MOŘINSKÝ
KURÝR
číslo 67
prosinec 2015

Foto: Roman Vápeník

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. 12. obce Mořina z veřejného
zasedání dne 10.12.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti
OÚ Mořina
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Informaci o opravě zastávky v Trněném Újezdu
- Informaci o objednání rekonstrukce zastávky na křižovatce Trněný Újezd - Roblín
- Informaci o zaslání dopisu p. Mališovi s opakovanou žádostí o odstranění sloupků z obecního
pozemku
- Informaci o jednání s projektantem ohledně nádrže v Trněném Újezdu
- Informaci o odstoupení od smlouvy směnné na pozemky p.č. 40/13, 43/6 a 278/4 v k.ú.
Trněný Újezd
- Informaci o nutnosti rozšíření vánoční výzdoby obce do dalších ulic
- Zpívání dětí u kostela bude 18.12.2015 v 18:00 hod.
- Informaci o výsadbě stromů u ČOV
- Informaci o vypuštění Bambousku
- Informaci o stavu ČOV
- Zprávu kontrolního výboru z kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ Mořina
- Informaci o stavu předání komunikací v obci Mořina
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce
- Rozpočet obce na rok 2016 v paragrafovém znění jako vyrovnaný
- Inventurní komisi ve složení: Ing. Jana Francová, Mgr. Jiřina Tafatová, Ing. Dagmar
Sodomková, Mgr. Jaromír Šiman a Petr Moucha a pověřuje jí provedením inventur majetku
obce k 31.12.2015
- Změnu rozpočtu obce na r. 2015 č. 10
- Schvaluje cenu stočného na rok 2016 ve výši 35,- Kč/m3
- Poplatek za hřbitov ve výši 200,- Kč/5 let
- Odstoupení od smlouvy na dodávku el. energie s firmou EPK o.p.s.
neschvaluje:
rozhoduje:
ukládá :
- Starostovi řešit majetek školy
- Starostovi jednat s PVZ ohledně zaplacení části nákladů spojených se stavbou jezírek
- Starostovi zajistit právního a soudního znalce k problematice lomu Nový Čížovec
- Starostovi projednat možnost úpravy kabelových chrániček v zatáčce nad Kloučkovými za
účelem rozšíření komunikace
- Starostovi informovat občany na stránkách Kurýra o změnách v platbách stočného, platbách
za hřbitov a problematice zateplení obecních bytovek
stanovuje :
Termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek 7.1.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti
OÚ Mořina
Vojtěch Štička, starosta

Karel Fous, místostarosta

Vyvěšeno : 11.12.2015
Sejmuto: 7.1.2016
Elektronicky vyvěšeno dne 11.12.2015 na - http://www.morina.cz/

Vážení spoluobčané
Vánoční svátky roku 2015 jsou za dveřmi a s nimi i konec roku. Ano, končí
již 15 rok druhého tisíciletí. Možná je načase si zrekapitulovat jak se u nás toto
nové tisíciletí vyvíjelo.
Když se podíváme na začátek tisíciletí v naší obci, vidíme čerstvě
dostavěný plynový řad, novou kořenovou čistírnu na Mořině a část kanalizace,
pamětníci si jistě vzpomínají na neutěšený stav obecních komunikací.
Obyvatelů je asi o 200 méně a nelíbí se nám, že v obci není vodovod, ve škole
pátá třída, ale i to, že se nemáme kde sejít. Není tu prostě velká hospoda se
sálem, autobusy nejezdí jak si představujeme, tedy není spojení na vlak a do
Prahy to autobusem trvá dlouho. Fotbalové hřiště je jediné místo na
volnočasové aktivity a není v utěšeném stavu. Baník Mořina hraje IV. třídu
fotbalové soutěže na mořinském hřišti společně se Sokolem Mořinka.
V Trněném Újezdu je pouze plynovod.
S novým tisíciletím jsou i velké naděje na změnu k lepšímu ve všech
potřebách našeho života, mnoho si slibujeme od Evropské Unie, kde žádáme o
členství, volnočasové aktivity se rozvíjejí, lidé se baví a snaží se spolupracovat a
tak nějak si rozumějí. Nevím, jak jste tuto dobu vnímali vy, ale mě připadala
velmi optimistická a měl jsem pocit, že nic a nikdo nebrání tomu, aby se naše
republika a s ní i naše obce a města rozvíjely, aby poskytovaly obyvatelům
důstojné bydlení se všemi výhodami, které může poskytnout rozvinutý
středoevropský stát ve druhém tisíciletí. Od té doby se mnoho změnilo, vyřešili
jsme za přispění různých dotací od Evropské unie i od státu hlavně inženýrské
sítě, máme kanalizaci a vodovod i v tak malém sídle jako je Trněný Újezd,
máme částečně opravené místní komunikace, máme umělé hřiště, řešíme
vzhled obce, atd… ale to co mi nějak chybí, co mám pocit, že se nám někam
ztratilo je právě ten optimismus a snaha vytvářet lepší stát a život v něm, jak
mezi politiky, tak i mezi obyvateli samotnými. Nemusím chodit daleko, večer si
pustím televizi a zjistím, že nejzajímavější zprávy dne jsou černá kronika, která
celebrita udělala ostudu, popřípadě kdo, kde, co ukradl nebo zpronevěřil. Mám
pocit, že všude okolo mě je něco špatně, že každý každého se snaží nějak
podvést nebo mu jinak uškodit a nedá se s tím nic dělat. Že každý se musí
postarat sám o sebe, aby se měl dobře, hlavně aby se měl dobře on sám.
Nemohu se ubránit přesvědčení, že to už tady jednou bylo, na konci
osmdesátých let minulého století kdy stát přestával plnit svoji hlavní funkci, o
to aby se občané cítili spokojeně a bezpečně a věděli, že stát je od toho aby se
o ně postaral, proto také státy před mnoha lety vznikly. Z mého pohledu se stát

