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OPUSTILI NÁS …
Pan Josef Barchánek , dne 17. 4. 2009
Pan Jiří Šinor dne 30. 5. 2009
Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak velkou ránu.
I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává.
Za celý Obecní úřad Mořinka vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Starostka Kateřina Smoterová

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem ve
Zdicích zavádí od 1.dubna 2009 novou službu pro seniory, jedná se o pobytovou odlehčovací
službu (dříve tzv. přechodný pobyt). Posláním při poskytování odlehčovací služby je poskytnutí
potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným převzetím péče o seniory jim chceme
umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (např. dovolená,
lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici apod.)
V příloze minulého Kurýra jste nalezli leták s podrobnými informacemi k této službě. Zde
uvádíme ještě jednou kontakt na tuto službu:
Pí.Vilhánová, tel: 311 690 274, e-mail: silhanova.zdenka@seniori-zdice.cz
Webové stránky : www.seniori-zdice.cz

OMLUVA ŠÉFREDAKTORA KURÝRA
Šéfredaktor Mořinského Kurýra Karel Fous se tímto omlouvá
paní M.Mrvíkové za to, že bez jejího vědomí umístil pod její článek
v minulém čísle Kurýra o návštěvě Mons. Karla Herbsta internetový
odkaz na webové stránky s informacemi o tomto významném
církevním hodnostáři.

Rodinné centrum Leťánek
Zdá se vám, že už je to doma s dětmi k nevydržení, pořád něco potřebují, neustále
zkouší, jak odolný je váš nervový systém, zátěžové testy jsou čím dál náročnější a dětská
fantazie převrací celý byt naruby?
Máme pro vás návrh – zabavte je a sobě dopřejte čas, který můžete aktivně strávit mezi
podobně šťastně “postiženými“ rodiči a prarodiči, přijďte mezi nás, děti se vyřádí a doma
zůstane uklizeno!

Už 20.září 2009 zahajujeme provoz rodinného centra Leťánek.
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Proč rodinného a proč centra?
Protože se u nás můžou sejít maminky a tátové, babičky a dědové se svými
ratolestmi. Najdete zde pravidelné kurzy (říkanky a cvičení pro kojence a batolata, tvořivé
dílny, dramatický kroužek, jóga pro děti, zpívání, tanečky). Chybět nebudou ani kurzy pro
dospělé (hra na klavír, kresba a malba s ak. malířkou, keramika, cvičení před a po porodu
s certifikovanou dulou, jóga,) a zajímavé přednášky na téma výchovy, psychologie dětí i
dospělých, zdravé výživy, apod. Pro starší děti budou připraveny i kurzy bez přítomnosti
rodičů.
Neboli - děti vám pohlídáme a vy si odpočiňte, a třeba se vzdělávejte! K dispozici bude volně
přístupná herna s možností občerstvení.
A proč Leťánek?
Chtěli jsme, aby z názvu bylo patrné, že nás najdete v Letech. A to v sále U Kafků
(V Chaloupkách 36), který opět ožije pořádáním pravidelných setkání lidí všech věkových
kategorií.
Přijďte se podívat na naše kurzy či si jen zpestřete procházku návštěvou herny. Je to
ideální příležitost,
jak se seznámit
s jinými rodiči a
dětmi, a zároveň
se i naučit něco
nového, a hlavně –
čas
trávit
smysluplně.
Nebo naopak –
budete-li mít chuť
přispět
svými
nápady,
dovednostmi,
materiálně
(vybavení herny) či
finančně,
kontaktujte
nás
také. Vaše pomoc
bude velmi vítána. Více informací o aktuálních nabídkách najdete na www.letanek.cz.
Těšíme se na vás!

Občanské sdružení RC Leťánek Vás tímto srdečně zve na oficiální otevření
centra v neděli 20.9. 2009. V sále u Kafků a nedaleké Sokolovně zažijete 1.
Leťánkovu Olympiádu – přijďte si zasportovat, vyrobit pěkný dárek, poznat
ostatní rodičee a seznámit se s našimi zkušenými lektory. Večer si pak můžete
vybít přebytečnou energii na rockovém koncertu kapely 80:20 v sále u Kafků!
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, nebo 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 .V obci Mořinka k rukám starostky Kateřiny Smoterové
k.jungmanova@seznam.cz

