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  Mouřínovský zpravodaj 2/2022 

Vážení spoluobčané 
 

Pro zvýšení informovanosti občanů se Vám do rukou dostává druhý výtisk Mouřínovského zpravodaje. Budeme se 

snažit tento zpravodaj udržet při životě co nejdéle, a konat vše, aby se zpravodaj stal nedílnou součástí kultury naší 

obce. Budeme jenom rádi, naleznete-li v něm alespoň jednu, pro Vás novou informaci.  

Vladislav Horák, starosta obce 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  
 

držíte v rukou druhé číslo Mouřínovského zpravodaje. Přinášíme vám zprávy z dění v obci, o činnosti obce, organizací 

a spolků v obci.   

Rádi bychom zaznamenali více příspěvků o tom, co vás zajímá, co se vám líbí nebo naopak, co vám vadí. Můžete i do 

společenské rubriky přispět svým blahopřáním k různým výročím, či vzpomínkou na své blízké. V tomto případě s oh-

ledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas se zveřejněním osobních údajů v místním periodiku. Své postřehy, 

náměty a články můžete zpracovat sami a zaslat na mail: mourinovskyzpravodaj@seznam.cz nebo odevzdat na obec-

ním úřadě, či vhodit do poštovní schránky. Pokud se na to necítíte, můžete oslovit členy redakční rady a ti vám příspě-

vek pomůžou zpracovat.  

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

  

Vydává obec Mouřínov • Ročník I • 2/2022 • Zdarma 
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Informace pro občany  
Úřední hodiny 

pondělí 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 

středa   08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 

Kontakt 

Tel: 517 380 733 

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 nalez-

nete základní informace o obci, veškeré vyhlášky a 

směrnice obce a informace o hospodaření obce (závě-

rečný účty, rozpočty). Objevíte zde i přístup na elektro-

nickou úřední desku a odkazy na místní organizace 

v obci. 

Facebook 

Oficiální stránky „Úřad Mouřínov“ informují své občany 

a návštěvníky o kulturním a společenském dění. Zabý-

vají se obecními záležitostmi a projekty. Upozorňují na 

nejrůznější problémy, informují o nových vyhláškách, 

změnách apod.  

Místní poplatky 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hos-

podářství 

• Sazba poplatku činí na 1 obyvatele s trvalým poby-

tem 500,- Kč /rok. 

• Sazba poplatku činí pro vlastníka nemovitosti bez 

trvalého pobytu 500,- Kč/rok. 

Stočné  

• Dle jednotlivých smluv s občany. 

• Cena poplatku činí na 1 obyvatele s trvalým poby-

tem 1408 Kč s DPH/rok. 

• Cena poplatku činí pro vlastníka nemovitosti bez 

trvalého pobytu 1408 Kč s DPH/rok. 

Platba poplatků  

Poplatky za systém odpadového hospodářství bude 

možné přijít zaplatit od března v úřední dny na po-

kladnu obce. 

 

Poplatek za stočné bude možné po doručení faktury za-

platit jak v hotovosti na pokladně obce, tak i bankov-

ním převodem na účet obce č. 27-3923640237/0100. 

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 

sběrných dvorů provozovaných společností RESPONO, 

mohou po předložení občanského průkazu odevzdat zde 

většinu materiálů zdarma. 

Zdarma je možné odevzdat 

• biologicky rozložitelný odpad (odpady ze zahrad, odpady 

ze zeleně atd.)  

• elektrozařízení (televize, rádia, přehrávače, počítače, tis-

kárny, pračky, ledničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, 

atd.) 

• nebezpečné odpady (plechovky od barev, barvy, lepidla, 

rozpouštědla, motorové a fritovací oleje, olejové filtry, 

mastné hadry, pesticidy, léky…) 

• objemné odpady (koberce, matrace, nábytek apod.) 

(pokračování str.3)

mailto:starosta@mourinov.cz
mailto:ucetni@mourinov.cz
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• využitelné odpady (sběrový papír, PET láhve, sklo, nápo-

jové kartony, kovové obaly od potravin, hliníkové ple-

chovky, železo apod.) 

• pneumatiky 

Za úplatu je možné odevzdat 

• stavební a demoliční odpady (cihly, keramika, izolační 

 

a stavební materiály s obsahem azbestu, sanitární zaří-

zení, dveře, zárubně, okna, bytová jádra, stavební poly-

styren apod.) 

• obalový polystyren  

Provozní doba: 

Pondělí: 13:00 – 18:00 

Středa: 13:00 – 18:00 

Sobota: 8:00 – 12:00

Místní knihovna 

Obecní knihovna v Mouřínově je umístěna v nových zre-

konstruovaných prostorách budovy ZŠ Mouřínov. Kni-

hovna je otevřena každou středu od 18:00 do 20:00 hod. 

Byla provedena digitalizace knihovny, katalog knih si mů-

žete prohlédnout: https://www.library.sk/arl-vy/ 

Poplatky:  

Děti do 15 let   10 Kč / rok 

Dospělí    20 Kč / rok 

Senioři od 70 let zdarma 

 

Služby poskytované obcí Mouřínov 

 

Pronájem, služba nebo zápůjčka (viz ceník) se objednává 

v kanceláři OÚ Mouřínov s dostatečným předstihem, aby 

bylo možné prostory, stroje a zařízení na uvedený termín 

zajistit. Služby se hradí na pokladně obecního úřadu, 

v první pracovní den po provedení služby, případně v ji-

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,- 

Přistavení kontejneru na biologický odpad zdarma zdarma 

Přistavení kontejneru na zeminu a vývoz kontejneru 200,-/hod 242,-/hod 

Štěpkovač, obsluha 300,-/hod 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 

Výše úhrady uvedené v ceníku může být v ojedinělých případech stanovena smluvně nebo poměrnou částí 

za dobu činnosti.  

