MOŘINSKÝ
KURÝR
číslo 66
září 2015

Jaromír Nedbal z Trněného Újezda
dobíhá do cíle prvního závodu
běžeckého seriálu Běhej lesy,
Mořina, 20.6.2015. Více o běhání a
běžcích z našich obcí v příštím čísle
Kurýra.

Mořinský kurýr – informační neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina, vydávané jako občasník pro
všechny občany Mořiny, Trněného Újezda, 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. 8. obce Mořina z veřejného zasedání
dne 20.8.2015 od 18.00 hod. zasedací místnosti OÚ Mořina
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Informaci o průběhu prací na odstranění vlhkosti ve škole. Plánovaný konec prací v pondělí
24.8.2015
- Informaci o opravě odpadů ve škole
- Informaci o přípravě přestavby autobusové zastávky v Trněném Újezdu
- Informaci o prořezání cesty Trněný Újezd - Lužce
- Informaci o problémech v užívání pronajatých obecních parcel v obci Trněný Újezd, bude dále
řešeno
- Informaci o možnosti získání dotace na likvidaci staré kořenové ČOV a rekultivaci celého
prostoru
- Změnu rozpočtu č. 7/2015
- Petici občanů dolní části Mořiny za umístění bezpečnostního zrcadla na křižovatku u
Bambousku
- Žádost ČEZu o odkup pozemku p.č. 102/4 v k.ú. Mořina (trafostanice)
- Informaci o poptání pasportizace veřejného osvětlení
- Informaci o zaslání harmonogramu prací na Čižovci firmou PVZ s.r.o
- Informaci o zřízení stání na kontejnery u Šimanů a před Jednotou
- Informaci o rekonstrukci bytového jádra a kuchyně v obecním bytu
- Informaci o zajíždění autobusu č. 313 do Trněného Újezdu ve 14:00 hod. a 16:00 hod.
- Informaci o skutečnosti, že o dotaci na Intenzifikaci ČOV ze Středočeského kraje bude
rozhodnuto do 30.10.2015
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce
- Zrušení zveřejnění záměru výměny pozemků p.č. 40/13 a 42/6 za pozemek p.č. 278/4 vše
v k.ú. Trněný Újezd, schváleno dne 9.7.2015
- Zveřejnění záměru výměny pozemků p.č. 40/13 a 43/6 za pozemek p.č. 278/4 vše v k.ú.
Trněný Újezd
neschvaluje:
rozhoduje:
ukládá :
- Starostovi připravit podklady pro zhotovitele projektové dokumentace na likvidaci staré
ekologické zátěže (kořenová ČOV)
- Starostovi prověřit možnost umístění zrcadla na křižovatku u Opičků, případně další řešení
zdejší dopravní situace
- Zajistit odhad na pozemek p.č. 102/4 v k.ú. Mořina (trafostanice)
- Požádat PVZ s.r.o. o upřesnění zaslaného harmonogramu (doplnění datumů)
- Starostovi prověřit možnost změny silnice k lomům na hlavní
- Starostovi zadat zpracování pasportu veřejného osvětlení
- Písemně informovat p. Bláhu ohledně výsledku jednání v osadě „Na výsluní“
- Starostovi dále jednat s p. Kučerou (úkol z minulého zasedání)
stanovuje :
- Termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek 10.9.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti
OÚ Mořina
Vojtěch Štička, starosta

