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Vážení spoluobčané
Máme opět konec
Lom Holý Vrch
roku, blíží se vánoční svátky a
Vy držíte v rukou nové vydání
Mořinského Kurýra, kde bych
Vás chtěl seznámit, co se
v naší obci stalo během
letošního roku. Začal bych
tím, že byl ukončen provoz
v lomu Holý Vrch. Tento lom
měl více než stoletou historii
těžby a mnoho lidí z Mořiny a
Trněného Újezdu v něm
pracovalo. Lom je vytěžen a
teď
bude
probíhat
rekultivace, kterou bude
provádět společnost LOMY
MOŘINA spol. s r.o. jako správce lomu. Počítá se s tím, že bude rekultivace trvat okolo 20 let,
ale přesně to nikdo neví, protože objem lomu je ohromný. Výsledek rekultivace by měl být
takový, že se lom zaveze, vznikne mírně zvlněný terén, kde bude jezírko a zbytek skal na
okraji, jako připomínka na minulost. Lom má být zavážen zeminou, kamením, sutí atd. tedy
„bezpečnými odpady“, které nezatěžují životní prostředí. Je to dobře, protože rekultivace
lomu zajistí alespoň několik pracovních míst do budoucna.
Dále jste si určitě všimli zemních prací na místě bývalé ČOV Mořina. Jedná se o sanaci
staré ekologické zátěže a to rtuti, která byla zjištěna při modernizaci kořenové čistírny
odpadních vod. Rtuť byla objevena v nižších vrstvách, až pod kořenovými poli. Následné
sondy ukázaly tak vysoké množství rtuti, že ji je zapotřebí zlikvidovat. Původce znečištění je
nejasný, může se jednat o znečištění z období minulého režimu, a i možná dříve. Na základě
žádosti o dotaci byla obci přidělena dotace ve výši 85 % nákladů ze Státního fondu životního
prostředí a 15% od Středočeského kraje. Obec tedy neplatí nic. Sanace by měla být
Sanace ekologické zátěže – bývalá kořenová ČOV
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dokončena v květnu 2020 a pak by měl vzniknout v místě kořenových polí park
s dostatečnou volnou plochou na pořádání různých sportovních a kulturních akcí. Celkové
náklady na sanaci by měly činit 64 milionů korun.
Po
několikaletém
Zateplování obecních bytovek
snažení
obec
získala dotaci na
zateplení
obecních
bytovek. Bytovky
byly odizolovány
proti
zemní
vlhkosti,
zatepleny,
na
střechy
byly
umístěny nové
společné antény
a udělány nové
rozvody
televizního,
rádiového
a
internetového
signálu.
Byly
opraveny
hromosvody
a
vzduchotechnika.
Dalo by se říci, že
konečně
po
letech snažení se
podařilo obecní
bytové
domy
opravit tak, aby
odpovídaly
standartu dnešní
doby. Celá částka
oprav činila 7 mil.
Kč, dotace činila
30%.
Z větších
akcí bych ještě
rád připomenul dokončení dešťové kanalizace nad ČOV Mořina a 1. etapu rozšíření
kanalizace a vodovodu u hřiště. Na tyto stavby bude navazovat dokončení kanalizace a
vodovodu u hřiště a výstavba komunikace a na ČOV Mořina a k lesíku směrem na Karlštejn.
Ještě bude příští rok obec dělat nový povrch hlavní silnice od kostela přes obec směrem do
Karlštejna. V Trněném Újezdu bude dokončeno dopravní značení a při vjezdu od Roblína