  

https://www.library.sk/arl-vy/
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Lokalita na stavbu rodinných domů v Mouřínově, areál Statek 
Z historie koupě areálu. 
Po dobu minulých pěti let obec 
Mouřínov žádala ROSTĚNICE 
a.s. o prodej areálu zeměděl-
ského družstva v Mouřínově. 
Jednání selhávala na rozdílném 
pohledu za cenu areálu. Na jaře 
2018 se objevil nový zájemce o 
celý areál. Obec musela rychle 
jednat a jelikož měla o areál 
stále zájem, musela rychle se-
hnat úvěr a získat areál. Na za-
placení areálu v hotovosti 
z rozpočtu obce neměla hoto-
vost. Po obeslání bankovních 
ústavů, byla vybrána za posky-
tovatele úvěru na pořízení are-
álu Komerční banka a.s. Obec 
Mouřínov si vzala úvěr ve výši 
13 500 000,- Kč.  
 

Všechny pozemky a stavby byly 
pořízeny za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 12 993 000,- Kč se 
všemi součástmi a veškerým 
příslušenstvím v tom stavu, 
v jakém se dnešního dne na-
chází, včetně silážního žlabu, 
panelových a zpevněných či 

štěrkových cest postavených na pozemku parc. č. 3296 a dále podzemní 
přípojky nízkého napětí a oplocení s bránou. 
 

V listopadu 2021 byla provedena demolice téměř všech stavebních objektů na 

statku. Obec si zatím ponechala velkou halu na uskladnění své techniky a materi-

álu. Demolice obec přišla na 2 600 000,- Kč.  

Už v roce 2020 nechala obec vypracovat studii proveditelnosti využití plochy na 

statku. Na základě vypracované studie bylo zadáno vypracování projektové do-

kumentace. Vše muselo být také v souladu s územním plánem, a proto musela 

také proběhnout změna územního plánu č. 1. V současnosti už máme změnu 

schválenou a pokračujeme v práci na projektu inženýrských sítí. V měsíci dubnu 

2022 by měla být hotova dokumentace k územnímu rozhodnutí a někdy na pod-

zim dokumentace ke stavebnímu povolení.  

Jakmile budeme mít schválenu dokumentaci k územnímu rozhodnutí tak bychom 

mohli přikročit k prodeji pozemků, kde by byla cena stanovena jak dle nákladů do 

pozemků vložených, tak i podle ceny v místě a čase obvyklé.  Nejdříve by byly 

prodávány pozemky s označením A, B, C.  Po demolici zbývající stavby by došlo i 

na zbylou část pozemků. Zasíťování pozemků by proběhlo příští rok. Z toho vy-

plívá, že obec by prodávala nezasíťované pozemky, kde by se v kupní smlouvě 

zavázala do určitého data dodělat síťování pozemků. Je to praxe obvyklá i na ji-

ných lokalitách. Velikost pozemků je od 600 m2 do 1000 m2. Jakmile budeme 

vědět cenu tak předpokládáme, že v měsících srpen až září 2022 bychom mohli 

začít s prodejem.  

Další dotazy kolem areálu statku a parcel zodpoví starosta obce. 

 

 

 

Vladislav Horák  
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Zprávy v kostce z veřejných zasedání  
Na prvním veřejném zasedání, které 

se konalo v březnu, zastupitelstvo 

schválilo výsledky inventarizace za rok 

2021, která byla zahájena 1.1.2022 a 

ukončena 28.2.2022. V inventarizační 

zprávě je uvedeno, že nebyl zjištěn 

žádný inventarizační rozdíl. Inventari-

zační komise doporučuje se zaměřit 

na vymáhání dluhů a pohledávek. 

Dalším usnesením bylo uděleno zmoc-

nění starosty, popřípadě místosta-

rosty k účasti na valných hromadách 

společností, ve kterých má obec ma-

jetkový podíl, tj. Respono a.s., VAK 

Vyškov a.s., HS Šévy. 

Zastupitelstvo dále schválilo žádosti o 

dataci a smlouvy s místními organiza-

cemi. Obec poskytne organizaci TJ 

Mouřínov 20 000 Kč, HS Šévy Mouří-

nov 10 000 Kč, Futsal Mouřínov 

10 000 Kč a SDH Mouřínov 15 000 Kč. 

Také souhlasilo podat žádosti o dataci 

z JMK pro zásahovou jednotku k dovy-

bavení jednotky (zásahové obleky, 

rozdělovač, proudnice a další věci) a 

na pořízení nové autobusové zastávky 

u statku. 

Je velká škoda, že zájem o obecní dění 

upadá. Nic však nebrání tomu, abyste 

se přišli podělit o nápady a připo-

mínky, jak zlepšit veřejné služby obce. 

Ing. Michaela Štecová 

 

Špatně zaparkovaná auta brání plynulému průjezdu  
V každé rodině je již několik aut a v do-

bách, kdy se silnice stavěly, s tím ni-

kdo nepočítal. Proto nejsou komuni-

kace technicky řešeny tak, aby na nich 

parkovala vozidla, a přitom vedle nich 

zůstal volný prostor v souladu s pravi-

dly silničního provozu. Ta říkají, že „při 

stání musí zůstat pro každý směr jízdy 

volný alespoň jeden jízdní pruh, široký 

nejméně 3 metry. Při zastavení musí 

zůstat volný jeden pruh pro oba 

směry jízdy, široký nejméně 3 metry.“ 

V naší obci je problém při průjezdu 

obcí. Když se o víkendu sjedou na ná-

vštěvy celé rodiny nebo lidé přijedou 

ve všední den odpoledne z práce, má 

například autobus problém vyhnout 

se zaparkovaným autům. Také se jen 

těžko vyhnou dvě auta. Proto žádám 

majitele aut, kteří mají možnost par-

kovat ve vjezdu nebo na pozemku u 

domu, aby možnosti využívali. Pravi-

dlo je důležité dodržovat i z hlediska 

bezpečnosti, při požáru tudy hasičský 

vůz mnohdy nemá šanci projet. To 

samé záchranka nebo popelářské 

auto při svozu komunálního odpadu. 

Vladislav Horák

Cykloakce za poznáním svého regionu 
Vážení spoluobčané, koncem března k 

nám dorazily průkazky na sportovní 

akci za poznáním svého regionu, obcí 

a měst, kterou pořádá Dobrovolný 

svazek obcí Ždánický les a Politaví. K 

vyzvednutí jsou na Obecním úřadě. 

Těší se na stávající i nové účastníky! 

