
 

Přejeme úspěšný vstup do nového roku 2022

Vážení spoluobčané, 

věřím, že i přes náročné období jste 

prožili Vánoční svátky příjemně, v 

klidu a pohodě. Dovolte, abych Vám 

do nového roku 2022 popřál, pevné 

zdraví, mnoho štěstí a rodinné po-

hody. Ať jej prožijete v klidu, a hlavně 

s optimismem. Ať se Vám splní 

všechna pracovní i osobní předsevzetí 

tak, abyste za rok mohli konstatovat, 

že rok 2022 byl pro Vás i Vaše nejbližší 

šťastný a úspěšný.  

Rád bych se ještě krátce ohlédl za 

uplynulým rokem. Ve velkém množ-

ství splněných úkolů se občas vyskytly 

zádrhely. Ale jak praví rčení: „Přes 

překážky k cíli.“ Většinu plánovaných 

akcí se nám podařilo dovést do konce, 

např. byla dokončena Změna č. 1 

územního plánu obce a demolice are- 

 

álu bývalého statku, jiné se nám poda-

řilo rozjet alespoň „papírově“ např. 

firma VZD INVEST, s.r.o. dokončila do-

kumentaci k odbahnění druhého ryb-

níka, hotový projekt je předán na vy-

jádření úřadů. S tím i souvisejí žádosti 

o dotace, které budeme v novém roce 

připravovat.  

Věřím, že rok 2022 bude dobrý, plný 

nových nápadů a radosti z úspěšně 

odvedené práce. Nadále však platí, že 

se na obecní úřad i na mne osobně 

můžete kdykoli obracet se svými pro-

blémy. A i když samozřejmě nemohu 

slíbit, že vše budeme umět vyřešit, bu-

deme se určitě snažit alespoň být ná-

pomocni. 

Těším se na další setkávání s Vámi. 

Vladislav Horák, starosta obce 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

srdečně Vás všechny zdravím a přeji 

Vám za sebe i za celou redakci obec-

ního zpravodaje ať v roce, který nad-

chází, vás štěstí a zdraví provází. 

Všechno dobré přichází, přátelé a 

láska ať vám neschází. Ať vás nikdo ne-

rozhází a žijete v klidu bez nesnází.  

S novým rokem přichází na svět naše 

úplně první číslo Mouřínovského zpra-

vodaje. Vychází ve složité době mimo-

řádných koronavirových opatření, 

která už dva roky nás, náš život včetně 

života spolků v naší obci významně 

omezují. To se odráží i v obsahu zpra-

vodaje, který je ochuzen o články  spo-

lečenských akcí. Přesto jsme přesvěd-

čeni, že je o čem psát. Přinášíme vám  

 

první zprávy z dění v obci, o činnosti 

obce, organizací a spolků v obci.   

Rádi bychom zaznamenali více pří-

spěvků o tom, co vás zajímá, co se 

vám líbí nebo naopak, co vám vadí. 

Můžete i do společenské rubriky při-

spět svým blahopřáním k různým vý-

ročím, či vzpomínkou na své blízké. 

V tomto případě s ohledem na ochra-

nu osobních údajů je nutný souhlas 

se zveřejněním osobních údajů v míst-

ním periodiku. Své postřehy, náměty 

a články můžete zpracovat sami a za-

slat na mail: 

mourinovskyzpravodaj@seznam.cz 

nebo odevzdat na obecním úřadě, či 

vhodit do poštovní schránky. Pokud se  

 

na to necítíte, můžete oslovit členy re-

dakční rady a ti vám příspěvek pomů-

žou zpracovat.  

Děkuji autorům článků za jejich pří-

spěvky, 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 

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 hospo-

dářství 

 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.

mailto:starosta@mourinov.cz
mailto:ucetni@mourinov.cz
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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 materi-

álů zdarma. 

Zdarma je možné odevzdat 

 biologicky rozložitelný odpad (od-

pady ze zahrad, odpady ze zeleně 

atd.)  

 elektrozařízení (televize, rádia, pře-

hrávače, počítače, tiskárny, 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.) 

 využitelné odpady (sběrový papír, 

PET láhve, sklo, nápojové kartony, 

kovové obaly od potravin, hliníkové 

plechovky, železo apod.) 

 pneumatiky 

 

 

Za úplatu je možné odevzdat 

 stavební a demoliční odpady 

(cihly, keramika, izolační a stavební 

materiály s obsahem azbestu, sani-

tární zařízení, dveře, zárubně, okna, 

bytová jádra, stavební polystyren 

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 zrekonstruova-

ných prostorách budovy ZŠ Mouřínov. 

Knihovna je otevřena každou středu 

od 18:00 do 20:00 hod. Byla prove-

dena digitalizace knihovny, katalog 

knih si můžete 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 za-

řízení na uvedený termín zajistit. 

Služby se hradí na pokladně obecního 

úřadu, v první pracovní den po prove-

dení služby, případně v jiném dohod-

nutém 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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Stalo se….  

Jak na konci roku 2020, tak i na za-

čátku roku 2021 mezi nejaktuálnější 

témata patřila demolice bývalého are-

álu zemědělského družstva a prodej 

pozemků. 

Před 3 lety obec koupila čtyřhektarový 

areál bývalého zemědělského druž-

stva s několika halami a kravínem, 

který zde chátral už téměř dvacet let, 

za účelem demolice budov a přípravy 

pozemků pro stavbu rodinných domů 

a aby se nám v obci trochu zvedla po-

pulace. V tomto roce jsme pokročily 

tím, že jsme uspořádali výběrové ří-

zení pro demolici. V říjnu byla na zá-

kladě výběrového řízení vybrána firma 

PB SCOM, z Hranic, která uskutečnila 

likvidaci budov na statku a provedla 

částečnou úpravu terénu. Cena 

včetně DPH činila 2 667 473 Kč.  VUT 

fakulta stavební pokračuje v projek-

tové dokumentaci k zasíťování těchto 

pozemků. Čekáme na vyjádření k pro-

jektu elektřiny. Smlouva s E.GD byla z 

jejich strany odsouhlasena, ale ještě 

nám ji neposlali. V tomto novém roce 

plánujeme pokračovat v zasíťování 

statku a prodeji parcel v této lokalitě.  

Dalším větším projektem byl prodej 

pozemků. Digitalizace katastrálních 

map obce v roce 2018 odhalila různé 

nesoulady ve vlastnictví pozemků 

obce a občanů. Na obecním úřadě se 

začaly shromažďovat žádosti na od-

kup. Abychom dali vše do pořádku, 

tak v roce 2021 jsme na veřejných za-

sedáních zastupitelstva obce Mouří-

nov probrali a schválily usneseními 31 

prodejů pozemků. V tomto roce bu-

deme dále pokračovat. 

