MOŘINSKÝ
KURÝR
číslo 64
září 2014
Novinka v mořinském parku – kryté
umístění kontejnerů na odpad, které se
konečně, po letech snažení, podařilo
přemístit od kostela Sv.Stanislava.

Mořinský kurýr – informační neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina, vydávané jako občasník pro
všechny občany Mořiny, Trněného Újezda, Dolního Roblína a osady Na Výsluní 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. 10. obce Mořina z veřejného
zasedání
dne 21.8.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mořina
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Jednání 19.8.2014 ohledně přístavby jímky k bioplynové stanici Mořina v ZD Mořina
- Kontrolní den na Novém Čížovci bude 1. týden v září za přítomnosti odborníka na
zeleň
- Žádost Trial Teamu Beroun o pronájmu části lomu Nový Čížovec
- Dotace na opravu místních komunikací nebyla zatím obci přidělena
- Informaci o havárii vodovodního potrubí v budově ZŠ Mořina
- Sdělení MěÚ Prahy 6 o možném odprodeji č.p. 26 Mořina obci za cenu cca 950 000,Kč (592 000,- Kč cena nemovitosti, 201 000,- Kč dluh, cca 150 000,- Kč bourání)
- V září budou zahájeny práce na intenzifikaci a rekonstukci ČOV Mořina
- Dokončuje se realizace projektu obnovy zeleně (zakládání trávníků)
- Zaměření komunikace u č.p. 206 Mořina z důvodu odvedení dešťové vody
- Dokončení rekonstrukce 2 bytových jader v č.p. 179
- Zatíkání do Dětského domu – nutnost opravy
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání s rozšířením v bodu diskuze
- Doporučení výběrové komise, která doporučila k uskutečnění zakázky „Intenzifikace a
rekonstrukce ČOV Mořina – TDI“ uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, a to Ing.
Tomáše Melichara, IČ:13138413
- Doporučení výběrové komise na zhotovitele akce „Rekonstrukce místních komunikací
v obci Mořina“, a to spol. Zepris s.r.o., IČ:25117947 za cenu 3 400 663,- Kč bez DPH
- Záměr na odkoupení č.p. 26 Mořina včetně pozemků dle podmínek sdělených MěÚ
Praha 6
neschvaluje:
ukládá :
- Starostovi projednat se ZD Mořina způsob informování občanů o přístavbě jímky u
bioplynové stanice (leták), den otevřených dveří + schůzka s projektantem, dále
návrh dohody o možných následných opatřeních
- Pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem na TDI Ing. Tomášem
Melicharem
- Starostovi pokračovat v jednání o odkoupení č.p. 26 Mořina
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek 25.9.2014 od 18.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Mořina
Vojtěch Štička, starosta

Rostislav Sahulka, místostarosta

Vyvěšeno : 22.8.2014
Sejmuto: 25.9.2014
Elektronicky vyvěšeno dne 22.8.2014 na - http://www.morina.cz/
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Do života vítáme tyto nové
občánky obce:
Veronika Mouchová
Josefina Holovská
Timotej Tulis
Tomáš Vytiska
Matěj Hronek

28.6.2014
7.8.2014
19.8.2014
28.8.2014
12.9.2014

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

Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti 3.Q 2014:
Letáková Alena
Kuldásek Václav
Leták Josef

