MOŘINSKÝ
KURÝR
Číslo 69 / 2016

Mořinský kurýr – informační neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina, vydávané jako občasník pro všechny občany
Mořiny, Trněného Újezdu, 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 8.12.2016 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mořina
Počet přítomných zastupitelů: 10
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Úpravu smlouvy na pronájem zahrádek
- Informaci o objednání měření školní budovy termokamerou
- Informaci o schůzce majitelů pozemků v Trněném Újezdu s SPÚ ohledně pozemkové úpravy
- Informaci o řešení černé stavby na obecním pozemku č.p.506/1 v k.ú. Mořina
- Informaci o situaci kolem lomu Nový Čížovec, PVZ nehodlá zaplatit fakturu obce a přestala
komunikovat
- Žádost majitelů nemovitostí u hřiště o rozšíření kanalizace a vodovodu
- Proběhly dílčí opravy některých cest v obcích, další ještě proběhnou do konce roku
- Informaci o probíhajících úpravách hospůdky v Trněném Újezdu
- Informaci o výstavbě stání na kontejner na biologický odpad
- Informaci o zpívání u kostela, které proběhne ve čtvrtek 22.12.2016 od 18.00hod.
- Informaci o zabudování osvětlení k autobusovým zastávkám
- Informaci o poptávce zatím 2 firem na výměnu svítidel veřejného osvětlení
- Informaci o problematice dotací na školu
- Zápis ze schůze spolku „Za Trněný Újezd krásnější“ a starostův komentář k jednotlivým
bodům
schvaluje :
-

-

Program dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce
Rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný v paragrafovém znění,
ve výši 10.739.000,-Kč
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-6018605/001
s jednorázovou úhradou 1.210,-Kč vč. DPH – montáž el. vedení
u č.p.172
Zvýšení dotace obce Baníku Mořina z.s. o 5.000,-Kč kvůli nákupu
hráčů
Návrh usnesení z tohoto zastupitelstva
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neschvaluje:
rozhoduje:
ukládá :
- Starostovi nechat zpracovat rozpočet na rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě u hřiště
- Starostovi rozeslat zastupitelům Projekt „Bezpečně po Mořině“
- Dořešit stav nových cest na školní zahradu, zatím jsou nefunkční
- Rozeslat zastupitelům Projekt na autobusové zastávky, řešit urychlenou výstavbu místní
zastávky „U Bambousku“ a vyhlásit co nejdříve výběrové řízení na ostatní zastávky
- Jednat s poptanými firmami o zapůjčení nových typů svítidel veřejného osvětlení
k vyzkoušení, nejlépe do konce roku 2016
- Rozeslat zastupitelům projekt na opravu rybníka v Trněném Újezdu, konečnou verzi projektu
na rekultivaci Čížovce a návrhy dětských hřišť
- Objednat zástěny ke kontejnerům na odpad do Trněného Újezdu
- Starostovi zařídit úklid listí v Trněném Újezdu
- Starostovi poptat na Středočeském kraji opravu státní komunikace v Mořině a Trněném
Újezdu
- Zařídit cenovou nabídku na novou autobusovou zastávku „U Pěchotů“ u ZD Mořina
pověřuje:

stanovuje :
- Termín příštího zasedání na 12.1.2017 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Mořina
Vojtěch Štička, starosta

