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Účastníci letního tábora mořinského
skautského střediska ve Staré Huti

Zprávy z obecních zastupitelstev * Ohlédnutí za letním skautským táborem *
Skautské výpravy * Články od našich včelařů * Dětský rybářský kroužek * Nový
školní rok na Mořině * Den otevřených dveří na OÚ Mořinka *Svatba u menhiru *
Fotbalové okénko * … a mnoho dalších informací …
Mořinský kurýr – informační neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina (a nyní i Mořinka), vydávané
jako občasník pro všechny občany Mořiny, Trněného Újezda , Dolního Roblína a Mořinky bez rozdílu
věku, barvy pleti i náboženského vyznání … a pro všechny další lidi dobré vůle, kteří mají naše obce
rádi a které zajímá, co se v nich kdysi dělo, děje nyní a možná jednou bude dít …
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Usnesení zastupitelstva č. 7. obce Mořina
z veřejného zasedání
dne 22.7.2010 od 18.00 hod. v místnosti
OÚ

-

stanovuje :
-

Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
-

-

Dohodu o posouzení stavu radiátoru
v obecním bytě č.p. 182
Žádost
pana
Kušty
o
výměnu
umakartového jádra
Stížnost p. Veselého na pálení odpadu na
sousedním pozemku, tj. obtěžováním
kouřem a zápachem
Dodání dalších 4 kontejnerů – 2x plast, 2x
papír
Podání žádosti o stavební povolení na
vodovod
Zpracování všech žádostí o vodovodní
přípojky
Podepsání smlouvy na výběrové řízení na
stavbu vodovodu se spol. Alowance s.r.o.
Příprava voleb do zastupitelstva obce,
resp. pravidla voleb
Připomínky klubu seniorů: úprava
pozemku
před
Dětským
domem,
záležitosti výročí občanů (i svatby, vítání
občánků), propagace obce v místním
tiskuje malá, možnost příspěvku od obce
na kulturní akce klubu, uveřejňovat jízdní
řády
autobusů
v Kurýru,
špatná
přístupnost webových stránek obce

schvaluje :
-

-

Program dnešního veřejného zasedání
Žádost
pana
Kušty
o
výměnu
umakartového bytového jádra za zděné.
Nájemce provede rekonstrukci na vlastní
náklady a po případném ukončení
nájemního vztahu budou nájemci
proplaceny náklady za neprobydlenou
dobu - § 667, odst.1 Občanského zákoníku
1 rok = 1/30 ceny (odpisová skupina 5).
Tento způsob bude zpracován do
vyhlášky, nebo pravidel pro všechny
obecní byty.
Příspěvek
na
výměnu
poškozené
podlahové krytina v kuchyni obecního
bytu v č.p. 181/3, panu Kuštovi do výše 8
000 Kč.

Neschvaluje:
Ukládá :
- starostovi ve spolupráci s právním
zástupcem obce vypracovat vyhlášku
nebo
pravidla
na
opravy
a
rekonstrukce obecních bytů

- starostovi projednat osobně stížnost
pana Veselého s původcem pálení odpadu
termín příštího veřejného zasedání na
čtvrtek
2.9.2010 od 18.00 hod.
v místnosti OÚ Mořina

Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta,

Usnesení zastupitelstva č. 8. obce Mořina
z veřejného zasedání
dne 2.9.2010 od 18.00 hod. v místnosti
OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
-

-

-

-

Pravidla o opravách a stavebních úpravách
obecních bytů zpracovává právní zástupce
obce
Původce pálení odpadu na Mořině dosud
nenavštívil kancelář OÚ
Žádost MUDr. Ševčíka o proplacení
nákladů na rekonstrukci bytového jádra
obec bytu č. 2 č.p. 182 (z roku 2006)
Hrubý přehled nákladů k záměru na
přístavbu školy
Stavy účtů obce, b.ú. KB 28 132 590,- Kč,
Pošt. Spořitelna 266 967,- Kč, Pošt.
Spořitelna byty 316 791,- Kč, k 31.8.2010
Zprovoznění
nových
internetových
stránek obce od 1.9.2010
Realizaci rozšíření místního rozhlasu
s dokončením 3.9.2010
Provedení kontroly ČOV MěÚ Beroun
s vyhovujícím výsledkem
Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu dne 25.9.2010
Návrh Klubu seniorek na rozšíření a
případné opravy Dětského domu

schvaluje :
-

-

-

-

Program dnešního veřejného zasedání
Prodej obecního pozemku p.č. 599/3
v k.ú. Trněný Újezd o výměře 194 m2 za
cenu dle znaleckého posudku 1 940,- Kč p.
Šundovi
Na základě žádosti úhradu nákladů na
podlahovou krytinu v místnostech, kde je
pouze betonový podklad, do výše 500,- Kč
za m2 manželům Kuštovým (nájemcům
obecního bytu 181/3) proti předloženým
dokladům
Proplacení kulturních akcí obce ve výši
5000,- Kč do konce roku 2010
Přípravu projektu k realizaci přístavby
školy, dokumentace byla zadána spol.
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in.Spira Group s.r.o. za cenu 280 000,- Kč
bez DPH (jedná se o dokumentaci ke
stavebnímu povolení)
- Vývoz komunálního odpadu – popelnice
týdně, separovaný – kontejnery 1x za 14
dní
Neschvaluje:
Ukládá :
- starostovi projednat zkrácení termínů
vývozu komunálního a tříděného odpadu
- finančnímu výboru posoudit žádost MUDr.
Ševčíka do příštího zasedání
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na
čtvrtek 7.10.2010 od 18.00 hod.
v místnosti OÚ Mořina
-

Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta
Vyvěšeno :
3.9.2010
Sejmuto:
6.10.2010
Elektronicky vyvěšeno dne 3.9.2010
na - http://www.mořina.cz/

Volby do obecního
zastupitelstva a
senátu ČR.
Ve dnech 15. a 16. října se budou konat volby
do Zastupitelstva obce, zároveň bude voleno
1. kolo senátních voleb. V případě, že žádný
kandidát do Senátu nezíská nadpoloviční
většinu, bude voleno znovu a to 22. a 23. října.

Vážení spoluobčané,
Končí léto a s ním i volební období nynějšího
Zastupitelstva obce a je na čase shrnout jeho
činnost za poslední 4 roky. Zastupitelé
v listopadu 2006 při svém nástupu dáli jasně
přednost výstavbě vodovodu v Trněném
Újezdu a na Mořině a kanalizaci v Trněném
Újezdu. Jak víte, tato stavba nezávisela pouze
na nás, ale i na výstavbě přivaděčů a
vodojemu na Vysokém Újezdu. Vodojem byl

Tohoto kola se zúčastní 2 nejúspěšnější
kandidáti z kola předešlého.
Pro volby do zastupitelstva naší obce jsou
sestaveny 2 kandidátní listiny: Nezávislý I a
Nezávislý II. V obou těchto kandidátkách jsou
nynější zastupitelé obce i kandidáti noví.
Program je u obou stejný – výstavba
vodovodu na Mořině a v Trněném Újezdu,
kanalizace v Trněném Újezdu a úprava
komunikací po těchto stavbách. To je to co
naše obec nejvíce potřebuje. Na dalším místě
je půdní vestavba ve škole, jejíž přípravy už
začaly letos a stavba by měla proběhnout
příští rok, ale pouze v tom případě, že na ni
obec získá finance.
Nebudu Vám připomínat důležitost obecních
voleb, ale chtěl bych tímto všechny voliče
požádat o jejich účast.