Akce probíhá od jara. Cílem je ode-

vzdat průkazku s otisky razítek ze 

všech 27 členských měst a obcí 

svazku. Nejpozdější termín odevzdání 

průkazek je 1.9. Vyplněné průkazy je 

možné odevzdat osobně na obecních 

úřadech, v informačních centrech, 

nebo je poštou zaslat na adresu DSO 

Ždánický les a Politaví. 

Zpestřením akce je také fotosoutěž. 

Mikroregion Ždánický les a Politaví 

skrývá spoustu krásných míst, zá-

koutí, památek, živé i neživé přírody. 

Často stačí jen být ve správný okamžik 

na správném místě a zachytit tyto 

krásy do fotografie. Soutěž probíhá do 

31.8.2022, kdy účastník může max. 3 

fotografie poslat emailem na adresu 

politavi@seznam.cz. Podmínkou je 

absolvování celé cykloakce. Na foto-

grafiích z důvodu ochrany osobních 

údajů nesmí být zachyceni lidé. 

Všichni účastníci doplňkové soutěže 

obdrží na závěrečném vyhodnocení 

cykloakce drobnou věcnou odměnu.  

Ing. Michaela Štecová (DSO ŽLP) 

Obecní pohostinství 

Pohostinství, které je od 1.března bez nájemce, zůstává ve správě Obce Mouřínov.  Zastupitelé zároveň schválili ceník 

krátkodobého pronájmu, který můžete najít zde na str. 3 a na obecních internetových stránkách. Prostor je připraven 

jak pro obecní akce, tak i pro vaše oslavy narozenin či jiných významných výročí.  

Ing. Michaela Štecová 

mailto:politavi@seznam.cz
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Novinky v Obecní knihovně 
Milí občané a věrní čtenáři, doplnily jsme pro Vás náš knižní fond o několik novinek. Knihy nedočkavě vyhlížejí své první 

čtenáře. Přijďte k nám a vyberte si tu pravou srdcovku pro vás.  

Novinky v knihovně: 

1) Bým P. – Vražda v nemocnici 

2) Calonita J. – Léto, jak má být 

3) Češka S. – Dvojitá vražda 

4) Češka S. – Oprávněná vražda 

5) Češka S. – Případ rozváděných bratrů – Zločiny na 

Velké Moravě 

6) Češka S. – Případ českého knížete – Zločiny na Velké 

Moravě 

7) Češka S. – Smrt místostarosty 

8) Černucká V. – Přichází čas pomsty 

9) Černucká V. – Dům na konci cesty 

10) De la Motte A. – Konec léta 

11) Eidler P. – Případ Aleny Struskové 

12) FONI book s.r.o. – Pohádky o zvířatech – Cvrček a mra-

venec a další pohádky 

13) FONI book s.r.o. – Pohádky o zvířatech – Sovy a sysel a 

další pohádky 

14) Formánek J. – Úsměvy smutných mužů 

15) Formánek J. – Mluviti pravdu 

16) Formánek J. – Dvě slova jako klíč 

17) Frith A. – Matematika – podívej se pod okénko 

18) Frith A. – Co máš v hlavě? – podívej se pod okénko 

19) Frederick R. – V divočině – Velká kniha podívej se pod 

okénko 

20) Hartl P. – 15 roků lásky 

21) Horáková N. – Čas primadon 

22) Horáková N. – Ženy a lži 

23) James E. L. – Fifty shades freed: Padesát odstínů svo-

body 

24) Javůrek Š. – Nebe nad Perninkem 

25) Kasten M. – Zachraň se 

26) Kasten M. – Zachraň nás 

27) Kasten M. – Zachraň mě 

28) Karika J. – Propast 

29) Karika J. –  Trhlina 

30) Karolová K. – Odbočka v lesích 

31) Kristan H. – Ve tvých snech 

32) Lipinská B. – Ten den 

33) Lipinská B. – 365 dní 

34) Ludvíková J. – Venuše 

35) Ludvíková J. – Sedmnáctka 

36) Ludvíková J. – Případ čurací panny 

37) Matthews C. – Čokoládový klub 

38) Martišková P. – Strašidlo z 2.b 

39) Martišková P. – Léto s frajerem  

40) Martišková P. – Léto na vodě 

41) Melounová I. – Strašidýlko Josífek 

42) Mizielińští A. a D. – Pod zemí, pod vodou 

43) Musil L., J. Šrajer – Krajinou Vyškovska chůzí poutníka 

44) Nino H. – Osmý život (pro Brilku) 

45) Nováková B. – Bolavá křídla andělů 

46) Nováková B. – Tančila jsem s démonem 

47) Nováková B. – Hořkosladká medovina 

48) Paprča M. – Vyškovsko z nebe 

49) Piroddi Ch. – Moje první kniha o vesmíru se spoustou 

úžasných samolepek (Montessori: Svět úspěchů) 

50) Pospíšilová J. – Pod Palcem 

51) Pospíšilová Z. – Hasičské pohádky 

52) Pospíšilová Z. – Lumpíček a Rošťanda 

53) Pospíšilová Z. – Kouzelná třída 

54) Pospíšilová Z. – Zlobivé pohádky 

55) Rožek F. – Gump – pes, který naučil lidi žít (filmová 

obálka) 

56) Svačinová J., P. Koníčková – Cvrčci muzikanti 

57) Svojtka&CO. – Zlomky a dělení – podívej se pod 

okénko 

58) Svojtka&CO. – Otázky a odpovědi Čas – podívej se pod 

okénko 

59) Svojtka&CO. – Jak fungují počítače – podívej se pod 

okénko 

60) Svojtka&CO. – Co se děje ve vesmíru – podívej se pod 

okénko 

61) Svojtka&CO. – Vše, co jezdí a létá – podívej se pod 

okénko 

62) Svojtka&Co. – Co jíme? – podívej se pod okénko 

63) Svojtka&Co. – Vlaky světa – podívej se pod okénko 

64) Svojtka&Co. – Staveniště – podívej se pod okénko 

65) Svojtka&Co. – Odkud pochází jídlo – podívej se pod 

okénko 

66) Svojtka&Co. – Určuj čas – podívej se pod okénko 

67) Taylor K. – V bouři 

68) Taylor K. – Příběh srdce 

69) Zommer Y. – Velká kniha mořské havěti 

70) Zibura L. – 40 dní pěšky do Jeruzaléma 

71) Zibura L. – Prázdniny v Česku 

72) Zibura L. – Prázdniny v Evropě 
 

Věříme, že nám jako čtenáři zůstanete věrni. 

