
                  

 

Číslo 2                                           říjen  2021 

 

 

Chodník podél silnice 

Od července probíhá stavba nového chodníku podél silnice III/3965, a to včetně pokládky dešťové 

kanalizace. Ukončení stavby bylo plánováno na konec měsíce srpna 2021. Z důvodu neočekávaných 

víceprací byl termín dokončení díla přesunut na 30. 10. 2021. 

Již na začátku stavby v místě Hokejka došlo k několika kolizím, kdy se u některých domů musely 

upravit a nově osadit vodovodní šachty a také upravit hrdla jímek.  Na trase chodníku se nově osazovaly 

nadzemní vodovodní uzávěry a hydranty a u některých domů v trase dešťové kanalizace nevyhovovalo 

uložení stávajících přípojek plynu, proto byly provedeny přeložky plynu. 

V křižovatce ulice Marešov, v místě přechodu kanalizace bude ještě později v délce 4 m hlavní řád plynu 

v místě křížení opatřen chráničkou a čichačkou vyzvednutou do poklopu. Plynárenská společnost 

nemůže provést toto opatření ihned. Materiál a s tím spojené práce se objednávají a doba dodání je 6 

týdnů. Ve všech případech se jedná o práce, které nebyly při zahájení stavby předem dané a vyvstávaly 

v průběhu stavby. 

Jak jsme vás již informovali v předchozím vydání zpravodaje, autobusová zastávka nebude odstraněna 

a je plánována její oprava. V současné době bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele opravy stávající 

čekárny. Děkujeme vám za strpení a pochopení. 

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Bohutice 

polit. 
strana 

č. 
název strany 

počet 
hlasů 

% 

20 ANO 2011 137 39,71 

13 SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 66 19,13 

12 PŔÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty 34 9,86 

4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 32 9,28 

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 31 8,99 

18 Komunistická strana Čech a Moravy 19 5,51 

5 Česká strana sociálně demokratická 11 3,19 

3 VOLNÝ blok 4 1,16 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 3 0,87 

2 Švýcarská demokracie 2 0,58 

1 Strana zelených 1 0,29 

9 Aliance pro budoucnost 1 0,29 

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0,29 

19 Moravské zemské hnutí 1 0,29 

21 Otevřeme Česko normálnímu životu 1 0,29 

22 Moravané 1 0,29 

  celkem platných volebních hlasů 345 100,00 

  volební účast v obci Bohutice 63,89 % 

 

 

 ZPRÁVY Z  OBECNÍHO ÚŘADU 



Pomoc postiženým obcím tornádem 

Dne 29. 6. v ranních hodinách odjela skupina dobrovolníků, členů dobrovolných hasičů z naší obce na 

pomoc obcím postižených tornádem. Materiální pomoc, kterou jste přispěli, byla odevzdána v obci 

Lužice na Hodonínsku. Moc vám všem děkujeme. 

 

Vítání občánků 

Neděle 20. června 2021 byla slavnostním dnem pro naše nejmenší . Přivítali jsme do naší obce 

Danielku Annu, Dianku, Terezku, Karličku, Valerinku, Šárinku, Karolínku, Klárinku, Karličku, 

Leontýnku, Adélku, Elišku, Ondráška, Kubíčka, Maxmiliánka, Eliáška, Davídka a Jindřiška. 

Přejeme všem život plný krásných okamžiků, lásky, štěstí a zdraví. 

 

Nová třída MŠ Bohutice 

Dne 1. 9. byl zahájen v budově Základní školy provoz nové třídy Mateřské školy, která je určena 

předškolákům. Přízemí budovy bude nově určeno 

školce. Školáci budou mít zázemí v prvním patře 

budovy, kam byla přesunuta i družina. 

Zprovoznění těchto prostor obnášelo spoustu práce. 

V nové třídě školky bylo vyměněno linoleum, nakoupen 

nový nábytek tak, aby vyhovoval malým dětem. 

V prvním patře budovy byly po více jak čtyřiceti letech 

kompletně rekonstruovány toalety, které dříve sloužily 

pedagogickému sboru. Tyto prostory jsou nově určeny 

chlapcům navštěvujícím základní školu. 

Díky nové třídě MŠ mohlo být v novém školním roce 

přijato do školky o 15 dětí víc. 

