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 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Oprava vodovodu a výstavba nového chodníku
V únorovém vydání Bohutického zpravodaje jsme Vám informovali o naplánované
opravě hlavního řádu vodovodu a následné opravě chodníku po levé straně
komunikace od trafostanice po vodovod. Původní záměr počítal se zahájením prací
v měsíci květnu. Z technických důvodů je začátek stavby posunuta až na konec srpna
letošního roku. Po upřesnění termínu zahájení prací Vás budeme včas informovat.
Získané dotace
Počátkem letošního roku jsme podali žádost o poskytnutí příspěvku v dotačním
programu Podpora zkvalitňování služeb turistických informačních center
v Jihomoravském kraji.
O poskytnutí a schválení dotace rozhodlo Zastupitelstvo JMK na svém 14. zasedání
konaném dne 26. 4. 2018. Kraj nám přispěje částkou 45.900 Kč, ze které budou
hrazeny mzdové náklady spojené s provozem TIC.
Další získanou dotací, která byla poskytnuta z dotačního programu Podpora rozvoje
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018 je příspěvek ve výši 40.000 Kč na úhradu
části úroku z úvěrů na vybudování splaškové kanalizace v obci.
Revize komínů
V měsíci květnu a červnu bude v naší obci provádět revize komínů revizní technik p.
Bohuslav Vinkler z firmy Kominictví Jan Přinosil.
Nabídka brigády
Obec Bohutice nabízí volné místo sezónního průvodce/ průvodkyně na Expozici
křížové cesty v Bohuticích. Jedná se o brigádu v období od června do října – pouze
víkendy a svátky. V případě zájmu se do 30.5.2018 dostavte na Obecní úřad Bohutice
či zašlete žádost na oubohutice@tiscali.cz.

 ZŠ a MŠ Bohutice
Zprávy ze školy
V dubnu naši žáci úspěšně ukončili plavecký výcvik. Všichni absolvovali 10 lekcí po
dvou hodinách plaveckého výcviku. Všichni si zdokonalili plavecké dovednosti a
zapracovali na své fyzické zdatnosti. Plavecký výcvik je u dětí oblíbený a většinou se
všichni na hodiny plavání moc těší. Nejlepšími plavci z naší školy byli Filip Svoboda,
Pavel Nováček a Matěj Sedmera. Nejlepšími plavkyněmi se staly Terezka Bisová a
Barča Bloudíčková.

Den Země jsem oslavili prací. Nejprve jsme vytvářeli naši planetu a povídali si o ní a
pak jsme šli uklízet hřiště. Děti plely dvůr, na který jsme společně vyseli trávník, který
nám bohužel přes velké sucho nevzešel.
Konec dubna jsme již tradičně zakončili čarodějnickým dnem. Naše škola byla
v pátek 27.dubna samá čarodějnice a čaroděj. Děti přišly v kostýmech a společně
s dětmi ze školky plnily různé čarodějnické úkoly. K svačině se podávaly opékané
špekáčky nad kotoučem.
Jednou z nejlepších akcí byla naše účast na babských hodech. Páťáci předvedli
oblíbený muzikálek Červená Karkulka a téměř celá škola zatančila a zazpívala část z
muzikálu Pomáda. Na babských hodech nechyběly ani děti ze školky, které předvedly
kromě tanečku krásnou a známou pohádku
O veliké řepě. Dětem se vystoupení moc povedlo. Děkujeme, že jsme se mohli
zúčastnit, děkuji dětem a v neposlední řadě děkuji všem paním učitelkám, které
v době osobního volna, který mohly věnovat svým rodinám, přijely a přišly a s dětmi
pomohly.

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST
Pálení čarodějnic
Termín sletu čarodějnic si nevybíráme, ten je daný a neměnný, a je jím poslední
dubnový den.
Ostatní je však potřeba zařídit – pěkné počasí, dobrou náladu, dřevo na oheň,
čarodějnici na podpal, věnec buřtů, pitný režim a úklid po akci. Jak píšou na wikipedii:

Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století si zachová řadu rysů pocházejících z
minulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je především funkce, původní
sociální, ochranný a náboženský význam byl nahrazen funkcí zábavnou a
společenskou. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak jako
organizovaná akce. Především městské a organizované akce někdy mívají charakter
jakéhosi „čarodějnického karnevalu“.
Ač předpovědi strašily silnými poryvy větru a zapalování ohňů se nedoporučovalo, tak
se i u nás za přispění Obecního úřadu, který zařídil dřevo, dětí ze Základní školy, které
vytvořily figurínu čarodějnice a rodičů z Unie, která akci zaštítila, podařilo takové pálení
uskutečnit na místním fotbalovém hřišti. Sešla se hojná účast dětí, vlastně malých
čarodějů, čarodějnic, kouzelníků či kouzelnic, jejich rodičů i náhodných kolemjdoucích.
Než se pod připravenou vatrou škrtlo sirkou a než se oheň i s čarodějnicí stačily
rozhořet, měly děti možnost si v rychlosti vyzkoušet čarodějnickou zručnost a
šikovnost při skákání panáka, slalomu s koštětem a proběhnutí pod roztočeným
lanem.
Potom už došlo na opékání špekáčků, které byly opět pro děti připraveny zdarma, a
velká žízeň se hasila limonádou, v případě dospělých pivem. Když se setmělo, čekala
na děti stezka odvaha se sladkou odměnou po jejím úspěšném zvládnutí.
I ten, kdo si přišel na hřiště zazpívat s kytarou, nepřišel zkrátka. Nabídka písníček
byla široká, od největších hitů Karla Gotta až po Metallicu aneb Jožina z Bažin. Večer
to byl opravdu čarodějně kouzelný. Na obloze zářil měsíc v úplňku, z okolí bylo vidět
odpalování ohňostrojů nebo dokonce i další ohně.
Věřím, že se akce všem líbila a určitě si ji nenechají ujít ani příště.
Bc. Lenka Bloudíčková

Bohutický košt
Vážení spoluobčané,
Letošní ročník Bohutického koštu byl již v pořadí XVI. Organizace probíhala za
spolupráce
vinařského
spolku a obecního úřadu.
Oproti roku 2017 nám
počasí přálo a návštěvnost
byla výrazně vyšší. Ochutnat
nabízené vzorky přišlo cca
440 lidí.
Letos
vinaři
poskytli
celkových
584
vzorků.
Z toho: 388 bílých, 44
růžových a 152 červených
vín.
Hodnocení vín probíhalo
dne 20.4.2018, v zámecké
kapli,
za
účasti
již

osvědčených degustátorů. Předseda hodnotící komise byl p. Jan Šátek z Uherčic.
Níže uvádíme vítěze hlavních kategorií:
ŠAMPIONI VÝSTAVY (ŠV)
Šampion bílý
305

RŠ

LAHOFER

Dobšice

CS

MATOUŠ Pavel

Olbramovice

Pal

NOVOSAD Josef a syn

Bohutice

466

SV

ROZBOŘIL Rudolf

Bohutice

Rosé výstavy

402

CS+S
V

PŘEDEŠLÝ Libor

Uherčice

Rosé obce

412

ZW

ŠTEFKA Václav

Bohutice

Šampion červený

523

ŠAMPIONI OBCE (ŠB)
Šampion bílý
373
Šampion červený
Zámecké Růžové (ZR)

NEJLEPŠÍ KOLEKCE VÝSTAVY a BOHUTICKÉHO PĚSTITELE
NOVOSAD Josef a
20 Veltlínské zelené
Bohutice
syn
247 Sauvignon
PS
283
339

Rulandské bílé
Irsay Oliver

PS

DIPLOMY A OCENĚNÍ
Vystavovatelé, jejichž víno bylo ohodnoceno počtem bodů 18,6 a výše, obdrží diplom.
Vystavovatelé, kteří dali 4 a více vzorků, obdrží věcnou cenu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli k organizaci a zdárnému
průběhu koštu. Dále všem, kteří dodali vzorky vín a všem účastníkům koštu. Zvláštní
poděkování patří sponzorům, bez kterých je velmi obtížné pořádat podobné akce.
Jejich seznam je uveden v katalogu koštu.
Těšíme se na spolupráci při pořádání dalších vinařských akcí.
za Vinařský spolek “sv. Michal“ – Bohutice Rudolf Rozbořil, ml., předseda spolku a Jiří
Pelaj, jednatel spolku