Renata Goliášová, knihovnice   

https://www.megaknihy.cz/609581__alex-frith
https://www.megaknihy.cz/2327_svojtkaco
https://www.megaknihy.cz/2327_svojtkaco
https://www.megaknihy.cz/2327_svojtkaco
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Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Mouřínov 
Nový rok – nové výzvy  

Do nového roku jsme vstoupili s klid-

ným měsícem lednem. Krom novo-

roční schůze a jedné kondiční jízdy, 

jsme v tomto měsíci převážně odpočí-

vali a začali plánovat školení, po-

třebné pro další fungování a ne-li roz-

šíření činnosti naší jednotky.  

Hned začátkem února jsme provedli 

důkladný servis auta a vzali ho na pra-

videlnou technickou kontrolu, samo-

zřejmě prošlo bez problémů.  

Následně jsme, v krásné to datum 

22.2.2022, vyjeli k prvnímu ohláše-

nému požáru, bohudík se jednalo o 

planý poplach. Místo na louce před le-

sem jsme společně s jednotkou z Bu-

čovic ohledali a následně se vrátili 

zpět na základnu.  

1.UPOZORNĚNÍ 

Prosíme, snažte se lépe popisovat 

místo požáru, když z vysílačky zazní, 

že se jedná o cestu k lesu, kterých je 

v Mouřínově 5, můžeme být jen rádi, 

že se jednalo o planý poplach. Než to-

tiž dojedete ke každé z cest, které ve-

dou do lesa, zabere to obrovské 

množství času. Ne vždy musí jít požár 

vidět z dálky.  

Tento měsíc, jsme uspořádali místní 

sbírku, pro válkou zasaženou Ukrajinu 

a jak jsme avizovali hned na začátku, 

tato sbírka půjde do světa, až budou 

opět potřeba věci se sbírky, což bude 

v měsíci dubnu. V dalším čísle se do-

čtete, jak jsme s věcmi naložili a jestli 

dorazili kam měli. 

Začátkem března jsme opět byli povo-

láni k požáru v naší obci, tentokrát se 

jednalo o ostrý zásah. Na místo jsme 

dorazili jako první, v zádech jsme měli 

jednotku z Bučovic. Než profesionální 

hasiči nachystali vodu a hadice, cho-

pili jsme se lopat a pokusili se zamezit 

dalšímu šíření požáru pěkně po staru. 

Po cca hodině zásahu a výpomoci jed-

notce Bučovic s taháním hadic v stíže-

ném terénu, jsme po další úspěšném 

zásahu zabalili vybavení a vrátili se 

zpět na základnu.   

2. UPOZORNĚNÍ 

Důrazně upozorňujeme na potřebu 

nahlašovat každé pálení v obci a o 

dodržování zákazu pálení v určité 

dny. Tento den jsme chvíli bloudili po 

obci, než jsme zjistili, kde přesně po-

žár vypukl, a následně museli objet 

celou vesnici, abychom se k požáru 

dostali. V případě nahlášení na 

úřadě, nebo na stránkách www.pa-

leni.izscr.cz, bychom dostali přesné 

informace a dříve byli schopni dorazit 

k místu požáru. 

Hned prvního dubna jsme se zúčast-

nili výpomoci s převozem občanů UA 

po Jihomoravském kraji. Náš velitel 

Radek Švec, ten den přihlášený jako 

volný řidič, vyrazil na brněnské výsta-

viště a nabral plné auto (8 lidí) a vyra-

zil na předem určené místo za Zno-

jmo. Cesta proběhla v klidu, bez pro-

blémů, na místě pomohl vyložit tašky 

a kufry, předal uprchlíky na cílovou 

destinaci a vrátil se připravit auto na 

školení, které druhý den měl absolvo-

vat další z členů.  

Hned druhý den vyrazil na školení náš 

strojník Petr Goliáš, který krom práce 

s naší technikou, kterou samo zvládl 

na jedničku, přišel do styku i s techni-

kou jiných jednotek jak profesionál-

ních, tak dobrovolných. Lépe řečeno, 

když přijede k požáru, kde se nachází 

více jednotek, bude schopný vypo-

moci většině. Krom praktické zkoušky 

si také pár hodin vyseděl a nabifloval 

tu teoretickou část. Splnil na výbor-

nou.  

Proč děláme, co děláme? 

Proč vyrážíme vstříc požárům a jiným 

problémům bez potřebného vyba-

vení? Proč se angažujeme ve všech 

událostech: živelných, válečných a ji-

ných? Často slýcháme, co z toho 

máme a zlé jazyky dokonce tvrdí, že to 

děláme hlavně kvůli pár fotkám na 

místě činu a popularitě.  

Od začátku působení, nás členů v zá-

sahové jednotce, jsme si dali za cíl, vy-

tvořit v naší obci jednotku hasičů, 

která bude pro naši obec opravdovým 

přínosem. A to bohužel zahrnuje ak-

tivní účast všude tam, kde alespoň 

trošku budeme třeba.  

Pokud, jako doposud, budeme na 

všech výjezdech v čas, ideálně první, 

co nejlépe vybaveni a v hojném počtu. 

Pokud budeme viděni a slyšeni i mimo 

katastr obce, a to zahrnuje i aktivitu 

na sociálních sítích. Tak náš kredit jen 

poroste a všimnou si naší snahy i lidé, 

na vyšších postech. Díky tomu pak bu-

deme schopní, společně s obcí, do-

mluvit financovaní lepšího auta, ide-

álně cisterny, vybavení a samozřejmě 

zařazení naší jednotky do vyšší výjez-

dové kategorie. Bez aktivní snahy 

všech členů, se ale nikam nepropracu-

jeme.  

S cisternou v garáži, pak budeme 

schopni zasahovat efektivněji, rychleji 

a s menšími škodami a dopady jak na 

majetku, tak na vaši peněženku. 

Děkujeme všem občanům za stálou 

podporu. 

