
                  

 

Číslo 1                                      březen 2022 

 

 

Oznámení OÚ Bohutice 

ZO Bohutice rozhodlo o prodeji motorové jednotky VARI. Předmětnou motorovou jednotku si 

lze prohlédnout na Obecním úřadě Bohutice v úřední hodiny (Po, St 8-17 h). V případě zájmu 

podejte nabídkovou cenu formou obálkové metody do 28.3.2022 do 15 h.  Obálky budou poté 

otevřeny na nejbližším zasedání ZO Bohutice a prodej se uskuteční nejvyšší nabídce (v případě 

shodné částky rozhoduje termín odevzdání obálky na OÚ Bohutice).  

Nabídka brigády 

Hledáme studenty na pozici průvodce Expozice křížové cesty na zámku v Bohuticích. Jde o 

sezónní práci na DPP, DPČ, kdy si každý volí pracovní směnu (především o víkendech) podle 

svých časových možností v průběhu měsíců duben - září. Rádi Vás mezi námi přivítáme. Bližší 

informace na oubohutice@tiscali.cz nebo telefonu 724 183 293. Těšíme se na Vás. 

Poděkování občanům 

Vážení spoluobčané, touto cestou bychom chtěli mnohokrát poděkovat Vám všem, kteří jste 

materiálními dary přispěli do humanitární sbírky pro Ukrajinu. Obec Bohutice spolupracovala 

na této sbírce, která byla směřována do slovenské obce Stakčín, která leží u státní hranice 

s Ukrajinou. Veškerý materiál byl předán starostovi obce p. Miroslavu Boberovi, který zajistil 

další distribuci. Sbírkou bylo jasně vidět, jak moc občané naší obce chtějí svými dary pomoci 

válkou postižené Ukrajině. Současně děkujeme i za dary do humanitární sbírky pro Diakonii 

Broumov.  

Velikonoční výzdoba zámeckého nádvoří 

Pojdťe nám pomoci přivítat jaro a trošku rozveselit zámecké nádvoří. Zveme všechny děti i 

dospěláky na podílení se a rozšíření velikonoční výzdoby v naší obci. Fantazii se meze 

nekladou a uvítáme, když ozdobíte menší lípy v levé části nádvoří malovaným, vlastnoručně 

vyrobeným vajíčkem či mašličkami.  

Harmonogram svozů odpadů 2022 

Platby a vyzvednutí známek: 
 platby za svoz odpadů do 31.3.2022 

 hotovostně na OÚ Bohutice nebo platba převodem 

 PREFERUJEME platby převodem na účet č. 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. 

 při platbě za odpad obdrží každý známku na popelnici na směsný komunální odpad. 

Popelnice na bioodpad a plast nebude označena známkou. 

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

https://www.chocerady.cz/e_download.php?file=data/editor/247cs_16.pdf&original=Harmonogram%20svoz%C5%AF%20pro%20lidi%202022.pdf


 při bezhotovostní platbě si nezapomeňte vyzvednout známku na popelnici v kanceláři 

OÚ Bohutice 
 

Svoz směsného odpadu 

 Každých 14 dní v úterý vždy v sudý týden 

 

Svoz biodpadu 

 Každých 14 dní v pondělí dle harmonogramu: 
 První svoz bude 14. března a pak každé pondělí až do 21.11., kdy proběhne v daném 

roce svoz poslední.  

 Při svozu bioodpadu z domácností, pokud nebude dostačovat objem nádoby, není 

možné odpad vložit do pytlů a dát k nádobě. Svozová firma odpad neodveze. 

 To stejné ohledně volně uloženého odpadu platí i u velkého kontejneru za kostelem. 

