Mouřínovský zpravodaj

Vydává obec Mouřínov

3/2022

•

Ročník I

•

3/2022

•

Zdarma

Vážení spoluobčané,
opět se vám dostává do rukou Mouřínovský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o tom, co se v naší
obci událo a co se připravuje. Po covidovém období se opět začaly pořádat různé společenské a sportovní akce, které
vám mimo jiné v krátkosti uvnitř čísla také představíme.
Tento zpravodaj se budeme snažit udržet při životě co nejdéle, a konat vše, aby se zpravodaj stal nedílnou součástí
kultury naší obce. Snad si najdete chvilku času a s pomocí zpravodaje se ohlédnete za současným děním v naší obci.
V čase distribuce tohoto čísla zpravodaje však začíná doba dovolených, tak mi prosím dovolte za obecní úřad popřát
KRÁSNÉ LÉTO.
Vladislav Horák, starosta obce
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
stále bychom rádi od Vás zaznamenali více příspěvků o tom, co vás zajímá, co se vám líbí nebo naopak, co vám vadí.
Své postřehy, náměty a články můžete zpracovat sami a zaslat na mail: mourinovskyzpravodaj@seznam.cz nebo odevzdat na obecním úřadě, či vhodit do poštovní schránky. Pokud se na to necítíte, můžete oslovit členy redakční rady a
ti vám příspěvek pomůžou zpracovat. Můžete i do společenské rubriky přispět svým blahopřáním k různým výročím,
či vzpomínkou na své blízké. V tomto případě s ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas se zveřejněním
osobních údajů v místním periodiku.
Děkuji autorům článků za jejich příspěvky, protože bez nich by zpravodaji chyběla pestrost a šíře informací. Přeji Vám
příjemné čtení a těšíme se na spolupráci s kýmkoli z Vás.
Za redakci Ing. Michaela Štecová
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Informace pro občany
Úřední hodiny

Kontakt

pondělí 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Tel: 517 380 733
středa 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Email: starosta@mourinov.cz, ucetni@mourinov.cz
V neúřední dny lze sjednat jednání po předchozí domluvě.
Webové stránky
Na webových stránkách obce www.mourinov.cz naleznete základní informace o obci, veškeré vyhlášky,
směrnice obce a informace o hospodaření obce (závěrečné účty, rozpočty). Objevíte zde i přístup na elektronickou úřední desku a odkazy na místní organizace
v obci.

Facebook
Oficiální stránky „Úřad Mouřínov“ informují své občany
a návštěvníky o kulturním a společenském dění. Zabývají se obecními záležitostmi a projekty. Upozorňují na
nejrůznější problémy, informují o nových vyhláškách,
změnách apod.

Místní poplatky
Stočné
• Dle jednotlivých smluv s občany.
• Cena poplatku činí na 1 obyvatele s trvalým pobytem 1408 Kč s DPH/rok.
• Cena poplatku činí pro vlastníka nemovitosti bez
trvalého pobytu 1408 Kč s DPH/rok.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
• Sazba poplatku činí na 1 obyvatele s trvalým pobytem 500,- Kč /rok.
• Sazba poplatku činí pro vlastníka nemovitosti bez
trvalého pobytu 500,- Kč/rok.
Platba poplatků

Poplatek za stočné bude možné po doručení faktury zaplatit jak v hotovosti na pokladně obce, tak i bankovním převodem na účet obce č. 27-3923640237/0100.

Poplatky za systém odpadového hospodářství bude
možné přijít zaplatit od března v úřední dny na pokladnu obce.

Svoz biologického odpadu
Svoz zajišťují pracovníci obecního úřadu. Svoz bude
probíhat od začátku měsíce března do konce listopadu.

Četnost svozů komunálního odpadu
Svoz KO bude probíhat celoročně, jak jste zvyklý, 1x za
týden, a to v úterý. Prosím využijte možnosti třídění
odpadu z domácností na plasty, papír, sklo atd.

Sběrný dvůr Bučovice, Hájecká 1108:
Občané naší obce, díky uzavřené smlouvě o využívání • elektrozařízení (televize, rádia, přehrávače, počítače, tissběrných dvorů provozovaných společností RESPONO, kárny, pračky, ledničky, mrazničky, mikrovlnné trouby
mohou po předložení občanského průkazu odevzdat zde atd.)
většinu materiálů zdarma.
• nebezpečné odpady (plechovky od barev, barvy, lepidla,
rozpouštědla, motorové a fritovací oleje, olejové filtry,
Zdarma je možné odevzdat
mastné hadry, pesticidy, léky…)
• biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zahrad, odpad • objemné odpady (koberce, matrace, nábytek apod.)
ze zeleně atd.)
(pokračování str.3)
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• využitelné odpady (sběrový papír, PET láhve, sklo, nápo- a stavební materiály s obsahem azbestu, sanitární zaříjové kartony, kovové obaly od potravin, hliníkové ple- zení, dveře, zárubně, okna, bytová jádra, stavební polystyren apod.)
chovky, železo apod.)
• obalový polystyren
• pneumatiky
Provozní doba:
Za úplatu je možné odevzdat
•

Pondělí: 13:00 – 18:00
Středa: 13:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00

stavební a demoliční odpady (cihly, keramika, izolační

Místní knihovna
Obecní knihovna v Mouřínově je umístěna v nových zre- Poplatky:
konstruovaných prostorách budovy ZŠ Mouřínov. KniDěti do 15 let
hovna je otevřena každou středu od 18:00 do 20:00 hod.
Dospělí
Byla provedena digitalizace knihovny, katalog knih si můSenioři od 70 let
žete prohlédnout: https://www.library.sk/arl-vy/

10 Kč / rok
20 Kč / rok
zdarma

Služby poskytované obcí Mouřínov
Pronájem, služba nebo zápůjčka (viz ceník) se objednává zajistit. Služby se hradí na pokladně obecního úřadu,
v kanceláři OÚ Mouřínov s dostatečným předstihem, aby v první pracovní den po provedení služby, případně v jibylo možné prostory, stroje a zařízení na uvedený termín ném dohodnutém termínu.
Ceník služeb
Služby

Cena bez DPH

Cena s DPH

Pronájem kulturního sálu
• Bez otopu
o

Bez kuchyňky

300,-

363,-

o

S kuchyňkou

500,-

605,-

• S otopem
o

Bez kuchyňky

1000,-

1210,-

o

S kuchyňkou

1500,-

1815,-

zdarma

zdarma

200,-

242,-

Přistavení a vývoz kontejneru a vlečky na suť
(1 tuna = 484 Kč)
Štěpkovač, obsluha

800,1 200,300,-/hod

968,1452,363,-/hod

Práce s křovinořezem

300,-/hod

363,-/hod

Traktor s vlekem a obsluhou

300,-/hod

363,-/hod

Traktor bez vleku s obsluhou

200,-/hod

242,-/hod

Dovoz materiálu traktorem do 10 km

200,-/hod

242,-/hod

Traktor orba, polní práce

400,-/hod

484,-/hod

Řezání motorovou pilou

300,-/hod

363,-/hod

Prodej palivového dříví

500,-/m3

605,-/m3

Přistavení kontejneru na biologický odpad
Přistavení kontejneru na zeminu a vývoz kontejneru

