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Mořinský kurýr – informační apolitické 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 …
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Vážení spoluobčané,
ač se to nezdá, jsou tu opět Vánoce a Nový rok a s ním i čas se ohlédnout zpět,
jaký ten letošní rok vlastně byl. Rok 2017 se nesl ve znamení velkých politických změn
jak v České republice ale i ve světě. Proběhly volby prezidentů a vlád v Evropě, ale i u
nás. Doufám, že hlavně u nás se v průběhu příštího roku ztratí obavy z naší politické
slušnosti a ekonomické samostatnosti. Hned na začátku roku proběhne volba
prezidenta ČR a hlasování o důvěře vlády, tak uvidíme.
V naší obci se letošní rok 2017 nesl v duchu příprav a výstavby dětských hřišť,
jak na Mořině, kde je již hotové, ale i v Trněném Újezdu, kde začaly zemní práce.
Zastupitelé mají ještě v plánu zvelebit dětské hřiště v Mateřské škole a jestli zbydou
peníze, tak i postavit malé hřišťátko v parku pro naše nejmenší občánky i se svým
doprovodem. Také ve škole a školce proběhly během tohoto roku opravy. Byly
vyměněny 2 plynové kotle, ve školce kompletně zrenovováno elektrické vedení a
osvětlení. Škola a školní kuchyně s jídelnou jsou také nově osvětleny, protože staré
zářivkové osvětlení pamatuji ještě já, když jsem chodil do školy a opravdu
neodpovídalo dnešním normám. Zastupitelé vybrali jedny s nejlepších osvětlovacích
těles na trhu, tak uvidíme, jestli také tak dlouho vydrží. Když jsem u světla, byly také
vyměněny lampy veřejného osvětlení v Trněném Újezdu, kdy to bylo také zapotřebí,
protože to staré dosloužilo. Nové veřejné osvětlení svítí dle dnešních nároků na
světelnou hygienu, samo se v několika nočních cyklech stmívá, aby osvit nebyl tak
veliký. Celkově se dá říci, že při zanechání stávající hustoty lamp je v Trněném Újezdu
výrazně lépe vidět. Jak to tak bývá, někteří obyvatelé s tím nesouhlasí, ale těch je
naštěstí velmi málo.
Obec v letošním roce také buduje nové zastávky autobusu na Mořině, ty budou
celkově hotové až v lednu. Zastávky by měly být prvním krokem, k takzvané bezpečné
cestě po Mořině, která by měla obsahovat chodníky a přechody pro chodce. V celku
jde o to, aby chodec nemusel jít po hlavní silnici přes vesnici, ať už jde kamkoliv.
K autobusové dopravě chci ještě říci, že obec koná kroky k jejímu zjednodušení,
autobusy by měly stavět vždy ve všech zastávkách, ať jedou kamkoliv, ale toto není
zcela koordinátorem autobusové dopravy pochopeno. Pro autobusovou dopravu
byla také u čističky vyasfaltována otočka autobusů jak z důvodu zlepšení vzhledu a
kvality povrchu, ale i k omezení jeho prašnosti. Byly ještě opraveny některé
komunikace ale to je běh na delší dobu než budeme mít všechny silnice v pořádku.
Na závěr bych chtěl jako každý rok poděkovat všem, kteří se zapojují do různých
zájmových aktivit a společenského života v obci. V dnešní době je to v naší oblasti
poměrně vzácné a stojí za zmínku vyzdvihnout činnost klubu seniorů a Zahrádkářů,
kteří jsou velmi aktivní. Nemohu však vynechat ani myslivce kvůli pořádání Dětského
dne, TJ Baník Mořina za jejich umístění v tabulce 3. třídy fotbalové soutěže a Skauty
za jejich celoroční činnost včetně pořádání letního tábora. Každoroční účast našich
závodníků na Tachlovickém trojúhelníku také není malá a přeji jim dobré počasí na již
tradiční Silvestrovskou jízdu.
Letošní 12-té zpívání před kostelem se bude konat 22.12.2017 od 18 hodin a
Vánoční setkání v Trněném Újezdu bylo 17.12.2017 na návsi. Oboje by nám mělo
pomoci k naladění sváteční nálady a k příjemnému prožití Vánočních svátků.
Všem Vám tedy přeji nejen jménem zastupitelů obce ale i jménem svým veselé
Vánoce, hezké oslavy Silvestra a hodně zdraví a úspěchů v roce 2018.
Vojtěch Štička, starosta obce
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Pár slov ze školy
Jako každý rok mě redakce Kurýra požádala o několik řádků do vánočního čísla. Letos
mi to nedá a začnu trochu zeširoka.
Prožíváme volební rok, a protože my ve škole nežijeme rokem kalendářním jako
většina běžné populace, ale rokem školním, sešly se nám letos volby hned dvoje. A kdekdo,
ať už se v jakýchkoli volbách uchází o jakýkoli post, vždycky používá osvědčené zaklínadlo
o tom, že školství a vzdělání je jeho prioritou. V drtivé většině případů zůstalo u slibů a těch
pár čestných výjimek, které na postu ministra školství byly, se ve své funkci neudrželo dost
dlouho na to, aby dokázaly něco změnit. Výsledkem je to, že s naším školstvím to jde sice
pomalu, ale nebezpečně dlouho z kopce. Za víc než čtvrt století své praxe v tomto oboru si
například nevzpomínám na takovou personální krizi, jaká panuje nyní, kdy kdejaká škola
v okolí zoufale a většinou marně shání kvalifikované učitele. Zájemců o učitelství je kriticky
málo a nic na tom nezměnilo ani poslední zvýšení platů.
Tohle všechno sice do vánočního vydání Kurýra zrovna moc nepatří, ale ta personální
krize se letos v červnu (letos podle kalendářního roku 2017) velmi citelně dotkla i naší školy.
Na konci loňského školního (!) roku odešla polovina pedagogického sboru. Někteří do
soukromého školství za významně vyšším platem, jiní sice do školství státního, ale v místě
bydliště a tedy bez dojíždění. O to víc mě těší, že přes všechny problémy se podařilo tuto
situaci vyřešit a mořinská škola má opět, jak pevně věřím, základ nového stabilního sboru.

