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LOMY MOŘINA spol. s r.o. letos
oslavily 120 let od zahájení těžby.
Více v článku v příštím čísle.
Zprávy z obecních zastupitelstev * Vodovod a kanalizace * Novinky z klubu seniorů * Články od
našich včelařů * Škola * Akce mořinských skautů * Mikulášská na Mořince * Novinky
z Mořinky * Prodej ryb …. a mnoho dalších informací
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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Usnesení zastupitelstva č.
13. obce Mořina
z veřejného zasedání
dne 23.11.2011 od 18.00
hod. v místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Projekt firmy SUNCAD na finální
terénní úpravu lomu Nový Čížovec a
žádá jeho doplnění
- Informaci výběrové komise o výběru
dodavatele projektu intenzifikace ČOV
Mořina
- Informace o možnostech řešení
půdních vestaveb v obecních domech
- Aktuální zůstatky účtů obce: KB
23 858 925,- Kč, IPB 666 351,- Kč, IPB
byty 223 528,- Kč
- Návrh rozpočtu na rok 2012
- Dopis
klubu
seniorek
ohledně
udržování a nepoškozování Dětského
dumu
- Dne 24.11.2011 proběhne kolaudace
hlavních řadů vodovodu Mořina
- Informace o pokračování stavby
vodovodu v Trněném Újezdu a
přípravné
stavby
vodovodních
přípojek, první již v prosinci 2011
- Postup stavby kanalizace v Trněném
Újezdu, zachování rybníčka
- Parcelace zahrádek dosud nebyla
v terénu provedena
- Nájem v obecních bytech dluží 2
nájemci, zatím řešeno splátkovými
kalendáři
- Předpoklad veřejného projednání
návrhu zadání ÚP obce je leden 2012
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání
- Na základě doporučení výběrové
komise výběr dodavatele na projekt
intenzifikace ČOV Mořina, a to firmu
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
za celkovou cenu 1 140 000,- Kč bez
DPH

-

Rozpočtové změny roku 2011 č. 3,
rozpočet zůstává vyrovnaný, návrh
změn je přílohou tohoto usnesení

Neschvaluje:
ukládá :
- Starostovi vyžádat doplnění projektu
SUNCAD o vizualizaci a technickou
zprávu (č. zak. 85052011)
- Starostovi a místostarostovi zadat
zpracování studií na půdní vestavbu
v obecních domech Ing. Krnáčovi a
Arch. Ing. Veselému
- Zastupitelům doplnit návrh rozpočtu
na rok 2012 tak, aby mohl být
projednán a schválen na příštím
zasedání
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na
čtvrtek 15.12.2011 od 18.00 hod.
v místnosti OÚ Mořina
Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta,
Vyvěšeno : 24.11.2011
Sejmuto: 15.12.2011

Vážení spoluobčané,
Po velké odmlce se Vám opět dostává do
rukou vydání Mořinského Kurýra. Naposled
vyšel v dubnu letošního roku a dnes již máme
Vánoce i když to tak nevypadá. Doufám, že to
nebude pravidlem, protože za tak dlouhou
dobu se v našich obcích událo mnoho nových
událostí, o kterých bych měl na tomto místě
napsat a nevím, jestli se to do jednoho článku
vejde. Začnu tedy školou. Naše škola má od
září pátý ročník, bohužel naše žádost o dotaci
na půdní vestavbu byla zamítnuta, tak musela
být třída, ve které byla dosud družina,
vybavena takovým způsobem, aby vyhovovala
jak výuce, tak i činnostem, kterými se děti
zabývají v družině. Do prvního ročníku nám v
září nastoupilo 13 dětí. Tím se výrazně zvýšil
počet dětí ve škole, školka je plná a nyní
máme v obou zařízeních cca. 70 dětí a mě na
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tomto místě nezbývá nic jiného než pochválit
a poděkovat všem pracovníkům školy, školky,
družiny a školní jídelny v čele s panem
ředitelem za jejich práci. O škole píši v Kurýru
každý rok, ale dnes se mi píše asi nejlépe,
protože mám pocit, že těžké roky jsou pryč a
v porovnání s okolními školami stejného typu
začíná mít naše škola dobrou pověst, o čemž
hovoří i počet dětí, které jí navštěvují. O další
dotaci na půdní vestavbu školy budeme žádat
a doufám, že ji tentokrát získáme.
Další dotace, o kterou budeme žádat a
kterou potřebujeme, je dotace na intenzifikaci
čistírny odpadních vod Mořina. Stávající
čistírna již kapacitou pomalu nestačí je jí
zapotřebí i zmodernizovat. V nynější době
máme územní rozhodnutí a odborný
projektant nám zpracovává projekt ke
stavebnímu povolení, očekáváme však
investici přes 10 mil. Kč. Tyto peníze obec
sama investovat nemůže, proto připravujeme
žádost o dotaci, ovšem v dnešní době není
peněz nazbyt a nevíme, zda peníze získáme.
V případě, že budeme čistírnu odpadních vod
intenzifikovat,
budeme
mít
jedno
z nejúčinnějších zařízení na čištění odpadních
vod v republice.
V nynější době probíhají jednání
ohledně nového územního plánu obce
Mořina. Nový územní plán měl vycházet ze
stávajícího a neměly být výrazným způsobem
zvětšeny lokality k výstavbě. Jedná se cca o 6
rodinných domků celkem a plochy občanské
vybavenosti. Výsledek prvních jednání je
takový, že organizace ochrany přírody chtějí
výrazné snížení výstavby na Mořině a
nesouhlasí s výstavbou víceúčelové plánované
haly mezi školou a hřištěm z důvodu velikosti,
v Trněném Újezdu panuje obava, že zvětšení
stavební plochy o cca 3 rodinné domky a
určení plochy na občanskou vybavenost
komerčního i nekomerčního charakteru
výrazně změní ráz této vesnice. Jak to nakonec
dopadne, uvidíme všichni příští rok, jelikož se
územní plán bude projednávat veřejně, ale
doufám, že se nám podaří vytvořit stejně
kvalitní územní plán jako je ten stávající a
vývoji našich obcí ten nový neuškodí.