Kromě těchto velkých akcí jsme po-

mohli firmě E.GD s projektem posílení 

elektrické energie na horním konci, 

postavením nové trafostanice. Po obci 

byly rozmístěny nové odpadní koše a 

provedena výsadba ovocných a okras-

ných stromů. Byl pořízen mulčovač za 

traktor, který by měl do budoucna ře-

šit údržbu zarostlých cest, příkopů a 

ploch.  

Mateřské škole jsme věnovali finanční 

příspěvek na opravy zahrádky a chod-

níku a na pořízení nového kotle pro 

budovu bývalé školy. 

Dále byly zrekonstruovány prostory 

kuchyňky a sklepu obecní hospody. 

Byl opraven mostek přes potok k ob-

chodu. 

Zprávy v kostce z veřejných zasedání  

Na prvním veřejném zasedání, které 

se konalo v lednu, zastupitelstvo 

schválilo Organizační změny – zrušení 

pracovního místa účetní obce a přijetí 

externího vedení účetnictví obce. 

Dále přijali smlouvu o zřízení věcného 

břemene k zřizování a provozování ka-

belového vedení a uzemnění s EG.D. 

V únoru odsouhlasili zastupitelé výbě-

rové řízení na pozici administrativní 

pracovník a schválili výsledky inventa-

rizace za rok 2020 a dotaci pro zásaho-

vou jednotku. V dubnu se řešil rozpo-

čet obce na rok 2021, rozpočtový vý-

hled na rok 2021-2025, ceník stoč-

ného na rok 2021 a schválení žádostí 

dotací a smlouvy s organizacemi.  Na 

čtvrtém zasedání v měsíci květnu za-

stupitelé schválili ceník poplatků a slu-

žeb obce Mouřínov, směrnici o účet-

nictví 1.3, směrnici č. 13/2021 o stoč-

ném. Od tohoto zastupitelstva se  

schvalovali záměry k prodeji po-

zemků. V červenci se schvaloval závě-

rečný účet a účetní závěrka Obce 

Mouřínov za rok 2020, účetní závěrka 

ZŠ a MŠ za rok 2020, výsledek hospo-

daření MŠ za rok 2020 a byl projednán 

závěrečný účet DSO Ždánický les a Po-

litaví. Mimo výše zmíněného na jed-

náních (květen, září) se projednaly 

úpravy rozpočtu obce, aby lépe napl-

ňoval potřeby jejího hospodaření. Za-

stupitelé tím reagovali na nové po-

třeby a vzniklou situaci v hospodaření.  

Na posledním veřejném zasedání za-

stupitelstva obce byl schválen rozpo-

čet obce na rok 2022, v příjmech 

31 827 400,- a výdajích 31 827 400 dle 

paragrafů aktuální rozpočtové 

skladby. Pak byl schválen rozpočet jím 

zřizované příspěvkové organizace MŠ 

Mouřínov v příjmech 3 134 000,- a vý-

dajích 3 134 000,- Kč dle paragrafů ak-

tuální rozpočtové skladby. Zastupitel-

stvo dále odsouhlasily smlouvu o po-

skytnutí účelového příspěvku z roz-

počtu obce na spolufinancování pro-

vozu služeb sociální prevence, sociál-

ního poradenství a služeb sociální 

péče ve správním obvodu obce s roz-

šířenou působností města Bučovice a 

smlouvu o zajištění financování sys-

tému IDS.  Důležitým bodem jednání 

také byly dvě obecně závazné vy-

hlášky o stanovení systému odpado-

vého hospodářství a k místnímu po-

platku za systém odpadového hospo-

dářství. Rovněž se řešil i plán inventa-

rizace. Na proběhlých zasedání byly 

vyslechnuty připomínky občanů a 

zodpovězeny otázky. Zastupitelstvo 

slibuje zjednat případné nápravy. 

Ukazuje se, že pokud se občané o svou 

Pokračování str. 5 

Chodník před a po opravě 

Vladislav Horák 
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 obec zajímají, už jen samotnou infor-

mací, že něco není v pořádku, mohou 

přispět k řešení problémů. Proto je 

velká škoda, že zájem o obecní dění 

upadá. Účast pouhých 10 občanů lze 

snad přisuzovat koronavirové době a 

pro občany nezajímavému programu 

schůze. Nic však nebrání tomu, abyste 

se přišli podělit o nápady a připo-

mínky, jak zlepšit veřejné služby obce. 

Ing. Michaela Štecová 

Hospodaření obce 

Obec Mouřínov hospodařila v r. 2021 

dle rozpočtu schváleného usnesením 

zastupitelstva obce č.3/3/2021 ze dne 

s příjmy a výdaji v částce 13 709 900,- 

Kč, dle paragrafů aktuální rozpočtové 

skladby. Rozpočet byl upraven 7 roz-

počtovými opatřeními.  

Během roku 2021 obec přijala dotace. 

Dotace z Úřadu práce ČR na veřejně 

prospěšné pracovníky ve výši 135 000 

Kč. 

Dotace ze státního rozpočtu na Volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR pod UZ 98071 činila 31 000,- Kč, 

obec z ní vyčerpala 25 356 kč. Vratka 

ve výši 5 644,- Kč, bude zaslána 

v rámci fin. vypořádání v roce 2022. 

Jednorázový příspěvek obcím ze st. 

rozpočtu (kompenzace koronavirus) 

pod UZ 98037 činil 95 386,10 Kč. 

Obec poskytla dotace: Tělovýchovné 

jednotě Mouřínov ve výši 20 000 Kč, 

Honebnímu společenstvu Šéva – 

Mouřínov 10 000 Kč, Futsalu Mouří-

nov ve výši 10 000 Kč a SDH Mouřínov 

15 000 Kč. 

Ing. Michaela Štecová 

Územní plán Mouřínov 

Dne 24.9.2021 zastupitelstvo 

obce vydalo opatřením obecné 

povahy č. 1/2021 Změnu č. 1 

Územního plánu, kterou se mění 

Územní plán Mouřínov ze dne 

24.1.2014.  

Tato změna je zpracována v sou-

ladu s nadřazenými územně plá-

novacími dokumentacemi a aktu-

ální legislativou na úseku územ-

ního plánování. Při zpracování a 

pořizování dokumentace byla 

dána přednost komplexnímu ře-

šení a byly zohledněny požadavky 

na zvyšování kvality života obyva-

tel a hospodářského rozvoje 

území. 

Změna obsahuje zejména aktuali-

zaci zastavěného území obce a 

plochu přestavby bydlení B101, 

která se nachází na severozápad-

ním obvodu zástavby. Jedná se o 

přestavbu celého již delší dobu 

nevyužívaného zemědělského 

areálu. Využitím této nemovitosti 

(pozemku) dojde k jeho rekulti-

vaci na plochu určenou pro rozvoj 

bydlení. Jedná se o poměrně roz-

lehlou plochu, která je celá ve  

vlastnictví obce, a která má již zpracovanou studii jejího uspořádání (parcelace, 

rozmístění rodinných domů, obsluha veřejnou infrastrukturou). Pro plochu B101 

platí podmínky využití bydlení v rodinných domech stanovené již původním ÚP. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o okrajovou, pohledově exponovanou část obce je 

počet max. nadzemních podlaží stanoven 2 (přízemí a jedno patro s možnosti 

podkroví v šikmé střeše, podsklepení je také možné). 

