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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, délky nosu 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,
Vánoce jsou za dveřmi a blíží se konec roku a s tím je spojený i můj
každoroční článek do Mořinského Kurýra. My všichni, kteří žijeme na Mořině a
v Trněném Újezdu se snažíme, aby se v naší obci dobře a důstojně žilo a aby obec
poskytla prostor k využití volného času, v našem případě hlavně našich dětí. S tím
ze strany obce souvisely stavební práce týkající se hlavně dokončení a výstavby
dětských hřišť jak na školní zahradě na Mořině a v Trněném Újezdu, tak i
v Mateřské škole. Myslím, že podle počtu dětí, které je i s rodiči navštěvují i za
nevlídného počasí se dětská hřiště podařila, ještě jsme na základě žádosti rodičů
doplnili některé herní prvky. Obec do těchto hřišť investovala nemalé peníze, tak
doufám, že budou sloužit ku prospěchu všech. Ještě bych podotkl, že v Trněném
Újezdu nejsou zcela hotovy zahradnické práce z důvodu špatného počasí a také
bude zapotřebí drobné doplnění sloupků na asfaltové ploše, z důvodu napnutí sítě,
umístění košů a plátna na projekci. V Trněném Újezdu je také těsně před
dokončením oprava rybníčka a můstku v obci, která si myslím, že výrazně pomohla
vzhledu střední části obce a máme v plánu ještě některé drobné úpravy na návsi
udělat.
Na Mořině Obec investovala do rozšíření kanalizace a vodovodu u hřiště.
Také byla zahájena stavba dešťové kanalizace nad ČOV a po ní by měla v příštím
roce dokončena v této lokalitě komunikace. Chtěl bych podotknout, že obec
vydává své finanční prostředky podle toho, jak je dostává od státu, buď
z rozpočtového určení daní, nebo z dotací, jelikož však vlastní nemalý majetek,
včetně vodovodu, kanalizace, ČOV, bytového fondu atd. je třeba, aby si udržovala
poměrně vysokou finanční rezervu, která by stačila na nenadálé události a opravy
tohoto majetku, který má obec za povinnost udržet v provozu, nejde tedy utratit
všechny peníze, které obec má s tím, že další rok budou další, a jak víme už se to
mnoha obcím stalo.
Jako každý rok bych chtěl na tomto místě poděkovat všem zájmovým
spolkům a klubům za jejich činnost. Vím, že spolková činnost ve vesnicích v okolí
Prahy zaniká a u nás to také není nijak slavné, ale stojí za to vyzdvihnout například
činnost občanů Trněného Újezdu za vytvoření „kavárničky pro občany“ a i to, že se
tam začínají scházet nejen na Vánoce, ale i v průběhu roku. Na Mořině zase Klub
seniorů a Zahrádkáře, kteří spolu úzce spolupracují a pořádají zájezdy na růžné
památky po Čechách. Obec má zájem tyto aktivity podporovat i v příštím roce,
stejně jako letos.
Na závěr bych chtěl poděkovat naší škole a školce za poslední letošní
kulturní akci „Zpívání u kostela“, které se bude konat v pátek 21.12.2018 od 18.00
hodin a tím Vás na ni všechny zvu, prý to bude ještě lepší než v loni.
Takže, jménem svým i zastupitelů naší obce přeji všem klidné Vánoce a
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2019.
Vojtěch Štička, starosta
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Blahopřání k životnímu jubileu
panu Jaroslavu Cajthamlovi
Do dalších let mu přejeme splnění všech
přání, mnoho úspěchů, spokojenosti, lásky a
pevné zdraví !!
Za OÚ – Věra Mašková a Věra Smetanová

