MOŘINSKÝ
KURÝR
číslo 58
duben 2012

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.
2. obce Mořina z veřejného
zasedání
dne 23.2.2012 od 18.00
hod. v místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- p. Kováříková byla informována o
zamítavém
stanovisku
obce
k odkoupení pozemku pro stavbu RD
za tržní cenu zpět
- Nabídku jezdecké stáje v Trněném
Újezdu pro ZŠ a MŠ Mořina
- Urgenci
technické
zprávy
na
rekultivaci Nového Čížovce
- Zprávu kontrolního výboru z kontroly
ZŠ a MŠ Mořina
- Žádost p. Krásné o koupi pozemků
v k.ú. Trněný Újezd
- Žádost p. Mouchy (č.p. 225) o zřízení
veřejného osvětlení a zpevnění
komunikace
- Žádost Střeleckého sportovního klubu
Mořina o dotaci a nabídku
- Žádost o příspěvek Českého svazu
ochránců přírody na léčbu nemocných
živočichů
- Žádost p. Mališe o zařazení pozemků
do územního plánu jako stavební pro
RD
- Dokončení hl. řadu kanalizace
v Trněném Újezdu, hl. řady vodovodu
jsou hotové v Mořině i v Trněném
Újezdu. Mořina cca 50 přípojek
vodovodu
- 21.4. se bude konat obecní ples
v Zadní Třebáni, začátek 19:00 hod.
- Žádost O.S. Hagen o příspěvek a
nabídku
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání
- Poskytnutí příspěvku jezdecké stáji
Kamerun z Trněného Újezdu ve výši
10 000,- Kč
- Záměr na odprodej pozemků obce
v k.ú. Trněný Újezd p.č. 596/5 o
výměře 5 m2 a 594/4 o výměře 2 m2
za cenu 200 Kč/m2

Úpravu komunikace k č.p. 225 a č.p. 6
stavebním kamenivem
- Poskytnutí příspěvku Střeleckému
svazu Mořina ve výši 7 000,- Kč.
- Změnu rozpočtu č.1 (byl navýšen
příspěvek na výkon státní správy na
256 000,- Kč./rok) dle přiloženého
návrhu
- Poskytnutí příspěvku Českému svazu
ochránců přírody Rokycany ve výši
4 000,- Kč
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 949/1 v k.ú. Mořina
za cenu 120,- Kč.
včetně DPH ve prospěch RWE GasNet
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemek p.č. 109/25 v k.ú. Mořina
za cenu 346,80 Kč. včetně DPH ve
prospěch RWE GasNet
- Poskytnutí příspěvku O.S. Hagen ve
výši 10 000,- Kč.
Neschvaluje:
- Žádost p. Mališe o zařazení pozemků
do územního plánu
ukládá :
- Starostovi
vyzvat
p.
Tafata
k předložení dokladu na náklady
obrubníků k proplacení
- Starostovi projednat s firmou PVZ
návrh úpravy smlouvy na terénní
úpravy lomu Nový Čížovec
- Starostovi
na
základě
zprávy
kontrolního výboru ve spolupráci
s ředitelem ZŠ a MŠ Mořina odstranit
závady (OR, faktura za dotace EU)
- Starostovi zajistit podklady pro
rozšíření veřejného osvětlení
- Zastupitelům do příštího zasedání
zjistit informace o výších nájemného
v lokalitách podobných Mořině
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na
čtvrtek 22.3.2012 od 18.00 hod.
v místnosti OÚ Mořina
-

Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta,
Vyvěšeno : 24.2.2012 Sejmuto:
22.3.2012
Elektronicky vyvěšeno dne 24.2.2012 na http://www.mesta.obce.cz/
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Usnesení zastupitelstva č. 3 obce Mořina
z veřejného zasedání
dne 22.3.2012 od 18.00 hod. v místnosti
OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
-

-

-

p.Tafat je vyrozuměn o nutnosti předložit účet za
obrubníky
Je podána žádost na změnu zápisu v Obchodním
rejstříku pro ZŠ a MŠ Mořina
Elektromontáže Lety zpracovávají nabídku na
rozšíření veřejného osvětlení v Mořině a v Trněném
Újezdu
PVZ s.r.o. zaslala konečný projekt Nového Čížovce
včetně tech. zprávy, nutno doplnit o kubaturu
Diskuze k výši nájemného v obecních bytech a
připomínky občanů - nájemníků
Odložení projednání návrhů na výši nájemného
Nabídku na projekt rozšíření vodovodu a kanalizace u
hřiště od VIS Praha – pro ÚR 45 tis. Kč., pro stavební
povolení 104 tis. Kč., plus vyřízení rozhodnutí 2x 45
tis. Kč.
Informaci o postupu realizace vodovodních přípojek
v Mořině
Možné předání vodovodního řadu v Trněném Újezdu
příští týden
Sběr nebezpečného odpadu bude 21.4.2012, Mořina
od 9:00 hod., Trněný Újezd od 9:45 hod.

Elektronicky

vyvěšeno

dne

23.3.2012

na

-

http://www.mesta.obce.cz/

Informace OÚ
Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek
za hrobové místo splatný v roce 2011, aby tak
učinili co nejdříve.
Poplatky za svoz domovního odpadu, stočné a za
psy na rok 2012 jsou ve stejné výši jako v roce
minulém a jejich úhradu je možné provést
v každém dni na OÚ.

Odvoz nadměrného a nebezpečného odpadu
proběhne 21.dubna 2012 a to na Mořině od
9:00 hod. do 9:30 hod. a od 9:45 hod.
v Trněném Újezdu.
______________________________________

Stavba vodovodu končí
Jistě jste si všichni všimli, že se pomalu chýlí ke
konci stavba vodovodu v obci Mořina. V Trněném
Újezdu se také bude končit jak s vodovodem, tak i
s kanalizací. Doufejme, že zároveň. Nastává tedy
otázka jak a hlavně za co naši obec po všech těch
stavbách opět uvést do původního stavu. Pokusím
se tedy nastínit plán oprav komunikací a veřejných
prostranství v našich obcích. Nejprve bude

schvaluje :
-

-

Program dnešního veřejného zasedání
Zadat posouzení stavebního stavu obecních bytů
stavebnímu znalci
Převod vlastnického práva k nemovitostem: k 1/12
rod. domu č.p. 209 a pozemkům p.č. 1621, 1617,
1618, 1619, 1620 a 1622 v k.ú. Karlík na obec Karlík,
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
ponese obec Karlík
Zřízení věcného břemene pro Telefonicu Czech
Republic, a.s. na vedení el. proudu na pozemcích p.č.
577 a 587/1 v k.ú. Trněný Újezd za cenu 8 700,- Kč
bez DPH

Neschvaluje:
ukládá :
-

-

Starostovi zajistit znalecké, odborné posouzení
stavebního stavu obecních bytů
Starostovi k řešení nájemného v obecních bytech,
svolat samostatné zasedání
Starostovi do příštího zasedání zajistit doplnění
konečného projektu Nového Čížovce od projektanta
(kubatura)
Starostovi poptat odborné firmy na zhotovení
projektu na rozšíření vodovodu a kanalizace u hřiště
(nabídky)

stanovuje :
-

termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek
19.4.2012 od 18.00 hod. v místnosti OÚ Mořina

Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta,
Vyvěšeno : 23.3.2012
Sejmuto:

19.4.2012

opravena státní komunikace okolo školy a do
Karlštejna a v Trněném Újezdu. Velikost oprav
bude konzultována se Správou a údržbou silnic
Středočeského kraje. Nás však zajímají hlavně
komunikace místní. Obec požádala Státní
zemědělský intervenční fond prostřednictvím MAS
Karlštejnsko o dotaci na obnovu povrchů místních
komunikací a pravděpodobně uspěla. Výše dotace
je cca. 1,7 mil Kč a jednalo by se o opravu povrchů
v ulici okolo penzionu Na růžku až k lesu. O ulici od
Fišerů až k panu Hahnovi, od paní Bálkové k Hůlům
a o povrch na hrázi Hořejšího rybníka. Způsob
oprav by neměl zvednout výšku těchto ulic,
v některých místech budeme povrch i mírně
snižovat. Silnici na závod, k lomovým bytovkám, u
Bumbů a okolo potoka opravíme z vlastních zdrojů.
Jednalo by se pouze o opravy asfaltu v místech
výkopů. Totéž i okolo Obecního úřadu. Ulici
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k vojenským bytovkám opravíme prozatímně, protože bychom chtěli odstranit chodník a lépe umístit lampy
veřejného osvětlení. Ostatní stávající komunikace budou také opraveny provizorně a bude se pokračovat příští
rok. Nové komunikace budou zaštěrkovány a budeme hledat finance na jejich výstavbu také příští rok. U
bytovek budou asfalty a betony uvedeny do původního stavu. V Trněném Újezdu budou ulice urovnány do
správné výšky a povrch bude zpevněn obrusem asfaltu ze státní komunikace, tento způsob je zvolen z toho
důvodu, že výkop kanalizace, vodovodu a přípojek byl veliký a předpokládáme poklesnutí povrchu v těchto
místech během zimy a navíc nemá cenu obrus z obce odvážet. Během příštího roku bychom hledali možnost
financování povrchů nových. Obec se však nesestává jenom z asfaltu, proto požádala o evropskou dotaci na
zeleň ve výši cca. 3 mil. Kč. Tento projekt zahrnuje úpravu všech nezpevněných veřejných prostranství v obci
včetně vzniku nových. Zatím nevíme, zda jsme uspěli. Na závěr bych chtěl všem poděkovat za tolerantnost se
zničenými ulicemi stavbou vodovodu a kanalizace, za dobrý přístup k zaměstnancům firem, kteří tuto stavbu
provádějí a doufám, že se situace co nejdříve zlepší.

