 28, Karlštejn 267 18, IČO 00509761 , Tel:724 188 995
Knihovna a internet
Pondělí
14.00 – 18.00 hodin
Úterý
15.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek 13.00 – 17.00 hodin
Klub mládeže Mořinka
Provozní doba:
Pondělí
14.00 – 18.00 hodin
V případě potřeby může provozovatel stanovit jinak.
Klub seniorů Lípa
Provozní doba:
Úterý
15.00 – 17.00 hodin
V případě potřeby může provozovatel stanovit jinak.
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Multifunkční venkovní hřiště
Provozní doba:
Pondělí – Neděle
8.00 – 20.00 hodin
V případě potřeby může provozovatel stanovit jinak.
Centrum osvěty rodičů
(Uživatel Občanské sdružení Lumek)
Provozní doba:
Pondělí – Pátek 7.30 – 17.00 hodin
V případě potřeby může provozovatel stanovit jinak.
Tel./Fax: 257 722 005

Mail: obec.morinka@c-box.cz

Web: www.morinka.eu

Zázemí pro všechny
MOŘINKA – I když má Mořinka jen 120 obyvatel, rozhodně se nedá říct, že je to malá vesnice, kde
se nic neděje. A 25. září tu proběhla velmi významná událost – byla slavnostně otevřena
zrekonstruovaná budova Obecního úřadu. V ní zároveň funguje Multifunkční centrum pro všechny
obyvatele obce.
Slavnostní akce byla spojená s Dnem otevřených dveří. Ten si nenechalo ujít mnoho obyvatel
Mořinky, dorazili také představitelé okolních obcí a další zájemci, zahrát přijela kapela Třehusk.
Všichni obdivovali novou budovu, v níž vznikla kromě zázemí pro obecní úřad knihovna s veřejně
přístupným internetem, která bude zároveň sloužit jako zasedací a obřadní místnost, a také klub
mládeže, klub seniorů, centrum osvěty rodičů a venkovní hřiště. „Obecní úřad neměl do této doby
žádné sociální zařízení, proto vznikla myšlenka celkové rekonstrukce,“ vysvětlila starostka Kateřina
Smoterová.
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Podle ní padla první zmínka o rekonstrukci v prosinci 2006, za necelé dva roky bylo vydáno stavební
povolení, 5. 3. 2009 pak obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, která činila 90%, tedy
celkem 7 470 385 Kč. Rekonstrukce včetně vybavení stála 8 312 917 Kč.
Lucie Paličková

TENTO PROJEKT
„REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU MOŘINKA“
(Multifunkční centrum pro obyvatele obce Mořinka)
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí

Zájmové kluby v multifunkčním centru Mořinka
Dne 10. 10. 2010 proběhlo první setkání v klubu seniorů. Na první setkání seniorů se
dostavilo překvapivé množství spoluobčanů. Byla to informativní schůzka, kde starostka
s místostarostkou seznámily místní seniory s provozem klubu a plány do budoucna. Vzhledem
k tomu, že někteří ze zúčastněných projevili zájem o jiný termín z původní neděle návštěvy klubu,
bylo jim vyhověno a termín jejich setkávání bude probíhat pravidelně v úterý od 15.00 do 17.00
hodin. A zde mi dovolte pozvat na naše pravidelná setkávání i vás obyvatele obce Mořina.
V úterý 12. 10. 2010 proběhlo také první setkání v klubu mládeže. V klubu se sešlo 7 zástupců
místní mládeže, kteří ho mají zájem navštěvovat. Starostka je seznámila s provozními záležitostmi.
Sdělila přítomným, že v klubu mají možnost přístupu na internet a zároveň mají k dispozici televizi a
také hrací stůl 9 v 1. Dostupné hry: billiard, airhockey, stolní tenis, mini bowling, mini baasketball,
šachy, dáma, vrchcáby a karty. Protože se mládežníci shodli na návštěvách klubu v pondělí od 14.00
do 18.00 hodin bylo jim vyhověno. V případě zájmu je mládeži vyhovováno i v jiných časových
termínech.
Obecní knihovna je v provozu od 1. 11. 2010. I nyní za provozu neustále probíhá evidence
knih. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří jste nám přispěli knihami. Provozní doba knihovny je
pondělí 14.00 – 18.00 hodin, úterý 15.00 – 19.00 hodin a čtvrtek 13.00 – 17.00 hodin. Více o
knihovně se dozvíte na našich webových stránkách na www.morinka.eu odkaz
http://www.kjd.pb.cz:8080/morinka/, zde najdete provozní řád se všemi přílohami a především
tituly, které jsi můžete u nás v knihovně zapůjčit. V rámci provozu Obecní knihovny Mořinka probíhá
každé pondělí od 15.00 hodin čtení pro děti.
Středy od 16.00 do 17.30 hodin v klubu mládeže jsou až do odvolání zadány pro přípravku TJ
Sokol Mořinka.
Pokud budete chtít navštívit zájmové kluby v mimořádném termínu kontaktujte správcovou
budovy paní Lucii Chroustovou na telefonu 739 274 161 nebo starostku obce Kateřinu Smoterovou
na telefonu 724 188 995 anebo místostarostku obce Martinu Barchánkovou na telefonu 602 200 693.
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Rádi vám vyhovíme, protože toto multifunkční centrum vzniklo pro vás obyvatele a přátele obce
Mořinka.
Podrobnější přehled jednotlivých akcí klubů najdete na našich internetových stránkách na
www.morinka.eu nebo na naší úřední desce.
Kateřina Smoterová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drakiáda na
Menhiru 2010
V sobotu 23.10. se
konala za skvělého
počasí jedna z
mnoha drakiád v
okolí. Tato byla
pořádána obcí
Mořinka a rodinným
centrem Leťánek z
Letů. V jednu chvíli
se ve vzduchu
vznášelo na 50
draků. Přiletěli ze
širokého okolí - z
Mořinky, Letů,
Mořiny, Hlásné
Třebaně i Dobřichovic.
Protože bylo přímo ideální počasí, jakmile jednou draci vzlétli, nechtělo se jim zpět. Takže
jedna z rekordmanek Kristýnka Hašková dokázala z drakem škubajícím se v povětří vyšplhat
na Menhir, namalovat draka na tabuli, najít cestu bludištěm i vystát frontu na cukrovou vatu.
A drak si stále a bez přestávky vesele poletoval povětřím.
Cenu za nejvýše letícího draka si vybojoval drak - včelka Mája, ale asi jí vítězství stouplo do
hlavy a svému majiteli ufrnkla kamsi směrem na Karlík.Jméno majitele se mi nepodařilo
vypátrat, protože podle světků vyběhl statečně za drakem. A už se také nevrátil. Dalšími
nejlépe létajícími draky byl drak Teodora Tejkla z Mořinky, Lukáše Květoně z Letů a drak vrána Klárky Vyhnalové.
Snad největší drak s velikostí ke dvěma metrům ve špičce, který dostal také jednu z cen za
výkony v povětří, patřil Verunce Sahulkové. S drakem ji raději držel tatínek. (bt)
¨
Martinská slavnost Lumku
Dne 11.11. 2010 proběhla Martinská slavnost. Letos se konala na Mořince ve
spolupráci s Obecním úřadem Mořinka. Všichni jsme se sešli okolo páté hodiny
odpolední v Hostinci u Barchánků - a že nás byl velký počet! Poté jsme si zahráli
divadélko, zazpívali martinské písničky i básničky a vydali jsme se hledat svatého
Martina na bílém koni. Všichni se dočkali! Sv. Martin přiklusal a přivezl s sebou i
zlaté (čokoládové) podkovičky pro děti. Myslíme si a doufáme, že jste si všichni
naši slavnost užili. Těšíme se, že se brzy uvidíme na Vánoční slavnosti, která nás
čeká co nevidět.
Zdroj: http://ilumen2.webnode.cz/lumek/zpravicky-z-lumka/
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Sv. Martin spatřen na Mořince