80 let
85 let
90 let

Jubilanti 4.Q 2014:
Galbová Zdeňka
Kařízek Antonín
Kalous Jaroslav
Mika Jiří

60 let
65 let
65 let
65 let

Mestek Jaroslav
Marek Miroslav
Sahulková Hana
Morávková Marie

65 let
70 let
75 let
75 let

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

Zprávy z obce

Dne 27.9.2014 proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Na Mořině od 9:00 do 9:30 hod. před OÚ
Mořina
V Trněném Újezdu od 9:45 hod. na návsi.
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Volby 2014
Rok se sešel s rokem a opět tu máme volby do zastupitelstva obce. Zdá se, že letošní volby
budou opravdu zajímavé, v naší obci se totiž o přízeň Vás, voličů, ucházejí hned tři uskupení, to je
celkem 33 zájemců o post zastupitele. Někteří z nich jsou členové současného zastupitelstva, čili lidé,
které většinou znáte. Zato se zde objevila řada nových tváří – a někteří z nich se rozhodli, že se Vám
na stránkách Kurýra krátce představí – co naplat, naše obec už dávno není tou malou vesnicí, kde se
všichni znali a – obrazně řečeno – viděli si za plot. A každý, kdo jde k volební urně, by měl vědět, koho
svým hlasem postrčí k zastupitelské židli – a případně co s obcí dotyčný případný budoucí zastupitel
po nejbližší čtyři roky svého funkčního období zamýšlí.
Kromě medailonků některých kandidátů Vám níže přinášíme pár slov starosty Vojtěcha
Štičky, ve kterých hodnotí uplynulé čtyřleté období, dále podrobný návod kterak správně volit, aby
Váš hlas byl platný a rovněž zveřejňujeme úplné kandidátní listiny všech tří uskupení, která jdou
v obci do voleb (zdroj: www.volby.cz).
(redakce)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jelikož volby do Zastupitelstva obce jsou za dveřmi, chtěl bych
v krátkosti shrnout jeho práci z hlediska výstavby za poslední 4 roky.
Protože jsem o tomto psal dost podrobně v minulém Kurýru, pouze to
zopakuji: Vodovod Mořina - Trněný Újezd, kanalizace Trněný Újezd,
oprava komunikací v Trněném Újezdu, nový povrch 4 ulic na Mořině,
revitalizace zeleně na Mořině. Na tyto všechny stavby získala obec
dotaci v celkové výši cca. 19,5 mil. Kč a ze svého investovala přibližně
stejnou částku, protože například kanalizaci v Trněném Újezdu, kanalizační přípojky a povrch
2 ulic platila zcela ze svých zdrojů. Za poslední 4 roky bylo tedy proinvestováno cca. 42 mil.
Kč. Tyto peníze muselo zastupitelstvo někde získat. Nemálo peněz také obec investovala do
rozšíření dešťové kanalizace a do údržby svého majetku, který činí asi 130 mil Kč.
Obecní finance nejsou však jen o investicích, je třeba myslet i na spolkovou, kulturní a
další činnost obyvatel v obci, na školství, bytové hospodářství a chod úřadu. Chod úřadu je
v posledních letech velmi důležitá věc, protože obce mají čím dál více povinností k agendám
evidence obyvatel, domů atd. Například obec je nejnižším článkem dopravního úřadu,
veterinární správy, ochrany přírody, územního plánování a musí dodávat údaje statistickému
úřadu. I služby pro obyvatele, jako například CZECH – POINT jsou pro obec důležité, Mořina
byla například první malá obec v okolí, která tuto službu začala poskytovat.
Tento výčet píši proto, aby si obyvatelé uvědomili, že jimi volené zastupitelstvo
hospodaří s poměrně velikým majetkem a je jen na něm, jakým směrem a jak zdárně se bude
obec vyvíjet a že komunální volby jsou pro ně vlastně ty nejdůležitější volby, ve kterých
přímo rozhodují o budoucnosti obce. Není to však tak, že by se zastupitelé jednou za měsíc
sešli a řekli si, teď uděláme toto. Mořina má zpracovaný plán činnosti do roku 2015 a letos
vytvoří další na minimálně 5 let. Tento plán zahrnuje plánované příjmy a výdaje, včetně
investic do nové výstavby, výdajů na provoz obce, spotřeby energie, likvidaci odpadu atd. a
právě v tomto plán se ukazuje vývoj obce do dalších let.
Takže až půjdete k volbám a budete označovat kandidáty do zastupitelstva, čiňte
tak s rozvahou, jedná se o obec, kde žijete.

[MOŘINSKÝ KURÝR] č.64 (2/2014)

Na Mořině se budou opravovat silnice

Zastupitelům obce Mořina se podařilo získat dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Čechy na
opravu místní komunikace procházející středem obce
v rámci projektu s názvem „Rekonstrukce místních
komunikací Mořina“ s reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01996.
Tato silnice byla zničená po stavbě plynovodu kanalizace a
vodovodu. Po této silnici projíždějí i autobusy hromadné
dopravy a také například slouží k zásobování obchodu
Jednoty. Silnice se bude opravovat i se všemi nájezdy na
státní silnici, předpokládaná celková délka oprav je 710 m.
Na některých místech bude krajnice osazena obrubníky,
aby se zabránilo ničení zeleně automobilisty. Zahájení
prací bude 1.11.2014 a ukončení 30.11.2014, prosíme proto
občany o toleranci k pracovníkům, kteří budou provádět
rekonstrukci komunikace. Celkové náklady projektu
budou činit 4 531 881,00 Kč, z čehož činí dotace z
Regionálního operačního programu Střední Čechy
3 369 896,40 Kč.

Vojtěch Štička, starosta
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Co je v obci nového:

Opravený mořinský hasičský
vůz RNA v akci

Mořinští historičtí hasiči se
účastní Tachlovického
trojúhelníku

Začíná modernizace čistírny
odpadních vod
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Opravená komunikace nad
penzionem

… i takto vypadaly některé
komunikace v obci během úprav

Revitalizace zeleně v obci
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Nově založený park u nové
zástavby při pražské silnici

Připravené projekty a plány do budoucna
V posledních letech se objevila nutnost modernizovat ČOV Mořina. Proto
Zastupitelstvo obce nechalo zpracovat projekt a při nejbližší příležitosti požádalo
Ministerstvo Životního prostředí o dotaci. Finanční prostředky na modernizaci ČOV ve výši
cca. 8 mil. Kč letos získalo a od 1. září letošního roku se staví.
Dále obec požádala prostřednictvím Středočeského kraje o Evropskou dotaci na
opravu komunikace od kostela k Dětskému domu. Splnila všechny podmínky a čekáme na
podpis smlouvy. Oprava by měla proběhnout ještě letos. Z našetřených peněz by ještě měly
být opraveny komunikace od Staré pošty a od kadeřnictví nahoru, tím by byla podstatná část
komunikací v obci poničených výstavbou inženýrských sítí opravena.
Stávající
zastupitelé
na
nastávající období plánují hlavně
dokončení oprav komunikací jak na
Mořině, tak i v Trněném Újezdu,
ucházející hřiště pro děti v Trněném
Újezdu, velkou opravu školy, včetně
půdní vestavby, zateplení obecních
bytových domů a v neposlední řadě
probíhají přípravy na výstavbu
multifunkční haly, která bude sloužit
nejen ke sportovním, ale i ke kulturním
účelům.
Je
zpracován
projekt
k územnímu rozhodnutí a čeká se na vyhlášení vhodného dotačního titulu. Snad se tedy
Mořina dočká i plesu ve vlastním sále.
Spokojený život v obci nedělá však jen vodovod, kanalizace a opravené silnice.
Sportovní, kulturní a vůbec spolková činnost je velmi důležitá, proto se zastupitelstvo snažilo
každý rok všechny spolky a kluby v obci podporovat, bude v tom jistě pokračovat a doufám,
že ve větší míře než dosud.
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Vojtěch Štička, starosta