bude umístěn informativní měření rychlosti projíždějících vozidel.
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Zvláštní
kapitola je zrušení
zvýšeného přechodu
na Mořině ze strany
Středočeského kraje
z důvodu
změny
silničního
zákona.
Obec tedy zadala
zpracování projektu
semaforu
místo
zvýšeného přechodu.
Projekt nám ukáže,
zda bude semafor na
tlačítko,
kdy
po
stisknutí
naskočí
červená, nebo bude
semafor
spojen
s radarem a červená
se rozsvítí, jestliže vozidlo při vjezdu do obce pojede vyšší rychlostí, než je povoleno. Semafor
k mému překvapení není laciná záležitost, stojí cca. 600 tis. Kč. Bezpečnost chodců je však
přednější.
Výše uvedené akce jsou jen ty největší, které obec v tomto roce vykonala, téměř na
každém obecním zastupitelstvu obce se kontroluje plán činnosti, který bohužel není možné
zveřejnit kvůli zákonu o ochraně osobních dat (GDPR). Tento dokument zpracujeme do
nějaké zákonem povolené podoby a budeme ho pravidelně vyvěšovat na webové stránky
obce, aby obyvatelé měli přehled o činnosti obecního zastupitelstva.
Jako každý rok na tomto
místě bych chtěl poděkovat všem,
kteří se snažili zlepšit společenský a
kulturní život v obci. Jako jednu
z nejlepších akcí bych viděl pouť.
Při jejím konání a přípravě bylo
vlastně
téměř
vše
proti
pořadatelům. Jak počasí, tak
kolotoče. Počasí špatné, kolotoče
žádné. Ostatní však bylo úplně
skvělé a zábava na hřišti na závěr
se také podařila. Proto bych chtěl
poděkovat na tomto místě celému
realizačnímu týmu mořinské poutě
a hlavně Janě Pokorné, která tuto
akci navrhla a prosadila.
Ještě bych se rád zmínil o
naší škole. Ve školní budově
během
prázdnin
proběhla
rekonstrukce záchodů v horním
patře, včetně výměny oken a
souvisejících
prací.
Ještě
proběhnou nějaké úpravy na
školním dvoře, kvůli parkování
Večerní vystoupení skupiny INDEX
rodičů, kteří vozí děti auty a měli
bychom školní budovu v relativně
Pouťové taneční vystoupení – aneb než přišel vichr z hor …
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dobrém stavu. Nemáme však vhodné místo na tělocvičnu, což se snad také časem vyřeší. Ale
co je nejdůležitější pro provoz školy je to, že máme v Základní škole málo dětí. Zatím to nijak
nebrání v provozu, ale považuji to za výstrahu do budoucích let, i když v roce 2020 máme
hodně předškoláků, byl bych rád, kdyby rodiče, kteří váhají s umístěním svých dětí do 1. třídy
naší školy, se v případě nejasností obrátili na vedení školy, nebo přímo na mě. Jak pan
ředitel, tak já Vám rádi vyjdeme vstříc a budeme o Vašich požadavcích diskutovat. Úroveň
výuky a přechod na vyšší stupeň školního vzdělávání je v naší škole na vysoké úrovni, ale
cítím, že bychom mohli mít dětí ve škole dost a rád bych zjistil proč to tak není. Vždyť když se
podívám na webové stránky školy a vidím šťastné tváře dětí, nepřipadá mi, že by se jim ve
škole nelíbilo.