Vojtěch Štička, starosta

Očkování psů

7.5.2012

Mořina od 17:00 hod. do 17:30 hod.
Trněný Újezd od 17:40 hod. do 17:55 hod.
Cena 100,- Kč

Do života vítáme
Eduarda Horáčka, narozeného 12.12.2011

a přejeme mu, aby ve zdraví vyrůstal k radosti svých rodičů!!

Blahopřání k životnímu jubileu
V I. čtvrtletí roku 2012
oslavili životní jubileum tito naši spoluobčané:
Hulejová Hana
60 let
Peslová Ivana
60 let
Pánková Věra
60 let
Kšána Josef
65 let
Mařánek Jiří
65 let
Kratochvíl Josef
65 let
Pesl František
65 let
Matějovská Marcela
65 let
Šindelářová Anna
70 let
Cajthaml Miroslav
75 let
Šedivá Marie
75 let
Do dalších let jim přejeme splnění všech přání, mnoho úspěchů, spokojenosti, lásky a pevné zdraví !
Za OÚ Iveta Žáčková

Dětský dům:
Břišní tance
Neděle od 19:00 hod. do 20:00 hod.

Zumba
Úterý od 18:45 hod. do 19:45 hod.

Přijďte si zacvičit 
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50. výročí mořinských zahrádkářů
Mořinští zahrádkáři si při letošní výroční schůzi připomenou 50 výročí, kdy 11. března
1962 se sešlo v místním hostinci „U Švehlů“ 11 místních občanů, kteří tuto organizaci založili.
Byli to tito občané: Doubrava, Marek, Melhuba (starší), Mencl, Vinš, Strejček, Veselý,
Košák, Vilikovský, Landa a Mika. Za okresní výbor zahrádkářů se ustavujícího zasedání
zúčastnil přítel Kovanda. Byl zvolen výbor ve složení: Landa, Mika, Vilikovský a Melhuba st.
Jejich činnost byla od počátku zaměřena na pěstování a roubování ovocných stromů,
ničení škůdců, pěstování zeleniny, květin a na odborné přednášky. Bohužel v současné době velký počet těchto
zahrádek mění svůj vzhled. Lidé na ně vysazují různé okrasné keře a tuje. Tyto křoviny se ale nesnášejí
s ovocnými stromy. Obci pomáhali při vybudování parku u kostela v roce 1967 – 1971.
Zakoupením ručního lisu započali s moštováním pro občany nejprve ve statku Strkov č.p. 24, později
při koupi elektrického lisu a krouhačky vybudování nové moštárny u hasičské zbrojnice pronájmu od obce
v roce 1991.
Pořádají i v současné době zájezdy: Lány, Olomouc, Litoměřice, Čimelice, Lysá nad Labem, Nižbor. Od
roku 1995 pravidelně 2x za rok klubové večery kam jsou zváni na přednášky pření odborníci z pěstování ovoce,
zeleniny, květin, chemické ošetřování, houbařství a botaniky.
Také mnoho práce věnují přípravám různých výstav, které pořádají za pomoci obce, školy a občanů.
V současné době se na jejich činnosti podílí 43 starších členek a členů. Potřebovali by své řady posílit
mladými, kteří by tuto organizaci vedli k dalším úspěchům a tak věřme, že zahrádkáři v Mořině ve své činnosti
budou pokračovat a organizace se jednou bude moci pochlubit při dalších výročích.
Za ČZS - Antonín Morávek
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sloupek včelařů
Vážení přátelé včeliček a čtenáři Sloupku včelařů. Na výroční členské
schůzi včelaři ZO Včelařů Trněný Újezd jsme dne 5. ledna 2012 zhodnotili
včelařskou sezonu v minulém roce jako velice úspěšnou. Medu jsme vytočili docela
slušné množství, většinu jsme pak prodali svým známým i sousedům za přijatelnou
cenu 80,- Kč a něco málo jsme si nechali též pro svoji potřebu. Na podzim jsme
ošetřili včely proti možným nemocem a počet včelstev jsme rozšířili na 77. Přijali
jsme do svých řad nového člena z Mořinky – pana Petra Mutinkého. V jarních
měsících včelaři vyhodnotí přezimování včelstev a bude-li nutné, tak je přikrmí.
Doufáme, že se nám nová sezona vydaří alespoň tak, jako tomu bylo v minulém
roce. Pro veřejnost jsme stále otevřenou organizací a všem, kteří se rozhodnou
včelařit poskytneme odbornou pomoc. Máme na vás též malou prosbičku, chcete-li
pomoci našim včeličkám, tak sázejte stromy jako jsou lípy, akáty a ovocné stromy,
které jsou včeličkami velice vyhledávány pro jejich kvalitní pyl i nektar.

Činnost včelstva
V minulém Sloupku včelařů jsem popsal včelu medonosnou z hlediska
jejího vývoje. V této části chci krátce popsat činnost včelstva v úlu. Na vrcholu
svého vývoje má včelstvo kolem 50.000 – 60.000 včel, jednu matku a několik
desítek trubců. Úkolem matky je zachovat druh, její jedinou činností ve včelstvu je
kladení vajíček. O potomstvo se matka nijak nestará. Trubci jsou včelí samečkové, kteří čekají na příležitost spářit
se s mladými matkami, ale jinak ve včelstvu nevykonávají žádnou činnost. Činnost včelstva je plně závislá na
dělnicích, které vykonávají všechny činnosti, ať již jako mladušky v úlu, nebo jako létavky mimo úl. Když se
dělnice vylíhne z buňky, čistí se a čeká, až jí ztvrdne chitinová kostra. Než se tak stane, vyžaduje od svých
družek – starších mladušek první potravu. Řada mladušek jí ochotně nabídne svůj sosáček a regurgituje ji kapku
tekutiny ze svého medového váčku. V tekutině je obsažena mateří látka, neboť ta neustále koluje v potravě
neosiřelého včelstva. Mateří látku potřebuje každá včela k uspokojení biochemických i fyziologických potřeb
svého těla. Získáním mateří látky se mění chování včel ve včelstvu. Stávají se družnými a závislými na vlastním
včelstvu. Skupinka 50 včel s matkou již tvoří charakteristické malé včelstvo, avšak ani 500 včel bez matky
včelstvo netvoří. Včely neuspokojené mateří látkou mají zvláštní chování, které je typické pro osiřelé včely. V
dalším sloupku popíši vlastní dělbu činnosti včel ve včelstvu.

Co mají včeličky rády
Slunečnice topinambur neboli Helianthus tuberosus (obrázek) je z čeledi hvězdicovité (Asteraceae). Je
to vytrvalá, hlíznatá, mrazuvzdorná plodina původem ze Severní Ameriky. Vzhledem připomíná slunečnici roční,
má však mnohem méně robustní stonky i menší květenství. Rozvětvené lodyhy dosahují výšky 1,5 až 3 m. Jsou
porostlé široce kopinatými až srdčitými listy, které jsou zakončeny žlutými úbory o průměru do 10 cm. Plody jsou
nažky. Pěstování topinambury sahá až do 16. století, které později ustoupilo do pozadí rozšiřováním ploch
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brambor. V současnosti však obliba jejího pěstování
v Evropě stoupá, protože je zdrojem dietetické vlákniny
(inulinu). Topinambur je nenáročná plodina využívaná pro
sklizeň hlíz i k produkci biomasy zpravidla ve víceletých
kulturách pro svoji odolnost k mrazům. Kvete od srpna do
října, je odolná běžným polním škůdcům i chorobám a je
nenáročná na kvalitu půdy. Včelám je v podletí i na podzim
velice dobrým zdrojem pylu i nektaru a med z ní je velice
kvalitní. Pro její vlastnosti i odolnost na mrazy ji vřele
doporučuji na každou zahrádkou, je to hezká a nenáročná
„květina“.

