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 Místní poplatky na rok 2018  

Připomínáme občanům povinnost uhrazení poplatků pro rok 2018 – poplatky za svoz 

komunálního odpadu činí 600 Kč a poplatek za psa činí 100 Kč, jejich splatnost byla 

do 31.3.2018. V případě, že jste tak dosud neučinili, prosíme o jejich uhrazení co 

nejdříve. 

Poplatky je možné zaplatit také bankovním převodem, a to na účet Obce Bohutice 

vedený u České spořitelny, č. účtu 1582037309/0800. Jako variabilní symbol uvádějte 

číslo popisné domu, kterého se poplatky týkají. V případě, že budete platit poplatky 

pouze za některé obyvatele hlášené na daném čísle popisném, uvádějte datum 

narození. 

 Oznámení 

Obec Bohutice nabízí k odvozu pálené cihly, které jsou uskladněny za zámkem v 
bývalém areálu ZD. 
V případě Vašeho zájmu, oznamte na tel. č. 724 183 293 případný termín odvozu cihel. 
 

 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

 V sobotu 19. května bude proveden firmou FCC mobilní sběr nebezpečného 
odpadu. 

o Je možno odevzdat tyto druhy odpadu: 
o Ledničky, mrazničky, televizory, pračky, baterie, zářivky, barvy, kyseliny, 

oleje, léky a pneumatiky. 
o Tekuté a sypké materiály musí být uloženy v uzavřených obalech. 
o Mobilní sběr proběhne před zámeckým nádvořím od 8:30 do 9:30 hodin. 

 
 Firmou FCC bude v pátek 18. května v odpoledních hodinách přistaven před 

místní zámek velkoobjemový kontejner, který je možné využít pouze na 
komunální odpad. 

o Nesmí se odevzdávat ty druhy, které patří do nebezpečného odpadu.  
o Kontejner bude odvezen v pondělí 22. května. 

 

 Nová turistická trasa 

Každý, kdo má rád vycházky do přírody, může využít nově značenou turistickou trasu 

nazvaná „Od zámku k zámku“, která spojuje sedm obcí na Znojemsku (včetně Bohutic) 

a o červené značení se postaral Klub českých turistů. Turistická stezka vede od 

Miroslavi až do Moravského Krumlova. Na trase mohou lidé vidět hned čtyři zámky, 

doškovou chalupu, křížovou cestu nebo Lurdskou jeskyni. 

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92203&idc=5464978&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F


 

VELIKONOČNÍ DÍLNY  

V úterý před Velikonocemi se na naší škole konalo Velikonoční vyrábění. Každá paní 
učitelka si připravila nějaký výrobek. Celkem bylo 9 dílen, kde si děti mohly vyrobit 
nějakou jarní nebo velikonoční dekoraci. Účast byla hojná. Přišly děti z mateřské 
školky, základní školy i ty, které naši školu již opustily. Maminky zajistily drobné 
občerstvení, za což jim moc děkujeme. Celou školou vládla pohodová předvelikonoční 
atmosféra. Myslíme, že 
vyrábění bylo příjemné, 
vydařilo se a všichni byli 
spokojeni. Těšíme se na další 
podobnou akci!  
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
MRAZÍK 
K příležitosti Mezinárodního 
dne žen děti z divadelního 
kroužku nacvičily pohádku 
Mrazík. Bohužel ale pár dní 
před premiérou pohádky 
většina našich malých herců onemocněla a představení se o týden muselo odložit. 
Myslím ale, že se čekání vyplatilo.  Děti se moc těšily a místní občané ještě víc. 
Představení od listopadu pilně trénovaly. Přišel den „D“. V pátek 16. března se v 
odpoledních hodinách konala premiéra pohádky. Již od 17.hodiny se místní tělocvična 
začínala plnit. S dětmi jsme byli příjemně překvapeni, kolik přišlo diváků. Zákulisím 
vládla mírná tréma, která ale na jevišti ze všech malých herců opadla. Vedli si jako 
profesionálové. Všechny děti příjemně svými výkony překvapily. Od některých herců 

jsem do poslední 
chvíle nevěděla, 
co čekat, protože 
si text upravovali 
podle sebe. O to 
větší to ale byla 
legrace. Sálem 
zněl smích a 

nakonec  
obrovský potlesk. 
Všichni jsme si 
oddechli, když 
skončila poslední 
scéna. Dětem se 
představení moc 
vydařilo. Sice 
jsem občas s 
dětmi v kroužku 