Babská pouť
V letošním roce se opět po roce sešly bohutické ženy, aby uspořádaly dne 5.5.2018
tradiční Babskou pouť, tentokrát se známou Dechovou hudbou Bojané.
S velkým předstihem a v docela hojném počtu se začalo s nácvikem úvodního nástupu
a s veškerou organizací, aby nás nic nemilého nepřekvapilo. Ale jedna věc jistá nebyla,
a to bylo počasí, které, jak všichni víme, nikdo ovlivnit nedokáže. Tak nám nezbylo nic
jiného než doufat, že když bylo týden předtím krásně na Bohutický košt vín, proč by

alespoň trochu toho sluníčka nezbylo i na nás. A vyšlo to, v sobotu ráno nás přivítalo
sluníčko a azurová obloha, které nás provázely po celý den. A protože jsme měli pro
naše příznivce letos na odpoledne takové malé překvapení v podobě zapůjčených
krojů, nemohly jsme se už dočkat. Ve 14 hod jsme se sešli i s místním Sborem
dobrovolných hasičů, abychom uctili Památku padlých z 1 a 2. světové války u
pomníku u kostela a sokolovny za doprovodu DH Bojané. Při naší české krásné hymně
jistě někomu i slza ukápla.
Poté již vypuklo pouťové veselí. Po zahajovacím nástupu ze zavádějících žen veškerá
nervozita spadla, Bojané nám krásně hráli a myslím si, že si to všichni užívali. Program
pokračoval v zajetých kolejích a vyzvaly jsme i bohutické muže. Když se blížila 18.
hodina, v areálu koupaliště začalo běhat větší množství dětí a rozšířily se i řady
dospěláků. Byla to předzvěst toho, že se blíží kulturní vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
Bohutice, na které se všichni moc těšili. Celý blok vystoupení začly děti z mateřské
školy pohádkou O veliké řepě. Děti byly úžasné, vůbec se nestyděly a byly moc
šikovné. Po nich přišly na řadu školáci se zpívanou pohádkou O červené Karkulce.
Nevím, jak to popsat, slova mi nestačí. Myslím si, že pro všechny to byla
nezapomenutelný zážitek. Ještě dnes mám „husí kůži“. Celé podvečerní vystoupení
zakončily vystoupením na taneční hudbu Pomáda s doprovodem paní starostky a její
Octávií. Ovace od diváků nebraly konce, děti byly nadšené a po zásluze odměněné
sladkou odměnou. Touto cestou bych je chtěla všechny moc pochválit a poděkovat
celému školskému sboru za naprosto výtečný program. Už dnes se těším na příště, co
zase vymyslí.
Ani my jsme s večerním překvapením nazahálely a pro letošní rok jsme nacvičily
Kankán. Dle ohlasu diváků si myslím, že se to všem líbilo.

Hojná účast návštěvníků, bohaté občerstvení, zajištění zábavy v podobě skákacího
hradu pro děti, již zmíněné pěkné počasí, připravený program, ale i další „neviditelné“
faktory z tzv. kategorie X přispěly ke zdárnému průběhu akce.
Tímto bych chtěla poděkovat všem bohutickým ženským za čas a energii, které
věnovaly nácviku a následně veškeré organizaci, panu Radku Záviškovi, panu
Romanu Zedníčkovi, firmě OSP a společnosti Alumistr za finanční dary a všem
bohutickým občanům, kteří nás podpořili svými příspěvky. A v neposlední řadě OÚ

Bohutice za podporu jak finanční, tak i svým zapůjčeným zázemím. A nesmím
zapomenout na obsluhu ve stánku, která se již roky nemění, Petru Polákovi za
dodržování pitného režimu během dopoledne a všem rodinným příslušníkům, kteří
také přiložili ruku k dílu.
Za pořádající ženy Bronislava Nováčková

 FC Bohutice
Odehrané zápasy:
Neděle 22. 4. 2018 16:00
Sobota 28. 4. 2018 10:15
Úterý 8. 5. 2018 10:15
Neděle 6. 5. 2018 16:30
Neděle 13. 5. 2018 16:30

Vlasatice - Bohutice 5:2 (4:1)
Bohutice - Jamolice 3:3 (1:1)
Bohutice - Oleksovice 3:3 (2:1)
Prosiměřice A - Bohutice 6:1 (2:1)
Bohutice - Troskotovice 8:1 (4:1)

Následující zápasy:
Neděle 20. 5. 2018 16:30
Neděle 27. 5. 2018 16:30
Neděle 3. 6. 2018 16:30
Neděle 10. 6. 2018 16:30
Neděle 17. 6. 2018 10:15

Suchohrdly u Miroslavi - Bohutice
Bohutice - Rakšice
Vedrovice - Bohutice
Bohutice - Skalice
Horní Kounice B - Bohutice

