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Mořinský kurýr – informační neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina, vydávané jako občasník pro
všechny občany Mořiny, Trněného Újezda, Dolního Roblína a osady Na Výsluní 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. 13. obce Mořina z veřejného
zasedání dne 27.11.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti
OÚ Mořina
Zastupitelstvo obce Mořina
bere na vědomí:
- Slib Pavla Sahulky jako zastupitele obce Mořina
- Částečné vyklizení pozemku ZD u truhlárny
- Trvalý zájem ZD o výměnu stavebních pozemků s obcí
- Seznam prací činnosti zaměstnance obce
- Seznam rozpracovaných a nedokončených úkolů v obci (je přílohou tohoto usnesení)
- Doplnění finanční komise obce o Ing. Dagmar Sodomkovou a Jaromíra Nedbala
- Doplnění kontrolní komise o Ing. Janu Francovou a Mgr. Jiřinu Tafatovou
- Žádost nájemníka obecního bytu o příspěvek na rekonstrukci podlahy
Žádost rybářského sdružení PETRŮV CECH o odbahnění Hořejšího rybníka
- Zisk dotace na rekonstrukci povrchu obecní komunikace před OÚ
- Informaci o průběhu stavby „Intenzifikace ČOV“, která zatím probíhá dle harmonogramu
- Nabídky na likvidaci biokomunálního odpadu
schvaluje :
- Program dnešního veřejného zasedání
- Karla Fouse jako správce rozpočtu na další období
- Podání žádosti o dotaci na projekt „Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Mořina“ ze
Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2015 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši 5 % celkových nákladů projektu
- Změnu rozpočtu roku 2014 č. 8
- Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Mořina na rok 2015 (součástí usnesení)
- Návrh rozpočtu obce Mořina na rok 2015, je součástí usnesení
neschvaluje:
- Zařazení obce na infopanel v Berouně
rozhoduje:
ukládá :
- Starostovi provést kontrolu v obecním bytě nájemníka, žádajícího o příspěvek na rekonstrukci
podlahy
- Starostovi zajistit odběr vzorků z bahna Hořejšího rybníka

stanovuje :
- termín příštího veřejného zasedání na pondělí 15.12.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti
OÚ Mořina

Vojtěch Štička, starosta

Tomáš Žáček, místostarosta,

Vyvěšeno : 28.11.2014
Sejmuto: 15.12.2014
Elektronicky vyvěšeno dne 28.11.2014 na - http://www.morina.cz/
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Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou za dveřmi a Vy máte v rukou poslední vydání Kurýra v letošním
roce 2014. V předcházejících číslech byla vydání Kurýra věnována hlavně rekapitulaci
uplynulého volebního období a plánu do období dalšího. Volby v říjnu proběhly za
poměrně veliké účasti obyvatel. Výsledek voleb dle mého názoru ukazuje, že je snaha
voličů, aby v zastupitelstvu byli mladí lidé. Zastupitelstvo nám tedy výrazně omladilo,
tak uvidíme, jakým směrem se bude ubírat vývoj obce v následujících letech. Nemohu
se ubránit pocitu, že tato změna bude mít vliv na vzhled obce a na podporu různých
volnočasových, sportovních a spolkových činností v obci, což by bylo dobře. Na tomto
místě bych chtěl také poděkovat panu Rostislavu Sahulkovi za jeho dlouholetou
činnost v Obecním Zastupitelstvu. Do dalšího období se rozhodl již nekandidovat a
užívat si zaslouženého důchodu. Zde bych se chtěl hlavně věnovat Vánočním
svátkům, navození jejich atmosféry a oslavám Nového roku. K tomu nám určitě
dopomůže již tradiční „Zpívání před kostelem“ které bude v pátek 19.12. od 18.00
hod. Na něm vystoupí děti z naší školy a školky a možná budou i doprovázeny
hudbou. Občerstvení je samozřejmostí. Ještě zmíním podobnou akci, a to byl
„Lampionový průvod“. Bohužel jsem na průvodu nebyl, ale odezvy byly velmi kladné,
jak z hlediska samotného průvodu, tak i z hlediska ohňostroje, který se líbil. Chtěl
bych tedy tímto organizátorům poděkovat a požádat je o pokračování této dobře se
vyvíjející tradice, která byla obnovena. Možná by bylo dobré při této příležitosti uctít
padlé občany z 1. světové války. Pomník padlých se nachází v urnovém háji a díky paní
Vinšové, která se o něj stará je docela dobrém stavu.
Vánoce a s nimi spojený předvánoční čas patří mezi ty dny v roce, na které se nejvíc
těšíme, prožíváme je v každém období našeho života různě. K nejhezčím patří asi
vzpomínky z dětství, kdy jsme se těšili na stromeček, který byl krásně ozdobený a
rozsvícený. Proto jsme se opět rozhodli, před kostelem ozdobit a rozsvítit stromeček a
nechat ho ozdobený a rozsvícený přes Vánoční svátky a Nový rok. Doufám, že se z něj
neztratí ozdoby a světélka jako před lety, nejen, že by to byla škoda, ale připadá mi to
i jako hanobení Vánočních svátků a tradic, a na vesnici se přece tradice ctí.
Milí spoluobčané, dovolte mi popřát jménem svým i jménem zastupitelů obce co
nejhezčí prožití Vánočních svátků, hodně pohody a zdraví do Nového roku a
nezapomeňte ďábelsky oslavit Silvestra.