Výše úhrady uvedené v ceníku může být v ojedinělých případech stanovena smluvně nebo poměrnou částí za dobu
činnosti.
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD
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Bilance uplynulých čtyř let
S končícím volebním období je namístě se ohlédnout a vyhodnotit činnosti a projekty, které jsme plánovali k rozvoji
obce.
Poskytnuté dotace

329 774,-Kč na veřejně prospěšné
V roce 2018 a 2019 obec poskytla do- práce.
tace Tělovýchovné jednotě Mouřínov V roce 2019 obec přijala dotaci na
ve výši 15 000,- Kč, Futsalu Mouřínov volby do Evropského parlamentu ve
v částce 10 000,- Kč a Honebnímu spo- výši 29 000,- Kč. Nevyčerpaná dotace
lečenstvu Šéva-Mouřínov ve výši ve výši 11 244,- Kč byla vrácena
10 000,- Kč. V následujících letech v rámci finančního vypořádání v roce
(2020 až 2022) byly poskytovány kaž- 2020.
doročně dotace SDH Mouřínov
v částce 15 000,- Kč, Honebnímu spo- Z jihomoravského kraje byla přijata
lečenstvu Šéva-Mouřínov ve výši neinvestiční dotace ve výši 140 000,10 000,- Kč, Tělovýchovné jednotě Kč na odbahnění Mouřínovského poMouřínov v částce 20 000,- Kč a Fut- toka v rámci dotačního programu
salu Mouřínov v 10 000,- Kč. Mateřské „Podpora boje proti suchu, zadržení
škole obec v roce 2021 věnovala fi- vody v krajině a následná péče o zeleň
nanční příspěvek na opravy zahrádky, na území Jihomoravského kraje v roce
chodníku a na pořízení nového kotle 2019.“ Obec se podílela částkou
189 120,- Kč. Celkem akce byla ve výši
pro budovu bývalé ZŠ.
329 120,- Kč. Finanční vypořádání
Přijaté dotace
bylo provedeno v roce 2020.
V roce 2018 byla přijata dotace na
Opět byla z Úřadu práce Vyškov povolby Prezidenta České republiky ve
skytnuta Obci Mouřínov dotace ve
výši 26 237,- Kč. Nevyčerpaná dotace
výši 75 000,- Kč na veřejně prospěšné
ve výši 4 639,- Kč byla vrácena v rámci
práce.
finančního vypořádání v roce 2019.
Na volby do Zastupitelstva obce byla V tomto roce se pokračovalo s realipřijata dotace ve výši 30 000,-Kč. Ne- zací nástavby 2.NP v rámci MŠ Mouřívyčerpaná dotace ve výši 7 109,- Kč nov, s úpravou venkovního prostranbyla taktéž vrácena v rámci finančního ství, zajištění bezbariérového pohybu
vypořádání v roce 2019. Z rozpočtu v budově, a především rozšíření kapaobce Mouřínov byla realizována ná- city na 36 dětí. Stávající kapacita MŠ
stavba Mateřské školky ve výši byla nedostačující, a proto bylo více
10 587 791,08 Kč. Na akci byla přislí- než žádoucí její rozšíření, a potažmo
bena dotace z fondů Evropské unie ve uspokojení poptávky rodičů po umísvýši 8 089 082, 10 Kč, která měla být tění jejich dětí do tohoto školského
profinancována v roce 2019. Z jiho- zařízení. Na akci byla přijata dotace
moravského kraje byla přijata dotace 7 799 246,36 Kč.
na výměnu veřejného osvětlení
V roce 2020 byl přijat doplatek dotace
v rámci dotačního programu poskytoz Úřadu práce na veřejné práce ve výši
vatele Dotační titul 4 název akce: „Vý15 000,- Kč a také doplatek pro Mateřměna veřejného osvětlení v obci
skou školu z prostředků EU a národMouřínov“ ve výši 250 000 Kč. Obec
ních zdrojů v souhrnné výši 228 804,se podílela částkou 257 925,- Kč. CelKč.
kem akce vyšla na částku 507 925,- Kč.
Z úřadu práce Vyškov byla Obci Mou- Také se konaly volby do krajských zařínov poskytnuta dotace ve výši stupitelstev a senátu, na které jsme
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přijali dotaci ze státního rozpočtu
v částce 47 000,- Kč, vyčerpali jsme
jen 40 121,- Kč a vratka ve výši 6 879
Kč byla zaslána v rámci finančního vypořádání v roce 2021.
Byl nám také zaslán jednorázový příspěvek obcím ze státního rozpočtu ve
výši 581 250,- Kč jako kompenzace za
koronavirovou epidemii.
V roce 2021 přijala obec dotace
z Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce ve výši 135 000 Kč. Byla
nám přidělena dotace ze státního rozpočtu na Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Činila 31 000,- Kč,
obec z ní vyčerpala 25 356,- Kč. Vratka
ve výši 5 644,- byla vrácena v rámci
fin. vypořádání v 2022. Také nám byl
zaslán jednorázový příspěvek obcím
ze státního rozpočtu – kompenzace
koronavirové epidemie v částce
95 386,10 Kč
Činnosti na obci
Každým rokem byly na obecních pozemcích vysázeny ovocné stromky,
které obec pořizuje ze Střílek. Během
roku byly vyčištěny svodnice na dešťovou vodu na horním konci, u myslivecké chaty a za trafostanicí. Na obci
byl zaměstnán od Úřadu práce jeden
pracovník, který spolu s obecními pracovníky zajišťoval úklid obce, opravu
chodníků, pomocné práce a péči o veřejnou zeleň v obci a v katastru obce
Mouřínov. Pracovníky také byla vyčištěna hasičská nádrž u druhého rybníka.
Obec Mouřínov v 2018 roce zakoupila
za úvěr z Komerční banky areál zemědělského družstva v obci Mouřínov za
částku 13 500 000,-Kč.
Obec prodala v roce 2019 dva byty za
celkovou částku 2 940 000, - Kč.
Pokračování str. 6
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V roce 2020 byly opraveny části místních silnic. Tato akce obec stála 1 064
866 Kč. Dále z finančních prostředků
obce bylo pořízeno materiální vybavení pro zásahovou jednotku hasičů
obce Mouřínov v celkové výši
219 223,- Kč.
V roce 2020 a 2021 jsme řešili demolici areálu zemědělského družstva,
která nás vyšla na 2 600 000,- Kč. Vše
se muselo uvést do souladu s územním plánem, proto musela proběhnout změna územního plánu č. 1.
V roce 2022 pokračujeme v práci na
projektu inženýrských sítí. V měsíci
dubnu měla být hotova dokumentace
k územnímu rozhodnutí. Zde se vyskytl menší zádrhel. Obec vlastní ČOV,
která nemá kapacitu pro další připojení staveb, proto se musí rozšířit.