Místo a čas konání voleb:
Mořina: Obecní úřad
Trněný Újezd : knihovna
15. 10. 2010 od 14,00 hod
do 22.00 hod.
16.10.2010 od 8,00 hod do
14,00 hod
Vojtěch Štička, starosta
zkolaudován v září 2009 a do té doby si obec
Mořina zajistila souhlasy vlastníků pozemků na
trase 10,5 km na 3 katastrech. Kde nebyla
dohoda možná, musela trasu měnit, nebo
pozemky vykupovat. Dále byl postavem
přivaděč od konce golfového hřiště k čistírně
odpadních vod na katastru obce Lužce dlouhý
2,2 km na kterém se finančně obec podílela.
V roce 2010 požádala obec o dotaci
Ministerstvo zemědělství, která byla schválena
za podmínky, že stavba začne již v tomto roce.
Dnes již máme stavební povolení a v
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následujícím týdnu bude ukončeno výběrové
řízení na stavební firmu a můžeme začít.
Předpokládaná doba výstavby je 1 rok. Aby
tuto stavbu obec zvládla, musela si zajistit i
jiné finanční zdroje, než jsou příjmy od státu,
proto na přelomu let 2006 a 2007 byly
zahájeny terénní úpravy v lomu Nový Čížovec
na katastru Trněný Újezd, které mají vést
nejen k zabezpečení tohoto lomu a vytvoření
areálu vhodného pro volnočasové aktivity, ale
i
k vytvoření
dostatečných
finančních
prostředků na výstavbu např. vodovodních
přípojek, nebo kanalizace v Trněném Újezdu,
na které se žádná dotace nevztahuje.
V průběhu tohoto volebního období se
ukázalo, že je nutno vylepšit a rozšířit čistírnu
odpadních vod na Mořině. Její kapacita je již
téměř naplněna. V nynější době je připraven
projekt a hledá se možnost získání financí na
tuto stavbu. Celým volebním obdobím se
prolíná oprava školy, která by měla být
ukončena půdní vestavbou, jelikož nám
kapacita školy nestačí, jestliže chceme, aby
mohl být otevřen 5. ročník a tím ucelit celý
první stupeň výuky v základní škole. Začal se i
zpracovávat projekt na víceúčelovou halu mezi
školou a hřištěm, která by měla sloužit nejen
jako tělocvična ale i jako sál pro kulturní dění
v obci, které nám tak chybí. Zatím existuje
k této stavbě studie a je vyřešeno vlastnictví
pozemků pod touto stavbou. Přednost před
vodovodem hala nemá, jelikož daňové příjmy
obce nejsou tak vysoké jako v minulých letech
z důvodu krize. Aby kulturní život v obci byl
alespoň nějaký, byl zrekonstruován Dětský
dům, kde si našlo své útočiště Občanské
sdružení Mořiňák, které se stará a zabezpečuje
různé zájmové kroužky. Dále je nutno
připomenout, že se zde schází i Klub seniorů,
kteří pomáhají obci i skautům při údržbě okolí
Dětského domu. Je třeba také zmínit, že byly
opraveny všechny hráze obecních rybníků,
které to potřebovaly a vybudována dětská
hřiště v Trněném Újezdu a na Mořině. I když
v Trněném Újezdu ještě ne zcela. Bylo také
rozšířeno veřejné osvětlení v lokalitě u
čističky. Opraveny nebo vyměněny střechy na
budově obecního úřadu v Trněném Újezdu a
na hasičské zbrojnici na Mořině. V roce 2007-8
se podařilo i částečně upravit fotbalové hřiště.

(OÚ)

Poslední akcí o
které se zmíním je
modernizace obecního rozhlasu a jeho
rozšíření do Trněného Újezdu, kde má mnoho
příznivců, ale i odpůrce z důvodu nadměrné
hlasitosti, ale to se určitě vyladí. Jelikož
nejsem příznivcem dalekosáhlých výčtů všeho
co se více nebo méně podařilo nebo se má
ještě udělat, tento článek zakončím s žádostí o
trpělivost s opravou a výstavbou místních
komunikací. To je bolest, která Mořinu provází
již mnoho let a doufám, že po dokončení
stavby vodovodu tento problém nově zvolené
zastupitelstvo obce vyřeší a tím se zvýší
úroveň života v našich obcích. Na úplný závěr
bych chtěl požádat všechny spoluobčany, aby
věnovali pozornost nastávajícím komunálním
volbám, protože toto jsou volby, které se
opravdu týkají nás všech.
Vojtěch Štička, starosta obce

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v září 2010
Podzimní

25.září (sobota)

Mořina
09:00 - 09:30 (před OÚ)

Trněný Újezd
09:40 – 10:00 (náves)
Zároveň všechny spoluobčany žádáme,
aby tyto odpady dopravili před budovu
OÚ až v den a v čase, jak je výše uvedeno.
(Za OÚ – R.Sahulka)

Akce vodovod
V době od 28.6. do 22.7.2010 ve
stanovených dnech zástupci firmy
„Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.“
řešili s většinou našich občanů vodovodní
přípojky.
Pokud by se ještě někdo chtěl k této akci
dodatečně přihlásit, nechť tak neprodleně
učiní.
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Obnovení svatebních obřadů na Mořině.
Dne 3.8.2010 byl na Mořině po dlouhé době opět svatební obřad. Novomanželé Orálkovi se
rozhodli, že v našem parku si řeknou ANO. Klokan na dolním obrázku není svatební host, ale dar.

To však nebylo vše, 17.7.2010 oslavili zlatou svatbu manželé Sahulkovi. Poslední zlatá svatba
se na Mořině konala před 17 lety.

Všem svatebčanům přejeme hodně zdraví štěstí v dalším životě a těšíme se na další svatby.
Pracovníci OÚ Mořina

Problém trampolína
Do té doby, než jsme měli na Mořině trampolínu, se u nás téměř nevyskytoval vandalismus. Po
několika měsíční zkušenosti nabývám dojmu, že trampolína je to co nám sem tento jev přivedlo.
Proto upozorňuji všechny, kteří byli vandalismem nakaženi, že jestliže v něm budou pokračovat,
trampolínu nechám odstranit, nenávratně zničit a vyhodit. Pro ty, co ještě nemají ukončenou školní
docházku, to napíšu jednoduše: „Když si trampolínu zničíte, budete mít hov…
Starosta
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Do života vítáme
Šimona Lhotku, narozeného 7.6.2010
Natálii Pixovou, narozenou 21.7.2010
Sáru Čermákovou, narozenou 30.7.2010
Emu Horáčkovou, narozenou 17.8.2010

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:
80 let: Jansa Oldřich
Fulemová Vlasta
Bálková Květa
70 let: Šedivý Věroslav
65 let: Suchomel Jan
60 let: Bílý Václav
Macourek Václav
Matoušková Milena

pevné zdraví !

Do dalších let jim přejeme splnění všech přání, mnoho úspěchů, spokojenosti, lásky a
Za OÚ Mořina – Iveta Žáčková

Vzpomínka na polárníka
Mirka Stuchlíka
Miroslav Stuchlík, rodák
z Mořiny, který by se letos
dožil 60 let, to po své
čtyřicítce dotáhl na super
železného
muže,
byl
desateronásobným
triatlonistou, který úspěšně
zaběhl NON STOP halový
běh ve francouzském La
Rochellie. Byl to neklidný
hubeňour, který stále toužil
po volnosti a po poznání
světa.
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V srpnu 1992, když ušetřil trochu peněz, tak se rozhodl svoji osobní účastí podpořit
Českou antarktickou stanici na ostrově Nelson, kterou v roce 1989 založil Jaroslav Pavlíček
s Janem Pávkem bez státní podpory. V touze po dobrodružství v těžkých a studených
oblastech Antarktidy, chtěl
jako samotář strávit 6
měsíců sledováním vlivu
tohoto prostředí na svoji
osobu a místní faunu.
Když měl být počátkem
roku
1993
vystřídán
jednadvacetiletým
Kamilem Suchánkem ze
Zlína
ze
Sdružení
mladých,
kterého
na
ostrov Nelson přivezl
zakladatel
stanice
Jaroslav Pavlíček a který
měl zpátky přivést Mirka
Stuchlíka, tak ten se rozhodl, že zde zůstane, aby Kamilu Suchánkovi usnadnil zvyknout si
na tvrdý život, na Nelsonu a spolu pak pracovali na dobudování České antarktické stanice –
základny vědeckého zkoumání vlivu tohoto prostředí na osobu a místní faunu.
Když od konce dubna 1993 přestaly od nich docházet zprávy, tak se zakladatelé stanice
Jaroslav Pavlíček a Jan Pávek rozhodli odejet na ostrov Nelson, kde však našli Českou
antarktickou
stanici
prázdnou se všemi
jejich osobními věcmi.
Po následném pátrání,
do kterého se zapojily i
okolní stanice jiných
států, byla vydaná
zpráva,
která
konstatovala, že dne
14. května 1993 byli
oba
ostrované
–
výzkumníci naposledy
viděni při odjezdu s
člunem
Korejské
základny na moři asi
12 km od pobřeží, kdy
se plavili z ostrova Nelson na sousední ostrov, s tím, že každou vzdálenost více jak 400
metrů lze považovat při převržení člunu za osudovou, kterou nelze přežít.
Proto byla na skále u Polské antarktické stanice umístněna pamětní deska legendárních
českých polárníků Miroslava Stuchlíka a Kamila Suchánka.

Čest jejich památce!
Zpracoval Antonín Morávek
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Sloupek včelařů číslo 4
Dobrý den Vážení čtenáři Sloupku včelařů. Zdravím Vás
uprostřed léta, kdy včeličky mají mnoho práce, kdy nám daly
med při dvou medobraní a již se pomalu chystají na tuhou zima,
což usuzuji dle jejich vysoké aktivity a celkového jejich chování.
V současnosti jsou včeličky ve svém rozvoji, připravují zásoby
na zimu a v příštích týdnech se narodí dlouhověké včely, které
budou v zimě pečovat o svoji matku – královnu tak, aby v
jarních měsících jí pomohly s rozvojem včelstva, kdy přivedou
na svět včelky mladušky - dělnice, které pak svojí prací zajistí další rozvoj včelstva a pro
včelaře připraví zásoby medu k jeho vytočení – medobraní v medometu. Samy pak tyto
dlouhověké včely po této době zemřou. Je to jejich krutý osud, ale taková je již příroda kolem
nás. Včelaři v tomto období začínají včely léčit, především proti jejich hlavnímu nepříteli –
roztoči Varroa destructor. O dalších nepřátelích včel napíši v některém dalším „Sloupku
včelařů“.