Za to všechno patří dík p. ředitelce a všem 

zaměstnancům školy a školky. 

 

Dotace 

Díky finanční podpoře 

Jihomoravského kraje jsme pořídili 

do zámeckého parku školky nové 

herní prvky. Náklady na pořízení ve 

výši 222.000 Kč byly z poloviny 

hrazeny z dotace. 

Na rekonstrukci stávajícího 

dětského hřiště za školou chystáme 

v současné době projekt a podání 

žádosti o dotaci. Předpokládáme, že 

pořízení nových herních sestav 

bude stát víc jak 500.000 Kč. 

V případě úspěšné dotace by se 

k realizaci mohlo přistoupit v létě 

příštího roku. 



Dále také vyčkáváme na vyhodnocení naší žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalých tenisových kurtů. 

Nově by na tomto místě mělo být víceúčelové hřiště s umělou trávou. Žádost o dotaci jsme podali do 

programu Národní sportovní agentury a celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny částkou 900.000 

Kč.   

 

Nádoby na BIO odpad 

Jak jsme již několikrát avizovali, plánujeme umístění nádob na plast a BIO odpad přímo do vašich domů. 

Prozatím vyčkáváme na dodání žlutých nádob na plast. 

Dosud se podařilo zajistit 60 ks plastových nádob na BIO odpad v ceně 1.150 Kč.  Předpokládané dodání 

ze strany dodavatele je plánováno v nejbližších dnech. Ihned potom budou jednotlivé popelnice 

rozděleny těm, kteří uhradili zálohu ve výši 1.000 Kč.  

V případě většího zájmu dalších obyvatel je možné nádoby přiobjednat. 

První termín svozu nádob z jednotlivých domácností je pondělí 25. 10. 2021 a dále pak pravidelně 

každých 14 dní (tj. 8.11, 22.11.). V měsících prosinec až únor svoz nebude realizován. Další pravidelné 

svozy začnou probíhat opět od 14. března 2022.  

Termíny svozů budou zveřejněny na webových stránkách obce a budete také upozorněni místním 

rozhlasem. 

Do nádoby na bioodpad patří:  

rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), kuchyňský bioodpad rostlinného 

původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky), skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová 

sedlina, neznečištěná zemina. 

Do nádoby na bioodpad v žádném případě nepatří:  

živočišné zbytky, maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin (sklo, 

plast, kov).  
  

Kontejner na bio odpad ve sběrném hnízdě (mezi kostelem a budovou ZŠ) zůstává zachován. Prosíme 

občany, aby odpad nenechávali u kontejneru v pytlích. Je třeba jej vysypat, jinak nebude vyvezen. 

V případě naplnění kontejneru, vyčkejte na jeho vyvezení.  

 

Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa  

Připomínáme občanům, kteří obdrželi do schránky smlouvy na prodloužení nájmu hrobového místa, že 

je třeba se s ní dostavit na Obecní úřad Bohutice k podpisu a uhradit příslušné poplatky do konce 

listopadu 2021. Děkujeme 

Komíny  

V průběhu léta probíhala na budově zámku oprava komínů. 

Komíny jsou sice nefunkční, ale k zámku neodmyslitelně 

patří. Původně jsme zvažovali pouze opravu komínových 

hlav. Při pohledu zblízka bylo ovšem zjištěno, že stav 

komínů je v havarijním stavu a pouhé dostavění chybějících 

částí a nová omítka stačit nebudou. Vrchní část komínů byla 

zapravena betonem. Po čase začal beton degradovat a 

docházelo k zatékání mezi cihly a betonovou slupku kolem 

komínu. Stávající vyzdění komínu nebylo možné zanechat.  

Při opravě bylo také nutno zpevnit trámy a střešní latě kolem 

komínů. 



Po dohodě s odborem památkové péče byly komíny po střechu ubourány a vystavěny nově.  

Komíny nemají stejný tvar a nově se tak stavělo podle předem vyrobených šablon. Délka opravy se 

mohla zdát poněkud dlouhá, nicméně v průběhu prací byly plánovány technologické přestávky. 

Jednotlivé vrstvy na kabátu komínů musely danou dobu zrát. Oprava komínů stála obec 246.000 Kč. 

