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Číslo 74 (1/ 2019)

V sobotu 11. 5. 2019 na návsi na Mořině
od 13 h stánkový minijarmark
(kolotoče a zabavní atrakce budou celý víkend)

Bude se točit Srbský lok a Mořinský speciál,
k ochutnání budou i dobrá vína a koláče a další
občerstvení od místních mistrů.
Večer od 20 h Pouťová zábava na hřišti.
K tanci a poslechu zahraje kapela
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Na přípravě pouti
se podílí:
Obecní úřad
Mořina, Škola
Mořina, Svaz
zahrádkářů Mořina,
Myslivecké
sdružení Mořina,
Skautské středisko
Mořina.
Přijďte se příjemně
pobavit se svými
sousedy a přáteli,
rodinami, dětmi !!
U příležitosti Pouti sv. Stanislava na Mořině
11.5.2019 vystoupí na návsi v 15:30h:

Stepaerobic Mořinka (děti 11 -14 let)

Břišní tanečnice Mořina
V případě špatného počasí se vystoupení ruší.

Návštěva klubu seniorů na Čistírně odpadních vod
Klub seniorů navštívil Čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) na Mořině
15.4.2019 a účastníci exkurze se seznámili s technologií čistírny.
ČOV je zakončením oddílné splaškové kanalizace obce Mořina. Jedná se o
mechanicko – biologickou ČOV. Na přítoku je odpadní voda mechanicky
předčištěna od hrubých nečistot na strojně stíraných česlích, dále jsou
odstraněny těžší nerozpuštěné látky v lapáku písku. Po té odpadní voda natéká
do biologické linky s „aktivovaným kalem“ (směsná kultura mikroorganismů),
který se živí rozpuštěným organickým znečištěním. Aktivační nádrže se
promíchávají a provzdušňují, aby byly zajištěny potřebné podmínky pro kultivaci
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„aktivovaného kalu“. Po biologickém stupni čištění následuje separační stupeň –
dosazovací nádrž, kde prostou sedimentací dochází k odloučení „aktivovaného
kalu“ od vyčištěné vody. Vyčištěná voda odtéká do Budňanského potoka, její
kvalita je pravidelně sledována a odpovídá předepsaným limitům. ČOV byla
postavena v roce 2015 a nahradila původní kořenovou ČOV.

Ing. Jana Pokorná, Aquaconsult, spol. s r.o.