Když jsme u školy, chtěl bych Vás všechny pozvat na tradiční vánoční
zpívání u stromečku, které bude v pátek 20.12.2019 od 18 hodin.
Zpívání u kostela nám doufám navodí atmosféru příjemného prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do nového roku. K tomu bych Vám chtěl popřát jménem svým a jménem
Zastupitelstva obce.
Vojtěch Štička, starosta

Placení poplatků.
Jelikož je doba stále modernější, nastala od 1.1.2020 změna při placení
obecních poplatků, dosud všichni dostávali v měsíci květnu složenky. Od teď se
budou složenky rozesílat už jen jako upomínky v říjnu každého roku.
Poplatky můžete zaplatit hotově na Obecním úřadu, nebo přes účet. Přesný
návod je na stránkách obce. Vše ostatní je na rok 2020 stejné.
Děkuji za pochopení.

Do života jsme letos přivítali:
Matouše Veltruského, Jonáše Hronka, Nelu
Nejepsovou,
Daniela Kříže, Šimona Týna, Hermínu Paloncý,
Františka Brandu, Anetu Cajthamlovou a Matyáše
Hubínka.

Přejeme jim, aby ve zdraví
vyrůstali k radosti svých rodičů!!

Vojtěch Štička, starosta
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Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti 1Q 2019:
Bumbová Marcela, Krob Lubomír, Vyskočil
Antonín, Marková Miloslava, Pilbauerová
Lenka, Ježková Milena, Smetanová Zdeňka,
Galba Jaroslav
Jubilanti 2Q 2019:
Morávek Antonín, Marcinko Ján, Soukup
Josef, Fišerová Zdeňka, Vymazalová
Božena, Šedivý Miloslav, Fulemová Milada,
Kopecký Miroslav, Hahnová Jiřina
Jubilanti 3Q 2019:
Letáková Alena, Barchánek Josef,
Potencová Marie, Charvát Jiří, Zdeněk
Potenec, Jan Novák, Dagmar Kubalová,
Miroslav Hornof, Vladimíra Hájková, Josef
Bumba
Jubilanti 4Q 2019:
Miroslav Marek, Antonín Kařízek, Michal Tvrzník, Jaroslav Kalous, Jiří Mika, Ivan
Lukáš, Jaroslav Mestek, Marie Radová, Hana Sahulková, Marie Morávková a
Zdeňka Galbová

Do dalších let jim přejeme splnění všech přání, mnoho úspěchů,
spokojenosti, lásky a pevné zdraví !!
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Něco ze
školy
Jako každý rok
i letos je mi potěšením napsat vánoční
poděkování. V minulých letech jsem ho nazýval
poděkování
sponzorům. Letos ho chci přejmenovat na Poděkování přátelům školy. (Prosím
nezaměňovat za bývalé víceméně formální SRPŠ, zde mám na mysli skutečné přátele
školy.) Pojem sponzor je totiž pro většinu z nás spojen hlavně s finanční či hmotnou
podporou, což je poněkud zavádějící. Podstatné je, že člověk, který věnuje škole
peníze, svůj čas, svou práci nebo materiál, tím zároveň projevuje sice neuchopitelnou,
ale možná o to významnější podporu morální. A ta je pro nás čím dál důležitější.
Žijeme v době, kdy je těžké se zavděčit stoprocentně všem. To ví dobře každý
obchodník, řemeslník nebo politik a týká se to i škol. A kritika bývá často hlasitá,
zatímco ti spokojení většinou mlčí. O to víc oceňujeme a vážíme si všech, kdo svou

spokojenost dají jakýmkoli způsobem najevo, prostě našich přátel. A stejně tak si
vážíme těch, kdo za námi přijdou s nějakým rozumným nápadem na to, jak školu
posunout dopředu. To přátelé dělají také.
Přátelé si mezi sebou většinou neříkají, co jeden pro druhého udělal.
V některých případech se ale sluší udělat výjimku. V první řadě děkujeme
zastupitelům Mořiny. Bez jejich podpory by škola nemohla fungovat. Za
nezanedbatelnou finanční podporu děkujeme jednatelům LOMŮ MOŘINA a členům
Spolku HAGEN. Za materiální podporu v podobě knih a kancelářského papíru je třeba

Mořinský Kurýr

č.74 – 2/2019

poděkovat i příbramskému PB Tisku. U dětí ze všech forem podpory určitě vyhrála
zmrzlina pro celou školu od paní Ilony Cajthamlové a vánoční stromeček od paní
Dagmar Landové.
Svou prací a pomocí při nejrůznějších našich akcích nám už vlastně tradičně
pomáhají Nedbalovi a jejich koně ze stáje Kamerun, manželé Holovští a Lenka
Dočolomanská s jejich zvěřincem, počítačový mág Ondřej Vošta, Aleš Novák a jeho
stavbaři, Ondra Pokorný se svou aparaturou u kostela nebo Jiří Boubín a jeho pila.
Výraznou podporu cítíme ze strany naprosté většiny rodičů. Za všechny jen
namátkou: Batsurovi, Bodnarovi, Klishchykovi, Prózrovi, Tesárkovi, Dočekalovi,
Hrkalovi, Hronovi, Hrebeňovi, Janíkovi, Smoterovi, Kozákovi...
Každý rok se na tomto místě kajícně omlouvám těm, na které jsem snad
nevzpomněl. Letos si ale uvědomuji, že vyjmenovat úplně všechny naše příznivce
skutečně není v mé moci. Ale přátelé mi snad tento nedostatek odpustí. Děkujeme
tedy všem, kdo jsou nám příznivě nakloněni. Přejeme vám krásné Vánoce a ať se nám
v novém roce společná práce daří.
Těšíme se na setkání s vámi při tradičním zpívání před kostelem svatého
Stanislava, které se letos bude konat 20. prosince v 18 hodin. Letos bude trošku
netradiční, přijďte se podívat a se skleničkou (tady přesněji kelímkem) něčeho
dobrého se vánočně naladit.
Petr Sodomka, ředitel ZŠ a MŠ Mořina

