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Vážení spoluobčané,
máme opět konec roku a s blížícími se vánočními svátky si můžeme najít čas, abychom
se ohlédli, co nám tento rok přinesl nebo naopak, co nám vzal. V loni i letos toto ohlédnutí
není opravdu lehké. Řekl bych, že je taková zvláštní doba, kdy se mění náhled na způsob života.
Na jedné straně podle mě až nesmyslným způsobem probíhá snaha o lepší životní prostředí,
kdy se uvažuje o tom, čím se bude topit, jakým způsobem vyrábět energie, jak se má chovat
lidstvo, aby nenastal jeho konec, a na straně druhé se lidé snaží zabít sami sebe v různých
pohraničních šarvátkách, teroristických útocích a teď i dělají přehlídky svých zbraní někde
u ukrajinských hranic, s tím, že jedna část světa dává podmínky, jak se má chovat k té druhé
a naopak. Ono to takhle ve světě asi bylo pořád. I římský senát řešil v době, kdy barbarské
kmeny prolamovaly bránu Říma, kam se má postavit socha nějakého bývalého císaře. Teď se
však jedná o dobu současnou a týká se nás.
Další věcí, která se nás dotýká, je pandemie covidu. V tomto roce jsem čekal, že už
konečně ustoupí - a ona neustoupí. Přes všechny řeči novinářů a odborníků jsem však
přesvědčen, že u nás v Čechách jsme se k ní postavili dobře a je vidět, že naše zdravotnictví je
na vysoké úrovni a doufám, že už příští rok opravdu skončí, nic netrvá věčně. Nemám už ani
tolik obavu z nemoci, máme s ní zkušenost jak v naší obci, tak i v celém státě, já mám spíš
obavy opět z chování lidí. Jako kdybychom se dělili na 2 části. Očkovaní a neočkovaní. Já jsem
pro očkování, ale nechci ho nutit všem formou příkazů a diskriminace, to už tady bylo. Mohu
se divit, proč se někdo nechce očkovat, mohu mu to doporučit, ale mohu mu to nařídit? To je
velmi závažná otázka, protože příště se nemusí jednat o covid.
Teď bych už nechal toho, co v tomto roce nebylo dobré a chtěl bych připomenout to,
co dobré bylo. V tomto roce proběhly parlamentní volby, výsledky byly tak 50:50 budiž, ale co
bych chtěl vyzdvihnout, byla vysoká volební účast. Na té je vidět, že lidi zajímá, kde žijí a kdo
řídí tuto zem a snaží se to ovlivnit, mají vlastní názor. Já jsem žil ještě v době, kdy vlastní názor
byl špatně, a jak to dopadlo, zmizela demokracie a svoboda života.
Zvýšila se životní úroveň, máme o 25 km víc dálnic atd., to si přečtete v novinách, ale
co Mořina?
V tomto roce obec měla v plánu postavit a opravit více silnic, ale investovala do
komunikací cca 5 mil Kč. Nastala totiž situace, kdy společnost COOP nabídla obci k odprodeji
bývalou prodejnu Jednoty včetně okolních pozemků s tím, že v případě nezájmu obce o koupi
ji nabídne k odprodeji veřejnosti.
V zájmu zachování služeb pro obyvatele ji obec koupila za odhadní cenu 3,5 mil. Kč.
Prodejna byla postavena v akci „Z“ někdy v 70. letech. Akce „Z“ znamená, že si ji obyvatelé
v obci tenkrát postavili sami. To jen k doplnění, proč měla obec tuto výhodu. Zastupitelé
rozhodli o rozdělení budovy na 2 části. Přední část bude využita jako prodejna a druhá část
včetně zahrady pro služby obyvatelům a turistickému ruchu. Blízkost Karlštejna a Ameriky
k tomu vybízí.
Dále se obec zabývala spíše údržbou svého majetku, například prostor před poštou.
Úpravami různých polních cest a podobně. Nechci zde vyjmenovávat všechno, něco vidět je
a něco není. Jen jsem chtěl poznamenat, že obec se snaží ještě ušetřit nějaké finance na možné
havarijní opravy jejího majetku. Musíme si uvědomit, že obec hospodaří s majetkem v řádu
stovek milionů korun a ten majetek je třeba udržovat a opravovat. Mám tušení, že příští rok
nebude finančně dobrý a je třeba se na to připravit.
Plány do budoucna? Dostavět dešťovou kanalizaci, stavět silnice a konečně vybudovat
semafor u školy. Tato věc se strašně protahuje z důvodu jak covidu, tak přístupu státu, který
nám přidělil po roce dotaci. Hrají v tom roli i měnící se ceny materiálu a služeb a jejich
nedostatek. Hned v lednu proběhne výběrové řízení a začne se co nejdříve stavět.
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Kulturní a sportovní dění v obci bylo téměř nulové, nemohli jsme uspořádat pouť
a vůbec všechny aktivity byly omezené z důvodu pandemie. Uvidíme příští rok, snad to bude
lepší.
Na závěr bych chtěl jménem svým a zastupitelů naší obce všem popřát hlavně hodně
zdraví a spokojenosti, krásné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2022.
Vojtěch Štička, starosta

