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Místní poplatky na rok 2023 

 

Výše poplatků se pro rok 2023 nemění – poplatky za svoz komunálního odpadu činí 600 Kč a 

poplatek za psa činí 100 Kč, jejich splatnost je nejpozději do 31.3.2023. 

 

Z důvodu aktualizace účetního systému se budou uvedené poplatky vybírat v kanceláři 

Obecního úřadu od pondělí 23. ledna 2023, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod.  

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. 

 

 

Uzavření kanceláře Obecního úřadu 

 

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené v období zimních svátků bude uzavřena 

kancelář Obecního úřadu od úterý 20.12.2022 do pátku 6.1.2023. 

Děkujeme za pochopení. 
 

 

Zimní údržba obecních komunikací 

 

Vzhledem k začínajícím zimním měsícům a předpokládané potřebě provádění zimní údržby 

(pluhování a posyp) místních komunikací žádáme opět občany o maximální ohleduplnost při 

 

▪ ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



parkování jejich vozidel na vozovkách. Pokud v případě sněžení nebude zabezpečen bezpečný 

průjezd komunikací z důvodu odstaveného vozidla, hrozí, že v dané ulici nebude údržba 

prováděna. Zároveň upozorňujeme na možnost poškození nevhodně odstavených vozidel, za 

níž nenese odpovědnost Obecní úřad ani provozovatel zimní údržby. 
 

 

O Z N Á M E N Í  

o době a místě konání volby prezidenta České republiky 

Starostka obce Bohutice podle § 34 odst.1 a § 34 odst.3 zák.č. 275/2012 Sb.,                                                           

o volbě prezidenta republiky oznamuje: 

 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech: 

13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin (I. 

kolo) 

případné II. kolo ve dnech: 

27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin 

 

2. Místem konání volby prezidenta České republiky je  

volební místnost Zámecká kaple, Bohutice č.p. 8 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky). 

  

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta České 

republiky hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta České republiky volič může obdržet 

hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY 

V případě, že máte trvalé bydliště v naší obci, ale volit chcete jinde než v obci Bohutice, 

můžete si zažádat o vystavení voličského průkazu. 

Tiskopis žádosti o voličský průkaz je ke stažení na webových stránkách obce Bohutice 

(www.bohutice.cz - Obecní úřad → Formuláře ke stažení). 

 

Žádost lze podat: 

Písemně  - vyplněnou žádost zašlete poštou na adresu Obecního úřadu Bohutice, Bohutice 

č.8, PSČ 671 76. V tomto případě musí být Váš podpis na žádosti úředně 

ověřen!  

Elektronicky  - žádost můžete doručit Obecnímu úřadu prostřednictvím Vaší datové 

schránky.  

Lhůta pro doručení písemné nebo elektronické žádosti končí 6.1.2023 v 16:00 hod. 

 

Osobně  - žádost vyřídíme přímo na Obecním úřadu Bohutice. S sebou je potřeba vzít pouze  

                 platný doklad totožnosti (občanský průkaz). 

Lhůta pro podání žádosti osobně končí 11.1.2023 v 16:00 hod. 

http://www.bohutice.cz/


 

Voličské průkazy si můžete osobně vyřídit v kanceláři Obecního úřadu v následujících 

termínech: 

čtvrtek 29. prosince 2022 od 10:00 do 13:00 hodin 

středa    4. ledna 2023  od 10:00 do 15:00 hodin 

            pondělí  9. ledna 2023  od   8:00 do 17:00 hodin 

úterý    10. ledna 2023  od   8:00 do 14:00 hodin 

středa   11. ledna 2023  od   8:00 do 16:00 hodin 

 

 

 

 

Zprávy ze školy 

 

Od začátku školního roku to uteklo jako voda a co nevidět budou Vánoce. Nové děti ve školce 

se již aklimatizovaly, zvykly si na paní učitelky, a i když jim občas nějaká slzička při loučení 

s maminkami ukápne, myslím si, že jsou ve školce všechny spokojeny. Paní učitelky vymýšlejí 

výchovně vzdělávací činnosti pro děti tak, aby děti zaujaly, zaměstnaly a pobavily. Daří se jim 

to a za to jim patří velký dík. 