JAK VOLIT
Dovolil jsem si zde zveřejnit návod jak volit v komunálních volbách:
Každá obec, město či městská část v České republice má dle počtu svých obyvatel
příslušný počet zastupitelů. Nejmenší počet zastupitelů je 5. Oproti tomu např. Zastupitelstvo
města Brna má 55 zastupitelů.
Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě
stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového počtu
hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič křížkem celou volební
stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a
strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé
kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas
(tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno.
Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil
v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat
minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako
jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do
zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více
hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.
Příklady: kandidují tři strany A, B, C.
Příklad 1)
Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před názvem strany. Strana A obdrží celkem
11 hlasů a každý její kandidát po jednom hlasu. Strany B a C neobdrží žádný hlas.
Příklad 2)
Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem strany, současně označí ve straně B
křížkem v rámečku před jmény dva kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A
obdrží celkem 9 hlasů (sníženo o počet kandidátů označených v jiných stranách), její
kandidáti na 1. – 9. místě po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 2 hlasy, její označení
kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený kandidát.
Příklad 3)
Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény 3 kandidáty, na kandidátní
listině strany B v rámečku před jmény 4 kandidáty, na kandidátní listině strany C v rámečku
před jmény 4 kandidátů. Strana A obdrží celkem 3 hlasy a každý její označený kandidát po
jednom hlasu, strana B obdrží celkem 4 hlasy každý její označený kandidát po jednom hlasu a
strana C obdrží celkem 4 hlasů a každý její označený kandidát po jednom hlasu. Označí-li
takto volič více než 11 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný. Neplatný volební lístek
je i v případě, že volič označí současně dvě strany (v rámečku před názvem strany).
Příklad 4)
Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany a dále označí křížky některé
kandidáty této strany B, které chce upřednostnit. Strana B obdrží celkem 11 hlasů,
k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.
Zvítězí strana, která obdrží nejvíce hlasů.

Vojtěch Štička, starosta
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Jmenné seznamy kandidátů do obecního zastupitelstva dle jednotlivých
kandidátek
Výběr: všichni platní kandidáti dle poř. čísla
Zastupitelstvo obce - Středočeský kraj - Okres: Beroun - Obec: Mořina
Kandidátní listina: SNK Nezávislí I.
Kandidát
Navrhující Politická
poř. příjmení, jméno,
věk strana příslušnost
číslo
tituly

Povolání

Bydliště

1

Moucha Petr

34

NK

BEZPP

technicko hospodářský
pracovník

Mořina

2

Hnátková Magda

39

NK

BEZPP

učitelka ZŠ

Trněný
Újezd

3

Fous Karel

46

NK

BEZPP

technicko hospodářský
pracovník

Mořina

4

Štička Vojtěch

46

NK

BEZPP

starosta

5

Francová Jana Ing. 29

NK

BEZPP

mateřská dovolená

6

Nedbal Jaromír

31

NK

BEZPP

řidič

51

NK

BEZPP

28

NK

BEZPP

8

Sodomková
Dagmar Ing.
Hašek Martin

9

Sahulka Pavel

51

NK

BEZPP

10

Janík Miroslav
Francová Zdeňka
Ing.

43

NK

BEZPP

57

NK

BEZPP

7

11

specialista v oboru
telekomunikací
IT specialista
technicko hospodářský
pracovník
truhlář
technicko hospodářský
pracovník

Dolní
Roblín
Mořina
Trněný
Újezd
Mořina
Mořina
Mořina
Mořina
Mořina

Kandidátní listina: SNK Nezávislí II.
Kandidát
poř. příjmení, jméno,
číslo
tituly
1
Žáček Tomáš Ing.

věk
28

NK

BEZPP

2

Hájek Petr Ing.

39

NK

BEZPP

3
4

Hájková Jitka Ing.
Marcinko Ján

39
55

NK
NK

BEZPP
BEZPP

Navrhující Politická
strana příslušnost

Povolání
obchodní zástupce
konzultant databázových
řešení
manažer IT procesů
státní zaměstnanec

Bydliště
Mořina
Mořina
Mořina
Mořina
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5
6
7
8
9
10
11

Šiman Jaromír Mgr.
Látal Marek Mgr.
Šída Vladimír Ing.
Doupal Lukáš
Jiroušek Jan Mgr.
Montgomery Mark
Fonioková Zuzana

32
39
36
37
44
41
38

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

hasič
právník
IT konzultant
IT manažer
projektový manažer
obchodní zástupce
konzultant

Mořina
Mořina
Mořina
Mořina
Mořina
Mořina
Mořina

Kandidátní listina: POLITICKE HNUTI ANO 2011
Kandidát

Navrhující Politická
Povolání
Bydliště
poř.
příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost
číslo
1
Bořík Josef
39 ANO 2011 BEZPP
řidič
Mořina
2
Tafatová Jiřina Mgr.
44 ANO 2011 BEZPP
ředitel ZŠ a MŠ Mořina
3
Kešner Stanislav
64 ANO 2011 BEZPP
důchodce
Mořina
4
Barchánek David
37 ANO 2011 BEZPP
manažer
Zbuzany
5
Řezníček Tomáš Mgr. 45 ANO 2011 BEZPP
speciální pedagog Mořina
6
Wolfová Jarmila Bc.
41 ANO 2011 BEZPP
úřednice
Mořina
7
Bedlivý František Ing. 71 ANO 2011 BEZPP
důchodce
Mořina
8
Landa Karel Mgr.
44 ANO 2011 BEZPP
obchodní zástupce Mořina
9
Leták Pavel
56 ANO 2011 BEZPP
technik VS
Mořina
10 Boříková Štěpánka
38 ANO 2011 BEZPP
kuchařka
Mořina
11 Čapek Michael
37 ANO 2011 BEZPP
OSVČ
Mořina