Uplynulý rok ve škole
Než jsem začal tento článek psát, chvíli jsem přemýšlel, o kterém
roce vlastně budu psát. Škola totiž, na rozdíl od ostatní společnosti,
nežije rokem kalendářním, nýbrž školním. Takže nakonec jsem se
rozhodl pro jakousi kombinaci obou.
Uplynulý školní rok začal ještě v roce 2020. Tehdy jsem 1. září
říkal dětem (značně předčasně), jak je dobře, že jsme se mohli sejít bez roušek a po
covidu. Bohužel už v říjnu se ukázalo, že optimismus nebyl namístě. Školy byly zavřeny,
učili jsme přes počítače a tento stav trval až na drobné výjimky do jara letošního roku
kalendářního. Naštěstí se zde projevila výhoda určité izolovanosti Mořiny a její školy.
Naše děti, jakkoli se covidu nevyhnuly všechny, zůstaly téměř nezasaženy. (Zde se
musím omluvit Kubovi a Andulce, kteří to asi vidí jinak. Ale uznejte, mohlo být i hůř.)
Celková bilance však byla taková, že některé děti se do školy nedostaly prakticky
polovinu školního roku.
O tom, jaké to mělo následky v oblasti vzdělávání, byly různými odborníky, laiky,
pseudoodborníky i naprostými diletanty popsány stohy papíru. Já se tím příliš zabývat
nechci, protože věřím, že to tak strašné není. Alespoň ne v naší škole. Kdo se totiž učit
chtěl, učil se i on-line, a kdo zájem neměl, ten se nepřetrhl ani při výuce prezenční.
A byli dokonce někteří, i když jich nebylo mnoho, kterým on-line výuka vyhovovala
a dosáhli při ní lepších výsledků než ve škole.
Oblastí, kterou covid na naší škole naopak zasáhl velmi citelně, byly a dosud jsou
aktivity
mimo
vyučování. Hory,
cyklistické
týdny
a spousta dalších
akcí, to všechno
jsme
nesměli
pořádat. Děti tak
přišly o spoustu
zkušeností
a
zážitků, které jim už
nikdy
nikdo
nenahradí. A to je
skutečně hluboká
ztráta. Vzpomíná
snad
někdo
z dospělých, jak ve
škole při hodinách
procvičoval
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násobilku nebo vyjmenovaná slova? Já tedy rozhodně ne. Zato na zážitky z lyžáku,
školních výletů a podobných akcí si pamatuji dodnes.
Základní
Foto z návštěvy Mikuláše v naší škole
škola
a
zejména
její
první stupeň
nestojí jen na
výuce. Stejně
důležitá a možná
dokonce
důležitější funkce školy je
socializace.
Život v kolektivu,
vztahy
s kamarády,
chování k dospělým
nebo
k opačnému
pohlaví
(zde
konzervativně uznávám pouze dvě), na to počítač při sebevětší snaze nestačí. V našem
okolí je mnoho lidí, kteří jsou možná uznávanými experty ve svém oboru, ale jinak jsou
to sebestřední sobci, se kterými vlastně nikdo nechce mít nic společného. Možná se na
základní škole příliš soustředili na známky a nestačili si všímat ostatních spolužáků.
A tak bych chtěl do nového roku popřát hlavně našim dětem štěstí, zdraví
a především co nejvíc možností společných her a zlobení, vzájemného škádlení
i spolupráci a třeba i příležitostí poznat, jak chutná první pusa. To se totiž přes počítač
opravdu zjistit nedá.
Hezký nový rok.

Petr Sodomka, ředitel ZŠ a MŠ Mořina

Do života jsme letos
přivítali:
Matyáše Štoska, Kateřinu Kratinovou,
Karolínu Holovskou, Terezu Balánovou,
Benjamina Haška, Jakuba Týna,
Lukáše Kaiseršota, Matyáše Kubína
Stellu Porsch.