Aktualizace zastavěného území obce je vztažena k stavu v mapách katastru ne-

movitosti ke dni 26.2.2021. Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky  

Pokračování str.6 

Znázornění uvedených změn – výřez Výkresu základního členění území ÚP Mouřínov 
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v zastavěném území a dále po-

zemky mimo zastavěné území. 

Jedná se o zastavěné stavební po-

zemky, kterým se rozumí poze-

mek evidovaný v katastru  

nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod spo-

lečným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, 

dále pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní po-

zemky zastavěného území.  

S úplným zněním Územního plánu se můžete seznámit na našich webových strán-

kách www.mourinov.cz. 

     Vladislav Horák

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Jak všichni víme, ve dnech 8. a 9. října 2021 se konaly 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Celore-

publikově se stala vítězem koalice SPOLU– ODS, KDU-

ČSL a TOP 09. Na druhém místě se umístilo Hnutí ANO. 

Třetí zůstala s velkým odstupem koalice Pirátů se Sta-

rosty (PirStan). Poslední politickou stranou, která se 

dostala do sněmovny, je SPD Tomia Okamury. 

A jak se volilo u nás? 

V obci Mouřínov byl jeden volební okrsek a jedna vo-

lební místnost – zasedací místnost obecního úřadu 

č.p.190. V okrskové volební komisi zasedlo 5 členek, 

které zajistily hladký průběh voleb. V seznamu voličů 

bylo zapsáno 385 voličů. Vydalo se 217 obálek. Plat-

ných hlasů bylo 216. Vyskytl se 1 neplatný hlas. Volební 

účast byla 56,36 %. V obci získala nejvíce hlasů strana 

ANO 2011 před koalicí SPOLU. 

Konečné výsledky voleb v Mouřínově   

Strana Hlasy Procenta 
ANO 2011 69 31,94 
SPOLU (ODS, KDU-ČS, TOP 09) 47 21,75 
Svoboda a přímá demokracie 
(SPD) 

37 17,12 

Komunistická str. Čech a Mo-
ravy 

18 8,33 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 17 7,87 
Česká str. sociálně demokrat. 13 6,01 
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 8 3,70 
Trikolora Svobodní Soukrom-
níci 

2 0,92 

Moravané 2 0,92 
Strana zelených 1 0,46 
VOLNÝ blok 1 0,46 
Moravské zemské hnutí 1 0,46 
Ostatní kandidátní strany a hnutí v naší obci nezískali 
žádný hlas. 

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Mouřínov 
Na začátku tohoto roku jsme naplno 

začali s fungováním naší zásahové jed-

notky. Během pár týdnů jsme dokázali 

oslovit spoustu lidí, kteří se přidali k 

jednotce. Zejména pak pozici zdravot-

ník, strojník a zástupce velitele. Až na 

drobné výjimky, se jedná o stálé ob-

čany obce Mouřínov. 

Ještě v lednu jsme byli osloveni sbo-

rem SDH Ivančice-Němčice s pomocí 

při sbírce pro Dětskou nemocnici v 

Brně. Na nic jsme nečekali a výzvu 

jsme okamžitě umístili na naše face-

bookové stránky a přes místní rozhlas 

avizovali, jaké věci jsou potřeba. Bě-

hem tří týdnů jsme, hlavně díky zá-

sluze místních občanů, dokázali vybrat 

obrovské množství darů, které po-

mohli na správném místě. Do Němčic 

jsme odvezli, mimo jiné, velké množ-

ství hraček a oblečení a poté společně 

vše předali v Dětské nemocnici. Po-

prvé v tomto roce jsme byli vděční za 

neskutečnou solidaritu. 

Začátkem března jsme již sami uspo-

řádali další sbírku. Tentokrát pro zví-

ření útulek Tibet v nedaleké obci Ma-

refy. Granule, deky, konzervy, ovoce  

a zeleninu a také spoustu hraček, de-

sinfekce a čistící prostředky. Bylo toho 

tolik, že jsme sami byli překvapení. 

Toto vše a mnoho dalšího jsme předali 

po týdnu v útulku, kde nás vítali s ote-

vřenou náručí. Stojí za zmínku, že to 

bylo v době nejhoršího lockdownu u 

nás a tento útulek je živ, kromě pravi-

delných finančních a materiálních 

darů, i převážně z charitativních akcí, 

které nemohli realizovat. Při té příleži-

tosti jsme nakoukli za brány útulku a 

seznámili se osobně se všemi, kterým 

jsme pomohli. Zároveň jsme se dozvě-

děli, že pomoci může celoročně 

opravdu každý. Na svých stránkách 

mají vždy aktuální seznam potřebných 

věcí a možnost poslat jim i finanční 

podporu. Znovu, již podruhé tento 

rok, jsme byli všem neskonale vděční 

za spoustu darů, které pomohli, tam 

kde měli. Koncem června, jak asi celý 

svět ví, zasáhla Jižní Moravu kata-

strofa nebývalých rozměrů. Sedmi ob-

cemi, Hrušky, Moravskou Novou Vsí, 

Mikulčicemi, Lužicemi a městskou 

částí Hodonína Bažantnice a Páno-

vem, se prohnalo ničivé tornádo. 

Pokračován str.7 
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Z noci z 26. na 27. června jsme oka-

mžitě vyhlásili materiální sbírku. Od 

časných ranních hodin se k nám sjíž-

děli ze širokého okolí všichni, co něja-

kým způsobem chtěli na dálku po-

moci. Večer jsme po sbírce naložili 

auto, dodávku a vozík a vydali se vstříc 

vesnici Hrušky.  

 

Vybralo se toho tolik, že jsme ne-

zvládli vše odvést napoprvé. Na místě 

jsme polovinu věcí předali na shro-

maždiště a druhou polovinu věcí roz-

vezli přímo lidem. Další den, v 6 hodin 

ráno, jsme měli sraz. Naložili jsme 

krom zbytku věcí také plachty, kango, 

kladiva sekery a po nákupu v místních 

stavebninách jsme znovu, na žádost 

místních z obce Hrušky, znovu vyrazili 

na místo. Tentokrát jsme tam však 

krom předání věcí, jeli i s úmyslem po-

moci. Po úklidu školky jsme se před 

polednem vrhli na úklid větví a stromů 

z plánovaného nového shromaždiště 

těžké techniky. Po hodince odpočinku 

jsme vytáhli centrálu, sekery a kladiva 

a cca za 2 hodiny jsme měli naložené 

4 kontejnery sutě. Odjížděli jsme una-

vení, ale spokojení, že jsme opět po-

mohli tam, kde to mělo smysl. Během  

 

 

měsíců jsme se na místo ještě několi-

krát vrátili a pomohli, jak se jen dalo. 