Zásilkovna 

Před hasičskou zbrojnici, na adrese Bohutice č.p. 7, byl nově umístěn 

Z-BOX, který provozuje firma Zásilkovna. 

Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému si 

svoji zásilku z e-shopu můžete vyzvednout 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. 

K vyzvednutí je nutné mít ve vašem telefonu nainstalovanou aplikaci. 

Návod najdete přímo na Z-BOXu. 

Více informací naleznete na: zasilkovna.cz/zbox. 

 

 

 

Zprávy ze školy a školky: 

Dne 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Chtěli bychom věřit tomu, že bude normálnější než 

školní rok předchozí. Pravdou však je, že na distanční výuku jsme připraveni a rozhodně by nás 

nezaskočila. 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



V letošním školním roce máme ve škole 2 třídy. První třídu tvoří žáci prvního a druhého ročníku a 

druhou třídu tvoří žáci třetího a čtvrtého ročníku. Zaměstnanci ve škole zůstávají stejní. Naším přáním 

je, aby se ve škole žákům líbilo a chodili do ní rádi. 

Novinkou je, že provoz školy je v letošním školním roce v prvním patře. Přízemí jsme uvolnili mateřské 

škole. Ve třídě družiny se během prázdnin zřídila druhá třída mateřské školy. Děkujeme za rekonstrukci 

toalet, obložení chodby dřevem a položení linolea v nové třídě MŠ. Děti z mateřské školy chodí 

vchodem z ulice a žáci ze školy chodí vchodem ze dvora.  

Mateřská škola se tedy skládá ze dvou tříd. Třída Berušek je ve stávající mateřské škole na zámku. 

Druhá třída Včeliček je v budově základní školy. Třída berušek je tvořena z menších dětí a třída včeliček 

je tvořena dětmi staršími. V obou třídách jsou usměvavé paní učitelky, které se dětem velmi věnují. 

Pro děti a žáky máme v letošním školním roce připraveno kromě vzdělávání mnoho akcí, jako jsou 

výlety, divadla, společné vyrábění, kroužky angličtiny a flétny, dílny keramiky, sportovní soutěže a také 

vycházky do přírody. 

Tak nám držte palce, ať nám to situace umožní. Mgr. Eva Petržilková 

 

 

Den dětí 6. 6. 2021 

První červnový den je svátkem mezinárodního Dne dětí. Tento svátek jsme s dětmi oslavili v neděli 6. 

6. 2021 na místním fotbalovém hřišti. Počasí nám přálo, vše bylo připraveno a postupně začali přicházet 

první malí soutěžící, jak místní, tak přespolní. 

Den dětí zahájil po 14. hodině předseda TJ Bohutice, z.s., pan Sedmera. Poté už na děti čekalo několik 

sportovních disciplín. Některé disciplíny už děti znaly z dřívějších let, některé byly pro děti nové. 

Letošní program zpestřila bohutická Autoškola a motoškola Triple s. r. o., která pro děti zapůjčila 

dopravní hřiště, kde se děti mohly mimo jiné projet na čtyřkolkách. Dalším zpestřením byl požární útok 

pod záštitou místního SDH.  

Po splnění disciplín čekalo na děti, kromě sladkých odměn, občerstvení - párek v rohlíku, limonáda a 

popcorn. O hladu a žízni samozřejmě nezůstali ani dospělí. 

Jelikož se téměř rok kvůli koronavirové pandemii žádné akce nekonaly, očekávali jsme vysokou 

návštěvnost. To, že dětský den navštíví bezmála 100 soutěžících dětí a asi jednou tolik dospělých, ale 

nečekal nikdo z nás. Jsme rádi, že jsme se opět po roce sešli v tak hojném počtu, a že byl svět na chvíli 

zase normální. Z usměvavých tváří dětí a dospělých soudíme, že se Den dětí vydařil tak, jak měl. Vždyť 

smích a hlasy se z hřiště ozývaly až do brzkých večerních hodin. 

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST 



Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace a 

realizace tohoto dne. Děkujeme a těšíme se opět příští rok :-) 

Za TJ Bohutice, z. s. Kateřina Mašová  

Letní meruňková noc 2021  

Poslední sobota měsíce července patřila Letní meruňkové noci.  