3/2022
Obec v současnosti pracuje na projektu rozšíření ČOV. Pokud vše dobře
dopadne, na podzim by měla být vyřízená i dokumentace ke stavebnímu
povolení. Jakmile budeme mít schválenou dokumentaci k územnímu rozhodnutí tak bychom přikročili k prodeji pozemků.
Na základě digitalizace katastrálních
map obce v roce 2018, která odhalila
různé nesoulady ve vlastnictví pozemků obce a občanů, začaly se shromažďovat žádosti na odkup. Obec
rychle začala reagovat a na zastupitelstvu schválili 38 prodejů pozemků.
Kromě těchto velkých akcí jsme pomohli firmě E.GD s projektem na posílení elektrické energie na horním
konci, postavením nové trafostanice.
Po obci byly rozmístěny nové odpadní

koše. Byl pořízen mulčovač za traktor.
Dále byly zrekonstruovány prostory
kuchyňky a sklepu obecní hospody.
Byl opraven mostek přes potok k obchodu.
V únoru 2022 jsme získali dokumentaci stavebního povolení k odbahnění
horního rybníku. Projektovou dokumentaci vypracovala firma VZD Invest,
s.r.o. Nyní bychom se rádi ucházeli o
dotaci na revitalizaci rybníka a výstavbu vodních tůní. Celá akce dle
předběžných odhadů bude stát asi
10 000 000,- Kč.
Ing. Michaela Štecová

Co se děje v obci
Tak jako každý rok v jarních a letních
měsících naše obecní pracovníky nejvíce zaměstnává sečení travnatých
ploch obce. I když máme od loňského
roku koupen mulčovač trávy za traktor, pomůže to jen v extravilánu obce.
Uvnitř obce a v nepřístupném terénu
se to musí pokosit křovinořezem.
Ještě loni byl u obce z Úřadu práce zaměstnán pan Venera. Tudíž byly na
obci tři pracovníci. Letošní podmínky
Úřadu práce nám nedovolili někoho
vzít, a proto musíme údržbu zvládnout ve dvou zaměstnancích. Je vidět,
že ten jeden člověk chybí a určitě to
budeme muset příští rok vyřešit.
Loni v Mouřínovském potoku při prameni na vrchním konci došlo k vyvalení celé stěny od silnice. Museli jsme
to řešit tak, aby nedošlo k dalším škodám. Pan Marek Bartoš a naši dva
pracovníci pan Kaláb Petr a pan Jiří
Skřivánek odvedli podle mě dobrou
práci a výsledné dílo vypadá moc
hezky. Viz. přiložená fotografie.

V únoru ukončila paní Stehlíková pro- Na venkovní zeď obecního úřadu přinájem hospody a hospoda je od té byly nové venkovní digitální hodiny,
doby pod obcí. Proto tam začala re- které ukazují čas, teplotu a datum.
konstrukce, aby celé zařízení mohlo
být pronajímáno na různé společenské a kulturní akce. V kuchyňce byla
vyměněna elektřina a bude dodělána
nová kuchyňská linka se spotřebiči.
V hospodě bude nově vymalováno vyměněn kazetový strop a udělána nová
podlaha.

Pokračování str.7
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Jak jste si mohli všimnout, tak obec
byla napojena na kamerový systém se
záznamem. Je to primárně určeno pro
zabezpečení obecního majetku a bezpečnosti občanů obce.
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Spíše to vypadá, že výstavbu budeme
muset z větší části nebo celou pokrýt
S firmou Trasig je domluveno umís- z vlastních prostředků. Ale vše záleží
tění zpomalovacích prahů na obec- na tom, jak se budou do budoucna
ních komunikacích.
prodávat pozemky na statku a jaké
Pokračují projektové práce na lokalitě tam budou podmínky.
statek. Největší zdržení nastane kvůli To je asi v krátkosti vše a další infornutnému rozšířením kapacity čistírny mace zase v příštím zpravodaji.
odpadních vod. Máme na stole už stuVladislav Horák, starosta
dii proveditelnosti, která počítá s rozšířením kapacity o 150–200 obyvatel.
Mělo by to pokrýt celou lokalitu i výstavbu v obci. Rozšíření ČOV bude dle
odhadů stát asi deset milionů korun.

Co se chystá?

Zprávy v kostce z veřejných zasedání
Dne 9.6.2022 proběhlo 2 veřejné zasedání. Zastupitelstvo obce projednalo v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem
128/2000 Sb., o obcích Závěrečný
účet Obce za rok 2021 a účetní závěrku sestavenou k 31.12.2021. Výsledkem hospodaření obce za rok
2021 je přebytek s hodnotou téměř
621 tis. Kč. Obec hospodařila v roce
2021 s příjmy 11 059 682,95 Kč a výdaji 10 438 760, 11 Kč. Přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021 bylo
provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou společností Audit
Brno s.r.o. dne 23. 5. 2021 v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané v listopadu 2021. Závěr
zprávy o provedeném přezkoumání
hospodaření zní: „ Na základě námi
provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Obce Mouřínov
jsme nezjistili žádnou skutečnost,

která by nás vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými…“ dále
uvedeno vyjádření ohledně chyb a
nedostatků a upozornění na případná
rizika „ Při přezkoumání hospodaření
územního celku Obce Mouřínov za
rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a
nedostatky a nezjistili jsme významná
rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti.“ K účetní závěrce předložil starosta rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohy, roční
zprávy o provedení finanční kontroly,
zprávy veřejnoprávní kontroly, zprávu
o přezkumu hospodaření obce a inventarizační zprávu. Závěrečný účet i
účetní závěrku schválili bez výhrad.

2 825 279,92 Kč a s výnosy ve výši
2 876 249,53 Kč. Zlepšený výsledek
hospodaření ve výši 53 937,61 Kč se
převede do rezervního fondu.

Dále zastupitelstvo souhlasilo s účetní
závěrkou Mateřské školy Mouřínov za
rok 2021 a schválilo výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ
Mouřínov. Mateřská školka hospodařila v roce 2021 s náklady ve výši

Na veřejném zasedání nebyly žádné
dotazy, ani připomínky.
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Zastupitelstvo schválilo dohodu o mimosoudním vypořádání sporu. Jedná
se o dohodu mezi bývalou účetní a
obcí Mouřínov.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.2/2022, které
vzalo na vědomí.
Nakonec zastupitelstvo projednalo
a schválilo
smlouvu
č.
PR014330069382/003-ADS o zřízení
věcného břemene. Jedná se o
smlouvu mezi obcí Mouřínov a firmou
EG. D, která bude na pozemku obce
parc. čísla 2043/79 a 2450/46 realizovat stavbu s názvem Mouřínov, příp.
NN Antalík.

Je velká škoda, že zájem o obecní dění
upadá.
Ing. Michaela Štecová
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Novinky v Obecní knihovně
Milí občané a věrní čtenáři, doplnili jsme pro Vás náš knižní fond o novinku Napsáno krví. Kniha nedočkavě vyhlíží své
první čtenáře. Přijďte k nám a vyberte si tu pravou srdcovku pro vás.