stává skupinou úřadů a politiků, kteří řeší úplně jiné problémy, než je
spokojenost obyvatel. Připomíná mi to nadčasovou pohádku, kde se ptají ševce,
jestli zaplatil daně na příští rok a nakonec král slíbí, co už slíbil a odvolá, co už
odvolal. Není potom divu, že na starost o státní záležitosti není čas. Když toto
všechno shrnu, stává se téměř samozřejmostí, že lidé k sobě začínají být
podezřívaví a stahují se do sebe, nevěří si navzájem a to si myslím, že je špatně.
Dříve platilo čestné slovo, dnes musíme mít mnohastránkovou smlouvu a je to
stejně kolikrát k ničemu. Výsledkem rekapitulace posledních 15 let mi tedy
vychází, že po materiální stránce jsme si možná polepšili, ale po stránce morální
ne, právě naopak, o mezilidských vztazích nemluvě. Chtěl bych tedy před
nadcházejícími Vánočními svátky požádat občany, aby věnovali trochu více času
společenským akcím a zábavě se svými blízkými než sledování černé kroniky.
Hlavně bych to doporučil našim politikům, třeba pak přijdou na jiné myšlenky a
uvědomí si, že jsou také lidé. Bude to pro nás možná lepší.
Na závěr bych chtěl jménem svým a jménem zastupitelů obce popřát
všem příjemné prožití Vánočních svátků, příjemné oslavy Nového Roku hodně
zdraví a spokojenosti v roce 2016.
Vojtěch Štička, starosta
_______________________________________________________________

Poplatky se od 1.1.2016 zvýší
Jak jsem již v některém z předchozích čísel Kurýra informoval, čeká nás
z důvodu modernizace ČOV Mořina od 1.1.2016 zvýšení ceny stočného na 35,Kč za 1 m3. Ti kdo využívají platby paušální budou od 1.1.2016 platit nerozdílně
za 36 m3 spotřebovaných za rok, tedy 1260,- Kč za rok a osobu.
Důvod proč je stočné vyšší je tento: Provoz moderní ČOV, která splňuje
normy na čištění odpadní vody je výrazně dražší než provoz ČOV kořenové,
která dle dnešních měřítek odpadní vodu téměř nečistí. Tento provoz je dražší
hlavně proto, že je k čištění třeba elektrický proud. Počítáme, že ročně se bude
platba za elektriku na ČOV pohybovat okolo 150 000,- Kč, dále musíme platit za
služby typu odvoz hrubých nečistot a písku, odbornou firmu, která nám
zabezpečuje technický dozor nad poměrně složitým mechanizmem čištění,
nepřetržitou pohotovost v případě havárie, automatický přenos dat na
pohotovost v případě poruchy atd. což nás stojí 175 000,- Kč za rok. Další
náklady jsou mzdy našeho zaměstnance a náklady spojené s provozem,
čištěním a opravami kanalizačního potrubí což za rok činí přibližně 138 000,- Kč.
Provoz kanalizace také spadá do ceny stočného. Poslední a nejvyšší částkou ve
výši 325 000,- Kč, která se započítává do ceny stočného je rezerva na opravy a
obnovu kanalizace a čistírny v dalších letech, tato částka je daná zákonem a je
třeba ji započítat do stočného z toho důvodu, že životnost kanalizačního řadu a
čistírny někdy končí a je třeba, aby obec jako dobrý hospodář měla našetřené
prostředky na jejich obnovení, nebo modernizaci, nedá se do budoucna počítat,