Něco málo o prodeji medu
Běžně lze med koupit v kterémkoli
obchodě. Všechny prodávané medy jsou vydávány za
kvalitní a pravé včelí produkty, kdy jen kupující rozhoduje
sám o jejich zakoupení. O této otázce nechci polemizovat,
protože takto zakoupený med a med od místního včelaře
si může každý porovnat, ochutnat jej na chlebu s máslem
a sám zjistí, který je lepší. Proto se zde zmíním o prodeji
medu „Ze dvora“, kdy již několik let platí vyhlášky a normy,
podle kterých může každý včelař prodávat svůj med zákazníkovi touto formou. Touto formou může včelař prodat
zákazníkovi a dvě tuny medu přímo, aniž by med podléhal certifikaci od příslušné veterinární správy. Za kvalitu
medu v tomto případu zodpovídá plně výrobce tohoto medu - včelař.
Dobrý včelař se řídí heslem „Když med
zákazníkovi zachutná a vyhovuje mu cena, tak se zákazník vrátí pro další sklenici“.
Další informace o nás – včelařích získáš vážený čtenáři na Internetu – Obec Mořina,
oficiální internetové stránky obce, Spolky – Včelaři a ve Fotogalerii ZO Českého svazu včelařů z Trněného
Újezda.

Zpracoval - Ing. František BEDLIVÝ

Myslivecké sdružení Mořina.
V Mysliveckém sdružení Mořina
jsme měli 25.února 2012 výroční členskou
schůzi. Sešli jsme se v restauraci „Na
Růžku“ a hodnotili jsme uplynulý rok 2011
a naplánovali jsme činnost na letošní rok
2012. Z akcí loňského roku jsme hodnotili
průběh plesu MS, který se uskutečnil
15.1.2011 v kulturním domě v Zadní
Třebáni. Jako tradičně dlouho dopředu
vstupenky byly prodány, ceny do tomboly
jsme měli připravené a tak jsme se těšili
na příjemnou zábavu. Vše proběhlo
hladce, až na kapelu, která asi právě
neměla ten správný den. Tak jsme na
letošní ples objednali jinou hudbu,
KARAVEL, která na letošním plese 14. ledna 2012 udělala velice dobrou zábavu i svými, pro nás, netradičními
prvky doprovodných efektů (kouřmo, tryskající oheň). A tak se nám všem přítomným průběh letošního plesu
líbil a doufám, že i Vám všem, kteří jste náš ples navštívili, pobavili se a možná i vyhráli nějakou cenu z naší
bohaté tomboly. Samozřejmě už jsme i naplánovali tuto akci na začátek příštího roku, opět v Zadní Třebáni.
Dále jsme hodnotili dětský den, který pořádáme pro naše nejmladší na naší střelnici „Za Kamenicí“. Jako
tradičně po úvodním povídání o přírodě, zvěři, našem okolí a nutnosti chránit si tyto hodnoty, proběhli
jednotlivé soutěže připravené pro děti. Nejvíce se dětem líbí střelba ze vzduchovek na terče nebo na sladkosti
na špejlích, ale i ostatní disciplíny je zaujmou. Po vyhodnocení soutěží každé zúčastněné dítě dostane odměny
v podobě drobných sportovních potřeb a balíčku dobrot. Samozřejmě je pro děti připraveno i občerstvení limonády a buřty na opečení. Tímto děkujeme i sponzorům, kteří nám přispějí na tento dětský den, Prodejně
ESO v Letech pana Zdeňka Žáčka, Obecnímu úřadu Mořina, Odborové organizaci z Lomů Mořina. Na závěr si
děti ještě mohly vyzkoušet zručnost na dálkově ovládaných modelech nákladních a terénních aut. Na letošní rok
jsme pro děti tuto akci připravili na 26. května, tradičně na naší střelnici a budeme se těšit na hojnou účast dětí
z celého okolí.
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V péči o zvěř jsme si pro zimní
přikrmování zajistili dostatečné množství
krmiva jak nákupem čistého zrna ječmene
a pšenice, a od Zemědělského družstva
jsme dostali zlomkové zrno. Proto zvěř byla
v letošní
tuhé
zimě
pravidelně
přikrmována, aby mohla v klidu a
v příznivých podmínkách přečkat mrazivé
období. Ale i sama příroda se vloni
postarala o dostatek krmení pro zvěř
v podobě množství žaludů, které nám
pomohly i v tom, že zvěř, hlavně divoká
prasata, tolik nenavštěvovala plochy polí,
na kterých byla kukuřice a nenapáchala tak
větší škody na těchto plodinách. Přesto
všechno, co pro zvěř děláme, pozorujeme
v poslední době značný úbytek srnčí zvěře, což přikládáme za následek zvýšeným civilizačním aktivitám, jako je
velký provoz vozidel na silnicích v naší honitbě, širokozáběrovým mechanizačním prostředkům a chemizaci
v zemědělství a též značný pohyb lidí se psy v lesích, hlavně v době vyvádění mladé zvěře.
V loňském roce se nám podařilo ulovit 38 ks divokých prasat, 7 ks srnčí zvěře a 10 lišek. Za účelem lovu
divočáků a škodné zvěře (lišky) pořádáme naháňky v celém rajonu naší honitby a hlavně tam, kde by zvěř mohla
působit škody na plodinách. Protože v naší honitbě je bažantů velmi málo, tak jsme za úplatu byli na honě na
bažanty v honebním společenstvu Svinaře, kde jsme ulovili 99 bažantů. Pro zajištění individuálního lovu
divočáků budujeme přenosné sedačky, které umisťujeme do nezasetých pásů v kukuřici.
Naše Myslivecké sdružení má 24 členů a 7 lovecky upotřebitelných psů se zkouškami potřebnými pro
lov zvěře. Naší činnost řídí výbor MS, který se schází každý měsíc a členská schůze, která má svou schůzi 4x do
roka.
Toto vše jsme zhodnotili a naplánovali na naší výroční členské schůzi, kterou jsme zakončili naším
pozdravem „Myslivosti Zdar“ a velice dobrým obědem z kuchyně restaurace „Na Růžku“ .

Radek Fišer předseda MS Mořina

Myslivecký ples 14.1.2012
V sobotu 14.ledna se parta tanečníků
z Mořiny vydala do Zadní Třebáně na
MYSLIVECKÝ
PLES.
Většina
osazenstva se již této akce několikrát
zúčastnila. Ovšem jedinci, kteří zde
byli poprvé, a já s partnerkou mezi ně
patříme, byli mile překvapeni.
Tombola byla bohatá, kapela hrála
téměř bez přestání samé pecky a
tancovalo se až do vyčerpání těla i
ducha. O zábavu nebyla nouze, pití
teklo proudem a tak si každý přišel na
své. Hudba přestala hrát, ale zábava
neskončila, pokračovala i po cestě
domů. Přeplněný autobus byl nabitý
dobrou náladou, v zatáčkách pod
sedačkami létala zvěř a v kufru běhali
divočáci. Snad každý měl problém se
dostat
domu
po zasněžených
cestách, ale smích a radost z hezky
stráveného večera nám zmírnila každý pád. Děkujeme Mysliveckému sdružení Mořina za skvělou zábavu!
Tomáš Frejka
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Vítání ptačího zpěvu (International Dawn Chorus Day)
je jednou z nejznámějších aktivit České společnosti ornitologické pro
veřejnost.
Historie této mezinárodně koordinované akce sahá v Česku do
počátku 90. let minulého století. Zpočátku se jednalo jen o setkání členů
České společnosti ornitologické, postupem času ale začalo díky šíření
informací a propracované organizaci přibývat jak organizátorů, tak i
míst, ve kterých se „Vítání“ uskutečňují.
Od roku 2007 se v Loděnici vždy na začátku května scházíme se
zájemci o přírodu, abychom si poslechli ptačí zpěv a řekli si něco o
zajímavostech ze života našich ptáků. Letos jsme se rozhodli rozšířit
působnost i na Mořinu a okolí.
O každé akci je veden záznam, kolik osob se jí zúčastnilo, kolik druhů ptáků a v jakém množství bylo
pozorováno. Záznamy jsou poté zpracovány a zaslány BirdLife International, světovému sdružení nevládních
organizací, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků. Česká společnost ornitologická je národním partnerem
BirdLife International za Českou republiku.
Akci budeme pořádat opět ve spolupráci se Správou CHKO Český kras. Sraz účastníků je v neděli 13.
května v 7:00 hodin před kostelem na Mořině. Pokud přijdete, budete moci pozorovat zpívající ptáky, učit se je
poznávat, dozvědět se informace o možnostech jejich ochrany, a nejspíš předvedeme i ukázku odchytu a
kroužkování. Vycházka potrvá asi 4 - 5 hodin; s sebou je vhodné si vzít dalekohled, na nohy pevnou obuv.
Kontakty: Jiří Novák, tel. 720 680 097; Jaroslav Veselý, tel. 728 878 352
__________________________________________________________________________________________