Karel Fous, místostarosta
Elektronicky vyvěšeno na - http://www.morina.cz/

_____________________
Vážení spoluobčané,
a jsou tady opět Vánoce, příroda sice sněhem šetří , ale to ještě neznamená, že Svátky
nebudou bílé, děti by byly určitě rády. Při zpívání před kostelem, které bude ve čtvrtek
22.12. od 18 hodin by sníh také slušel, ale to neovlivníme. Nebudete tomu možná věřit, ale
letos je již 11-té zpívání před kostelem. Vzpomínám si, jak jsem při prvním zpívání říkal, že
doufám, že se stane zpívání v kostele tradicí. Stalo se tak, s tím rozdílem, že se už nezpívá
v kostele, ale před ním, protože se do kostela děti a diváci nevejdou.
Letošní rok se nesl v duchu vyhodnocování staveb, které v obci proběhly, tedy
intenzifikace ČOV a zeleně v obci a příprav na další investiční akce, jako například zateplení
bytových domů, rozšíření kanalizace, výstavba a rekonstrukce dětských hřišť a výstavba
komunikací. Stále se opakující problém je s půdní vestavbou ve škole, kterou nám nikdo
nechce dotovat, ale doufám, že se i toto vyřeší. V Trněném Újezdu byly opraveny všechny
povrchy komunikací zničené stavbou vodovodu a kanalizace. Vybudovala se zastávka
autobusu na roblínské křižovatce atd. Všeobecně by se dalo říci, že neproběhla žádná velká
akce, ale spíše menší na základě žádostí obyvatel.
Kvalita života na vesnici se však neodvíjí pouze od jejího vybavení, ale i od způsobu
života obyvatel a možností využití volného času, to by obec podporovat měla. Bohužel
nemáme dosud žádný objekt, kde by se mohli pořádat různé kulturní a sportovní akce, ale
alespoň obec podporuje činnost zájmových sdružení a spolků, ať to jsou např. zahrádkáři,
sportovci, senioři, skauti nebo i jezdecká stáj. Těm všem bych chtěl zde poděkovat za jejich
činnost, protože zlepšuje způsob života obyvatel v obci a využití jejich volného času. Trochu
mě jen mrzí, že už nemáme fotbalovou přípravku, ale tu už nemají téměř nikde, taková je
doba. Je jen na nás jak budeme my a naše děti trávit svůj volný čas. A nejen volný čas.
Myslím, že různá politická rozhodnutí v naší republice plynou z nezájmu obyvatel o
veřejné záležitosti a dění jak u nás, tak i ve světě, není se pak co divit, že někteří politici se
nechovají jako správní hospodáři vzhledem k naší vlasti, ale jako správní hospodáři
vzhledem k sobě.
Ale vraťme se zpět k vůni vánočního cukroví, kaprovi ve vaně a ozdobenému vánočnímu
stromečku. Užijme si Vánoc, odpočiňme si a připravme se na každodenní starosti roku 2017.
Všem Vám přeji jménem zastupitelů obce i svým jménem příjemné prožití Vánočních svátků,
ďábelské oslavy Silvestra a hodně zdraví a úspěchů v následujícím roce.

Vojtěch Štička, starosta obce

Do života jsme letos přivítali:
Tomáše Ryvolu
Lukáše Krátkého
Rozárii Pokornou
Malvínu Tomsovou
Lucii Novotnou
Benedikta Hrona

Tomáše Reitera
Matěje Šídu
Adélu
Cajthamlovou
Martinu Švarcovou
Filipa Ryšavého

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

Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti za 1Q 2016

Jubilanti za 3 Q 2016

Macourková Jiřina
Charvátová Irena
Koza Václav
Matějovský Josef
Polívková Blažena
Cafourková Helena

Tuma Adolf
Cajthaml Jaroslav
Joukl Jan
Severínová Věra
Hančl Lubomír
Vlasáková Eva
Čámská Růžena
Kšánová Jiřina

Jubilanti za 2 Q 2016
Nováková Jana
Hálová Tamara
Šimanová Jarmila
Smetana Rudolf
Barnášová Danuše
Merhulíková Hana
Matoušek Josef

Jubilanti za 4 Q 2016
Milner Jiří
Lukášová Júlia
Klouček Jan
Řeřicha František
Bláha Václav
Cajthamlová Irena
Brabec František
Pokorný Jeroným
Miklášová Alena

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

ZŠ a MŠ Mořina

Několik vět ze školy a poděkování sponzorům
Hned v nadpisu jsem udělal chybu. Správně by se tenhle článek měl jmenovat
obráceně, tedy „Poděkování sponzorům a několik vět ze školy“. Protože poděkovat se sluší
za všeho nejdřív. Navíc v dnešní době stát malé vesnické školy, jako je ta naše, zrovna
neprotěžuje a naopak převládají tendence takové školy rušit a výchovu a vzdělávání
přesunout do městských „velkovýkrmen“. A i když hlavní zátěž při financování školy stále leží
na zřizovateli, tedy obci, je sponzoring, ať se nám to třeba nelíbí, čím dál důležitější.
Proto bych zde rád poděkoval všem, kteří se nějakým způsobem na sponzoringu
mořinské školy podíleli. Je pro mě potěšením opět zde zmínit nejen LOMY MOŘINA, které
přispěly nezanedbatelnou finanční částkou, ale také další drobné sponzory. Vladislava Stíbala
a Jiřího Mařánka, kteří už tradičně dělají drobné truhlářské práce pro školu i školku a