že by stát, nebo Evropská unie neustále výstavbu těchto zařízení dotovali a
nikdo určitě nechce, abychom odpadní vody opět vypouštěli do potoka.
Všimněte se, že tato částka je nejyšší ze všech. Kalkulace stočného se bude ze
zákona upravovat každý rok, dle skutečnosti roku minulého. Jelikož jsme celý
rok novou ČOV neprovozovali, nelze s jistotou říci, zda bude cena v roce 2017
stejná, vyšší nebo nižší.
Pro představu uvádím výši stočného v okolních obcích v roce 2015:
Vysoký Újezd – 36,60 Kč
Bubovice – 40,50 Kč
Karlštejn – 38,70 Kč
Loděnice – 55,40 Kč
Srbsko – 49,40 Kč
Chtěl bych na závěr podotknout, že výše stočného pro Mořinu je stejné,
jako pro Trněný Újezd, ač je skutečné stočné v Trněném Újezdu vyšší.
Poplatek za služby spojené s užíváním hrobu v období 2016 – 2020 činí
200,- Kč jednorázově. Dle evidence obec vynaloží na údržbu hřbitova 8 00,- za
rok a máme 195 hrobů.
Výši poplatků a způsob jejich placení v roce 2016 najdete na stránkách
obce www.morina.cz a nebo vám rádi poskytnou informace zaměstnanci
Obecního úřadu.
Vojtěch Štička
___________________________________________________________________________

Přehled poplatků na rok 2016
Odpad – 600,- Kč/ osoba
Sleva: 50,- Kč osoba nad 70 let a děti do 6 let
Lze zaplatit hotově na OÚ nebo na účet č. 4925131/0100 v.s. 6 + číslo popisné
(např. 6081 Obecní úřad má č.p. 81) platí pro obyvatele Mořiny pro obyvatele
Trněného Újezdu je v.s. 16+ číslo popisné
Stočné – 1260,- Kč/osoba paušál (studna)
35,-Kč/m3 ze spotřeby vodného pro ty, co používají pouze obecní
vodovod (dle vyúčtování od společnosti Aquaconsult s.r.o.)
Lze zaplatit hotově na OÚ nebo na účet č. 4925131/0100 v.s. 8 + číslo popisné
(např. 8081 Obecní úřad má č.p. 81) platí pro obyvatele Mořiny pro obyvatele
Trněného Újezdu je v.s. 18+ číslo popisné
Pes

První pes 30,- Kč
Druhý pes 50,- Kč

Třetí pes 50,- Kč
Čtvrtý pes 100,- Kč
Pátý a další 500,- Kč
Lze zaplatit hotově na OÚ nebo na účet č. 4925131/0100 v.s. 7 + číslo popisné
(např. 7081 Obecní úřad má č.p. 81) platí pro obyvatele Mořiny pro obyvatele
Trněného Újezdu je v.s. 17+ číslo popisné
Poplatek za hrobové místo
Hrob 200,-Kč/5let
Lze zaplatit na OÚ nebo na účet č. 4925131/0100 v.s. hřbitov 1 + číslo hrobu
(např. hrob. č 11 v.s.111). Urnový háj 2 + číslo hrobu.
Poplatky jsou splatné nejdéle do konce září 2016.

Do života vítáme
Petr Pesl
Alžběta Holovská
Nela Šináglová
Valdemar Šiman
Jozef Alex Dzurov

4.10.2015
23.10.2015
23.11.2015
24.11.2015
2.12.2015

Přejeme jim, aby ve zdraví vyrůstali k radosti svých rodičů !!

Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti za 4 Q 2015
Luděk Franc, Mořina 195
Jaroslav Vlasák, Mořina 150
Marta Řeřichová, Mořina 90
Anna Hůlová, Mořina 168
Vladimír Čipera, Mořina 37
Jitka Dočkalová, Mořina 183

60 let
65 let
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

Pár slov ze školy
Opět na konci roku sedám k počítači. Tentokrát ale ne se starostí, co
napsat, aby to nebylo stejné jako loni. Vzhledem k tomu, že letos jsem byl
naprosto bez nápadu, požádal jsem některé své kolegyně, aby se na vánočním
článku ze školy podílely také ony. Nebyly z toho sice nadšené, ale protože mají
rozum a vědí, že odporovat řediteli se nevyplácí, nakonec o škole něco napsaly.
Možná to není úplně vánoční téma, ale zase o naší škole a školce napsaly
spoustu dobrého, což mně naopak nikdy moc nešlo. Zbývá mi tedy už jen těch
pár slov, která jako ředitel školy musím napsat sám. A přiznávám, že tato
povinnost je mi velice příjemná.

