MOŘINSKÝ
KURÝR
číslo 63
červen 2014

Mořinský kurýr – informační neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina (a nyní i Mořinka), vydávané
jako občasník pro všechny občany Mořiny, Trněného Újezda a Dolního Roblína 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 …

Usnesení zastupitelstva č. 6. obce Mořina z veřejného zasedání
dne 22.5.2014 od 18.00 hod. v místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Stav jednání ohledně užívání cest v Trněném Újezdu
- Informaci o doplnění zadávací dokumentace na „Intenzifikaci a rekonstrukci ČOV Mořina“ dle
připomínek zastupitelů
- Informaci o stavu projektů na revitalizaci rybníků a opravy komunikací
- Informaci o jednání s firmou PVZ ohledně úprav Nového Čížovce
- Informaci o objednávce zaměření pozemku u Selské hospody
- Informaci o urgování truhláře ohledně zastávky v Trněném Újezdu
- Provedení rozpočtového opatření č. 1. za rok 2014
- Možnost pokračování v rekonstrukci bytových jader v obecních bytech
- Informaci o pokračování zahradnických prací v obci
- Informaci o stavu památné lípy u kostela a prořezání stromů v Trněném Újezdu
- Informaci o výměně domovních zvonků u všech obecních bytových domů
- Možnosti položení optického kabelu v obci s tím že pan X přinese na příští zastupitelstvo
konkrétní situační plán
- Informaci o závadě na kanalizaci v Trněném Újezdu a její řešení
- Připomínky a dotazy o.s. Za Trněný Újezd krásnější
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání
- Pro příští volební období jedenáctičlenné zastupitelstvo obce
- Závěrečný účet obce Mořina za rok 2013, který je přílohou tohoto usnesení, schvaluje bez
výhrad
neschvaluje:
ukládá :
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek 19.6..2014 od 18.00 hod. v místnosti OÚ
Mořina
Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta,
Vyvěšeno : 23.5.2014
Sejmuto: 19.6.2014
Elektronicky vyvěšeno dne 23.5.2014 na - http://www.morina.cz/

Usnesení zastupitelstva č. 7. obce Mořina z veřejného zasedání
dne 19.6.2014 od 18.00 hod. v místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Informace starosty ohledně jednání o polních cestách v k.ú. Trněný Újezd
- Diskuzi k „cestám“ pro koně v k.ú. Trněný Újezd – zástupce ZD Mořina, Lomy Mořina, obce,
Ing. Kavánková, Ing. Šebková, Ing. Holovský, pan Nedbal. Závěr: návrh pozemkových úprav,
nejprve ale jednání vlastníků pozemků
- Návrh p. Vošty na umístění optického kabelu v obci a připomínky zastupitelů k uložení do
země
- Rozpočtové opatření č.2
- Průběh výběrového řízení na dodavatele stavby „Intenzifikace ČOV Mořina“ – 10 firem
odebralo zadávací dokumentaci, nabídky byly doručeny dvě
- Informace starosty o jednání ohledně solení silnic v zimě, SÚS dává návrh na solení i v obcích,
souhlas se solením na Mořině a v Trněném Újezdu (vyzkoušet min. 1 rok)
- Návrh opravy komunikací od staré pošty a kadeřnictví nahoru, připomínka ke způsobu opravy
– opravovat včetně vpustí, kanálků a obrubníků
- Na č.p. 26 Mořina je vydaná exekuční vyhláška na demolici

-

Zdržení projektu realizace zeleně, ve středu 25.6.2014 bude kontrolní den
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- Nebyla schválena žádost o dotaci na přístavbu ZŠ
- Na opravu cesty do Karlštejna byla vybrána nová firma, oprava je plánována letos
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání
- Smlouvu s firmou EKO-KOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Mořina (příspěvková organizace) za rok 2013
- Účetní závěrku obce Mořina za rok 2013
- Změnu rozpočtu č. 3, návrh je přílohou tohoto usnesení
- Nákup Almanachu obce Mořina za navrženou cenu
neschvaluje:
ukládá :
- Starostovi zpracovat seznam pronajatých pozemků obce
- Starostovi zjistit možnosti návaznosti autobusů 309 a 313
- Zastupitelům seznámit se se stavem pozemků u Selské hospody z důvodu uznání přirozené
hranice pozemků v terénu
- Starostovi projednat řešení zajištění prostupů přes obecní komunikaci středem obce
- Starostovi projednat se ZD Mořina bezpečnostní rizika vaku na digestát, zastupitelům zjistit
informace
- Starostovi jednat s ostatními obcemi o zimním solení komunikací
- Starostovi projednat způsob opravy komunikací s odbornou firmou
- Starostovi vyzvat MěÚ Beroun k realizaci exekuční vyhlášky na demolici č.p. 26 Mořina a
zjistit možnosti získání nemovitosti
- Starostovi jednat s firmou PVZ a písemně jí vyzvat k zahájení rekultivace dle projektu a
zároveň zajistit šetření na místě
stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na čtvrtek 17.7.2014 od 18.00 hod. v místnosti OÚ
Mořina
Vojtěch Štička, starosta
Rostislav Sahulka, místostarosta,
Vyvěšeno : 20.6.2014
Sejmuto: 17.7.2014
Elektronicky vyvěšeno dne 20.6.2014 na - http://www.morina.cz/

