MOŘINSKÝ
KURÝR
číslo 62
prosinec 2013
Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé školy,
Vánoce jsou za dveřmi a jako již tradičně v době
předvánočního shonu si vás dovolujeme pozvat na

VÁNOČNÍ
ZPÍVÁNÍ
před kostelem sv.Stanislava na Mořině, které se
uskuteční v pátek 20.12.2013 od 18 hodin.
Přijďte se vánočně naladit a popovídat si
u něčeho teplého.

Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Mořina

Usnesení zastupitelstva č. 13. obce Mořina z veřejného zasedání
dne 12.12.2013 od 18.00 hod. v místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Informace o řešení stížností pí. Hovorkové z obecních bytových domů
- Žádost pí. Hovorkové o zařazení do pořadníku na rekonstrukci bytového jádra
- Informaci o schválení chemického posypu komunikace mezi obcemi Loděnice a
Mořinka
- Informaci o zcizení části kolejiště vlečky lomů Mořina v sousedství pozemků obce
v lomu Nový Čížovec
- Informaci o objednávce dopravního značení do Trněného Újezdu
- Informaci o průběhu akce „Revitalizace zeleně v obci“
- Žádost Ing. Šebkové o koupi pozemků p.č. 43/8 a 40/1 v k.ú. Trněný Újezd s tím,
že dodrží původní záměr výměny pozemků
- Záměr pronájmu pozemků p.č. 123/37 a části pozemku p.č. 949/2 oba v k.ú.
Mořina panu Caldovi
- Žádost klubu seniorek o příspěvek na rok 2014
- Žádost pí. Mrvíkové o vydání Almanachu obce
- Informaci o případné žádosti o dotaci na opravu komunikací v obci
- Informaci o zpívání před kostelem, v pátek 20.12.2013 od 18,00 hod
- Informaci o připravené žádosti o dotaci na půdní vestavbu školy z programu
FROM
- Diskuzi na téma fungování restaurace v Trněném Újezdu
- Diskusi na téma kvality autobusové dopravy v obci
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání
- Rozpočet obce na rok 2014 jako vyrovnaný v paragrafovém znění
- Vyhlášku obce Mořina č. 1/2013 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, platnou od 1.1.2014
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016567/VB/01 na
elektrické podzemní vedení přes pozemky p.č. 157/4 a 949/1 v k.ú. Mořina za cenu
2 000,- bez DPH
- Smlouvu č. 11099136 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na
akci „Revitalizace sídelní zeleně a zeleně na hřbitově v obci Mořina“
- Podání žádosti o dotaci na projekt „Vestavba do podkroví základní školy v obci
Mořina“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst (FROM) pro rok 2014 a zavazuje
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min, 5% z celkových nákladů projektu
Pověřuje:
- Starostu k uskutečnění posledního rozpočtového opatření dle skutečnosti roku 2013
ukládá :
- Starostovi projednat s pí. Mrvíkovou možnost vydání Almanachu obce
- Starostovi jednat s provozovateli autobusové dopravy o kvalitě přepravy a jízdních
řádech
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek 16.1.2014 od 18.00 hod. v místnosti
OÚ Mořina
Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta
Vyvěšeno : 13.12.2013 Sejmuto: 16.1.2014 Elektronicky vyvěšeno dne 13.12.2013 na http://www.morina.cz