Společný nácvik koled se sborem
z gymnázia Jana Keplera

A teprve na tomto místě se konečně dostávám k tomu, co k Vánocům opravdu patří,
a to je poděkování. Na prvním místě chci totiž letos poděkovat celému personálu školy. Ke
své ostudě jsem na něj ve vánočních článcích v minulých letech zapomínal a je nejvyšší čas to
napravit. Děkuji proto Štěpánce Boříkové, Jitce Habětínové, Marcele Hančlové, Zuzaně
Kolářové, Svetlaně Sisákové, Janě Šťastné, Petře Švejcarové, Ivaně Tomanové, Lence
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Třešňákové a Lence Zýkové. Děkuji jim za všechno, co pro školu dělají. Protože dobrou
školu nedělá ředitel. Dobrou školu dělají ti ostatní.
Stejné poděkování patří i všem těm, kteří školu jakýmkoli způsobem podporují. Tím
nejviditelnějším způsobem to samozřejmě dělá zřizovatel, tedy obec Mořina. Někdo třeba
namítne, že to není nic mimořádného a že to tak má být. Ano, ale zdaleka ne všude je
zastupitelstvo obce nakloněno své škole jako u nás a ne všude si uvědomují význam školy pro
rozvoj obce. Děkuji tedy největšímu sponzorovi naší školy Mořině a jejím občanům.
Na seznamu sponzorů, který se mimochodem každoročně rozrůstá, jsou mnozí už
tradiční. Třeba Lomy Mořina s nezanedbatelnou finanční podporou, Vladislav Stíbal, Ondřej
Vošta, příbramský PB Tisk, Karel Landa nebo Zuzana Nedbalová s běloušem Gajďulou. Ti
nás sponzorují svou prací, tonery do tiskárny, kancelářským papírem, různými zajímavými
odměnami pro děti či rolí Martina na bílém koni. Toho ovšem Gajďula dělá zištně, protože
nikdy jindy nedostane najednou tolik ovoce a suchého pečiva. Nesmím zapomenout ani na
Daniela Machalu z restaurace Pod Dračí skálou, přes kterou se vracíme z mnoha cyklistických
výprav a kde na naše děti nikdy nezapomenou s vychlazenou limonádou.
Jsou ale i sponzoři, které bych označil jako „nárazové“. Ti si na školu mile vzpomenou
tehdy, když se jim prostě naskytne možnost nebo příležitost. K takovým letos patří Ladislav
Rulf, který poskytl velkorysé počítačové vybavení, Kateřina Hrebeňová nám darovala knížky,
Jana Nováková a Kateřina Smoterová dodaly papír, kterého není nikdy dost. Dětmi
mimořádně oceňovaný je pak sponzoring Dagmar Landové, veliká taška plná lízátek.
Každoročně si slibuji, že si budu průběžně dělat seznam všech, kdo naši školu
zasponzorovali třeba i něčím drobným, abych na ně pak v tomto poděkování nezapomněl,
a jako každý rok jsem si žádný seznam neudělal. Pokud jsem tedy snad někoho nezmínil
jmenovitě, ačkoli si to zasloužil, věřte, že stejně upřímně děkuji všem, kteří to s naší školou
myslí dobře a kteří ji podporují materiálně, svou prací nebo třeba jen tím, že šíří její dobré
jméno. Vím dobře, že to není málo.