Historická přednáška v Dětském
domě
16.3.2019 proběhla v Dětském domě na
Mořině přednáška historika Mgr. Davida
Venclíka, Ph.D. na téma Jacob Eduard Polak,
rodák z Mořiny, proslulý lékař a cestovatel.
Přednáška byla doplněna výstavou vydařených
výtvarných prací dětí (pod vedením Mgr. Soni
Šimanové) Více se můžete dozvědět na
www.morina.cz v záložce Vycházka za dějinami
a památkami obce Mořina, 5. zastávka.
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Ing. Jana Pokorná
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Výsadba nového ovocného sadu na Mořině
Určitě si mnozí z vás vybaví
původní sad nad bytovkami Rudných
dolů, kterým vedla cesta do kopce
k Velké Americe. Tvořily jej už letité
hrušně, jabloně a pár ořešáků. Velká
část sadu vzala za své, když se pod
cestou protáhl na Mořinu vodovodní
řad a cesta se posunula na svou
původní pozemkovou hranici. Obec
tehdy uvažovala, co s částečně
rekultivovaným pozemkem, první
návrh byl na rozdělení plochy sadu
na několik zahrádek, které by si
mohli
obyvatelé
bytovek
pronajmout a užívat. Nakonec o
zahrádky nebyl příliš zájem, zbytky
sadu pustly a staré stromy postupně
odcházely.
Nový nápad – obnova
ovocného sadu (aby měly děti kam chodit na třešně a nezapomněly lézt na
stromy ☺) našel rychle podporu
nejen obce, ale i místních
zahrádkářů – a skauti z mořinského
střediska se chopili realizace.
Starosta
zařídil
nákup
stromků, pan Flekač vyřezal nálety
na louce – a 23.března se na místě
budoucího sadu zahemžili malí i velcí
skauti a skautky z oddílů z Mořiny,
Mezouně a Tachlovic. Jak jim šla
práce od ruky, vidíte na přiložených
fotkách – vykopali pro každý
stromek díru, podsypali kvalitní
hlínou a k zasazenému ovocnému
stromku zatloukli podpůrnou tyč. Na
závěr všechny kmínky mladých
stromů obalili ochranou proti okusu
zvěří a pořádně všechny sazenice
zalili – přece jen, jaro bylo na vodu
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dost skoupé. A nový sad je na světě
– pokud se podaří udržet všechny
stromky životaschopné (i díky
pravidelné zálivce), zazelená se
stráň opět korunami hrušní, jabloní,
třešní a slivoní, což bude určitě
hezčí pohled, než občasná černá
parkoviště turistů, hledajících
Ameriku.
Tím bych rád poděkoval všem,
kdo se na téhle dobré věci podíleli a
přispěli ke vzniku dalšího hezkého
místa naší obce, které časem snad
doplníme o jednu či dvě lavičky, aby
nejen unavení poutníci mohli
v klidu posedět ve stínu a ochutnat
plody naší společné práce ☺ !! A
pamatujete – nejlepší třešně
našeho dětství byly ty, které jsme si
sami utrhli přímo na stromě, ne ?
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Karel Fous
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TRAKTOREM DO AMERIKY
Dne 11.5.2019 se na Mořině uskuteční 2. ročník setkání a jízdy historických traktorů,
které jste kdysi mohli vídat zcela běžně kolem nás. Nyní tyto dědečky vídáte jen ojediněle nebo
pokud se nejdete podívat na podobnou akci nadšenců pro tyto stroje.
První ročník loni vznikl trochu spontánně, kdy se původně mělo sejít maximálně pět
traktorů na projížďku s tím, že si užijeme jízdu a upečeme si někde klobásu….ovšem
běda…začalo se hlásit víc a víc zájemců, což by už asi na silnici neprošlo. Proto jsme se rozhodli
oslovit OÚ Mořina, pana starostu, kterému se nápad líbil a začal nám pomáhat oficiální cestou.
Zároveň jsme oslovili Lomy Mořina jestli bychom s těmi starými stroji nemohli zakončit
projížďku v lomu „Amerika“. I zde jsme se setkali se vstřícností a pochopením. A tak vznikla
jízda „Traktorem do Ameriky“.
Letošní 2.ročník se opět uskuteční díky podpoře OÚ Mořina, Lomů Mořina a tentokrát
i sponzorům, kteří nám finančně přispěli na tuto akci, která se uskuteční na Mořině u čističky
kde od 9 do 10,30 hod bude možné si prohlédnout tyto staré stroje. Ty se poté v 10.30
rozjedou na 22 km dlouhou cestu „do Ameriky“, kde už bude akce pouze privátní pro majitele
strojů.
Tímto ještě jednou děkujeme všem podporovatelům této akce a díky všem majitelům
traktorů, kteří sem dorazí se svými miláčky (někteří i z daleka) čehož si nesmírně vážíme.
Očekáváme krásné počasí, dobrou náladu a na viděnou se těší „Traktorový šneci Trubská“

Petr Mašek
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– vychází jako občasník Obecního úřadu Mořina. Příspěvky možno doručit osobně,
poštou nebo elektronicky na tyto kontakty: vydavatel OÚ Mořina, Mořina, 267 17, obec@morina.cz, fax:
257 721 597, nebo redakce Karel Fous, Mořina 186, 267 17, kfous@seznam.cz, v Trněném Újezdě
p. Jaromír
Nedbal,
nedbal.jaromir@seznam.cz
nebo
pí Zuzana
Nedbalová,
zuzana.nedbalova@seznam.cz