V září jsme se připojili k uctění pa-

mátky dvou zesnulých hasičů, jed-

notky Sboru dobrovolných hasičů 

obce Koryčany, kteří přišli o život při 

zásahu u výbuchu plynu v rodinném 

domě. Pietní akt proběhl v Mouřínově 

19. září ve 12 hodin. Před hasičskou 

zbrojnici vyjelo auto s rozsvícenými 

majáky. Naši hasiči pak za své kolegy 

drželi před blikajícími auty minutu ti-

cha. U hasičské zbrojnice také zavlál 

černý prapor. 

  
 

Co ovšem děláme, když zrovna nepo-

řádáme sbírku, nebo nejsme na vý-

jezdu? 

Pravidelně se setkáváme při schůzích, 

na kterých řešíme vše potřebné od 

školení členů, přes servis a doplnění 

techniky, po plánování akci a kultur-

ního vyžití. Abychom však nevypadli z 

kondice, minimálně jednou měsíčně 

pořádáme tzv. kondiční jízdy. Co si 

pod tím představit? V předem naplá-

novaný čas se sejde co nejvíce členů  

 

 

 

jednotky v hasičské zbrojnici. Oble-

čeme "plnou polní" a vyjedeme se zá-

sahovým vozidlem. Kromě samotné 

jízdy, kdy auto projedeme, natanku-

jeme, umyjeme a udržujeme ho v kon-

dici, tak často si zopakujeme použití 

techniky, či se učíme s novou. Zkouška 

hadic a všech komponentů na hnaní 

vody je pak nutná minimálně 2x do 

roka. 

Tento rok jsme si střihli i naši premi-

éru při požárním preventivním dozoru 

na jedné z kulturních akcí, kdy byly po-

užité pyrotechnické efekty. Vše pro-

běhlo bez sebemenších komplikací. 

Celý rok, i když nejsme nasazování to-

lik do zásahů jako jiné jednotky, se 

snažíme dělat maximum pro to, aby-

chom nepůsobili v naší obci jen do po-

čtu. Vizi do budoucna máme opravdu 

velkou a plány, které přesahují hori-

zont několika let. Jsme rádi, že mů-

žeme vykonávat tuto dobrovolnou 

službu a rozvíjet naše zkušenosti. 

Závěrem bychom chtěl poděkovat 

všem, kteří pomáhali a přispěli v na-

šich sbírkách, byť jen maličkostí. Sme-

káme před všemi, co mají ve svém 

srdci místo i pro ostatní. Děkujeme, že 

pomáháte nám pomáhat! Dovolte mi 

naposledy poděkovat Vám všem za 

podporu, jak na sociálních sítích, tak i 

mimo ně. Obrovské děkuji náleží čle-

nům naší jednotky za odvedenou 

práci a za jejich čas, který této 

mnohdy nelehké činnosti věnují. Po-

děkování patří i zastupitelům naší 

obce, kteří nás v této činnosti podpo-

rují, a není jim lhostejná bezpečnost v 

naší obci. Poděkování za spolupráci 

patří i starostovi obce Vladislavovi Ho-

rákovi. 

Za zásahovou jednotku obce,  

velitel jednotky Radek Švec 
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Ohlédnutí za rokem 2021 ve Sboru dobrovolných hasičů 

Mouřínov 
Rok 2021 byl z pohledu SDH Mouřínov 

rokem plným aktivit, navzdory obtížné 

pandemické situaci plné restrikcí. Ač-

koliv nebylo možné uspořádat tradiční 

ostatkový průvod, už v době doznívání 

opatření omezujících shromažďování 

jsme se 27. března připojili k celo-

státní akci “Ukliďme Česko” 

(www.uklidmecesko.cz). Během do-

poledne jsme uklidili okolí silnice mezi 

Mouřínovem a Bučovicemi a také 

okolí cesty na Rašovice, dětské hřiště 

a workoutové hřiště. 19 dobrovolníků 

sesbíralo 21 pytlů odpadků.  

Tradiční jarní sběr železného šrotu 

proběhl 17. dubna. Řada mouřínov-

ských občanů se tak mohla zbavit ne-

potřebného kovového odpadu a záro-

veň tak podpořila hasiče. Do sběrny 

jsme nakonec nechali odvézt kontej-

ner naplněný téměř 7 tunami kovo-

vého šrotu. Za perfektní spolupráci 

všem zúčastněným mouřínovským 

občanům děkujeme. 

Po uvolnění pandemických restrikcí 

před prázdninami jsme obnovili 

schůzky mladých hasičů. Díky přízni-

vému počasí jsme s dětmi nacvičovali 

požární útok. 

Již poněkolikáté jsme pak koncem 

června zajišťovali prodej občerstvení 

na Bučovických slavnostech, čímž 

jsme také získali část prostředků na 

činnost sboru. Část výtěžku ve výši 

5000 korun jsme poslali jako dar na 

obnovu tornádem zničené Zoologické 

zahrady v Hodoníně.  

V polovině léta, 17. července, jsme 

pak s dětmi a jejich rodiči vyrazili na 

cyklovýlet přes Kloboučky k dětskému 

táboru Jitřenka a zpět. Letos počasí 

přálo a akci jsme si užili včetně opé-

kání špekáčků a koupání u Jitřenky.  

Vrcholem letního programu byl 16.-

20. srpna týdenní Letní kemp pro 

mouřínovské děti. Díky podpoře 

České rady dětí a mládeže, zprostřed-

kované Sdružením hasičů Čech, Mo-

ravy a Slezska, jsme mohli uspořádat 

pro děti zdarma týdenní “příměstský” 

tábor v údolí poblíž přírodní rezervace 

Šévy. Připravili jsme program plný her 

a dalších aktivit. V rámci kempu jsme 

zorganizovali výlet vlakem do Technic-

kého muzea v Brně, exkurzi na stanici 

Hasičského záchranného sboru v Bu-

čovicích. Bučovští záchranáři připravili 

zajímavý program, korunovaný ukáz-

kami hašení hořícího oleje vodou.  

Ohnivou explozi museli profesionální 

hasiči pro velký ohlas zopakovat. Pro-

gram tábora byl proložen anglickou 

konverzací díky přítomnosti rodilého 

američana Angela Franklina, který si 

získal u dětí obrovskou oblibu. 

Na konci prázdnin, 28. srpna, jsme se 

zástupci dobrovolných hasičů Mouří-

nov zúčastnili oslavy 130. výročí zalo-

žení Sboru dobrovolných hasičů Rašo-

vice. Na této slavnostní akci jsme pre-

zentovali naši historickou koněspřež-

nou hasičskou stříkačku. Týden na to 

byla naše “koňka” v akci znovu na 

oslavě 135. výročí založení Sboru dob-

rovolných hasičů v Nových Hvězdli-

cích. Mouřínovští hasiči předvedli 

ukázku požárního útoku s historickou 

stříkačkou v dobových kostýmech a 

sklidili velký ohlas u diváků. 

