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Má třídění smysl? 
Že třídění odpadů má smysl, o tom nemůže být pochyb.  
Tříděním odpadů chráníme nejen přírodu, ale můžeme i ušetřit za svoz běžného směsného 
odpadu. Čím více totiž odpad místo vyhození do popelnice vytřídíme a odneseme jej do 
barevného kontejneru, tím méně bude muset obec i její obyvatelé doplácet za jeho likvidaci. 
 

Vrácené peníze obci za tříděný odpad: 
 2014 2015 2016 2017 

EKO-KOM (tříděný odpad) 39.515 37.522 47.405 60.365 

KOVOŠROT - - 18.907 16.890 

Celkem 39.515 37.522 66.312 77.255 

 
Platba obce za odpad: 

 2014 2015 2016 2017 

Komunální odpad 413.170 415.104 420.509 420.509 

Velkoobjemový kontejner 18.793 31.572 37.586 31.572 

Nebezpečný odpad 15.190 15.190 15.190 15.190 

Celkem 447.153 461.866 473.285 467.271 
 

Splatnost TKO 
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu a místního 
poplatku za psa je 31.3.2018. 

 
Očkování psů 
Očkování psů proti vzteklině proběhne dne 24. 3. 2018, v době od 10 do 11 hodin na 
zámeckém nádvoří  
 

Výměna jodových tablet 
Prosíme občany, které jsme při roznášení jodových tablet nezastihli doma, aby si tablety 
vyzvedli v kanceláři Obecního úřadu. 

 
Prodej přívěsného vozíku 

 
Obec Bohutice nabízí k odprodeji motorový 
přívěs PPS-12, který dříve sloužil k přepravě 
motorové stříkačky a příslušenství SDH. Přívěs 
je vhodný po úpravě použít jako vlek za 
malotraktor. Předpokládaná cena 2000 Kč. Při 
větším počtu zájemců rozhodne nejvyšší 
nabídka. Zájemci se mohou hlásit na OÚ 
Bohutice do 15.4.2018  

 

 

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



Oprava pomníku obětem I. Světové války 
V dotačním programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji jsme podali 
žádost o finanční příspěvek na opravu stávajícího Pomníku obětem I. Světové války, který je 
umístěn před kostelem. 
Kamenný materiál téměř celoplošně pokrývá černohnědá až 
černá krusta. Materiál spár je degradovaný a místy zcela 
chybí. Na exponované ploše se daří náletovým rostlinám, do 
spár mezi jednotlivými bloky zatéká. Podnož z lomového 
kamene vykazuje pokročilou degradaci materiálu. Na 
pomníku chybí medailonky s fotografiemi padlých.  
Výše rozpočtu na restaurátorské práce se vyšplhala na 
95.500 Kč. Jihomoravský kraj žádáme o finanční příspěvek 
ve výši 47.700 Kč. 
 
V letošním roce si připomínáme 100 let od ukončení 1. 
světové války, a chtěli bychom důstojně připomenout toto 
výročí. Tímto projektem reagujeme na potřebu zachování a 
obnovu historických hodnot a umožnění tak historického a 
kulturního dědictví pro další generace. 

 

**** 

Informace o možnostech získat tzv. Euroklíč  
Euroklíč v Jihomoravském kraji je projekt, který vznikl už v roce 2007. Realizuje jej Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR za finanční podpory Jihomoravského kraje a 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o mezinárodní projekt, který pomáhá lidem se sníženou 
schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou 
dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých 
a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě 
zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1000 Eurozámků (např. na úřadech, nádražích, 
čerpacích stanicích, v obchodních centrech).  
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, 
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 
nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou) a močovými 
dysfunkcemi. Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což 
uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí a současně brání jejich zneužívání.  
Pokud patříte do některé z výše uvedených skupin, Euroklíč si můžete vyzvednout na 
Městském úřadě v Moravském Krumlově, nám. Klášterní 125, odbor sociálních věcí, 2. patro, 
dveře č. 309 nebo 312. (po telefonické domluvě na č. 515 300 742 nebo 515 300 743 lze výdej 
klíčů uskutečnit v přízemí budovy).  
Klíč lze vyzvednout také na Městském úřadě Miroslav, nám. Svobody 1, tel. 515 266 465.  
K získání Euroklíče je potřeba předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, 
kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné 
prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.  
Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit také rodiče dětí do tří let, a to prostřednictvím 
organizace Síť pro rodinu, z.s. Koordinátorkou pro Jihomoravský kraj je Renata Höklová, 
renata.hoklova@sitprorodinu.cz, tel. 724 954 734. Euroklíč organizace pouze zapůjčuje, 
požaduje vyplnění evidenčního listu a po dovršení věku tří let vrácení Euroklíče osobně přes 
koordinátorku, případně poštou. Klíč je možné vyzvednou si i v Praze, a to přímo v centrální 
kanceláři, informace na https://sitprorodinu.cz/kontakty/.  