 

 

Svoz plastu 

 1x měsíčně ve středu dle harmonogramu: 

 19. ledna, 16. února, 16. března, 13. dubna, 11. května, 8. června, 

6. července, 2. srpna, 31. srpna, 28. září, 26. října, 23. listopadu, 21. prosince 

 

Svoz jedlých olejů 
 Ve sběrném místě za kostelem je umístěna  nádoba na sběr použitých jedlých 

olejů a jedlých tuků (120l a 240l popelnice černé barvy se štítkem jedlé oleje 

a tuky). Do těchto nádob můžete odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé 

oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Tyto oleje a tuky do sběrné 

nádoby odkládejte výhradně v plastových dobře uzavřených obalech - např. v PET 

lahvích, v krabičkách od rostlinných tuků. V žádném případě do sběrné nádoby olej 

nevlévejte a neodkládejte ve skleněných nádobách!!! Došlo by tak ke znečištění 

nádoby.   

 

Svoz nebezpečných odpadů a likvidace velkoobjemového odpadu 

 2x ROČNĚ (jaro, podzim) 

 
 

Kácení stromů a keřů  

Ve vlastní zahradě můžete pokácet jakýkoliv ovocný strom zcela bez povolení. U ostatních 

stromů záleží, jestli mají ve 130 cm nad zemí obvod menší než 80 cm. 

Bez povolení je možné kácet jen stromy ovocné, kam ale patří i ořech vlašský či líska obecná. 

U neovocných stromů určitých rozměrů je povolení potřeba.  

   

Podle ministerstva životního prostředí se chápe jako ovocný strom: Angrešt, rybíz broskvoň 

(hrušeň, jabloň, jeřáb obecný moravský, kdouloň, líska obecná mandloň obecná meruňka, 

morušovník ořešák vlašský, maliník, ostružiník slivoň, třešeň a višeň. 

Na ostatní dřeviny se vztahuje povinnost získat pro kácení povolení, pokud dřevina v tzv. prsní 

výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene 80 a více cm. Za žádost o kácení se neplatí žádný 

poplatek. Žádost o kácení dřevin je nutné podat v kanceláři Obecního úřadu. 

Vyhláška se týká ovocných dřevin, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných 

v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní 



plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Toto se týká i zahrádkářských kolonií či zahrad u 

rekreačních objektů.  

 Stromy by se měly kácet v době tzv. vegetačního klidu, které se obecně vymezuje jako 

listopad až březen. Pokud je kácení nutné a je povoleno, dochází k němu zpravidla v 

období vegetačního klidu - v době od 1. 11. do 31. 3. Je tomu tak proto, že jsou stromy 

v tomto období v přirozeném útlumu. Listnaté stromy přijdou o svou zelenou korunu, 

nehnízdí tu ptáci a nejsou tam ani mláďata veverek. A proto pokud dopředu víte, že 

chcete nějaký strom pokácet, je dobré si všechny dokumenty připravit v předstihu, 

abyste se do kácení mohli v zimě bez problémů pustit. 

 

Kdy ke kácení stromů na zahradě nepotřebujete povolení 

 Povolení ke kácení stromů na zahradě nepotřebujete v případě, že chcete kácet ovocné 

stromy. 

 Nepotřebujete ho ani v tom případě, když neovocné stromy ve výšce 130 cm 

nepřesáhnou 80 cm. 

 V případě, že souvislé porosty keřů nepřesáhnou plochu 40 metrů čtverečních. 

 Potřebujete vykácet suché, poškozené a život ohrožující stromy. 

Kdy povolení ke kácení na zahradě naopak potřebujete 

 Povolení ke kácení na zahradě potřebujete tehdy, kdy se chystáte pokácet nějaký 

památný strom nebo strom v chráněné oblasti. 

 Když mají být pokáceny neovocné stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí přesáhnou 

obvod 80 cm. 

 V případě souvislých porostů keřů, jež přesáhnou rozlohu 40 metrů čtverečních. 

 Pokud by měly být káceny stromy ve veřejně přístupných objektech, v zahrádkářských 

osadách a na neoplocených parcelách. 