V letošním roce se jak na Mořině, tak i
v Trněném Újezdu stavěl vodovod, v Trněném
Újezdu ještě navíc kanalizace, pro občany to
nebylo jistě jednoduché a doufám, že poté co
budou vybudovány přípojky, už naše obce
žádné podobné práce nečekají a pustíme se do
oprav komunikací. O vodovodních přípojkách
se zmíním v samostatném článku. Ne všechny
investice do obce plynuly z Obecního úřadu.
Zemědělské družstvo Mořina uvedlo do
provozu v říjnu letošního roku bioplynovou
stanici. Na začátku ji provázely problémy se
zápachem
v ovzduší
a
s hlučností
bezpečnostního plynového hořáku. Poslední
dobou se situace výrazně zlepšila a
předpokládám, že její provoz nevadí
obyvatelům v jejím okolí, v případě, že ano,
byl bych rád, kdyby o této skutečnosti
informovali obec, aby mohla být zřízena
náprava.
Jako každý rok bych chtěl pozvat všechny na
Vánoční zpívání, které bude dne 22.12. od
18.00 hod. před kostelem a to z toho důvodu,
že se děti do kostela prostě už nevejdou. Nic
to však nemění na tom, že se bude jednat o
tradiční „sousedské“ setkání jako vždy, které
by nám mělo navodit atmosféru Vánoc.
Do jednoho článku se všechno nevejde, od
dubna bylo událostí mnoho, ale na závěr bych
chtěl říci, že v obci a okolí probíhali různé
sportovní i kulturní aktivity, i když těch je
pomálu, ale myslím, že i to se časem zlepší. Ať
se jedná o výlety seniorek, přednášky
zahrádkářů, výhry i prohry fotbalistek a
fotbalistů, starty našich závodníků na
veteránských, ale i mezinárodních soutěžích,
skautské setkání, myslivecký ples, soutěže
modelářů, pálení čarodějnic, májka, další a
další, toto vše přispívá k zvýšení úrovně života
v našich obcích a proto bych chtěl všem, kteří
se tohoto zúčastnili za jejich práci a obětavost
poděkovat.
Tak tedy, přeji všem jménem zastupitelů obce
i jménem svým příjemné prožití Vánočních
svátků, hezkého Silvestra, hodně zdraví a
mnoho úspěchů v novém roce 2012.

Vojtěch Štička, starosta obce
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Vodovodní přípojky.
V obci Mořina byly dokončeny a zkolaudovány hlavní řady vodovodu a začala stavby
vodovodních přípojek. Každý občan, který žádal o vodovodní přípojku, byl zkontaktován
s projektantem, který vypracoval projekt každé vodovodní přípojky v obci. Tento projekt byl schválen
stavebním odborem města Beroun. Obec vybrala společnost PVZ s.r.o. na stavbu těchto vodovodních
přípojek na veřejné části a společnost Aquaconsult s.r.o. jako provozovatele vodovodu.
Postup prací: PVZ s.r.o. uvědomí občany v různých částech obce s náležitým předstihem o
výstavbě přípojek. Od hlavního řadu vodovodu z ulice položí hadici cca. 1m za hranici Vašeho
pozemku. Hadice se nesmí nijak spojovat mezi hlavním řadem a šachtou nebo vodoměrem na Vašem
pozemku, musí být vcelku. Proto je zapotřebí mít k zapojení vše připraveno, navrhuji zkonzultovat
postup prací s firmou PVZ, která navrhne řešení a v případě Vašeho zájmu zajistí položení vodovodu a
případně šachty na Vašem pozemku na Vaše náklady. Jakmile budete mít hadici na vodoměrném
místě, bude s tímto obeznámena společnost Aquaconsult, která zajistí vybavení vodoměrného místa
(též na Vaše náklady), osadí a zapojí vodoměr (náklady obce) a sepíše s Vámi smlouvu a pustí vodu.
Výše vodného je cca. 49,- Kč za m3, uvidíme jaké bude DPH. Jedná se o platbu jednosložkovou, za
vodoměr nebude vybírán nájem, budete platit pouze za odebranou vodu.

Trněný Újezd.
Stavba vodovodu a kanalizace v Trněném Újezdu bude dokončena pravděpodobně na jaře
příštího roku. Situace s vodovodními přípojkami bude naprosto stejná jako na Mořině. Přípojky
kanalizace buduje stejná firma jako hlavní řady kanalizace – tedy ALSTAP s.r.o., jestliže budete chtít
vybudovat kanalizační přípojku na Vašem pozemku a napojit se na ni můžete se na tuto firmu také
obrátit a na Vaše náklady zajistí i tyto práce. Výše stočného v Trněném Újezdu nebyla zatím určena,
bude sdělena na počátku příštího roku.
Na všechny vaše dotazy ohledně vodovodních a kanalizačních přípojek na OÚ rádi odpovíme a
pomůžeme Vám, neváhejte se na nás obrátit. Nepleťte si prosím přípojky kanalizace a vodovodu.
Sdělíme Vám kontakty na realizační firmy.
Na OÚ se nacházejí všechny projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, rádi Vám poskytneme
jejich kopie.
Vojtěch Štička, starosta

Do života vítáme
8.5.2011 Štěpán Švejcar
29.5.2011 Adéla Dočolomanská
25.6.2011 Filip Frejka
1.11.2011 Adam Novosad

17.8.2011 Matyáš Kaiseršot
10.10.2011 Liliana Bittmannová

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

Blahopřání k životnímu jubileu
V e II. a III.čtvrtletí roku 2011 oslavili životní jubileum tito naši
spoluobčané:
Šimanová Jarmila
Severinová Věra
Čámská Růžena

60 let
60 let
60 let
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Hančl Lubomír
Kořalková L´ubica
Smetana Rudolf
Merhulíková Hana
Barnášová Danuše
Matoušek Josef
Kšánová Jiřina

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

Jubilanti za IV. čtvrtletí 2011
Řeřicha František
Klouček Jan
Cajthamlová Irena
Bláha Václav
Hůla Zdeněk
Miklášová Alena
Pokorný Jeroným
Brabec František