OSV MěÚ Moravský Krumlov 



 

Zprávy ze školy 

    Po delší odmlce se opět hlásíme ze školy. Ve škole se od ledna do března událo mnoho 
nového. 
Leden byl zaměřen na uzavření klasifikace za první pololetí. Všichni žáci naší školy byli kromě 
klasického ohodnocení známkou hodnoceni i slovně. Novinkou v naší škole bylo to, že na 
rodičovské sdružení přišli žáci s rodiči. Každý žák slyšel vše, co se o něm říkalo, a mohl se 
sám k dané situaci vyjádřit. 
   V pátek 26. ledna jsme zahájili plavecký výcvik, který je od letošního roku povinný. Děti mají 
10 devadesátiminutových lekcí. Všechny děti se aktivně zapojily a na plavání se vždy těší. 
   Hned po jarních prázdninách proběhla ve škole soutěž o nejlepšího čtenáře. Děti si připravily 
knihu, kterou nejprve představily a potom z ní kousek přečetly. Porota byla utvořena z rodičů 
a předsedkyní poroty byla paní starostka. Prožili jsme společně příjemné odpoledne. 
   21. února jsme 
navštívili v Brně 
v divadle Radost 
divadelní 
představení Pipi 
Dlouhá punčocha. 
Představení se 
všem moc líbilo. 
Po představení 
jsme se přemístili 
na brněnské 
výstaviště, kde 
jsme navštívili 
olympijský park. 
Všichni si mohli 
vyzkoušet 
olympijský sport a získat podpis od medailistky Šárky Samkové.  Olympiádou jsme žili až do 
posledního dne olympiády. Každé ráno před vyučováním proběhlo olympijské zpravodajství. 
     K únoru také patří masopustní taškaření. Nechybělo ani v naší škole. V družině proběhl 
masopustní rej masek. No a na závěr musím připomenout, že k nám také přijelo pojízdné 
planetárium, kde dětem moc šikovný pán přiblížil sluneční soustavu a na dané téma si s nimi 
zahrál několik her. Ve škole to prostě žije. 
                                                                                                               Mgr. Eva Petržilková 
 

 

Dětský maškarní ples 
Dětský maškarní ples se stal již tradičním zábavným odpolednem pro děti a nedílnou součástí 
bohutického kulturního kalendáře. Po vánočních koncertech se jedná o první akci nového roku, 
která je určena pro děti. O její organizaci se dlouhodobě stará Unie rodičů při ZŠ a MŠ 
Bohutice.  
Nejinak tomu bylo i letos. Třetí únorovou neděli byla místní tělocvična vyhrazena pro bláznivé 
tanečky a soutěže masek všeho druhu. Princezny, kovbojové, červené karkulky, rytíři, zvířátka 
domácí i exotická, ti všichni se sešli, aby si užili odpoledne v mysteriózním převleku. Po druhé 
hodině odpolední tak maškarní rej zahájila promenáda, aby si všichni příchozí mohli 
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prohlédnout to široké spektrum masek a případně se inspirovat pro příště. Potom už střídala 
disciplína disciplínu, DJ pouštěl k tanci poslední hity, děti se občerstvovaly v připraveném 
bufetu a toužebně pokukovaly po cenách v tombole a v duchu si představovaly, co by chtěly 
vyhrát. V tomto rychlém tempu uběhl čas vyhrazený pro ples jako mávnutím kouzelné hůlky, 
poslední písnička, poslední soutěž a masky se začaly pomalu trousit domů. Spokojené, 
rozesmáté a snad i těšící se na příští ples. 
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se na přípravě plesu podíleli. Nachystat 
sál, nakoupit ceny do tomboly, napéct, připravit losy a hlavně po bláznivém reji uklidit sál plný 
papírových konfet jsou věci, které možná nevidíte, ale bez kterých není možné akci zdárně 
uspořádat.  
Stejně tak si ceníme dobrovolných příspěvků všech, které jsme osobně přišli pozvat na ples. 
Zveme všechny bez ohledu na to, zda měli, mají nebo budou mít děti, vnoučata, neteře či 
synovce. Nikdy nevíme, zda nechcete třeba někoho na ples pozvat a mohlo by vám být líto, 
že jsme na vás zapomněli. Vaše příspěvky se významnou měrou podílí na uhrazení nákladů 
na ples, jehož výtěžek je určen pro potřeby dětí ZŠ a MŠ Bohutice, příp. na pořádání dalších 
akcí jako je např. Vánoční tvoření nebo Pálení čarodějnic, na které si vás už teď dovoluji 
pozvat. 
V neposlední řadě patří dík i obecnímu zastupitelstvu, které tuto akci také podporuje. 
Ještě jednou děkuji a těším se na shledanou na příštích akcích. 