 

 

Jubileum 

V sobotu 12. února se dožila kulatého jubilea 100 let naše občanka 

paní Zdeňka Svobodová.  

K jejímu životnímu jubileu paní Zdeňce i touto cestou přejeme 

hodně zdraví a životní pohody. Za obec již byla předána velká 

kytice květin a dárkový koš.  

Přání a dárkový balíček prostřednictvím obce poslal také ministr 

práce a sociálních věcí.  

 

 
 

 

Zprávy ze školy a školky 

Od začátku ledna se ve škole a školce pilně pracuje. Děti a žáci poznáním získávají nové a nové 

vědomosti. Kromě pilného učení musí být ve škole i školce také legrace. To proto, aby se žáci 

i děti do školy a školky těšili. Já i paní učitelky jsme nejspokojenější, když vidíme usměvavé a 

spokojené žáky i děti. 

V mateřské škole na zámku jsou menší děti, třída Berušek, kterým se plně věnují naše paní 

učitelky. Vymýšlejí pro děti zábavné vzdělávací programy, jako třeba téma vesmír, lidské tělo, 

roční období a další. Paní učitelky vytvářejí s dětmi krásné výtvarné práce. 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



V mateřské škole v budově základní školy je třída Včeliček. Jsou zde starší děti, především 

předškoláci. 

Zde paní učitelky připravují děti na školu. Pilně s dětmi vypracovávají pracovní listy, kde se 

rozvíjí jejich grafomotorika, matematické znalosti a předčtenářská gramotnost. Děti bádají a 

zábavnou formou získávají nové a nové zkušenosti. Třída Včeliček velmi úzce spolupracuje 

s žáky ve škole. 

V základní škole plníme školní vzdělávací program. Žáci musí plnit své školní povinnosti úplně 

stejně, jako ve velké městské škole. Výhodou malé 

školy je, že se žákům můžeme individuálně věnovat. 

Přechod ze školky do školy není pro děti stresující, 

protože jsou ve známém prostředí. Naši žáci se neztratili 

v okrskové čtenářské soutěži „Na křídlech knihy“, která 

se konala v Suchohrdlech u Miroslavi.  Žákyně druhého 

ročníku Sofie Holcmanová a třetího ročníku Stella 

Brezovská obsadily 2. místo a žákyně 4. ročníku Vanda 

Šabrňáková obsadila 1. místo. Holkám moc 

gratulujeme. 

Společně s mateřskou školou, třídou Včeliček jsme také absolvovali několik výukových 

programů, jako byla beseda s policajty, přijelo k nám pojízdné planetárium, 3D kino, přijede 

kouzelník, jezdíme společně do Znojma do divadla. Vydařený byl i společný karneval. 

Jsme také velmi hrdi na to, že jsme mohli přijmout do 

naší školy chlapce z Ukrajiny, který s maminkou, 

babičkou a bratrem utekl před válkou. Chlapec ve 

škole zapadl a hned si našel kamarády. Jazyková 

bariera mezi 

dětmi nebyla 

překážkou. 

Vzhledem 

k tomu, že ve 

škole jsou 

volná místa, 

jsme ochotni pomoci i jiným dětem z Ukrajiny. Je moc 

smutné, že v 21. století, v civilizované Evropě se dějí 

takové věci, jako je válka. 

                                                                                                                    

Mgr. Eva Petržilková 

 

Zápis do 1. třídy ŽS Bohutice 

Základní škola a Mateřská škola Bohutice srdečně zve k zápisu do 1. třídy, který se koná 

v pondělí 4.4.2022 od 14 hodin. S sebou, prosím, doneste OP zákonného zástupce a rodný list 

dítěte.  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Marta Krabicová   70 let 
Jaroslav Padělek   70 let 
Karel Štefl     70 let 
Vratislav Novák   70 let 
Jarmila Veselá   83 let 

Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví! 



 



 