Jak to vidím já
Kolektiv mořinské školy jsem doplnila v září loňského roku a dalo
by se s jistým přesvědčením říct, že jsem do dění a tajů této školy
pronikla raz, dva.
Z pohledu mámy dvou dětí musím na začátku uznat, že obavy, které jsem měla
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z vesnické malotřídní školy ještě před nástupem dcery do první třídy, byly liché až
naivní.
Myslela jsem si, že při spojení dvou ročníků v jedné třídě zákonitě musí jedna
nebo druhá skupina být v nesouladu, že se s nimi snad i nedej bože určitou část
hodiny nepracuje, či že by dokonce mladší mohli být opomíjeni.
Tak tedy NE! Pospolitost dětí na této škole je až unikátní, starší dochází o
přestávkách za mladšími spolužáky, pomáhají jim v začátcích s přípravou na hodinu,
děti se v rámci ročníku domlouvají, kdo bude komu více pomáhat, najde-li se človíček,
který tuto pomoc potřebuje více než ostatní. Žáci se naučí pracovat samostatně, což
je z mého hlediska neocenitelný um, který v životě zúročí mnohokrát. Konkrétně si
vybavuji dceru, kdy na konci prvního pololetí mrskala vyjmenovaná slova od starších
spolužáků, nebo jak ji násobení chytlo také mnohem dříve, než bylo součástí osnovy
jejího ročníku. Za podstatnou roli v této otázce musím zmínit také sociální stránku.

Děti se snadno sblíží s kamarády a poznají se, navštěvují se dále ve volnu se spolužáky
z vyšších ročníků, všichni se učí od sebe navzájem, a to se mi vážně moc líbí. Zkrátka
spojení tříd mi vychází jako přínosné řešení pro všechny skupiny.
Za hodně povedené považuji školou pořádané akce, a to napříč všemi ročníky,
ale i některé události konané společně s mateřskou školkou. Tímto se nastavuje
krásná vazba mezi malinkými dětmi a jejich jednou budoucími spolužáky. Škola, která
čítá toho času necelých čtyřicet dětí musí zákonitě těžit z těchto podmínek. Od dětí
často slýchám, jak je to neuvěřitelné, že ten náš zpola zaplněný autobus nebo krátký
„štrůdl“ jdoucí na výlet, jsme jedna celá škola. A když se vás navíc kolemjdoucí
s obdivem ptají, co jsme to za organizaci, že ze věku dětí je patrné, že jde o
namíchané žáky a následně ocení, jak se slušně chovají, tak to se moc hezky
poslouchá…
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Děti se společně účastní plaveckého kurzu, kurzu bruslení, lyžařského a
cyklistického výcviku. Kromě toho chodí společně na výlety, exkurze, karneval,
procházky, chystají společně s mateřskou školkou vánoční zpívání u kostela, sbírají
organizovaně po vesnici starý papír, z jehož výtěžku opět profitují školní děti. Nesmím
zapomenout na skutečnost, která se mi moc líbí, a to že škola si připomíná všechny
známé, tradiční i dnes někdy opomíjené tradice. Akcí, kterou všichni dlouho žili, byl
například květnový jarmark, na němž měla škola také svůj stánek s výrobky všech
dětí.
Ráda zmínila i svůj pohled očima učitelky. Po mém zářijovém nástupu jsem
začala podruhé se školními dětmi prožívat svá dávná školní léta. Nečekaně rychle
jsem proplula do tohoto dětského světa, který žije mezi zdmi naší školy. Je ještě
hodně dětí, které se chtějí přitulit, svěřit se, potřebují si postěžovat, a to je ten
největší odraz důvěry, že se tak děje ve škole. Co človíček, to životní příběh, to jeho
radosti i případné strasti. Vždy si říkám, jak toto asi funguje ve škole o stovkách dětí,
kde je dítě spíš anonymním tvorem - kusem v davu?
Upřímně závidím všem dětem, které chodí do školy na Mořině. Neví, co je to

myslet na dopravu do nebo ze školy, jdou si parta kamarádů společně po škole domů
a plánují, u koho se odpoledne zastaví, nebo co venku podniknou. Je mi líto všech,
které musí denně sednout do auta, autobusu, či vlaku a trávit ten vzácný volný čas
přesunem z místa A do místa B. Ono se to nezdá, ale k tomu patří nutnost dítě vybavit
mobilním telefonem, začít řešit, kde je, co dělá, stihne ten spoj, čeká na mě, stihnu ho
já vyzvednout? V dnešní uspěchané době budu já osobně velmi šťastná, když to
bezstarostné dětství prožijí moje děti alespoň prvních pět školních let po loukách,
lesích, venku s kamarády. Škoda, že jen pět.
Na závěr bych chtěla popřát všem dětem i jejich rodičům co nejklidnější a
nejšťastnější dětství prožité na vesnici, ideálně bez starostí s organizováním
mimoškolního času. A když už to jednou nastane a tu malou vesnickou školu budou
muset opustit, tak aby ten přechod do jiné školy byl co nejvíce pohodový a snadný,
aby měly dostatek zážitků z mořinské školy, ze kterých budou moci dlouho čerpat.