poměrně často je „zapomínají“ fakturovat, Ondřeje Voštu, který do školy kromě péče o naše
počítače občas přinese „jen tak“ tonery do tiskáren nebo kancelářské papíry, nebo Karla
Landu, který nás už tradičně zásobuje velice zajímavými a dětmi oceňovanými odměnami na
lyžařský a cyklistický kurz i jiné akce. Stejně tak si poděkování zaslouží i David Barchánek za
dodávku kancelářského papíru, Dagmar Landová za ovoce na ochutnávku a materiál pro
podzimní výzdobu školy, Veronika Trochová, která zajistila zajímavou slevu na knihy pro naše
děti, Zuzana Nedbalová a její bělouš Gajaty ze stáje Kamerun, kteří už několikátý rok vždy 11.
listopadu mrznou za naší školou jako Martin na bílém koni, nebo třeba Daniel Machala a
personál restaurace Pod Dračí skálou, kde naše děti na konci cyklistického výletu několikrát
na účet podniku zachránili před smrtí žízní a vyčerpáním.
Není v mých silách ani v možnostech Kurýra zde vyjmenovat všechny, kdo podporují
naši školu, ať materiálně, nebo třeba svou neméně důležitou morální podporou. Poděkování
si však zaslouží všichni, kdo jsou rádi a oceňují, že se nám v dnešní uspěchané a komerční
době alespoň do určité míry daří zachovávat a dětem vštěpovat tradiční hodnoty.
Je advent a předvánoční běsnění je v plném proudu. Na balkónech, střechách a
zahradách se pasou světelní sobi a více či méně nevkusní Santa Clausové na nás dotírají
z kdejaké výlohy a z hal nákupních center. Nemůžu si pomoct, ale já osobně toho chlapa
nesnáším podobně, jako jsem za socialismu nesnášel Dědu Mráze. Jediný rozdíl mezi nimi je
ten, že jeden nám byl vnucován z důvodů ideologických a druhého nám vnucují obchodníci.
Jenže k nám patří Ježíšek. Ježíšek, kterého nikdo nesmí vidět, aby ho při nadělování
nevyplašil, a je proto obestřen tajemstvím, tvořícím pro nás od dětství důležitou část
nenapodobitelného kouzla Vánoc. Těch Vánoc, které jsou pro nás dodnes svátky klidu, míru,
lásky a pokoje.
„Ahoj, lásko, rád tě vidím. Už je to dávno...“, zpíval kdysi americký zpěvák Conway
Twitty ve své písni Hello, darling. Rozhodně to není žádná vánoční píseň, ale její text je o
promarněném vztahu a o tom, co nejde vrátit zpět. A je snad symbolické, že při psaní tohoto
článku mě právě tahle písnička napadla. Všichni bychom si totiž nejen o Vánocích měli
uvědomit, že chvíle, které jsme nestrávili se svými blízkými nebo se svými láskami, už nám
nikdy nikdo nevrátí, a slova, která jsme jim neřekli, už jim možná nikdy nebudeme mít
možnost říct. A že to NIKDY může být z nejrůznějších důvodů konečné a definitivní.
Takže jestli teď máte někde poblíž nějakou blízkou bytost, svoji lásku, rodiče,
sourozence, děti, prostě někoho, koho máte rádi, jděte a řekněte jim to. No ano, teď hned!
No šup šup, dočtete si to později! A jestli ta bytost právě není na dosah, zavolejte jí. Nebo se
za ní vypravte, když ne hned, tak nejpozději zítra. A nebojte se, určitě tím nic nezkazíte.
Přeju vám krásné Vánoce plné lásky.
Petr Sodomka, ředitel ZŠ a MŠ Mořina