Včelaři a Evropská unie
Protože včela má své nezastupitelné místo v přírodě při opylování rostlin všeho druhu
a vědecké výzkumy ukazují, že počty včel ve světě v posledních letech rapidně klesají. V
některých zemích EU, včetně ČR, klesl počet včelstev až o 50 procent. Nejvíce je v
současnosti postižen kraj Vysočina. K záchraně evropských včelstev, která jsou ohrožovaná
klimatickými změnami, pesticidy používanými zemědělci a zahrádkáři i novými nákazami,
vyzval předloni Evropský parlament. Podle něj jsou tři čtvrtiny potravinové produkce v EU
závislé na včelách a jejich opylování. Rostoucí podpora včelařům je signálem, že si Brusel
význam včel pro člověka uvědomuje. Proto se také EU rozhodla poskytnout v létech 2011 až
2013 českým včelařům dotace až do výše 3,85 miliónu eur (asi 97 milionů Kč). Tyto dotace
pomohou včelařům například při nákupu přístrojů a zařízení či při financování odborného
vzdělání začínajících včelařů a k propagaci evropského medu jako zdravé potraviny
(převzato z „Právo dne 27. 7.2010“).

Včelstvo - Trubci
V minulém Sloupku včelařů jsem popsal nejcennější a
nepostradatelného člena každého včelstva „Matku – královnu“. V
tomto Sloupku včelařů popíši dalšího člena každého včelstva
Trubce (obr. 1). Ve včelstvu jich žije 300 – 600 a to podle toho,
jak je včelstvo silné a zda se bude rojit při tiché výměně matky –
královny, kdy včely vyletí v roji s úlu ven a včelař je pak musí
sebrat do rojáčku a poskytnou jim prázdný úl – je to nové
včelstvo. Trubci jsou včelí samci. Ve včelstvech žijí jen v letních
měsících, zpravidla od května do konce července. Rodí se
z neoplozených vajíček. Mezi včelami poznáme trubce snadno.
Mají větší a zavalitější tělo, 20 – 25 mm dlouhé, o hmotnosti 200
– 260 mg, kulovitou hlavu s velkýma, složenýma očima, nemají
žihadlo a ve včelstvu se nezúčastňují žádné činnosti. Jejich
posláním je osemenit mladé matky – královny. V úlu tráví trubci
většinu času nečinně na plástech, ve skupinách s jinými trubci.
Občas se po plástech projdou a žebrají u dělnic o potravu, které
je v tomto období krmí. Vyletující trubci nejsou věrni svému
včelstvu jako dělnice, zaletují do cizích včelstev a jsou často
šiřiteli parazitického roztoče Varroa destructor nebo i jiných
nákaz. V příštím Sloupku včelařů představím nejpracovitějšího a
posledního člena každého včelstva Dělnici - mladušku.
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Co mají včeličky rády
Hluchavka
nachová
neboli
Lamium purpureum (obr. 2) je z čeledi
hluchavkovité (Lamiaceae). Je drobnějším
druhem rodu, je to jednoletá až dvouletá
bylina dosahující výšky 10 až 30 cm. Květy s
pravidelnými pěticípými kalichy a pyskatými
růžově purporovými korunami vyrůstají
v lichopřeslenech. Plodem jsou tvrdky.
Hluchavka nachová roste v létě na
vyschlých prořídlých loukách a pastvinách,
na rumištích i jako hojná ozimá plevelná
rostlina na jiných místech. Pro obsah
stejných účinných lékařských látek nachází
farmakologické využití jako hluchavka bílá.
Kvete po celou vegetační dobu od března
do konce října. Včelám je dobrým zdrojem
nektaru a průměrným zdrojem pylu. O další
„včelí kytičce“ napíši příště.

Něco málo ze včelařské historie
Kalendář českých včelařů z roku 1934 - Září. Je nejvyšší čas dodati včelám
zimní zásoby pro zimu. Krm opatrně, nenech nikde ani stopy potravy, jinak loupež. Začneš-li
brzy v srpnu, krm roztokem řidším (1:1). Asi tři litry týdně. V chladu dávej roztok hustý, neboť
za chladného počasím se voda z roztoku hůř odpařuje.Teplý roztok včely lépe berou a lépe
jej zpracují. Česna musí být dostatečně otevřená, lépe dokořán, usnadní se tím včelám
práce s vyhnáním vody spojená. Teprve až hukot v úlu ochabne, tj. až zpracování potravy
bude ukončeno, přivírají se česna. Dodáváním zimních zásob opakujeme hlavní snůšku.
Starší včely, červencové, rychle dožívají. Krm proto včas, aby onu ohromnou práci vykonaly
včely opravdu staré a mladé, aby si svoje životní síly ušetřily pro zimu i jaro. Takové včely
lépe přezimují a nejlépe všem nákazám vzdorují (str. 36 z Kalendáře předsedy včelařů
Mořiny, pana Jeronýma Pokorného, kde je možné se k včelaření přihlásit, jak z Mořiny,
Mořinky, Trněného Újezda či Dolního Roblína).
Zpracoval Ing. František BEDLIVÝ

ANGLIČTINA V MOŘINĚ
Kurzy angličtiny v Dětském Domě ( nabídka se letos rozšiřuje o výuku němčiny a češtiny pro
cizince ) pokračují i ve školním roce 2010 – 2011. Rovněž je možnost individuální výuky pro
Vás nebo Vaše děti buď v DD nebo u Vás doma.
Pokud zvažujete znovu začít, zavolejte nebo napište, abychom probrali případné časové a
finanční možnosti.
Kontakty : e-mail : info@jazpor.cz, stránky : www.jazpor.cz, mob.: 777 97 00 14, tel. :
257 741 463
Na setkání s Vámi se těší Ing. Ivan Sluka a Mgr. Jana Sluková
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Začínáme 7.9.2010 – Scházet se budeme opět v úterý od
16:00 na OÚ v Mořině

Kontakt:

Alois Slováček tel: 602325 091
DRKmorina@seznam.cz
www.rybarskykrouzekmorina.Wp.cz

PRVNÍ
PODZIMNÍ
VÝPRAVA
sobota 11.9. 2010
První společné
podzimní výpravy
oddílů z Mezouně a Mořiny se nakonec
zúčastnilo 13 odvážlivců a jeden pes.
Časová tíseň nás hnala z Mořiny do
Karlštejna na vlak, kterým jsme se vydali do
Popovic . Záhy po opuštění vlaku nás čekal první náročný výstup na vrchol Koukolovy hory.
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Za krásného počasí jsme brzy stanuli ve výšce 471 m.n.m. u opravené kaple Sv.Blažeje. Po
krátké občerstvovací přestávce sestupujeme k Havlíčkovu mlýnu. Překonáváme strmou cestu
k Aksamitově bráně a
dál pokračujeme přes
Jelínkův most do
Koněprus. Přestávky
na odpočinek se množí,
neb sil ubývá.
Procházíme Tobolkou a
údolím Kody
sestupujeme do
Srbska.
Výpravu,dlouhou dle
posledních odhadů
skoro 25 kilometrů,
zakončujeme na
Mořině.

Příští výprava se bude konat
na státní svátek v úterý
28.9.2010. Pravděpodobným
cílem jest Vraní skála
nedaleko Zdic. Bližší
informace budou zveřejněny
v nejbližších dnech na
vývěskách a oddílové
schůzce.

