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V pátek 28.9. jsme na Mořině oslavili 160. výročí
Kladensko-nučické dráhy. Hlavní atrakcí byly zcela
určitě čtyři jízdy historického vlaku, taženého parní
lokomotivou EP 1000 SONP, která původně po naší
trati opravdu jezdila.
(Článek uvnitř čísla)
Mořinský kurýr – informační apolitické neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina, vydávané jako občasník
pro všechny občany Mořiny, Trněného Újezdu, 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 …
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Vážení spoluobčané,
uběhlo další volební období činnosti Obecního
zastupitelstva a máme tu zase volby. Volby zcela
výjimečné, protože si volič nemůže vybrat svého
zastupitele. Když dostanete do ruky volební lístek
naší obce, bude na něm pouze devět kandidátů na
devět mandátů do Obecního zastupitelstva obce
Mořina, více jich zákon nedovoluje. Kdybychom měli
méně než devítičlenné zastupitelstvo, mohlo by
kandidátů být na volebním lístku o dva více. V našem
případě to však nejde, protože počet kandidátů byl obecním zastupitelstvem určen na
devět a nelze to změnit. Od roku 1990 byly v naší obci postaveny vždy alespoň dvě
kandidátky, v letošním roce zájem o práci zastupitele v naší obci není téměř žádný,
ale Mořina není sama, dokonce v sousední vesnici Roblín nebyla sestavena
kandidátka žádná a obec povede správce Ministerstva vnitra do dalších mimořádných
voleb. V celé republice je těchto obcí 16, což je více než před čtyřmi roky. Obcí,
s jednou kandidátkou je výrazně více. Nejsem politolog, abych hledal důvod proč to
tak je, ale mám pocit, že je to odraz mínění obyvatel o celé politice České republiky,
možná i celé Evropy a doufám, že tato „ blbá nálada „ brzo přejde.
Dosavadní Zastupitelstvo pracuje od roku 2014 v počtu jedenácti zastupitelů,
kteří byli zvoleni ze tří stran, nebo sdružení. Během tohoto období se ve složení
neudála žádná změna. Někteří zastupitelé již nechtěli dál pokračovat do dalšího
volebního období, jak z pracovních, tak i s osobních a rodinných důvodů. O další práci
jich mělo zájem jen sedm a dva jsou noví. Dá se tedy očekávat, že bude mít nové
Zastupitelstvo stejné priority jako dosud, což znamená zlepšení a rozšíření komunikací
v obci i mimo obec, rozšíření vodovodu a kanalizace, zlepšení úrovně bydlení
v obecních bytech, podpora sportovní, kulturní a zájmové činnosti v obci, školství,
ochrana přírody a životního prostředí, ale hlavně snaha o zlepšení úrovně života na
vesnici. To nejdůležitější však je, aby zastupitelé byli schopni naslouchat potřebám
ostatních
spoluobčanů a tyto
potřeby se pokusit
plnit, pokud je to
možné, jako to bylo
dosud.
Kupříkladu
mohu uvést část
obce Trněný Újezd,
kde vznikl drobný
sportovní
areál
včetně
dětského
hřiště, „kavárnička“
pro obyvatele místo
Opravená hráz rybníčku
bývalého obchodu,
v Trněném Újezdu
opravuje
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se rybníček a celkově se upravil vzhled návsi a to hlavně na popud občanů. Na
Mořině vzniklo nové dětské hřiště, opravila se škola, dokončila se intenzifikace
ČOV, opravily se některé komunikace atd. Myslím si, že není důležité teď
vypisovat, co se udělalo a co se udělat má, ale pro blaho naší obce je důležité,
aby vedení obce naslouchalo potřebám občanů a zamyslelo se nad nimi a
pokusilo se je splnit, vždyť veškerou potřebnou infrastrukturu už máme a teď je
čas a prostor pro to, aby se v celé naší obci žilo dobře a spokojeně.
Nebudu Vás teď vyzývat aby jste přišli volit, ale chci Vás vyzvat, abyste si
našli cestu na obecní úřad po volbách a řekli svým zastupitelům, kteří už vlastně
zvoleni jsou, své podněty a připomínky, tím pomůžete naší obci aby vzkvétala a
lépe se v ní žilo.
Vojtěch Štička, starosta