Pár postřehů z letošní
školy v přírodě – Horácko,
17.-24.6.2016
Děti ze ZŠ Mořina i letos
vyrazily na tradiční předprázdninovou cyklistickou Školu
v přírodě, tradičně do penzionu
Horácko na Vysočině. Celý týden si
tu užívaly zdravého vzduchu, cyklovýletů mezi zdejšími lesy a rybníky,
ale i dobrodružné hry v lese, táborák s opékáním buřtů, stezku odvahy, ba i nepostradatelnou diskotéku. Přinášíme Vám z této akce pár

Pan ředitel se snaží žáky proměnit kouzelnou
hůlkou v žabáky – neúspěšně …

obrázků . Všem se to líbilo, všichni si to náramně užili a i díky skvělé práci učitelského
sboru se všichni ve zdraví vrátili domů, aby stihli vysvědčení …
Zastávka na výletě pod křídly místního orla

Pan ředitel a strašně nebezpečný slepýš …

Zábava v lanovém parku

Pozvánka na letošní

„Zpívání u kostela“

Srdečně zveme všechny občany i občánky našich obcí k tradičnímu předvánočnímu setkání u
stromečku před
naším kostelem Sv.
Stanislava, ku zpěvu i
poslechu vánočních
koled v podání dětí a
učitelského sboru ZŠ
a MŠ Mořina.
Čtvrtek, 22.prosince,
začátek jako vždy
v 18:00.
www.zsmorina.cz

Junák-český skaut z.s. - 8. středisko „Plantážníci“ Mořina
Oddíly Mořina, Mezouň a Tachlovice

Ohlédnutí za rokem 2016 – a vánoční přání od
skautů
Zase jeden rok plný akcí je za námi – a děti z našich oddílů rozhodně
nemohou říci, že by se během tohoto roku nudily. Opět jsme stihli
absolvovat řadu tradičních i výjimečných akcí, výletů a výprav, vylezli jsme
na několik dosud „nedobytých“ vyšších i nižších kopců, naše řady rozšířilo
dosti nováčků a naštěstí nás nikdo neopustil. Takže rok to byl dobrý, v konečném souhrnu…

Jako každoročně, i letos naše činnost vyvrcholila letním táborem (i proto skauti, jako
takový zvláštní lidský druh, nepočítají čas jako ostatní – ale po svém - mají totiž jen dvě části
roku : „Před táborem“ a „Po táboře“ ).Letošní tábor byl trochu komplikovaný (o tom se
trochu podrobněji rozepisuji v článku níže), ale hlavně vzhledem k nasazení vedoucích i
podpůrného týmu a skvělému programu proběhl bez úrazů a většina dětí si z něj určitě
odnesla spoustu nových zkušeností, znalostí a zážitků. V celotáborové hře s názvem „Stroj
času“ cestovaly ze svého světa po apokalypse do různých historických období a zachraňovaly
z nich umělecké předměty a jiné artefakty, důležité pro lidskou civilizaci. Počasí nás letos
potrápilo jen středně, ale i to patří k letním táborům – jejich účastníci se domů vrací
otužilejší a zocelenější, jen tak nějaký déšť, bouřka či naopak sluneční úpal je už nepřekvapí,
ani nevyděsí.

Chtěl bych využít této příležitosti ke dvěma díkům a jednomu přání. Za prvé bych
chtěl poděkovat všem vedoucím a členům střediska, kteří svůj čas věnují celoroční obětavé
práci s dětmi a tvoří tak hlavní páteř naší činnosti. Druhé poděkování patří Obecnímu
zastupitelstvu obce Mořina i zastupitelstvům ostatních obcí, kde působíme – za podporu,
díky níž můžeme i v dnešní složité době pracovat s dětmi v rozumném zázemí.
A nakonec to přání – chtěl bych za všechny skauty a skautky popřát všem lidem dobré vůle
klidné prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku 2017. Snad nás příjemně překvapí a
bude lepší a méně hektický, než ten letošní.
Karel Fous

