MOŘINSKÝ
KURÝR
číslo 61
březen 2013

Vážení spoluobčané,
Právě držíte v ruce první vydání Kurýra v letošním roce a já bych se chtěl zmínit o dění
v naší obci a plánech na letošní rok. Asi nejdůležitější událostí od počátku roku byla přímá
volba prezidenta. V našich volebních okrscích byla nadprůměrná účast a v obou kolech vyšel
jako vítěz Karel Schwarzenberg. Výsledky voleb druhého kola v celé zemi však rozhodly jinak
a prezidentem naší republiky se stal Miloš Zeman. Samotný průběh voleb v obou volebních
okrscích byl v pořádku a obecní úřad vystavoval volební lístky nejen pro Českou republiku,
ale i do zahraničí. Ve volebních komisích pracovalo hodně mladých lidí, což poslední dobou
nebývá zvykem. Byl bych rád, kdyby to znamenalo zvýšení zájmu o komunální politiku a o
práci pro obec.
V letošním roce se obec snaží získat dotaci od Operačního fondu životního prostředí na
intenzifikaci čistírny odpadních vod, protože nejen stoupající počet obyvatel v obci, ale i
druhy čistících prostředků pro domácnosti a způsob likvidace domácího odpadu natolik
zatěžují kořenovou čistírnu odpadních vod, že se pomalu stává nevyhovující. Další prioritou
v letošním roce je dokončení Územního plánu a s tím spojené vybudování obratiště autobusů
v dolní části obce Mořina, s tím jsou i spojeny opravy komunikací v obci. Také bychom měli
zahájit zahradnické práce na úpravách zeleně v obci, na které obec získala dotaci.
Zastupitelstvo obce uvažuje i o způsobu snížení nákladů na teplo jak v obecních bytových
domech, tak i v ostatních obecních budovách. Další plánovanou akcí je půdní vestavba ve
škole a s tím spojená rekonstrukce střechy, doufám, že se ji v tomto roce podaří alespoň
zahájit. Již více než rok probíhají konzultace s CHKO Český Kras o vzhledu víceúčelové haly u
hříště. V případě, že získáme předběžný souhlas, zahájíme všechny činnosti spojené
s projektem a žádostí o dotaci. Vím, že těchto plánů je mnoho a obec na jejich realizaci bude
jen stěží získávat finanční prostředky, ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že je jen otázka
času, kdy se budou tyto investiční akce realizovat, protože je obec potřebuje, vždyť když se
v roce 1996 začalo mluvit o plynofikaci, zdála se její realizace téměř nemožná a dnes již
máme v obcích čistírnu odpadních vod, kanalizaci, vodovod, umělé hřiště část elektrického
vedení v zemi a opravujeme a budujeme nové komunikace. Vývoj se dá jen těžko zastavit.
Na závěr bych se chtěl zmínit o Trněném Újezdu. Obyvatelé této vísky byli velmi
omezováni výstavbou kanalizace a vodovodu v minulých letech a na vzhledu obce to
zanechalo následky. Snažil jsem se, aby následky výstavby zmenšily, ale stále je vidět, že se
stavělo. Je vysoká prašnost, na některých místech je bláto, nejsou ještě zcela opraveny
komunikace. Navíc vznikly problémy s místní hospůdkou, kterou zatím nikdo neprovozuje,
ozvali se dva zájemci a i když obec chce jen symbolický nájem, vzdali to. Je tedy jenom
dobře, že zahájilo svoji činnost občanské sdružení „Za Trněný Újezd krásnější“, které chce,
aby si Trněný Újezd zachoval svůj osobitý ráz a byl důstojným místem k bydlení. Přínos
tohoto občanského sdružení však nevidím jen ve vlastní práci na zkrášlení obce a v návrzích
co by se mělo v obci zvelebit, vybudovat a co by tam nemělo být, což je také důležité, ale i
v jakési osvětové činnosti směrem ke spoluobčanům. Vím, že je to těžká věc, ale pořád si
myslím, že má největší účinek se pokusit jít ostatním příkladem a nestydět se říct ostatním,
že příšerně kouřící komín se do dnešní doby opravdu nehodí, protože soused je pořád v práci
a když je doma, tak si nemůže vyvětrat a pak si ještě musí uklidit na zápraží a udělat novou
omítku, že když musím se zabláceným strojem do ulic, tak si pak po sobě musím uklidit,
protože pak se zase práší a za chvíli nebude v těch ulicích uklízet nikdo a bylo by i dobré
kdyby se lidé na návsi pozdravili, protože mě fakt překvapí, když řeknu –náctiletému
výrostkovi v takto malé obci „ahoj“ a on mi neodpoví. Toto jsou však problémy všech obcí,
nejen Trněného Újezdu, ale sami občané Trněného Újezdu mají snahu toto zlepšit a to je
dobře. Snad se podaří i obnovit provoz hospůdky a opět pořádat Mikuláše pro děti, já i
obecní zastupitelé se budeme snažit občanskému sdružení pomoci, aby byl Trněný Újezd
krásnější.
Vojtěch Štička, starosta