Vojtěch Štička, starosta

Upozornění občanům,
Upozorňujeme občany, že obecní úřad Mořina nově provozuje webové stránky, které
umožňují rozesílání informací e-mailem. Kdo má zájem o tyto zprávy týkající se např.
odstávky el. proudu, popelářů, krizového řízení obce apod. ať se zaregistruje na stránkách
obce www.morina.cz na odkaze informace e-mailem.
Iveta Žáčková
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Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za důvěru, kterou jste mi svými hlasy projevili v posledních volbách do
zastupitelstva obce. O podání kandidátky jsem tentokrát dlouho přemýšlela, neboť jako
starostka a poté zastupitelka jsem se účastnila dění v obci celých dlouhých 20 let. Za tu dobu
jsem se snažila vždy jednat aktivně ku prospěchu obce a říkat své názory jednoznačně, podle
svého přesvědčení, i když vím, že se někdy některým občanům či jiným lidem nemusely líbit.
V poslední době jsem však došla k názoru, že by bylo vhodné, aby řízení obce převzali jiní a
mladší zastupitelé, proto jsem na kandidátce Nezávislých požádala o poslední místo.
Neznamená to však, že se o dění v obci přestanu zajímat, protože v naší obci je ještě velmi
mnoho věcí, které je potřeba udělat či zlepšit. Doufám, že mi zdraví ještě dlouho umožní být
stále aktivním občanem naší obce a také bych si přála být občanem spokojeným.
Zároveň chci poděkovat i všem ostatním zastupitelům, s nimiž jsem spolupracovala.
Vážím si toho, že se i při různých názorech na věc dokázali téměř vždy dohodnout na řešení a
že byli vždy ochotni vzájemně spolupracovat. Vážím si i kandidátů, kteří, i když nebyli
zvoleni, svou kandidaturou ukázali zájem o dění v obci. Novým zastupitelům obce přeji
hodně elánu, trpělivosti a vytrvalosti.

Ing. Zdeňka Francová, občanka Mořiny

Pár slov ze školy
Už několik let se každoročně v posledním čísle Kurýra pokouším o jakési zhodnocení
uplynulého roku a přání do roku nadcházejícího. Letos ale pro takové psaní těžko hledám
inspiraci i tu správnou náladu.
Uplynulý rok 2014 nebyl pro naši školu vůbec dobrým rokem. Hned na jeho začátku
jsme byli nuceni se vyrovnat s dlouhodobou nepřítomností a léčením paní vychovatelky,
kterou v lednu na horách srazila bezohledná řidička. Jeho závěr je pak poznamenán tragickou
ztrátou kolegyně a kamarádky, ze které se budeme ještě dlouho vzpamatovávat. Tyto
události nás všechny silně zasáhly a v jejich stínu se všechna slova jeví jako otřepaně fráze.
Přeji vám tedy jen to, aby nadcházející rok byl úplně jiný, než byl ten letošní a
abychom si všichni dokázali vážit každého hezkého dne, který nám přinese.
Petr Sodomka