Napsáno krví Chris Carter
Když si napíše vaše jméno, je to rozsudek smrti…
Los Angeles, 5. prosince. Přesně tři týdny do Vánoc. Angela Woodová, mistryně kapsářského řemesla, pro dnešek právě skončila – šest set osmdesát sedm dolarů – to není špatný výdělek za necelých patnáct minut práce. Oslavuje úspěšný den koktejlem, a přitom její pozornost upoutá jeden
z návštěvníků baru, který se chová hrubě k nějakému starci. Angela se rozhodne dát mu ponaučení
a ukradne mu na první pohled drahou koženou tašku. Uvnitř nejsou peníze ani laptop, nic cenného
– aspoň ne pro Angelu. Jen černá knížka vázaná v kůži, překvapivě těžká. Zvědavost zvítězí a v pohodlí svého bytu Angela rychle prolistuje kořist. A tehdy začne nejhorší noční můra jejího života.
Není to totiž obyčejná knížka – její obsah předčí i tu nejzvrácenější představivost.
Napsáno krví je jedenáctým románem série o detektivech Robertovi Hunterovi a Carlosi Garciovi.
Renata Goliášová, knihovnice

Z mateřské školy
Výlet do ZOO
Dne 8. června jsme se předem objednaným autobusem vydali na výlet
do Brna a navštívili v Bystrci zoologickou zahradu. Ještě před nastoupením do autobusu každý z nás dostal na hlavu oranžovou kšiltovku,
abychom se mezi ostatními návštěvníky ZOO lépe poznali a žádný
z naší skupinky se jen tak nemohl někam zatoulat. Za okny autobusu
jsme cestou pozorovali okolí – většinu z nás zaujaly především stavební
stroje na některých úsecích dálnice, tramvaje jedoucí ať už souběžně
s námi nebo do protisměru a opravdovým zážitkem pro nás všechny
byla jízda tunelem a světlo na jeho konci.
Vystoupili jsme v Bystrci na parkovišti u ZOO. Každý z nás si na zádech
nesl hrdě svůj vlastní batůžek s pitím, nějakou tou dobrůtkou, pláštěnkou pro případ deště a drobným kapesným. Po zakoupení vstupenek,
ještě před prohlídkou, jsme se museli posilnit pořádnou svačinou, kterou jsme si ze školky přivezli s sebou. Těšili jsme se na zvířata, a především na vláček, proto naše kroky směřovaly hned k jeho nástupišti. Už
při čekání na jeho příjezd jsme koukli do batůžku, co nám do něj maminka schovala dobrého a opět, alespoň lehce, se občerstvili pamlsky.
Vláček nás vyvezl až na kopec, aby se naše nožky neunavily ještě dříve,
než potkáme nějaké to zvířátko. Konečná, vystupujeme! Prohlížíme sochy dinosaurů, cestou z kopečku nás vítá páv a chlubí se v plné svojí
kráse rozevřeným ocasem. V tropickém království obdivujeme hady,
ještěry, velké ryby a želvy. Cestou zdravíme velbloudy, žirafy, zebry,
opičky, klokany, surikaty a mnoho jiných zvířat. Oči jsme mohli nechat na gepardovi, který si právě pochutnával na své
kořisti, a přitom na nás i vrčel. Mimo jiné nás nadchnul i vystavený vojenský džíp, který jsme mohli prošmejdit, zatočit
si volantem a v klidu nás nenechal ani kanystr na pohonné hmoty.
Závěrem prohlídky ZOO jsme si na památku z výletu mohli u stánku za svoje kapesné zakoupit malý suvenýr, který nám
dělal společnost na zpáteční cestě autobusem.
Někteří jsme cestovali poprvé bez rodičů, všichni jsme byli poslušní a spokojení. Výlet se nám vydařil i díky příjemnému
počasí – bez dešťových kapek a horkých slunečních paprsků. Přijeli jsme unavení, ale zato plní nových zážitků.
Jitka Vintrová, DiS., MŠ Mouřínov
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Pamětní list pro Zásahovou jednotku SDH Mouřínov
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Ukliďme Mouřínov 2022
V sobotu 2. dubna se parta Mouřínováků zapojila do celostátní akce “Ukliďme Česko”. Během dopoledne bylo sebráno 18 velkých pytlů odpadků kolem silnice do Bučovic a
po cestě k rybníkům. Organizaci akce zajistil SDH Mouřínov.
Na závěr účastníci akce odpočinuli při opékání špekáčků.
Děkujeme všem účastníkům. V neposlední řadě také patří
dík všem přispěvatelům, bez nichž by se akce nemohla nikdy uskutečnit. Konkrétně za: 19 skleněných lahví Fernet
Stock, jiné skleněné lahve v menším množství, nepřeberné
množství plastových obalů a PET lahví, krabičky od cigaret
a mnoho dalšího…
Účastníci akce Ukliďme Česko / Stanislav Kutáček
Reprezentovali jsme Mouřínov v Kozlanech
Mouřínovské družstvo sboru dobrovolných hasičů se dne
23. dubna zúčastnilo tradiční soutěže v Kozlanech v požárním útoku se stříkačkami PS8. Předvedli jsme sehraný útok,
ovšem naše stará "pé-es osmička" trochu zazlobila, takže
čas nakonec stačil na páté místo. Bez ohledu na výsledek
šlo o přátelské setkání hasičů bučovského okrsku, opakované nyní po dvouleté přestávce.
Do Kozlan jsme zavítali v červnu ještě jednou při příležitosti
oslav 120 výročí založení tamního sboru dobrovolných
hasičů, oslav 670 let první písemné zmínky o obci Kozlany a
sjezdu Kozlanských rodáků. V pátek 17. června se zástupci
SDH Mouřínov Stanislav Kutáček a Petr Poláček zúčastnili
slavnostní schůze kozlanského sboru. Druhý den, v sobotu
18. června se družstvo SDH Mouřínov zúčastnilo soutěže v
požárním útoku se stříkačkou PS8 "O pohár starosty" Členové SDH Mouřínov s Danielem Hůlkou a mouřínovskou koňmi taženou stříkačkou / Stanislav Kutáček
Kozlan. Družstvo Mouřínova se umístilo na 6. místě.
V odpoledních hodinách proběhly ukázky historické i moderní hasičské techniky. Mouřínovští hasiči předvedli exhibiční
zásah s historickou koněspřežnou stříkačkou v dobových kostýmech. Pár tažných koní s kočím laskavě zapůjčil pan
Mlčoušek z Nemochovic.
Během odpoledne vystoupil zpěvák Daniel Hůlka se svým souborem. Odehráli o odzpívali řadu známých muzikálových
písní.

Aktuality
V uplynulém období jsme v našich řadách uvítali tři nové členky.
16.7. připravujeme cyklovýlet pro děti.
V jednání je výlet a přespání pod stanem pro mladé hasiče a hravé odpoledne na konci
prázdnin.
Žádáme o dotaci na podzimní výsadbu třešní do aleje na bučovické cestě. Pokud s žádostí o dotaci uspějeme, dosadíme do aleje ke stovce nových třešní!
SDH Mouřínov má své pravidelné schůze každý poslední pátek v měsíci, v době letního
času od 20 hodin v hasičské zbrojnici.
O naší činnosti pravidelně informujeme na našich facebookových stránkách – sledujte
nás! (QR kód)
Stanislav Kutáček, starosta SDH Mouřínov
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Mladí hasiči zúročili tréninky požárního útoku na soutěžích
Duben a květen byl pro Mladé hasiče při SDH Mouřínov ve znamení intenzívního tréninku
požárního útoku družstev mladších a starších žáků. Hned jak počasí dovolilo, trénovali jsme
útok na hřišti naostro s vodou. Tréninky probíhaly ve čtvrtek v podvečer a v neděli ráno po
dobu 5 týdnů. Postupně se obě dětská družstva naučila potřebné dovednosti. Hra plamen
probíhá celoročně a skládá se z řady disciplín. Královskou disciplínou je požární útok, který
naši mladí hasiči poprvé předvedli na soutěži v Lulči dne 15. května spolu s dalšími štafetami.
Celkové umístění v okresním kole Hry Plamen ročníku 2021/22 je ke shlédnutí na odkaze
http://oorm-vyskov.tode.cz/lulec-jarni-kolo-hry-plamen/.
Družstvo mladších žáků soutěžilo ve složení Julie Blažková, Filip Hromada, Kuba Rybanský, Matyáš Kos, Valča Ledabylová, Bětka Zdráhalová a Matyáš Nevrlý.
Ve starších žácích soutěžili Vojta Poláček, Tomáš Havránek, Michal Poláček, Míša Vykoukalová, Adam Rotrekl, David
Hromada a Filip Nevrlý.
První vystoupení ve hře plamen je sice ve znamení nízkých pozic ve výsledkových listinách,
nicméně jedná se o významnou zkušenost. Na dalších závodech 28.5 v Dražovicích si vedli
mladí závodníci podstatně lépe, mladší žáci skončili na 12. místě, starší pak na místě 11. Kompletní výsledky jsou k dispozici na odkaze http://oorm-vyskov.tode.cz/drazovice/.
Sestavy mouřínovských družstev pro požární útok byly následující:
Mladší žáci – Julie Blažková, Filip Hromada, Kuba Rybanský, Valča Ledabylová, Bětka Zdráhalová a Matyáš Nevrlý a Tonda Rotrekl.
Starší žáci – Tomáš Havránek, Michal Poláček, Míša Vykoukalová, Adam Rotrekl, David Hromada a Filip Nevrlý.