Z motoristického sportu

Vážení přátelé a čtenáři Kurýru. Dovolte mi Vás trochu poinformovat o
velkém úspěchu našeho mladíka z Mořiny, Ondřeje Smetany.
V
jednom
českém
přísloví se říká, že „jablko
nepadlo daleko od stromu…“,
tak v naší obci žije rodina, kde
lze tento příměr vzpomenout.
Otec Radek Smetana v minulosti
úspěšně závodil v prvé lize na
ploché dráze
za RH Praha.
Pravidelně
startoval
s plochodrážní JAWOU 500 ccm,
získával mistrovské body nejprve
pro RH Praha a v závěru své
sportovní kariéry pak pro
plochodrážní klub Mšeno. Svoji
sportovní činnost musel po 10
letech ukončit pro zranění, které
si na dráze přivodil.
Po narození syna Ondřeje Smetany a dovršení jeho
věku pro možnost závodit na ploché dráze dospěl
otec Radek Smetana k myšlence, zasvětit syna do
plochodrážního sportu. Získal syna pro tento sport a
zajistil mu všestrannou materiální i trenérskou
podporu. Přihlásil jej do plochodrážního klubu
Mšeno, kde sám svoji sportovní činnost končil.
Ondřej Smetana zde postupně získával zkušenosti
ve třídě 125 ccm, kde absolvoval mnoho závodů ve
své věkové kategorii doma i ve světě (Polsko,
Ukrajina, Holandsko, Velká Británie…). Z této
kategorie přešel v roce 2011 do třídy 250 ccm, která
byla pro něj velice úspěšná. V českém poháru ve
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třídě 250 ccm, kategorie juniorů získal
nominaci na Mistrovství světa v roce
2011. Mistrovství světa se konalo 14.
července 2011 v ICA Maxi Aréně
Norrköping, Švédsko. Za ČR byli
nominování 3 závodníci – Michal Škurla,
Eduard Krčmár a Ondřej Smetana.
Mistrovského závodu se zúčastnilo 18
závodníků z více jak 7 zemí světa.
Výsledek byl pro závodníky ČR velice
úspěšný, protože ČR získala titul mistra
světa, druhého vicemistra a třetí
závodník byl klasifikován na 16. místě.
Titul mistra světa juniorů třídy 250 ccm
na ploché v roce 2011 získal Eduard
Krčmár ze Slaného – 17 bodů, druhé
místo získal švéd Victor Poilovaara – 16
bodů a na třetím místě se umístnil náš Ondřej Smetana – 15 bodů, který toto umístění musel vybojovat při
doplňkové jízdě, kdy porazit závodníka Vilsona – Deana Bradlyho z Nového Zélandu. Třetí náš závodník Michal
Škurla skončil na 16 místě z celkového počtu závodníků 18. Nemohu zde nevzpomenout skutečnost, že uvedený
výtečný výsledek našich mladých plochodrážníků nebyl více prezentován v tisku a v TV.
Závěrem chci říci, že Ondřej Smetana přešel v závěru roku ze Mšena do Prahy, kde bude závodit za
plochodrážní klub Markéta Praha – tedy pokračuje jako otec, ale v opačném směru. Ondřejovi Smetanovi přeji
mnoho dalších úspěchů. V přílohách je pár snímků, které jsou krásnou vzpomínkou na uplynulý velice úspěšný
motoristický sportovní rok Ondřeje Smetany z Mořiny.

Zpracoval - Ing. František BEDLIVÝ

Kolébka a hrob lékaře a cestovatele Jakoba Eduarda Polaka
Předjaří ve Vídni
Dvě postavy zabalené v zimních bundách vystoupily na zastávce Tor 1, zatímco tramvaj
pokračovala dál šedou a nepřívětivou periferií města Vídně. Brána z počátku 20. století představuje
jeden z mnoha vstupů do Centrálního městského hřbitova založeného roku 1863, kde se na ploše 2,4
km2 nachází odhadem 3,3 milionů hrobů, které jsou rozděleny do několika oddělení. Naši cestovatelé
vstoupili na území starého židovského hřbitova. Mezi desítkami bezlistých stromů a stovkami
kamenných náhrobků s německými i izraelskými nápisy, které tu zhruba mezi léty 1879 - 1916
postupně vyrůstaly, někde leží místo, které se vydali hledat,
hrob Jakoba Eduarda Polaka. Oběma zvědavcům však toho
chladného březnového dne roku 2010 zůstalo skryto, a tak se
po tříhodinovém marném hledání vrátili s nepořízenou zpět.

Pozoruhodná cesta s Asklépiovou holí
Popisovaný hrob je památkou na mořinského rodáka
židovského
původu
Jakoba
Eduarda
Polaka
(nar. 18. října 1818), jehož pestrý život se završil v hlavním
městě habsburské monarchie 8. října 1891 v blízkosti jeho
milované ženy Terezie. Příčinou jeho skonu byla tzv. suchá
sněť, tedy onemocnění, jehož symptomy mu nemohly být,
jakožto lékaři neznámé. Vždyť byl ve své době nejen
významným praktikem, ale také uznávaným odborníkem,
který lékařské poznatky vyučoval dokonce v daleké Persii, kde
se podle jeho učebnic anatomie sepsaných v jazyce fārsī
vyučovalo ještě mnoho let po jeho smrti. Kvalifikaci i první
profesní zkušenosti však začal získávat již v Čechách. Po
ukončení Akademického gymnázia v Praze zahájil studium
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filosofie a medicíny na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě a
své vysokoškolské vzdělání dokončil na univerzitě ve Vídni. Po
získání doktorského titulu (1845) nastoupil nejprve na místo
lékaře ve Všeobecné nemocnici města Vídně. Roku 1847 dosáhl
chirurgické specializace a o dva roky později odbornosti v
oblastech porodnictví a gynekologie. Mezi léty 1846 - 1847 byl
zaměstnán jako podnikový lékař v továrně na výrobu řepkového
cukru v Kloboukách na Moravě (Klobouky u Brna). Odtud se
však vrátil zpět do Všeobecné nemocnice města Vídně.
Další kariérní krok určil směr celému jeho budoucímu
životu. Polak byl totiž vybrán na místo učitele v nově založené
škole v perském Teheránu, kde měli být žáci z majetnějších
íránských rodin vzděláváni v medicínských a vojenských
oborech způsobem, který odpovídal evropským tradicím
medicíny, bojové taktiky i pedagogiky. Záměrem projektu, který
vznikl roku 1851 z podnětu proreformního perského ministra
Mirza Taqi Khana, mělo být nejen rozšíření západní vzdělanosti
na Blízkém východě, ale také posílení vlivu Rakouska v oblasti
tradičně okupované diplomatickými a obchodními zájmy
Británie a Francie. Cesta Polaka a dalších čtyř odborníků se tak
oficiálně měla jevit jako soukromý podnik, jelikož Rakousko s
íránskou stranou oficiálně neudržovalo diplomatické styky. Vyjednávání, které výpravě předcházelo,
se přesto účastnil také rakouský ministr zahraničních věcí Heinrich von Barb. Není jistě náhodou, že v
letech 1852 -1867 tento významný politik působil také jako profesor perštiny na vídeňské
polytechnice.
Projekt školy nazvané Dār al-fonun skončil i přes počáteční nesnáze velkým úspěchem,
na němž mělo Polakovo učitelské působení nemalý podíl. Instituce patří dodnes k prestižním
teheránským vzdělávacím ústavům. Lékař Polak, který sám sebe označoval za patriota hrdého na svou
vlast Rakouské císařství, si získal sympatie samotného perského vládce Nāṣer-al-Dina, v jehož
blízkosti se později pohyboval v roli osobního lékaře. Jednou z nejméně příjemných stránek jeho
působení bylo bezesporu soupeření se zvyky, předsudky i náboženskými pravidly místních obyvatel,
které posilovaly jejich nedůvěru vůči evropským
léčebným praktikám. Značný odpor zde vyvolalo
kupříkladu úsilí obohatit zdejší medicínské studium
o ukázky pitvy lidského těla. S provedením pitvy nakonec
imámové (muslimští duchovní) souhlasili pouze
v případě, že bude provedena jako msta na mrtvých tělech
stoupenců hnutí bábistů - dvorskými kruhy nenáviděné
a duchovními hořce proklínané náboženské skupiny,
jejichž povstání bylo v té době v zemi krvavě potlačeno.
K posmrtnému zohavování „nepřátel“ však Polak svá
medicínská praktika propůjčit nechtěl. Po čase povolení
získal při jiné příležitosti, zásluhou čehož mohl svým
studentům ukázat vůbec první pitvu v Persii.
V šáhových službách zůstal lékař nakonec do roku
1860, kdy se navrátil zpět do hlavního města habsburské
monarchie. Při své návštěvě Rakouského císařství roku
1870 si jej perský panovník vybral jako svého průvodce.
O tři roky později připravoval Polak na světové výstavě
ve Vídni expozici perského pavilonu, k níž sám sepsal
také katalog exponátů.
Byť většinu svého života prožil ve Vídni, určité
vazby k českým zemím očividně neztratil. Z lázeňského
města Teplice pocházela Polakova manželka Terezie a
v Praze udržoval přátelskou korespondenci s českým
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geografem (mj. synem slavného historika a politika) Janem Palackým. Vracel se ovšem také do míst
svého dětství - mnohokrát v myšlenkách, o čemž svědčí jeho připodobnění jisté oblasti v okolí
Teheránu ke zvlněné krajině vápencových skal na Berounsku, minimálně jednou sem však zavítal také
fyzicky. Tento návrat domů dokazuje jeho podpis v návštěvní knize hradu Karlštejna z 3. srpna 1868.
Polakovy životní peripetie dosud zájmu odborné veřejnosti sice unikaly, ovšem spis čerpající
z jeho osobních zkušeností v Iránu „Persien, das Land und seiner Bewohner“ z roku 1865 patří dodnes
ke stěžejním pracím, které byly o zemi nazývané „říší lva a slunce“ dosud v Evropě napsány.