Vážení spoluobčané,
i když to tak nevypadá, opět se blíží Vánoční svátky a s nimi i konec roku 2013. Udělejme si
tedy během předvánočního shonu trochu času a podívejme se, jak tento rok probíhal.
Na politické scéně byl poměrně dramatický, po Novém roce proběhla volba
prezidenta a pak mimořádné volby do Parlamentu ČR. Výsledky voleb všichni známe a já
doufám, že se v co nejbližší době dočkáme sestavení vlády, která bude v tomto státě
vládnout dobře a konstruktivně s ohledem na to, že řešit spory mezi stranami a politiky na
úkor blaha našeho státu a opravdu nevyplácí, státu to neprospívá a ani nám to nedělá dobré
jméno ve světě. Myslím, že v příštím roce na naši obec výsledek voleb mít dopad nebude, ale
uvidíme v letech příštích.
V naší obci tento rok probíhaly práce hlavně na prodloužení dešťové kanalizace od
hřiště a v ulici nad penzionem Na Růžku, tyto práce musely být hotovy před konečnými
opravami komunikací, dohromady je to několik stovek metrů dešťové kanalizace a uvidíme
na jaře, zda bude plnit svůj účel. Zatím to vypadá, že ano. V příštím roce bychom měli s jejím
rozšířením pokračovat v ostatních částech. Během letošního roku také začaly práce na
parkových úpravách v obci, vznikl nový park „vesnického typu“ při vjezdu do obce, byly
provedeny řezy stromů a v některých místech přípravy na založení nových trávníků. Dále by
mělo následovat kácení stromů, výsadba nových, nové trávníky a velká úprava parku a
zeleně na hřbitově. Tyto práce by měly být dokončeny do konce roku 2014. V roce 2014 by
také měla být provedena intenzifikace ČOV Mořina, na kterou získala obec v letošním roce
dotaci od Státního fondu životního prostředí. Obec žádá také o dotaci na půdní vestavbu
školy a s ní spojenou opravu střechy. Stávající plechová střecha už má své za sebou a ani není
hezká. Naše přes 130 let stará škola si zasluhuje určitě lepší vzhled. V příštím roce má obec
ještě v plánu žádat o dotaci na opravu komunikací, ale i když ji obec nedostane k opravám na
Mořině i v Trněném Újezdu dojde. Finančních prostředků by měla mít obec dostatek k tomu,
aby opravila podstatnou část komunikací. V roce 2013 také probíhaly poměrně velké opravy
v obecních bytových domech, kde bylo vybudováno 6 nových zděných bytových jader místo
starých umakartových. V roce následujícím má obec v plánu bytové domy zateplit. Doufám,
že dojde i ke změnám v autobusové dopravě, v tom smyslu, že už nebudou stát autobusy a
prostředku obce, ale budou odsunuty na její konec k čistírně odpadních vod a mohla by tam
vzniknout i zastávka. Je vidět, že v naší obci končí období budování kanalizací, vodovodů a
ostatních podzemních inženýrských sítí a nastává období úprav po těchto stavbách a čas
zkrášlování obce. Zastupitelstvo jistě uvítá každý nápad obyvatel, jak by naše obec měla
vypadat. V kulturní a zájmové činnosti se v obci nic podstatného nestalo, ale je to asi
poplatné dnešní době, kdy spolková činnost hodně upadá, obzvlášť v okolí velkých měst.
Musím však podotknout, že všechny spolky, které obci jsou, jsou činné a za to jim na tomto
místě chci poděkovat. Bohužel již nemůžeme chodit na zápasy našich fotbalistek, ale na
druhou stranu fotbalové mužstvo mužů postoupilo do vyšší třídy, takže máme kam v neděli
chodit na fotbal. O jedné věci bych se však na tomto místě zmínil. Několik nadšenců nejen
z naší obce, opravilo obecní hasičský nákladní automobil Praga RNA, tuším, že z roku 1952
s kterým byli na Tachlovickém trojúhelníku a na Tachlovické hroudě a doufám, že budou dále
pokračovat. Vím, že jejich jízdy po vsi a chování při opravě automobilu mnoho obyvatel
rozčilovalo a rušilo, ale udělám všechno proto, aby se toto zlepšilo. Chlapcům bych chtěl
poděkovat a obyvatelům se za ně omluvit.

Ještě nesmím zapomenout všechny pozvat na tradiční zpívání před kostelem dne
20.12.2013 od 18 hodin, které pořádá škola.
Na závěr bych chtěl jménem svým a jménem zastupitelů obce popřát všem příjemné
prožití Vánočních svátků, příjemné oslavy Nového Roku hodně zdraví a spokojenosti v roce
2014.
Vojtěch Štička, starosta

_______________________________________________________________

Do života vítáme
Zdeněk Zouplna 9.3.2013
Veronika Krutilová 28.6.2013
Valentýna Nováková 3.7.2013
Amálie Šídová 25.7.2013
Žofie Pokorná 9.9.2013
Jiří Ševčík 26.9.2013
Zuzana Šlajerová 7.10.2013
Přejeme jim, aby ve zdraví vyrůstali k radosti svých rodičů !!