Lenka Bloudíčková 
Maškarní ples pro dospělé 
Jak všichni víte, dne 24. února se v naší obci konal maškarní ples, který již tradičně pořádá 
FC Bohutice. Letošní ples byl jeden velký cirkus, který, troufám si říct, se velmi povedl. Jsem 
rád, že počet masek rok od roku přibývá, a co víc mě těší, je skutečnost, že stále více z Vás 
dává přednost ručně vyráběným maskám, které nesou určité kouzlo. Proto bych těmito pár 
řádky chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste si dali tu práci s výrobou Vaší masky. Letos jste 
opět ukázali, že nápaditost a originalita Vám určitě nechybí. Byl by ale vůbec nějaký ples, 
pokud by nebylo těch, kdo by jej pro Vás přichystali? Proto je na místě poděkovat také všem 
pořadatelům plesu a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho přípravách. Na závěr 
bych také rád poděkoval všem, kteří svým darem obohatili naši tombolu, a vůbec všem, kteří 
na ples přišli. Doufám, že příští rok bude ples stejně vydařený jako letos – ne-li dokonce lepší!  

Josef Novosad 

Mariáš 2018 
    Dne 03.03.2018 se uskutečnil v pohostinství „U Zámku“ již 18. ročník v „Bohutickém mariáši„ 
za účasti 40 hráčů z celého okolí. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat nejen všem 
sponzorům, ale i hráčům za vytvoření příjemné atmosféry a nálady, kterou si přinesli v tento 
sobotní den. Účast by se dala hodnotit, jako průměrná a milé překvapení turnaje byly i čtyři 
hráčky této karetní hry. Vzhledem k blížícímu se MDŽ byly kromě cen odměněny i květinovým 
dárkem. Dále bych chtěl poděkovat také personálu pohostinství za milé přijetí, obsluhu a 
výbornou večeři, kterou si pochvalovali všichni zúčastnění hráči. Hrály se, jako už bývá 
zvykem, čtyři 50 minutová 
kola a po součtu těchto 
výsledků se na prvních 
třech místech umístili 
místní matadoři, a to: 

1.Rozbořil Rudolf st., 
2.Svoboda Vladimír,  

3.Urban Jiří 
dále do první desítky, 
tedy TOP 10, se 
vměstnalo celkem sedm 
bohutických mariášníku, 
pro které je toto klání 
určeno především!!! 



     Závěrem hodnotím turnaj za úspěšný a věřím, že v příštím ročníku, který se bude konat 
opět v měsíci březnu, nás poctíte Vaší návštěvou alespoň v takovém počtu, jako doposud. 
Mariáši zdar a “Kybic pod stůl“ 