Jan Švec, člen zásahové jednotky 

file:///C:/Users/ucetni/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/abfbca68-d53a-4729-afd2-ac01948d5b36/www.paleni.izscr.cz
file:///C:/Users/ucetni/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/abfbca68-d53a-4729-afd2-ac01948d5b36/www.paleni.izscr.cz
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů

Jak se stalo v Mouřínově již tradicí, 

zorganizovali členové Sboru dobrovol-

ných hasičů pro mouřínovské děti a 

rodiče na začátku adventu průvod Mi-

kuláše, doprovázeného anděli a čerty. 

Mikuláš projížděl naší obcí na kočáře 

taženém koněm, a navštívil mnoho 

místních rodin.  

Další zimní aktivity Sboru dobrovol-

ných hasičů byly ve znamení pravidel-

ných spolkových aktivit. Před koncem 

roku 2021, 28. prosince proběhla po 

roční pauze vynucené protipandemic-

kými opatřeními valná hromada SDH 

Mouřínov v obecním sále. Zúčastnili 

se členové našeho sboru, včetně Mla-

dých hasičů. Přijeli i hosté ze sborů z 

okolních obcí. Poděkování a ocenění 

se dostalo jim i zasloužilým čle-

nům.   Jako již tradičně jsme si mimo 

jiné odsouhlasili plán práce na celý rok 

2022. 

Poděkování Mladým hasičům za činnost v roce 
2021 na Členské schůzi SDH Mouřínov dne 
28.12.2021(Kutáček) 

Dále jsme reprezentovali Mouřínov-

ské SDH na valných hromadách Sdru-

žení hasičů Čech a Moravy na okresní 

i okrskové úrovni, a jako hosté jsme se 

zúčastnili valných hromad okolních 

sborů. 

SDH Mouřínov má své pravidelné 

schůzky každý poslední pátek v měsíci 

od 19 hodin v hasičce. Od změny času 

na letní se čas těchto pravidelných 

schůzek posunuje na 20 hodin.  

Do konce března jsme zvládli připravit 

akce: 

• Tradiční mouřínovské ostatky (so-
bota 26.únor) 

• Sběr železného šrotu (sobota 
26.březen) 

V nejbližší době připravujeme další 
aktivity: 

• V sobotu 2. dubna uspořádáme 
úklid v okolí obce v rámci celo-
státní akce "Ukliďme Česko" 

• 23. dubna budeme Mouřínov re-
prezentovat na soutěži v kategorii 
čerpadel PS-8 v Kozlanech. 

O naší činnosti pravidelně informu-

jeme na našich facebookových strán-

kách (QR kód).  

Mladí hasiči v Mouřínově 

Schůzky mladých hasičů probíhají 
každý čtvrtek od 17 hodin. Pod vede-
ním Bohumila Klímy a Petra Poláčka 
podnikají různé zajímavé aktivity a 
hry. Některé zimní schůzky proběhly 
ve škole, jiné venku nebo v hasičce. S 
jarním obdobím se budou Mladí hasiči 
soustředit na přípravu k účasti v celo-
státní hře Plamen. Cílem hry je rozví-
jet dětské znalosti, dovednosti a vědo-
mosti v oblasti požární ochrany. Děti 

se učí pracovat s mapou a orientovat 
se v terénu, vázat uzly, zvládat různé 
překážky a podobně. V zimě jsme také 
pro děti dvakrát uspořádali díky dob-
rým sněhovým podmínkám společné 
sáňkování. Obě akce se setkaly s vel-
kým ohlasem mouřínovských dětí. 

Základem činnosti je ovšem pochopi-
telně tréning požárního útoku. Za tím 
účelem jsme dětem zakoupili nové 
tréninkové hadice a přilby. Tréninky 
požárního útoku budou zahájeny, 
jakmile se dostatečně oteplí. Cílem je 
postavit jedno družstvo mladších a 
jedno družstvo starších žáků. Velmi 
uvítáme zástupce rodičů, kteří by 
mohli v době tréninků pomoci s mani-
pulací s technikou a přípravou drob-
ného občerstvení pro naše mladé 
sportovce. Bližší informace podají B. 
Klíma nebo P. Poláček...  

 Ze soutěže Mladých hasičů v Kozlanech 
(Klíma) 

Držme našim Mladým hasičům palce, 

aby se jejich jarní příprava povedla a 

zúročila se při soutěžích v květnu! 

 Stanislav Kutáček, starosta SDH

 



   

10 
 

  Mouřínovský zpravodaj 2/2022 

 

Vydařený ostatkový průvod masek 

Letošní ostatkový průvod masek pro-

běhl v sobotu 26. února. Po loňské od-

mlce z důvodu pandemie se organi-

zace ostatkového průvodu ujal již tra-

dičně Sbor dobrovolných hasičů Mou-

řínov. K velké radosti pořadatelů se 

letos sešlo na čtyřicet účastníků v 

maskách. Společně jsme prošli obcí a 

oslavili konec zimy s mnoha sousedy. 

Ochutnali jsme řadu vzorků poctivé 

domácí slivovice a výborných koblížků 

od místních hospodyň a nasbírali hro-

madu vajec. Nakonec jsme se všemi 

účastníky poseděli a pobavili se v sále 

obecní hospody. Jako již tradičně 

jsme všem servírovali míchaná vejce a 

další dobroty "ze šavle". K dobré ná-

ladě hráli muzikanti z Kostelecké 

pětky, kteří si na ostatky v naší obci 

udělali čas již poněkolikáté. Děku-

jeme všem občanům Mouřínova za 

jejich finanční příspěvky. Část poslou-

žila jako odměna muzikantům, a zbytek sbor využije na svoji činnost ve pro-

spěch obce. Tradice ostatků, nebo chcete-li masopustu, je již velmi stará: v 

Českých zemích je doložená už někdy ze 13. století. A pokud jde o Mouřínov, 

zcela jistě přetrvá. Na příští rok si zapište do kalendáře datum 19. února!  

Stanislav Kutáček, starosta SDH Mouřínov   

Tuny železného šrotu během jednoho odpoledne 

V sobotu 26. března 

členové Sboru dobro-

volných hasičů Mouří-

nov ve dvou partách s 

traktory a vlečkami ob-

jeli obec a posbírali 

přes šest tun nepo-

třebného železného 

šrotu z mouřínovských 

domácností. Naplněn 

byl jeden velkoobje-

mový kontejner, který 

přistavila společnost 

NAJA Bučovice, a ještě 

celá vlečka za traktor.  