Na letošní oslavě dobré úrody meruněk se k degustaci sešlo 39 druhů výtečných meruňkových 

marmelád. Nejlepší marmeládu letošního ročníku uvařila paní Anežka Ševčíková z Moravského 

Krumlova, druhé místo patří marmeládě od paní Jany Kasalové a třetí místo obsadila marmeláda paní 

Veroniky Holcmanové.  

Meruňkovice se letos sešlo 41 vzorků a různých druhů pálenek bylo v letošním roce k degustaci 31 

vzorků. Nejlepší meruňkovice roku 2021 byla komisí ohodnocena meruňkovice pana Ladislava 

Balouna. Druhou nejlepší byla meruňkovice pana Josefa Novosada a třetí příčka patří meruňkovici pana 

Jindřicha Koppa.  

V ostatních pálenkách se umístila na první příčce slivovice pana Michala Kaliny. Druhé místo obsadila 

slivovice pana Martina Sládka ze Suchohrdel u Miroslavi a třetí nejlepší byla vínovice paní Miroslavy 

Nedomové.  

V letošní nové kategorii likéru obsadila první a druhé místo višňovka od paní Lenky Dřevové, třetí 

příčka patří zázvorovici paní Kamily Novosadové. 

Vážíme si všech darovaných vzorků, bez kterých by tato akce neměla smysl, a děkujeme také všem, kdo 

jste se přišli pobavit. Atmosféra byla perfektní i díky skupině Free Band. Velice děkujeme a těšíme se 

na další ročníky.  

Letní meruňkové noci předcházelo několik degustací meruňkovic, pálenek, likérů a marmelády. 

Degustátorům za jejich výkon patří poděkování. 

Dodané marmelády byly použity jako náplň do buchet, které letos upekly p. Jana Harsanyiová, Libuše 

Mašová, Anna Sedmerová, Alena Prustoměrská, Dana Karasová, Jiřina Navrátilová a Vlaďka Štefková.  

Na každého se dostalo, bylo jich napečeno 2600 ks. 

Všem zúčastněným moc děkujeme za pomoc. 

 

Hode bele, hode budó! 

 

I letos 14 párů bohutické chasy uspořádalo v září tradiční krojované hody. Ač přípravy probíhaly na 

poslední chvíli, tak se vše zadařilo a proběhlo, jak bylo naplánované. 

V pátek se s pomocí p. Novosada přivezl těžce sehnatelný kmen máji a ještě hůře sehnatelná špice, 

kterou jsme dostali darem od ochotné rodiny z Branišovic. A že jsme ji měli široko daleko nejkrásnější. 

Když byla Mája nazdobená a díky panu Štefkovi z Těšetic jeřábem postavená, vše mohlo začít. 

V sobotu ráno proběhla oproti předchozím letům velká změna, a to, že na zvaní po obci chodily i stárky. 

Doufáme, že se to všem líbilo, tak jako nám. 

Sobotní odpoledne už proběhlo tradičně. Zavádění stárků, hudba, tanec, kolotoče. Stánek, o který se 

nám postarala J. Vejvalková, byl stále plný.. Další letošní změnou bylo ve stánku připravené 

občerstvení, které nám zasponzorovala firma Nábytek Malý. Večerní zábava, jak to má být, končila nad 

ránem a nechybělo ani půlnoční překvapení, které bylo také neobvyklé, díky příspěvku firmy Tesařství 

Valeš. I když byla sobota náročná, celá chasa nedělní zavádění odtančila a odzpívala s grácií. Na konec 

nedělního podvečera se předvedla ještě jednou ohnivá show pro lidi, kteří nemohli na sobotní zábavu a 

užili si ji hlavně děti. Děkujeme Monice Novotné za zvěčnění těchto vzpomínek, a že s námi vydržela 

dva dny chodit s technikou po obci. 



Z našeho pohledu dopadlo vše, jak mělo. Užili jsme si celé hody i vše kolem nich naplno a věříme, že 

veřejnost s námi. 

Těšíme se na vás v příštím roce. 