Ve škole se také pilně učí. Prvňáčci zdolali první písmenka, z kterých umějí vytvořit první 

slabiky a slova. Všichni už čtou ve Slabikáři první příběhy. Sčítání a odčítání do 10 jim jde, 

jako když bičem mrská. Druháci a třeťáci jsou již ostřílení školáci, kterým učení nedělá 

problémy. Velkým potěšením pro ně je práce na počítači. Každý druhák a třeťák má přidělený 

svůj počítač, na kterém plní různé úkoly. I ve škole děkuji pedagogům za práci. Našim 

největším potěšením je vidět ve škole spokojené žáky a žákyně. 

V tomto školním roce na naší škole probíhá výuka kroužků matematiky, anglického jazyka, 

flétny, šikovných rukou, deskových her a keramiky. Téměř všichni žáci se do kroužků zapojili. 

Do kroužku flétny chodí i několik předškoláků. 

Výchovně-vzdělávací práci už dávno nedělá jen sezení v lavicích a práce s učebnicí. Důležité 

je, aby se žáci i děti učili sebepoznáním, bádáním, učením ve skupinách a aby si v životě uměli 

s problémem poradit. Důležité jsou různé besedy, společné dílny s rodiči i s ostatními školami, 

výchovné koncerty, návštěva divadel, škola v přírodě apod. Mimo stávajících projektů jsme se 

nově zapojili do mezinárodního projektu, kde navážeme spolupráci se slovenskou školou a 

později se školou v Anglii. 

V rámci preventivního programu proběhla beseda s policajty a myslivci. Velmi pěkný byl 

výchovný koncert, kde si děti a žáci zahráli na různé hudební nástroje a v neposlední řádě jsme 

uspořádali společné Dýňové odpoledne, kde se snad všichni pobavili. 

Teď máme před sebou několik adventních akcí, na které bych všechny moc ráda pozvala. 

Akce se budou konat ve spolupráci se zřizovatelem obce Bohutice a Unie rodičů. 

• Neděle 27.11. 17:30 – zahájení adventu, vystoupení dětí a žáků pod vánočním stromem 

(nádvoří zámku) 

• Středa 7.12. 18 hodin – Česko zpívá koledy (nádvoří zámku) 

• Pátek 16.12. – vystoupení pro důchodce (sokolovna) 

• Pondělí 19.12. v 15:30-18:00 hodin – vánoční dílna spojená s posezením u kávy a čaje pro 

děti, žáky, rodiče, babičky, dědečky a přátele školy 

• Středa 21.12.17:00 hodin slavnostní vystoupení dětí a žáků v kostele 

▪ ZŠ a MŠ Bohutice 



 

Na závěr bych chtěla moc poděkovat zřizovateli obce Bohutice v čele s paní starostkou, 

rodičům a Unii rodičů v čele s paní Fialovou a v neposlední řádě svým kolegyním za 

perfektní spolupráci. Bez vás by nebylo možné spoustu akcí uskutečnit. 

Všem přeji krásný adventní čas, hlavně hodně štěstí, zdraví a pohody. 

                                                                                                             Mgr. Eva Petržilková 

 

 

Národní házená TJ Olbramovice 

Loňská sezóna 2021/2022 

Po covidové pauze jsme měli strach, abychom dali TÝM házenkářek dohromady, ale téměř všechny 

holky se k házené opět vrátily a naše řady se dokonce rozrostly o nové hráčky - tréninky navštěvovalo 

souhrnně více než 40 holek, které nepochází jen z Olbramovic, ale i okolních vesnic (Bohutice, 

Branišovice, Kubšice, Vedrovice, Šumice,….) a dohromady tvoří skvělou partu. 