Nečekaný objev na Mořině a vídeňský nápis v jazyce fārsī
Polakův cestopis, odborné i populárně laděné články jsou dnes čtenářům dostupné
v knihovnách v Praze i ve Vídni. Přesné místo lékařova narození však zůstávalo donedávna neznámé.
Nové horizonty bádání o Polakově dětství i dějinách židovské komunity na Mořině se otevřely díky
práci skupiny vědců spojených v mezinárodním projektu, který je věnován významu
Jakoba Eduarda Polaka pro rakousko-íránské duchovní kontakty.
Spolupracovnice Institutu íránských studií Rakouské akademie věd a hlavní řešitelka
zmíněného výzkumu Dr. Afsaneh Gächter se při své cestě po stopách Jakoba Eduarda Polaka
v Čechách vydala 19. 3. 2010 v doprovodu autora tohoto článku také na Mořinu. Díky mořinskému
starostovi panu Vojtěchu Štičkovi, který nás nechal nahlédnout do starých soupisů domů uložených
v obecním archivu, jsme dokázali přesně určit místo, kde se Polak v roce 1818 narodil. Panu Štičkovi
bychom na tomto místě také rádi ještě jednou poděkovali, neboť správné určení domu, kde lékařovi
rodiče Elias a Sára (rozená Neumann) se svými čtyřmi dětmi žili, přispělo k získání důležitých
poznatků, které doplňují příběh Polakova neobyčejného života. Jeho první kapitola se totiž začala psát
pod střechou chudobince pro židovské obyvatele Mořiny. Nevzhledné stavení stálo v blízkosti
pozdější obecní studně, které se však původně říkalo „židovská, nebo v židovně.“ Tak se o ní zmiňuje
také místní učitel a kronikář Ladislav Mrvík ve svých vzpomínkách na suchý rok 1943 (Pamětní kniha
obce Mořina, s. 177). Jednalo se o pramen, který podle Mrvíkových slov zajišťoval vodu pro „chlévy a
domácnosti“ většině hospodářství ležících při severní straně obce, jejichž studny byly v parném
válečném létě rok po heydrichiádě beznadějně prázdné. Proti dávno neexistujícímu útulku pro
nemajetné obyvatele Mořiny izraelského vyznání se dříve nacházela synagoga, která byla roku 1908
prodána obci a později přeměněna na sokolovnu. Budova bývalé židovské modlitebny (č. p. 59) je sice
dnes v neutěšeném stavu, ovšem popisovaná obecní studna je zde stále k nalezení.
Stejně tak nedaleký židovský hřbitov, místo nazývané Izraelity odpradávna věčný dům anebo
také dům života. Ač přesně nevíme, kam klást jeho úplné počátky, nejstarší existující barokní náhrobek
pochází z roku 5501 židovského letopočtu, tedy 1741 kalendáře křesťanů. Hebraista Jaroslav Achab
Haidler, který se dlouhodobě zabývá epigrafikou židovských náhrobků v českých zemích, mořinský
židovský hřbitov pečlivě zmapoval, ovšem na žádném z dochovaných nápisů jména rodičů Jakoba
Eduarda Polaka, Eliase (zemř. 1833)
a Sary bohužel nenalezl. Patrně jim
náleží některé z dnes již nečitelných a
poškozených kamenů, které podlehly
působení zubu času. Na udržování
mořinského židovského hřbitova lékař
ve své ve své poslední vůli věnoval 100
zlatých. Stejnou sumou Polak posmrtně
obdaroval také chudé na Mořině a
neopomenul přispět také na ústavy a
nadace podporující nemajetné ve Vídni
a v Teplicích. Ve většině případů
zdůraznil, že ve své podpoře nerozlišuje
náboženský původ těch, kterým je
směřována. O obsahu Polakovy závěti,
jehož spojitost s lékařovým původem
a dětstvím chápeme až díky zjištěním
na mořinském obecním úřadě, referoval
12. 10. 1891 také pražský německý
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deník Bohemia. Zde zmíněná podpora Nemocnice Milosrdných bratří ve vídeňském Leopoldstadtu,
izraelských i křesťanských ženských spolků nebo nadace pro lékaře, kteří neměli v té době nárok na
penzi, dosvědčuje nejen humánnost, ale také otevřenost jeho osobnosti.
Neobvyklé poslední přání se v Polakově případě netýkalo pouze odkázaného majetku, ale také
nápisu na jeho hrobě, který měl vystihovat jeho celoživotní zájem o perskou kulturu. Zvláštní verš od
perského básníka Saʿdīho, který si nechal na kameni vyrýt v jazyce fārsī i v němčině, však málem
podlehl zkáze. Lékařův náhrobek poničený vandaly v době řádění masových antižidovských bouří
v 30. a 40. letech 20. století prošel počátkem roku 2007 díky finanční podpoře Vídeňské židovské obce
kompletní renovací, při níž byla část staré kamenné stély včetně úryvku básně odstraněna. Krátce po
opravě byl zmizelý artefakt na poslední chvíli objeven na zdejší skládce a šťastným nálezcem posléze
přemístěn do depozitáře vídeňského Institutu pro íránská studia, kde je uložen dodnes. Zachování
kamenných zlomků náhrobku je zásluhou Dr. Afsaneh Gächter, badatelky, která na hodnotu
ojedinělého epitafu poukázala a zajistila jeho záchranu. Právě od ní jsme se o cestě kousků kamene
pod střechu vědeckého ústavu dozvěděli a společně s ní objevili nejen Polakovo místo posledního
odpočinku na vídeňském Centrálním hřbitově, ale posléze spatřili také fragmenty s původním vyrytým
textem. Jiný židovský náhrobek s perským nápisem s největší pravděpodobností ve střední Evropě
neexistuje.
Mohou dát vzpomínky na lékařův život, historie znovunalezeného náhrobku i místa jeho
narození současnosti nějaká poučení? Možná ano. Polákův příběh vypráví o propojování zdánlivě
neslučitelných kulturních tradic, o pochopení nepřeložitelných sdělení, o překonání počáteční sociální
i konfesijní nevýhody vůči vrstevníkům, překročení vžitých pravidel i bedlivě střežených
společenských tabu, o prvních neobratných krocích moderní lékařské vědy v prostoru ovládaném
tradičními metodami léče-ní, ale také o překreslování schematického obrazu muslimů a islámu v očích
Evropanů. Polakovo dědictví otevírá cestu k pochopení moudrosti odlišných civilizačních okruhů.
Podobně jako Saʿdīho verše vznášející se nad propastí času.
„Věčný dříve neuzamkne žádnou bránu,
nežli neotevře jinou novému ránu.“