Zvláštní poděkování patří Vlastimilovi Vykoukalovi a Mi-

chalovi Poláčkovi za poskytnutí traktorů, a obci Mouřínov 

za zapůjčení traktorové vlečky. Výtěžek z odevzdaného 

šrotu poslouží na další činnost Sboru dobrovolných 

hasičů.   

 

Všem občanům obce Mouřínov děkujeme za dokonale 

připravené hromady šrotu.  

Stanislav Kutáček, starosta SDH Mouřínov 

Foto: Stanislav Kutaček a Martin Barták 
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Okénko z kroniky 
Ostatky 

Již tradičně několik desítek let, jsou pořadateli ostatků čle-

nové P.O., jak se lidově říká „hasiči“.  Ráno v 9 hodin se 

shromáždí členové PO ve své místnosti. Zvolí se medvěd. 

Po zvolení jde to rychle, rozdělí se různé jiné drobné 

funkce, jako kdo bude nosit koš na vajíčka, kdo šavli na 

maso, kdo basu a podobně. Ostatní se nastrojí za různé 

vtipné figurky a průvod se vydá na cestu vesnicí.  

Při různé dechovce se prvně jde k předsedovi M.N.V. 
(místní národní výbor) a tak oficiálně potvrdí konání 
ostatků. Dále se pokračuje dům od domu, hudba vesele 
vyhrává, koše s vejci a koblihy se pomalu plní, plní se i ša-
vle s masem. Houfy dětí běhají za medvědem a masky pro-
vádí různé taškařice.  

 
 
 

Po skončení průvodu je všeobecná veselice v kulturním 
domě a samozřejmě má medvěd sólo. V dřívějších dobách 
byli ostatky 3 dny, dnes jsou jeden den. Pochování base u 
nás úplně zaniklo v padesátých letech.  

 
Z kroniky obce 1978-1985  

Fotografie z obecního alba 

Z leva1972,1977, 1978,

Dětský karneval 
V sobotu 2. dubna proběhl v kultur-
ním sále maškarní karneval pro děti.  
Masek a nejrůznějších převleků 
z filmů a pohádek se sešlo i letos po-
žehnaně. Celkový počet překročil osm 
desítek. Zdrojem dětských radovánek 
nebyl jen rej masek, ale také nejrůz-

nější soutěže a hry, do nichž protago-
nisté svátku pohádkových kostýmů, 
manželé Iva a Jirka Doleželovi děti 
vtáhly. O hudební doprovod na karne-
valu se postaral DJ agentury BafSe.  
Porota měla opravdu plné ruce práce 
vybrat a odměnit nejhezčí a nejorigi-

nálnější masky. Završením celého od-
poledne bylo rozdání tomboly plné 
pěkných cen. Už teď se se všemi tě-
šíme na viděnou na karnevale zase 
příští rok!  

Ing. Michaela Štecová  

   
  



   

12 
 

  Mouřínovský zpravodaj 2/2022 

Horní Mouřínovský rybník 
 

Celý horní mouřínovský rybník obec 

získala díky směně pozemků v rámci 

pozemkových úprav. Rybník se na-

chází jižně pod obcí Mouřínov v extra-

vilánu. Lokalitou protéká levostranný 

přítok Mouřínovského potoka. V sou-

časné době se na lokalitě nachází 

vodní plocha s názvem Horní mouří-

novský rybník. Vodní nádrž je prů-

točná, je zanesena sedimenty, bez-

pečnostní přeliv a výpustný objekt se 

nachází v nevyhovujícím technickém 

stavu.  

V rámci rekonstrukce dojde k odbah-

nění zátopy, bude rekonstruován bez-

pečnostní přeliv – bude zkapacitněn 

pro převedení povodňového průtoku, 

bude rekonstruován výpustný objekt, 

mezi zátopou a litorální zónou v zadní 

části nádrže bude vytvořena oddělo-

vací hrázka s výpustným objektem a 

dále budou v jižní části lokality vytvo-

řeny neprůtočné vodní tůně. Záměr 

se nachází v nezastavěném území. Zá-

topa vodní nádrže je zanesena sedi-

menty. Sediment z vodní nádrže bude 

rozprostřen na pozemky zeměděl-

ského půdního fondu.  

Horní nádrž byla navržena vzhledem 

k výskytu zvláště chráněného živoči-

cha – kuňky ohnivé (Bombina bom-

bina, Linné 1761) – do chráněné ob-

lasti soustavy NATURA 2000. Tento ži-

vočich je zde zařazen na seznamu 

ohrožených obojživelníků, přičemž 

v ČR je ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb 

charakterizován jako silně ohrožený 

druh. 

Projektovou dokumentaci k odbah-

nění rybníku vypracovala firma VZD 

INVEST, s. r. o. V únoru 2022 získala 

dokumentace stavební povolení. Nyní 

bychom se rádi ucházeli o dotaci na 

revitalizaci rybníka a výstavba vodních 

tůní. Celá akce dle předběžných od-

hadů bude stát asi deset miliónů ko-

run.  

Doufejme, že se celá akce podaří do-

vést do šťastného konce a rybník 

bude za pár let sloužit široké veřej-

nosti.  

Vladislav Horák 
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Přírodní památka ŠÉVY 

To, co byste měli v těchto dnech na-

vštívit je určitě lokalita v západní části 

katastru obce. Řeč bude o přírodní pa-

mátce Šévy. 

Ochrana tohoto území začala v roce 

1950, kdy byla vyhláškou ministerstva 

školství, věd a umění zřízena přírodní 

rezervace Šévy. V roce 1990 byla vy-

hláškou Okresního národního výboru 

ve Vyškově lokalita prohlášena za 

chráněný přírodní výtvor a následně 

na základě zákona č.114/1992 Sb. 

převedena zpět do kategorie přírodní 

rezervace. 

Šévy je přírodní rezervace v loka-

litě Mouřínov u Bučovic v okrese Vyš-

kov. Správa AOPK Brno. Leží mezi ob-

cemi Marefy a Mouřínovem. Skládá 

se ze dvou od sebe oddělených částí. 