Usnesení zastupitelstva č. 3. obce Mořina z veřejného zasedání
dne 21.2.2013 od 18.00 hod. v místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Byla provedena fotodokumentace Nového Čížovce, je připravena poslední verze
návrhu dodatku smlouvy, který starosta rozešle zastupitelům
- Jednání s p. Rulfem ohledně odprodeje obecní cesty a jeho návrh k dalšímu řešení
- Bude zřízen účet u ČNB v Praze z důvodu požadavku Středočeského kraje
- Stížnost na uhynulé a volně pobíhající ovce. Obec již 3x předávala podnět k přešetření
na MěÚ Beroun prostřednictvím veterinární správy
- Návrh na opravu oken v ZŠ Mořina
- Možnost žádosti o dotaci na zateplení školy
- Připomínky k užívání Dětského domu pro různé akce a oslavy, když není dodržován
zákaz kouření a je neuklizeno
- Přípravu monitorování školní zahrady i obce kamerou
- Byla zahájena kontrola finančního úřadu na dotaci na vodovod
- Dne 28.2.2013 proběhne audit obce
- Žádost občanů a udělení výjimky pro chemický posyp silnic
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání
- Záměr nákupu pozemků p.č. 485 a 507/2 v k.ú. Mořina za cenu 81,- Kč/m2, což je
celkem 50 000,- Kč za oba pozemky
- Záměr dlouhodobě pronajmout pozemek p.č. 570 v k.ú. Trněný Újezd, resp. jeho část,
p. Dočolomanské s tím, že pro případnou opravu vodovodního vedení bude obci
umožněn přístup
- Provedení opravy oken v ZŠ Mořina společností Samat za cenu 15 000,- Kč bez DPH
Neschvaluje:
ukládá :
- Starostovi zjistit možnosti pro zateplení bytových domů obce, finanční možnosti
obce, stavební úvěr?, získání dotace?
- Starostovi zajistit nabídku na monitorovací kamery
- Starostovi projednat s CHKO Český kras výjimku pro chemický posyp silnic
- Starostovi podat podnět na MěÚ Beroun k přešetření stížnosti na uhynulé ovce
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek 21.3.2013 od 18.00 hod. v místnosti
OÚ Mořina
Vojtěch Štička, starosta

Rostislav Sahulka, místostarosta,

Vyvěšeno : 22.2.2013
Elektronicky vyvěšeno dne 22.2.2013 na - http://www.morina.cz/

Sejmuto: 21.3.2013

Do života vítáme
Filipa Buriana
Matyáše Krátkého

29.12.2012
19. 2. 2013

a přejeme jim, aby ve zdraví vyrůstali k radosti
svých rodičů !!