Jana Nováková
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Od 6. do 14.1.2020 se
budou děti ze ZŠ
Mořina účastnit
Tříkrálové sbírky pod
záštitou farní charity
Řevnice
První celostátní ročník sbírky
se uskutečnil v roce 2001, v roce 2020 se bude konat už podvacáté. Výtěžek
Tříkrálové sbírky každoročně stoupá. Za dvacet let pomohla zlepšit tisíce
charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů lidí, kteří tyto
služby potřebují a využívají.

https://www.trikralovasbirka.cz/

Skautský závěr roku
Rok 2019 se blíží ke konci, což je pro mnohé dobrá příležitost
ohlédnout se a zhodnotit všechny jeho události. Jinak tomu není ani
pro naše skautské středisko. Stejně jako každý rok jsme i letos pořádali
nejrůznější akce a výpravy, některé z nich tradiční, jiné úplně nové.
Naše středisko sdružuje oddíly z Mořiny, Mezouně a Tachlovic.
Na podzim v Mezouni zahájil už třetí rok své činnosti oddíl předškoláků –
Zubříků, a tachlovický oddíl začal pořádat schůzky ve dvou oddělených termínech.

Také na Mořině narostl počet dětí, na schůzkách se teď běžně schází
více než 15 dětí. To všechno svědčí o rostoucí popularitě skautingu,
což je jev, který já i všichni ostatní skauti velmi vítáme.
Výsledky naší činnosti jsou (doufejme) vidět i na Mořině. Na
jaře se náš oddíl, společně s mezouňskými, podílel na sázení
ovocných stromků u cesty od bytovek k železniční trati. Už podruhé
jsme se také zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko, která si
klade za cíl pravidelně ulevovat přírodě od odpadků.
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Jako každý rok, i letos byl vrcholem naší aktivity letní tábor. Stejně jako loni se
konal na louce poblíž obce Týček, blízko Cerhovic. Tábor trval tři týdny. V prvním týdnu
jsme s vedoucími a staršími skauty převážně stavěli a připravovali celotáborovou hru
na téma Hobit, která byla nejdůležitějším programem dalších dvou týdnů, a povedla
se tak, že některé táborníky určitě museli rodiče doma přesvědčovat, že nejsou hobiti.

Obešli jsme se bez větší nepřízně počasí i vážnějších zranění, a děti i
vedoucí si tábor užili. Pro nás vedoucí konec tábora znamená jediné
– začátek příprav na ten další.
Zbývá jen popřát klidné a veselé prožití svátků a šťastný nový
rok, a poděkovat všem, díky kterým může naše skautské středisko
fungovat. Rodičům za důvěru, kterou nám projevují, i za pomoc při
stavění a bourání tábora i při přípravě dalších akcí. Karlu Zikánovi,
Mírovi Nedbalovi a Tomáši Pánkovi za zprostředkování a pomoc s
dopravou vybavení na tábor. Hasičům ze Zbiroha za zásobování
tábora vodou, Zemědělskému družstvu Mořina a obci Týček za propůjčení louky, a
Lomům Mořina za uskladnění podsad a dalšího vybavení. Obcím Mořina, Mezouň a
Tachlovice za podporu našeho střediska. A v neposlední řadě vedoucím a přátelům,
kteří se na naší činnosti přímo podílí.
Jan Buchar

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
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Mořinský kurýr – 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 186, 267 17, kfous@seznam.cz, v Trněném Újezdě
p. Jaromír
Nedbal,
nedbal.jaromir@seznam.cz
nebo
pí Zuzana
Nedbalová,
zuzana.nedbalova@seznam.cz
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Obec Mořina
pořádá

v sobotu 25.1.2020 v Sokolovně Hlásná Třebaň

Začátek v 19:00

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 kapela RIVIERA