Konec roku ve škole
Každý rok si říkám, že těch pár slov do vánočního Kurýra si
tentokrát napíšu včas. A jako každý rok je píšu na poslední chvíli. Letos je
to o to horší, že mám pocit, že naprosto nic nestíhám. Přitom by se dalo říci, že letošní rok
byl na naší škole jedním z těch klidnějších. Sice se nám nevyhly určité personální změny, ale
tentokrát měly milý a radostný důvod, mateřství jedné z kolegyň. V létě úspěšně proběhla
rekonstrukce podlah ve třídách, děti zlobí jen přiměřeně, spíš abychom snad nezapomněli, že
pracujeme ve škole... Přesto mi připadá, že nejen my dospělí, ale i děti letos vyhlížejí Vánoce
a především vánoční prázdniny zvlášť netrpělivě a že se nám ještě nějak nedaří (i když
kolegyně v tom se mnou nesouhlasí) vytvořit si tu pravou vánoční atmosféru a přibrzdit
zatím dost zběsilé tempo. Věřím ale, že se to změní.

V pátek 21. 12. v 18,00 hodin proběhne už tradiční vánoční zpívání před
kostelem, na které bych všechny tímto rád pozval. Snad nejpozději tam
nastane ten zlom a my si začneme vychutnávat každoroční kouzlo Vánoc.
Z minulých let víme, že to funguje poměrně spolehlivě. Přijďte se přesvědčit.
Zvlášť srdečně bych chtěl pozvat také ty, kdo naši školu podporují a sponzorují. Mezi
hlavní sponzory už tradičně patří LOMY MOŘINA spol. s r.o., které ne právě zanedbatelnou
částkou přispívají na sportovní a tělovýchovnou činnost školy. Kromě nich má ovšem naše
škola celou řadu sponzorů drobnějších, kterým však patří stejné poděkování. K nim už
dlouhodobě patří pan Vladislav Stíbal, Karel Landa nebo příbramská tiskárna PB tisk. Zmínit
musím také pana Jiřího Boubína, který prořezal stromy na parkovišti a na hřišti, nebo paní
Kateřinu Smoterovou, která se postarala o květinovou výzdobu oken školky a školy a školku
zásobuje omalovánkami a jiným materiálem. Mnozí naši podporovatelé by svoji činnost
sponzoringem možná ani nenazvali. Prostě přišli a něco „jen tak“ přinesli. Třeba pan Miroslav
Hornof se synem Honzou přinesli několik krabic papírů na kreslení, podobně jako paní
Tesárková. Označení sponzor by se asi bránila i naše paní učitelka Jana Nováková, když
donesla do školky spoustu hraček po svých dcerách. Jenže tohle všechno sponzoring prostě
je.

Mořinský Kurýr

č.73 – 3/2018

Jakkoli nedokážu vyjmenovat všechny, kdo naši školu a školku jakýmkoli způsobem
podporují, na jednoho člověka, ačkoli ho osobně neznám, zapomenout nemohu. Tím je
nějaký sprostý zloděj, kterému není hloupé okrást malé děti. Do vánočního vydání Kurýra se
to sice příliš nehodí, ale ono se to stejně málo hodilo už loni, kdy tento dobrák ukradl před
vchodem do školky a školy dýně, které tam tvořily podzimní výzdobu. A letos to neváhal
opakovat. Nám dospělým slušnost brání přát mu za to úporné a dlouhodobé zažívací potíže.
Jestli ovšem budou mít podobné zábrany naše děti, si nejsem vůbec jistý.
Co na závěr? Snad jen přání pokoje všem lidem dobré vůle a ať je pro nás všechny
příští rok dobrý a šťastný.
Petr Sodomka, ředitel ZŠ a MŠ Mořina

8. středisko skautů „Plantážníci“ Mořina
Oddíly Mořina, Mezouň a Tachlovice
Velcí i malí skauti z našeho střediska by rádi Všem příznivcům,
přátelům a sponzorům – ale i všem ostatním lidem dobré vůle
popřáli pohodové a veselé Vánoce,

štědrého Ježíška a mnoho štěstí a zdraví
v Novém roce !!
Karel Fous

Spolek HAGEN Mořina
měl letos poměrně úspěšný rok při budování muzea
hornické činnosti v okolí Mořiny – a proto přejeme
Všem občanům obce (a nejen jim) minimálně stejně
úspěšný vstup do Nového roku, pořádnou dávku štěstí
a nejméně plný důlní vlak zdraví !!! 
Karel Fous
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