Martin Šmíd

Nový školní rok na Mořině
Školní rok 2010/2011 začal v naší škole tradičně
docela skromně. Bez všemožných estrád, ohňostrojů,
pouťových atrakcí či jiných „dochucovadel“, zato možná o to
srdečněji přivítal pedagogický sbor s panem starostou ve
škole především prvňáčky, ale také jejich starší kamarády. Na
všech bylo vidět, že konec prázdnin pro ně není důvod ke
smutku a že se do školy těší. Hlavně ti starší dali jasně najevo,
že se vrací „do svého“, tam, kde to mají rádi.
Nadcházející školní rok bude pro mořinskou školu
svým způsobem výjimečný. Po dlouhé době od nás nebudou na jeho konci odcházet čtvrťáci,
protože od září 2011 bude na zdejší škole opět obnoven pátý ročník. Tím bude uzavřen celý
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první stupeň a naše děti se tak zbaví určité nevýhody, kterou nucený odchod po ročníku
čtvrtém přece jen byl.
Další dobrou zprávou je to, že
poměrně konkrétní obrysy začal nabírat
projekt půdní vestavby školy. Pokud
půjde všechno tak, jak si škola,
zastupitelé obce a projektanti plánují,
mělo by do konce roku 2011 v prostoru
dnešní půdy školy vzniknout velkoryse
řešené zázemí pro volný čas našich
dětí. Využíváno bude nejen školní
družinou, ale počítá se zde i s různými
kroužky a podobnými aktivitami.
Doufejme, že finanční bohové dají a
podaří se získat potřebné dotace.
Pokud jde o mateřskou školu, již druhý rok se bohužel nepodařilo uspokojit všechny
zájemce o umístění dětí. Podobně jako většina České republiky prochází totiž Mořina
obdobím menší populační exploze a zdejší školka není - stejně jako školky v širokém okolí –
schopna ji kapacitně zvládnout navzdory tomu, že už v roce 2005 byla její kapacita navýšena
na dnešních 35 míst. Přitom zájem mořinských občanů byl natolik nízký, že až do roku 2007
bylo možné poskytnout část prostor školce Lety, která o svou budovu přišla o povodních.
Dokonce ještě v roce 2008 byly přijaty některé děti z okolních vesnic, protože mořinští
kapacitu školky nevyčerpali a ponechat zde volná místa nebylo ekonomicky únosné.
Dnes je situace zcela opačná. Ačkoli zájemci, kteří nebydlí na Mořině, většinou ani
nepodali přihlášku, protože byli předem upozorněni, že jejich děti nemají na přijetí naději,
bylo pro rok 2010/2011 přihlášeno 23 dětí na pouhých 8 volných míst. Za těchto podmínek
byli přednostně přijati předškoláci, tedy děti pětileté,
a pak postupně děti těch matek, kterým dříve končila
rodičovská dovolená a nastupovaly do zaměstnání.
Stav, kdy do školky mohla být přijata pouhá
třetina zájemců, však není žádnou místní specialitou.
Podobně jsou na tom mateřinky v Letech, Řevnicích,
Dobřichovicích a vlastně v celých středních Čechách.
Naštěstí se zdá, že alespoň v našem případě byl tento
rok jakýmsi pomyslným vrcholem krize a v příštích
letech by se snad situace mohla začít postupně
zlepšovat.
Mgr. Petr Sodomka, ředitel školy
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Ohlédnutí za letním táborem
Září už nám dešťovými kapkami řádně zaklepalo na okna, další
letní prázdniny jsou minulostí a na letošní letní tábor zbývají už jen
vzpomínky. Ale kdo tam byl, jistě potvrdí, že ty dva červencové týdny,
které děti z mořinského skautského střediska strávily ve Staré Huti u
Dobříše, stály za to!
Tento rok se tábora účastnilo skoro šedesát dětí ve věkovém
rozmezí od šesti do šestnácti let. Pod dozorem dvacítky vedoucích a
táborových pracovníků se děti musely vypořádat s mnohými rozmary počasí, kterými
červenec rozhodně nešetřil – vysilující vedra mírnilo koupání v nedalekém rybníce Strž nebo
stín v okolních lesích a noční bouřky zase prověřily odvahu mnohých, stejně jako hned první
noční etapa celotáborové hry. Ta byla letos na téma her Járy Cimrmana a děti se tak
společně s vedoucími na řadu dní ponořily zcela do světa tohoto českého génia – čili hlavně
do světa legrace, pohybu a her v táboře i okolních lesích a loukách. Tak společně třeba
kolíkovaly trasu Panamského průplavu, vytvářely živé obrazy či si vyzkoušely, jak se běhá
s obrovským kufrem. Při stopovací hře dobývaly Severní pól a z moduritu vytvářely
podobiznu Járy Cimrmana. Vedle tábora pak vzniklo celé muzeum velkého génia s mnoha
exponáty. Večery trávili malí skautíci v pravém indiánském týpí, kolem ohniště, s kytarou a
většině se s večerkou ani nechtělo do spacáků. Stejně jako se na závěr tábora většině
z účastníků ani nechtělo domů. Tak zase za rok – už se těšíme. A mezitím – na podzim a
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v zimě – se určitě uvidíme na výpravách a dalších akcích oddílů našeho střediska. Budeme
Vás o nich průběžně informovat i na stránkách Kurýra.
Karel Fous

Štěně labrador
prodám čistokrevná štěňata labradorského retrívra bez PP
(otec s PP)
psi černé barvy
očkování a odčervení samozřejmostí, cena 2 900,-- Kč
štěňata budou krmena Royal Canin
odběr od poloviny října
Mořina 230, tel. 733 161 277, K. Kozáková
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CO NOVÉHO V LUMKU?
Letní hrátky v novém Lumku na Mořince se nesly v atmosféře tvoření z materiálů, které
nabízelo blízké pole, louka i les, kam jsme se vypravovali na procházky.
Dozrával mák, takže materiálu na makovou panenku nebo jinou postavičku nám pod okny
vyrostlo celé pole! Samozřejmě, že nám postačilo jen pár makovic.
Kromě tvoření však děti prozkoumaly, kde se bere ten mák, který mají tak rády sladký na koláčích. A
navíc - při zpívání je možné držet rytmus právě takovou chřestící makovicí.
Léto
ale
ještě
nekončí. V září se rozbíhá
dětský
klub
Lumek
i
v Dobřichovicích
s řadou
doprovodných kroužků a
kurzů.
Tak jako v loňském
roce zahájí svůj běh kurzy pro
předškoláky. Tyto kurzy, na
které byly loni výborné
reference, opět povede Mgr.
Jana
Doksanská,
školní
psycholožka. Děti se budou
hravou
formou
skrze
prostředí
i
aktivity
seznamovat
se
školou.

Scházet se budou v jedné ze tříd prvního
stupně základní školy v Dobřichovicích.

Kurzy a kroužky
Ani tento rok nechybí v Lumku
angličtina pro nejmenší a oblíbená
výtvarka s keramikou, kterou vede
výtvarnice Radka Charapovová.
Čtvrteční odpoledne v Lumku na
Mořince bude věnováno Výtvarce s
prvky walfsdorfské školky pro děti. Čeká
nás harmonická, poklidná práce
převážně s přírodním materiálem.
Občanské
sdružení
Lumen
podporuje celoživotní vzdělání a rozvoj
osobnosti každého, kdo na sobě chce
pracovat. Proto i pro nový školní rok
nabízí průběžně kurzy, přednášky i
individuální hodiny v oblasti péče o tělo
i duši, zdravého životního stylu, rozvoje
osobnosti, komunikace a nově také
ruský jazyk.
Témata podzimních přednášek,
které jsou pořádány zdarma pro širokou
veřejnost
díky
přispění
MěÚ
Dobřichovice, zahrnují otázky ohledně
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školní zralosti dětí. Dozvíte se, co nepodcenit při přípravě dítěte do první třídy či jaké aspekty zvážit
v záležitosti odkladu školní docházky, využití volného času předškolních dětí, letos bude do cyklu
přednášek zahrnuta i logopedie. Přednáší Mgr. Jana Doksanská a Mgr. Martina Barchánková.
Aktuálně na září a říjen letošního roku budou pořádány kurzy Trénink paměti a Rétorika. Tyto
kurzy mají akreditaci MŠMT. Na podzim jsou připravovány také kurzy Břišních tanců a Tvořivé víkendy
s výtvarkou.
Informace o Klubu dětí a jiných aktivitách získáte na www.ilumen.cz, na tel. 731 488 774,
nebo pošlete dotaz e-mailem: info.lumen@seznam.cz.
(Ing. Barbora Tesařová)

Večerní kurz Alfy
Letos na jaře proběhl v naší řevnické
farnosti dopolední kurz Alfy. Také nyní na
podzim, každé úterý od 5.října 2010 Vás na
tato setkání srdečně zveme! Nově vyjde „Alfa
tým“ vstříc hojnému počtu zájemců o večerní
kurz Alfy, časově uzpůsobený právě těm, kteří
si o večerní „Alfu“ řekli. Přijďte i Vy!
Každý člověk se někdy zabývá
hledáním smyslu života. Žijeme v materiálně
smýšlející společnosti. Zůstává prostor pro
zodpovězení duchovních otázek? Hledáním
pravdy a podobnými otázkami se někdy
zabývá každý z nás.
Alfa je jedenáctitýdenní cyklus setkání
s promluvami a prostorem pro debatu nad
základy křesťanství. Nejedná se o žádné
teologické vyučování, ale o neformální
setkávání s možností diskuse v malých
skupinkách. Pokud máte chuť se společně
zamyslet nad slovy dobro, pravda, láska,
odpuštění, přátelství, přijďte mezi nás na
kurzy Alfa.

Proč ALFA?
A bsolutně pro každého, kdo se chce dozvědět
víc o křesťanství.
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.