„ztrácela nervy“, ale ty měsíce nacvičování se přeci jen vyplatily. Chtěla bych moc 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



poděkovat jak dětem, tak každému, kdo se na realizaci představení jakkoliv podílel. 
Moc si vaší pomoci a podpory vážím! 
Po kladných ohlasech a mnoha dotazech, kdy budeme Mrazíka opakovat, jsme se s 
dětmi rozhodli představení zopakovat v sobotu 21.dubna 2018 v 16:00 v místní 
tělocvičně. Budeme moc rádi, když přijdete.  
Dále nacvičujeme pohádku Lotrando a Zubejda, kterou bychom chtěli zahrát na závěr 
školního roku. Už teď se moc těšíme! 

Za divadelní kroužek Kateřina Mašová :-) 

 

Bohutický mariáš 

 Tradiční Bohutický mariáš, se tento rok, z různých důvodů uskutečnil až 

v měsíci březnu, tedy konkrétně 17. 3. 2018. Nejspíš přesunutí termínu vedlo k tomu, 

že se na letošní turnaj nahlásilo méně hráčů, oproti rokům minulým. 

 První nedočkavci začali do pohostinství proudit kolem poledne, v tomto případě 

to byli zejména fanoušci, poté začali přicházet hráči. Sraz hráčů byl 12:30 hod. Po 

úvodní řeči bylo zahájeno první kolo, všechny kola trvají 50 min., po druhém kole bylo 

na řadě občerstvení a delší pauza. Po odehrání čtyř kol přišla na řadu večeře a po 

večeři vyhlášení vítězů. 

 Letošní ročník byl výjimečný i tím, že se na prvních třech místech umístili hráči 

se jménem Petr. Na 1. místě druhý rok po sobě se umístil Petr Sedmera, na 2. místě 

Petr Holík st. a na 3. místě Petr Věchet. Pověstnou a nepopulární ”bramboru” si uhrál 

Rudolf Rozbořil st. Po vyhlášení část hráčů odešla, ale někteří vytrvalci zůstali a 

věnovali svůj čas přípravě na příští rok. 

 Tímto bychom 

chtěli poděkovat 

hráčům, kteří si udělali 

čas a přišli se pobavit, 

dále sponzorům, 

zejména Martině 

Záviškové za krásné 

dorty, které věnovala 

výhercům i poraženým a 

všem těm, kteří svou 

přítomností zpříjemnili 

tento den. Snad se po 

dobu dalších pár let, buď 

v počtu větším, nebo neměnném budeme setkávat i nadále. 

 Ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští rok. 

         Pohostinství u Cóla 

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST 



 

Poslední dubnový den připrav si koště a 
vyleť ven. 

Na hřiště zamiř, neváhej! 
Tam bude čarodějnický rej. 

 

Místo přistání: hřiště FC Bohutice 
Čas zapálení: 18,00 hod., 30. 4. 2018 

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohutice 

zve tímto všechny na tradiční 

pálení čarodějnic. 

Občerstvení zajištěno. 

 
Odehrané zápasy: 

Neděle 1. 4. 2018 15:30  Olbramovice A - Bohutice 0:3 (0:2)  
Neděle 8. 4. 2018 15:30  Bohutice - Břežany 3:3 (2:1)  
Neděle 15. 4. 2018 15:30  Bohutice - Moravský Krumlov C 1:0 (1:0)  

 

Následující zápasy: 
Neděle 22. 4. 2018 16:00  Vlasatice - Bohutice  
Sobota 28. 4. 2018 10:15  Bohutice - Jamolice 
Úterý 8. 5. 2018 10:15  Bohutice - Oleksovice 
Neděle 6. 5. 2018 16:30  Prosiměřice A - Bohutice  
Neděle 13. 5. 2018 16:30  Bohutice - Troskotovice  

 FC Bohutice 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/6ab52917-8acb-41c1-89af-3d4c780ff7c3
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/35e6327b-652a-4f6a-b1f5-3e27ab8468da
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/b96c6a71-c3b5-4274-bfc3-ae2a14460344