Blahopřání
k životnímu
jubileu
V 1 čtvrtletí roku 2013 oslavili či oslaví životní
jubileum tito naši spoluobčané:
Burianová Jana
Kušta Pavel
Kozová Jana
Sahulka Rostislav
Cajthamlová Vlasta
Vinšová Marie
Tuma Adolf
Nováková Marie

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
85 let

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

Zprávy z obce
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Mořina:

09:00 – 09:30 před Obecním úřadem

Trněný Újezd

09:45 na návsi u kontejnerů

sobota 20.4.2013

Důrazně žádáme všechny občany, aby využili k přivezení a naložení
svého odpadu výše uvedené doby a nehromadili odpad na určených místech
předem. Obec není schopna zajistit pracovní síly, které by pak Váš odpad
naložily !!
Děkujeme za pochopení.

Již pět let se schází každé pondělí v Dětském domě na
Mořině náš Klub seniorek. Jsme velmi rády, že se nám naše setkávání stalo
pravidlem a těšíme se na ta další odpolední posezení.
Chceme poděkovat Obecnímu úřadu Mořina a místním skautům za to, že
nám to umožňují. Všem šťastný rok 2013 !
Klub seniorek Mořina

Obec Mořina
a

Český zahrádkářský
svaz
pořádají

v sobotu 6.4.2013 v Zadní Třebani
Začátek v 19:00 – ve 20:00 předtančení

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 KARAVEL

Jménem zastupitelstva obce Mořinka a všech našich spoluobčanů mi dovolte, abych
poděkovala zástupcům obce Mořina a panu Karlu Fousovi za možnost uveřejňovat naše
články a informace ve Vašem zpravodaji Mořinský kurýr.
Zastupitelstvo obce Mořinka rozhodlo o vydávání svého zpravodaje vedeném pod
názvem List Mořinky. Časopis je v elektronické podobě umístěn na našich webových
stránkách www.morinka.eu v sekci List Mořinky.
Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám mnoho úspěchů.
Za Obecní úřad Mořinka – Kateřina Smoterová, starostka

Nabízené služby:
Hlavní náplní je komplexní péče o dřeviny, za použití lezecké techniky a vysokozdvižné
plošiny, ve formě odborných řezů:
- bezpečnostní řez
- redukční řez
- zdravotní řez
- výchovný řez
- rizikové kácení
Na přání zákazníka lze vzniklou dřevní hmotu zpracovat
rozřezáním na manipulovatelné kusy, štěpkováním, pařezy
odfrézováním. Následně dle domluvy zajistíme odvoz dřevní hmoty.
Součástí nabídky poskytovaných služeb jsou práce ve výškách za použití horolezecké techniky, jako
drobné montáže a opravy, čištění okapů, nátěry, odhazování sněhu ze střech atd.
Kontakt:

Ing. Lukáš Potyš – Komplexní péče o dřeviny, rizikové kácení. Práce ve výškách.
Suchomasty 93, 267 22, tel: 606 482 547, www.stromolezci.cz, e-mail:
info@stromolezci.cz IČ: 70784906

________________________________________________________________________________

Obecní úřad Mořina byl občanským sdružení „Za Trněný Újezd krásnější“ vyzván
k uveřejnění jeho stanov a zápisu z 2.členské schůze v Mořinském kurýru, což tímto na
následujících stranách činí:

Stanovy
občanského sdružení „Za Trněný Újezd krásnější „
Článek 1.
Název a sídlo
Název občanského sdružení : Za Trněný Újezd krásnější
Sídlo: Mořina, Trněný Újezd 8, 267 18 Karlštejn

Článek 2.
Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou zejména:
- ochrana přírody a krajiny Trněného Újezdu a jeho okolí –
hlavní cíl sdružení
- přispívání k ochraně životního prostředí v Trněném Újezdu
- zlepšení sociálních životních podmínek v Trněném Újezdu
- zachování historického charakteru Trněného Újezdu
- bezplatná poradenská činnost v oblasti ochrany životního
prostředí a sociálních otázek
- podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících
se územního plánování z hlediska ochrany přírody a krajiny a ve správních
a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a
krajiny Trněného Újezdu
- propagace a prosazování principů občanské společnosti