Představujeme nové tváře mezi kandidáty do zastupitelstva obce
Ing. Jana Francová: Je mi 29 let. Vystudovala jsem Střední technickou
školu hlavního města Prahy, studijní obor Oděvnictví, a následně Vysokou
školu chemicko-technologickou, studijní obor Chemie technologie ochrany
životního prostředí, konkrétně Technologie vody. Po škole jsem pracovala
jako technolog čistíren odpadních vod ve firmě Aquaconsult, spol. s r.o. se
sídlem v Černošicích. Nyní jsem na rodičovské dovolené se svou dcerou
Žofinkou. Žiji na Mořině od narození a nyní i společně se svým partnerem
Ondřejem Pokorným. Jsem členem skautského střediska Mořina, podílím se
na organizaci letních táborů a dalších akcí. Také jsem členem zahrádkářské
organizace Mořina. Mezi mé záliby patří především hudba, turistika,
orientální tance. V zastupitelstvu obce chci být aktivní a využívat svých
odborných znalostí a zkušeností získaných při studiu, zaměstnání i
zájmových činnostech. Dále chci pomoci úspěšně dokončit současné projekty (např. čistírnu
odpadních vod) a také realizovat projekty plánované (např. tělocvičnu pro sportovní i kulturní využití).
Kandiduji na 5. místě kandidátky Nezávislí I.
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Jmenuji se Petr Moucha, je mi 34 let. Vystudoval jsem Střední
strojírenskou průmyslovku v Hořovicích. Po studiích jsem nastoupil
do německé společnosti Halfen, která se zabývá prodejem kotevní
techniky pro stavebnictví. Pracuji jako technický manažer. Ve svém
volném čase se věnuji informačním technologiím, rád pracuji na
zahradě a provozuji zimní sporty.
Na Mořině jsem trávil mnoho času u prarodičů, proto jsem se rozhodl
se zde usadit natrvalo a postavit si dům. Bydlím zde již 15 let.
S manželkou Marcelou vychováváme dvě dcery.
Ve své práci pro zastupitelstvo jsem v uplynulém, byť krátkém
období podpořil intenzifikaci výstavby ČOV a další zlepšování
životního prostředí. Nyní bych se chtěl věnovat tématům bezpečnosti,
zde můžeme leccos zlepšit. Nejen v silničním provozu, který s přílivem obyvatel i projíždějících
turistů vzrostl, ale chtěl bych i přispět k pocitu každodenní bezpečnosti každého občana.
Na Mořině nežijí jen podnikatelé či manažeři dojíždějící do zaměstnání do okolních měst. Proto bych
se pro starší občany a maminky na mateřské chtěl zasadit o zachování alespoň jednoho obchodu, aby
nemuseli za nákupy dojíždět a zajistit minimálně stejný počet autobusových spojení.
Kandiduji na 1. místě kandidátky Nezávislí I.
Jmenuji se Tomáš Žáček, je mi 28 let a celý svůj dosavadní život jsem
prožil na Mořině. Vystudoval jsem Gymnázium Joachima Barranda
v Berouně a následně Českou zemědělskou univerzitu v Praze – obor
Veřejná správa a regionální rozvoj. Příprava mé diplomové práce
s názvem Lokální politický proces v obci Mořina, mě uvedla do místní
komunální politiky, na které bych se rád také podílel. Teorii veřejné
správy a dotačních fondů načerpanou během studia jsem přenesl do
praxe prací v MAS Karlštejnsko na pozici projektového manažera pro
dotace EU. V současnosti pracuji v oboru reklamy a propagace. Vážím si
práce dosavadního vedení obce, protože jsem měl možnost sledovat
vývoj a změny v obci od svého dětství. Svou účastí v zastupitelstvu bych
rád pokračoval v započaté kvalitní práci na infrastruktuře obce a zaměřil
bych se více na podporu kulturního a sportovního vyžití v obci. Jsem dlouholetým členem místního
Baníku a sport jako takový mám rád v obecné rovině. Chtěl bych se zasadit o to, aby úsilí a finanční
prostředky obce byly efektně využívány a neplýtvalo se zbytečně obojím na věci pro naši Mořinu
zbytečné.
Jsem hrdý mořiňák a kandiduji na 1. místě kandidátky Nezávislí II.
Jmenuji se Petr Hájek, je mi 39 let a jsem velmi rád, že jsme se před lety
rozhodli odejít s rodinou z města a přistěhovali se na Mořinu. Protože
bych chtěl být obci na oplátku něčím užitečný, rozhodl jsem se kandidovat
do zastupitelstva, kde bych, jak věřím, mohl uplatnit svoje zkušenosti.
Vystudoval jsem VŠE v Praze a poté pracoval pro různé zaměstnavatele
v oboru, který se dnes nazývá Business Intelligence a který využívá
sofistikované databázové systémy a následně připravuje informace
potřebné pro řízení malých i velkých firem. Dlouhou dobu jsem také
zastával různé manažerské pozice a organizoval početné týmy specialistů.
Od léta pracuji samostatně jako externí konzultant, což mi mimo jiné dává
i o něco větší časovou flexibilitu. Velmi si vážím práce současného
zastupitelstva, ale také si myslím, že je stále, co zlepšovat. Například
rozhodování o investicích by mělo sledovat dlouhodobější strategii srozumitelně komunikovanou
všem občanům. Plánované aktivity je také třeba pravidelně vyhodnocovat a především včas
dokončovat – jinými slovy: ačkoliv se rád účastním vytrvalostních závodů, nemyslím si, že úplně
všechno musí být běh na dlouhou trať.
Kandiduji na 2. místě kandidátky Nezávislí II.
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Jmenuji se Jitka Hájková a je mi 39 let. Na Mořinu jsme se
společně s manželem a 2 dětmi přistěhovali před 9 lety a ta se tak