…ještě pár slov ze skautského střediska – a prosba.
Jak už jsem se zmiňoval v článku výše o naší činnosti, letošní letní
tábor našeho střediska neproběhl tak úplně bez komplikací. Jak někteří
z vás jistě vědí, celá léta jezdíme na tábory do okolí obce Stará Huť u
Dobříše, v podhůří Brdů. Letos poprvé se nám stala nepříjemná věc –
nejmenovaná majitelka lesů (v restituci dostala zpět polovinu Brdů,
Křivoklátských lesů apod.) nám tři týdny před začátkem tábora zakázala
tábořit v sousedství jejích lesů. Údajně proto, že „děti do lesa nepatří“ a protože „plaší zvěř a
lovci nemají co lovit“. Ty důvody jsou samozřejmě vedlejší (a postihlo to i spoustu dalších
táborů v této oblasti), našim vedoucím to připravilo horké chvilky - narychlo najít nové místo
pro tábor, které by nesousedilo s pozemky této restituentky. Nakonec nás zachránil vstřícný
přístup obce Mokrovraty (ještě jednou díky paní starostce a panu místostarostovi!), kde nám
umožnili udělat tábor na louce u osady Porostliny. Máme od nich příslib, že za rok se
můžeme znovu ozvat, ale …. To je to pověstné ALE.
Tábor našeho střediska, to je každoročně cca 70 – 90 lidí, dětí a dospělých, dva až tři
týdny na louce pod širým nebem. První týden se tábor staví a připravuje, čili se tam pohybuje
tým dospělých a větších dětí, postaví se stany a zázemí, připraví se celotáborová hra. Druhý
týden přijedou děti a dva týdny tu probíhá čilý táborový život. Poslední víkend se tábor zase
zbourá, naloží na dva náklaďáky a zbyde po nás opět čistá louka… Je jasné, že taková
táborová louka musí mít určité atributy, aby se vše toto povedlo a děti si tábor užily. Louka
by měla být dostatečně daleko od nejbližších lidských obydlí (ono 60 dětí prostě nebude dva
týdny úplně potichu), alespoň trochu rovná, v blízkosti musí být dostupný zdroj pitné vody
(my to řadu let řešíme za pomoci vlídných domorodců dovozem v naší cisterně), ideálně
možnost koupání – a kolem, či alespoň z většiny stran louky les. Když tohle sečteme, ve
výsledku vychází, že ideální místo na tábor se hledá těžce – a když oddíl takové místo má,
drží se ho, jak jen to jde. My jsme teď o řadu takových míst přišli – a proto nás čeká nelehký
úkol najít si tábořiště – alespoň trochu vyhovující našim potřebám – nové. Letošní táborová
louka nám sice „vytrhla trn z paty“, ale byla bohužel blízko chatové osady (a nedělalo to
dobrotu) a les kolem sice byl – ale mladý a neprostupný, čili nevhodný příliš na hry a pohyb
dětí.
Proto nás napadlo zapojit do tohoto našeho hledání i rodiče a prarodiče dětí, známé i
širší veřejnost – a obracíme se na Vás s prosbou – pokud byste někdo věděl o nějaké louce,
která by se hodila na třítýdenní letní táboření našich dětí, v rozumné vzdálenosti od Mořiny
(cca do 100 km), dejte nám prosím vědět. Jsme schopni a ochotni zaplatit i rozumný nájem.
Kontakt na vedoucí najdete na našich webových stránkách (www.plantaznici.cz), nebo
můžete přímo kontaktovat mne, jako vůdce střediska (kfous@seznam.cz, tel: 602 884 259) či
jednotlivé vedoucí oddílů ve vašich obcích. Předem děkujeme za každý tip a radu.
Za 8.středisko Junáka – Karel Fous