Obrovské díky patří všem členům SDH Mouřínov a rodičům, kteří pomáhali zajišťovat podporu tréninků mladých
hasičů, dopravu a zázemí na závodech.
Mladí hasiči se pravidelně scházejí
každý čtvrtek v 17 hodin v hasičské
zbrojnici. Pod vedením Bohumila
Klímy a Petra Poláčka podnikají různé
zajímavé aktivity a hry a trénují soutěžní disciplíny a související dovednosti. Kroužek mladých hasičů bude
mít nyní prázdninovou přestávku a po
prázdninách hurá do dalších výzev a
zábavy!

Ze soutěže Mladých hasičů v Lulči

Trénink Mladých hasičů na hřišti v Mouřínově

Stanislav Kutáček, starosta SDH Mouřínov
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Okénko z kroniky
První zmínka o obci a její majitelé
Začínáme výpisem z obecní kroniky,
jak události zaznamenal druhý kronikář Rudolf Hemza, řídící učitel v Mouřínově, který byl usnesením obecního
zastupitelstva v lednu 1924 ustanoven. K založení vlastní kroniky obecní
došlo opožděně protože panovalo mínění, že kronika školní může nahrazovati a býti vedena jako kronika obecní.
Tak činil prvně jmenovaný kronikář
obecní řídící učitel Antonín Kudrman.
Jméno obce je z osobního jména
Muřín (Mouřín). Z toho vzniklo Muřínov, později Mouřínov. Obec Mouřínov není asi staroslovanskou obcí, jak
její jméno i ulicovitý tvar nasvědčují.
První zmínky o Mouřínovu jsou z roku
1380. Tehdy náležela vesnice panu Petrovi ze Šternberka, po jeho smrti zdědil Mouřínov Petr z Kravař na
Plumlově. Ale již roku 1398 prodal jej
tento i se dvorem Peškovi Kropáči ze
Studence, který rok poté přenechává
Mouřínov Janu ze Ptení. R. 1406 drží

vesnici Jan z Miličína. R. 1448 postoupil Vilém z Múřínova svůj podíl na této
vesnici bratru Ctiborovi z Miličína, po
jehož smrti věřitelé postoupili dva díly
vesnice Jindřichovi z Mezilesí. Třetí díl
vesnice náležel Přibíkovi z Miličína. R.
1481 jmenuje se zde pánem Václav
z Mezilesí. V témže čase zemský hejtman Ctibor z Cimburka postoupil
místní patronát Jindřichu z Doubravice. Z toho je patrno, že v r. 1481 má
vesnice svoji faru a že obec náleží
dvěma pánům. Po smrti Václava z Mezilesí zdědili statek jeho synové Jan,
Jindřich, Petr, Bernard, kteří se do r.
1531 uvádějí jako majitelé celé vesnice. Jiný Václav Múřinovský z Mezilesí (asi vnuk prvého Václava) prodal
dědinu i s tvrzí okolo r. 1560 Vavřinci
z Popůvek. Další majetníci byli Anna
Heroltka z Popůvek, Všebor Pražma
z Bílkova, Anna Kralická z Kralic, Jiří
Karský z Karsu, Eva Martínková z Rozseče. Roku 1612 prodal osadu, tvrz,
dvůr, mlýn a vše ostatní Petr Stražovský ze Zástřizel, který vesnici vlastnil

od r. 1601, Oldřichovi z Kounic za
2 000 zl. mor. Poněvadž Oldřich Kounic byl již dříve pánem městečka a hradu Ždánic, dostal se Mouřínov pod panství Ždánské, při kterém
setrvává až do vykoupení z roboty do
r. 1848. Jakási památka na toto spojení je zachována až podnes (r. 1925).
Pro úroky z kontribučenského fondu,
který vznikl prodáním obilí z obecních
sýpek zřízených za Josefa I., chodí občané zdejší do Ždánic. Syn Oldřicha
z Kounic Karel zúčastnil se povstání
proti císaři Ferdinandu II. Za trest mu
byly odejmuty statky a Mouřínov dostává se v držení Max. z Lichtenštejna,
který již v roce 1602 byl pánem Bučovic. Od toho roku byly majetkem rodu
Lichtenštejnského. Když byly rozdělovány země na politické okresy, připadl
Mouřínov okresu Ždánskému v hejtmanství Kyjovském a r. 1877 byl přidělen soudnímu okresu Bučovskému.
(kronika 1925-1985)

Lidové setkání u Zlatého jelena
Po dvouleté pauze se U Zlatého jelena
v neděli 8.5.2022 od 10:00 hodin sešly
opět stovky lidí, kteří si připomněli památku našich osvoboditelů – konec II.
světové války. V duchu jsme byli s
dětmi z Lidic nebo Ležáků, s každou
rodinou, která přišla o svoji maminku,
tátu nebo dítě. Díky každému, kdo přišel ČSR na pomoc.

Připomenout si památku Jiřího Jirovského, který zde padl, i všech ostatních obětí druhé světové války přišli
uctít i vzácní hosté, byl to kandidát na
prezidenta s podporou KSČM Josef
Skála, který zde vystoupil k 77. výročí
osvobození naší vlasti, dále místopředsedkyně KSČM Ing. Marie Pěnčíková a Lenka Ingrová, předsedkyně
KSČM Hodonín a zastupitelka.
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Bylo zde připraveno i občerstvení
(langoš, klobása na grilu, sekaná na
grilu, pivo, limo).
Díky všem, kdo tento den slavíte a nezapomínáte. Ať žije Česká republika.
Ing. Michaela Štecová
(Zdroj: https://jmkr.kscm.cz/)
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Pálení čarodějnic a stavění máje
V sobotu 30. dubna jsme ve spolupráci s agenturou BafSe připravili pro děti již tradiční „Pálení čarodějnic a stavění
máje“ na fotbalovém hřišti. Děti dorazili jako krásné i strašidelné čarodějnice, ježibaby a kouzelníci. Pro děti byl připraven zábavný program plný legrace, soutěží, her a odměn v podobě dobrot. Navečer byla slavnostně zapálena hranice.
Občerstvení bylo zajištěno. Byla zde i možnost si opéct buřty.