David Venclík
Poznámka: Úryvek ze Saʿdīho veršů na Polakově původním náhrobku z němčiny přeložil autor,
místní kronika obce Mořiny je uložena ve Státním oblastním archivu v Berouně, Karlštejnské
návštěvní knihy v depozitáři Státního hradu Karlštejna. K dalšímu studiu lze doporučit následující
zdroje: Jiří Bečka, Perský generál August Karel Kříž. In. Slovanské historické studie, Praha 1990, s.
110 - 127; Helmut Slaby, Bildenschild und Sonnenlöwe. Die Geschichte der österreichisch iranischen Beziehungen bis zum Gegenwart, Graz 1982; Afsaneh Gächter, Jakob Eduard Polak (18181891) - Pionier der moderne Medizin in Iran. In: Tawan - Zeitschrift des Vereins Iranischer
Ingenieure/innen in Österreich. Wien, 1/2009, s. 10 - 11. Autor zpracovávající v současné době studii
o dějinách židovské komunity na Mořině bude laskavému čtenáři a pamětníku vděčen za zajímavé
poznatky k tématu nebo jakoukoli reakci na publikovaný článek. Vzkazy prosím na e.mail
david.venclik@seznam.cz, případně prostřednictvím šéfredaktora listu Mořinský kurýr pana Karla
Fouse.
Popisky k obrázkům
1. Dobová fotografie Jacoba Eduarda Polaka s elegantním motýlkem. Obrazový archiv Rakouské
národní knihovny ve Vídni.
2. Fotografie Jacoba Eduarda Polaka s íránským Řádem slunce a lva pořízená ve Vídni mezi léty
1860 - 1867 významným fotografem Juliem Haftnerem. Obrazový archiv Rakouské národní
knihovny ve Vídni.
3. Kresba znázorňující Jacoba Polaka v době jeho pobytu v Persii bývá připisována přímo
perskému šáhu Nāṣer-al-Dinovi (1854). Obrazový archiv Rakouské národní knihovny ve
Vídni.
4. Náhrobek Jacoba Eduarda Polaka na Centrálním městském hřbitově ve Vídni po renovaci.
Foto David Venclík.
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112- NEHODA!!!
Jak jistě každý řidič ví, cesta vozem se může rychle změnit
v nepříjemný zážitek. Nebezpečí číhá pomalu za každou
zatáčkou. Letos nás zima zatím dost šetří, ale když nás
zrovna neohrožuje náledí a sníh, tak jsou tu bezohlední
řidiči. Občas se nevědomky ohrožujeme sami, pokud
sedneme za volant unaveni nebo nedbáme v autě na
bezpečnost. Nebudu v tomto článku popisovat, jak se
máme chovat za volantem, ale pokusím se zde vysvětlit
pár mylných mýtů a snad si z toho vezmete ponaučení a
třeba si někdy řeknete to časté „Zaplať pánu Bohu,že…!“.
„Muži jsou lepší řidiči!“ – Budete se divit, ale pravda to není. Muži mají lepší prostorovou orientaci a tak lépe
manévrují s autem a jde jim parkování a couvání. Lépe řeší i stresové situace na silnicích, ale v jejich genech je i
agresivita a soutěživost a to je problém. Ženy jezdí defenzivněji a pomaleji, proto podle statistik ženy mají při
stejném počtu ujetých km méně dopravních nehod než muži.
„Mám airbag, pásy nepotřebuju!“- Další častá chyba! Airbag je vak, který pouze zbrzdí tělo při nárazu vozu do
překážky a chrání tak před zraněním o okno, volant, nebo jinou část interiéru vozu. Při nárazu ve 100km/h se
proti vám cca tou samou rychlostí nafoukne airbag, při použití zádržných pásů se hlavou položíte už do
vyfukujícího se vaku. Pokud pásy nemáte, tak celé tělo pokračuje rychlostí auta proti vaku a ten vám může
způsobit zranění, nebo smrt. Airbag se nesmí používat na sedadle s dětskou autosedačkou!
„Vzadu se poutat nemusím!“- Podle zákona ano, pokud je sedadlo vybaveno pásem! Ale proč?...Protože
nepřipoutané tělo na zadním sedadle se během setiny sekundy změní v letící předmět vážící několik tun a ničí
vše, co je kolem něj. Prakticky amputuje sedadlo i s člověkem před sebou.
„Čím větší, tím bezpečnější!“- Velká a luxusní auta jsou bezpečná, ale jen do nějaké rychlosti. Moderní
technologie a bezpečnostní prvky nás ochrání při srážce lépe, ale pokud je náraz ve vysoké rychlosti, tak se auto
stává více nebezpečné pro posádku i okolí. Technika hasičů při vyprošťování není už tak silná a účinná u nových
materiálů použitých u luxusních vozů a o to déle pak trvá vyproštění osob. Proto i v silných vozech je dobré
dodržovat bezpečnou rychlost.
Doufám, že někomu tyto informace pomůžou a třeba zachrání i život. Jezděte proto opatrně a nepodceňujte
dnešní dopravu. Je uspěchaná doba a lidé často zapomínají na to, co je nám cenné a to je LIDSKÝ ŽIVOT!
Příslušník HZS ČR Tomáš Frejka

Žijeme ještě v Chráněné krajinné oblasti ….nebo v budoucím
ráji plynařů a vrtulníků ??
Vážení spoluobčané,
nemáte v poslední době také pocit, že nás někdo tak trochu „tahá za fusekli“ ?? Tedy, jak by to asi
nazvali naši moudří předkové … Tak si poklidně žijeme v těch našich malebných vískách na okraji CHKO Český
kras, většina z nás se celý život snaží dodržovat jistá přísnější pravidla pro život v takové Ministerstvem
životaprostřednosti bedlivě střežené oblasti. Třeba už jsme si zvykli, že po lesích se tu smí chodit jen po
značených stezkách, abychom nějakou vzácnou rostlinku či vymírajícího hmyzáka nerozšlápli. Odpad třídíme tak
dokonale, že množství kontejnerů v obcích se skoro blíží počtu obyvatel. A abychom se nenudili, ještě
organizujeme akce na úklid odpadků po turistech z velkoměsta, kteří se na nás jezdí dívat a odpadky nám tu
nechávají zřejmě úmyslně, by přinesli našim zaostalým krajům trochu pokroku. Ba i nové střechy a domy
stavíme dle nařízení moudrých úředníků, kteří nejlépe vědí, jak taková středočeská krasová víska má vypadat,
aby nic nenarušilo blažený místní krajinný ráz …
A tady poslední dobou začíná to tahání za fusekli. To když se dovíme, že všechna tato 40 let
prosazovaná opatření (a to jsem vyjmenoval jen zlomek těch, co se dotýkají obyvatel Českého krasu) zřejmě tak
úplně neplatí pro každého. Stačí jedna nadnárodní těžební společnost se zajímavým byznysplánem,
dostatečnými konexemi - a drzostí, která požádá výše jmenované ministerstvo o stanovení průzkumného území
k těžbě břidlicového plynu. Její drzost spočívá zejména v tom, že průzkumné území se takřka přesně shoduje
s hranicemi asi nejcennějšího přírodního území středních Čech - a my, vyjevení občané se dovídáme, že „…- by
to za dodržení určitých podmínek šlo (těžit)“. A názor ministerstva? Prý by bylo vlastně dobré vědět, kolik toho
plynu tady u nás pod zemí/krasem máme. A víte, ono to bohužel jinak, než tím ošklivým vrtným průzkumem a
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vháněním chemikálií do země ověřit nejde. Ale nemáme se prý bát, ty chemikálie jsou vlastně bezpečné, většina
jich je naprosto běžných, sice jsou tam i nějaké tajené příměsi, ale to je výrobní tajemství těžební firmy a určitě
to budou samé dobroty. A abychom jim nekřivdili - ještě prý budou vrtat „pod nepropustnou část horninového
masivu a tak prostě nemohou, opravdu nemohou znečistit spodní vodu“….
Už pár let v Krasu žiju
a myslím si, že většina
místních
obyvatel
má
představu o tom, co znamená
Kras - území protkané
kilometry puklin, dutin, spíše
neznámých než známých
jeskyní, území se spoustou
krasových pramenů, říček,
které tu mizí, tu zase vyvěrají
na povrch. A skála sama je
porušena
množstvím
geologických zlomů a poruch,
táhnoucích se často kilometry
daleko – a nikdo opravdu
přesně neví, jak hluboko.
Takže ať nás milí těžaři
z Austrálie či odjinud s nepropustností skály pod našima nohama za tu pomyslnou fusekli netahají. Nehledě na
to, že vrstvy břidlic, které je u nás tak zajímají z hlediska výskytu plynu, vystupují v Barrandienu místy až
k povrchu. Takže kilometrové vrty ? Jak kde …
Nebudu se tady rozepisovat o metodě, jakou je tzv. břidlicový plyn z podzemí získáván – o metodě HF,
neboli hydraulickém frakování se dočtete nejen v tisku, ale například na odkazech, které uvádím pod tímto
článkem. Protože firem (vesměs zahraničních - Austrálie, Kanada, USA), které by chtěly plyn u nás těžit je více,
bylo nejprve velmi nenápadně požádáno MŽP o stanovení několika těchto „průzkumných území“. Než dostatek
informací pronikl na veřejnost, stihlo ministerstvo, které by mělo přírodu hlavně chránit (a to zejména proto,
aby v ní MOHLI ŽÍT LIDÉ !), povolit těžební průzkum ve dvou oblastech - na Vsetínsku a Trutnovsku. Poté se
konečně postižená města a obce - včetně Berounska - probudila a začala proti těžbě plynu stále ostřeji
vystupovat. Vzniklo petiční hnutí „Stop HF“, požadující zákaz těžby na celém území ČR a v našem případě další
petice „Stop HF Český kras“, cílené proti těžbě konkrétně v našem okolí. Pokud se tedy, milí spoluobčané,
nechcete nazývat spíše spoluovčany a nechcete se nechat „tahat za fusekli“, přemýšlíte vlastní hlavou a také se
vám představa vrtných věží uprostřed našeho ostrůvku přírody nelíbí, to nejmenší, co proti tomu můžete udělat,
je zajít na obecní úřady v našich obcích a dotyčné petice podepsat.
Zdá se, že se stále ještě kupodivu vyplatí, když se lidé odmítnou chovat jako ovce a berou se za svá
práva - v tomto případě za kvalitu svého životního prostředí. V minulých dnech už médii proběhla informace, že
ministr životního prostředí vzal pod tlakem veřejnosti souhlas s průzkumem zpět a bude dále jednat… Co naši
ochranáři ?? Trochu mi chybí v čele protestů proti akci, která je v tak příkrém rozporu s ochranou přírody v CHKO
(a nejen v CHKO !), že nějaké střechy nebo fasády novostaveb jsou proti tomu docela prkotinou … Co takhle
nějaké fundované články od povolaných odborníků, kteří, sedíc na správách CHKO, jsou za to vlastně placeni
z našich daní ??
http://www.mesto-beroun.cz/mesto/stanovisko-k-pruzkumu/ (stránky města Beroun, věnované tomuto tématu)
http://www.mesto-Beroun.cz/e_download.php?file=data/titulka/1csleft_1.pdf&original=Petice+stop+HF+%C4%8Cesk%C3%BD+kras.pdf
(text petice)
http://www.mesto-beroun.cz/e_download.php?file=data/titulka/1csleft_4.pdf&original=RLduben2012plyn.pdf (leták s informacemi)
http://energetika.tzb-info.cz/zemni-plyn/8197-mzp-povolilo-hledani-moznych-lozisek-bridlicoveho-plynu (užitečné informace o těžbě plynu
z břidlic)
http://technet.idnes.cz/co-znamena-tezby-plynu-z-bridlic-pro-ceskou-republiku-jak-probiha-a-co-prinasi-1xm/tec_technika.aspx?c=A120411_165226_tec_technika_mla

