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… bude letos i kolotoč ?? 😊
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Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti 1Q 2022:
Višková Jarmila
Kšána Josef
Mařánek Jiří
Kratochvíl Josef
Hulejová Hana
Pesl František
Peslová Ivana
Francová Zdeňka
Šedivá Květoslava
Žáček Vladimír
Hrebeňová Svatava
Matějovská Marcela
Kalousová Jaroslava

Do dalších let jim přejeme splnění všech přání, mnoho úspěchů,
spokojenosti, lásky a pevné zdraví!!
Spolek HAGEN Mořina Vás tímto zve 14.5. k účasti na akci, jejíž
plakátek najdete na poslední straně tohoto čísla Kurýra – na EVROPSKÝ
DEN CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ, neboli „Českým krasem za Hagenem“. Akci
pořádá Správa CHKO Český kras, jedná se o tradiční pochod z Karlštejna
do Srbska jarní krasovou přírodou a náš spolek k němu přispívá
možností projít si štolou k lomu Malá Amerika a prohlídkou expozice
z historie místního dobývání vysokoprocentních vápenců. Tak pokud
budete mít chuť, udělejte si celodenní výlet, nebo přijďte jen k nám, do
areálu LOMŮ MOŘINA, projděte se podzemím a ochutnejte třeba i zde připravené
občerstvení ¨v podobě klobásky, bramboráku a bůh ví, třeba bude i Hagenův ležák!

REDAKCE KURÝRA

by ráda oslovila místní spolky a
sdružení v Mořině, Trněném Újezdu a Dolním Roblíně – neutajujte
svou činnost před veřejností !! Ale teď vážně - pokud chcete, aby se
o vás a vaší činnosti vědělo, pokud máte zájem, aby Mořinský kurýr
zase vycházel několikrát ročně, musíte občas sednout a napsat a
poslat redakci Kurýra pár řádek o tom, co děláte, plánujete, co vás
v obci trápí a naopak, co Vás potěšilo. Ostatně, i pro obec vždy byly
příspěvky občanů v Kurýru dobrou zpětnou vazbou, informací, zda se
obyvatelům naší obce žije dobře, či ne… Náš Mořinský kurýr má již
dlouholetou tradici, ale když do něj nikdo nepíše, nemá smysl ho
vydávat a to by byla škoda. Kontakty na redakci jsou na spodním okraji
poslední strany, tak neváhejte a pište ! REDAKCE.

Mořinský Kurýr

č.78 – 1/2022

Obecní úřad Mořina pořádá:
Na přípravě se
podílí:
Škola Mořina,
Svaz zahrádkářů
Mořina,
Myslivecké
sdružení Mořina,
Skautské
středisko
Mořina.
Večer na hřišti pouťová zábava, od 20:00 k tanci a pohodě
zahraje kapela NEXTBAND (vstupné dobrovolné)
Přijďte se příjemně pobavit se svými sousedy a přáteli, rodinami,
dětmi.

Sobota 7. 5. 2022
na návsi na Mořině
Od 9:30 u kostela – prohlídka kostela Sv.Stanislava
s výkladem - cesta za pokladem pro děti -

Od 10:30 do 17:00
stánkový minijarmark na návsi
- Možná přijede i kolotoč 😊 –
Budou se točit místní pivní
speciály, k ochutnání
budou koláče a další lákavá
občerstvení od
místních mistrů.
17:15
mše svatá v kostele
Sv. Stanislava
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– vychází jako občasník Obecního úřadu Mořina. Příspěvky možno

doručit osobně, poštou nebo elektronicky na tyto kontakty: vydavatel OÚ Mořina, Mořina
81, 267 17, obec@morina.cz, fax: 257 721 597, nebo redakce Karel Fous, Mořina 256, 267
17, kfous@seznam.cz, v Trněném Újezdě p. Jaromír Nedbal, nedbal.jaromir@seznam.cz
nebo pí Zuzana Nedbalová, zuzana.nedbalova@seznam.cz