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018
Jmenné seznamy
Výběr: všichni platní kandidáti dle poř. čísla - Zastupitelstvo obce - Kraj: Středočeský
Okres: Beroun - Obec: Mořina
Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

věk

1

Nedbal Jaromír

35

NK

BEZPP

řidič

Trněný Újezd

2

Štička Vojtěch

50

NK

BEZPP

starosta

Dolní Roblín

3

Žáček Tomáš

32

NK

BEZPP

manažer

Mořina

4

Sodomková Dagmar

55

NK

BEZPP

manažerka

Mořina

5

Fous Karel

50

NK

BEZPP

bezpečnostní technik

Mořina

6

Moucha Petr

38

NK

BEZPP

informační technolog

Mořina

7

Hrebeň Petr

33

NK

BEZPP

záchranář

Mořina

8

Pokorná Jana

33

NK

BEZPP

mateřská dovolená

Mořina

9

Sodomková Adéla

25

NK

BEZPP

projektantka

Mořina
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Do života jsme letos přivítali:
Tobiáše Štoska
Samuela Šinágla
Ernesta Haška

Přejeme jim, aby ve zdraví vyrůstali
k radosti svých rodičů!!

Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti za 3Q
2018
Kopecká Anna
Zdrubecká Alena
Leták Pavel
Bedlivý František
Mesteková Růžena

Vítová Jaroslava
Šedivý Ladislav
Maková Drahomíra
Kapinusová Jana
Jansa Josef
Broženský Josef