stala prvním opravdovým a pro naše děti jediným domovem.
Vystudovala jsem VŠE a nyní pracuji v IT oddělení jedné
z největších bank na trhu, kde mám na starosti jak vedení
procesního týmu, tak řízení projektových aktivit. Na Mořině mě
můžete znát jako organizátorku školkových zahradních slavností
(dokud byly dcery ve školce), každoročních lampiónových průvodů,
nebo dalších jednorázových akcí (Noc s Andersenem, Kavárnička).
Dále se snažím o zajištění lektorů různých kurzů v DD (jóga, dětská
angličtina, dříve zumba). Již více než rok se podrobně seznamuji
s prací zastupitelstva a ráda bych po svém zvolení do současných
vod vnesla organizačního ducha, smysl pro dodržování termínů běžících či slíbených aktivit, principy
standardního řízení dodavatelů, průhlednost v investičních aktivitách, pravidelné zapojování občanů
a jejich názoru na investiční akce a více zájmu a energie ve vyhledávání vhodných dotací pro rozvoj
obce. Nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe!
Kandiduji na 3. místě kandidátky Nezávislí II.
Moje jméno je Marek Látal a jsem právník. Jako zastupitel určitě
podpořím opravu silnic v obci, výstavbu chodníků a rekonstrukci
školy. Mořina by podle mého názoru měla být mnohem aktivnější při
získávání dotací, které budou použity na opravu Dětského domu,
výstavbu multifunkčního centra a rekonstrukci centra obce. Zkušenosti
z mé profese hodlám využít k tomu, aby obec uzavírala výhodné
smlouvy, jejichž plnění bude ze strany obce vymáháno. Nehodlám se
smířit s opětovným otevřením silnice do Karlštejna, po níž budou přes
Mořinu denně jezdit desítky aut a autobusů.
Kandiduji na 6. místě kandidátky Nezávislí II.
Jmenuji se Vladimír Šída a je mi 36 let. Vystudoval jsem České
vysoké učení technické v Praze, studijní obor telekomunikační
technika. Po vysoké škole jsem nastoupil k společnosti T-Mobile,
nyní pracuji pro společnost Ericsson spol. s r.o. jako konzultant
billingového systému BSCS. Jsem ženatý, mám 2 dcerky a jednu
lehce neochočenou manželku. Na Mořině žiji od roku 2007. Do
hospody chodím diskutovat se spoluobčany především v pátek.
Dříve jsem aktivně sportoval na horském kole. V zastupitelstvu
obce bych rád působil aktivněji než většina současných zastupitelů.
Naše obec dle mého názoru postrádá veřejně dostupnou
dlouhodobou koncepci rozvoje, která bude prodiskutována s občany
Mořiny (např. jasně definované priority oprav infrastruktury), stále
nám zde chybí lehce dostupná možnost sportovního/kulturního
vyžití pro naše občánky a občany (samostatná tělocvična/kulturní sál), případně další rozšíření
možností volnočasových aktivit. Jakkoliv pochybuji nad smyslem tohoto spolku, bude zřejmě
nezbytně nutné lepší využití strukturálních fondů EU pro
dobudování komunikací a chodníků v naší obci.
Kandiduji na 7. místě kandidátky Nezávislí II.
Jmenuji se Lukáš Doupal a je mi 37 let. Pocházím z Opavy, na
Mořině bydlím od roku 2005. Společně s manželkou Zuzanou
vychováváme 2 děti, syna Ondřeje a dceru Barboru. Od mládí se
věnuji mimo studií ekonomie převážně informačním technologiím,
ve kterých jsem zakotvil i pracovně. Zlom v mé kariéře představoval
přesun do Prahy v roce 2002 a pozice IT managera ve firmě RAAB
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KARCHER. Štěstí tomu přálo, že jsem zde potkal svou budoucí ženu. Od roku 2007 se začínám
převážně věnovat informačnímu systému SAP a implementovat jej ve světě pro koncern Saint-Gobain.
Od června letošního roku pracuji ve farmaceutickém průmyslu, konkrétně firmě MSD, kde se rovněž
věnuji globální podpoře a rozvoji systému SAP. Největší radost mi dělají mé děti a krásné prostředí
naší obce a okolí. S tím souvisí i další koníčky, jako nekončící průzkum okolí ať už na horském kole,
či při pěších túrách. Rád také hraji na klavír a analyzuji politickou situaci. V rámci kandidatury do
zastupitelstva obce považuji za své priority naprosto transparentní a otevřené hospodaření, rozumné
využívání svěřených prostředků, aktivní využívání informačních technologií (např. webové stránky) a
opravy všech nezpevněných či rozbitých komunikací, tak aby se zde žilo všem dobře.
Kandiduji na 8. místě kandidátky Nezávislí II.
Jmenuji se Mark Montgomery.Na Mořinu jsem se s rodinou
přistěhoval před pěti lety. Žije se nám tu dobře. Chtěl bych být
pro naši obec a pro její obyvatele, starousedlíky i nově
příchozí, užitečný a podílet se na tom, jakým směrem se bude
naše obec dál rozvíjet. Co konkrétního tedy ode mne můžete
očekávat?
Pokud mi dáte svůj hlas, určitě bych se rád věnoval životnímu
prostředí, například čistotě ovzduší během topné sezony,
likvidaci černých skládek, ale také údržbě cest nebo
vybudovaní chodníků. Za důležité téma považuji zvýšení
bezpečnosti a pořádku. Práce v zastupitelstvu chápu jako
službu občanům. Zastupitel musí vědět, co potřebují občané,
které zastupuje, čím žijí, co je trápí, co si přejí. Musí s nimi
mluvit, zajímat se o ně a především pro ně pracovat.
Je mi 41 let, jsem ženatý a mam dvě děti. Jsem bezpartijní a
pracuji v oboru logistiky.
Kandiduji na 10. místě kandidátky Nezávislí II.