Něco málo z letošního vítání občánků …

Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti 2Q 2013:
Slípková Dana
Burian František
Kratochvílová Vlasta
Tumová Jaroslava
Bumbová Miloslava
Prošková Drahomíra
Leták Jiří
Špírková Milada

60 let
60 let
65 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let

Jubilanti 3Q 2013:
Mesteková Růžena
Vítová Jaroslava
Maková Drahomíra

60 let
60 let
60 let

Kapinusová Jana
Jansa Josef
Broženský Josef
Kopecká Anna
Bedlivý František
Zdrubecká Alena

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

Jubilanti 4Q 2013:
Cajthaml Jaroslav

80 let

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

ZŠ a MŠ Mořina
Jak to chodí u nás
Když jsem se před pár lety stěhoval na Mořinu, byla s tím pochopitelně spojena
spousta administrativních úkonů a s tím spojené obíhání kdejakých úřadů. Jedním z prvních
míst, kam jsem byl nucen zajít, byl jistý úřad v Berouně. Jel jsem tam rovnou ze stavby, takže
jsem dorazil pár vteřin před koncem pracovní doby, a navíc jsem ani pořádně nevěděl, co
vlastně chci a potřebuji. Statečně jsem však vyhledal příslušnou úřednici a – zvyklý z Prahy na
neosobní a chladný přístup – jsem se pak nestačil divit, když mi mile a trpělivě všechno
vysvětlila a když viděla můj stále nechápavý pohled, veškeré papíry vyplnila za mě. Tu paní
jsem nikdy před tím neviděl a ona neznala mě, ale když jsme vyšli ven, kamarád, který tam
byl se mnou, mi řekl: „Tak teď už chápu, proč se stěhuješ na vesnici. V Praze bychom touhle
dobou narazili v lepším případě na zamčené dveře.“
Podobných příjemných překvapení jsem zažil ještě mnohem víc. Tahle příhoda se mi
ale vryla do paměti mimo jiné i proto, že jsem časem zjistil, že ta milá paní bydlí u nás na
Mořině, já jsem měl později to potěšení učit její děti a dnes ji a její rodinu počítám mezi své
přátele. Podobně jsem se časem sblížil s mnoha rodiči svých žáků a někteří z nich jsou dnes
mí opravdu dobří kamarádi. A i když jsem na Mořině stále ještě „náplava“ (to asi budu ještě
dlouho), vím, že je tu dost těch, na které se mohu obrátit, když budu mít nějaký problém. A
oni naopak vědí, že stejně jsem tu já pro ně. Většinou si to neříkáme, ale víme to.
Podobné je to se školou. Ačkoli to příliš neumím, každý rok se snažím poděkovat
našim sponzorům. A každý rok to zas a znova dělám dost neohrabaně. Možná je to také tím,
že se mi moc nelíbí to slovo „sponzoři“. A myslím, že ani ti lidé by to, co pro nás dělají,
většinou nenazvali sponzoringem. Oni prostě něco přinesou, nebo dokonce jen po někom
pošlou se vzkazem „To je pro děti.“ Nebo když je třeba něco opravit, často stačí zavolat. Ti
chlapi něco zabručí, ale během pár minut přijdou a prostě to vyřeší. Jen za poděkování. A tak
bych i letos chtěl, asi zase neohrabaně, všem těmto dobrým duším poděkovat.
A všem Mořiňákům přeji, ať je takových vztahů mezi námi stále víc. Aby si všichni
mohli stejně jako já říkat: „Jsem rád, že žiju na Mořině!“
Mgr. Petr Sodomka, ředitel školy

Foto: Roman Vápeník
Junák svaz skautů a skautek ČR - 8. středisko Mořina „Plantážníci“
Oddíly Mořina, Mezouň a Tachlovice