65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let

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

Zprávy z mořinské školy
Vážení rodiče a příznivci naší školy,
každý rok, když píši toto zamyšlení, snažím se vyhnout různým klišé a napsat je nějak nově,
aby nevyznělo pokaždé stejně. Většinou se mi to moc nedaří, protože vánoční atmosféra je vždy
znovu stejně dojímavá a my s dětmi ve škole ji prožíváme už od konce listopadu. Nicméně alespoň
zhodnotit končící rok 2011 mi připadá důležité.
Nevím přesně, čím to je, ale mnoho mých známých si v poslední době stěžuje, že uplynulý rok
nebyl dobrý. Je pravda, že je dost těch, v jejichž okolí prošla kmotra s kosou a vzala si někoho z jejich
blízkých. Těm se asi není co divit. Zvláštní ale je, že skoro všichni si stěžují na spěch, nedostatek času
a únavu. Znám člověka, který na otázku „Jak se máš?“ odpovídá „Rychle“. A myslím, že to docela
přesně vystihuje problém většiny z nás.
Ano, my skutečně žijeme rychle. Komunikujeme mailem či SMS a každý, kdo nám něco napíše
a o něco nás žádá, automaticky předpokládá, že jeho věc budeme řešit ihned, nebo nejpozději do
druhého dne. Vůbec se při tom nestará, jestli nemáme zrovna na starosti jiné věci, a když si náhodou
jeho „naléhavý“ vzkaz přečteme třeba až za tři dny, málem ho tím urazíme. Mnozí si své pracovní dny
plánují takřka po minutách, ačkoli předem vědí, že tento rozvrh jen těžko dodrží. Jíme v rychlosti u
počítače či dokonce za volantem auta, posezení s přáteli jsme vyměnili za pracovní schůzky a
nazýváme to dynamickým stylem života. Ve snaze finančně zabezpečit své rodiny
zanedbáváme vlastní děti a říkáme, že taková je doba. Jenže to lžeme sami sobě. Ne doba, ale my
sami si můžeme za to, jak žijeme.
Přitom zpomalit svůj čas a zmírnit životní tempo je v naší moci. A začít můžeme hned. Třeba
tím, že si uvědomíme, že Vánoce přijdou i bez umytých oken a generálního úklidu a jejich slavnostní
atmosféra nezáleží na počtu a ceně rozdaných dárků. Nebo tím, že si stanovíme životní priority a
spokojenou rodinu, klid a pohodu nadřadíme kariéře, stresu a žaludečním vředům. A co třeba dát si
novoroční předsevzetí, že od 1. ledna se budeme víc věnovat svým rodinám, přátelům a v neposlední
řadě sami sobě? Mimochodem, vzpomenete si, kdy jste si naposledy udělali radost nějakou
maličkostí?
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Takže vás místo tradičního přání klidných Vánoc a šťastného roku 2012 vyzývám (jakkoli to
zní agitačně), abyste si pohodu, klid a štěstí sami prostě vytvořili. Možná to nebude úplně
jednoduché, stejně jako není jednoduché změnit svůj životní styl. Možná ti, kteří vás dříve využívali –
a mám chuť napsat spíš slovo POUŽÍVALI – budou překvapeni vaší změnou a nebudou chápat, co se
děje. Ale vaši blízcí a skuteční přátelé to pochopí a budou stát při vás.
Na závěr bývá zvykem poděkovat všem těm, kteří naši školu jakýmkoli způsobem sponzorují.
Letos ale místo toho musím napsat varování. Mořinou se totiž šíří nebezpečná nákaza selektivní
ztráty paměti. Poprvé byl její virus izolován mezi politiky a u nich se projevuje tím, že nakažené osoby
si nemohou vzpomenout, kde se na jejich účtech vzaly ty miliony. U nás už tento virus zmutoval,
napadá především místní živnostníky a jeho projevy jsou zcela opačné. Tito lidé zapomínají psát
faktury. Máme zde například opravdu těžce nakaženého nejmenovaného truhláře, který pro školku
vyrobil nové poličky, do školy dodal vybavení šaten a pomáhal i při různých jiných příležitostech, ale
zákeřná choroba mu zabránila si za to účtovat jedinou korunu. Podobně zle je na tom i jeden místní
elektrikář. Ten zase chodí do školy po večerech a opravuje to, do čeho se my laici bojíme sahat, aby
nás to nezabilo. Taky jsem od něho letos ještě fakturu nedostal. Zvláštní formou nákazy trpí rodina
jednoho tesaře. Ta nakoupila pro všechny školáky mikulášské dárky prostě proto, že to bylo za
dobrou cenu. Proplatit je? Ani náhodou. A jsou i další nakažení.
DÁMY A PÁNOVÉ, DĚKUJEME VÁM!
Mgr.Petr Sodomka, ředitel školy

Výlet Klubu seniorů (spíše
nad Ohří – 15. června 2011

seniorek)

Mořiny

do

Žatce

a

Klášterce

V 7.30 hod jsme
nasedly u Obecního úřadu
Mořiny do minibusu
a
odjely směr Žatec. V Žatci
jsme navštívily nejprve
Křížovu vilu. JUDr. Vilém
Kříž vlastnil dům od r.
1926 a provedl poslední
významné
stavební
úpravy. Touto přestavbou
získal dům dnešní podobu.
Je ukázkou prosperity
města na sklonku 19.
století.
Majitelem
opraveného objektu je
město Žatec (manželé
Křížovi neměli potomky) a
od
r.
2003
je
provozovatelem
Regionální muzeum v
Žatci. Křížova vila nabízí
kulturní, společenské
a vzdělávací akce. V současné době zde probíhá výstava obrazů herečky a
výtvarnice Ivy Hüttnerové, kterou jsme navštívily. Její obrázky a grafické listy si některé z nás
zakoupily.
Dalším objektem, který jsme navštívily byl Chrám chmele a piva s jeho vyhlídkovou věží (tzv.
Chmelovým majákem). Na vrchol 42 m vysoké vyhlídkové věže nás dopravil výtah. Během 15 min.
cesty jsme zhlédly film o vývoji chmelařství v projekci 3D. Během návštěvy jednotlivých objektů jsme
poznaly pěstování chmele, navštívily jsme bludiště v budově starého skladu chmele. Na konci
historického sálu je umístěna velká skleněná chmelová šiška, která je osvícená uvnitř a mění barvy.
Viděly jsme i erbovní síň se jmény obcí, které mají právo na používání značky „žatecký chmel“.
V pivovarnické restauraci „U orloje“ jsme k obědu ochutnaly místní vařené pivo - černé, světlé i
řezané dle výběru. Všem nám chutnalo.
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Po obědě jsme nasedly do autobusu a přes krásnou Kadaň jsme jely do zámku Klášterec nad
Ohří. V čtyřkřídlém, novogotickém zámku sídlí Muzeum českého porcelánu. Zhlédly jsme dva výstavní
okruhy. V prvním okruhu je Muzeum českého porcelánu od počátku vzniku prvních manufaktur do 20.
století. Ve druhém okruhu je
Muzeum čínského, japonského
a
evropského
porcelánu.
Exponáty jsou ze sbírek
Uměleckoprůmyslo-vého
muzea v Praze. Obdivovaly
jsme překrásné interiéry zámku
(včetně krásných kachlových
kamen) i sbírky porcelánu.
Průvodkyně nás seznámila i s
historií zámku. Po druhé
světové válce přešel zámek do
majetku státu a v letech 1950 1952 byly zrestaurovány cenné
renesanční interiéry. V těchto
letech se také zrodila idea
instalovat v zámku expozici
českého porcelánu. Klášterec
patří k našim nejdůležitějším producentům porcelánu a byla zde také druhá nejstarší porcelánka
v Čechách.
Po prohlídce jsme se občerstvily v zámecké cukrárně. Měly jsme zde objednány chlebíčky a
posilněny jsme usedly do autobusu, a v 18.00 hod. jsme byly doma - na Mořině. Výlet se nám vydařil.
Děkujeme Obecnímu úřadu Mořina za poskytnutí příspěvku na zájezd.

