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prosinec 2012

Foto: Roman Vápeník
Mořinský kurýr – informační neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina (a nyní i Mořinka),
vydávané jako občasník pro všechny občany Mořiny, Trněného Újezda , Dolního Roblína a Mořinky
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
Máme tu opět konec roku a já bych chtěl na tomto místě shrnout dění
v naší obci. Tento rok byl pro nás všechny náročný, protože se téměř celý
odehrával v duchu stavby vodovodu a kanalizace. To s sebou neslo opětné
rozkopání už tak zničených ulic, bláto, objížďky a další nepříjemné věci se
stavbou spojené. Je to však již za námi a teď nastává čas, kdy bychom měli naši
obec zušlechťovat, opravit silnice, věnovat se zeleni, škole ale neměli bychom
zapomenout ani na společenské, kulturní a sportovní život v obci. Vím, že v této
náročné době upadají společenské a kulturní akce do pozadí, ale i tak jsme si
vybudovali alespoň nějakou tradici, jako je Vánoční zpívání před kostelem,
Myslivecký ples, Obecní ples, Májka, Čarodějnice, jen se obávám, že u
posledních dvou jmenovaných akcí je čím dál těžší najít dobrovolníky, kteří jsou
ochotni pomoci s jejich přípravou.
Ze sportovních akcí bych se chtěl zmínit o Turnaji v malé kopané, který
pořádá Jan Zíma. Tento turnaj se pořádá již mnoho let a Honza Zíma si
zasluhuje obdiv za vytrvalost a hlavně nápaditost ve výběru cen. Naši fotbalisté
a fotbalistky by si také určitě zasloužili větší podporu při svých zápasech, ale
diváků přichází málo, a tak se někdy stává, že má soupeř na našem hřišti větší
podporu než my. Přitom se poslední dobou „na ten fotbal dá koukat“.
Nesmíme zapomenout ani na činnost Zahrádkářů a Klubu seniorek a
jejich pomoc obci v údržbě parku, školní zahrady, okolí Dětského domu a
pumpy u hřbitova. Doufám, že si z nich vezmou příklad i rybáři z Petrova cechu
a dočkáme se opět výlovu rybníků.
Děti mohou chodit do rybářského kroužku, vzniká nám v obci
modelářský, škola má připraveny různé volnočasové aktivity a naštěstí funguje i
fotbalová přípravka. Nejsem si jistý, zda jsem se zmínil o všech, co v obci tyto
činnosti podporují, určitě ne. Všem bych však chtěl poděkovat.
Jelikož Vánoce jsou svátky klidu, štěstí a pohody, nebudu se dál
rozepisovat o situaci v obci, to nechám na lednové vydání kurýra, společně
s informací o prezidentských volbách.
Na závěr bych chtěl všem popřát za sebe i za všechny zastupitele mnoho
štěstí a spokojenosti, zdraví a radosti o Vánocích a hodně zdaru do Nového
roku.

Vojtěch Štička, starosta
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Do života vítáme
Jakuba Rovenského
Michala Bártu
Kateřinu Veselou
Adama Dvořáka
Terezu Holou
Štěpána Čížka
Alexandru Grejtákovou
Štěpána Holovského

22.4.2012
4.6.2012
30.7.2012
1.8.2012
1.9.2012
24.9.2012
22.7.2012
20.11.2012

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

Blahopřání k životnímu jubileu
Ve III. a IV čtvrtletí roku 2012 oslavili životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Fliegerová Marcela
Mařánková Jitka
Hejduk Jiří

Salamánek Milan
60 let
Kšánová Blanka
60 let
Houba Jiří
60 let
Vyskočilová Marta
60 let
Bílá Jiřina
60 let
Kařízková Božena
65 let
Kloučková Věra
65 let
Čámský Jan
65 let
65 let
Suchomelová Růžena
65 let
Čepela Antonín
70 let
Foglová Olga