Kauza vrtulník
Druhá část mého článku souvisí s tou první - také jde tak trochu o „tahání za fusekli“. Všimli jste si, že
nejméně chráněným druhem v našem CHKO je – překvapivě – člověk ?? Celkem nenápadně začalo náš život
v okolí Mořiny, Karlštejna, Trněného Újezdu a Bubovic obtěžovat cosi, co ze začátku mělo asi stejný vliv, jako
obtížný hmyz. O slunných dnech se na obloze objevil vrtulník, zakroužil nad Velkou a Malou Amerikou, obletěl
věže Karlštejna a zase odletěl. Nejprve třikrát za den, pak šestkrát, po roce dvanáctkrát za den, pak už to nebyl
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jeden vrtulník, ale dva. A už to nebylo jen obtěžování
bzučícím hmyzem, najednou zjišťujeme, že o víkendu
vlastně nad našimi vesnicemi nenastane chvilka,
abychom vrtulníky odněkud neslyšeli. Návštěvníci a
turisté se zvědavě ptají, cože to tu dnes máme za
letecký den – a my najednou smutně krčíme rameny,
že to není letecký den, ale docela normální sobota a
neděle uprostřed chráněného území. Také se Vám to
nelíbí ?? Občanům sousedního Karlštejna se to také
nelíbilo, když jim firma provozující tyto vrtulníkové
lety začala startovat skoro z obce – z louky vedle
mostu. Trvalo jim rok stížností a soustředěného
nátlaku včetně petice, než se jim podařilo firmu
donutit, aby se odstěhovala. Ta to udělala – bohužel
k naší smůle do další sousedící obce, na amatérské
letiště v Bubovicích. A dále vesele létá nad našimi obcemi, hrad Karlštejn nevyjímaje. A protože je to zřejmě
dobrý byznys, vrtulníky v Bubovicích utěšeně přibývají – a nám ubývá hodin, kdy se za dne se sousedy normálně
slyšíme. O pohybu kolem dvou nejexponovanějších historických lomů ani nemluvě – tam vám prostě vrtulníky
přelétají přímo nad hlavou. Taky turistika - jen bez ohledů ke všemu pod vrtulníkem.
Samozřejmě, můžeme si stěžovat. Řada z nás už to zkusila. Na CHKO prý jednomu z našich občanů
vysvětlili, že jich se to netýká, protože se jich dotyčný podnikatel na povolení neptal. Na Úřadu pro civilní letectví
zase sedí jeden vykutálený státní úředník, který Vám vysvětlí, že „pán legálně podniká“, tak co byste chtěli. A
určitě prý nelétá mimo povolenou letovou trasu (tu mu povolil tentýž úřad a Vás se určitě neptal) a určitě nelétá
níž, než má povoleno (úředník dobře ví, že nízký let vrtulníku ve své stížnosti těžko dokážete). A dotyčnému
úředníkovi přijde zřejmě zcela normální, že v letních měsících jsou dny, kdy nám vrtulník prolétne nad hlavou
každých osm minut … …. ale ne, nebuďme nepříjemní na naše úředníky. Pracují přece pro nás. Nebo ne ?? Nebo
jen pro někoho ?
Kudy tedy vede cesta pro obyčejného občana, kterého se nikdo na nic neptá a kterému se nechce
chodit celý víkend se sluchátky na uších ?? Asi se zase budeme muset ozvat. A bude nás muset být asi dost, aby
si nás, s něčím nespokojených, na patřičných místech všimli. Zvonění klíči už nemá smysl, tomu odzvonilo –
máme svou demokracii i se všemi jejími neduhy.
Zato máme svobodu slova. Navrhuji začít psát
stížnosti – na Úřad pro civilní letectví, na Správu
CHKO – viz adresy na konci článku. A prozatím ne
hromadné stížnosti – ale pěkně jednotlivě. Čím
víc obálek na úřady dorazí, tím dříve si možná
všimnou, že se nám něco nelíbí. A nezapomeňte,
že státní úřady a orgány jsou povinny Vám
odpovědět. Třeba se jednou jako obyvatelé
tohoto kraje dočkáme ALESPOŇ STEJNÉ
OCHRANY, jako zvířátka a rostlinky. Tedy pokud i
ta zvěř v okolí nezačne houfně prchat, či také
používat sluchátka ….
Úřad pro civilní letectví : Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6, tel: 225 421 111, e-mail: podatelna@caa.cz
Správa CHKO Český kras: Karlštejn 85, 267 18, tel: 311 681 713, e-mail: ceskras@nature.cz
… a pro zajímavost, abyste věděli, o čem se bavíme : http://www.heliczech.cz/cs/lety-vrtulnikem/karlstejn-terminy-letu.php

Karel Fous – občan, druh zatím (snad) nikoliv určený k vyhynutí

…a

ještě jednou Dětský dům:

Dne 24.4.od 09:30 hod. se bude v Dětském domě konat
první

Setkávání maminek s dětmi.

Více informací – Katka Vaněčková, e-mail:
kellysaV@seznam.cz
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Evropský den parků
V sobotu 26.května proběhne další ročník
Evropského dne parků. Akci pořádá správa CHKO
Český kras ve spolupráci se společností LOMY MOŘINA
a občanským sdružením HAGEN Mořina. Součástí akce
bude opět prohlídka historického podzemí v areálu
společnosti na Mořině. Přijďte se podívat.

Fotbalový turnaj
V pátek 25.května se na
mořinském fotbalovém
hřišti střetnou jednotlivé
provozy společnosti
LOMY MOŘINA
v tradičním turnaji o
putovní pohár, s názvem
KALCIT CUP. Začátek
v 15:00, pískat bude legendární Karel Petrák.

USNESENÍ č. 2/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MOŘINKA
konaného dne 14. 2. 2012 v budově Obecního úřadu Mořinka
Přítomni: Kateřina Smoterová, Michaela Kneiflová a Ing. Tomáš Kuča
Zastupitelstvo obce Mořinka
Schvaluje:
-

1a) Ověřovatele zápisu
1b) Zapisovatele zápisu
2) Program zasedání
3a) Prodeji části pozemku p. č. 408/1 pro žadatele pana Martina Garta a paní Janu

-

Smoterovou, Mořinka dle geodetického plánu číslo 208-126/2011.
3b) Kupní smlouvu o prodeji nemovitosti dle paragrafu 588 a následně Občanského zákoníku pro
kupujícího pana Martina Garta a paní Janu Smoterovou

-

Neschvaluje:.
-

7a) Smlouvu o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění
regionálních funkcí a jeho koordinace Středočeským krajem č. 3/OPK/2013.
3c) Prodej části pozemku p. č. 408/1 pro žadatele pana Ondřeje Abraháma
5) Žádost Českého svazu ochránců přírody ze dne 26. 1. 2012 o finanční příspěvek na rok
2012.

Bere na vědomí:
4) Informaci o společném jednání s pořizovatelem a projektantem ÚP Mořinka, které se
konalo dne 31. 1. 2012 v budově OÚ Mořinka za účelem posouzení jednotlivých námitek a
připomínek ÚP Mořinka - rozhodnutí o námitkách a připomínkách a jejich odůvodnění bude
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-

rozhodovat ZO Mořinka na svém zasedání dne 13. 3. 2012 z důvodu doplnění požadovaných
stanovisek
6a) Výměnu plynoměru, která se uskutečnila dne 1. 2. 2012 v budově multifunkčního centra
pro obyvatele obce Mořinka
6b) Stížnost o zanedbání péče o Kavkazského ovčáka v chatové osadě Líbří v chatě č. e. 0108
paní Merhulíkovou
7b) Dodatku č. 16 ke smlouvě o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů pro obec
Mořinka firmou RUMPOLD-P s. r. o
8a) Zápis z veřejného zasedání regionu Český kras Pláně konaného dne 10. 1. 2012 v obci
Bubovice
8b) Zápis z veřejného zasedání DSO VYKO konaného dne 10. 1. 2012 v obci Bučovice
8c) Zápis z veřejného zasedání svazku obcí TřeMoLe konaného dne 31. 1. 2012 v obci
Mořinka.

Ukládá:
-

6c) Starostce K. Smoterová, aby provedla místní šetření ohledně podané stížnosti o
zanedbání péče o Kavkazského ovčáka v chatové osadě Líbří v chatě č. e. 0108 a zajistila
nutné opatření.