Lokalita je situována nad Mouřínov-

ským potokem, ve svahu s východní 

expozicí v nadmořské výšce 229–267 

m. Rezervace je z větší části tvořena 

suchými trávníky, z menší části starým 

ovocným sadem, spadá sem i nivní 

louka. Historicky bylo území využí-

váno pro pastvu a jako ovocné sady. V 

minulosti byla na území provedena 

výsadba akátu, smrku a borovice. Cel-

kem se rozkládá na území o velikosti 

8,9 hektarů. 

Geologickým podkladem jsou zde 

Ždánický pískovec, třetihorní štěrky a 

písky, přikryté vápenitou spraší. 

Předmětem ochrany jsou širokolisté 

suché trávníky a na ně vázané ohro-

žené druhy živočichů a rostlin, včetně 

koniklece velkokvětého, koniklec 

lužní, hlaváček jarní, hořec křížatý, 

vstavač vojenský. V roce 2019 byl pro-

veden na území botanický a entomo-

logicky průzkum. V průzkumu se 

uvádí, že přírodní rezervace zahrnuje 

343 druhů cévnatých rostlin, z čehož 

19 druhů je zvláště chráněných. 

V lokalitě byl zjištěn výskyt 301 druhů 

brouků, přičemž mezi nejvýznamnější 

řadí např. prskavce menšího, střevlíka 

měděného, zlatohlávka skvrnitého, 

zlatohlávka huňatého. Dále zde bylo 

nalezeno a popsáno 56 druhů denních 

motýlů a pět druhů vřetenušek (např. 

modrásek hořcový Rebelův, modrá-

sek hnědoskvrnný, otakárek ovocný, 

23 druhů rovnokřídlých, např. cvrči-

vec révový, cvrček polní, saranče 

modrokřídlá, saranče vlašská a kud-

lanka nábožná. 

Přírodní rezervace Šévy je podle naří-

zení vlády označena jako Evropsky vý-

znamná lokalita Natura 2000.  

Plocha suchých trávníků je udržována 

především sečením, které je doplnění 

jarní pastvou na cca 2 ha. Sečení pro-

bíhá na 2/3 území v pásech s různým 

časovým odstupem. Území je speci-

fické jako místo s velkou koncentrací 

teplomilné vegetace. Už více jak deset 

let na mouřínovské části Šév provádí 

pravidelné sečení místní myslivecký 

spolek Šévy Mouřínov. Nejvíce práce 

dalo pokácení trnek a hlohů ve spodní 

části a zamezení jejich rozrůstání. 

Nyní se práce zaměřují na každoroční 

sečení, pohrabání a zlikvidování rost-

linných zbytků mimo chráněnou ob-

last. Že se práce daří a je spokojenost 

s obou stran dokládá více jak deseti-

letá spolupráce s odborem životního 

prostředí Jihomoravského kraje, který 

má tyto oblasti ve své péči.  

Zrovna v těchto dnech je celá oblast 

nejkrásnější. Začínají kvést první jarní 

květiny, jako je hlaváček, koniklec a 

petrklíč. Proto přijměte tuto po-

zvánku na malou procházku na tuto 

přírodní památku, které svým věhla-

sem překračuje hranice obce.  

 

 

 

 

 

Vladislav Horák 
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Mobilní rozhlas 
Vážení občané, spustili jsme pro 

vás službu Mobilní Rozhlas, díky 

které vás nyní budeme efektivně 

informovat přímo do vašeho tele-

fonu. Přihlaste se k odběru infor-

mací a už nezmeškáte důležité no-

vinky a upozornění z naší samo-

správy. Informace podle Vašich 

zájmů Vám budeme posílat e-mai-

lem, SMS nebo jako zprávu do 

aplikace. Služba je zdarma!  

Co přihlášení do Mobilního Roz-

hlasu přináší? 

• Upozornění na krizové události 

– výpadky energií, blížící se 

vichřice, dopravní uzavírky, va-

rování před podomními prodejci 

apod.   

• Novinky a důležitá upozornění z 

úřadu – poplatky, obecní zpra-

vodaj, digitalizované hlášení z 

amplionů, …   

• Pozvánky na kulturní a sportovní 

akce 

• Mobilní aplikaci samosprávy s 

užitečnými funkcemi  

V registračním procesu si sami 

můžete nastavit, jaké typy infor-

mací vás zajímají (př: kultura, ma-

jitelé zvířat). Doporučujeme vypl-

nit Vaše telefonní číslo a ulici, aby-

chom Vás mohli rychle varovat v 

případě nečekaných událostí (př. 

havárie vody). Vaše údaje jsou v 

bezpečí a v souladu s GDPR.  

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFOR-

MACÍ ZDE: mourinov.mobilniroz-

hlas.cz 

Registrovat se můžete také 

osobně přímo na našem úřadu – 

rádi vám pomůžeme. Oficiální 

aplikaci naší samosprávy – Mo-

bilní Rozhlas si můžete stáhnout 

přímo na App Store nebo Google 

Play. 

Poté si stačí přidat naši obec a bu-

dete mít informace vždy po ruce.  

Ing. Michaela Štecová

 

  

Společenská rubrika 

Blahopřejeme jubilantům naší obce 

Klecar Antonín 

Láníček Alois 

Šujanová Jarmila 

 

Občanům, kteří oslavili v měsíci lednu, 

únoru a březnu významné jubileum 

(60,65,70,75,80,88), přejeme vše nej-

lepší, radost ze života, a především 

pevné zdraví.  

Navždy nás opustil  

Žaroský Bohumil        

 Pozůstalým vyslovujeme upřímnou  

 soustrast.  

 Věnujte jim tichou vzpomínku! 

https://mourinov.mobilnirozhlas.cz/
https://mourinov.mobilnirozhlas.cz/
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Vítání občánků  

Vítání občánků proběhlo v měsíci bře-

zen. Akce se konala v Kulturním sále 

obce Mouřínov. Po pozvání 6 dětí 

jsme se setkali s jedním novým občán-

kem, který se narodil v září 2021. Bě-

hem slavnostního aktu vystoupili se 

svými písničkami a básničkami děti ze 

základní školy. Jakub Koubek byl za-

psán v pamětní knize úřadu. Také ro-

diče dostali památný list. Jsme rádi, že 

se nám to vydařilo. 