Právě přátelské atmosféry si hosté na
Alfě nejvíce cení. Zde je pár ohlasů na
dopolední kurzy Alfa v Řevnicích:
 Na Alfě se mi nejvíce líbilo příjemné
prostředí a srozumitelně podané
přednášky.
 Zkušenosti, které
obohacují
a
pomáhají, mne povzbudily, abych
stále hledal.
 Prohloubila se má víra v lásku Boží!
Mám nové přátele! Naučila jsem se
nové písničky.
Nejvíce se mi líbilo osobní svědectví.
 Díky kurzům Alfa jsem začal přemýšlet
nad svým dosavadním životem a svým
počínáním.
Díky za příjemný způsob vedení kurzu,
občerstvení nevyjímaje.
 Vzkaz pro tým: „Pokračovat, bylo to
perfektní!“.
Kurz je veden týmem spolupracovníků,
je bezplatný. Celý kurz je zdarma, dle svého
uvážení a možností můžete přispět na
občerstvení. Doporučený příspěvek 50,- Kč za
večer není povinný! Absolvováním kurzu se k
ničemu nezavazujete! Nemusíte se zúčastnit
všech setkání, i když věříme, že Vám s námi
bude dobře.
Kurzy Alfa vznikly kolem roku 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 koordinuje kurzy Alfa Křesťanská
misijní společnost.
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Kurz v řevnické farnosti bude probíhat
od 5.10. do 14.12.2010 v úterý od 19:00 do
21:30. Součástí kurzu bude i jeden společný
půlden s obědem (v sobotu asi v polovině
kurzu). Přihlásit se může každý, kdo se chce
více dozvědět o křesťanství, zastavit se,
společně se zamýšlet a získat nové přátele. Je
také možné přihlásit se jen na úvodní setkání,
event. se připojit během kurzu.
Rádi vám podáme bližší informace.
Místo konání kurzu: v prostorách fary v
Řevnicích, Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 20

Zahájení kurzu: 5.10.2010 v 19:00
Vedoucí kurzu: Jitka Folejtarová, tel.: 774 625
502
Přihlášky posílejte buď e-mailem na adresu:
alfa.revnice@seznam.cz
poštou na adresu: Jitka Folejtarová, Lety, U
Kotle 6, 252 29
nebo telefonicky na výše uvedeném čísle.
Uveďte prosím jméno a kontaktní spojení (emailovou adresu nebo telefon).
Na setkání s Vámi u společné večeře se těší
tým spolupracovníků Alfy.

_________________________________________________

USNESENÍ č. 6/2010
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MOŘINKA
konaného dne 24. 8. 2010 v budově Obecního
úřadu Mořinka
Přítomni: Kateřina Smoterová, Ing. Tomáš
Kuča, Markéta Tejklová, Michaela Kneiflová a
Mgr. Martina Barchánková
Zastupitelstvo obce Mořinka

Schvaluje:
- Program zasedání
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o
partnerství k projektu Zastávky
Karlštejnska
- Rozpočtové opatření č. 1/2010
- Rozpočtové opatření č. 2/2010
- Zabudování dodávací schrány před č.
p. 34 vedle stávající schrány
- Dogtrekkingový závod (pochod se
psy)
- Pořízení elektronického zabezpečení
OÚ Mořinka dle cenové nabídky
Radima Polcara
- Smlouvu o poskytování služeb pultu
centralizované ochrany firmou SVAGENCY a. s.
- Provozní řád klubu seniorů Lípa
- Provozní řád klubu mládeže

- Provozní řád venkovního
multifunkčního hřiště
- Den otevřených dveří Obecního
úřadu Mořinka, který se bude konat
25. 9. 2010 v době od 15.00 do 19.00
hodin
- Smlouvu o poskytování služeb pultu
centralizované ochrany od
společnosti SV-AGENCY a. s.
- Fakturu za objednané vícepráce při
rekonstrukci obecního úřadu dle
rozpočtu od firmy DAVAPO
- Správcem budovy paní Marii
Barchánkovou
- Název klubu mládeže bude určen po
vyjádření názoru místních obyvatel
- Fakturu za objednané vícepráce
firmou Truhlářství Říha
- Objednávku výroby nábytku firmou
Sasa interiér, s.r.o. dle cenové
nabídky
- Kupní smlouvu – manželé Ing.Irena
Matějů a Ing. Miroslav Matějů
- Kupní smlouvu – manželé Věra
Bešťáková a Jiří Bešťák
- Kupní smlouvu – manželé Věra
Rusnáková a Stanislav Rusnák
- Kupní smlouvu – manželé Irena
Štěpánová PhDr. a Josef Štěpán
PhDr. CSc.
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- Umístění vodojemu na pozemku p. č.
322/1 ve vlastnictví obce Mořinka
pro svazek obcí TřeMoLe
- Žádost paní Dariny Graulichové
s novostavbou rodinného domu dle
přiložené dokumentace
v katastrálním území Mořinka na
pozemku p. č. 776 a p. č. 407/15
- Umístění nového sloupu Telefónica
O2, Czech Republic a. s. před č. p. 27
dle dohody provedené místním
šetřením dne 23. 8. 2010 viz. nákres
- Žádost o vybourání dveří na zahradu
k nemovitosti č. p. 36 ve vlastnictví
manželů Jitky a Milana Barsových dle
přiloženého nákresu
- Rekolaudaci rekreačního objektu č.
e. 087 ve vlastnictví pana Pavla
Michálka za účelem získání dotace
z fondu Zelená úsporám
- Pořízení programu pro budoucí
Obecní knihovnu Mořinka, program
doporučí nadřízení Městská
knihovna Příbram

Neschvaluje:.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
– Návrh kupní smlouvy mezi RWE a
VYKO bude upřesněn v měsíci září
2010

Bere na vědomí:
- Zánik společnosti SPOJBUS s. r. o.
bez likvidace a její jmění, jakož i
práva a povinnosti přecházejí na
nástupnickou společnost Veolia
Transport Praha s. r. o. k 1. 7. 2010

- Dokumentaci stavby,, Domovní
vrtaná studna“ na pozemku p. č.
594/9 v k. ú. Mořinka
- Výroční zprávu za rok 2009
společnosti ASEKOL s. r. o
- Oznámení o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva obce
Mořinka a do Senátu Parlamentu ČR
konaných ve dnech 15. a 16. 10.
2010
- Informace o počtu a sídlech
volebních okrsků
- Stanovení minimálního počtu členů
OVK
- Zápis č. 4 z jednání Svazku obcí VYKO
ze dne 18. 5. 2010 na OÚ Kosoř
- Zápis č. 5 z jednání Svazku obcí VYKO
ze dne 22. 6. 2010 na OÚ Vonoklasy
- Zápis z mimořádného jednání Svazku
obcí VYKO ze dne 10. 8. 2010 na OÚ
Vysoký Újezd
- Den otevřených dveří společností
PROBO BUS a. s. a PT REAL spol. s. r.
o., který se koná dne 11. 9. 2010.

Ukládá:
- Starostce Kateřina Smoterová, aby
uzavřela Kupní smlouvy se zájemci o
pozemky v chatové oblasti Čabrak.

Stanovuje:
- Termín příštího zasedání
zastupitelstva obce Mořinka na 5.
10. 2010 od 17.00 hodin v budově
Obecního úřadu Mořinka.
Starostka obce: Kateřina Smoterová
Místostarostka obce: Mgr. Martina
Barchánková

------------------------------------------------------------------------------------Poděkování našim spoluobčanům a přátelům Mořinky
Za celý Obecní úřad Mořinka chci poděkovat rodině Barchánkových za zapůjčení prostor
v době rekonstrukce budovy Obecního úřadu Mořinka. Dále mé poděkování patří rodině
Jungmanových, která nám v době rekonstrukce umožnila uskladnění potřebných nezbytností a knih
patřící do majetku obce.
Mé velké poděkování patří všem, kteří nám pomáhali se stěhováním do nově
zrekonstruovaných prostor a zároveň všem našim spoluobčanům a přátel obce, kteří nám darovali
společenské hry do zájmových klubů a knihy do nyní zřizované obecní knihovny.
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Nevíte-li si rady s přebytečnými knihami, rádi jim najdeme místo v naší obecní knihovně. A pokud jste
přemýšleli o tom, že vyhodíte nebo už se vám doma nehodí nějaká společenská hra nebo hračky rádi
je využijeme v klubu mládeže, v klubu seniorů nebo v centru osvěty rodičů.
V neposlední řadě patří poděkování jednotce dobrovolných hasičů obce Lety, kteří dne 6. 9. 2010
zlikvidovali sršní hnízdo v lípě u nádob na tříděný odpad. Akce proběhla na žádost našeho
spoluobčana, kterému chci tímto poděkovat za upozornění.
Kateřina Smoterová

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Mořinka se uskuteční:
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecní úřad Mořinka, Mořinka 28, 267 18
Karlštejn
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Mořince
3. Popis vytvořených volebních obvodů – Obecní úřad Mořinka
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu
V Mořince dne 15. 8. 2010

Kateřina Smoterová - starostka obce Mořinka

Pojízdná prodejna P – S
Pondělí
Čtvrtek
Sobota

14.30 hodin
14.30 hodin
14.00 hodin

Pojízdná prodejna Pánek – Svobodová jezdí pravidelně
na Mořinku 3 x týdně a zastavuje na návsi a před
číslem popisným 45.
Nyní nově zastavuje u rybníka v části zvané Chaloupka
vždy při odjezdu z Mořinky. Tímto oznamuji našim
spoluobčanům Chaloupek, že mají možnost nákupu
v pojízdné prodejně.
Kateřina Smoterová, starostka obce
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Zastupitelstvo obce Mořinka zve na

Den otevřených dveří
Obecního úřadu Mořinka,
který se bude konat
dne 25. 9. 2010
od 15.00 do 19.00 hodin
Tel./Fax: 257 722 005