S novým školním rokem jsme po covi-

dové a prázdninové přestávce opět 

zahájili tréninky mladých hasičů. Tyto 

se nově začaly konat každý týden ve 

čtvrtek. Po krátké přípravě se Mladí 

hasiči zúčastnili okresního kola hry 

plamen v Kozlanech.  

Kromě toho jsme uspořádali již tra-

diční akce: Dýňobraní (25. září) a Dra-

kiádu a prakiádu (10. října). Dýňobraní 

mělo obrovský úspěch, přišlo mnoho 

dětí a jejich rodičů, celkem jsme vyře-

zali “strašidla” z asi 30 dýní. Po několik 

následujících večerů mladí tvůrci za-

palovali svíčky, aby tato strašidla do-

tvářela atmosféru babího léta v Mou-

řínově. Během drakiády však vítr moc 

nefoukal a účast dětí a jejich rodičů 

nebyla velká. Akci jsme si přesto užili. 

V tradiční prakiádě, která drakiádu do-

provází, kralovaly naše ženy. 

Předvánoční atmosféru jsme již tra-

dičně pátého prosince za soumraku 

dokreslili průvodem patrona všech 

dětí, svatého Mikuláše, doprováze-

ného družinou andělů a čertů.  
 Pokráčování str. 9. 

http://www.uklidmecesko.cz/
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Závěrem chci poděkovat všem dobro-

volným hasičům a mladým hasičům za 

jejich aktivní účast na akcích našeho 

sboru. Dále děkuji všem jejich rodin-

ným příslušníkům a obyvatelům Mou-

řínova za podporu, které se našemu 

sboru dostává. Poděkování za pod-

poru našich aktivit v letošním roce 

jistě patří také Okresnímu sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska a obci 

Mouřínov. Věříme, že nadcházející rok 

2022 bude opět plný užitečných i ve-

selých aktivit.  

Sbor je otevřený dalším členům, ať již 

z řad dospělých, nebo dětí. Informace 

o naší činnosti a připravovaných ak-

cích pravidelně zveřejňujeme na soci-

ální síti facebook  

Za SDH Mouřínov: Standa Kutáček, 

starosta sboru 

Co se dělo v mateřské škole? 

V září jsme přivítali v naší školičce 

nové kamarády. Pro školní rok 

2021/2022 bylo zapsáno 24. dětí. 

Přihlášek bylo podáno 10, z toho 

pro 3 děti již nebylo volné místo. 

Děti jsou přijímány na základě kri-

térií stanovených ředitelkou školy. 

Školku navštěvují děti z Mouří-

nova, Bučovic a Klobouček. 

Mateřská škola se nachází upro-

střed vesnice, která je obklopena 

lesy. Je vyhledávána nejen pro 

svoje umístění v přírodní lokalitě, 

ale také proto, že dětem je nabíd-

nuta péče a zázemí téměř podobné 

rodinnému.  

V roce 2018 prošla rekonstrukcí. 

Hlavním důvodem byla střecha bu-

dovy, která byla v havarijním 

stavu. Budova získala sedlovou 

střechou a fasádou se zateplením, 

nový vzhled. V podkroví se nachází 

nová třída – prostor, který je nyní 

využíván především k odpoled-

nímu odpočinku dětí.  

Výchovu a vzdělávání dětí zajišťují 

dvě pedagogické pracovnice: Jitka 

Vintrová, učitelka a Libuše Kra-

mplová, ředitelka školy. 

Přítomna je i asistentka učitele a 

provozní pracovnice Marcela 

Grünwaldová, která rovněž vydává 

dětem stravu. Stravování pro naše 

děti zajišťuje školní jídelna při MŠ 

Bučovice, Sovětská. 

Již začátkem měsíce října se děti 

těšily na Halloween. Vyráběli jsme 

netopýry, strašidýlka, dlabali dýně, 

ze kterých jsme tvořili lampy a na 

konci měsíce jsme uspořádali 

„Hallloweenskou párty“. Děti již 

ráno přišly ve strašidelných kostý-

mech, ve kterých jsme si společně 

užili spoustu zábavy a legrace. Ne-

směly chybět soutěže doplněné 

hudbou a tancem při reproduko-

vané hudbě. 

Už v září začaly děti nacvičovat na 

vystoupení pro naše nejstarší ob-

čany, babičky a dědečky, které se 

mělo konat v sále KD. Pilně a s ra-

dostí trénovaly pásmo tanečků, 

písniček, básniček, ale bohužel 

vzhledem k celostátně se zhoršu-

jící situaci ohledně epidemie Co-

vid 19, byla tato akce v polovině 

listopadu zrušena. 

V měsíci listopadu děti čekalo fo-

tografování do alba fotografií s vá-

nočním motivem. Opět jsme ob-

novili spolupráci s Městskou kni-

hovnou v Bučovicích. V tomto mě-

síci nás zde čekala první návštěva. 

Paní knihovnice měla připravený 

zajímavý a poutavý program pro 

naše malé čtenáře, posluchače. 

Pomalu jsme se připravovali i na 

„Mikulášskou nadílku“. Jako každý 

rok tak i letos děti v mateřské škole 

navštívil Mikuláš se svojí družinou. 

Za odměnu děti dostali malé dá-

rečky. 

Kalendářní rok jsme zakončili pose-

zením u vánočního stromečku při 

zpěvu koled. Děti se potěšili z dá-

rečků, které našli pod stromeč-

kem. 

Všem občanům Mouřínova pře-

jeme hodně zdraví, i přes toto 

těžké období, kdy nad námi vládne 

nepříjemná epidemie Covid-19. 

  Jitka Vintrová, DiS., 

 učitelka
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Honební společenstvo Šévy – Mouřínov
Naše Honební společenstvo Šévy 

Mouřínov vzniklo v roce 1993 jako 

sdružení vlastníků honebních po-

zemků za účelem vzniku honitby. 

V současnosti je v čele společenstva 

pan Ing. Leoš Špunar, který zároveň 

zastupuje největšího vlastníka po-

zemků v obci zemědělskou společnost 

Rostěnice a.s. Mysliveckého hospo-

dáře ve sdružení zastává Vladislav Ho-

rák. Celkem máme 12 členů s výko-

nem práva myslivosti.  

Protože jsme celkem malá honitba, 

loňský odlov zvěře v naší honitbě byl 

následující.  Od března 2019 do 

března 2020 jsme odlovily dvě laně, 

sedm kusů srnčí zvěře, čtyři prasata 

divoká a dvacet šest bažantů.  