Martin Hašek: Je mi 28 let. Vystudoval jsem Střední
elektrotechnickou školu a následně pokračoval na ČZU v Praze
v oboru Informatika. Ve vystudovaném oboru pracuji od ukončení
školy – aktuálně v sekci Nových médií v TV Nova. Na Mořině
spokojeně žiji od narození. Jsem součástí mužského fotbalového
klubu Baník Mořina. Mezi mé záliby patří především cestování,
hudba a filmy.
Kandiduji na 8. místě kandidátky Nezávislí I.

Jmenuji se Dagmar Sodomková a na Mořině žiji necelých 9 let. Vystudovala jsem elektrotechnickou
fakultu ČVUT a pracuji pro významnou telekomunikační firmu jako manažer v technické divizi.
V obecním zastupitelstvu mohu nabídnout zkušenosti s řízením velkých projektů, řízením lidí
a uzavíráním smluv s dodavateli.
Ačkoli to může někomu připadat samozřejmé, vážím si toho, že zásluhou minulých i současných
zastupitelů máme na Mořině vybudovanou infrastrukturu jako je plyn, kanalizace, vodovod a nyní
rekonstruovanou čističku odpadních vod. Po dokončení těchto dlouhodobých a nákladných projektů
jsou současným zastupitelstvem připravovány další. Ráda bych se účastnila nejen stanovení priorit pro
jejich realizaci, ale i plánování a uskutečňování projektů nových s možným využitím dotací Evropské
unie.
Je mi jasné, že ne všichni občané obce mají stejný pohled na to, co je pro Mořinu více a co méně
důležité, a nelze se zavděčit všem. Zastupitelstvo však musí vždy zastupovat všechny občany a starat
se o postupný a udržitelný rozvoj celé obce a tomu bych ráda pomohla.
Kandiduji na 7. místě kandidátky Nezávislí I.
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Vážení spoluobčané,
do komunálních voleb v obci Mořina, Trněný Újezd, Dolní Roblín kandidují za hnutí „ANO, bude líp“
tito občané:
1
2
3
4
5
6

Josef Bořík, řidič, 39 let
Mgr. Jiřina Tafatová, ředitelka ZŠ a MŠ Nučice, 44 let
Stanislav Kešner, důchodce, 64 let
David Barchánek, manažer, 37 let
Mgr. Tomáš Řezníček, speciální pedagog, 45 let
Bc. Jarmila Wolfová, úřednice, 41 let

7 Ing. František Bedlivý, důchodce,71 let
8 Mgr. Karel Landa, obchodní zástupce, 44 let
9 Pavel Leták, technik VS, 56 let
10 Štěpánka Boříková, kuchařka, 38 let
11 Michal Čapek, OSVČ, 37 let