Mail: obec.morinka@c-box.cz

Web: www.morinka.eu

Netradiční svatba u Menhiru
Dne 17. 7. 2010 v 11.00 hodin proběhla netradiční svatba. Uzavření manželství bylo
netradiční hned ze dvou důvodů. První důvod byl v tom, že se svatba odehrála u Menhriu historicky
poprvé a druhý důvod, že novomanželé Lucka a Honza spolu mají již tři děti. Na tento den bylo
předpovězeno nepříznivé počasí, snoubenci měli štěstí, protože přímo při obřadu jim nad hlavami
svítilo slunce a v dáli šlehaly blesky. Mladý pár oddávala starostka obce Mořinka Kateřina Smoterová.
Její slova byla pro toto uzavření manželství ,,ušita na míru“. Jejím slovům naslouchali i tři malé děti
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Jeník, Johanka a Alenka. Svatbě přihlíželo i několik místních obyvatel. Úřednost svazku potvrdila svou
přítomností paní Cůbrová z matriky Karlštejn. Zastupitelé obce Mořinka věnovali novomanželům
stříbrný medailon rozdělený na pět stejných částí s vyobrazením tohoto netradičního místa Menhiru.
Už když se snoubenci nastěhovali na Mořinku, tak si říkali, že by tam jednou chtěli mít svatbu.
S tím, že by se brali na kopci, kde byl na konci roku 1999 vztyčen Menhir, neměla problém ani
starostka. Říkala nyní již novomanželům, že je oddá kdekoliv.
Život ve dvou by měla být ta nejlepší instituce na Světě. Přejeme novomanželům, aby jejich
manželství bylo šťastné a plné lásky, vzájemné úcty a porozumění a aby tento den zůstal pro ně tím
nejkrásnějším v životě.
Martina Barchánková

Centrum osvěty rodičů Lumek – budova Obecního úřadu Mořinka
První školní den 1. září navštívilo Centrum osvěty rodičů Lumek 14 dětí ve věku od 2 do 5 let
z celého blízkého okolí. Pravidelně od pondělí do pátku v době od 7.30 – 17.00 hodin je
otevřen klub malých dětí Lumek v budově Obecního úřadu Mořinka - nabízí každodenní možnost
vzdělávání dětí od 3 let,
nově i pro děti mezi 2 a
3 roky. Náš program
klubu Lumek vznikl na
základě
Rámcového
vzdělávacího programu
pro
předškolní
vzdělávání,
programu Školy
podporující
zdraví
Státního
zdravotního
ústavu a osobnostní a
sociální výchovy. Náš
program má duši inspirací je nám běh přírody, svátků a zvyklostí v roce, otevřenost a partnerství s dětmi a
rodinami. Pořádáme pravidelná příjemná setkání rodin na Slavnostech během roku, které navazují na
program klubu malých dětí Lumek. Nabízíme průběžně kurzy, přednášky i individuální hodiny v
oblasti péče o tělo i duši, zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti, komunikace, českého jazyka,
českého jazyka jako cizího jazyka. Všechny aktivity jsou vedeny profesionálními lektory.
Lumek je vzdělávací zařízení pro malé děti. Pro děti a jejich rodiny vytváříme prostředí
„rodinné pohody a důvěry“, které svou srdečností a otevřeností bude dávat pocit bezpečí všem
příchozím – bez nadřazenosti, stresu, křiku a chaosu, kde budou rodiče vtaženi do dění klubu, budou
moci prožít společné chvíle se svými dětmi, budou mít možnost získat odborné informace o vývoji a
výchově svých dětí
Na co klademe důraz, co je pro nás důležité? Rodinná atmosféra, individuální přístup plynoucí
z malého kolektivu dětí. Vnímáme každé dítě jako osobitou individualitu, která má své možnosti a
potřeby, která si přináší svůj temperament a talenty, která objevuje smysl své životní cesty, která
svým tempem vrůstá do vnějšího i vnitřního světa. Přijímáme děti i v průběhu roku – hlídáme klidnou
adaptaci dítěte, slavíme příchody,narozeniny, svátky v roce, vstřícnost k rodičům, vzájemná důvěra,
vzájemná spolupráce.
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Otevřenou a komunikativní spolupráci s rodinami dětí považujeme za velmi významný bod.
Podstatnou podmínkou přirozeného přechodu dítěte z rodiny do nového kolektivu a naopak je dobrý
vztah mezi vychovatelkou a rodiči. Těšíme se na společná setkání a akce, při kterých bude hlavní spíše
spoluprožívání určitých situací, než předvádění toho, co se děti naučily, co vyrobily. Rády si také
uděláme čas na individuální pohovory, pokud o ně projevíte zájem.
Zdraví, zdravé vztahy, sounáležitost s přírodou, životním prostředím. Chceme rozvíjet vědomý
vztah dětí k přírodě a k planetě, na které žijeme. Příjemné prostředí. Rády bychom vytvořily pro děti
příjemné prostředí, kde budou mít významné místo přírodní materiály a přírodniny. Prostředí, ve
kterém zpěv, hudba a tvořivý pohyb bude provázet veškeré činnosti. Děti budou podporovány i ve
výtvarné a pracovní činnosti. Své významné místo bude mít i dramatická výchova, která nebude
pojímána jako oddělená aktivita, ale bude přirozeně prolínat připraveným programem.
Rozvoj každé malé osobnosti, rozvoj komunikace. Máme na mysli, že je nezbytné akceptovat
přirozený vývoj dítěte – v našem případě specifika předškolního věku. Zjednodušeně lze říci, že vývoj
dítěte se nedá urychlit, ale necitlivým zasahováním pouze zpomalit. Významné místo bychom chtěly
vytvořit pro klasickou pohádku, ať vyprávěnou, čtenou, či dramaticky ztvárněnou. Dítě se tak
přirozeně učí naslouchání, vnitřní svět a fantazie pracuje naplno. Skrze pohádkové obrazy, které
oslovují ty nejhlubší vrstvy osobnosti dítěte, si navíc nenásilně budují pilíře morálních hodnot, rozvíjí
se schopnost rozpoznávat souvislosti, které později dítě může využít v reálných životních situacích.
Naše sebevzdělávání a profesní růst. Jaké jsou principy naší práce? Řízená činnost se střídá
s volnou hrou dětí, která je pro ně velmi důležitá. Klademe důraz na klid, pohodu, absenci stresu,
preferujeme věkově smíšené skupiny. Ve věkově smíšené skupině chceme poskytnut široký prostor
ve smyslu sociálního učení. Činnosti pravidelně opakujeme, pokud se dítě nechce zúčastnit společné
činnosti, nenutíme je, ale vybízíme v průběhu činnosti k zapojení.
Naším cílem je, kromě dalších, smysluplně obohatit denní program dětí, o které se staráme.
Jsme si vědomy zodpovědnosti, která s tím souvisí, neboť jako vychovatelky doplňujeme rodinnou
výchovu, důraz na zdraví, zdravé vztahy, rozvoj osobnosti a komunikace. Nabízíme možnost
nepravidelné docházky. Více informací na stránkách http://ilumen2.webnode.cz/lumek/ nebo na
Obecním úřadě Mořinka.
Čerpáno ze zdroje: http://ilumen2.webnode.cz/lumek/
Kateřina Smoterová

Sbírka na opravu dětského hřiště
Ráda bych poděkovala všem, kteří již dosud přispěli na opravu dětského
hřiště. Někteří již byli jmenováni v minulých číslech časopisu. A nyní ještě
přispěla:
Ježkovi
250,- Kč
Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli na opravu dětského hřiště. A
pokud máte zájem přispět na opravu a rekonstrukci dětského hřiště, tak máte
možnost v úřední den úterý 16.00 – 18.00 hodin.
Děkujeme všem, kteří podporujete naše nejmenší.
Kateřina Smoterová
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Fotbal
5.9 17:00

5

Hýskov B - Mořinka

:

3

Mistrovský zápas
Rozhodčí : Pos ml.