Mrvíková Miluše
Bucharová Marie
Vymazal Miroslav
Šedivý Ladislav

75 let
80 let
75 let
80 let

Pokorná Marie
Melhubová Marie
Svobodová Vlasta
Letáková Vlasta

65 let
65 let
70 let
70 let
75 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
Dětská lékařka ukončila práci v ordinaci na Mořině k 31.10.2012. Nadále
ordinuje pouze v Loděnicích.
Obecní knihovna se přestěhovala do bývalé dětské ordinace. Vchod do
knihovny je přes zamřížované dveře ve dvoře. Knihovna je otevřena každé pondělí
od 15:30 do 17:30 hod.
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Vánoční slovo před koncem světa
Osudné datum se rychle blíží. Názorů na to, co se 21. prosince skutečně stane, je
spousta. Od katastrofických vizí typu totální destrukce planety Země, kdy po ní nezbyde ani
světelný záblesk na pozadí černočerného vesmíru, až po očekávání zarytých optimistů, že se
nestane vůbec nic. Nebo alespoň nic, co by stálo za řeč. Celý problém je podle nich jen v tom,
že starým Mayům u tohoto data prostě došlo místo na balvanu, do kterého tesali svůj
kalendář. Uvidíme.
Mně osobně by se nejvíc líbil scénář, podle kterého by někdy kolem 21. prosince 2012
měly nastat změny v myšlení lidí. Lidé by si údajně měli začít uvědomovat skutečné hodnoty
života a také si jich více vážit. Asi by to nenastalo ze dne na den. Bylo by naivní si
představovat, že každý lotr by se najednou stal svatým, že workoholici a byznysmeni by
v okamžiku zahodili své laptopy a začali se věnovat svým rodinám, že děti by přepsaly dopisy
Ježíškovi a místo nového typu mobilu si přály třeba staromódní knihu nebo dokonce víc štěstí
a lásky. Ale už jen to, že by lidé tímto směrem udělali aspoň první malý krok, je docela lákavá
představa. Pokud má konec světa vypadat takto, vyhlásil bych ho třeba každý týden.
Podle této představy není jistě náhoda, že letošní zpívání dětí z naší školy a školky
před kostelem svatého Stanislava připadá právě na konec světa. Právě tato akce by pro nás
mohla být tím zlomovým okamžikem. Zkusme tedy udělat ten první krok na cestě k novému
pojetí světa. Zastavme se, poslechněme si koledy v podání našich dětí a popovídejme si
v klidu při kalíšku něčeho teplého. Asi tím nedokážeme změnit svět, ale snad se nám podaří
navodit tu atmosféru Vánoc, kterou si pamatujeme z dětství. Vánoc, které nemusely být za
každou cenu „bohaté“ a kvůli kterým nebylo nutné absolvovat nákupy v přeplněných
shopping centrech.
Vám, kteří jste se tedy rozhodli udělat alespoň ten první krok ke změně světa, držím
palce. Šťastné a klidné Vánoce pak přeji úplně všem.