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

Baník Mořina v první polovině roku 2018
Po podzimním osmém místě, ale malém rozestupu se spodními
družstvy tabulky, musel Baník bojovat o holé přežití ve III. třídě
berounského okresu. Zimní příprava však neměla moc velkou účast,
velká část tréninků odpadla díky malému počtu hráčů na tréninkových
jednotkách. Následně Baník ztratil jednoho z tahounů mužstva a to
Martina Váňu, který odešel do již dnes pojmenovaného klubu
Olympia Praha, která dnes hraje třetí nejvyšší soutěž v ČR.
První jarní kolo se mělo odehrát o víkendu 24.3.2018 v
Hudlicích, avšak díky rozmarům jarního počasí se kolo na celém okrese neodehrálo a
přeložilo se na první květnový den.
Další týden už proběhl bez problémů a hráči Baníku Mořina nastoupili proti
Cerhovické rezervě. Zápas byl velmi vyrovnaný a po úvodní brance Vladimíra Zýky během
dvou minut hosté vyrovnali a následně na konci půle se Baník znova ujal vedení díky
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Vladimíru Zýkovi. Druhá půle byla též velmi vyrovnaná, ale osm minut před koncem hosté
vyrovnali a zápas skončil zaslouženě 2:2.
Třetí kolo vyjížděla Mořina na hřiště do Bzové utkat se s družstvem Březové. Celý
zápas naši hráči tahali za kratší konec provazu a zaslouženě prohráli 5:0. Kaňkou zápasu též
je vážné zranění Jiřího Kárníka ke konci zápasu, kdy si utrhl přední zkřížený vaz a zbytek
sezóny tak pro něj skončil.
Další domácí zápas naše družstvo odehrálo na domácím hřišti se Zaječovem. Zápas to
byl pohledný a velmi vyrovnaný, hosté vždy vedli, domácí vždy dokázali vyrovnat a následně
v 72. minutě rozhodl o vítězství Jan Kubín z trestného kopu z hranice vápna. O předchozí
góly se postarali Vladimír Zýka a David Váňa. Zápas skončil šťastně 3:2 pro Baník. Bohužel
již tento zápas se projevovala slabá účast na zápasech, která trvala až do konce fotbalové
sezóny.
Další zápas naši hráči vyjížděli na hřiště do Všeradic. Tento zápas se dá označit jako
překvapení jara, protože v té době druhé mužstvo tabulky hrubě podcenilo naše hráče, kteří
přijeli jen v 11 lidech a zaslouženě tak dostali, jak se říká, za uši. Během prvních dvaceti
minut hosté vedli již 3:0 a i když domácí snížili v 37. minutě, druhou půli hosté pokračovali
v přidávání branek. Zápas nakonec skončil 6:2 pro naše hochy. O branky se postarali 4x Jan
Kubín, 1x Jambor Lukáš a Evžen Nesrovnal. V tomto zápase se musí vyzdvihnout bojovnost
našich hráčů, ale i přičinění domácího brankáře, který neměl jistě svůj den.
Následně 25.4.2018 ve středu se konalo 3. kolo okresního poháru, kdy se Baník
Mořina utkal s tehdy okresním družstvem Tetínem. Zápas to však byl velmi jednoznačný a
okresní soupeř v podstatě neměl vyložené šance a po dvou gólech Evžena Nesrovnala a
Romana „Esa“ Kubína naši vyhráli 3:0.
Další domácí zápas vyzvali hráči Baníku rezervu z Loděnic. Bohužel zde se ukázalo,
že když rezerva Loděnic přijede s hráči prvního družstva, lze toto družstvo jen těžce porazit. I
když jako první dal gól Jan Nádr téměř z poloviny hřiště, zbytek utkání ovládali hráči hostů a
čtyřmi góly otočili zápas ke svému prospěchu. 1:4.
1.5.2018 se odehrálo odložené první kolo v Hudlicích. Zápas to byl jeden
z nejnepovedenějších a hosté tak jasně prohráli 6:1, o jediný gól se postaral Vladimír Zýka.
Další kolo se dalo považovat za jeden z nejdůležitějších zápasů jara, který se též
bohužel velmi nevyvedl. Baník Mořina vyjížděl na hřiště do Oseku proti celku Chaloupky a
zaslouženě prohráli 5:2. O oba góly se postaral Evžen Nesrovnal. Zápas též pískal nám známý
z podzimního zápasu na Cembritu Jan Špicl, který zde však nemusel nic ovlivňovat, jen je
zarážející, že po vzneseném protestu, kdy bylo přislíbeno, že tento rozhodčí již nebude pískat
naše družstvo v této sezóně, tak je nasazen přímo v půlce jarní poloviny sezóny. Věru,
zajímavá politika OFS.
O týden později na hřiště Baníku přijel neoblíbený soupeř ze Svaté, se kterým se hrálo
o vše. Soupeř však přijel s podobnou situací jako naše družstvo a to s malým počtem hráčů a
domácí si tak poradili v poměru 4:0. O góly domácích se postarali Roman Kubín, Jan Kubín,
Evžen Nesrovnal a Jakub Kratina z pokutového kopu.
16.5.2018 se naši hráči utkali v semifinále okresního poháru s celkem Trubína. I přes
malý počet hráčů domácích, hráči statečně bojovali, ale vyspělost okresního Trubína se
ukázala v plné parádě a hosté vyhráli 7:1. O jediný gól se postaral David Váňa.
Následně další kolo se mělo naše družstvo ukázat na hřišti Žebráku, ale díky malému
počtu hráčů ani naši nevyjeli a tak kontumačně prohráli 3:0.
Další kolo již naše družstvo vyjelo do dalekého Komárova a rezerva domácích si
hravě poradila s naším družstvem v poměru 5:0.
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Následující týden k nám zajel neoblíbený soupeř z Berouna. Pro hráče Berouna to byl
smolný zápas, jelikož po většinu času hrací doby drželi míč. Na začátcích obou poločasů vždy
hosté skórovali, domácí však vždy dokázali vyrovnat díky Vladimíru Zýkovi a Maryanu
Matlyakovi. Černý moment zápasu je červená karta pro Vladimíra Zýku, který byl vyloučen
po dvou žlutých kartách, čímž může být naše družstvo rádo, protože druhý zákrok byl
vyloženě likvidační a červená karta „z fleku“ by tomu slušelo více. Zápas skončil 2:2.
Předposlední kolo hráči Baníku naposledy vyjížděli ven a to do Libomyšli, která
opanovala poslední místo tabulky. Zápas byl plný nepřesností u obou družstev a nebyl moc
pohledný a obrany obou týmů téměř nefungovali. Zápas tak skončil 4:4 a díky této remíze si
naši hráči uchovali příslušnost týmu III. třídy. O góly se postarali 2x Vladimír Zýka, 1x Jan
Kubín a Maryan Matlyak.
Poslední zápas sezóny se odehrál na hřišti Baníku proti družstvu Nižboru. Domácí
trápila velká absence hráčů a do základní sestavy tak musel nastoupit Rudolf Švejcar, který již
dva ročníky nehrál a do zápasu též zasáhl Jiří Orálek. Hosté si na domácím družstvu vyloženě
pochutnali a nadělili jim potupných 9 gólů.
Tím skončila sezóna 2017/2018 a Baník Mořina tak skončil na desátém místě tabulky.
Do vyšší soutěže postoupili družstva Komárova B, Cembritu Berouna, Žebráku a Březové.
Do nižší soutěže sestoupili družstva Libomyšli a Chaloupek. Hráči Baníku si tak museli po
sezóně sednout a rozhodnout se, zda pokračovat i v další sezóně, jelikož účast hráčů v jarní
části sezóny byla velmi tristní a takhle by se popravdě nedalo pokračovat v následující
sezóně.
Během letní přípravy se však povedlo našim činitelům téměř nesplnitelný úkol a
přivedl posily do našeho družstva. Pro nás z dalekých Dolních Břežan dojíždí Jiří Grulich,
který zaujímá post stopera; Jozef Dzurov ze Slovenska zaujímá post beka; Petr Mařánek
z nedalekých Lužců, též bek; Biser Georgiev z Bulharska zaujímá post středního záložníka;
Stanislav Valentinov Iliev též z Bulharska, zaujímá post útočníka; Aleks Iliev, také útočník a
také z Bulharska; a nakonec nejmladší posila do družstva, patnáctiletý Vojtěch Ondráček,
který též je nasazován na postu útočníka.
Družstvo tak před podzimní části nové sezóny posílilo na místech, kde to bylo potřeba
a pevně věřím, že se výsledky vylepší a hráči Baníku tak budou hrát o klidný střed tabulky,
ne-li výše.