V soutěžním roce 2021/2022 jsme do soutěže Jihomoravského oblastního přeboru v národní házené 

přihlásili 4 družstva našeho oddílu: družstvo mladších žákyň, dvě družstva starších žákyň a družstvo 

dorostenek. I přes nelehké tréninkové podmínky (malá tělocvična, rekonstrukce házenkářského 

hřiště) se nám v tomto soutěžním roce podařilo dosáhnout dobrých výsledků. Mezi nejvýznamnější 

z nich patří: 

• 1. místo na Zimním halovém turnaji mladších žákyň, které znamenalo postup na Halové mistrovství 

ČR v Plzni, kde se děvčata umístila na 6.místě 

• 2. místo na Zimním halovém turnaji starších žákyň 

• 2. místo v rámci celoročního Jihomoravského oblastního přeboru starších žákyň a účast na Poháru 

ČR v Plzni (6. místo) 

 

Sezóna 2022/2023 

V letošním soutěžním roce se snažíme v tomto duchu i nadále pokračovat, opět jsme do soutěže 

přihlásili 4 družstva našeho oddílu: družstvo mladších žákyň, dvě družstva starších žákyň a družstvo 

dorostenek.  

V Olbramovicích už se hraje na novém házenkářském hřišti (za místní základní školou). Podzimní 

část sezóny máme úspěšně za sebou (výsledky viz tabulka). V zimě nás čekají min. 2 halové turnaje: 

• 13.11. mladší žákyně ve sportovní nafukovací hale 1. NH BRNO 

• 3.12. starší žákyně ve sportovní hale ve Vracově 

Přijďte povzbudit naše holky v jarní části soutěže, začínáme 15.4.2023! 

 

Za celý tým, Pavlína Hauerlandová.  

 

Mladší žákyně 

  1. Draken Brno  5  5  0   0  85:8 10 

  2. TJ Miroslav  5  4  0   1  66:26  8  

  3. Sokol Ostopovice  5   3  0  2 36:34  6 

  4. TJ Sokol Vracov  5  2  0   3 39:53  4 

  5. TJ Olbramovice  5  1  0  4 24:56  2 

  6. TJ Jiskra Humpolec  5  0  0  5 14:87  0 

▪ SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST 



Starší žákyně: 

  1. TJ Jiskra Humpolec "A"   6  6    0    0  102:20 12  

  2. TJ Sokol Vracov   6  4    1    1  117:79  9  

  3. TJ Olbramovice "A"   6   3    2   1  93:82  8 

  4. Draken Brno   6  3    1   2   76:46  7 

  5. TJ Miroslav   6  2    0   4 66:84  4 

  6. SK Autonot Jihlava   6  0    1   5 57:114  1 

  7. Sokol Ostopovice   6  0    1   5 46:132  1 

Dorostenky 

  1. TJ Sokol Vracov  4  4  0   0  100:51  8 

  2. TJ Jiskra Humpolec  4  3  0   1  99:48  6  

  3. Draken Brno  4   1  1  2 67:75  3 

  4. TJ Olbramovice  4  1  1   2 61:77  3 

  5. SK Autonot Jihlava  4  0  0  4 25:101  0 

 
 

 
 

 

 

 

Následující akce v příštím roce: 
21.1.2023 Hasičský ples, hraje Fantazie, půlnoční překvapení 
 



 

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Ludmila Stáňová  90 let   Marie Čeperová  80 let 
Bedřiška Čeperová  88 let   Ludmila Šteflová  75 let 
Hedvika Vránová  87 let   Jarmila Němečková 75 let 
Eduard Novák  86 let   Jana Nováková  70 let 
Otto Kulhánek  86 let    Milena Valníčková  70 let 
Vlasta Zieglerová  80 let    Rudolf Rozbořil  70 let 
 

Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví! 

 



 