Myslivost jako celek je soubor čin-

ností prováděných v přírodě ve 

vztahu k volně žijící zvěři, jako sou-

část ekosystému, a spolková činnosti 

směřující k udržení a rozvíjení mysli-

veckých tradic a zvyků, jako součásti 

kulturního dědictví. Podle toho se i 

snažíme k přírodě tak chovat. 

Sdružení má v nájmu i obecní rybník, 

kde zajišťujeme pro místní občany je-

jich zájem o rybolov. Naše činnost je 

víceméně nevýdělečná. To co získáme 

za prodej povolenek, zase utratíme za 

nákup dospělých ryb. Dokud nás neo-

mezovala covidová opatření pořádali 

jsme každý rok rybářské závody na 

prvním rybníku. Účast byla celkem so-

lidní a ceny, které jsme věnovali ví-

tězům závodů, byly slušné.  

Během roku se naši členové věnují 

péči o zvěř a krajinu. V létě v rámci 

opatření ke zlepšování přírodního 

prostředí provádíme kosení travino-

bylinných porostů, redukci nežádou-

cích křovin a odstraňování cizorodých 

nežádoucích porostů dle požadavku 

orgánu ochrany přírody a krajiny. 

Jedná se o celkem asi šest hektarů plo-

chy v chráněné krajinné oblasti Šévy 

Mouřínov. Na podzim chystáme kr-

mení pro zvěř jako je řepa a obilný od-

pad z čištění obilí. Zásypy a krmelce 

neslouží jen chované zvěři, ale pomá-

hají přežít v zimním období i mnoha 

druhům zpěvného ptactva. Zima, 

která potom nastane je potom zkouš-

kou každého myslivce, jak se o zvěř 

postará. Každé krmení něco stojí. 

Ročně do krmení vkládáme asi deset 

tisíc.  

K lovu a krmení musíme přičíst i péči o 

zvěř. Každá zvěř trpí některými nemo-

cemi. V České republice byly potvr-

zeny dva případy úhynů loveckých psů 

nakažených Aujeszkyho chorobou, 

oba ve Zlínském kraji. Oba psi se velmi 

pravděpodobně nakazili od černé 

zvěře, se kterou se dostali do kon-

taktu. Státní veterinární správa (SVS) 

připomíná riziko, které domácím zví-

řatům hrozí při kontaktu s prasaty di-

vokými, vývrhy z ulovených prasat di-

vokých či při konzumaci jejich tepelně 

neupraveného masa. Chovatelé hos-

podářských zvířat by měli dodržovat 

podmínky biologické bezpečnosti. 

Vyšetření ve Státním veterinárním ús-

tavu (SVÚ) v Praze v tomto týdnu po-

tvrdilo přítomnost larev trichinel u 

dvou kusů prasat divokých doveze-

ných do zvěřinového závodu v Karlo-

varském kraji z Polska. Naposledy byl 

výše zmíněný parazit v ČR zjištěn 

v červenci 2019 u divočáka uloveného 

na Uherskohradišťsku. Státní veteri-

nární správa (SVS) při této příležitosti 

připomíná povinnost vyšetřovat 

všechnu ulovenou i dovezenou čer-

nou zvěř na výskyt trichinel. (převzato 

Z myslivosti 7.1.2022).  

Příkladů kdy zvěř je nositelem nemocí 

přenosných na domácí zvířata i na člo-

věka je více, ale tyto dvě jsou nej-

čerstvější.  

V letošním roce snad bude situace ko-

lem pandemie už přijatelnější a dovolí 

nám pořádat akce, které jsme byli nu-

ceni zrušit.  

Do nového roku přejeme všem obča-

nům obce hodně zdraví, štěstí a spo-

kojenosti.  

Vladislav Horák,  
Hospodář Honebního společenstva 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADroda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9B%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
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Novinky v Obecní knihovně 
Milí občané a věrní čtenáři, doplnily jsme pro Vás během roku 2021 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) S. Penner – Zmizelá apatykářka 

2) K. Gott – Má cesta za štěstím 

3) K. Cassová – Zrazená  

4) K. Quinn – Lovkyně 

5) K. Quinn – Alicina síť 

6) A. Jacobsová – Venkovský sídlo. 

Časy se mění. 

7) M. Goffa – Živý mrtvý a další po-

licejní povídky 

8) S. Brown – Zachráněné dopisy 

9) S. Peleška, Franz Böhmig – 2000 

rad pro zahrádkáře 

10) P. Pasečný – Připravujeme za-

hradu na jaro a léto 

11) J. Mayer – Bylinky do kuchyně 

12) Kol. autorů – Jíme zdravě – Grilo-

vací speciál 

13) V. Bernatský – Dvoj táta 

14) J. Formánek – Kniha o tichu 

15) Š. Váchová – Chaloupka na vršku 

16) E. Košlerová – Příběhy včelích 

medvídků 

17) A. Weir – Artemis 

18)  A. Weir – Marťan 

19) L. Chalupová – Liščí tanec 

20) Ch. Linková – Podvedená 

21) J. Pospíšilová – Slepá bába 

22) A. Vašíček – Krev démona 

23) A. Vašíček – Ztracená brána 

24) A. Vašíček – Ďáblova lest 

25) L. G. Smithová – Víno & čáry 

26) N. Horáková – Tajnosti sborovny 

27) N. Horáková – Korálky z klokočí 

28) N. Horáková – Ženy na pranýři 

29) N. Horáková – Pro jméno a čest 

30) N. Horáková – Dáma v modrém 

31) N. Horáková – Vlk na vodítku 

32) N. Horáková – Tajemství Anny z 

Lampersdorfu 

33) S. Larková – Rok delfínů 

34) F. Thilliez – Pandemie 

35) F. Thilliez – Strach 

36) Ch. Linková – Rozhodnutí 

37) M.Kasten – Doufat znovu 

38) A.Ryan – Říše popela 

39) I. Devátá – Džungle v kuchyni 

40) A. Mornštajnová – Listopád 

41) P. Harmanová – Porodní bábou 

navždy 

42) J. Bernášková – Jak přežít svého 

muže 

43) L. Souček – Samá voda 

44) P. Hrdlička – Kdo s ohněm za-

chází 

45) P.Hrdlička – Smrt nosí rudé 

škorně 

46) R. Carlino – Než jsme se odcizili 

47) K. Trnková – Vánoce z babiččina 

kapsáře + Babiččin vánoční balí-

ček 

48) P.Falvey – Sestry z Titaniku 

49) P. Bloom – Jeho balík 

50) E. Hunterová – Kočičí válečníci: 

Nové proroctví (1) – Půlnoc 

51) E. Hunterová – Kočičí válečníci: 

Nové proroctví (2) – Východ mě-

síce 

52) E. Hunterová – Kočičí válečníci: 

Nové proroctví (3) – Rozbřesk 

53) E.Hunterová – Kočičí válečníci: 