Nový školní rok na mořinské škole
Vydavatel Kurýra mi řekl, že toto číslo bude především
bilanční. Mohlo by se zdát, že škola na přelomu září a října toho
zrovna moc k bilancování nemá a že to se týká především právě
končícího volebního období našich zastupitelů. Jenže škola a obec,
nebo chcete-li její zastupitelé, jsou úzce provázáni. Škola bez
podpory zřizovatele (v našem případě obce) je totiž odsouzena k zániku.
Proto chci hned v úvodu poděkovat našim zastupitelům, že v průběhu svého
funkčního období stáli za naší školou a podporovali ji. Tím spíš, že v mnoha okolních
obcích nejsou vztahy mezi zastupiteli a vedením škol právě idylické. A ti, kdo o tom
něco vědí, mi jistě dají zapravdu, že pro ředitele či ředitelku školy není nic horšího,
než bojovat se zřizovatelem.
A jak je tedy na tom naše škola? Od roku 2016 jsme, ostatně jako většina škol
v okolí, prošli několika personálními otřesy. Nebyl to rozhodně žádný důvod k radosti,
ale vedly k tomu objektivní důvody a bylo v podstatě nemožné tomu zabránit. Nyní je
už situace podstatně lepší. Sice nám do ideálního stavu z důvodu mateřské dovolené
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jedné z kolegyň stále chybí jedna učitelka (případně učitel, ale v to ani nedoufám),
ale podstatné je, že se podařilo zformovat kolektiv, jehož členové si navzájem
vyhovují, táhnou za jeden provaz a mají společný cíl. To se pochopitelně projevuje i
v celkové atmosféře školy, kde většinou (přece jen tu máme některé neposedné děti)
vládne klid a pohoda. A právě toto klidné a přátelské prostředí je to, čeho si na naší
škole ceníme snad ze všeho nejvíc.
Pokud jde o studijní výsledky a úspěšnost našich dětí, držíme si v okolí už
delší dobu pověst školy, jejíž absolventi jsou solidně připravení a především dobře
vychovaní. Jen opravdu velmi výjimečně se stává, že by některé z našich dětí mělo
na druhém stupni kázeňské problémy. S prospěchem je to pochopitelně složitější.
Každý z nás má své limity a nelze očekávat, že dítě, které u nás na prvním stupni
procházelo s bídou s trojkami, bude po přechodu na jinou školu excelovat. Na druhé
straně je téměř jisté, že žák, který měl u nás solidní výsledky, se na druhém stupni
jakékoli školy rozhodně neztratí.
První stupeň základní školy ale nestaví jen na prospěchu. I dítě, které třeba
není právě z nejnadanějších, má právo na úspěch. To je zásada, kterou se naše
škola bez výjimky řídí. Nejdou ti jazyky? Možná budeš dobrý v matematice. Taky ne?
Tak máš třeba šikovné ruce a jednou z tebe bude výborný řemeslník. Podstatné je
dětem ukázat, že škola není jen nutné zlo, ale naopak především zdroj poznání a
místo, kam je možné se s důvěrou vracet. Každé z našich dětí totiž dobře ví, že na
mořinskou školu mohou kdykoli a v jakémkoli věku přijít pro radu nebo pomoc.
Naštěstí to zatím nebylo příliš třeba. Mnohem častěji se k nám naši žáci vracejí
pochlubit se, že se dostali na střední školu, že úspěšně odmaturovali, dostali se na
vysokou školu… Můžeme si jen přát, ať to dlouho vydrží.
Samozřejmě ne každý se mnou bude souhlasit. Někteří rodiče by raději viděli
větší orientaci na výkon, jiní by zase naopak upřednostnili volnější režim a výchovu.
My se snažíme udržovat rozumnou střední cestu a vyhýbat se extrémům. Nebráníme
se ale ani novým nápadům a podnětům. Ty k nám mají otevřenou cestu.
Petr Sodomka, ředitel ZŠ a MŠ Mořina