Bohuticka chasa 

 

Bohutice opět voněly burčákem 
 

Zámecký areál se po roční pomlce opět zaplnil stovkami lidí, kteří si sem přišli užít tradiční 

Podzimní bohutické slavnosti. Program slavností probíhal nejenom na nádvoří zámku a v 

přilehlém okolí rybníku Obůrka, ale také v zámeckém parku, kde návštěvníci mohli shlédnout 

velmi zajímavý cvičený lov dravců.   

 

Samozřejmostí byla také nabídka burčáku, 

teplého svařáku, několika druhů piv, 

bohutická vína i meruňkovice. Ochutnat jste 

mohli různé medy a chybět nemohly ani 

výborné zabíjačkové speciality. 

 

K tomuto slavnostnímu dni neodmyslitelně 

patří i krásné moravské písničky, o které se 

postarala Hrušecká cimbálová muzika. 

Nechyběly šermířské souboje, tanec se psy, 

břišní tanečnice, projížďky bryčkou, 

historické dílničky i skákací hrad, takže ani 

děti nepřišly zkrátka. V DPS jsme mohli shlédnout i velké množství zajímavých a neobvyklých 

výpěstků ovoce a zeleniny, které připravil spolek zahrádkářů.  

Celý den završil blues rock 80. let v podání Rusty Nail.  

Závěrem nezbývá než poděkovat všem, co pomohli s přípravou a úklidem areálu zámku. 

Věříme, že se Vám letošní slavnosti líbily a těšíme se na Vás v příštím roce! 

Fotografie z akce jsou zveřejněny na webových 

stránkách obce.  

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Janíček Zdeněk                85 let Břinková Marta            80 let 

Wolfová Magda               70 let Lukas Emil                    70 let 

Svobodová Ludmila        89 let Čeperová Bedřiška       87 let 

Tkadlecová Anděla         88 let Novák Eduard               85 let 

Kotásková Ludmila        85 let Bloudíčková Jana          70 let 

Nádaská Anna                 80 let Eklová Bohuslava          70 let 

Čeperová Vladimíra       75 let 

 

 
Odehrané zápasy: 

Sobota 14. 8. 2021 16:00  Lesonice - Bohutice 1:2 (0:1)  
Neděle 22. 8. 2021 17:00  Bohutice - Miroslav C 1:3 (1:2)  
Neděle 29. 8. 2021 10:15  Petrovice - Bohutice 5:1 (2:0)  
Neděle 5. 9. 2021 16:00  Bohutice - Skalice 2:3 (1:2)  
Sobota 18. 9. 2021 10:15  Bohutice - Loděnice 4:3 (2:1)  
Neděle 26. 9. 2021 15:30  Hostěradice B - Bohutice 9:0 (5:0)  
Neděle 3. 10. 2021 15:00   Bohutice - Rakšice B 5:4 (3:2)  
Neděle 10. 10. 2021 10:15  Branišovice - Bohutice 1:6 (0:4)  

 
Na portálu MKrumlovsko.cz najdete program na víkend i práci v okolí  

Moravskokrumlovský portál se stal za osm let svého fungování největším informačním zdrojem v 

regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete 

také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.  

Chcete si prohlédnout fotky nedalekých koupališť nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, 

ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny do 

rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní a 

sportovní události. Pokud vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte 

událost, které byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, 

výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete 

jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní 

dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném 

seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region 

Moravskokrumlovsko, kterou v současnosti sleduje bezmála devět set uživatelů. Pokud chcete být o 

dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit. 

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si portál poradí. 

Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte 

zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým 

momentálně schází pracovní síla, tady mají možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím 

bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky 

bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení. Získat 

nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti do katalogu 

firem a služeb.  

Navštivte portál www.mkrumlovsko.cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám. 

 FC Bohutice 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/d799d34d-982e-4d7d-9674-2c26e7285044
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/6e759087-9899-48ac-ade4-5cf259ffc40d
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/d65181e0-46c5-4251-831d-395d31eeb55b
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/997b259f-d483-485b-9f4e-0a5aecb418bd
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/93ab2d8c-ca88-4b30-a210-87bdb1d9d18d
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/8393fd1a-4f43-4dae-8f18-73729dc647c7
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/ed278a7e-3085-401c-9cc2-d2e62cee5eab
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/7e15ff88-a6bb-4300-99c3-d5a46b28463d