( 1 : 1 )
Diváci : 110

Hýskovský útulný stadiónek byl obsypaný
jako knajpy po výplatě. A ke klobásce a
pivku servírovali
hráči divákům další menu v podobě osmi
gólů a tak dvojnásobek čistých tutovek. Do
plného počtu hráčů nám dnes chyběl pouze
jediný a to už se dlouho nestalo. Také jsme
se řádně plácli přes kapsu,
přestoupil k nám Kalous a na hostování
Vápeník s Jungmanem. U posledního jména
jde dokonce o klubový rekord,dražší roční
hostování u nás nebylo. Ale peníze budou a
my tu nebudem. Ve 20.min poslal Jungman
míč na Pixu a jeho pokus do odkryté brány
chtěl z voleje odkopnout zadák,ale ještě
spíš pomohl míči do sítě,ovšem gól sluší více Pixovi. Nečekané vedení ovšem povzbudilo více domácí.
U vyrovnání byl opět Pixa,přes jeho nohy dostal obloučkem až z rohu vápna soupeř míč do sítě
zaskočenému Hrdličkovi na 1:1. To, že byl poločas takto lichotivý, vděčíme ponejvíc Hrdličkovi,jasné 2
tutovky vychytal,také nás po naší hrubce nás ještě za stavu 0:0 zachránilo břevno. Rozložení hráčů
vymyslel Vlček st. a sám se postavil hrdinně na místo stopera. A rozhodně nezklamal. Ovšem on a
všichni okolo nečekali jaký uragán Latrína přijde po přestávce.Jeden hráč vystřídaný za „áčkaře“ a po
jeho přihrávkách úplně rozvráceny naše naděje….. Půlhodiny jsme tahali na hřišti doslova za kratší
konec,soupeř dal velice lehce až na 1:4. Těch posledních 20minut jsme naštěstí přece jen zvedli hlavy
a trestňák Češky konečně zabral,když jsme předtím 2 x jen trefili zeď,jeho centr do ohně našel hlavu
Jungmana,ten líznul míč nad ruce golman a bylo 2:4. Drama domácí nepřipustili,v zápětí též
z trestňáku po nešťastné teči ve zdi plachtil náš golman zbytečná na druhou stranu 2:5. Pak se dočkal
i gólové přihrávky též útok,pěkný balon za půlku od Jungmana mohl zužitkovat Špaček lépe,míč si
ovšem dal okolo golmana příliš daleko a tutový gól do prázdné ukradl obránce. Poslední slovo stejně
patřilo nám. Češka poslal parádní míč do tutovky na Jungman který vzájemný souboj s golmanem
vyhrál ,přetlačil ho na konečných 3:5. Za zmínku stojí velice slušný a hlavně bojovný výkon
nejmladšího hráče na hřišti Vápeníka,ale i ostatní mladíci se neztratili,bohužel procento zkažených a
odevzdaných míčů bylo dnes u nás všech veliké. Rezerva Hýskova bude dle šeptandy patřit
k favoritům této skupiny. K favoritům večerní náplně (kromě jiného☺) bude určitě pro mnohé
milovníky fotbalu patřit seriál Okresní přebor . Ale pro hráče z okresu Beroun obzvláště. Seriál
natáčený převážně v Lochovicích za účasti mnoha hráčů hrající okresní berounskou soutěž,a též
rozhodčích stojí mimo jiné na výkonech Ondřeje Vetchého,nejen výtečného herce, ale i fotbalisty
,autor řádek přítomen u dvou natáčecích dnů může jen upozornit na výkony Ivana Trojana jež jsou
ozdobou. A veselá příhoda z natáčení? Mimo jiné též výrok z jednoho z komparsistů jak to mají
fotbalisté (ale i herci viz Vetchý) těžké předvádět, že fotbal moc neumí, když ho umí. Mnozí z nás to
mají na place přesně obráceně ☺.
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SESTAVA :
Hrdlička, Vlček st., Kalous, Pixa, Cullen, Vápeník, Jungman, Češka, Vlček ml., V.Dolejš (60.Žák),
Špaček

BRANKY: Jungman 2, Pixa

žlutá karta : Jungman

Pozvánka na další zápas :
11.9 17:00 MOŘINKA – Tetín B

Trénink pro nedostatek materiálu zrušen !!

________________________________________
31.7 16:00

Nučice - Mořinka

11 : 4
Přátelský zápas
Paleček

(4:3)
Diváci : 15

Rozhodčí :

Bez jediného dne přesně po roce zahajujeme přípravu na novou
sezonu
v Nučicích. Výsledek překvapuje nikoliv naší prohrou,ale skore není
běžné ani u
nás. Co už v Nučicích nepřekvapí nikoho,je že Mořinka si opět musela
půjčit
od
soupeře dresy.Ti co dnes chyběli dres neodevzdali ( a je třeba zavést
pokuty ,proto
že co už jinak takovým flegmatikům říkat) a nové tváře v naší sestavě by
neměli v čem
hrát. Náš tým se dnes z poloviny oproti poslednímu zápasu obměnil.
Comeback
Jungmana číslo 2 slibuje jistý posun k lepším zítřkům (pokud ho vůbec
zaplatíme,mateřský oddíl ho má stále v sekci klenotů ☺) a
hůř už snad nebude jak zde neustále opakujeme. Hned naše
první akce tento dojem jenom podporuje. Akce po trase
Češka,Jungman,Vlček a pak opět Jungman který zatáhl míč až k lajně a jeho nahrávka byla
gólová,Špaček před bránou povinně otevírá skore a to již ve 2.minutě. Ovšem záhy bylo jasné,že více
práce bude mít náš golman s celou naší obranou. 4 góly během 25 minut,to byl důsledek přesnější hry
a střelby. Ovšem od 30 minuty jsme domácím byli více než důstojným soupeřem,po faulu na Vlčka se
postavil k trestňáku Jungman a jeho zakroucený míč poslal na tyč Špaček aby odražený míč přistál na
těle Vlčka a ten šikovně od pasu špičkou poslal merunu k téže tyči ovšem už do sítě – 2:4 . Za 5 minut
předvedl Gart to,co nám nejen na jaře dost chybělo,přihrávka přes obranu a to parádní a stejně
skvělé zakončení Jungmana,který přeloboval golmana – 3:4 . Poločasové občerstvení a polití lebky
vodou probralo domácí.Nám snad odplavila voda živá hodně fotbalových buňek z těla. V poli jsme
nebyli zas tak tragičtí,ovšem před soupeřovým vápnem jsme nebyli schopni nějaké přesnosti.Hodně to
zkoušek Jungman na Češku,neúnavně se probíjel přes soupeře Vlček,ale vždy jsme skončili u té
nepřesné finální přihrávky. V obraně představoval největší překážku pro domácí Gart,srážka s ním asi
bolela,tak to zkoušel soupeř z dálky . A Dolejš v bráně se nestačil divit. 7 x marně plachtil za letící
střelou,pak už jen lovil míč ze sítě. Jen 2x jsme trefili v druhé půli bránu soupeře,v 75 minutě poslal
pěkný centr před bránu Češka a Špaček hlavou na 4:10 a z dálky prověřil stav bdění brankáře
Pixa,který na nezvyklém postu beka zaslouží pochvalu.(za nového občánka taky ☺) Soupeř střídal dva
hráče,u nás klasika akorát 11.Vlastně 10+ trenér..ovšem u Zýky je potřeba zvláštní zmínku. V jeho
letech doslova létal po hřišti a i když se vždy rozehrávka nedařila, jeho výkon musí být příkladem
zvláště pro ty mladší. Zýka je dalším důkazem,že naběhané kilometry z mládí se vždy hodí a zúročí a
že věk ve fotbale,je jen číslo pro statistiky.

SESTAVA :

Dolejš V, Bubeník, Pixa, Gart , Cullen, Vlček, Jungman, Češka, Zýka st., Žák,

Špaček

BRANKY: Špaček 2, Vlček,Jungman
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Teď nás čeká běhání a trénování,ovšem druhá půle srpna slibuje přece jen příjemnější zážitky. 21.8 od 10:30
(hřiště bude upřesněno) by mělo být sehráno exhibiční utkání „Trenérská jubilea“ na počest 5 kulatých
narozenin našich bývalých trenérů a též několika hráčů. Tedy bývalí hráči Mořinky proti současnému týmu. A
28.8 startuje v 10:00 hod na návsi na Mořince 1.ročník „ over the mountains Brdy“ našich fotbalistů . Výlet
s nádechem recese bude prověření kvalit party a trasa Mořinka-Stožec-Obořiště s cílem malebný kemp Roviště
též prověřením kvalit přehazovaček,drátů a všech duší. Akce je otevřena všem,kdo mají chuť na dobrou náladu,
grilované pochutiny a poprat se sám se sebou.

Rozhovor s fotbalovou rozhodčí
Zpovídaná : Anna Koldová
Povolání : Fotbalová rozhodčí
Výška 160 cm
Zvláštní znamení: nenápadná a
nejmladší profi ženský rozhodčí v
ČR
Pro týdeník sedmička MF Dnes pár
otázek sestavil : Richard Špaček
Účel : Článek ve výše
jmenovaném týdeníku o nejen
dnešním zápase ,ale i o životě rozhodčích „v sukních“ obecně. Odpovědi jsou zcela bez
korektury

1. Odkud pocházíte ?
Ze Žebráka
2. Kdo Vás přivedl na myšlenku stát se fotbalovou rozhodčí ?
Pan Zdeněk
Filip. Za všechno mu moc tímto děkuji
3. Váš oblíbený hráč a kterému klubu fandíte ?
SK Slavia Praha
4. Kdo si myslíte, že je u nás nejlepší rozhodčí ? Paní Damková !!!!!
5. Známý rebel Řepka pokropí obsahem svých úst protihráče. Jak se zachováte ?
Pokusím se o slovní domluvu, pak už bude následovat OT (osobní trest,
pozn.aut.)
6. Bylo by zavedení videa u sporných situací Vaším pomocníkem ?
Myslím, že
určitě ano, některé situace jsou opravdu sporné. A těžko se posuzují !
7. Jak daleko byste chtěla v kariéře fotbalového arbitra dospět ?
Na
tuto
otázku nemůžu přesně odpovědět, budu pískat moc ráda, protože mě to moc baví a
jen tak toho nenechám.
Děkujeme za odpovědi a ať se Vám v dalším životě s píšťalkou daří !