Ohlédnutí za rokem 2013 – a vánoční přání

od skautů
Naše skautské oddíly mají za sebou další rok plný činnosti –
schůzek, výprav do bližšího i vzdálenějšího okolí a hlavně letní tábor, který se
tradičně konal první dva červencové týdny v lesích u Staré Huti. Letošní tábor
byl trochu vyjímečný, hlavně díky svému programu – celotáborová hra byla
tentokrát poskládána z nejlepších etap ze všech celotáborových her v historii
střediska, čili už od roku 1990. Navíc se víkendu uprostřed tábora zúčastnil
programu i oddíl rodičů našich dětí a vedoucích, kteří si takto přijeli
zavzpomínat na svá mladá léta, nezřídka strávená ve skautských oddílech mezi
roky 1968 – 1970. Takže jak vidíte, článek o tomto táboře by mohl zabrat klidně
dvě strany Kurýra a na to není ve vánočním čísle prostor. O našich akcích si tak
přečtete více v některém z příštích čísel.

Chtěl bych využít této příležitosti ke dvěma díkům a jednomu přání. Za prvé
bych chtěl poděkovat všem vedoucím a členům střediska, kteří svůj čas věnují
celoroční obětavé práci s dětmi a tvoří tak hlavní páteř naší činnosti. Druhé
poděkování patří Obecnímu zastupitelstvu obce Mořina i zastupitelstvům
ostatních obcí, kde působíme – za podporu, díky níž můžeme i v dnešní složité
době pracovat s dětmi v rozumném zázemí.
A nakonec to přání – chtěl bych za všechny skauty a skautky popřát všem lidem
dobré vůle klidné prožití Vánoc a šťastný vstup do Nového roku 2014. Snad nás
příjemně překvapí a bude lepší a méně hektický, než ten letošní.
Karel Fous

Základní škola Hlásek v Hlásné Třebani má za sebou první měsíce úspěšného fungování a
pro další rok navyšuje kapacitu. Spolu s jeslemi a školkou tak nabízí komplexní cestu
vzděláváním od 1 roku do 12 let. Nově navíc poskytuje SVOZ DĚTÍ z okolních obcí. Zápis do
základní školy na rok 2014/15 proběhne 17. ledna, v následujících měsících pak bude
možné děti hlásit také do školky a jesliček.
Cílem komplexního programu je vychovat zdravě sebevědomé děti, které získají nejen kvalitní
vzdělání, ale také schopnost vážit si sebe sama, druhých, a pracovat s jejich i svými nedostatky.
Zjednodušeně by se dalo říci, že v Hlásku se učí „tak trochu jinak“, než ve státních institucích.
Výsledkem jsou nejen spokojené děti i rodiče. „Vidíme prokazatelné výsledky naší péče v jesličkách a
mateřské škole. Děti, které absolvovaly náš předškolní systém vzdělávání, jsou zvyklé na to, že se od
nich očekává samostatnost, že by měly vyjádřit svůj názor a lépe udrží pozornost. Stejný koncept
aplikujeme samozřejmě i ve škole,“ popisuje majitelka školy Markéta Bosáková.
Nadstandardní množství personálu a práce v malých skupinkách umožňují dětem věnovat
maximální péči a zohlednit individualitu dětí. Ilustruje to například fakt, že ve skupince osmi dětí lze
nalézt čtyři různé metody čtení (hláskovací, slabikovací, globální i vázané čtení). Nejen díky tomuto
přístupu se v případě potřeby daří začleňovat také děti se speciálními potřebami. Školka i škola jsou
zapsány ve školském rejstříku a garantují tak plnění vzdělávacího obsahu jako ve státních institucích.
Více na www.skolyhlasek.cz, nebo 724 903 405.
Jesle a MŠ Hlásek mají několik volných míst ještě pro letošní rok.

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@quick.cz, fax: 257721597, nebo redaktoři Karel Fous, Mořina 186, 267 17,
kfous@seznam.cz, Bára Albrechtová, Mořina 160 , 267 17, bezhouse@seznam.cz, v Trněném
Újezdě možno předat p. Magdě Hnátkové, m.hnatkova@quick.cz