P á r i n f o r m a c í:
Královské město ŽATEC je jedno z nejstarších historických měst v Čechách. První písemná zmínka
pochází již z r. 1004. V r. 1265 udělil Přemysl Otakar II. Žatci významná privilegia.

Žatec je město mnoha nej…
-

již více než 700 let se v Žatci vaří výborné pivo
pěstuje se zde nejkvalitnější chmel pro piva světových značek
v městské památkové rezervaci najdete 5 náměstí a 500 staveb různých slohů
chmelařské budovy v Žatci jsou kandidátem pro zápis na seznam UNESCO
chrám chmele a piva je zábavný i poučný komplex seznamující s bohatou tradicí pěstování
chmele a vaření piva v celém regionu
natáčelo se zde více než sto českých i zahraničních filmů i reklam.

Použity materiály Žateckého turistického infocentra
Zámek KLÁŠTEREC nad Ohří

Zámek Klášterec nad
Ohří je vystavěný na ostrohu
řeky Ohře při úpatí Krušných
hor a patří k nejvýznamnějším
historickým
sídlům
severozápadních Čech. První
zmínky pochází z roku 1514.
Největší rozvoj zámku nastal
za vlády Michala Oswalda
Thuna (1631 – 1694), který
přistoupil k zásadní přestavbě
sídla. Zámek dostal čtyřkřídlou
dispozici, byl obklopen nově
založeným parkem se salou
terrenou (přízemním sálem) se
sochařskou výzdobou od Jana
Brokoffa a boční arkádovou
chodbou.
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Zámek se nachází v desetihektarovém, dendrologicky velmi cenném, anglickém parku z 20. a 70.
let 19. století, ve kterém roste 220 druhů stromů z celého světa. V severní části parku můžete
obdivovat křížovou cestu z 90. let 17. století. V novogotickém zámku je instalována vzácná expozice
porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslo-vého muzea v Praze.
Použity materiály Regionálního muzea pro EU

Za Klub seniorek Jaroslava Bedlivá

Sloupek včelařů
Vážení čtenáři Sloupku včelařů. Zdravím Vás v tomto letním – spíše v podzimním čase, kdy
nám včelařům z Mořiny, Mořinky, Trněného Újezdu, Bubovic, Dolního Roblína a z ostatních okolních
obcí, vrcholí velice úspěšná sezóna. V závěru měsíce jsme provedli poslední medobraní, kdy jsme
vytočili od silných včel již třetí med a začali jsme se s včeličkami připravovat na jejich zazimování.
V měsíci srpnu až září provádíme jejich krmení cukrovým roztokem a léčení, především pak proti
jejich hlavnímu nepříteli – roztoči Varroa destructor. Našim včeličkám se letos dařilo a nepostihla je
žádná jiná onemocnění i roztoč se vyskytoval jen ve velmi malém množství. Za to je nutné pochválit
všechny včelaře naší Základní organizace, protože včeličkám věnují potřebnou péči. Trochu nás mrzí,
že se k nám na Mořině nehlásí žádný nový včelař, jen jeden nový přítel mezi nás přišel, je ze sídliště,
ale ten začne naplno včelařit až v příštím roce, kdy bude mít svůj včelín v obci Lužce. Nebojte se
včeliček, přijďte mezi nás včelařit.

Včelstvo – Včelí plod
V minulém Sloupku včelařů jsem popsal posledního člena naší včelí rodinky, tedy včelu
dělnici, kterou známe jako mladušku a létavku podle toho v jakém je věku a jakou práci vykonává.
V tomto „Sloupku“ trochu popíši včelí plod a jeho vývoj.
Včela medonosná se vyvíjí proměnou dokonalou – holometabolií. Vy vývoji je na začátku
vajíčko, to se mění v larvu, larva v předkuklu, předkukla v kuklu a nakonec se z buňky líhne dospělá
včela – imago. Včelí plod se vyskytuje ve včelstvech od ledna, kdy včelí matka (královna) klade
vajíčka. Je to ještě v době, kdy je včelstvo v zimním chomáči. Jak přibývá venkovního tepla a zvyšuje
se příliv potravy do úlů v jarním vegetačním období i v průběhu léta, tak se rozrůstá plodování
včelstev. Poslední vajíčka klade matka koncem září nebo začátkem října a tím přestává ve včelstvu na
krátkou dobu péče o plod. Vše se pak ve včelstvu věnuje přípravě na zimu a na přezimování do jeho
jarního rozvoje. Vývoj dělnice z vajíčka trvá 21 dnů, včelí matky (královny) 16 dní a trubce 24 dnů.
Rozhodujícím činitelem vývoje je výživa a teplota. Nedostatečná výživa a nevhodná teplota prostředí
vně i uvnitř úlu má za následek zpomalení vývoje včelího plodu. V příštím „Sloupku včelařů napíši
něco o činnosti včelstva a o dělbě činnosti včeliček ve včelstvu.