Článek 3.
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm
na území České republiky
Členství ve sdružení vzniká dnem schválení písemné přihlášky výborem.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození,
kontaktní adresu, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu,
datum a vlastnoruční podpis
2. Členská práva:
- účastnit se jednání členské schůze
- volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
- podílet se na praktické činnosti sdružení
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení
3. Členské povinnosti:
- dodržovat stanovy sdružení, plnit usnesení orgánů
sdružení
- aktivně hájit zájmy sdružení a nejednat v rozporu s těmito zájmy,
dodržovat všechny vnitřní dohody

4. Zánik členství:
- doručením písemného oznámení člena výboru, že vystupuje ze
sdružení
- zánikem sdružení
- vyloučením člena sdružení výborem pro opakované porušování
stanov sdružení
- úmrtím člena
Veškerá vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství,
bude provedeno do tří měsíců od ukončení jeho členství.
5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého,
kdo projeví zájem o spolupráci a jedná v souladu se stanovami.
Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti.

Článek 4.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
-

Členská schůze
Výbor
Kontrolní výbor

Členská schůze
-

-

je nejvyšším orgánem sdružení
je svolávána dle potřeby z podnětu výboru nebo nadpoloviční většiny
členské základny, nejméně však jednou za rok
o konání členské schůze informuje výbor všechny členy sdružení nejméně
4 týdny před termínem konání členské schůze
členské schůze se členové účastní osobně, každý člen má jeden hlas
členská schůze je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční
většiny členů sdružení. Z jednání členské schůze je pořizován písemný
zápis.
schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov
schvaluje zprávu o činnosti sdružení za uplynulý kalendářní rok a plán
činnosti na následující kalendářní rok
volí tajnou volbou členy výboru a kontrolního výboru ( na dvouleté
volební období ) a odvolává je
volí čestné členy sdružení
rozhoduje o zániku sdružení

Výbor
-

je výkonným orgánem sdružení
řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené
mu členskou schůzí
je tvořen třemi členy, které volí členská schůze tajnou volbou

-

každý člen výboru je oprávněn vystupovat samostatně a jednat jménem
sdružení
každoročně předkládá zprávu o činnosti členské schůzi
schvaluje přijetí členů a ukončuje členství ve sdružení

Členství ve výboru zaniká
- dobrovolným odstoupením
- odvoláním členskou schůzí
- úmrtím
Kontrolní výbor
-

-

je kontrolním orgánem
kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze
dohlíží na hospodaření sdružení
je oprávněn svolat členskou schůzi, zjistí-li nedostatky. Takto svolaná
členská schůze musí projednat připomínky kontrolního výboru a přijmout
opatření k jejich nápravě.
je tvořen třemi členy, které volí členská schůze tajnou volbou

Článek 5.
Majetek a hospodaření sdružení
Majetek sdružení tvoří finanční dary, granty, státní dotace.
S majetkem hospodaří výbor na základě rozhodnutí členské schůze.
Kontrolu hospodaření provádí kontrolní výbor a jednou ročně seznámí
s výsledky hospodaření členy na zasedání členské schůze.

Článek 6.
Zánik sdružení
Sdružení zaniká
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na
základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny členské schůze
- pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění
Majetek zaniklého sdružení bude převeden na neziskovou organizaci
stejného nebo podobného zaměření.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení a byly schváleny
tříčlenným přípravným výborem v Trněném Újezdu dne 7.11.2011.

Zápis z 2. členské schůze občanského sdružení
„Za Trněný Újezd krásnější“
která se konala dne 22.11.2012 v sídle sdružení Trněný Újezd č.p.8 za účasti těchto členů:
omluveni:
Antonín Nedbal
Luba Kořalková JUDr.
Jaroslava Vítová JUDr.
Soňa Čepelová Mgr.
Jindřiška Válová
Václav Buliček
Vladimír Vyskočil
David Šebek
Jaromír Nedbal

Jana Vyletová
Vladimíra Šebková ing.
Zuzana Nedbalová
Jan Robin Valdinger
Vladimír Baran ing.
Věra Pohorljaková ing.
Radim Holovský ml.