Především bych rád poděkoval všem, kteří s naší školou spolupracují a
v letošním ne právě jednoduchém roce ji jakkoli podpořili. Tradičně například
pan Vladislav Stíbal, který občas „zapomene“ fakturovat některé truhlářské
práce, paní Pavlína Moravcová, která už několik let pravidelně přispívá
k mikulášské nadílce ve škole i ve školce, nebo chlapi ze zámečnické dílny
mořinských lomů, kteří ochotně fungují jako pohotovostní jednotka, když je ve
škole něco potřeba řešit „nejpozději ihned“.

Jsem rád, že po delší době mám možnost poděkovat za sponzoring i
dvěma firmám. První jsou Lomy Mořina spol. s r.o., jejíž jednatelé schválili
finanční příspěvek nezanedbatelnou částkou. Druhá je příbramská tiskárna PB
tisk. Ta školu dlouhodobě zdarma zásobuje kancelářským papírem, kterého na
pracovní listy a podobné záležitosti spotřebujeme opravdu hodně. Poněkud
zvláštním sponzorem je pan Pavel Sahulka. Ten jako zastupitel obce z osobních
důvodů nemůže být pravidelně přítomen na zasedání zastupitelstva, proto se
své odměny zastupitele vzdal ve prospěch školy. Jistě, nejde o částku, která by
nějak výrazně ovlivnila rozpočet, ale kdyby se tak chovali všichni naši volení
zástupci, možná by se tím snadno vyřešil nedostatek financí v českém školství.
Všem, ať s naší školou mají či nemají něco společného, bych rád popřál
klidné Vánoce plné pohody a do nového roku, ať je lepší, než ten uplynulý.
Mgr. Petr Sodomka, ředitel ZŠ a MŠ Mořina

… ze školy podruhé …
Když mne pan ředitel požádal, abych napsala článek o škole do
Mořinského kurýra, netušila jsem vůbec, jak jej pojmout a kde začít. Nakonec

jsem se rozhodla nedělat z komára velblouda a podělit se se čtenáři o své
zážitky a názory. Když jsem nastoupila do školy jako učitelka, předpokládala
jsem, že se bude jednat jen o dočasné zaměstnání, dokud se neobjeví jiná
pracovní příležitost blíže mého bydliště. Ta se mi nakonec opravdu naskytla, já

už jsem ji ovšem nevyužila. Mořinská škola mi svým způsobem přirostla k srdci
a opustit ji nehodlám. Také jsem se obávala spojených ročníků na prvním
stupni. Z neznámého důvodu jsem se bála nekvalitní výuky a nedostatku času
na jednotlivé ročníky. Opak je ale pravdou! Zjistila jsem, že díky malému počtu
dětí v jednotlivých třídách, má vyučující hodně prostoru pro individuální přístup
ke všem žákům. A v případě mořinské školy je výuka, díky vynikajícím
pedagogům, na vysoké úrovni, jak mi potvrdila i inspekce, které naši školu v
loňském školním roce navštívila. Celkově mám z práce na naší škole výborné
pocity a to především díky všem místním zaměstnancům. Stejně tak to vnímají i
děti a to je pro mne to nejdůležitější. Jedinou nevýhodu mořinské školy spatřuji
v absenci tělocvičny. Je škoda, že naši žáci nemají prostor, kde by mohli trávit
nejen hodiny tělesné výchovy. Věřím, že se tento nedostatek již brzy odstraní.
To je asi tak vše, co mi leží na srdci a co jsem občanům Mořiny chtěla sdělit.
Kateřina Kaucká, učitelka ZŠ

Mateřská škola nejen v čase adventním.
Zamýšlím se v čase adventním ruku v ruce s odcházejícím letošním rokem nad
smyslem mého dosavadního počínání v mořinské mateřské škole. Dovolte mi,
prosím, zasněnou chvilku sdílet s vámi…
Druhým rokem zodpovídám za stabilitu, výkon a dobré jméno mateřské školy,
zejména však za
spokojenost
a
pohodu
našich
nejmenších
„školáčků“
a
samozřejmě i jejich
rodičů. Ráda se
s vámi podělím o
svá
dosavadní
poznání a dojmy.
Zejména
v posledních dvou
letech
základní
škola i „mateřinka“
prochází
dynamickými
zvraty,
které
kladou značné nároky na všechny zúčastněné. Zasáhly nás situace smutné, takřka
paralyzující tým školy a zásadně měnící pedagogické obsazení, změny v přerozdělení