Karel Fous, místostarosta

Vyvěšeno : 21.8.2015
Sejmuto: 10.9.2015
Elektronicky vyvěšeno dne 21.8.2015 na - http://www.morina.cz/
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Vážení spoluobčané
Skončily prázdniny, začíná podzim a
vychází Mořinský kurýr, v kterém bych Vás
chtěl seznámit s některými důležitými
informacemi týkající se naší obce. Jedna
s nejdůležitějších informací je, že je již
zmodernizována a uvedena čistírna
odpadních vod na Mořině do zkušebního
provozu. Zkušební provoz bude trvat rok,
pak
bude
vyhodnocen
a
čistírna
zkolaudována, Kvalita čištěné vody je pravidelně každý měsíc kontrolována a je velmi dobrá.
Sice je provoz čistírny šetrnější k životnímu prostředí, ale i dražší, proto nás čeká i
ekonomické vyhodnocení provozu a s tím bohužel zdražení stočného. Stočné bude zdraženo
od počátku roku 2016 a všichni občané budou včas informováni.
Další změnou je rozšíření trasy autobusů do dolní části Mořiny. Autobusy mají
k dispozici prostor vedle čistírny odpadních vod k parkování a otáčení. Nebudou tedy již stát
v prostřed obce a přejíždět přes oba můstky. Časem vzniknou nové autobusové zastávky, jak
výstupní u Dolejšího rybníka, další výstupní u Bambousku ale i nová nástupní u Bambousku,
obec má připravený projekt na tyto nové zastávky a propojení zastávek novými chodníky,
aby cestující mohli bezpečněji přecházet přes hlavní silnici a dál do obce. Stávající zastávky
jsou prozatímní. Systém obsluhy těchto zastávek autobusy bude v samostatném článku.
Z důvodu změny zákona o odpadech a úpravy prostoru v dolní části obce, kam se
dosud odvážel biologický odpad, obec zajistila odvážení biologického odpadu kontejnery
kompostárny Tachlovice. Kontejnery budou v obci Mořina postaveny celoročně u čistírny
odpadních vod a v případě, že o to bude zájem i v prostoru Selské hospody. Ještě není
dořešeno, zda bude kontejner u čistírny přístupný volně, nebo jen v určité době, aby
nedocházelo k tomu, že se v kontejneru objeví i jiný odpad než biologický. Za vytřídění
odpadu bude muset obec platit. Informace o ukládání biologického odpadu jsou k dispozici
na Obecním úřadě. Když jsme u odpadů, chtěl bych informovat občany o snaze zastupitelstva
zlepšit vzhled stání na kontejnery se separovaným odpadem. Tato stání byla vybudována
nejen u kostela, ale i u Obecního úřadu, U Šimanů, u Jednoty a v Trněném Újezdu. V nejbližší
době se bude s budováním míst pro kontejnery pokračovat u Dětského domu, na
Bambousku, na Americe a v Dolním Roblíně.
Na závěr bych se chtěl ještě požádat návštěvníky Dětského domu, aby při svých
oslavách a jiných činnostech byly ohleduplní, protože bylo v Dětském domě vymalováno.
Nepořádají se v něm pouze oslavy. Dětský dům se využívá i pro různé kroužky a zájmové
činnosti a jejich účastníci si zasluhují důstojnější prostředí. To samé platí pro návštěvníky
umělého hřiště, je pak zbytečné, aby zaměstnanec obce místo jiné důležitější práce pro Obec
trávil čas úklidem po někom, kdo po sobě zanechá nepořádek.
S přáním krásného podzimu

Vojtěch Štička, starosta
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Upozornění občanům,
Upozorňujeme občany, že obecní úřad Mořina provozuje webové stránky, které umožňují
rozesílání informací e-mailem. Kdo má zájem o tyto zprávy týkající se např. odstávky el.
proudu, popelářů, krizového řízení obce apod. ať se zaregistruje na stránkách obce
www.morina.cz na odkaze informace e-mailem.
Iveta Žáčková

Do života vítáme
Marka Čapka
Elišku Bubeníčkovou

21.1.2015
23.5.2015

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

Blahopřání k životnímu
jubileu
V roce 2015 oslavili či oslaví životní jubileum
tito naši spoluobčané:
Jubilanti 1Q 2015
Kutman Karel, Mořina 155
Hájek Karel, Mořina 105
Zíma Jan, Mořina 131
Kešnerová Valerie, Mořina 199
Soukupová Marcela, Mořina 189
Pesl Petr, Mořina 173
Brabcová Alena, Mořina 34
Sahulka Jiří, Mořina 48
70 let
Jarošová Zdeňka, Trněný Újezd 26
85 let
Holovská Marie, Trněný Újezd 2
90 let
Jubilanti 2Q 2015:
Holovský Radim, Trněný Újezd 2
Urbánek Vlastimil, Mořina 128
Kešner Stanislav, Mořina 199
Stíbalová Hildegarda, Mořina 158

60 let
65 let
65 let
75 let

Jubilanti 3Q 2015:
Žáček Zdeněk. Mořina 3
Příhodová Jarmila, Mořina 167
Pošta Jiří, Mořina 52
Macourek Josef, Mořina 62

60 let
60 let
60 let
60 let

60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
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Hančlová Marcela, Mořina 173
Macourek Václav, Mořina 62
Bílý Václav, Mořina 68
Matoušková Milena, Mořina 178
Suchomel Jan, Trněný Újezd 4
Šedivý Věroslav, Mořina 99
Jansa Oldřich, Mořina 61
Fulemová Vlasta, Trněný Újezd 19
Bálková Květoslava, Mořina 152
Votrubová Naděžda, Mořina 196

60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
75 let
85 let
85 let
85 let
85 let

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

Velkoobjemový a
nebezpečný odpad
Dne 12.9.2015 proběhne
sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu.
Na Mořině od 9:00 do 9:30
hod. před OÚ Mořina.
V Trněném Újezdu od 9:45
hod. do 10:15 hod. na návsi.
___________________________________________________________________

ANGLIČTINA - MOŘINA A OKOLÍ
CERTIFIKOVANÝ LEKTOR Z KANADY
VŠECHNY ÚROVNĚ
DOSPĚLÍ
DĚTI
SOUKROMÁ VÝUKA od 250 kč/45 min.
SKUPINOVÁ VÝUKA od 50 kč / 45 min. (6 studentů)
KONVERZACE
20 LET VÝUKY V ČR A KANADĚ
tel. 777 97 00 14
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Obecní „Posvícenská zábava“
Dne 31.10.2015 bude „Posvícenská zábava“ v Lidovém domě
v Řevnicích od 19:00 hod. Hrát bude kapela Riviera.