TJ Mořinka (současný team) - TJ Mořinka ( výběr z bývalých hráčů) 2 : 5 ( 0 : 0 )
( na penalty 9 : 4 ) 21.8. 2010
Exhibiční zápas „trenérská jubilea“

Diváků : 30

Rozhodčí : Koldová

Naše kronika se dočkala dalšího unikátního zápisu. Poprvé v historii klubu nás „pískala“ žena. Nebylo
tomu dnes náhodou. Na hřišti v Karlštejně se sešla vzácná sestava našich bývalých hráčů a stejně
vzácná návštěva z řad zakládajících členů našeho klubu a též trenérů,kteří v minulých (a slavnějších)
letech vedly pár generací našich fotbalistů. Prostě množství jubilujících trenérů a hráčů je u nás
rozhodně větší než malé. Za zmínku stojí určitě především duo Č.Mácha (75 let ) B.Ježek (70) ,kteří
fotbal na Mořince přímo zakládali a též společně v polovině 70. let vedly trenérsky mančaft
v nejvyšších patrech okresu, dále trenéři S.Zíka a M.Strejček (oba 55). Dále hráči V.Strejček.J.Bílý st. a
Machač (všichni 55) a K.Landa (40) Dnešní,tak osudový den pro národ dokonce slavili narozeniny J.
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Cullen (23) a rekordman sehraných zápasů (879) L.Jankásek (62), který ovšem nedorazil. Zápas mohl
mít unikátní zápis i v cela jiném ohledu. Mohli se na hřišti sejít čtyři !! dvojice otec-syn, ovšem další
jubilant hráč a trenér v jedné osobě a výborný stratég T.Hájek st. (60) nedorazil, a tak ho zastoupil
jeho syn . Ze zbývající trojice otců a synů určitě chutnalo více po zápase u Smoterů ,jejich tým „výběr
z bývalých hráčů (dále jen VBH ) si vítězství plně zasloužil. Kdo viděl z týmu „současné bandy“ (dále
jen SB) oblékat F.Pesla do brankářského,mohl se pousmát s myšlenkou lehkého vítězství.Ovšem tento
čerstvý mistr republiky v kategorii veteránů ve střelbě na skeet vyvedl „ esbéčka „ z omylu.
Parádním způsobem zlikvidoval střely Vlčka ml. ,tehdy vytlačil míč na břevno a Špačka,kde pak míč
okolo tyče skončil na roh. Další tutovku neproměnil Dolejš V. ,ve vápně promáchnul. VBH se v útoku
neprosadili vůbec a Hrdličku prakticky neohrozili. Góly jsou kořením fotbalu, kuchaři tohoto mače ujela
v druhé půli řádně ruka.V první půli ještě nenápadný Bureš otevřel po hrubce obrany v 50.min skore.
A především obrana SB vylezla z kabin zřetelně unavenější než by bylo zdrávo. Především Dvojice
Bureš – Melichar mohla v průběhu druhé půle ulovit na půlce soupeře bobříka samoty.Stříleli góly
s lehkostí šelmy, na kterou má domorodec jen tupý oštěp a ploché bolavé nohy. Jaká škoda,že zrovna
tito rodáci s Mořinky zanechali fotbalu,i ve svých 35 respektive 38 letech by rozhodně nebyli do počtu.
. Na druhé straně tutovky zahodili Pixa a především Vlček ml,.který i z malého vápna přestřelil,ani oba
útočníci se nijak dále nepředvedli,čest zachraňoval Vlček st.který skoroval na 1:3,když ovšem předtím
zasáhl ještě na půlce míč rukou a bylo kolem toho vášně jak na E 55 za starých časů. I Pixa si trochu
spravil chuť když pod břevno snížil na 2:4. Ovšem drama se nekonalo,poslední gól Burešovi snad

obránci nabídli z úcty k členovi výboru klubu ,jinak si to nejde vysvětlit. Pěkné vyhlídky před
mistrákem v Hýskově. Sloupec rtuti na teploměru vylezl vysoko překvapivě nikoliv pro VBH ,ale pro
výrazně mladší bandu současnou (viz statistiky ) A tak lze jen poblahopřát obraně VBH ,kde utkání
vzali opravdu vážně nejen Pavel a Ivan Smoterové,ale taktéž pozičně výborný Machač ,který neminul
hlavou či nohou jediný balon. O Peslovi byla řeč,ve 63 letech…co dodat. A co říci o Petrákovi (64 let
,který převzal po zápase cenu nejstarší hráč utkání) který aniž by propotil nitku na dresu,našel vždy
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někoho volného a to snad ani nekoukal tím směrem…. Komu se zdá jako sci-fi fakt,že tato generace
strávila jako vesnický trpaslík (nejmenší vesnice okresu) polovinu 70 let v okr. přeboru,zde má
odpověď. Ve finále o výsledek ani tak nejde.Satisfaction Esbéček bylo nakonec drtivá výhra alespoň na
penalty,zde se zase vytáhl párkrát special penalty goalman Hrdlička. Děkujeme Karlštejnu za pomoc
v podobě poskytnutí hřiště, děkujeme slečně Koldové (viz samostatný článek) za precizní řízení
utkání,zvláště za vedení průběhu penalt, to byl profi výkon. Kromě jedné žluté karty za ostřejší zákrok
jsme jí ani nedali šanci k rozpakům. Na konci zápasu přišel přípitek se všemi jubilanty a k bohatému
foto archivu se přidalo i zátiší u sektu.Jenom škoda ,že někteří už vzali útokem sprchy. Na závěrečný
banket ovšem dorazila taková účast,že hospodskému v „naší“ hospůdce došlo pivo. To jediné se tento
den nepovedlo. Na další sud z Makra se čekalo vzpomínkami na fotbalový život v minulosti. K tomu
„retro“ konci ještě připojeno vzácné foto ,stáří 31 let,hřiště Chrustenice. Dresy vytahané,ale fotbal
lepší než dnes. Tak jde život.
BRANKY SB : Vlček st. Pixa (penalty neproměnili Pixa a Vápeník)
BRANKY VBH : Bureš 3, Melichar 2 (PK neproměnili Smoter I. ,Smoter P., Bílý, Machač, Landa a
Melichar.
Žlutá karta : P.Smoter
SESTAVY SB : Hrdlička – Gart,Bubeník,Kalous,Cullen, Mácha T.,Češka,Pixa,V.Dolejš ,Vápeník,
Vlček ml, Vlček st. Špaček
SESTAVY VBH : F. Pesl – Machač,Smoter I ,Smoter P.Hájek ml., Strejček V. Mácha M.,Zýka
Landa,Petrák,Bílý ml., Bureš ,Melichar
STATISTIKY : Průměrný věk
Odehrané zápasy
vstřelené góly
Současná banda
28,2
2180
526
Výběr bývalých hráčů 46,2
4002
895

Důležitá poznámka : trénink je 29.8 od 10:00 v Lužcích a plánovaný cyklo trénink přes Brdy se
nejede,původní nadšení jaxi ochablo a moc lidí se do toho nehrne. Též se očekává,že přes počasí bude
závěr tohoto léta poněkud nešťastným. Amen.

Došlo po uzávěrce ….
Výbor ZO ČZS Mořina pořádá dne 7. října 2010 v
Restauraci Na Růžku od 17.00 hod

Klubový večer
na téma: léčivé houby.
Přednáší Ing. Jiří Baier. Všechny občany srdečně
zveme.
Jarka Bedlivá

Hledám trvalejší podnájem v obci Mořina a okolí
Zedník - obkladač, 60 let, hledá podnájem v obci Mořina, Mořinka, Trněný Újezd, Bubovice
nebo v blízkém okolí. Slušné jednání, nabídněte. Zn.: Spěchá !

Kontakt : tel 775 340 913
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… nudíte se ?? Najděte na obrázcích níže 700 rozdílů …
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Informace pro skauty a rodiče o chystané výpravě
Výprava na památnou horu Blaník v den svátku velitele místního vojska
aneb byli jsme napadeni dokonce z pěti stran a v Blaníku se nepohnula ani
myš…

Mezouň: sraz v úterý 28.9.2010 v 7:00 u zastávky na Letníku. Odchod do Nučic na Prokopskou
náves a odjezd autobusem 310 v 7:29 na Zličín. Metrem na Hlavní nádraží.
Mořina: sraz v úterý 28.9.2010 v 7:00 u Dětského domu. Odchod do Karlštejna na vlak v 8:09, který
dojede v 8:53 na Hlavní nádraží.
Společně z Hlavního nádraží odjezd vlakem v 9:16 do Benešova, zde se přestoupí a pokračuje do
Vlašimi, kde budeme v 10:48.
Z místního nádraží buď autobusem v 10:50 do Louňovic a odtud pěšky na Blaník cca 2km nebo se
pěšky pokusíme zdolat horu Blaník pochodem dlouhým cca 8 km a zhruba stejnou vzdálenost i zpět
Vlak zpět: Vlašim 16:02 Benešov 16:45 Benešov 16:58 Praha hl.n. 17.40
Zličín bus 311 v 19:00 v Mezouni 19:25 na Mořině 19:50

Schůzky skautského oddílu Mořina
se konají od pátku 24.9.2010, vždy od 17:00 do 18:30
ve skautské klubovně v Dětském domě.
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