Baník Mořina v roce 2016
Rok 2016, dal by se rozdělit do dvou samostatných kapitol. Historický úspěch v první
polovině roku a následné vystřízlivění v podzimní části roku. Mužstvo po první polovině sezóny
2015/2016 chtělo navázat na dobré výkony a pokračovat ve spanilé jízdě III. třídy okresu Beroun.
První zápas jara se odehrál na horké půdě Lužců, kde náš tým bohužel prohrál 2:1, o
jediný gól zápasu se postaral Vladimír Zýka. Další zápas přivítal Baník „vedlejší“ Zadní Třebaň a již
v tomto zápase Baníkovci zvítězili 2:0 po gólech Jana Kubína a Maryana Matlyaka.
V dalším kole se náš tým utkal s favoritem soutěže Novým Jáchymovem. Byl to zápas
velmi pohledný, takticky a herně velmi zvládnutý, ale jak se říká ve starém rčení: „Fotbal je o chybách druhých.“
Bohužel po jedné z mála chyb Baník Mořina dostal góla, který se nakonec ukázal jako rozhodující. Avšak hráči
Baníku se nemuseli po zápase za nic stydět, na hřišti ten den nechali vše. Následující dva zápasy se vrátila
vítězná forma a Baník vyhrál (8:0 Nižbor B a 4:2 Zdice B).
V neděli 1. 5. 2016 se Baník Mořina utkal na domácím
hřišti v prestižním derby s Karlštejnem, který opanoval první
místo tabulky. Podzimní souboj obou týmů skončil lépe pro
Karlštejn, kdy vyhrál 3:1 (o jediný náš gól zápasu se postaral Lukáš
Jambor). Jarní zápas však nezačal pro náš tým úplně nejlépe a po
chybě domácího brankáře Jana Krátkého se dostali hosté do
vedení. Zápas byl velmi vyrovnaný a obě strany měli po několika
šancích, avšak ani jedna z nich neskončila v síti. Zápasu by slušela
spíše remíza, ale hosté si pohlídali svá zadní vrátka. Konečný
výsledek 0:1.
Následující týden vyjel Baník na půdu Cembritu Beroun a
zápas to byl ze strany Baníku velice nepovedený a zaslouženě
prohrál 2:0. Další zápas se odehrál na Mořině proti nepříjemně
hrající Svaté, ale Mořina si zápas pohlídala a zvítězila jasně 4:1 (branky: 2x Kubín Jan, 1x Kratochvíl David,
Tláskal Marek). Další zápas se odehrál v Hudlicích, kde náš tým remizoval 2:2, kdy Baník prohrával již 2:0, ale
nakonec dokázal díky Romanovi Kubínovi ml. a Maryanovi Matlyakovi vyrovnat a odvézt si tak alespoň bod.
Poslední čtyři zápasy se nesly na vlně vítězství. 29. 5. 2016 Chodouň, jasná výhra 7:0 (2x Kratochvíl
David, Matlyak Maryan, 1x Kubín Jan, Kubín Roman, Zýka Vladimír). Následující týden proběhlo prestižní derby
s Vysokým Újezdem a zápas se velice povedl. Velmi vyhrocené derby skončilo vítězstvím 3:1 pro naše barvy a o
branky se postarali Kubín Jan, Tláskal Marek a Matlyak Maryan. Vysokému Újezdu se tak vrátila porážka
z podzimní části soutěže. Poslední dva zápasy skončily jasnou výhrou Baníku. Zápas proti Srbsku, který se
nedostavil v plném počtu, skončil výhrou 4:0. Poslední zápas zajížděl Baník do Tmaně, která měla již jistotu
sestupu do IV. třídy. Mořina kontrolovala celý průběh zápasu a jasně vyhrála 4:1.
Baník Mořina tak po jarní části soutěže skončil na nádherném čtvrtém místě se skóre 71:32. Po
Karlštejnu druhá nejlepší obrana skupiny. Nejlepším střelcem týmu pro tuto sezónu se stal Jan Kubín
s devatenácti góly. V této části soutěže se musí vyzdvihnout nadprůměrná docházka na tréninkové jednotky,
kdy minimální počet účastníků dosahoval dvanácti lidí.
Následovala krátká letní
přestávka před novou sezónou.
Během této přestávky se rozhodlo, že
si Baník Mořina zahraje pohár OFS,
kdy mu byla následně vylosována
Zadní Třebaň. Bohužel letní přestávka
se podepsala pod slabší účastí na
tréninkových jednotkách a též hráče
trápila různá zranění, viz. dlouhodobá
absence Romana Kubína alias Eso.
První ostrý zápas se uskutečnil 21. 8.
2016 se Zadní Třebaní v pohárovém
klání. Tým Baníku nastupoval ve velmi
kombinované sestavě, kdy v bráně
nastoupil jinak hrající stoper Vladimír
Zýka. Po základní hrací době zápas skončil 1:1 a po penaltovém rozstřelu se radovala Zadní Třebaň.
Bohužel již první zápas se tým potýkal se slabší docházkou a začátek sezóny se dá považovat za jeden
z nejslabších za poslední léta Baníku. Za první čtyři kola Baník uhrál jen jeden jediný bod po remíze se Zadní
Třebaní (1:1), jinak tým utrpěl vcelku potupné porážky (5:1 Všeradice, 6:2 Nižbor B, 9:0 Nový Jáchymov).
Výsledkově se Baník „probudil“ v pátém kole proti Srbsku, kdy tým jasně vyhrál 6:1. Následující tři kola
Mořina jela na vlně vítězství, kdy si poradila s týmem Zdice B (2:0), Chodouň (4:0), Zdejcina (2:0).