Do života vítáme
Pavla Petráše
Karla Suka
Vojtu Sahulku

28.11.2013
8.1.2014
16.5.2014

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

Blahopřání
k životnímu jubileu
Jubilanti 1Q 2014:
Smetanová Zdeňka
Galba Jaroslav
Bumbová Marcela
Zdrubecký Karel
Sochorová Marie

65 let
65 let
70 let
80 let
100 let

Marková Miloslava
Ježková Milena
Svoboda Miroslav
Bumba Miroslav

70 let
70 let
80 let
85 let
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Jubilanti 2Q 2014:
Kopecký Miroslav
Šedivý Miloslav
Soukup Josef
Vymazalová Božena
Morávek Antonín

60 let
65 let
70 let
75 let
80 let

Poštová Vilma
Fišerová Zdeňka
Hahnová Jiřina
Vašková Marie

80 let
80 let
80 let
85 let

Potencová Marie
Bumba Josef

75 let
75 let

Jubilanti 3Q 2014:
Novák Jan
Barchánek Josef
Charvát Jiří

60 let
65 let
70 let

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

Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
blíží se polovina roku 2014 a sním i volby nového zastupitelstva obce.
Od roku 2010 do roku 2014 pracovalo zastupitelstvo ve složení: Rostislav
Sahulka, Ing. Zdena Francová, Olga Kopecká, Magda Hnátková, Ján Marcinko,
Pavel Sahulka, Karel Fous, Vojtěch Štička a Petr Moucha, který nahradil Ing.
Jitku Albrechtovou, která v roce 2013 složila mandát kvůli zaměstnání.
V krátkosti bych chtěl shrnout, to se nám v tomto období podařilo a co ne.
Tou nejdůležitější akcí, která na Mořině a v Trněném Újezdě probíhala, byla výstavba vodovodu.
Hlavní řady měřily 11,5 km a celá tato akce stála 27 400 200,- Kč. Obec na tuto stavbu získala dotaci
ve výši 13 700 000,- Kč z Ministerstva zemědělství a příspěvek ve výši 2 731 200,- Kč od Středočeského kraje. Ostatní finance byly z vlastních zdrojů. Následovala stavba přípojek vodovodu na
každou jednu přípojku obec vybírala částku 6 000,- Kč. Nakonec bylo postaveno 100% vodovodních
přípojek v Mořině i Trněném Újezdu. Společně s vodovodem probíhala stavba kanalizace v Trněném
Újezdu, která stála 10 683 000,- Kč a zcela ji financovala obec včetně kanalizačních přípojek, které
byly pro občany zdarma.
Po výstavbě kanalizace a vodovodu byla akutní potřeba oprav komunikací, hlavně v místech
kde žádné nezbyly anebo tam, kde se již nemá nic kopat. Nejdříve se tedy opravila hlavní komunikace
v Trněném Újezdu a recyklátem, tedy obrusem asfaltu z této silnice, byly opraveny zbylé veřejné
komunikace v Trněném Újezdu, kromě jedné, která byla opravena letos a to asfaltem. V Mořině
Obecní zastupitelstvo podalo prostřednictvím o.s. MAS Karlštejnsko žádost o dotaci k Zemědělskému
intervenčnímu fondu na opravu povrchů veřejných komunikací a dostalo dotaci 1 710 864,- Kč
z celkové vynaložené částky 2 511 799,- Kč. Bylo opraveno 860 běžných metrů ulic. V dalším roce
následovala oprava dalších komunikací na Mořině, která byla dokončena letos. Bylo opraveno 620 m
běžných ulic ve výši 1 900 000,- Kč. Tato částka byla hrazena z vlastních zdrojů. Zároveň byla
v opravovaných ulicích vybudována dešťová kanalizace. Dešťová kanalizace byla ještě rozšířena i ke
hřišti. Obec ještě požádala Operační fond životního prostředí o dotaci na revitalizaci zeleně v obci a
na hřbitově ve výši 1 056 000,- Kč z celkových nákladů 1 396 827,- Kč, kterou získala a práce právě
probíhají.
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Další věc, na které Obecní zastupitelstvo pracovalo, byla modernizace čistírny odpadních vod
Mořina, která jak z hlediska počtu obyvatel, tak z hlediska způsobu čištění je naprosto nevyhovující.
Tuto dotaci nakonec ve výši cca. 10 mil Kč získala a této době probíhá vodoprávní řízení a výběrové