Mořinský Kurýr

č.70 – 1/2017

Na závěr mi dovolte pozvání na tradiční zpívání před kostelem v pátek 22. 12. od 18:00
hodin. Kromě koled zazpívaných našimi dětmi bude pro vás připraven tradiční vánoční čaj
s různými druhy „vylepšení“.
Přeji vám krásné, klidné a pokojné Vánoce.

Petr Sodomka
_______________________________________________________________________________________

Do života jsme letos přivítali:
Elišku Štičkovou
Gabrielu Vrabcovou
Kryštofa Pavlíčka
Mattea Nováka
Simonu Peslovou
Nellu Poštovou
Štěpána Kunta
Jana Bubeníčka

Přejeme jim, aby ve zdraví vyrůstali k radosti svých rodičů!!
Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti za 1Q 2017

Šedivá Marie
Kšána Josef
Mařánek Jiří
Kratochvíl Josef
Pesl František
Matějovská Marcela
Hulejová Hana
Peslová Ivana
Višková Jarmila
Francová Zdeňka
Šedivá Květoslava
Žáček Vladimír
Hrebeňová Svatava
Kalousová Jaroslava
Jubilanti za 2 Q 2017

Maková Drahomíra
Kuštová Vlasta
Jiroš Petr
Urbánková Antonie
Slípka Jan
Barchánková Zdena
Veselá Jaroslava
Kavánková Ludmila

Bohunová Pavla
Jubilanti za 3 Q 2017

Letáková Vlasta
Svobodová Vlasta
Šedivý Ladislav
Melhubová Marie
Vymazal Miroslav
Foglová Olga
Pokorná Marie
Suchomelová Růžena
Čepela Antonín
Hála Jan
Gardavská Anna
Leták Jiří
Mikláš Miroslav
Peslová Jitka
Jubilanti za 4 Q 2017

Bucharová Marie
Mrvíková Miluše
Hejduk Jiří
Kařízková Božena
Kloučková Věra
Čámský Jan
Fliegerová Marcela

Mařánková Jitka
Salamánek Milan
Kšánová Blanka
Houba Jiří
Vyskočilová Marta
Bílá Jiřina
Bohun Jiří