Přejeme jim, aby ve zdraví vyrůstali
k radosti svých rodičů!!
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Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti 1Q 2020:
Koza Václav, Macourková Jiřina, Matějovský Josef,
Petráš Pavel, Petrášová Eva, Cajthamlová Ilona

Jubilanti 2Q 2020:
Barnášová Danuše, Šimanová Jarmila,
Nováková Jana, Matoušek Josef, Veselý Pavel,
Hálová Tamara, Flekač Jiří, Vašek Petr,
Merhulíková Hana

Jubilanti 3Q 2020:
Tuma Adolf, Marek Ladislav, Severinová Věra,
Česák Karel, Hančl Lubomír, Vlasáková Eva,
Čámská Růžena, Cajthaml Jaroslav, Joukl Jan,
Kačer Jaromír, Smorádek Jan

Jubilanti 4Q 2020:
Klouček Jan, Milner Jiří, Lukášová Júlia, Miková Jana, Řeřicha František a Kříž Vlastimil

Do dalších let jim přejeme splnění všech přání, mnoho
úspěchů, spokojenosti, lásky a pevné zdraví!!
Tělovýchovná Jednota Baník Mořina
Chtěli bychom touto cestou popřát všem občanům obce
Mořina krásné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do Nového roku 2022.
Vzhledem k situaci, která zasáhla všechny občany, tím
myslím Covid-19, se naše fotbalová činnost omezila, a to již
minulým rokem. Po opětovné možnosti vstoupit na trávník
našeho hřiště však výsledky přinesli očekávané. Výsledky:
22.08.2021 17:00
29.08.2021 17:00
05.09.2021 17:00
11.09.2021 17:00
19.09.2021 16:30
26.09.2021 16:30
03.10.2021 16:00
10.10.2021 16:00
17.10.2021 15:30
23.10.2021 15:30
31.10.2021 14:00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

06.11.2021 11:00

13

14.11.2021 13:30

1

7
5
7
4
7
6
7
6
7
4
6

2020261 - Lochovice
2020281 - Mořina
2020281 - Mořina
2020461 - Újezd
2020281 - Mořina
2020141 - Hýskov
2020281 - Mořina
2020131 - Hudlice
2020281 - Mořina
2020491 - Všeradice
2020281 - Mořina
2020501 - Zadní
2
Třebaň
6 2020281 - Mořina

2020281 - Mořina
2020361 - Podluhy
2020371 - Praskolesy
2020281 - Mořina
2020441 - Tmaň
2020281 - Mořina
2020331 - Osek
2020281 - Mořina
2020111 - Hostomice
2020281 - Mořina
2020061 - Broumy

7:1
3:2
2:1
1:2
0:4
3:2
1:7
4:0
4:4
4:0
2:3

2020281 - Mořina

5:2

2020251 - Loděnice B

0 : 11
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Chtěli bychom ještě zpětně poděkovat Obci Mořina a společnosti LOMY
MOŘINA za sponzorský dar, který byl použit na výměnu plastových oken v kabinách
klubu. Obci Mořina ještě za podporu našeho sportu každoroční dotací.
Přípravka Baník Mořina
V srpnu tohoto
roku jsme konečně po
2 letech odkládání
skrze Covid 19 spustili
náš vysněný projekt,
vrátit na Mořinu
dětský
fotbal
a vytvořit alespoň
nějaký základ pro
fotbal
dospělých,
který momentálně na
Mořině moc velkou
budoucnost
nemá.
Oslovili jsme tedy
širokou
veřejnost
náborem dětí do
přípravky a přihlásilo
se
nám
neuvěřitelných
26
dětí!!! S nimi jsme
začali 1x týdně trénovat a snažíme se je naučit základní fotbalové dovednosti a hlavně
respekt k soupeři a cit pro fair play. Tyto hodnoty budou děti potřebovat i do jejich
života. Momentálně stabilně na tréninky chodí cca 10-14 dětí (máme spoustu
omluvenek z důvodu nemoci). S dětmi jsme začali chodit do haly do Hlásné Třebáně,
bohužel opět epidemigická situace naše tréninky doufám do ledna, opět přerušila. Děti
se velice snaží a trénují dobře. Na podzim roku 2022 přihlásíme děti do okresního
přeboru mladších a nejspíše i starších přípravek.
Velice bych chtěl poděkovat obci Mořina za vyřízení haly v Hlásné Třebáni, Baníku
Mořina za nákup vybavení pro tréninky a určitě také rodičům, kteří s námi perfektně
spolupracují.
Trenéři Pepa a Honza