Naše kandidátní listina je postavená z lidí, kteří projevili skutečný zájem o změnu vývoje v našich
obcích. Myslíme si, že po odchodu paní Ing. Francové z pozice starostky, obce Mořina a Trněný Újezd dokončily
její rozpracované projekty a poté se jaksi zastavily a v současné době stagnují. Obcím dle našeho názoru chybí
ten správný zájem o problémy občanů, včetně řešení od základu tzv. „selským rozumem“. Bohužel spousta
záležitostí se řeší ve fázi, kdy už je pozdě, chybí jakákoliv prevence.
Mořina, Trněný Újezd a Dolní Roblín potřebují dostat nový impuls! Chceme změnit komunikaci
s občany. Změna je nutná v infrastruktuře, kultuře i sportu. Obce potřebují zásadně zlepšit čerpání dotací z EU
především na smysluplné záměry. Je potřeba výrazně zlepšit údržbu a úklid obcí. Chceme posílit zapojení
občanů do procesů rozhodování, zásadně zprůhlednit rozhodování o investicích a jejich realizacích.
Na naší kandidátce chybí zástupce obce Trněný Újezd a Dolní Roblín. S problémy obcí jsme se
seznámili a slibujeme, že je s obyvateli budeme odpovědně řešit.
Vážení spoluobčané, zkusme obce nastartovat a rozjet takovým směrem, z kterého budeme mít nejen
radost, ale i společný užitek. Zkusme se společně zamyslet nad tím, co se v obci změnilo a co je nutné změnit.
Dejte šanci novým tvářím, tím dáte šanci obcím využít jejich potenciál k obnově a k rozvoji.
Chceme moderní vesnice - Mořinu, Trněný Újezd, Dolní Roblín a Osadu na Výsluní.
Přijďte 10. nebo11. října k volbám, má to smysl!
Volební program hnutí „ANO, bude líp“
Obecně:
 Vrátit obcím pozici plnohodnotného a rovnoprávného partnera.
 Státní správa musí být služba občanům.
 Prospěch občana a obce musí být nad osobními zájmy.
 Komunikace s občany musí být otevřená a pravdivá, zásadní rozhodnutí obce musí začínat dialogem
s občany a ne jím končit.
 Rozhodování musí být na základě koncepcí projednaných s odborníky.
 Rozhodování musí být vedeno tak, aby vyhovovalo většině a nebylo konstruováno pro spokojenost
jednotlivců, firem nebo jiným skupinovým zájmům.
Doprava:
 Pokusíme se snížit dopravní zátěž v obci, hlavně v jejím centru.
 Pokusíme se o kvalitní rekonstrukci infrastruktury, včetně fungující dešťové kanalizace,revitalizace
veřejného osvětlení a realizace chodníků.
Školství, kultura, sport:
 Prioritně chceme realizovat rekonstrukci ZŠ a MŠ Mořina, včetně přístavby a plnohodnotného
parkoviště.
 Budeme i nadále podporovat úspěšné projekty a jsme připraveni podporovat i realizovat nové
smysluplné projekty, aby z obce nebyla pouhá noclehárna.
Turistika.
 Pokusíme se využít potenciál Mořiny jako vstupní brány do Českého krasu.
 Nechceme, aby Mořina byla nevýrazná tranzitní obec.

Za kandidáty hnutí „ANO, bude líp“

Josef Bořík
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Ještě k volbám….aneb osobní názor současného
zastupitele
Chvíli jsem váhal, zda napsat na závěr „ volební části“
Kurýra pár slov jako redaktor, nebo jako člen současného
zastupitelstva obce. Nakonec převážil ten zastupitel. Jistě jste si
všimli, že v tomto čísle Kurýra prezentujeme hlavně nové zájemce
o posty zastupitelů a jejich názory a pak zde máme i program hnutí
ANO. Chybí zde podobné medailonky od současných zastupitelů,
přestože v drtivé většině v těchto volbách opět kandidují do
zastupitelstva na kandidátce Nezávislí I. Není to jen z důvodu, že by toto číslo Kurýra muselo
být nafukovací, aby se tam vešly příspěvky úplně všech, kdo letos v obci kandidují. Nechtěl
bych však, aby to vypadalo tak, že lidé, kteří Vás zastupovali v uplynulých čtyřech (a více)
letech, nemají co říci. Opak je pravdou. Vycházíme z toho, že obyvatelé obce většinu svých
současných zastupitelů znají – osobně nebo z veřejně přístupných zasedání zastupitelstva či
projednávání různých akcí. Kdo neví, jakým způsobem jsme se zhostili řízení obce, nechť se
vrátí o pár stran zpět a znovu si přečte článek současného starosty Vojtěcha Štičky, případně
jeho další článek v minulém čísle Kurýra. Myslíme si, že obec sice pozvolna, ale stále vzkvétá,
udělala se spousta užitečných věcí a v obci je to – někdy více, někdy méně – znát.
Samozřejmě, že se najdou lidé, kteří to tak nevidí. Najdou se mezi námi i ti, kterým obec
v nějaké jejich záležitosti z různých důvodů nevyhověla – a ti pochopitelně nenechají na
současném zastupitelstvu nit suchou, to je jasné. Nelze se vždy zavděčit všem. Ale soudný
člověk vidí, že většinu naplánovaných akcí v obci se daří plnit, obec získala většinu dotací, o
které požádala, v dnešní složité době se pyšníme tím, že nejsme nikterak zadluženi a
rozumně hospodaříme s obecními prostředky. Jsou věci, které bychom chtěli dotáhnout, jako
například přístavba Základní školy a výstavba tělocvičny, kombinované s kulturním centrem –
projekt řešený současným i minulým zastupitelstvem, který nám nejprve smetlo ze stolu
CHKO a nyní se nám již podruhé nepodařilo získat dotaci. Naším cíle je samozřejmě rovněž
dokončení ostatních rozpracovaných projektů. Ale to již jen opakuji slova starosty o
plánovaných krocích, kterými by se obec měla ubírat.
Co se případných volebních slibů týče, jak už jsem naznačil – stojíme, i díky
zkušenostem z předchozích období, oběma nohama pevně na zemi. Víme, že některé věci by
mohly jít rychleji – ale často za cenu, že na jiné věci by nezbylo. Takže určitě nebudeme
občanům slibovat velké změny a rychlý blahobyt – spíše hodláme dále pracovat na tom, aby
ten blahobyt postupně, ale opravdu přišel, aby co nejvíce občanů našich obcí bylo
spokojeno, aby se Mořina, Trněný Újezd, Dolní Roblín i osada Na Výsluní staly dobrým
místem životu a aby kolem nás ubývalo věcí, které nás všechny štvou. A v neposlední řadě –
aby naše obce byly plné lidí, kteří spolu dobře a po sousedsku vycházejí, mají jeden pro
druhého jen dobré slovo a vždycky se rádi vidí.
Karel Fous

Jedno osobní věnování
V prvním letošním vydání místního časopisu Mořinský Kurýr v rubrice „blahopřání
k životnímu jubileu“ bylo uvedeno i jméno naší maminky, paní Marie Sochorové, která se
v lednu letošního roku dožila krásných sta let.
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Je to velmi vzácné jubileum a i když jsme s manželem na Mořině od roku 1960,
nepamatujeme, že by se zde takového požehnaného věku někdo dožil.
Popřát jí přišli kromě blízkých příbuzných také členové místního Obecního úřadu a přijely i
zástupkyně Sociálního odboru z Berouna. Přinesly jí také blahopřání od samého ministra
sociálních věcí Ing. Františka Koníčka.