Nové proroctví – Záře hvězd 

54) G. Liviero – Zlomení andělé 

55) K.Schaler – Jak si zamilovat Vá-

noce 

56) V.Kašáková – Lhala jsem 

57) Z.Malinský – Vánoční pohádky 

58) S. Sprinz – Co když se utopíme 

59) S. Penner – Zmizelá apatykářka 

60) K.Hewittová – Není to moje 

dcera 

61) M. Martinová – Poslední knihku-

pectví 

62) A. Dostál – Když prší jehličí 

63) M. Klevisová – Kroky vraha 

64) M. Klevisová – Zlodějka příběhů 

65) P. Hrdlička – Pouť oběšenců 

66) K. Petrusová – Zakázaná přitažli-

vost 

67) M. Eben – Myšlenky za volantem 

68) S.Češka – Zapomenutá smrt 

69) S. Jones – První chyba 

70) P. Maiová – Štěstí má barvu le-

vandule 

71) M. Kasten – Snít znovu 

72) E. James – Osudový návrat 

73) M. Quinn – Moderní džentlmen 

74) G.Liviero – Stezka v troskách 

75) H.Gülbahar, M. Rozenn – Přežila 

jsem čínský gulag: První knižní 

svědectví ujgurské ženy, která 

prošla peklem čínského převý-

chovného tábora 

76) P. Boom – Jeho zákusek 

77) K. Schaler – Vánoční tábor 

78)  A.Kleveta – Mlynářský sborník 

Bučovicka, Slavkovska a Vyškov-

ska  

 
Věříme, že nám jako čtenáři zůsta-

nete věrni a v novém roce se bu-

deme opět setkávat. 

Za obecní knihovnu, 

 knihovnice Renata Goliášová 
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Hospodářství u kozy a petržele 
Ráda bych vám představila stádo koz 

a oveček, které v okolí Mouřínova 

možná potkáváte. Patří k pomalu ros-

toucí malé rodinné farmičce, kterou 

jsme nazvali Hospodářství u kozy a pe-

tržele. 

Vše začalo touhou poskytnout našim 

tehdy malým dětem kvalitní mléko od 

spokojených zvířat chovaných s ohle-

dem ke krajině. Protože v Mouřínově 

nikdo mléčná zvířata neměl, rozhodli 

jsme se pro pořízení několika koz a 

oveček. Ty nás postupně okouzlily na-

tolik, že jsme se pustili do budování 

malé mléčné farmy. 

Naše ušaté kozy jsou kříženky klasické 

bílé kozy a kozy anglonubijské. Toto 

plemeno se dnes těší poměrně velké 

oblibě nejen pro svůj zajímavý vzhled, 

ale také díky mléku, které obsahuje 

více tuku a bílkovin, než mléko „klasic-

kých“ koz, a také téměř postrádá zná-

mou pachuť kozího mléka. Anglonu-

bijské kozy byly vyšlechtěny v 19. sto-

letí na britských ostrovech křížením 

anglických plemen koz s plemeny blíz-

kovýchodními a severoafrickými. 

Naše ovečky náleží k plemeni ovce vý-

chodofríská, což je mléčné plemeno 

vyšlechtěné v Německu ve fríské ob-

lasti z původních severských maršo-

vých ovcí. Známější jsou v bílé barvě, 

existuje však i černá varianta, čehož 

jsme využili, když už se nám v rostou-

cím stádě bílé ovečky špatně rozezná-

valy. Každé naše zvíře má totiž své 

jméno, i svoji osobnost, kterou dobře 

známe – většinou už od malého 

kůzlátka či jehňátka – dnes už totiž 

máme v celém stádě pouze jednu 

kozu a jednu ovečku, které se nenaro-

dily u nás. Kozy a ovečky tráví noci v 

domovském výběhu na naší zahradě, 

ráno po podojení vychází na pastvu. 

Tu mají každý den novou. Paseme to-

tiž v poměrně malé ohradě tvořené 

snadno přenosnými pastevními sí-

těmi, které každý den posunujeme. 

Takovýto způsob se nazývá intenzivní 

pastva. Je výhodný pro zvířata, pro-

tože mají každý den něco nového k 

snědku, což neprospívá jen jejich chu-

ťovým buňkám, ale i zdravotnímu 

stavu. Rostlinám tento způsob také 

svědčí – díky krátkodobému pobytu 

zvířat na jednom místě následovaném 

dlouho přestávkou mají vždy dost 

času zregenerovat. 

Hned vedle kouzelné přírodní rezer-

vace Šévy najdete v mapě místo s ná-

zvem „Pastviska“. Tomuto poli, done-

dávna ještě osetému řepkou, začí-

náme pomalu vracet jeho starý vý-

znam… Protože rádi necháváme věci 

na přírodě, rozhodli jsme se pole neo-

sít žádnou konvenční travní směsí, ale 

nechat je přirozenému vývoji, regulo-

vanému pouze pastvou a sečením. Při-

rozený vývoj porostu začíná nástupem 

bodláků, které naše pole v prvních le-

tech zcela ovládly – k velké radosti koz 

i oveček. Jejich šťavnaté stvoly a listy 

jim náramně chutnají a zvířata po nich 

prospívají. Pod okousanými a poseka-

nými bodláky začínají pomalu vykuko-

vat první listy travin a bylin.  

Díky finanční podpoře ministerstva ži-

votního prostředí jsme mohli budoucí 

louku obohatit také roztroušenými vý-

sadbami stromů. Už se nemůžeme do-

čkat, až povyrostou a začnou poskyto-

vat stín paseným zvířatům i ko-

lemjdoucím lidem, útočiště ptákům i 

hmyzu, a některé časem i chutné 

ovoce všem. 

Na jaře své pastevní sítě natahujeme i 

přímo v rezervaci Šévy, kterou naše 

zvířata okusují na objednávku Kraj-

ského úřadu jihomoravského kraje. 

Vzácný biotop zde totiž kdysi vznikl 

právě díky pastvě zvířat, a proto mu i 

dnes pobyt zvířat svědčí. 

Kromě toho potkáte naše kozy a 

ovečky občas i v údolí Hrubé louky, 

kde nejčastěji narazíte i na naše ko-

níky – dvě kobylky plemene hafling. Ty 

máme zatím jen pro radost, v bu-

doucnu je ale možná využijeme i při 

práci na farmě. 

Mléko, které od koz a oveček nado-

jíme, zpracováváme na nejrůznější 

produkty – sýry, brynzu, tvaroh, kefír 

atd. Letos se nám podařilo nechat si 

úředně schválit minimlékárnu, kde 

produkty vyrábíme. Od příští sezóny 

vám tedy můžeme oficiálně nabíd-

nout dobroty vyrobené z našeho 

mléka, jakožto i kozí a ovčí mléko sa-

motné. 

Nejdříve se ale v březnu narodí 

kůzlátka a jehňátka, která budou zpo-

čátku potřebovat všechno mléko pro 

sebe… Můžete se s dětmi přijít podí-

vat na jejich skotačení. 