Sníh sice nepadal, ale Martin na bílém koni přeci jen přijel.
Tentokrát i na Mořinku. Bylo to totiž tak:
Jak známo, na Mořince najdete v tomto ročním období příjemně vytopenou hospůdku U Barchánků.
Právě ve čtvrtek, na svátek Sv. Martina, v jejích prostorách uspořádalo občanské sdružení Lumen a
Klub malých dětí Lumek ve spolupráci s OÚ Mořinka Martinskou slavnost. Nechybělo už tradiční
divadélko "Děvčátko a hvězdy" s motivem rozdělení se a podarování. Kulisy i postavičky k pohádce
vyrobila výtvarnice Radka Charapovová, která ji společně s Danou Krejčířovou i zahrála. V hospůdce
se sešlo přes sto velkých i malý návštěvníků!
Poté, co divadélko skončilo, vydaly se děti naproti Martinovi. Za zpěvu písniček a svitu
lucerniček, které si děti v martinském týdnu v Lumku vyráběly, vyhlížely Martina, ale hlavně jeho
bílého koně.
A oba skutečně přijeli. Koník sv. Martina pro děti zanechal zlaté podkovičky. Byl také čas
rozdělit se s kamarády, sourozenci a rodiči o martinské rohlíčky, které děti samy upekly během
uplynulého týdne.
Chtěli bychom moc poděkovat paní Zuzaně Nedbalové, která přijela se svatomartinským
bílým koněm až z Trněného Újezda, a Barchánkům za vytopenou hospůdku a milé přijetí.
Těšte se i na další akce, které organizuje o.s. Lumen:
Sobotní tvoření pro dospělé 20.11., přednášky 30.11. na téma Volný čas předškolního dítěte a 15.12.
na téma Vývojové poruchy řeči. Podrobnosti najdete na www.ilumen.cz.
Přednášky podporuje MěÚ Dobřichovice. Děkujeme!
Barbora Tesařová
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Vítání občánků do obce Mořinka
Dne 10. 10. 2010 proběhlo v nově zrekonstruované obecní knihovně, která zároveň slouží
jako zasedací a oddací místnost vítání občánků. Tohoto slavnostního aktu se ujala místostarostka
Martina Barchánková. Uvítány do obce Mořinka byly dvě děvčátka Tereza Němečková a Amálie
Smoterová.
Terezka se narodila dne 16. 4. 2010 – den narození byl pátek. Planeta pro tento den je
Venuše – no to už mluví za vše. Venuše, která představuje lásku a krásu. Souvisí s partnerskými
vztahy, společenským životem, bohatstvím a uměním. Lidé narození v pátek jsou pohlední,
inteligentní a mají umělecké sklony, ty se projevují především k hudbě. Venuše je nositelkou
harmonie a lásky.

Amálka se narodila dne 12. 5. 2010 – den narození byla středa. Planeta pro tento den je
Merkur. Obecně pro Merkur typická proměnlivost, je zde silně zastoupená na všech úrovních
komunikace, ovlivňuje činnost mozku, souvisí se schopností studovat, vyjadřovat se a intelektem.
Lidé narození ve středu jsou nejintelektuálnější lidé. Lidé pod vlivem Merkuru neustále srovnávají,
hodnotí, třídí a organizují všechno, co k nim proudí ze všech stran. Talent na technologii a
komunikaci, jazyky, řeč a psaní. Mají také rádi cestování.
Mě už jen zbývá za celý Obecní úřad Mořinka popřát jim mnoho úspěchů a především pevné
zdraví do života a aby se jim v obci žilo blaze a rády se sem vracely.
Markéta Tejklová

Mikulášská zábava na Mořince
Letos již po páté obec Mořinka pořádala Mikulášskou zábavu pro děti a pro dospělé v Hostinci
u Barchánků. Pro děti byl připraven program od 15.30 hodin. Sešlo se necelých pět desítek dětí.
Program byl zahájen netradičně loutkovým divadélkem. Děti napjatě poslouchaly příběh o malém
Mikulášovi. Pro ty nejmenší měl loutkový Mikuláš s andělem a čertem připraven balíček sladkostí jako
odměnu za básničku nebo písničku, kterou mu pověděly. Na tomto místě bych chtěla poděkovat
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především všem, kteří se podíleli na přípravách scény divadélka. Za scénář a herecký výkon
manželům Svozílkovým, za přípravu loutek, herecký výkon a hudební doprovod paní Mutinské
s dětmi, dále pak Markétě Tejklové za přípravu loutek a herecký výkon a v neposlední řadě panu
Petru Jelíkovi z Řevnic, který jako sponzorský dar vyrobil a věnoval Obecnímu úřadu Mořinka dřevěný
korpus divadla.
Mikuláš s čerty a andělem na sebe nechali čekat, čas jsme tedy dětem vyplnili vyhlašováním
již tradiční dětské tomboly. I letos byla tombola bohatá. Protože se děti nemohly čertů s Mikulášem a
andělem dočkat, byla jedna z maminek požádána, aby jim zavolala. Hned poté vstoupil do sálu
Mikuláš s andělem a čertem. Mikuláš si děti začal zvát k sobě, aby mu řekly básničku nebo zazpívaly
písničku. Každé dítě si od anděla vysloužilo balíček sladkostí. Na závěr se celá skupina s dětmi
rozloučila a slíbila, že příští rok opět přijde.
Nakonec místostarostka poděkovala všem, kteří přišli a pozvala je na večerní discotéku pro
dospělé, kde je pro návštěvníky připravena zajímavá tombola. Rozloučila se slovy, že všechny
přítomné zve na zpívání u vánočního stromu dne 19. 12. od 15.00 hodin netradičně v areálu budovy
Obecního úřadu Mořinka.
Kateřina Smoterová
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@lomymorina.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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