Petr Sodomka, ředitel školy

Martin na bílém koni uzavřel
jezdeckou sezonu 2012!
Pro některé každodenní pohled, pro mnohé stále
něco zvláštního. Tak by se dala popsat reakce
malých dětí ve školce/škole na Mořině, když přijel
na návštěvu svatý Martin na bílém koni. Společně
s letním svezením na koňském hřbetě v JS
Kamerun to byly oficiální akce, které tento jezdecký
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klub společně s mateřskou školou na Mořině v roce 2012 pořádal.
Pohledem
neoficiálním
JS
Kamerun ve své náplni poskytuje možnost
ježdění na koni malým i velkým zájemcům
z širokého okolí Trněného Újezdu. Zvláště
pro děti má vhodné „koňské“ partnery,
poníky a koně huculské odpovídajících
velikostí. Nicméně i starší děti a dospělí
zájemci zde najdou koně, kteří budou
odpovídat jejich jezdeckým zkušenostem a
fyzickým dispozicím.
Ti, kteří propadnou ježdění na koni
více, mají možnost pod hlavičkou JS
Kamerun své nově nabyté jezdecké
schopnosti vyzkoušet v rámci tzv. hobby
závodů – a to jak v klasických jezdeckých
disciplínách jako je drezura či parkur, tak i
v jedné z těch pod křídly České Jezdecké
Federace relativně nových – ve vytrvalosti.
Vytrvalost je jezdecká disciplína, ve
které jezdecká dvojice absolvuje vyšší
počet kilometrů v terénu (20 – 160 km),
rozdělených na několik kol, za stálého
dohledu veterinářů. Sebemenší náznak
zhoršeného zdravotního stavu koně je
důvodem k vyloučení ze závodu (např.
kulhání, dehydratace apod.). V této
disciplíně dosahují jezdci a koně z JS Kamerun výborných výsledků a umísťují se na
předních příčkách českých i zahraničních/mezinárodních závodů.
Závodní sezonu 2012 úspěšně otevřely jezdecké dvojice z Kamerunu na závodech
v Hoštce, kde T. Šmídová s Copacabanou získali 4té místo v soutěži S na 80 km, Z.
Nedbalová s Ghayathim 5té
místo v téže soutěži. D.
Šebek s Habibem pak 1.
místo v soutěži ST na 100
km. Ghayathi a Habib navíc
získali Cenu kondice ve
svých soutěžích – tzn. cenu
o nejlépe připravené koně.
Stejnou cenu pak získala
dvojice
Z. Nedbalová/
Ghayathi na ST (100 km)
soutěži ve Vrchovanech,
celkově pak druhé místo.
Tímto výkonem si splnila
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kvalifikaci na seniorské MČR 2012.
Sezona pak probíhala, jako u jiných sportů, s úspěchy i nezdary. Vrcholných národních
soutěží – mistrovství republiky – se zástupci
JS Kamerun zúčastnili. D. Šebek s Habibem
juniorského,
bohužel
neúspěšně,
Z.
Nedbalová s Ghayathim a V. Šebková
s Habibem pak seniorského, kde Habib
získal třetí místo. ¨
Ghayathi i Habib se během sezony se svými
jezdkyněmi zúčastnili mezinárodních soutěží
a snažili se získat kvalifikaci na Mistrovství
Evropy 2013. Blíže k jejímu splnění má
v současné době dvojice V. Šebková Habib, kteří se zúčastnili 3 mezinárodních
soutěží, všechny úspěšně dokončili, a
v mezinárodním žebříčku FEI (Světová
jezdecká federace) tato dvojice patří do
první padesátky. K možnosti startu na
mezinárodních soutěžích byla využita i
finanční podpora od obce Mořina.
Všichni jezdci i koně svými výsledky pak
společně přispěli k umístění stáje Kamerun
na 8mém místě žebříčku vytrvalostních stájí
2012 (z 62, za které jezdci startovali). To je
zlepšení o 2 příčky proti sezoně 2011, která
byla pro JS Kamerun tou úplně první.
Můžeme si jen přát, aby v sezoně 2013 byli koně i jezdci v plné pohodě, mohli se dobře
připravit na výzvy, které před ně náročná disciplína postaví. Nyní ale všechny čeká zima,
doba odpočinku.

Kateřina Tůmová
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Členové 8. skautského střediska Mořina přejí
všem kamarádům, rodičům, dětem a lidem
dobré vůle veselé Vánoce a šťastný Nový rok !