V předvečer tohoto krásného a prosluněného dne, postavili místní zaměstnanci obce Májku, na které pracovali, a myslím, že si zaslouží velké díky, za tvorbu a jejich čas strávený na výrobě, dle mého názoru, povedené Májky. Tímto
chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu programu pro děti i dospělé, který jsme si
dozajista všichni užili.
Vladislav Horák, starosta obce

Dětský den
Dětský den se uskutečnil v sobotu 11.6.2022 od 14 hodin. Pro děti, ale i pro rodiče, byla nachystaná soutěžní stezka
s šesti staveništi, na kterých plnily zajímavé úkoly například si vyzkoušeli střelbu vzduchovkou, vozili se po rybníce na
loďce, odemykali zámky, kdy klíče hledali v bahně. Za svoji snahu dostali spousty odměn. Po zdolání stezky mohli děti
využít skákací hrad, jízdu na čtyřkolkách, jízdy na koni a podívat se na hasičskou show. Vyvrcholením akce byla pěna,
kterou nastříkala Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů na hřiště. Děti se v ní dostatečně vyřádily. Všichni si
mohli pochutnat na popcornu, cukrové vatě.

Jsme rádi, že nám vyšlo počasí, děti byli spokojené, co víc si můžeme přát ☺. A jak to, tak bývá, hlavní bylo milé setkání
s přáteli, dobré jídlo i pití, hezké letní počasí, prostě pohodový den. Děkuji všem, kdo se na akci, jakkoliv podílel.
Vladislav Horák, starosta obce
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Tradiční setkání důchodců
Jako velice zdařilé a povedené lze hodnotit již tradiční setkání seniorů, které se uskutečnilo v sobotu 7. května 2022 v
odpoledních hodinách v obecním sále.
Po úvodním přivítání všech účastníků starostou obce panem Vladislavem Horákem následovalo zajímavé kulturní
pásmo dětí pod vedením paní Marceli Kalivodové a Jitky Vintrové. Pro zpestření byla vylosována malá tombola. Následovalo chutné občerstvení a poté již ke slovu přišla hudební skupina Sebranka, která navodila velice příjemnou atmosféru, čehož mnozí využili nejen k poslechu a zpěvu, ale i k tanci. Veliké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.

Vladislav Horák, starosta obce

Munipolis
Aktivní uživatelé služby Mobilní rozhlas informující zájemce prostřednictvím e-mailových zpráv a SMS zpráv o dění
v obci Mouřínov nebo zájemci sledující rozesílky na stránce https://mourinov.munipolis.cz/ si mohli všimnout změny
názvu Mobilního rozhlasu na Munipolis a drobných změn v designu stránek.
Pro samotné uživatele se ale prakticky nic nemění, není ani nutné měnit své nastavení.
PS: Ještě nejste zaregistrováni? Tak honem přihlaste se k odběru informací zde: https://mourinov.munipolis.cz/registrace. Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště atd.) Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu – rádi vám pomůžeme. Oficiální aplikaci naší samosprávy – Munipolis/Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store nebo
Google Play.
Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Ing. Michaela Štecová
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Volby do zastupitelstev
Volby do zastupitelstev obcí 2022 se konají 23. a 24. září 2022 Uvažujete o tom stát se zastupitelem obce? Pro bližší
informace neváhejte kontaktovat obecní úřad. Pamatujte však na to, že 19. 7. 2022 je konec lhůty pro podání kandidátních listin!
Užitečné odkazy:
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx
Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce2022.aspx
Ing. Michaela Štecová