řízení. Jestli vše dobře dopadne, měla by Mořina mít na podzim zmodernizovanou čistírnu odpadních
vod pro 960 ekvivalentních obyvatel, což by nám na dlouhou dobu mělo stačit. V neposlední řadě se
ještě musím zmínit o opravách obecních bytů, kde jsme v roce 2013 vyměnili 7 umakartových bytových jader za zděné, opravujeme vzduchotechniku, byly vyměněné domovní zvonky.
Obec se snažila podporovat i kulturní, sportovní a spolkovou činnost. Finančně se podílí na
činnosti Baníku Mořina, fotbalové přípravky, sportovní jezdecké stáje, střeleckého klubu, Junáka,
spolku zahrádkářů, klubu seniorek, přispívá myslivcům na pořádání Dětského dne a alespoň jednou
za rok pořádá Obecní ples a ohňostroj při lampionovém průvodu. Nevím, zda jsem vyjmenoval vše,
těm kteří nejsou uvedení, se omlouvám.
Z plánovaných
akcí bych se chtěl
zmínit o podání žádosti
o dotaci
k Regionálnímu
operačnímu programu
Střední Čechy na
opravu místní
komunikace od
křižovatky u kostela
okolo Obecního úřadu
k Dětskému domu,
vybudování dešťové
kanalizace v oblasti
nových rodinných
domů nad čistírnou
odpadních vod a
otočky a parkoviště
autobusů také u čistírny odpadních vod.
Za minulé 4 roky však obec nedokázala prosadit některé věci, jako například půdní vestavbu
ve škole, která by řešila prostor pro družinu a opravu střechy budovy, kde už by místo plechu byla
zpět klasická střešní krytina. O toto obec žádala 3x a ani jednou dotaci nedostala. Další ne zcela
splněnou věcí je výstavba víceúčelové haly u hřiště, která by měla sloužit pro sportovní i kulturní akce
v obci. Téměř 2 roky získávala obec kladné vyjádření od CHKO Český Kras, to se nakonec podařilo a
nyní probíhá řízení pro získání územního rozhodnutí. Tím se nám ale oddálila možnost na získání
financí na tuto stavbu, protože musíme počkat, až zahájí činnost nově zvolený Evropský Parlament a
určí množství a způsob přidělování peněz na toto období, takže asi v roce 2016 se začne stavět
nejdříve. V celé naší obci je ještě mnoho věcí, které je zapotřebí dodělat, nové zastupitelstvo by mělo
vytvořit dlouhodobý plán investic obce do dalších let a uvidíme, jak se ho podaří splnit.
Jelikož již víme, že nové komunální volby do Obecního zastupitelstva se budou konat ve
dnech 10. a 11. října tohoto roku, chtěl bych něco říci o práci Obecního zastupitelstva. Obecní
zastupitelstvo je nejvyšší řídící orgán obce a jeho rozhodnutí buď obci prospívají anebo ne. Každý
zastupitel zjednodušeně řečeno, je za své rozhodnutí zodpovědný, není odvolatelný, pouze v případě,
že spáchá trestný čin, může však odstoupit sám, i bez udání důvodu to však toto období naštěstí
nikdo neudělal. Jistě by šlo naši obec řídit lépe, rozhodně i hůře, jediné však vím, že naše nynější
Obecní zastupitelstvo řídí obec dle svého nejlepšího přesvědčení. Práce zastupitelstva se v mnoha
případech velmi složitá, jelikož zastupitelé musí rozhodnout i tak, že se to některým obyvatelům
nelíbí, některé případy je třeba posoudit z mnoha stran a ne vždy je dobré rozhodnutí vidět ihned a
projeví se až časem. Není to vždy práce jednoduchá a proto bych chtěl za ni zastupitelům poděkovat.
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Na tomto místě se i zmíním o tom, že bylo
rozhodnuto, že se stávající počet
zastupitelů obce zvyšuje na příští období
z 9 na 11, kdo tedy bude mít zájem do
Obecního zastupitelstva kandidovat bude
vítán, byl bych rád, abychom opět
zachovali smysl voleb a občan si mohl
vybrat dle svého uvážení zastupitele
z několika kandidátek.
Na závěr bych chtěl všem popřát
hezké léto a příjemnou dovolenou.
Vojtěch Štička, starosta