I.
Na programu jednání schůze byly tyto body:
a) volba členů výboru a kontrolního výboru
b) seznámení s dosavadním řízením o územním plánu
c) návrhy požadavků na zlepšení prostředí Trněného Újezdu, které budou předloženy
Obecnímu úřadu Mořina
d) lom Čížovec
e) diskuse
II.
Ve smyslu článku 4. Stanov sdružení byli členy výboru a kontrolního výboru zvoleni:
výbor:
Antonín Nedbal
Jaroslava Vítová JUDr.
Vladimír Vyskočil
kontrolní výbor:
Soňa Čepelová Mgr.
Václav Buliček
Radim Holovský ml.
III.
JUDr. Jaroslava Vítová informovala přítomné, v jakém stadiu je návrh územního plánu dle
připojených e-mailových zpráv z odboru územního plánování Městského úřadu v Berouně.

IV.
Bylo schváleno (zatím) 10 požadavků na zlepšení životního prostředí v Trněném Újezdu,
které budou předloženy Obecnímu úřadu Mořina:
a) vyčistění okrajů silnic ( bylo navrženo svépomocí, pokud s tím bude OÚ Mořina
souhlasit )
b) vyčistění rybníčku a oprava můstku u rybníčku
c) výměna autobusových budek z obou vjezdů do obce Trněný Újezd a u křižovatky k
„Cihelně“ instalace značky pro autobusy „zastávka na znamení“
d) instalace retardéru v zatáčce při výjezdu z obce směrem na Mořinu z důvodu
bezpečnosti při převádění koní
e) instalace dopravní značky s omezením rychlosti 30 u „Cihelny“ z důvodu bezpečnosti
tamních obyvatel
f) instalace veřejného osvětlení mezi zahradou Svobodů (pozemek parc.č. 18 a
„Velánovic“ statkem ( pozemek parc. č. 21/1 ) a odstranění nově vybudovaného
dvouramenného osvětlení před „Velánovic“ zahradou
g) instalace ještě jednoho dopravního zrcadla v zatáčce u Svobodů
h) vrácení lavičky před dům JUDr.Luby Kořalkové. Lavička byla odvezena z důvodu
budování kanalizačního a vodovodního řadu a nebyla vrácena.
i) přistavení směsného kontejneru u „Cihelny“
j) celková rekonstrukce hospůdky
V.
Členská schůze schválila, že OÚ Mořina bude požádán, aby občanskému sdružení do jednoho
týdne od obdržení žádosti sdělilo přesné datum ukončení zavážky lomu Čížovec a schválení
projektu úpravy terénu po ukončení zavážky
VI.
V diskusi navrhla pí. Válová, aby výbor zajistil propagaci občanského sdružení. Na základě
toho bylo schváleno, že výbor zajistí zveřejnění založení občanského sdružení v Mořinském
kurýru otištěním Stanov sdružení a ozná-mením místním rozhlasem.
Zápis pořídila: Mgr. Soňa Čepelová

Ověřila: Jindřiška Válová

Pravidelné kurzy probíhající v Dětském domě
Aktualizováno 2/2013
den
kurz
Po Setkávání seniorů
Angličtina
Út
St Zdravotní cvičení
Čt Zumba
Pá Skautské schůzky
So
Ne

Břišní tance
Jóga

Začátek kurzu
13 h
20 h

Vedoucí kurzu
Ivan Sluka

20 h
19 h
17 h

Kačka Hrebeňová
Pavla Gaborová
Míša Broženská,
Petra Ježková

18:45 h
20 h

Kamila Vršovská
Hanka Nosková

Na jednotlivé kurzy je možné se po dohodě s vedoucím kurzu přihlásit.
Podrobné informace o kurzu podá vedoucí kurzu v době před začátkem pravidelné hodiny kurzu.