Co mají včeličky rády
Květ pampelišky, který je pro včeličky velmi dobrým
zdrojem nektaru i pylu a roste všude kolem nás. Ne všemi
lidmi je však oblíbená, ale věřte, že je velice vstřícná kytička,
protože se při sběru určitého množství jejího květu a jeho
tepelným
zpracováním
podle
„mnohých“
receptů
nám dá lahodný med
(obr. 1).
Javor
jasanolistý
je
vhodným nositelem
kvalitního
pylu
a
dobrého nektaru pro
včely. Z našich dalších domácích druhů si můžete při jejich
vysazení vybírat mezi javorem mléčem, klenem či babykou,
které se liší svojí výškou a jsou vhodné ve skupinovém
vysazení jako větrolamy či jednotlivě pak jako stromořadí
kolem cest (obr. 2).
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Pozvánka na Internet
Další informace o naší činnosti a práci se včeličkami najdete na Internetové stránce obce
Mořina, kde najdete naší fotogalerii i textovou část.
Zpracoval Ing. František BEDLIVÝ

Poplatek za hroby
Na léta 2011 – 2015 se vybírají poplatky za hrobová místa ve výši 150,- Kč. Žádáme Vás o včasné
zaplacení.
OÚ Mořina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…. jen letmé
ohlédnutí
zbývá za rokem 2011,
který byl pro naše skautské středisko
rokem poměrně rušným, plným výprav
za krásami naší vlasti. Protože Mořinský
kurýr letos vychází teprve potřetí, ze
zde uveřejněných fotek navzdory prosinci za oknem dýchá červencové
sluníčko – jsou totiž z letního tábora,
který se konal již tradičně ve Staré Huti
u Dobříše.
A cože tam děti letos prožívaly za
dobrodružství ? V rámci celotáborové hry
se vydaly do Afriky, aby ji ve stopách
slavných cestovatelů a objevitelů řádně
prozkoumaly a procestovaly. A že těch
dobrodružství bylo ! A pravdou je, že i
letošní letní počasí, plné bouřek a náhlých
přívalových dešťů, se postaralo, aby ta
dobrodružství
probíhala
v pravém
africkém ovzduší.

Zuřivá lacrossová
bitva …
Výroba
domorodých
oděvů a následné
vystoupení v nich
sklidilo velký
úspěch !!
Stejně jako pokus,
zda vlastnoručně
vyrobená chýše vydrží
tropický liják. Póza
vítězného domorodce
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Parta nefalšovaných afrických
lidojedů předvádí
svůj rituální
tanec. V pozadí
tropický prales,
kdesi u pramenů
Zambezi …
Tábor se povedl,
bouře,
rovníková vedra
a tropické deště
všechny jen
zocelily – a po
návratu bylo o
čem vyprávět.

A na závěr – poděkování a přání. Poděkování vedoucím oddílů našeho střediska
v Mezouni, Mořině a Tachlovicích a všem členům Junáka, kteří se celý rok
poctivě snažili pracovat s dětmi a pro děti, dále všem příznivcům a rodičům,
kteří nám pomáhají, vycházejí vstříc a drží nám palce. A přání – aby nám všem
příští rok 2012 přinesl jen dobré věci, méně starostí a více radosti, méně svárů
a více lidské soudržnosti, méně vrásek a více úsměvů.
Za 8.středisko Junáka Mořina – Karel Fous
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Premiéra na Americe
V pátek 9.září si Velká Amerika odbyla další
premiéru – tentokrát nikoliv filmovou, jak už je léta
zvykem – ale svatební. V tento den si starosta Vojtěch
Štička vyzkoušel, jaké je to oddávat na tak
monumentálním místě, kudy kráčeli nejen naši pracovití
předkové, ale kudy cválal i neohrožený Limonádový Joe.
V tento den si zde řekli své „ANO“ Petr Hrebeň a
Katka Vaněčková, do velebného ticha skalního chrámu
jim k tomu hrála živá skautská kapela a na závěr si i
v praxi vyzkoušeli, jaké je to být společně na jedné lodi
(i když to už tihle dva docela dobře vědí). Přejeme jim
do společného života jen samé štěstí a lásku navždy.
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150- HOŘÍ!!!
Zimní období přináší spoustu
radostí dětem a všem milovníkům
zimních sportů, ale po všech těchto
radostech je potřeba se pořádně
zahřát doma u kamen, nebo krbu.
A to pak přichází na řadu
každodenní nošení uhlí ze sklepa,
sekání dřeva, zatápění v kotli a
spousta další práce. Je ale potřeba
dbát na bezpečnost a před topnou
sezonou vše řádně zkontrolovat a vyčistit, u kotlů na tuhá paliva třikrát za rok a u plynových kotlů
jedenkrát. Je nutné řádně čistit komín a kolem topných těles neodkládat hořlavé materiály a
kapaliny. O Vánocích je zvykem mít v každé domácnosti bohatou výzdobu jako jsou adventní věnce,
osvětlení v oknech, svíčky a ozdobený stromeček. I tady je potřeba dbát na kvalitu těchto výrobků při
jejich pořizování. Hasiči často vyjíždějí k požárům, které vznikly neopatrností a nebo špatnou kvalitou
výrobků a elektroinstalace. Při porušení těchto základních pravidel hrozí uživatelům kromě požáru i
otrava oxidem uhelnatým. Je dobré si do domácnosti pořídit hlásiče kouře, v dnešní době jsou ty
základní za cenu lepších žárovek a průměrný kutil je dokáže doma nainstalovat sám běhěm pár
minut. Upozorní vás včas a možná vám zachrání vaše životy a celý dům. Profesionální hasiči v naší
lokalitě jsou nejblíže v Řevnicích. Věřím, že jejich dojezd na Mořinu by mohl být v rozmezí 1015minut a příjezd dobrovolných hasičů z okolí o pár minut delší a proto každá minuta by mohla být
rozhodující a oheň by se dal ještě zastavit. Včasným zavoláním na linku 150, nebo 112 můžete vše
ještě urychlit a zachránit si tak život i majetek.
Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků ve zdraví a pohodě!
Příslušník HZS ČR Tomáš Frejka