Poděkování
31.října 2014 nás náhle opustila naše nejmilovanější dcera, maminka a družka, paní
Magda Hnátková. Chtěli bychom tímto způsobem všem poděkovat za projevenou účast. Je
nám velkou útěchou a posilou, že jste ji měli rádi.
Karel Fous s dětmi
Růžena a Jan Suchomelovi s dětmi
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Jezdecká stáj Kamerun
Jezdecká stáj Kamerun byla založena jako občanské sdružení na konci roku
2010. Vznikla hlavně proto aby sdružila zájemce o koně, jezdectví a jezdecký sport v
našem okolí. Chceme se podílet na výchově a přípravě jezdců i koní, propagaci
jezdectví a osvětě veřejnosti. Hlavní činností na kterou se naše stáj zaměřuje je
výchova a vzdělávání nových zájemců o jezdectví. A to hlavně těch nejmenších.
Snažíme se jim předávat naše zkušenosti, ukazujeme co obnáší péče o zvíře, jak se
koně chovají a cvičí. Jízda na koni rozvíjí fyzickou i psychickou stránku člověka. Učí
odpovědnosti, empatii, samostatnosti a zároveň týmovou práci. Je tak sportem který

v sobě spojuje pobyt na čerstvém vzduchu, kolektiv spolunadšenců a fyzickou
aktivitu, která zlepšuje rovnováhu a ovládání vlastního těla. Učí také vztahu k přírodě.
Malé děti se učí postarat o své poníky a výuka ježdění probíhá hlavně formou her,
cvičení a procházek do přírody. Starší pak poznávají základy různých disciplín a mohou
se propracovat až k prvním závodním zkušenostem. Od roku 2011 naši jezdci na
závodech oficiálně reprezentují naši stáj a to především v disciplíně nazvané
Vytrvalost , nebo mezinárodně Endurance. Vytrvalost je závod v přírodě, jehož cílem
je překonat trať (40-160 km) v co nejkratším čase. Trať je rozdělena na kola, po
každém kole musí kůň projít veterinární prohlídkou a může být vyloučen, pokud by
pokračování v závodě znamenalo
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ohrožení jeho zdraví. Protože závody jsou dlouhé a počasí i trať nevyzpytatelné,
nezasahuje do výsledku závodu jen jezdec a kůň, ale také doprovodný tým, jehož
úkolem je podporovat závodní dvojici a poskytovat pomoc. Proto se vlastně jedná o
disciplínu týmovou, kde dobrě sehraná parta lidí může rozhodnout o výsledku.
Natrénovat koňského sportovce na vrcholovou úroveň trvá dlouho a obnáší to stovky
hodin tréninku. Proto si velmi ceníme našich úspěchů na národních i mezinárodních
závodech. V letošním roce to bylo například první místo na mezinárodních závodech
na 120 km, několik prvních míst na závodech na 80 km a zisk titulu Mistr středočeské
oblasti. Mimo toho hlavního zaměření se naši jezdci vzdělávají a trénují i v klasických
disciplínách jako je parkur nebo drezura.
Účastníme se
také různých
veřejných akcí,
například průvodů,
filmového natáčení,
focení do časopisů.
Každoročně vozíme
děti na Tachlovické
hroudě a děti ze
školky na Mořině se
setkávají s
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Martinem na bílém koni, který bydlí v naší stáji. Pro školkové děti také pořádáme
každoroční „dopoledne na statku“ kdy jim ukážeme jak naši koně žijí, představíme jim
i další obyvatele statku a všechny svezeme na našich ponících.

Letošní jezdecká sezóna pro naše nejmenší jezdce vyvrcholila v sobotu 8.11. kdy
jsme pro ně připravili dětské závody. Děti tak měly možnost předvést rodičům co se
naučily a také ochutnat atmosféru opravdových závodů. Připravena byla jízda
zručnosti která prověřila jak jsou jezdci se svými koňmi sehraní a jak přesně a rychle
dokáží připravené překážky zdolat. Na závěr si mohli rodiče, kamarádi i další diváci na
koně sednout a vyzkoušet si, že to není tak jednoduché jak se ze země zdá. Počasí
nám přálo, všichni závodníci si s tratí i trémou poradili a byli oceněni stužkami a
sladkou odměnou. Doufáme, že si děti i jejich blízcí odnesli hezké vzpomínky a těšíme
se na další podobnou akci v našem areálu.

Zuzana Nedbalová a Tereza Doležalová

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, Bára Albrechtová, Mořina 160 , 267 17, bezhouse@seznam.cz,
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Dětský rybářský kroužek Mořina
Vás zve na

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
NA MOŘINĚ
Druhy ryb na prodej:
*
*
*
*
*
*
Kde?

Potraviny Ve dvoře, Mořina

Kdy?

22. prosince 2014

V kolik? Od 10:00 hodin

OBJEDNÁVKY:
* Osobně Potraviny Ve dvoře

Kapr
Pstruh
Amur
Štika
Sumec
Dle dohody…