Bohužel zápas 9. kola ukázal, čím tuto půlku sezóny tým Baníku trápí, zranění a absence. Tým přijel jen
s jedenácti hráči na půdu Vysokého Újezdu, avšak se zraněními nastupovali dva hráči základní jedenáctky a
domácí tým lehce vyhrál 8:1.
Výsledková ostuda z minulého týdne se smazala proti v té době prvnímu Cembritu Beroun. Hráči
předvedli nadstandardní výkon a porazili lídra tabulky 4:2 po brankách Kratochvíla Davida, Kubína Romana,
Zýky Vladimíra a Matlyaka Maryana.
Předposlední zápas odjížděl Baník Mořina na hřiště Svaté. Bohužel tým odehrál celý zápas v desíti
lidech, zprvu kvůli absenci jednoho z hráčů a následně díky zranění Tomáše Brože. I tak tým Baníku podal
hrdinný výkon a uhrál cennou remízu 2:2. Zápas byl též ovlivněn velmi špatným výkonem rozhodčího, který
nesmyslně nechával agresivní hru domácích bez trestu.
Poslední zápas tým Baníku odehrál na domácím hřišti proti nováčkovi z Chrustenic. Výhra to byla
vydřená (2:0 po brankách Tláskala Marka a Kubína Jana), avšak v tabulce velmi platná.
Suma sumárum podzimní části. Baník Mořina prozatím okupuje sedmé místo s dvaceti body se skóre
28:38. Nejlepším střelcem je prozatím Jan Kubín s devíti góly. Bohužel se tým musel potýkat během celého
podzimu s různými zraněními hráčů a absencemi hráčů. Během zimní přípravy bude muset tým doslova
máknout, aby se v této soutěži udržel, jelikož po sezóně bude probíhat reorganizace soutěží, kdy bude
sestupovat minimálně půlka týmů ze skupin III. tříd. Mančaftu se musí uzdravit zranění hráči a týmu by též
neuškodil příchod nových hráčů, kteří by zvýšili konkurenceschopnost a motivaci. Popřejme hodně úspěchu do
jarní části soutěže našemu týmu, Baník Mořina, aby se i do dalšího ročníku udržel v této soutěži a mohl tak
bojovat o postup do okresního přeboru.
Kontakt, info: www.tjbanik.cz

OPĚT SE OZÝVÁ KLUB SENIOREK MOŘINA
Stále se scházíme každé pondělní odpoledne, ale vzhledem k vyššímu věku nás ubývá.
V září nám jedna členka odešla do Domova důchodců. Tam jsme ji už byly i navštívit.
Chceme se zmínit i o tom, že jsme donesly již nepoužívané dioptrické brýle z našich rodin
a zaslaly je pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Zapojily jsme se do sbírky „Brýle pro Afriku“ a
balíček poslaly do Českých Budějovic. Sdružení Radambuk je pak pošle do Keni, kde mají
brýle hodnotu ročního platu a pomohou potřebným.
Těšíme se na další setkávání i společné akce Klubu v příštím roce.
Klub seniorek Mořina

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 redakce Karel Fous, Mořina 186, 267 17, kfous@seznam.cz, v Trněném Újezdě p.
Jaromír Nedbal, nedbal.jaromir@seznam.cz nebo p.Zuzana Nedbalová, zuzana.nedbalova@seznam.cz