Spolková činnost
Novoroční vyjížďka mořinských motocyklistů
V závěru loňského roku, přesně 31.12.2013 sjeli se na Mořině motocyklisté z Mořiny a
blízkého okolí, aby společně vykonali novoroční vyjížďku v duchu pořekadla „Jak na Nový rok, tak po
celý rok“. tato vyjížďka se v začátcích konala vždy 1.1., ale posléze se ukázalo, že z technických
důvodů je lepší termín již o den dříve.

Věková skladba zúčastněných je velmi pestrá. Nejmladšímu účastníkovi bylo 12 let, ten však
z pochopitelných důvodů nemohl absolvovat celou trať, nejstarší pak letos oslaví 70 let. Velmi různé
pak také bylo stáří zúčastněných motocyklů, např. od ČZ 175 r.v. 1937, až po stroje mladé tak 3-4
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roky. Rovněž tak bohaté bylo rozložení kubatur od 50 ccm až po silné stroje do 1600 ccm. Na srazu se
objevily motocykly různých zaměření, počínaje choppery, silniční motocykly, cestovní endura,
veteráni, dokonce i několik závodních speciálů.
Letošní trať vyjížďky vedla z Mořiny kolem osady Na výsluní, přes Kozolupy, Vysoký Újezd,
Kuchař a zpět do Mořiny. Posléze bylo dohodnuto, že trať se může každoročně měnit. Počasí
víceméně přálo, silnice neklouzala a tak nedošlo k žádnému pádu nebo kolizi. Vyjížďka se všem
zúčastněným líbila a snad se příště v hojném počtu všichni ve zdraví zase sejdeme.
Miroslav Hornof

Asi právě ve chvíli, kdy čtete toto číslo Kurýra, na jedné louce nedaleko památníku
Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše roste stanový tábor, který od neděle zabydlí padesátka
dětí z Mořiny, Mezouně a dalších míst. Ano, to znamená, že prázdniny jsou tady a další letní
tábor mořinského skautského střediska začíná.
V loňském roce nás na táboře potrápilo počasí – hlavně vedro – což nám nezabránilo
užít si dosytosti celotáborovou hru s podtitulem Best of – což znamenalo výběr těch
nejlepších etap ze všech celotáborových her za posledních dvaadvacet let historie našeho
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střediska. Letos si pro účastníky tábora připravil náš dvorní tvůrce programu – Martin Šmíd,
alias Márty – překvápko v podobě zcela nové celotáborové hry - ale zatím opravdu

nemůžeme prozradit, na jaké téma – protože pak by to pro děti nebylo to překvapení….
Samozřejmě, na táboře nebudou
děti hrát jen celotáborovou hru –
pořádný skautský tábor znamená, že si z
něj děti přivezou i nové zkušenosti a
znalosti. Ty začínají získávat už po
příjezdu, kdy si samy musí tábor dostavět
a zvelebit – leckteré z nich drží možná
poprvé v ruce kladivo a hřebíky. Během
tábora se toho naučí mnohem víc –
zacházet s nožem a sekyrou, rozdělat
oheň, spoustu nových uzlů, luštit šifry či
šplhat po laně…. Zjistí, že příroda kolem
nich není namalovaná, ale živá, žije v ní
spousta různých tvorů a roste spousta
rostlin, které se
naučí poznávat a
pojmenovat. Pro
některé
bude
možná
novou
zkušeností
i
pravidelná ranní
rozcvička
a
nápadný
nedostatek wifi
signálu
a
počítačových
přípojek
.
K tomu
samozřejmě patří i notná dávka sportu a pohybu , čili věcí, které spousta dětí dnes, ve věku
vysedávání u televize, počítačů a tabletů potřebuje jako sůl – když to vše sečteme, doufáme,
že výsledkem budou opálené, zdravé a šťastné děti, které budou mít po táboře spoustu
zážitků, o kterých budou moci nadšeně vyprávět rodičům. A to je jeden z důvodů, proč naši
vedoucí tuhle práci stále dělají. Takže létu zdar – vlastně se skautským „nazdar!“
Karel Fous
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Nabízené služby:
Hlavní náplní je komplexní péče o dřeviny, za použití lezecké techniky a vysokozdvižné
plošiny, ve formě odborných řezů:
- bezpečnostní řez
- redukční řez
- zdravotní řez
- výchovný řez
- rizikové kácení
Na přání zákazníka lze vzniklou dřevní hmotu zpracovat
rozřezáním na manipulovatelné kusy, štěpkováním, pařezy
odfrézováním. Následně dle domluvy zajistíme odvoz dřevní hmoty.
Součástí nabídky poskytovaných služeb jsou práce ve výškách za použití horolezecké techniky, jako
drobné montáže a opravy, čištění okapů, nátěry, odhazování sněhu ze střech atd.
Kontakt:

Ing. Lukáš Potyš – Komplexní péče o dřeviny, rizikové kácení. Práce ve výškách.
Suchomasty 93, 267 22, tel: 606 482 547, www.stromolezci.cz, e-mail:
info@stromolezci.cz IČ: 70784906
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Pár slov ke spolkové činnosti v obci
Tak jsem se nedávno dověděl, jak v naší obci mohutně kvete spolková činnost.
Dostala se ke mně totiž informace, kolik různých spolků, občanských sdružení a základních
organizací větších spolků či organizací je u nás v obci registrováno. Jen o sobě jaksi nedávají
vědět. Některé z nich jsou zřejmě vysloveně v ilegalitě, o některých se občas doslechnete, že
by údajně mohly někde ve skrytu mezi námi tiše existovat, jen pár z nich o sobě dá občas
vědět nějakým plakátkem, akcí, či článečkem v Kurýru. I když i to poslední dobou sporadicky.
Chápu, že rozpadlý oddíl ženského fotbalu o sobě už asi nic nenapíše (i když, alespoň
vzpomínku …), ale třeba fotbalisté z Baníku Mořina by o sobě mohli dát vědět (kdo čte
Kurýra, určitě si vzpomene na rozsáhlé reportáže z fotbalových utkání fotbalového oddílu
z Mořinky, když jsme ještě Kurýra vydávali i pro Mořinku). Máme tady rybářský kroužek,
střelecký klub, objevila se nám tu stále rostoucí skupina mládeže, hrající florbal. Na území
obce operují dvě základní organizace ČSOP, spolek HAGEN Mořina, zabývající se budováním
muzea hornické činnosti v mořinském podzemí, skautské středisko Plantážníci či občanské
sdružení Za Trněný Újezd krásnější, včelaře, zahrádkáře, šipkaře, základní školu…. Díky za
článek od místní motorkářské komunity, jen tak dále, pánové! Nebo třeba občanské sdružení
Mořiňák – také se nám poslední dobou odmlčel. Za jezdeckou komunitu a chovatele koní tu
máme třeba jezdeckou stáj Kamerun, řadu soukromých zemědělců, v Dětském domě se nám
schází modelářský kroužek, případně klub seniorů ….
Zdaleka jsem asi nevyjmenoval všechny – ale i z těch uvedených má zřejmě asi jen
zlomek zájem, aby se o jejich činnosti veřejnost něco dověděla. Poslední dobou abych si coby
redaktor Kurýra články cucal z prstu, marně vyhlížejíc alespoň článeček v mailové poště, o
pár případných fotografiích nemluvě. Takže, milí spoluobčané, ve výše uvedených i jiných
uskupeních organizovaní, berte tenhle článeček jako pomyslné šťouchnutí, zvolte tiskové
mluvčí a zasypte redakci Kurýra alespoň strohými informacemi o své činnosti, která je zajisté
přínosná, bohulibá a chvályhodná – leč, trochu utajená. A proto snad lidé nezakládají spolky,
sdružení a společnosti, aby pak o nich nikdo nevěděl.
Rád bych tato všelijaká sdružení a spolky na stránkách Kurýra představil – tedy pokud
budou mít zájem – a jako člen spolku HAGEN Mořina půjdu příkladem a do příštího čísla
našeho občasníku Vám slibuji malý medailonek, který Vám přiblíží činnost a záměry této
skupinky nadšenců, která si předsevzala zachovat slavnou etapu historie naší obce, jakož i její
členy. Předpokládám, že i vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám (říjen 2014) vyjde
příští číslo Kurýra nejpozději v září – a tak předpokládám, že možnosti něco o sobě napsat
využijí nejen výše mnou úsměvně (doufám) pošťouchnuté spolky, ale třeba i nová uskupení
kandidátů do obecního zastupitelstva (pokud se vyskytnou) či sami jednotliví kandidáti. Za
redakci Kurýra se těším – a co vy ??
Karel Fous

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, 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