…ještě pár slov k Dětskému domu
Jak z tabulky na předchozí straně vyplývá, je Dětský dům, v podstatě takové malé
komunitní centrum naší obce, docela vytížen. Už od roku 1996 zde funguje klubovna mořinského
skautského oddílu, stejně tak v jeho prostorách úspěšně probíhají jazykové kurzy a v posledních
letech se nadějně rozjely kroužky Zumby, břišních tanců, jógy či zdravotního cvičení. Schází se
zde mořinský Klub seniorek, v sále se konají Mikulášské besídky, koncerty a různé výstavy (např.
modeláři). Aby obec podpořila smysluplné využívání Dětského domu a spolkovou činnost
obecně, přistoupila před několika lety k rekonstrukci vytápění celého objektu a výměně oken a
dveří.
Proč o tom píšu ? Protože ne vše kolem Dětského domu je tak pozitivní – ne poprvé
řešíme problém, že jsou mezi námi i tací, kteří nechápou, že využívání jednoho centra více spolky
a k různým, dosti odlišným aktivitám klade poměrně velké nároky na spolupráci a vzájemnou
ohleduplnost. Stručně řečeno – všichni, kdo Dětský dům využívají, po sobě vždycky uklidí a
uvedou prostory jak sálu, tak kluboven a sociálního zařízení do původního stavu, aby nezpůsobili
problémy těm, kdo přijdou do DD po nich. Ale tady právě nastává problém – kromě pravidelných
činností spolků, kurzů a kroužků se prostory Dětského domu využívají i pro různé narozeninové či
jiné oslavy, případně se tam prostě schází skupinky mládeže – což je samozřejmě v pořádku.
Vždycky se stávalo, že jednou, dvakrát za rok někdo úklid po akci či oslavě pochopil po
svém a následující návštěvníci DD si museli třeba sál sami vytřít, aby vůbec mohli, kupříkladu,
cvičit jógu. Bohužel, v posledních měsících se zdá, že zvyk neuklízet po sobě se stává právě u
občasných návštěvníků spíše normou. Neuklizená, lepkavá a smetím posetá podlaha vítá naše
jogíny či břišní tanečnice stále častěji, stav záchodů je místy tristní až nepopsatelný a drobný
vandalismus, spočívající v rozbíjení vybavení a výzdoby Dětského domu – třeba zarámovaných
dětských kreseb, vývěsek a podobně – už přesahuje tolerovatelnou míru. Stejně tak se stále
častěji stává, že je celý prostor domu zakouřen – i přes přísný zákaz kouření v celém Dětském
domě, který platí po celou dobu jeho využívání. Již poněkolikáté došlo k tomu, že si někteří
z návštěvníků tajně zkopírovali zapůjčené klíče a nutí tak obec k neustálé obměně zámků. A
máme moderní dobu – někteří vandalové (jak jinak je nazvat) se u svých nekalých kousků zvěční
mobilem a hrdě umístí fotku na Facebook (pojednání o jejich IQ si ponechám na jindy). Není
divu, že jsou ti slušnější uživatelé Dětského domu stále naštvanější – a vyvrcholilo to v únoru,
podáním několika stížností a žádosti o nápravu na zasedání zastupitelstva obce.
Obec tím byla postavena před nevděčnou úlohu jak s problémem „nepořádníků“ naložit.
A v tuto chvíli by si všichni ti, kterých se to týká, měli uvědomit, že pokud chtějí, aby zůstala
možnost všelijakých oslav a nahodilých akcí v DD zachována, měli by překonat svůj – zřejmě
vrozený – odpor k úklidu a prostě po sobě zamést, případně vytřít, spláchnout záchody (jak je
v civilizované společnosti zvykem), pokud možno nerozbíjet nic, co není jejich a to cigáro si
prostě dát venku. A být rádi, že se nemusí scházet po autobusových zastávkách. Proč apeluji na
jejich zdravý (snad) rozum ?? Protože pokud bude obec nucena to řešit z pozice majitele objektu,
který má zájem na provozu a zachování pravidelných činností v DD, skončí to jen další výměnou
zámků a ještě větším omezením okruhu lidí, kterým budou nové klíče zapůjčeny. V nejhorším
případě zákazem všech oslav a jiných, než spolkových akcí. A to by byla škoda – už takhle všude
po vesnicích ubývá prostorů, kde se lidé mohou setkávat – a lidé se chtějí bavit a setkávat
v čistých a příjemných místech, nikoliv v ruině se špinavými zdmi a zaplivanými podlahami.
Takže, kdo myslíte, že je na tahu ? Obec – anebo někteří z vás ??