-

9) Termín zasedání zastupitelstva obce Mořinka dne 13. 3. 2011 od 17.00 hodin v budově
Obecního úřadu Mořinka.
Starostka obce: Kateřina Smoterová

Stanovuje:

Oleje a tuky (minerální nebo syntetické), rozpouštědla,
kyseliny, zásady odmašťovací přípravky, těkavé látky,
fotochemikálie, pesticidy a jiné přípravky používané
v zemědělství, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
baterie a akumulátory všeho druhu, barvy, laky, mořidla,
tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren, lepidla,
pryskyřice, léčiva (prášky, masti, tinktury), zdravotnický
materiál (znečistěné obvazy, injekční stříkačky a jehly,
jednorázové vyšetřovací pomůcky, obaly z odebíraných
nebo kultivovaných vzorků), chladničky, mrazáky
(obsahující
chlorfluoruhlovodíky,
tzv. freony),
obrazovková zařízení (televizory, počítačové monitory,
herní displeje), pneumatiky.

Velkoobjemový a
nebezpečný odpad

30. 6. a 10. 11. 2012
Karlické údolí na otočce autobusu:
9.00 – 9.45 hodin
Mořinka u Obecního úřadu:
10.00 – 11.00 hodin
Mezi velkoobjemový odpad řadíme:

Zastupitelstvo obce Mořinka

Matrace, nábytek, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky,
boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany, ostatní
biologicky rozložitelný odpad, listí, tráva a větve.

Mezi nebezpečné odpady řadíme:

Odpad je nutné přivážet pouze
v určenou dobu a přímo předávat
pracovníkům svozové firmy.

Blahopřání
V prvním čtvrtletí roku 2012 oslaví své jubileum tito naši spoluobčané:
František Špaček
Vladislav Cmíral
Martin Kuča

75 let
65 let
60 let

Do dalších let přejeme všem jubilantům vše nejlepší, hodně štěstí,
lásky, spokojenosti a především pevné zdraví.
Za Obecní úřad Mořinka Kateřina Smoterová

Čtení pro děti
V Obecní knihovně Mořinka probíhá pravidelně čtení pro děti.
Pro děti vyprávěla paní Mgr. Ludmila Chroustová a paní Mgr. Martina
Barchánková. Už nyní se těšíme na další čtení. Termíny budou
upřesněny na veřejné vývěsce a internetových stránkách obce
Mořinka www.morinka.eu.

Kateřina Smoterová
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Tvořivá dílna v Obecní knihovně Mořinka
V Obecní knihovně probíhají pravidelně každý
měsíc tvořivé dílny pro naše spoluobčany. Naši spoluobčané
si již měli možnost vyrobit vánoční věnce, kterými doma
ozdobili nejen stoly, ale především své vstupní dveře, vrata
či vrátka. Dále se vyráběli mandely, hvězdy a hvězdičky z
barevných papírů a také svíčky z roztaveného vosku, kde
tvořily i děti s velkou radostí a zapálením. Překrásná díla
budou zdobit každému tvůrci jejich domov. Přijďte se
podívat do naší tvůrčí dílny i vy a uvidíte spousty zajímavých
nápadů a výtvorů našich místních občanů. Více informací na
veřejné vývěsce a internetových stránkách obce Mořinka
www.morinka.eu ve složce Obecní knihovna Mořinka.

Kateřina Smoterová

Druhý ročník mořinkovského Masopustu
Dětský klub Lumek a OÚ Mořinka se
letos připojili k tradici poberounských
Masopustů. Ten mořinkovský proběhl 28.
únor v Hostinci u Barchánků. Však také
program a následné veselí stálo za to se
k masopustu a následnému karnevalu
připojit.
Masopustní veselí slavnostně s
mečem v ruce zahájila starostka Mořinky
Kateřina Smoterová a kvůli neustávajícímu
deště jsme zvolili přístřeší útulného Hostince
u Barchánků. Hned za ní si to štrádoval
medvěd a k obecnému veselí vyváděl k tanci
místní hospodyně, které se pochlubily svým pekařským uměním – mísy s koláčky, koblížky a jinými sladkůstkami
lákaly mlsouny k ochutnání. I děti z Lumku měly přichystané masopustní pečivo, které pekly, dokonce i
staročeský vrkoč. Hudebně do kroku i do skoku doprovázel člen dětské lidové muziky Notičky. A na dovršení
všeho se z velké jitrnice sypaly bombóny!
Velké poděkování patří obecnímu úřadu v Letech a zvláště paní knihovnici Petře Flasarové za zapůjčení
masopustních masek a také OÚ Mořinka, který zajistil úžasné vyzdobení sálu. Děkujeme! Více fotografií na
www.ilumen.cz a www.morinka.eu.
Těšíme se na další společnou slavnost, Jarní slavnost 21. 3., při které přivítáme jaro,
po vodě pošleme Moranu a zasejeme semínka. Tentokrát bude v Dobřichovicích.

Kateřina Smoterová

Vítání občánků do obce
Mořinka
Dne 28.1.2012 proběhlo v
Obecní knihovně Mořinka vítání
občánků. Tohoto slavnostního aktu se
ujala starostka Kateřina Smoterová a
místostarostka Martina Barchánková.
Uvítán do obce Mořinka byl jeden nový
spoluobčan Matyáš Gart.
Matyáš se narodil dne 18.7.
2011 ve znamení Raka. Věřím, že naše
obec bude pro Matyáška dobrým a
bezpečným místem pro to, aby tu
rostl, a věřím, že zůstane žít v naší krásné obci a založí další krásnou a zdravou rodinu. A pevně doufám, že i
když se odstěhuje do jiného regionu, bude se rád a s láskou vracet do naší krásné obce Mořinka.
Mně už jen zbývá za celý Obecní úřad Mořinka popřát mu mnoho úspěchů a především pevné zdraví
do života a aby se mu v obci Mořinka žilo blaze a rád se sem vracel.
Kateřina Smoterová
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Divadélko Kvak a
Žbluňk jsou
kamarádi
Dne 18. 1.
2012 Obecní Knihovnu
v Mořince
navštívila
známá
spisovatelka
Marka Míková. Přijela
k nám představit své
divadélko „ Kvak a
Žbluňk jsou kamarádi
„. Marku Míkovou si
pamatujeme
z pohádky „Jak se budí
princezny“. Když paní
Míková dorazila, byli
jsme
překvapeni,
v našich očích to byla stále ta krásná princezna. Je stále krásná, usměvavá a velmi milá. Ani věk na jejím půvabu
nic nezměnil. V knihovně na ni čekalo spoustu malých i velkých diváků.
Pohádka byla o seznámení dvou žabáků. Vyprávěla o tom, co znamená najít si a být kamarád. Bylo
velmi příjemné vidět naše malé diváky, jak se zapojili do příběhu. Nad jejich bystrostí jsme se pozastavili i my
dospělí. Když se paní Míková zeptala, co dělali žabáci, děti odpověděly zcela přesně bez dlouhého váhání.
Hezky se bavily a smály. To nás přesvědčilo, že to děti náramně bavilo. Proto jsme odhodláni pokračovat a
připravovat další akce pro naše nejmenší. Setkání s paní Míkovou bylo milé a ještě jednou bych ráda
poděkovala za její návštěvu tady v Mořince.
Lucie Chroustová – knihovnice

Vaříme z netradičních a BIO surovin
Dne 1.2.2012
od 16.30 hodin se
konala
přednáška
Vaříme z netradičních
a BIO surovin v Obecní
knihovně Mořinka.
Přednášela nám Lucie
Mutinská, léčitelka a
maminka 5 dětí, která
je již řadu let sama
vegetariánkou
a
uplatňuje ve svém
vaření zdravé principy
stravování.
Dozvěděli
jsme se, jak upravit
správným způsobem
potraviny jako jsou jáhly, bulgur, pohanka, cizrna, sója, mořské řasy, topinambury, dýně Hokkaido, tofu,
tempeh a jiné. A také jak tyto potraviny umět zařadit do svého jídelníčku.
Byli jsme obeznámeni s tím, proč nepoužívat některé běžně dostupné suroviny a co nám způsobují a
jaké jsou jejich jiné alternativy. Některé suroviny byly přímo k nahlédnutí a proběhla také malá ukázka vaření.
Vzhledem k velkému zájmu vyprávění o vaření z netradičních a bio surovin byla zařazena ještě jedna
přednáška na toto téma dne 7. 3. 2012 s účastí celkem 13-ti zúčastněných. I tentokráte byla předvedena ukázka
vaření. Ochutnali jsme jáhelník, chléb z žita a pšenice špaldy, sušené ovoce, pomazánky z tofu, cizrny a čočky a
vše jsme zapili moštem z jablek. Účastníci odcházeli spokojeni s mnoha zápisky, jak správně připravit bio
suroviny a také si napsali několik zajímavých receptů. Více informací na toto téma naleznete na stránkách
www.archanamorince.cz
Kateřina Smoterová
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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, 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