8. středisko skautů „Plantážníci“ Mořina
Oddíly Mořina, Mezouň a Tachlovice
Za skautské středisko Plantážníků dnes jen velice krátce – rád bych
poděkoval za celé naše středisko nejen obcím, v nichž působí naše oddíly, za
podporu.
Ta je už poměrně tradiční
a trvalá – a je to dobře,
slouží dobré věci. Ale
v tomto čísle Kurýra chci
rovněž poděkovat všem
těm, díky nimž jsme letos
bez problémů odvezli celé
táborové vybavení na
nové místo letního tábora
u Cerhovic a po skončení
tábora zase zpět - takže
naše díky za pomoc patří
Karlovi Zikánovi a firmě
LOMY MOŘINA spol.
s r.o.
Karel Fous, vůdce střediska
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160 let Kladensko-nučické dráhy
Jak jsme uváděli již na titulní stránce, v pátek 28.9. obec Mořina ve spolupráci s MAS
Karlštejnsko, z.ú. a LOMY MOŘINA spol. s r.o. pořádali oslavu výročí 160 let od zahájení
provozu Kladensko-nučické dráhy (KND).
Na svátek sv. Václava, vyjely na trať KND z Nučic do Mořiny zvláštní osobní historické
vlaky s parní lokomotivou EP 1000 SONP (525.101). Po dojetí na konečnou v LOMECH
MOŘINA se mohli návštěvníci občerstvit, pojíst čerstvých koláčů a točenou zmrzlinu – a
zároveň si projít zpřístupněnou část podzemních chodeb na Malou Ameriku a zpět.

Historické vlaky jezdily na trase Nučice - Mořina a zpět podle jízdního řádu, první vyjel
z Nučic s mírným zpožděním kolem osmé hodiny ranní. Jízdy z Nučic na Mořinu a zpět
proběhly celkem 4x, zájem veřejnosti byl značný, což dokládají přiložené fotografie.
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Parní průmyslová tendrová
lokomotiva EP 1000 č. 32 SONP je
od roku 1982 sbírkovým
předmětem Národního
technického muzea.
Lokomotiva 1435 EP 1000
z roku 1956, která byla součástí
dodávky tří stejných lokomotiv
z ČKD Praha, byla nejsilnější
průmyslovou parní lokomotivou
sloužící na našich tratích. Parní
lokomotiva EP 1000 č. 32 SONP
pochází navíc z poslední série
parních lokomotiv s normálním
rozchodem vyrobených v ČKD.
Tato parní lokomotiva se
v letošním roce do provozu vrací
po více jak 20 let trvající opravě,
na které se zcela zásadně podíleli
členové spolku Společnost
železniční – výtopna Veselí nad
Moravou.

Nahoře:
Návrat po
letech - parní
lokomotiva
EP 1000 na
nákladišti v
Mořině
Vlevo:
Zaplněný
peron
v LOMECH
MOŘINA.
Vpravo: Účastníci historických jízd si
mohli projít úsek 3.štolového patra
tzv. Budňanského překopu, štoly,
kterou byl těžen a dopravován
vysokoprocentní vápenec v období
1905 – 1958 z oblasti lomu, dnes
známého jako Malá Amerika a dalších
jámových lomů západně od Mořiny,
dnes ležících v NPR Karlštejn.
(Karel Fous a Spolek HAGEN Mořina)
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Program vycházky za
dějinami a
památkami Mořiny
1) Legendy o
umučeném
krakovském
biskupovi a
zapomenutý c. k.
symbol na věži
mořinského
kostela (u brány
poblíž kostela sv.
Stanislava)
2) Osudy Františka
Vladyky a
Bohumila Zikána
v dramatických
časech velké války
(u pomníku
padlých v 1.
světové válce na
hřbitově)
3) Založení Mořiny
ve střípcích
historických zpráv
z časů budování
hradu Karlštejna
i v pozdějších
pověstech (před
budovou
Obecního úřadu)

4) Dvorec ve Velké Mořině se včelími úly jako odměna pro mistra Theodorika (Košákovna)
5) Jakob Eduard Polak mezi Mořinou, Vídní a Teheránem (synagoga)
6) Bejt hachajim aneb krátké zastavení na židovském hřbitově (brána židovského hřbitova
na Mořině)
7) Těžba vápence, političtí vězni a trempské legendy z Velké Ameriky (lom Velká Amerika)

Mořinský kurýr – 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