Spolupráce společnosti LOMY MOŘINA
s obcí v roce 2021
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás provedl ohlédnutím za letošním rokem z hlediska spolupráce
mezi naší společností a obcí Mořina, kde naše společnost působí. Těžba chemických
vápenců se v okolí Mořiny datuje již od roku 1891 a v letošním roce jsme tedy oslavili
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130 let od zahájení těžby. V průběhu této dlouhé historie pracovalo v lomech při těžbě
vápence nespočet obyvatel nejen z obce Mořina ale i z obcí z bližšího i vzdálenějšího
okolí. Práce v tomto oboru byla v minulosti stejně jako dnes fyzicky namáhavá a pro
většinu obyvatel nepopulární. Lidé pracující při těžbě vápence se potýkali se složitou
prací v těžkých podmínkách.
Obrázek těžby a historii, na kterou můžete být náležitě hrdí, protože zde vzniklo
spoustu přírodních a technických památek, kazí poválečné období, kdy zde vznikl
pracovní tábor pro vězně, kteří byli nepřizpůsobivý tehdejšímu systému. Lidé, kteří měli
odlišný politický názor nebo šlo například o umělce, učitelé a lidi, kteří šířili osvětu.
V září letošního roku proběhly oslavy, které reflektovaly ukázku naší činnosti
z historického i současného hlediska. Bylo otevřeno podzemí k zatopenému lomu Malá
Amerika, na naší vlečce jezdila historická souprava, byly zde ukázky historické
i současné těžební techniky.
Spolupráce s vedením obce a zastupiteli je na profesionální úrovni, kdy veškeré
podněty a zkušenosti se řeší konstruktivně u kulatého stolu.
V letošním
roce
společnost
přispěla
v rámci
smlouvy
o
spolupráci
materiálem
–
drtěmi
v celkové
částce 64.774,- Kč.
Obec má u naší
společnosti čerpat
materiál
v celkovém
množství 400 tun
ročně.
Každým
rokem probíhá po
domluvě
se starostou úklid komunikací v Mořině i v Trněném Újezdě. V letošním roce byly tyto
práce vyčísleny ve výši 15.500,- Kč. Každoročně se snažíme přispívat částkou
30.000,- Kč místní základní škole na mimoškolní aktivity (plavání, lyžařský výcvik).
Dalším příspěvkem do rozpočtu obce je platná smlouva k pozemkům na provoze Holý
Vrch se zřízenými věcnými břemeny v celkové výši 76.374,- Kč. V roce 2020 se podařilo
úspěšně rozjet projekt ukládky inertních materiálu na provoze Holý Vrch, kde má
poměrně významnou část pozemků ve vlastnictví právě obec Mořina (okolo 20 %). Za
rok 2020 na základě platné smlouvy a navezených tun bylo na účet obce vyplacená
částka 1.054.007,-. V roce 2021 pak byla vyplacená částka za první pololetí ve výši
298.305,- Kč.
Dovolte mi, abych vám všem jménem společnosti Mořina popřál v roce 2022
hodně štěstí, zdraví, mnoho úspěchů v osobní i pracovním životě. Krásný a klidný
vánoční čas všem.
Ing. Bc. Radim Lex – jednatel společnosti
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Spolek HAGEN Mořina
přeje Všem občanům obce (a nejen jim)
veselé vánoční svátky, rodinnou pohodu
a úspěšný vstup do Nového roku, všem
členům spřátelených spolků v širém okolí
hodně úspěchů při záchraně hornických
památek a připomínek minulosti – a hodně
štěstí všem lidem dobré vůle!!! ☺
Karel Fous, předseda spolku

Foto: Roman Vápeník

Korekce fotokalendáře Mořina 2022
Řada z Vás si již možná pořídila fotokalendář obce Mořina (je stále k dostání například na
přepážce mořinské Pošty či v prodejně paní Slováčkové). Při tisku kalendáře bohužel došlo
k několika drobným chybám v popisu fotografií, které zde tímto uvádíme na pravou míru:
1) 02 název " Kostel Sv.Vavřince" = pochopitelně Sv. Stanislava.
2) 09 název " Západní pohled" = Pohled od západu.
Omlouváme se tímto za tiskové chyby způsobené v redakci.
Roman Vápeník, autor kalendáře
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– vychází jako občasník Obecního úřadu Mořina. Příspěvky možno

doručit osobně, poštou nebo elektronicky na tyto kontakty: vydavatel OÚ Mořina, Mořina,
267 17, obec@morina.cz, fax: 257 721 597, nebo redakce Karel Fous, Mořina 256, 267 17,
kfous@seznam.cz, v Trněném Újezdě p. Jaromír Nedbal, nedbal.jaromir@seznam.cz nebo
pí Zuzana Nedbalová, zuzana.nedbalova@seznam.cz