Všechny návštěvy maminku velmi potěšily, ale opravdu velkou radost jí udělaly děti z místní
Základní školy, když jí přišly také popřát s kytičkou a malou pozorností a přednesly jí krásné
básničky.
Všem srdečně děkujeme a mamince přejeme ještě nějaký ten rok života užitém ve zdraví i po
té její stovce!
Hana a Rostislav Sahulkovi
Mořina 157

Spolková činnost

Rozpis utkání TJ Baník Mořina
1. kolo 31.8.2014 17:00 TJ Baník Mořina – FC Liteň
2. kolo 7.9.2014 17:00 Tetín B - TJ Baník Mořina
3. kolo 14.9.2014 17:00 TJ Baník Mořina – Chrustenice
4. kolo 21.9.2014 16:30 SK Chyňava B – TJ Baník Mořina
5. kolo volno
6. kolo 5.10.2014 16:00 Srbsko - TJ Baník Mořina
7. kolo 12.10.2014 16:00 TJ Baník Mořina – Osov
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8. kolo 19.10.2014 15:30 Zdejcina - TJ Baník Mořina
9. kolo 26.10.2014 14:30 TJ Baník Mořina – Vižina B

Klub seniorů
V posledním čísle
Kurýra č.63 jsme se dočetly,
že v naší obci jsou sice
různé činorodé spolky, ale
jsou málo zviditelněné.
Proto jsme se rozhodly za
Klub
seniorů
(spíše
seniorek), že dáme o sobě
trochu vědět.
Náš spolek funguje
již od ledna 2008. Postupem
času se počet členek ustálil
na čísle třináct. Scházíme se
pravidelně každé pondělí
odpoledne
v klubovně
v Dětském domě a na naše
schůzky se vždy těšíme.
Povídáme si, zasmějeme se,
probereme různé problémy jak rodinné, tak i politického rázu, zhodnotíme televizní programy,
oslavíme společně při svačince naše životní jubilea. Pořádáme také různé výlety a zájezdy, buď
samostatně, nebo společně se Svazem zahrádkářů Mořina. Navštěvujeme výstavy květin, Solnou
jeskyni v Berouně, také návštěvu divadel v Praze zahrnujeme do své činnosti. Nevyhýbáme se ani
brigádám v obci, snažíme se trochu upravovat okolí Dětského domu, kde se scházíme. Připomínáme
si také smutné výročí úmrtí našich členek: Ing. Marie Tůmové a Jaroslavy Bedlivé, na jejímž hrobě
v Praze vždy ve výročí úmrtí některé naše členky položí květiny.
Z našeho zájezdu do Tábora a Sezimova Ústí jsme poslaly malý článek k vytištění do časopisu Region.
Ten nám vytiskli. Ale článek z výletu na zámek Hrádek u Nechanic, nám redakce Regionu otiskla
pouze z poloviny. Asi už neměli místo!
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Na
naše
zájezdy nám každý
rok
Obecní úřad
Mořina
přispívá
určitou
částkou,
z které
hradíme
náklady na autobus.
Děkujeme
tímto
celému zastupitelstvu
Obecního úřadu a
doufáme, že i nadále
bude
finančně
podporovat náš malý
spolek.
V letošním
roce jsme obdržely
také i finanční příspěvek z vedení Jednoty Hořovice. Dohodly jsme se, že celou částku věnujeme
dětem z místní Základní školy na jejich zájmovou činnost v družině.
To byla tak ve zkratce zachycena naše činnost. Jinak jsme ale rády, že tento náš spolek existuje,
protože v dnešní uspěchané době se opravdu těšíme na to jedno klidné odpoledne v týdnu, prožité
v našem malém kolektivu.
Členky klubu seniorů.

Ještě jedno obecní sdělení

Obecní úřad Mořina žádá všechny občany, aby již nevozili
biologický odpad (listí, větve, ovoce apod.) do prostoru ČOV –
čistírny odpadních vod. Probíhá zde rekonstrukce stávající
čistírny, pohybuje se zde těžká technika a celý prostor čistírny
je považován za staveniště, kam je všem nepovolaným
osobám vstup z důvodů bezpečnosti zakázán. Děkujeme, že
to respektujete.
OÚ Mořina.
Omluva redakce
Omlouváme se všem spolkům a sdružením, jejichž články jsme v tomto čísle nezveřejnili. Činíme
tak z kapacitních důvodů, vzhledem k blížícím se volbám dostala přednost tato tématika a Vaše
příspěvky uveřejníme v dalším čísle Kurýra.
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, Bára Albrechtová, Mořina 160 , 267 17, bezhouse@seznam.cz, v Trněném Újezdě
možno předat p. Magdě Hnátkové, m.hnatkova@quick.cz