 Petra Kutáčková 
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Okénko z kroniky 

Pomníky v obci 
V roce 1937 byl postaven pomník prv-

nímu prezidentu T. G. Masarykovi. 

Přes okupaci byl uschován a po válce 

byl postaven nový pomník. Zasloužil 

se o to zdejší občan Fr. Pitron, č.5 a 

místní národní výbor, který se rozhodl 

v roce 1946 postavit pomníky T.G. 

Masarykovi a Občanům Kameníkovi a 

Vorálkovi, a sovětskému vojínu Apo-

nina Aponinoviče.  

Stavba Busty T. G. Masaryka byla za-

dána sochaři Vincencovi Makov-

skému. Za materiál použil kámen a 

bronz. Jedná se o masivní sloup na 

kruhové základně, ukončen obdélnou 

deskou, na ní busta muže zamyšle-

ného výrazu v nadživotní velikosti. 

Sloup s bustou byl umístěn v ohrádce 

z pletiva, obrostlé ozdobnými keři. Pa-

mátkově je chráněna od 3.5.1958. 

V roce 1970 byla zapsána do státního 

seznamu kulturních památek. Tento 

pomník stojí dodnes na návsi v parku.  

Pomník občanům, kteří byli umučeni 

v koncentračních táborech a ruskému 

vojínu, který padl 26.4.1945 při osvo-

bozování naší obce, byl zadán sochaři 

Hrubému z Bučovic. Byl postaven na 

návsi. Na podstavci stojící pomník, 

skládající se ze tří částí. Prostřední nej-

vyšší s nápisem K věčné slávě Hrdi-

nům! Vojínu Rudé armády Aponinu 

Aponinoviči. Postranní desky stejného 

tvaru a výšky s fotografiemi občanů a 

nápisy (dnes nečitelné).  

Po první světové válce r. 1935 byl po-

staven pomník všem, kteří se z ní ne-

vrátili ke svým drahým. Stojí před zvo-

nicí a je oplocen nízkým kovovým plo-

tem. Jsou na něm fotografie padlých. 

Pomník Obětem 1. světové války sto-

jící před kaplí. Na kamenném pod-

stavci stojí členitý pomník. Na něm 

kříž s ukřižovaným Kristem.  

Na pomníku jsou fotografie se jmény: 

Antonín Boháček, Čermák Josef, Fiala 

Antonín, Hájek František, Hrazdil Jo-

sef, Kartus Josef, Knésl Matěj,Libenský 

Antonín, Navrátil Augustin, Novotný 

Martin, Pánek Martin, Piňos Jan, Rů-

žička Jan, Setínek Petr, Setínek Vavřín, 

Sigmund Bohumil,  Sigmund Josef, 

Alois Šplouchal, Zedníček Josef, Zukal 

František.  

Z kroniky obce 1925-1974  
(Kronikář Rudolf Hemza) 

Fotografie z obecních alb

Společenská rubrika 
 

Vítáme nové občánky naší obce 

Bárková Natálie 

Bartáková Monika 

Berešová Bibiana 

Kalábová Amálie 

Koubek Jakub 

Nový Samuel 

 

 

 

 
 

Pejchal Tobiáš 

Supuková Bella, 

 Supuková Zoe 

Svoboda Kryštof 

Venera Ondřej 
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Navždy nás opustily… 

Čánek Miroslav (roč.1936) 

Dobeš Marek (roč.1974) 

Fialová Jana (roč.1942) 

Háková Alžběta (roč.1989) 

Šimoník Zdeněk (roč.1941) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šujan Jaroslav (roč.1954) 

Švec Jan (roč.1927) 

Kedroutková Anna (roč.1933) 

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 

soustrast. Věnujte jim tichou vzpo-

mínku!

Blahopřejeme jubilantům naší obce 

Dej Josef  

Goliášová Ludmila  

Hanák Antonín  

Handlíř Miloslav  

Jakšová Irena  

Janků Josef  

Kalivoda Oldřich  

Kuběnová Marie) 

Landa Aleš  

Pánek Josef 

Pernica Milan  

Pernicová Anna  

Rotrekl Jan  

Šplouchal František  

Šplouchalová Marie  

Štecová Anna  

Vašková Soňa  

Venera Jaromír 

Venera Ladislav  

Venerová Jana  

Vykoukalová Hana  

Vykoukalová Marie  

Žaroský Bohumil  

Žaroský Jan  

Občanům, kteří oslavili v roce 2021 významné jubileum (60,65,70,75,80,85), přejeme vše nejlepší, radost ze života, a 

především pevné zdraví.  

Ohlédnutí za kulturním životem obce 

Vážení spoluobčané, 

chtěla bych se ohlédnout za rokem 

2021. Situace v loňském roce nebyla 

jednoduchá, co se kulturních akcí 

týká. Virus Covid-19 zasáhl nejen do 

našich rodin, ale i do kulturního dění 

v celé obci. V loňském roce proto ne-

mohlo být uskutečněno posezení se 

staršími občany. Kvůli pandemii a oba-

vám z nakažení našich starších spolu-

občanů, se toto setkání nekonalo. Na-

místo toho byly vytvořeny a osobně 

předány s přáním pevného zdraví dár-

kové balíčky, pro zpříjemnění nelehké 

situace. Bohužel i přípravy na tradiční 

setkání u betléma s vystoupením na-

šich dětí a dospělých při zpěvu koled, 

pandemie přerušila. 

Co jsme zvládli, bylo uspořádat Vítání 

občánků v měsíci září. Akce se z dů-

vodu dodržení hygienických opatření 

konala v Kulturním sále obce Mouří-

nov. Celkem jsme se setkali s novými 

10 občánky, které se narodily v letech 

2018-2021. Během slavnostního aktu 

vystoupili se svými písničkami a bás-

ničkami děti ze základní školy. 

Všechny narozené děti byli zapsány 

v pamětní knize úřadu. Také rodiče 

dostali památný list. Jsme rádi, že se 

nám to povedlo, a další termíny plánu-

jeme na jaro 2022.  

Všichni doufáme, že situace bude 

lepší a v roce 2022 bude možné pořá-

dat více kulturních akcí. Provedení 

akcí bude závislé na aktuálně platných 

opatřeních. 

Předsedkyně kulturního výboru, 
 Marcela Kalivodová
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Vítání občánků 2021(fotky z obecního alba) 
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Zveme Vás… 

           V roce 2022 jsou v plánu tyto akce: 

 Mouřínovský košt slivovic 

 Posezení pro starší občany, seniory 

 Dětský karneval 

 Stavění máje a opékání špekáčků 

 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. 
 

NYNÍ ZA VÝHODNĚJŠÍ CENU 450,- Kč! 

Celodenní vstupné můžete zakoupit v předprodeji na: https://www.smstic-

ket.cz/.../27154-kollarovci-v-bucovicich nebo v Informačním a kulturním středisku 

na MÚ Bučovice 
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