Vánoční balada
Vánoce jsou svátky zmatku
uklízíme dům i chatku.
Aby vše poznalo krásu
jak betlémská hvězda jasu.
Potom příbytkem zavoní
tradiční cukroví vánoční.
Na poslední chviličku
sháníme lacinou jedličku.
Dárky pro své nejbližší
málokdy radostně potěší
Pak na pekáč dáme kapra
krocana či husu
A potom sebe pořádně
do pucu
Až zazní zvon vánoční
spěcháme na půlnoční
Radostné vánoce všem lidem dobré vůle přeje autorka
Miluše Mrvíková.
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Dětský
rybářský kroužek
Vám přeje

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a úspěšné
vykročení do nového roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------Obec MOŘINKA
Slovo starostky obce Mořinka Kateřiny Smoterové
Letošní rok byl pro nás zástupce obce převážně spojen
s projektovými pracemi na vybudování vodovodní sítě v rámci
svazku obcí TřeMoLe (Hlásná Třebaň, Mořinka a Lety). Podařilo se
nám získat stavební povolení a byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství ČR. Využijeme připojení na vodovodní
zdroj zásobující obec Mořina. A dále jsme také začali pracovat na
projektové dokumentaci pro vybudování kanalizační sítě, práce
jsou v počátcích.
Také pokročily práce na tvorbě Územního plánu Mořinka. Nyní je k dispozici zvěřen na úřední
desce i internetových stránkách návrh Územního plánu Mořinka a dále je možnost nahlédnout do něj
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u nás na Obecním úřadě nebo na Městském úřadě Beroun. Termín veřejného projednání je stanoven
na 16. 1. 2012 od 16.00 hodin v Obecní knihovně Mořinka. A zároveň jsme začali s pracemi na tvorbě
povodňového plánu. Povodňový plán je zpracováván z důvodu ohrožení vlastníků a uživatelů
nemovitostí v přilehlých částech Karlického potoka.
Podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravu kříže. A naopak již
poněkolikáté jsme neúspěšně žádali na Středočeském kraji dotaci na komplexní úpravu veřejného
prostranství. V rámci této dotace jsme chtěli prořezat lípy a opravit dětské hřiště. Žádost byla na
příští rok opět podána ve stejném znění. Dále jsme v rámci regionu Karlštejnsko o. s. z programu
TURinka získali dotaci na naučnou stezku Cestu císařovny Elišky vedoucí z Dobřichovic přes Karlík,
hrádek Karlík, Mořinku a pokračující na Karlštejn. Z regionu Karlštejnsko jsme získali dotaci na
umístění šachové figury bílého pěšce v rámci turistického okruhu Karlštejnské šachy.
Velkým úspěchem je vytvoření části chodníku podél hlavní komunikace vedoucí z Mořiny do
Letů. Protože došlo v poslední době k nárůstu provozu, byli jsme nuceni řešit situaci dětí chodících
pravidelně na autobus z Chaloupek do Mořinky. Po projednání na Zemědělském družstvu Mořina
jsme svůj záměr mohli uskutečnit.
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, mikulášskou
zábavu a zpívání u vánočního stromu. Některé akce byly pořádané poprvé a to dýňová slavnost, která
měla mezi spoluobčany a příznivce obce Mořinka velký úspěch. Obecní úřad Mořinka ve spolupráci
s Obecní knihovnou Mořinka pořádal letos poprvé zájezd do českých koutů naší republiky – Vila Hany
a Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, která byla ještě spojena s prohlídkou města Tábor a dále jsme
zavítali na poutní místo římskokatolické farnosti Tábor-Klokoty. Děkuji tímto za velkou přízeň našich
sousedů seniorek z Mořiny, které nás podpořily hojnou účastí.
Dále se nám podařilo zavést v Obecní knihovně Mořinka tvořivou dílnu, které probíhá jednou
měsíčně. Návštěvníci tvořivé dílny vyráběli mandely, hvězdy a hvězdičky, vánoční věnce, pekli vánoční
cukroví a v novém roce se budeme těšit na další tvůrčí práce našich příznivců. Dále v knihovně
probíhal počítačový kurz, přednáška na téma digitální sluchadla a čtení pro děti. Tímto bych vás
chtěla pozvat na lednové divadélko pro děti, kde nás navštíví spisovatelka Marka Míková
s představením Kvak a Žbluňk jsou kamarádi dne 18. 1. 2012 od 17.00 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 2012.
Kateřina Smoterová, starostka obce Mořinka

Blahopřejeme
Třetí a čtvrté čtvrtletí tohoto roku oslaví životní jubileum tito naši
spoluobčané:
Josef Barchánek
Jaroslav Jungman
František Dolejš
Marie Máchová
Martin Mácha
Jiří Bureš
Jana Smoterová

45 let
60 let
55 let
70 let
45 let
40 let
35 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] č.57 (3/2011)

Vítání nového občánka v obci Mořinka
Vítáme na Světě Matyáše Garta, který se narodil dne 18. 7.
2011 v pražské nemocnici U Apolináře šťastným rodičům Janě
Smoterové a Martinu Gartovi. Tímto ho vítáme v obci Mořinka a
přejeme mu hodně štěstí a zdraví do života.
Za zastupitelstvo obce Mořinka Kateřina Smoterová

Opustil nás
Pan Petr Závěšický 12. 9. 2011
Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak velkou
ránu. I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává.
Přejeme Vám, abyste překonali brzy pro Vás tak velkou životní ztrátu.
Za celý Obecní úřad Mořinka přeji upřímnou soustrast všem pozůstalým - Kateřina Smoterová