Předsedkyně kulturního výboru, 
 Marcela Kalivodová  

 

Mouřínovský košt slivovice 

V sobotu 19. března se v kulturním 

sále uskutečnil první ročník Mouří-

novského koštu slivovice. Celkový po-

čet přihlášených vzorků od pěstitelů 

místních a z okolních vesnic činil 66, a 

tak členové koštovací komise stáli 

před hodně těžkým úkolem, aby 

všechny vzorky posoudili se vší váž-

ností a komplexností. Soutěžní vzorky 

byly rozděleny do třech kategorií, a to 

kategorie švestka, meruňka a ostatní 

ovocné destiláty.  

Odborné komise byly složeny přede-

vším z členů, kteří již v minulosti do-

mácí pálenky vyhodnocovali. Dále 

byly komise doplněny "nováčky". Do 

odborné komise bylo pozváno 9 míst-

ních mužů – Bárek I., Bárek R., Fiala P., 

Kalivoda M., Pernica L., Štec I. ml., 

Štec I. st., Šujan M., Vintr D.; 2 muži 

z Rašovic – Blaha Z., Popelka M. a 2 

muži ze Svatobořic-Mistřína ze spolku 

Mankyz – Neduchal P. a Štilárek M.  K 

hodnocení zasedly 3 komise v celko-

vém počtu 13 členů. Tito členové hod-

notili pálenky 50 bodovou stupnicí, 

která byla vytvořena dle Doc. Ing. Jo-

sef Balík, Ph.D. – Balík 2015 (vedoucí 

Ústavu posklizňové technologie za-

hradnických produktů ZF Lednice, 

MZLU v Brně). Posuzovalo se podle 

vzhledu, čistoty, intenzity a harmonie 

vůně, čistoty, intenzity a harmonie 

chuti, jemnosti chuti, kvality dochuti, 

typičnosti destilátu a celkového do-

jmu. Degustace odbornou komisí, 

proběhla před vlastní akcí dvouko-

lově, v prvním kole hodnotili vzorky v 

rámci komise dohromady, v kole dru-

hém už jen předsedové komisí, kteří 

vybrali z nejlepších vzorků z prvního 

kola od každé kategorie tři vítězné 

vzorky. Vyhodnoceny byly zvlášť slivo-

vice švestka, meruňka a zvlášť zbýva-

jící ovocné destiláty.  

V kategorii švestka se umístili: 

1. Petr Neduchal, Svatobořice 

2. Vlastimil Ondráček, Mouřínov 

3. Lubomír Pernice, Mouřínov 

V kategorii meruňka: 

1. Miroslav Štilárek, Mistřín 

2. Radek Jelínek, Kloboučky 

3. Kachlík Ladislav, Marefy 

 Kategorie ostatní ovocné destiláty: 

1. Petr Neduchal, Svatobořice-Mi-

střín – Broskev 

2. Mankyz, Svatobořice-Mistřín – 

Hruška 

3. Mankyz, Svatobořice-Mistřín – 

Třešeň 

Celkové výsledky si můžete prohléd-

nout na webových stránkách obce. 

Účastníci a další návštěvníci akce tvo-

řili laickou komisi, která ochutnávala 

a hodnotila různé vzorky. Pálenky 

hodnotily 12 bodovou stupnicí. Posu-

zovala se chuť a vůně. Po sečtení 

hlasů nejvíce laické komisi chutnala 

slivovice ze švestek od pana Petra Ne-

duchala.                    

Všichni vítězové byli po vyhodnocení 

starostou obce oceněni diplomem a 

drobným dárkem. Všem vítězům a 

pěstitelům vysoce obodovaných 

vzorků gratulujeme a těm méně 

úspěšným přejeme jen to nejkvalit-

nější ovoce, mnoho úspěchů při ve-

dení a zpracování kvasu, a to nejvyšší 

ocenění na příštím koštu pálenek. 

Po celou dobu koštování hrál k posle-

chu DJ od agentury BafSe. Aby kořalka 

porotce nepoložila, posilovali se koš-

tující chlebem, sýry a jednohubky. 

Jako hlavní občerstvení byl připraven 

guláš od pana Janistína. Atmosféra 

koštu byla velice příjemná s bohatým 

občerstvením a pěknými ce-

nami. Všem přispěvatelům, organizá-

torům, degustátorům a hostům patří 

naše obrovské poděkování. 

Ing. Michaela Štecová 

https://www.studlov.cz/evt_file.php?file=1155&original=ko%C5%A1t%20-%20vyhodnocen%C3%AD.pdf
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Fotogalerie z Mouřínovského koštu 

  

Pokračování str. 17 
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Zábavný čas 

Najdi 7 rozdílů  
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Zveme Vás… 
            

           V roce 2022 jsou v plánu tyto akce: 

• Stavění máje a opékání špekáčků 30.4.2022 

• Posezení pro starší občany, seniory 14.5.2022 

• Sportovní den pro děti 

• Setkání u betléma 

           Těšíme se na vás. 

                 Předsedkyně kulturního výboru, 

                                                Marcela Kalivodová 

 

 

  Fest Léto Bučovice 2022 
 

 

Srdečně Vás zveme 5.7.2022 na Fest Léto 2022, které se bude konat  

na travnaté ploše vedle zámku za autobusovým nádražím. 

Připravujeme pro vás zábavný den, plný hudby, rodinné pohody,  

sportu a dobrého jídla a pití.  

Přijďte i vy zažít fantastickou atmosféru na jedinečným koncertě oblíbené slovenské 

kapely Kollárovci! Dále vystoupí duo Karel Gott revival Morava a Argema, která 

oslaví tento rok 40 let svého působení. Mezi jednotlivými vystoupeními vás bude 

například bavit DJ Jara Trnka. 
 

Pro děti bude většina atrakcí zpřístupněna zdarma.  

Vstup do areálu mají děti do 6 let ZDARMA, děti 7-14 let mají vstup za 200,- Kč, ten 

se bude platit až na místě. Děti od 15 let platí vstupné v plné výši. 

Do konce dubna ZA VÝHODNĚJŠÍ CENU 450,- Kč! 

 

Celodenní vstupné můžete zakoupit v předprodeji v síti SMSTICKET.cz nebo v Infor-

mačním a kulturním středisku na MÚ Bučovice 
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