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
KONANÉ VE DNECH 23. a 24. září 2022 (případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu 30. září a 1. října 2022)
INFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM
Volič, který se nebude v době voleb zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat také
na voličský průkaz, o který musí požádat na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu. Žádost o voličský průkaz
lze v Mouřínově podat:
• v listinné podobě osobně – Obecní úřad Mouřínov
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče zasláním prostřednictvím České pošty (ověřený podpis
žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto
institutu) na adresu Obecní úřad Mouřínov, Mouřínov 190, 685 01 Bučovice
• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: ucetni@mourinov.cz
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky ID datové schránky obce je 32dayvy
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 16. září 2022,
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů - tj. do 21. 9. 2022 do 16.00 hod. Formulář žádosti o vydání
voličského průkazu naleznete na webových stránkách obce https://www.mourinov.cz/clanky/zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu-pro-volby-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-35.html nebo si jej můžete vyzvednout na obecním úřadě. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České
republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu. Pro volby do 1/3
Senátu Parlamentu ČR se vydávají voličské průkazy nejdříve 8. září 2022. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát!
Upozornění:
PRO VOLBY DO 1/3 SENÁTU: NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ LZE HLASOVAT POUZE V RÁMCI VOLEBNÍHO OBVODU, KDE JSOU
VOLBY DO 1/3 SENÁTU VYHLÁŠENY A JEHOŽ VOLEBNÍM OBVODU JE VOLIČ PŘIHLÁŠEN K TRVALÉMU POBYTU (tj. u nás
ve volebním obvodu č. 1 Mouřínov). V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo
voleb do 1/3 Senátu, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb, každý průkaz se vydává samostatně.
Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi I. a II. kolem voleb do 1/3 Senátu je možné pouze osobně. Obecní
úřad může v této době vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do 21. září 2022
do 16.00 hod.
Ing. Michaela Štecová
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U Zlatého jelena
Žil byl ve vesnici nedaleko odtud, zvané Mouřínov, jeden sedlák, který se jmenoval Hlad. Jeho statek byl největší v okolí,
patřila mu téměř všechna pole, a dokonce i kus lesa, ve kterém se právě nacházíte. Příjmení sedláka dokonale vystihovalo jeho povahu. Hladový byl ale po penězích a majetku. Kde, koho se snažil okrást anebo alespoň ošidit.
Jeho pacholci chodili v roztrhaných hadrech a boty vůbec neznali. Sedlákovi všichni sloužili jenom za kus žvance, kterému říkal jídlo, a za nocleh v maštali u koní nebo ve světnici, kde nebylo ani okénko a spalo se na troše slámy.
Jednoho dne, bylo to zrovna koncem března, kdy se příroda začíná probouzet ze zimního spánku, přišel do vesnice
pocestný. Protože byl celý prokřehlý a nikoho v Mouřínově neznal, zabouchal na vrata statku, kde bydlel Hlad.
Sedlák jej chtěl napřed vyhnat, že prý teplo nebude rozdávat nějakým pobudům zadarmo. Pocestný byl ale chytrý
člověk, protože už kus světa v životě prošel, a tak hned sedlákovi říká, že to se rozumí, že to nechce zadarmo, že on by
taky nikomu nic nedal zadarmo, a když ho sedlák nechá ohřát, tak toho nebude litovat. Hladovi se hned zablýsklo
v očích, vidina snadného výdělku zvítězila. Pozval pocestného dál a říká si, že pokud ho ošálí, tak mu sebere alespoň
šaty a boty pro pacholky.
Když se pocestný trošku ohřál, už na něj sedlák spustil, jak se budou vyrovnávat za to ohřátí. Pocestný mu říká: „Vidím
pane sedláku, že jste velice spořivý člověk, to vás velice ctí“. Sedlák dlouho od nikoho taková slova neslyšel. Velice ho
to potěšilo a začal se pěkně nafukovat. Pocestný pokračoval: „Já vám povím, jak to svoje bohatství můžete ještě zvětšit“. Sedlák začínal být celý bez sebe, a dokonce podal pocestnému hrnek teplé vody. Ten pokračoval: „Vezmete na
Velký pátek o Velikonocích, to je za týden, všechny svoje peníze a půjdete do lesa až tam, kde jsou hranice vašich
pozemků. Na nejvyšším místě poskládáte na zemi z peněz obrázek jelena. Nesmí vám ale zůstat ani jeden groš, jinak
se kouzlo nepovede a vy své úspory ztratíte. V pravé poledne jelen vstane ze země a půjde se napást. Tam kde zahrabe
pravým předním kopytem, je zakopán poklad. Vy musíte počkat, až se jelen napase a zase si lehne, abyste ho mohl
posbírat. Nakonec vykopete poklad a bude z vás boháč“.
Když pocestný domluvil, Hlad ho vystrkoval ze dveří, že prý si tepla nabral dost, tak ať už jde. Hned začal obcházet
všechny skrýše, v nichž měl poschovávané peníze. Potom je všechny nasypal do truhly a už se nemohl dočkat Velikonoc. Na Velký pátek ráno, ještě bylo šero, se smýkal z Mouřínova směrem k lesu. Byla to pořádná fuška, protože jeho
pozemky se táhly hodně daleko a také do kopce. Když přišel na nejvyšší vrchol svých pozemků, bylo už slunce hodně
vysoko a poledne se kvapem blížilo. Rychle se dal do práce a začal skládat jelena. Když dílo dokončil, sedl si na pařez a
čekal, co se bude dít. Jelen se v poledním slunci tak blýskal, že vypadal jako ze zlata. Sedlák sedí, hledí, a protože nebyl
zvyklý těžce pracovat, tak usnul.
Najednou ho probudil strašný rámus. Začala hrozná bouřka, nebe se setmělo, hromy a blesky svištěly vzduchem, studený liják a kroupy bušily do všeho nepředstavitelnou silou. Kolem sedláka padaly stromy a vítr zvedal spadané listí.
Zvednul i poskládaného jelena, jenomže ten se nešel napást, jak mu řekl pocestný, ale vítr s ním zatočil a rozfoukal ho
do celého světa.
Sedlák, když to viděl, tak mu z toho úplně přeskočilo. Našel jej až za týden hajný, který obcházel svůj revír hned vedle.
Hlad prý seděl na pařezu a pořád blábolil něco o Zlatém jelenu. Hajný jej zavedl domů na statek, ale sedlák už se nikdy
nevzpamatoval. Pořád jen blábolil o Zlatém jelenu. Služebnictvo mu všechno uteklo, statek se rozpadnul a zůstal mu
jen hlad.
Od té doby začali lidé z okolí tomuto místu říkat U Zlatého jelena.
Zdroj: Webové stránky Ždánického lesa a Politaví
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Ptactvo Mouřínova
Zajímavým ptákem žijícím v okolí je
krkavec velký (corvus corax). Přímo
ve vesnici většinou nebývá, spíš třeba
přelétá – v okolí ho však můžete
snadno vidět – tohoto černého
krákajícího krasavce s rozpětím křídel
až
130
centimetrů
jen
tak
nepřehlédnete. Ale víte, že krkavec a
jeho nejbližší příbuzní (krkavcovití –
vrány, straky, sojky aj.) jsou spolu s
papoušky nejchytřejšími ptáky světa?
Krkavec dokáže napodobit nejrůznější
zvuky, dokonce i lidská slova.
Zajímavé je, že krkavce nebo sojku
obecnou (garrulus glandarius) uvidíte
– a hlavně uslyšíte snadno. Ne však v
období hnízdění – když sedí na vejcích
a vychovávají mláďata, žijí skrytě, aby
si jich nemohli snadno všimnout
To u vrabce polního (passer predátoři.
montanus) je prakticky nemožné
poznat samce od samičky – oba mají Ale žijí tu i vzácnější ptáci: například
čepičku na vrcholu hlavy sytě hnědou. u nás minimálně posledních pár let
hnízdí
moták
pochop
(circus
aeruginosus – někdy nazývaný také
pochop rákosní). To je dravec zhruba
velikosti káně, má ale užší a o trochu
delší křídla. Samice je většinou celá
hnědá, samec mívá světlejší hlavu a na
křídlech je nápadný široký bílý pruh –
špičky jsou naopak tmavé. Stejně jako
káně lesní (buteo buteo) loví drobné
Pak jsou tu sýkory – u nás žijí
savce v polích – většinou krouží níž a
minimálně čtyři druhy – sýkora
často se opravdu vyloženě motají. Na
koňadra (parus major), s. modřinka
rozdíl od kání na podzim odlétá:
(cyanistes caeruleus), s. babka
nejvzdálenější zimoviště jsou až v
(Poecile palustris) a s. uhelníček
tropické nebo dokonce jižní Africe.
(periparus ater) – ale koňadra je vidět
Celkový počet těchto motáků
nejčastěji.
hnízdících v ČR se odhaduje na 1500
až 2400. V Mouřínově však byl
pozorován i vzácnější moták lužní
(circus pygargus - 200–260 párů v
ČR).
V Mouřínově a blízkém okolí
(rybníky, PR Šévy...) určitě hnízdí přes
40 druhů ptáků, pravděpodobně i více
než 50. Spoustu z nich kdekdo pozná
– kdo by nepoznal vrabce? Ale už asi
méně lidí ví, jak poznat samce vrabce
domácího (passer domesticus) od
samičky – zatímco samec má šedou
„čepičku“, samička jí nemá, ale je celá
matněji zbarvená.

Další zajímavostí a novinkou je vlha
pestrá (merops apiaster). V roce 2021
v Mouřínově zahnízdilo zhruba dvacet
párů na dvou lokalitách – jednou z
nich je přírodní rezervace Šévy. Vlha

pestrá je opravdu trefné jméno: tento
pták připomíná v letu jihoamerického
papouška aru. Je velká asi jako špaček.
Břicho má zelené až tyrkysové, samci
trochu jasnější než samičky. Hrdlo má
zespodu bílé stejně jako čelo, přes oči
má černou pásku. Záda jsou žlutá až
zlatá, vsedě je však zakrývají křídla,
která jsou u těla rezavé a pak
přecházejí do zelené až modré. Na
siluetě v letu jsou nápadná
trojúhelníková křídla. Loví v letu
brouky a větší hmyz jako včely a
motýli. Hnízdí většinou v kolmých
stěnách (stejně jako jejich příbuzní
ledňáčci), nejčastěji ve starých
pískovnách,
kvůli
globálnímu
oteplování jich však přibývá od jihu
(jsou totiž kvůli své potravě vázaní na
teplo a již od konce srpna odlétají do
Afriky: vrací se k nám až v květnu) a
kolmých stěn je nedostatek, takže se
uchylují i k travnatým svahům – jako
právě u nás. Vyskytují se v otevřené
krajině s roztroušenými stromy a keři,
na kterých sedají a z nichž vylétají za
hmyzem. Na rozdíl od vlaštovek,
jiřiček atd. totiž zpravidla nejsou při
lovu většinou ve vzduchu víc než pár
minut. V současnosti jich v ČR hnízdí
jen asi 700–900 párů, jde tedy rovněž
o vzácného a chráněného ptáka.

A na závěr ještě jeden tip: pokud se
chcete podílet na sčítání druhů ptáků,
které tu žijí, zadávejte svoje
pozorování do databáze birds.cz, kam
můžete zaznamenávat jak ptačí rarity,
které uvidíte, tak i běžné druhy ptáků.

