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Mikuláš s čerty a andělem na sebe nechali čekat, čas jsme tedy dětem vyplnili vyhlašování
tomboly. Letos byla tombola obzvláště bohatá. Losování přerušily rány na okna a čerti vrazili prudce
do dveří mezi děti do sálu. Některé děti propadly v pláč a některé musely dokonce s rodiči odejít.
Letos šla z čertů obrovská hrůza. Když se děti trošku uklidnily začal si je Mikuláš s andělem
zvát k sobě, aby mu řekly básničku nebo zazpívaly písničku. Každé dítě si od anděla vysloužilo balíček.

Na závěr se celá skupina s dětmi rozloučila a slíbila, že příští rok opět přijde. Potom, co se Mikuláš
s andělem a čerty rozloučili pokračovalo se v losování dětské toboly. Každé dítě si něco malého
z tomboly odneslo a pro ty, kteří měly smůlu byl připraven mikulášský balíček pro útěchu.
Na závěr starostka s místostarostou poděkovaly všem, kteří přišli a pozvaly je na večerní
zábavu pro dospělé, kde k tanci a poslechu hrála skupina J. A. M a pro návštěvníky byla připravena
zajímavá tombola. Obě se rozloučily se slovy, že všechny přítomné zvou na zpívání u vánočního
stromu dne 20. 12. od 15.00 hodin na návsi.
Kateřina Smoterová
________________________________________________________________________________________________________________

Drakiáda na Mořince
V sobotu 17. října se konala na Mořince drakiáda. Letos poprvé ji Obecní úřad Mořinka
organizoval společně s Občanským sdružením Leťánek. Přestože bylo velmi nepříznivé počasí, tak se
sešlo spousty dětí s rodiči. Ustoupili jsme od původního plánu jít na Menhir a raději jsme zůstali před
Hostincem u Barchánků, kde jsme se mohli skrýt před případným deštěm.
Měli jsme pro děti připravené soutěže. S nápadem vystřihovat draky z kelímků přišla naše
zastupitelka Markéta Tejklová a této úlohy se zhostila na výbornou. Malé děti s pomocí rodičů se
s chutí pustily do díla a ty větší pracovaly samostatně. Konečné výtvory vypadaly krásně a děti si své
dráčky mohly odnést domů jako vzpomínku na letošní drakiádu. Některým dětem to nedalo a
zkoušely, zda draci budou létat. Bohužel pokusy byly marné. Jeden drak skončil ve větvích stromu a
ostatním se nepodařilo vůbec vzlétnout.
Po tomto vyčerpávajícím výkonu všech dětí byl každý odměněn zlatavě vypečeným buřtíkem.
A protože začalo pršet, byli jsme nuceni se přesunout do Hostince k Barchánkům, kde jsme mohli
pokračovat s připravenými hrami. Tentokrát se vedení ujala děvčata ze sdružení Leťánek. Děti jim
měly povědět básničku, za kterou dostaly sladkou odměnu. Poté se vyhodnocoval nejhezčí drak a na
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závěr se tancovalo. Všechny děti byly odměněny lízátkem, protože se zúčastnily i za tak nepříznivého
počasí, které v tento den panovalo.

Na závěr chci poděkovat za celý Obecní úřad Mořinka právě Občanskému sdružení Leťánek za
naši první spolupráci. Už nyní se těším na další společnou akci. Nejbližší akce, kterou bude pořádat
Obecní úřad Mořinka je Mikulášská zábava dne 5. 12. 2009. Pro děti se bude konat od 16.00 hodin a
pro dospělé od 20.00 hodin v Hostinci u Barchánků. Všichni jste srdečně zváni.
Kateřina Smoterová
__________________________________________________________________________________

Lékařská služba Řevnice
První pomoc je k dispozici v Řevnicích v ulici Mařákova 1080. Provozní doba je od pondělí do pátku od
19.00 hodin do 7.00 hodin. V sobotu, neděli a ves svátky nepřetržitě. Telefon 257 721 777, sms pro
neslyšící 602 333 737.

Telefonické centrum záchranky
Od 14. září mohou obyvatelé Berounska využívat služeb telefonického centra záchranné
služby. Dovolají se do něj z čísla 800 888 155 nebo sem budou přepojeni z linky 155. Pokud dispečer
vyhodnotí, že hovor není určen pro záchranku, ale jedná se o otázky zdravotnického či
psychosociálního charakteru, volajícího přepojí.
Uleví se tak nejen provozu operačních středisek, kde operátoři často řeší telefonáty
s psychosociální urgencí, jež nevyžadují výjezd záchranných složek. Operátoři na lince 155, kteří
řešením takových hovorů stráví až 30 % času, se na čísle 800 888 155 stanou pro volající rádci i
oporou v těžkých situacích. Centrum lze kontaktovat i emailem: call@zachranka.cz.