http://www.kapelariviera.cz/o_kapele.html

Dne 9.9. 2015 se v Mořině č.p. 124, budova pošty otevírá

OČNÍ OPTIKA
Nabízíme cenově přijatelný, ale zároveň moderní sortiment dioptrických i slunečních brýlí a doplňkové zboží jako jsou pouzdra, šňůrky,
čistící spreje, šroubováčky, apod.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po: 8:00 - 15:30
Út: 8:00 - 12:00
St: 15:00 - 18:00
Čt: 8:00 - 12:00
Pá: na objednání
Po dohodě i v jiný čas, případně o víkendu. Nabízíme kompletní
služby od určení dioptrií, přes výběr až po servis brýlí.
Těším se na „viděnou“
Bc. Alena Šlajerová, tel. 602 228 337
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Jak zastavují autobusy na Mořině.
1/Autobusy, které na Mořině končí a nebo na Mořině začínají spoj zastavují ve
všech zastávkách okolo kterých projíždějí.
2/ Autobusy, které Mořinou projíždí zastavují takto:
Směr od Prahy: Zastávka u Pěchotů, poté zastaví na nové zastávce Mořina
Obecní Úřad (Dolejší rybník), tato zastávka slouží jako výstupní od Prahy a
zároveň nástupní do Řevnic, Pak staví na nové zastávce Mořina (U ČOV), která
slouží zároveň jako výstupní od Prahy a nástupní do Řevnic. Poté se autobus
obrací a projíždí celou Mořinu bez zastávky směr Mořinka.
Směr od Mořinky: Autobus projede celou Mořina a otočí se u ČOV, poté zastaví
na zastávce Mořina (U ČOV), která slouží jako výstupní od Mořinky a nástupní
do Prahy a dále staví na zastávce Mořina Obecní úřad ( bývalá u Smetanů),
která slouží jako výstupní od Mořinky a nástupní do Prahy, nakonec zastaví U
Pěchotů a odjíždí směr Praha.
Vůbec žádná zastávka se tedy na Mořině neruší. Tento způsob navrhl tvůrce
jízdních řádů z toho důvodu, aby zachoval nástupní a výstupní zastávky stejné
pro různé směry. V případě, že se provoz neosvědčí, obec navrhne, aby
autobusy zastavovaly u všech zastávek, okolo kterých projíždějí.
3/ Autobusy linka 425:
Směr od Berouna:
Zastávka u Pěchotů, poté zastaví na nové zastávce Mořina Obecní Úřad (Dolejší
rybník), tato zastávka slouží jako výstupní od Berouna a zároveň nástupní na
Mořinku. Pak staví na nové zastávce Mořina (U ČOV), která slouží zároveň jako
výstupní od Berouna a nástupní do Mořinky. Poté se autobus obrací a projíždí
celou Mořinu bez zastávky směr Mořinka.
Směr od Mořinky:
Autobus projede celou Mořina a otočí se u ČOV, poté zastaví na zastávce
Mořina (U ČOV), která slouží jako výstupní od Mořinky a nástupní do Berouna a
dále staví na zastávce Mořina Obecní úřad ( bývalá u Smetanů), která slouží
jako výstupní od Mořinky a nástupní do Berouna, nakonec zastaví U Pěchotů a
odjíždí směr Beroun.
U spojů linky 425 je třeba si uvědomit, že některé autobusy čekají na Mořince
několik minut, nebo vůbec, proto je zbytečné, aby zajížděly na Mořinu 2x za
sebou. Proto uvedu příklad: nastupuji v Trněném Újezdu v 7:27 a jedu na
Mořinu k lékaři, autobus zastaví v 7:31 u Pěchotů, ale já jedu dál na Mořinku,
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kde jsem v 7:35. 5 minut počkám a odjíždím v 7:40 směr Mořina, kde projíždím
až dolu k ČOV, autobus se otočí a já vystupuji na zastávce Mořina (bývalá u
Smetanů) v 7:48. Koho to nebaví a může chodit, vystoupí u Pěchotů v 7:31.
V opačném směru jedu tedy na Mořinku abych mohl dojet do Trněného Újezdu
a nebo později nastupuji u Pěchotů, když se autobus vrací z Mořinky, když mi
nevadí jít pěšky.
Chtěl bych jen zdůraznit, že kdyby v těchto případech zajížděl autobus opět do
Mořiny, trval by spoj dlouho a zbytečně by se prodražil.
Všem důrazně doporučuji sledovat tabule s označením autobusu, je na nich
napsána cílová stanice spoje, tedy Řevnice, Mořinka, Beroun atd. To opravdu
platí. Na lince 425 je dobré se zeptat řidiče, když nevíte, poskytne Vám určitě
správnou informaci. Na linkách ostatních mohou být někteří řidiči, kteří jsou na
lince poprvé a nemohou, nebo nechtějí podat cestujícímu pravdivou informaci,
proto opakuji, sledujte tabulku s označením cílového místa dojezdu autobusu.
Vojtěch Štička

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,
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