kompetencí a obsazení pozic. Také budova školy a školky prošla rozsáhlejší stavební
úpravou, která řešila nedostatky v izolaci základů a zdiva, takže se nám od září lépe
dýchá. Máme „sluníčkově „ vymalováno a všechno září a voní čistotou. Odměnou za
pekelnou dřinu v přípravném týdnu nám byly první reakce malých předškoláčků a
jejich rodičů, kteří si změn ihned povšimli a také je patřičně ohodnotili.
Další a neméně podstatnou změnou pro nás všechny je celostátně probíhající
integrace a inkluze dětí zdravotně postižených do běžného typu škol. Tato značně
medializovaná a kontroverzní skutečnost klade vysoké nároky na připravenost
pedagogů, vyžaduje zorientování se ve speciální pedagogice a absolvování dalšího
studia učitelů, mění opět nároky na personální obsazení školy a její finanční stabilitu.
(Tady vážně nezávidím panu řediteli…). Ale podařilo se a chlubíme se, protože
v mateřské škole pracuje v pozici paní učitelky a současně i asistentky pedagoga
speciální pedagožka Mgr.Andrea Parkanová. Mateřská škola je plně kvalifikovaně
obsazená, s radostí konstatuji, že máme zpět i naši milou paní učitelku Lenku
Třešňákovou, DiS.( Prozradila mi, že tady je to nejlepší…).
Další potěšující zprávou je výsledek hloubkové a následné školní inspekce. Vysoce
byla hodnocena úroveň vzdělávání v mateřské škole, přístup a profesionalita
pedagogů, spokojenost dětí a takřka rodinná atmosféra ve třídách. Tady jsme obstáli
bez ztráty kytičky…
Co se nám daří?:
Žít v souladu s přírodou, poznávat její zákonitosti, využívat jejich darů, ale také
jich nezneužívat. Chránit a pečovat o vše krásné kolem nás, živé i neživé, umět opravit
, co se pokazilo, a vypořádat se se zlem.
Udělat si školičku ještě krásnější, tvoříme a zdobíme. Také se učíme chránit
zdraví své i kamarádů, pomáhat si navzájem.
Pomáhají nám i dospěláci „ odjinud“. A tak jsme besedovali s dravými ptáky,
požárníky, užíváme si divadel a tvořivých dílniček, jezdili jsme bruslit, plavat, za koníky
na farmu. Udržujeme tradice a slavnosti: michaelskou, svatomartinskou, vánoční,
tříkrálovou, včeličkovou jarní, velikonoční a prázdninovou. Také vyháníme zimu a
topíme Mořenu, koncertujeme o vánocích před kostelem, pořádáme masopustní rej.
Tohle všechno přece budeme potřebovat znát a umět i ve velké škole!
A proč jsme trochu smutní?
Protože máme smutnou školičkovou zahrádku, kde trávíme mnoho času.
Potřebovali bychom ji vylepšit. Pěstujeme tady bylinky, krmíme ptáčky, vaříme a
pečeme na pískovišti, vyrobili jsme svépomocí hmyzí hotel, zasadili keře. Na jaře nás
zde čeká moře práce, tentokrát větší úpravy. Kdyby nám chtěl někdo pomáhat,
vezmeme ho rádi do party!! A tak nám držte palce, ať se dílo daří!

Děkuji, pokud jste jen trochu sdíleli i vy…
Přejeme všem krásné a pohodové vánoce a lepší nový rok v plném zdraví.
Za všechny školáčky a zaměstnance mateřské školy
Zuzana Kolářová, vedoucí učitelka MŠ

Součástí tohoto blahopřání k Vánočním svátkům a Novému roku ,
je i tato pozvánka na návštěvu internetových stránek ROMANA VÁPENÍKA.
Adresa: http://roman-vapenik-fotograf.webnode.cz

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@quick.cz, fax: 257721597, nebo redaktor Karel Fous kfous@seznam.cz, Bára Albrechtová,
Mořina 160 , 267 17, bezhouse@seznam.cz, v Trněném Újezdě možno předat p. Jaromíru Nedbalovi
nedbal.jaromir@seznam.cz

Obec Mořina
pořádá

v sobotu 30.1.2016 v Kulturním domě Zadní Třebaň

Začátek v 19:00

Vstupné na ples – 150 Kč Vstupenky možno zakoupit či zamluvit na
OÚ Mořina, tel: 257721597

Doprava autobusem – odjezd z Mořiny

(zast. U Smetanů) v 18:30 - hraje skupina INDEX