Drakiáda na Menhiru 2011
V sobotu 24 .9. pořádal Obecní úřad Mořinka drakiádu u Menhiru. Všechno jsme nachystali, naplánovali
a doufali, že bude i ideální počasí. Bylo slunečno a vítr tak akorát ze strnišť trochu zafoukal. Od rána jsme
sledovali povětrnostní situaci a k našemu
smutku se s blížícím začátkem drakiády
nepohnul ve větru ani lísteček.
Naše obavy ale brzy rozptýlili malí i
velcí, děti i rodiče, kteří přišli, k naší velké
radosti, skutečně v hojném počtu bezmála čtyř
desítek. K vidění byli draci všemožných tvarů,
vlastnoručně vyrobení i kupovaní, dokonce se
dařilo je i dostat do vzduchu. Všechny děti byly
podarovány lízátky a ti nejlepší a nejvytrvalejší
dostaly balíček s odměnami. Prožili jsme
společně hezké podzimní odpoledne.
Děkujeme všem, kteří přišli a vyjadřují
nám podporu účastí na našich akcí a dodávají
nám tím elán a energii do našeho dalšího
konání. Těšíme se na všechny třeba na další akci
pořádanou Obecním úřadem Mořinka a to Dýňovou slavnost, která se bude konat letos poprvé v neděli 30.
října v chatové oblasti Schodovice (cesta bude vyznačena fáborky). Děti si vydlabou svoji dýni a poté si uvaří
polévku a upečou placky. Budeme se těšit na vaši účast.
Kateřina Smoterová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dýňová slavnost 2011
Dne 30. 10. 2011 pořádal Obecní úřad
Mořinka první dýňovou slavnost v chatové
oblasti Schodovice v místě zvaném Roklinka.
Cesta z návsi obce Mořinka byla značena
fáborky a to už byla známka začínajícího
dobrodružství. Ten, kdo toto místo nezná, byl
jistě zaskočen, že ho cesta zavedla do
pustého a temného lesa na konci obce.
Překvapením bylo místo, kde se samotná
slavnost konala. Roklinka má své kouzlo a
proto je toto místo jako stvořené pro tvorbu
našich dýňových děl.
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Sešlo se zde bezmála pět desítek z řad našich spoluobčanů a přátel Mořinky. Každý, kdo si přinesl dýni
se bez váhání pustil do svého díla. Dýně byly dlabány s láskou a velkým zapálením všech přítomných. Dlabaly
nejen děti, ale i dospělí. Z dýní byla na ohni uvařena dýňová polévka a děti si s pomocí naší hostitelky Martiny
uplácaly dýňové placky, které si také opekly na ohni.
Pro zahřátí byl připraven čaj pro naše malé účastníky slavnosti a svařáček pro dospělé. Děti si také
mohly vytvořit masky na obličej s podzimní tématikou. Masky byly vytvořeny z javorových listů a různých druh
trav. Na závěr slavnosti dostal každý svíčku, aby si mohl zapálit a tím osvětlit své krásné dýňové dílo. Všichni si
vzali své osvětlené dýně a vyrazili směrem do obce Mořinka v průvodu. Slavnostní focení všech dýní proběhlo
před sokolovnou a zde byl také průvod rozpuštěn.
Dovolte mi poděkovat všem našich příznivcům a těm, kteří se aktivně podíleli na přípravách a pomáhali
nám s organizací celé akce. Na závěr patří mé velké poděkování manželům Dědinovým za jejich trpělivou práci
s dětmi a především poskytnutí ,,Roklinky“ ke konání dýňové slavnosti.

Kateřina Smoterová

Pohádková svatba u Menhiru
Už příjezd do obce Mořinka
vítal všechny svatebčany a ostatní
projíždějící v pohádce. V pořadí druhá
svatba, která proběhla dne 26. 8. 2011
v 15.00 hodin u Menhiru byla netradiční
svým pojetím indického stylu. Na tento
den bylo předpovězeno velmi tropické
počasí,
které
nakonec
dosáhlo
neuvěřitelných 38 stupňů.
Netradičně oděn mladý pár
Vojtěch a Martina byli oddáni starostkou
obce Mořinka Kateřinou Smoterovou,
která byla stylově oblečena za vílu. Její
slova byla pro toto uzavření manželství
,,ušita na míru“, v režii snoubenců
v podobě pohádky. Těmto slovům
naslouchala bezmála stovka poutníků,
která se zúčastnila obřadu. Někteří poutníci byli oblečeni v kostýmech a slavnostních róbách. Svatbě přihlíželo i
několik místních obyvatel. Úřednost svazku potvrdila svou přítomností paní Cůbrová z matriky Karlštejn.
Zastupitelé obce Mořinka věnovali novomanželům upomínkové předměty obce Mořinka.
Život ve dvou by měla být ta nejlepší instituce na Světě. Přejeme novomanželům, aby jejich manželství
bylo šťastné a plné lásky, vzájemné úcty a porozumění a aby tento den zůstal pro ně tím nejkrásnějším v životě.

Kateřina Smoterová

Dne 18. 1. 2012 v Obecní knihovně v Mořince nás
navštíví spisovatelka Marka Míková a představí své
divadélko pro děti „Kvak a Žbluňk jsou kamarádi“.
Srdečně zveme všechny děti do naší knihovny.
Začátek je od 17.00 hodin.
Vstupné je 30,- Kč
Srdečně zve Obecní úřad Mořinka
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Zájezd do vily Hany a Edvarda Beneše
Dne 29. 10. 2011 pořádal Obecní úřad Mořinka zájezd do vily Hany a Edvarda Beneše v Sezimově Ústí.
Letní sídlo manželů Benešových bylo vystavěno v letech 1930 až 1931 podle projektu architekta Petra
Kropáčka. Stavební práce realizovala táborská stavební firma Antonín Soumar. Vypracování projektu i stavba
probíhaly za přímé účasti manželů Benešových. Podle jejich představ měl dům připomínat venkovská stavení na
jihu Francie. Přáli si nejen hladké zdi a nízké střechy, ale též světlé místnosti. Vila dnes slouží nejen jako