Víťa Kutáček
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Klenoty přírody Mouřínova
Na jihovýchodních svazích obce Mouřínov se před lety ještě rozkládala políčka firmy Agroklas Slavkov u Brna. Po převzetí polností firmou Rostěnice a.s. tyto políčka přestaly být obdělávány a postupně začaly zarůstat keři a stromy.
Větrem i ptáky sem byla postupně zanášeny semena rostlin a stromů. Některým se zde daří, jiným méně. Postupně
zde vznikla zajímavá botanická kolekce rostlin.
Na svých mysliveckých toulkách přírodou jsem zde narazil na některé vzácné rostliny rodu orchidejí, za kterými mnozí
z vás váží cestu do jiných chráněných oblastí. Přitom je máme u nás a ani o tom nevíme.
V přiložených snímcích je jen malý výčet těch, které jsem letos nafotil. Některé se vyskytují na stanovišti už několik let,
jiné jsem našel poprvé. Bude záležet jen na vás, jestli tyto rostliny se tady budou dále množit a rozšiřovat, nebo padnou
za oběť civilizačním změnám a působení člověka. Vlastníky těchto pozemků jsou převážně občané obce. To, jak se
svými pozemky naloží je v jejich kompetenci a nikdo jim do toho nemůže mluvit, ale pokud už se rozhodnou pozemky
v obci prodat, bylo by na zvážení, jestli je nenabídnout přednostně obci, která by pozemky zprůchodnila všem občanům
a do budoucna ve spolupráci s úřady pro životní prostředí Jihomoravského kraje zde nevytvořila nějakou ochranu přírody.
Přírodní rezervace Šévy Mouřínov je příkladem toho, že taková spolupráce je možná a funguje. Pozemky na Šévách
patří obci a myslím, že jarní procházka zde je velice krásná.
Přiložené fotografie jsem pořídil na stráních v okolí Mouřínova. Text u rostlin převzat a použit z wikipedie.

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
je vytrvalá rostlina z čeledi vstavačovitých (orchideje). V České republice patří mezi silně
ohrožené druhy rostlin a je chráněn zákonem.
Roste na mírně vlhkých přes léto vysychajících vápenitých půdách chudých na dusík.
Roste v polostinných a světlých lesích s řídkým bylinným podrostem. Nejčastěji doplňuje
podrost hercynských habrových doubrav. Na severní Moravě a v jižních Čechách se objevuje především v květnatých bučinách. V Bílých Karpatech, Slánské tabuli a Českém
středohoří roste na širokolistých suchých trávnících. K životu potřebuje existenci symbiotických hub v půdě.
Střevíčník se v Česku vyskytuje přibližně na 100 lokalitách, větší počet lokalit leží na Moravě.

Tořič včelonosný (Ophrys apifera)
synonyma: Ophrys insectifera var. andrachnites L., Ophrys chlorantha Hegetschw. et Heer,
Arachnites apifera Tod.) je vytrvalá bylina z rodu tořič (Ophrys), která v České republice
patří k chráněným druhům. Jiným českým pojmenováním je bezostrožka včelí. Jedná se o
vzácný druh, který je silně závislý na mykorhize. Jeho výskyt byl zaznamenán jen na několika lokalitách, je proto řazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny ve stejné kategorii je chráněn i zákonem.
Do roku 1950 byl tento druh uváděn pouze ze Slovenska, ale v roce 1980 byl doložen i na
území České republiky (roste jen na jižní či střední Moravě – v okolí Štramberka a Kurdějova
a v Bílých Karpatech. V Čechách byl nalezen v Českém středohoří, v podhůří Krušných hor
v Karlovarském kraji a nejnověji i v Železných horách.
Pokračování str. 20

19

Mouřínovský zpravodaj

3/2022

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
je vytrvalá středně vysoká bylina z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae).
Vemeník dvoulistý je přibližně 30–50 cm vysoká rostlina. Roste v širokém spektru různých
stanovišť, především na loukách, v křovinách, v světlých listnatých lesích a v lesních lemech, ale také na vřesovištích a v různých chudých trávnících.
V Česku je to jedna z nejhojnějších orchidejí, přesto je národním červeným seznamem hodnocena jako ohrožená a ve stejné kategorii zákonem chráněná.

Vstavač nachový (Orchis purpurea)
je vytrvalá bylina z rozsáhlého rodu vstavač (Orchis), která patří k ohroženým druhům
české přírody.
Vstavače nachové rostou od nížin po pahorkatiny ve světlých listnatých lesích nebo na
okrajích lesů či na mýtinách. Tento druh roste především ve střední Evropě, ale roste v západní (Velká Británie, Francie, Dánsko) Evropě po evropskou část Ruska. V rámci České republiky roste na lokalitách ve středních, východních a severních Čechách, hojnější je na jižní
až jihovýchodní Moravě.
Výskyt vstavače nachového se často kryje s lokalitami vstavače vojenského (Orchis militaris), se kterým se kříží. Vzniká tak celá řada kříženců a přechodných typů s plynulým přechodem mezi oběma druhy.

Vstavač vojenský (Orchis militaris)
je statná rostlina s lodyhou vysokou téměř půl metru, kvetoucí v květnu a
červnu růžově-červenými pyskatými květy seřazenými v až 20 cm dlouhém květenství. Přestože je v české přírodě považován za původní druh a patří k nejčastěji se vyskytujícím vstavačům, je rostlinou poměrně vzácnou, ohroženou vymizením a chráněnou zákonem.
V České republice roste v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a nejvíce
na jihu a jihovýchodě Moravy, poměrně častý je v Bílých Karpatech.
Kvete od května do června, květy jsou opylovány blanokřídlým nebo dvoukřídlým hmyzem. Atraktivní květy připomínají svým tvarem některým lidem postavu rozkročeného vojáka s přilbou, odtud také pochází jeho druhové jméno
"vojenský".
Variabilní druh vytváří mnoho forem, různost se projevuje ve stavbě i barvě
květu, existují i bělokvětí jedinci.
Vstavač vojenský patřil k poměrně častým druhům vstavačů, dnes však z mnoha původních stanovišť postupně mizí.
Je proto ve vyhlášce MŽP ČR, stejně jako v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky z roku 2012 zařazen
do kategorie mezi silně ohrožené druhy.
Vladislav Horák, starosta
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Společenská rubrika
Blahopřejeme jubilantům naší obce
Vondráčková Karla

Kraml Alois

Venerová Marie

Bělohoubek Petr

Blisová Ľudmila

Kuběnová Ludmila

Šubrtová Božena

Červinka Stanislav

Pernicová Anna

Vykoukal František

Pintar Duro

Fiala Přemysl

Nešťáková Anna

Občanům, kteří oslavili v měsíci
dubnu, květnu a červnu významné jubileum (60,65,70,75,80...88), přejeme
vše nejlepší, radost ze života, a především pevné zdraví.

Šplouchal František
Pokorná Božena

Navždy nás opustil
Jiří Orel (1962)

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Věnujte mu tichou vzpomínku!

Zábavný čas
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Najdi sedm rozdílů

Zveme Vás…
V roce 2022 je v plánu tato akce:
• Setkání u betléma
Těšíme se na vás.
Předsedkyně kulturního výboru,
Marcela Kalivodová
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