LH 

 
Počátky školství v Bohuticích 
Roku 1774 vydala císařovna Marie Terezie výnos o obecném zřizování škol ve všech farních 
obcích s požadavkem, aby rodiče své děti do těchto škol posílali. 
Na vesnicích to byly školy triviální (trivium – čtení, psaní, počítání) s výukou náboženství, 
základů zemědělství a domácích prací. Učitelé – vysloužilí vojáci, řemeslníci dokazovali 
komisi, že mají znalosti a schopnosti je předat dětem. Později museli na hlavní (městské) škole 
ve Znojmě absolvovat 3 měsíce školní docházky a pak vykonat zkoušky. 
Školní docházka byla zpočátku volná (nedostatek škol a učitelů) a až od roku 1805 byli povinní 
podle zákonného soupisu dětí je posílat do školy, jinak hrozil trest – pokuta nebo vězení. Školní 
docházka byla šestiletá – od 6 do 12 let. Pro děti, které nezvládly učivo, byly zřízeny opakovací 
ročníky pro 12 – 15 leté. Bylo to jedenkrát týdně, často v neděli odpoledne, pokud nenastoupily 
někam „do služby“.  
Na venkově začínal školní rok 1. října a končil v září. Prázdniny byly 14 dní o žních a 3 týdny 
při vinobraní a senoseči (podle potřeby), aby doma žáci pomáhali. Ve čtvrtek se nevyučovalo. 
Učitel byl placen za každého žáka kromě prázdnin.  
Počátky vzdělávání byly v Bohuticích již před císařským výnosem. Roku 1706 podali poddaní 
stížnost na vrchnost a podepsali se jménem a ne třemi křížky, jak bylo obvyklé. Působil zde 
evangelický pastor (kněz), který vedl ke čtení bible. Panství obhospodařovali jezuité, u nichž 
vzdělávání patřilo k významné činnosti, a na panství potřebovali pracovníky se základním 
vzděláním.  
První zmínka o bohutické škole je z roku 1782. V roce 1784 upozornil krajský úřad, že 
v Bohuticích není řádně vyučováno. Patrně vedrovický učitel Josef Dinder se vymlouval, že 
nevykonal zkoušky na hlavní škole a nechce se mu je ani skládat.  
Zprvu se vyučovalo v selských staveních, až roku 1786 byla postavena škola s malými okny a 
slaměnou střechou. Některé domněnky ji umisťují na čp. 34 (Petr Věchet) a vedlejší parcelu, 
kde byl malý domek, zbouraný po roce 1945. Po zkouškách ve Znojmě tam vyučoval Fabián 
Živna. Ani jeho následník, učitel Antonín Hrůza, to neměl jednoduché. Učil v místnosti 7x7 m, 
vysoké 2,5 m, kde i „bydlel“. Vyučování přeložil do větší místnosti v pohostinství. Tam mu však 
nestačil příděl dřeva – 5 sáhů (asi 12,5m3). Obec mu odmítla přidat, ale pro doučování starších 
žáků dostal o 2 sáhy víc. 
Učitelé si stěžovali na nízké ohodnocení své činnosti. Od úřadu dostávali plat, od rodičů za 
každé dítě naturálie podle velikosti majetku – dřevo, chléb, obilí a jiné produkty svého 
hospodářství. Od každého žáka dostávali v sobotu peníze („sobotáles“). Často však rodiče 
zůstávali dlužni. V roce 1827 byli za neplacení členové představenstva obce uvězněni a 
propuštěni byli až po slibu rodičů vyrovnat nedoplatky. Roku 1844 si učitel Tomáš Blažek 
stěžoval na nedoplatky a žádal, aby byl placen z veřejných prostředků (domovní daně). Ujal 
se tak nejchudších rodičů, jejichž děti byly pro neplacení posílány ze školy domů a rodičům 
hrozilo vězení.  
V roce 1817 byla první škola zrušena jako naprosto nevyhovující a přeložena do čp.17 
(Nedomovi) s větší, prostornější místností a přístavkem. Byla to však stará budova, která si 
vyžadovala řešení. Do roku 1848 byla neklidné časy. Suché roky a ubohé sklizně, přechody 
vojsk při napoleonských válkách, povinnost bývalých poddaných platit vrchnosti po zrušení 
roboty na půdu, nespokojenost s hospodářskými úřady a vznikající rebelie. Tyto okolnosti 
vedly k náhledu na učitele (a to nejen v Bohuticích) jako na příživníky, nutné zlo, které si musí 
platit. 
Čerpáno: Michael Vaňáček: Bohutice 

Mgr. František Maša 

 

 Z PERA PAMĚTNÍKŮ… 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Stanislav Živna      80 let 
Jarmila Bartošová   70 let 
Miroslav Juráček     70 let 
Miroslav Němeček   75 let 
 

 