reprezentační prostory předsedy vlády, ale je především důstojným památníkem Hany a Edvarda Benešových,
pravidelně přístupným návštěvníkům Sezimova Ústí. Zahradní kompozice je vytvořena ze zásad anglického
krajinářského parku. Součástí parku je hrobka Edvarda Beneše, místo posledního odpočinku si zvolil sám. Jeho
přáním bylo, aby byl pohřben ve své milované zahradě.
Cestou do Sezimova Ústí jsme se zastavili v městě Tábor. Někteří účastníci zájezdu vystoupali 200
schodů na kostelní věž v Táboře, byli se podívat na náměstí a šli na prohlídku Husitského muzea a navštívili
podzemní chodby. Komplex podzemních prostor a chodeb představuje zvlášť vyhledávanou táborskou raritu.
Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením sklepů, nazývaných "lochy", pod
jednotlivými domy v historické části Tábora na Starém městě. Mnohé ze sklepů byly postupně propojeny a
vytvořily jakýsi podzemní labyrint, v němž však i při nejlepší snaze lze jen stěží zabloudit. Přesto některé ze
sklepních místností dosahují značných rozměrů. Často byly vyhloubeny ve dvou až třech patrech a klesaly až 16
m pod dnešní úroveň terénu. Vzhledem ke stálé a poměrně nízké teplotě i ke stálé vlhkosti sloužily sklepy k
uskladnění potravin, především piva. V případě ohrožení města nepřítelem nebo velkými požáry je obyvatelé
využívali také jako bezpečný úkryt. Část podzemních prostor, vinoucích se pod Žižkovým náměstím v délce 650
m, byla po druhé světové válce zpřístupněna veřejnosti. Někteří z účastníků zájezdu si prohlídli přilehlé
obchůdky a navštívili místní cukrárnu.
Po shlédnutí vily Hany a Edvarda Beneše nás autobus přemístil na potní místo římskokatolické farnosti
Tábor – Klokoty. Poutní místo Klokoty se nachází na okraji města Tábor, směrem na Písek. Tento malebný
architektonický celek vystavěli benediktýni v letech 1701 - 1730. Jeho centru dominuje jednolodní kostel Panny
Marie, dokončený roku 1708. Později byla pod kostelem zřízena krypta a ještě přibyly kaple sv.Václava a sv.
Josefa. Lichoběžníkový prostor, v němž se kostel nachází, je obklopen klenutými ochozy s arkádami. V rozích
jsou osmiboké kaple, jejichž věže kryjí bohaté barokní báně. V západní části ambitů se nachází výklenková kaple
sv. Jana Nepomuckého s bohatou štukovou výzdobou. V těchto místech je sedm závěsných lunetových obrazů s
výjevy ze života Panny Marie (kolem roku 1700). Součástí komplexu je rovněž jednopatrová budova rezidence
(1746). Opodál stojí barokní kaple, k níž vede křížová cesta s kamennými zastaveními.
Tímto chci poděkovat za přízeň našim spoluobčanům, občanům z obce Bubovice a především
seniorkám z Mořiny, které se zúčastnily zájezdu. Budeme se na všechny naše příznivce těšit na jaře příštího
roku na dalším zájezdu.
Kateřina Smoterová
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Mikulášská zábava
na Mořince
Letos již po šesté
obec Mořinka pořádala
Mikulášskou zábavu pro
děti a pro dospělé
v Hostinci u Barchánků. Pro
děti byl připraven program
od 16.00 hodin. Sešlo se
necelých pět desítek dětí.
Program
byl
zahájen
tanečním
vystoupením
souboru
Klíček.
Děti
z přípravky předvedly své
premiérové
vystoupení
pod
vedením
paní
Martínkové. Dále přišla na
řadu dětmi tak oblíbená
tombola. Tentokráte na
děti čekalo celkem 100
krásných cen z toho hlavní výhra byla panenka. Cenu si nakonec odnesla Karolínka Hrdličková, které moc
gratulujeme.
Mikuláš s čerty a andělem na sebe tentokrát nechali dlouho čekat, ale nakonec všichni dorazili. Mikuláš
si děti začal zvát k sobě, aby mu řekly básničku nebo zazpívaly písničku. Každé dítě si od anděla vysloužilo
balíček sladkostí a dětský časopis. Na závěr se celá skupina s dětmi rozloučila a slíbila, že příští rok opět přijde.
Místostarostka poděkovala všem, kteří přišli a pozvala je na večerní zábavu pro dospělé, kde byla pro
návštěvníky připravena zajímavá tombola a k tanci a poslechu zahrála kapela pod názvem PREMIUM BAND.
Rozloučila se slovy, že všechny přítomné zve na zpívání u vánočního stromu dne 18. 12. od 15.00 hodin v areálu
budovy Obecního úřadu Mořinka.
Kateřina Smoterová

Obec Mořinka
Výňatek z vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.
Zastupitelstvo obce Mořinka se na svém zasedání dne 14. 12. 2010 usnesením č. 11/2010 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 4

Sazby poplatku za komunální odpad
(1)

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je splatný vždy nejpozději do 30. 6. příslušného
kalendářního roku, v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce č. 13928131/0100, jako
variabilní symbol uvádějte číslo popisné domácnosti trvalého pobytu nebo číslo popisné rodinného domu.
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(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. 9.
příslušného kalendářního roku, v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce č.
13928131/0100, jako variabilní symbol uvádějte evidenční číslo stavby určené nebo sloužící k individuální
rekreaci.

Kateřina Smoterová
Starostka obce

Mgr. Martina Barchánková
Místostarostka obce

Zpívání u vánočního stromu
Poslední adventní neděli 18.
prosince od 15.00 hodin se na Mořince
konalo zpívání u vánočního stromu u
Obecního úřadu Mořinka. Sešlo se několik
desítek spoluobčanů s jejich kamarády a
známými. Počasí bylo celkem příznivé, i
přesto že foukal studený vítr.
Pro návštěvníky bylo připraveno
teplé občerstvení v podobě svařáku, čaje,
kafe a grogu, který každý jistě ocenil.
Samozřejmě nechybělo typicky vánoční
cukroví
a
štrúdl.
Starostka
s místostarostkou pronesly krátké proslovy,
ve kterých popřály spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2012.
Po krátkých proslovech vystoupila skupina Fotr a kolektiv, kteří sklidili velký potlesk od
přihlížejících. Skupina Fotr a kolektiv přislíbila účast na Mořinka FESTU. Poté ještě zazpívala Natálka
Mutinská vánoční koledy. A pak začal padat sníh, tak se snad dočkáme bílé nadílky pod vánoční
stromeček.
Obecní úřad Mořinka se bude těšit na podporu našich spoluobčanů ve všech akcí, které bude
pořádat v roce 2012. Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví, lásky,
pracovních a rodinných úspěchů v roce 2012.
Kateřina Smoterová
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Dětský rybářský kroužek
Vám nabízí každoroční

Kde?
POTRAVINY VE DVOŘE
Kdy?
čtvrtek 22.12. 2011 od 10.00 hodin
RYBY NUTNO PŘEDEM OBJEDNAT!
V Potravinách ve dvoře
nebo na tel. 257 720 322 či 602 325 091

Kapr
Pstruh
i další po dohodě…

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@lomymorina.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