Do dalších let jim přejeme splnění všech přání, mnoho úspěchů, spokojenosti,
lásky a pevné zdraví
Za OÚ – Věra Mašková
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„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.
Pátek, 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
Stejně jako minulých 23 let, i letos byl nejdůležitějším
bodem našeho skautského programu tábor. Podruhé jsme
zopakovali pokus s třítýdenním trváním tábora - první týden byl
vyhrazený stavbě tábora za vydatné pomoci starších skautů.
Poté přijely i menší děti a zahájili jsme celotáborovou hru
“Z pohádky do pohádky” - naši táborníci pomáhali
pohádkovým bytostem, které se ocitly pod prokletím zlé
královny, což prověřilo jejich schopnosti po všech stránkách.
Museli dokázat, že umí nejen běhat, ale i myslet. Pozornosti se dostalo i klasické
skautské výchově – jak se
má člověk správně chovat
nejen v přírodě, ale i “v
civilu”, mezi lidmi. Vše
proběhlo bez vážnějších
problémů, nemocí, úrazů
či nepřízně počasí, a děti
odjížděly spokojené a
šťastné. Zbývá poděkovat
všem, kteří umožnili, aby
se tábor povedl. Už teď
pracujeme na tom, aby to
příští rok dopadlo stejně –
příprava na tábor totiž
začíná hned s koncem
toho minulého.
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Jan Buchar, hl.vedoucí tábora
…ještě pár slov poděkování.
Rád bych využil této předvánoční příležitosti a poděkoval - a to
hned třikrát. První poděkování patří samozřejmě všem vedoucím a
členům střediska, kteří spoustu svého volného času věnují celoroční
obětavé práci s dětmi a tvoří tak hlavní páteř naší činnosti. A tohle
poděkování jim patří i za letošní letní tábor, který nový, omlazený kolektiv
docela bravurně zvládl.
Druhé poděkování patří Obecnímu zastupitelstvu obce Mořina i zastupitelstvům
ostatních obcí, kde působíme - Mezouň a Tachlovice - za podporu, díky níž můžeme
i v dnešní složité době pracovat s dětmi v rozumném zázemí.
Za třetí bych rád poděkoval těm, kteří v letošním roce pomohli skautům opět hlavně
s letním táborem – Zuzce a Mírovi Nedbalovým z Trněného Újezdu, za poskytnutí zázemí i
pomoc při výrobě nových stanových podsad, za dopravu materiálu na tábořiště i pomoc při
stavbě a bourání. Karlovi Zikánovi z Mořiny, jenž nám již podruhé poskytl zdarma jeden ze
svých nákladních vozů k dopravě veškerého táborového vybavení na tábor a zpět. Lence
a Karlovi Landovým z Mořiny, kteří jsou snad už neodmyslitelnou součástí stavby a bourání
tábora . Jednatelům firmy LOMY MOŘINA spol. s r.o., Ing. Františku Dudovi a Ing. Pavlu
Vyskočilovi, rovněž za bezplatné zapůjčení dopravních prostředků, i za možnost skladování
táborového vybavení v areálu firmy. A pokud jsem naše další příznivce zde nejmenoval,
děkuji i jim. A všem lidem dobré vůle tímto za všechny skauty z našeho střediska přeji
příjemné prožití Vánoc a vykročení do nového roku 2018 tou správnou nohou!!
www.plantaznici.cz

Za 8.středisko Junáka – Karel Fous

Mořinský Kurýr

č.70 – 1/2017

Spolek „HAGEN“ Mořina
Spolek „HAGEN“ Mořina byl ještě coby zájmové Občanské sdružení
založen oficiálně v roce 2009, skupinou nadšenců, kteří se už řadu let před tím
snažili o záchranu odkazu našich předků, kteří v oblasti Mořiny a Trněného
Újezda více než sto let těžili vysokoprocentní vápence. Po jejich těžké hornické
práci zbyly v okolí našich obcí hluboké jámové lomy a hustá síť podzemních
chodeb, se sporadickými technickými památkami. Cílem spolku je vybudování
hornického muzea s důlní prohlídkovou trasou, která budoucím návštěvníkům přiblíží nejen unikátní
metodu těžby, ale i běžný život
horníků – i životní podmínky
současných obyvatel podzemí –
chráněných druhů netopýrů. Od
začátku své činnosti shání spolek
původní důlní techniku ( důlní
vozy, koleje a podobně ), která po
letech od ukončení těžby ze štol
samozřejmě zmizela – a snaží se o
navrácení
alespoň
částečně
původního stavu.
Výrazně
nám
v tom
pomáhá jak současný provozovatel těžebního podniku, firma LOMY MOŘINA spol. s r.o., tak i obec
Mořina, díky jejímž dotacím se třeba právě teď vrací do starých chodeb osvětlení. I proto bychom
těmto našim sponzorům, bez nichž by práce této skupinky nadšenců do historického podzemí šla
daleko pomaleji, rádi alespoň na stránkách Kurýra poděkovali.
A samozřejmě tímto i členové spolku přejí všem čtenářům a místním občanům Veselé Vánoce
a šťastný Nový rok 2018 !
Karel Fous

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