Foto z letošního letního tábora ve Staré Huti u Dobříše

…a další vánoční přání :
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Obec Mořinka
Slovo starostky obce Mořinka
Kateřiny Smoterové
Letošní rok byl převážně spojen s pracemi
na vybudování vodovodní sítě v rámci svazku obcí
TřeMoLe (Hlásná Třebaň, Mořinka a Lety).
Podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva
zemědělství ČR a ze Středočeského kraje.
Využijeme připojení na vodovodní zdroj
zásobující obec Mořina. A dále jsme také začali
pracovat na projektové dokumentaci pro
vybudování kanalizační sítě, práce jsou ve své polovině.
Byl schválen Územní plán Mořinka a schváleno pořízení Regulačního plánu Mořinka, na
kterém budeme pracovat během příštího roku. A zároveň byl schválen povodňový plán Mořinka.
Povodňový plán byl zpracováván z důvodu ohrožení vlastníků a uživatelů nemovitostí v přilehlých
částech Karlického potoka.
Podařilo se nám získat
dotaci ze Středočeského kraje
na komplexní úpravu veřejného
prostranství.
V rámci
této
dotace byly prořezány lípy,
proběhla výsadba nových lip a
zároveň jsme zrekonstruovali
část dětského hřiště, dveře do
kapličky a pořídily dvě turistické
mapy.
V letošním roce jsme opět pořádali mnoho akcí již tradičně Mořinka FEST, čarodějnice u
Menhiru, pochod pohádkovým lesem z Let na Mořinku, dětský den, drakiádu u Menhiru, Dýňovou
slavnost, Mikulášskou zábavu a Zpívání u vánočního stromu. Obecní úřad Mořinka ve spolupráci
s Obecní knihovnou Mořinka pořádal zájezd do českých koutů naší republiky – Kutné Hory, která
představuje architektonický skvost evropského významu, spolu s chrámem sv. Barbory a katedrálou
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Dalším zájezdem byla návštěva Chmelařského muzea v Žatci, které
je největší expozicí svého druhu na světě. Někteří účastníci zájezdu vyzkoušeli degustaci piva a také
navštívili centrum města.
Již tradičně probíhaly tvořivé dílny v Obecní knihovně Mořinka, kde jsme si vyrobili svíčky,
jarní květiny a panenky, dekorace na trička a tašky, adventní věnce a upekli jsme vánoční cukroví a
také jsme měli malování s artefiletikou. V Obecní knihovně jsme přivítaly nové občánky. Naší Obecní
knihovnu navštívili dva přední čeští spisovatelé Michal Viewegh a Irena Obermannová. Také jsme
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mohli navštívit přednášky o Indii a dvě
přednášky o bio potravinách. Dále jsme
shlédly dvě divadelní představení pro děti
Kvak a Žbluňk a Tam a zpátky do pohádky.
Knihovnu navštívily děti ze ZŠ Řevnice a
společně jsme četli z knihy Školní detektiv.
Pro děti byl připraven zajímavý program
pod
vedením
knihovnice
Lucie
Chroustové. Tímto bych vás chtěla pozvat
na lednovou přednášku EuroStop,
promítat bude Petr Novák dne 16. 1. 2012
od 19.00 hodin v Obecní knihovně Mořinka.
Na závěr chci poděkovat všem zastupitelům obce za velkou píli, s kterou vykonávají veškerou
práci a zároveň poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám pravidelně pomáhají s našimi akcemi. A
především děkujeme za vyslovovanou podporu a důvěru našich spoluobčanů. Veškeré informace
naleznete na našich webových stránkách www.morinka.eu.
Dovolte mi, popřát Vám všem mnoho štěstí, rodinných a pracovních úspěchů a především
pevné zdraví v novém roce 2013.
Kateřina Smoterová, starostka obce Mořinka

Blahopřání
Ve druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2012 oslaví své
jubileum tito naši spoluobčané:
Marie Barchánková
Vratislav Čech
Antoním Prešinský
Karel Soukup
Jan Hůlka
Miroslav Melichar
Dagmar Pelcová

75 let
75 let
70 let
70 let
60 let
60 let
70 let

Do dalších let přejeme všem jubilantům vše nejlepší, hodně štěstí, lásky, spokojenosti
a především pevné zdraví.
Za Obecní úřad Mořinka Kateřina Smoterová
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, nebo fous@lomy-morina.cz , Bára Albrechtová, Mořina 160 , 267 17,
bezhouse@seznam.cz, v Trněném Újezdě možno předat p. Magdě Hnátkové, m.hnatkova@quick.cz
.V obci Mořinka k rukám starostky Kateřiny Smoterové k.jungmanova@seznam.cz
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Dětský rybářský kroužek Mořina
Vás zve na

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
NA MOŘINĚ
Druhy ryb na prodej:
*
*
*
*
*
*
Kde?

Potraviny Ve dvoře, Mořina

Kdy?

22. prosince 2012

V kolik? Od 10:00 hodin

OBJEDNÁVKY:
* Osobně Potraviny Ve dvoře
* Tel. 720 160 283

Kapr
Pstruh
Amur
Štika
Sumec
Dle dohody…