Za skautský oddíl a myslím, že i ostatní slušné uživatele Dětského domu – K.Fous

Junák svaz skautů a skautek ČR - 8. středisko Mořina „Plantážníci“
Oddíly Mořina,Mezouň a Tachlovice

PRVNÍ JARNÍ VÝPRAVA - sobota 30.3.2013

Z Lochovic na Otmíčskou horu a ještě dál...

Mezouň: sraz v sobotu 30.3.2013 v 9:30 u autobusové zastávky. Odchod na Krahulov a
odjezd vlakem z Nučice - zastávka v 10:00.V Berouně budeme v 10:20.
Stejný odjezd vlaku platí i pro oddíl z Tachlovic!
Mořina: sraz v 9:15 u Dětského domu. Odchod do Karlštejna na vlak, který jede v 10:31.
V Berouně je v 10:40.
Společně odjezd z Berouna v 11:O4 do Lochovic (vlak směr Protivín). Zde budeme v 11:23.
Ze zastávky Lochovice se vydáme směr Otmíčská hora, po výstupu na horu se pak vydáme k
židovskému hřbitovu nedaleko Praskoles a dále pak přes Tihavu do Hořovic Dohromady cca
12 km.
Vlak zpět:
Hořovice 17:24 - Beroun (17:44)
Beroun 18:30 – (Nučice zast. 18:51)
Beroun 17:48, 18:18 – Karlštejn (17:56, 18:26)
Co s sebou? – jídlo a pití na celý den, vhodnou obuv a oblečení dle počasí,
peníze na cestu cca 150 Kč
Kontakt: Márty 721 148 359

Ohlédnutí za loňským „Zavíráním Ameriky“
Jako každý rok, 3.listopadu loňského
roku se u bývalého lomu Východ - Velké
Ameriky sešlo několik desítek nadšenců z řad
občanského
sdružení
HAGEN
Mořina,
8.skautského střediska Mořina, pracovníků
Správy CHKO Česká kras a mnoha dalších,
kterým není lhostejné, v jakém stavu je příroda
v našem okolí – lidí, kteří se snaží pro životní
prostředí něco opravdu udělat.

A že to bylo potřeba – jak je vidět na fotkách,
letošní turistická sezóna byla, co se týče
množství odpadků, nadmíru plodná ! Jen na
jedné z vyhlídkových plošin se nasbíralo asi
deset pytlů plastových lahví – vypadá to, že si
nás turisté trochu pletou se skládkou …
Celkem se ten den sebralo přes padesát pytlů

odpadků. Poté, když byla práce hotova,
následovalo poslední symbolické koupání
v již opravdu chladných vodách Ameriky a
pak
rozehřívání prostydlých plavců a
opékání buřtů – za odměnu, že si příroda
mohla zase na pár měsíců volně
vydechnout!
Foto: V.Daněček a K.Fous

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@cbox.cz, fax: 257721597, nebo redaktoři Karel Fous, Mořina 186, 267 17,
kfous@seznam.cz, Bára Albrechtová, Mořina 160 , 267 17, bezhouse@seznam.cz, v Trněném Újezdě
možno předat p. Magdě Hnátkové, m.hnatkova@quick.cz

