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Hospodaření obce  

Během letních prázdnin jsme uskutečnily dvě investiční akce. Jednou z nich je instalace nových 

herních prvků na dětské hřiště za školou. Pořízení dvouvěžové sestavy, lezeckého domku 

s pískovištěm a lanové pyramidy stálo 556.000 Kč. Na tuto akci nám finančně přispělo 

Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 446.000 Kč. 

Stávající herní sestava již byla značně poškozena a naprosto nevhodná k dalšímu užívání dětí.  

Nově umístěné prvky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Lanová pyramida a houpačka 

z polypropylenového lana s ocelovým jádrem. Lana jsou odolná proti pronikání vlhkosti 

a působení nepříznivých povětrnostních podmínek. 

Všechna zařízení instalovaná na dětském hřišti podléhají požadavkům Směrnice o všeobecné 

bezpečnosti výrobků 2001/95/ES a byla vyrobena dne normy bezpečnosti zařízení dětských 

hřišť ČSN EN 1176-7.  

Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 14let. 

 

Na začátku srpna byl opraven povrch komunikace od Lurdské jeskyně ke hřbitovu. Opravu 

prováděla firma Strabag a práce byly vyčísleny částkou 540.000 Kč. Finančně nám na tuto 

opravu přispěl z programu rozvoje venkova Jihomoravský kraj částkou 250.000 Kč.  

 

Byla nám také před pár dny schválena dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu 

z Programu rozvoje venkova ve výši 206.000 Kč na nákup pivních setů a party stanů.  

 

Oprava komunikace u obchodu a ulice Marešov se v letošním roce nebude realizovat. Dle 

projektové dokumentace jsou náklady vyčísleny částkou přesahující 6 mil. Kč. Žádost o dotaci, 

kterou jsme podali u Ministerstva pro místní rozvoj nebyla úspěšná. S ohledem na vysoké 

náklady nechceme prozatím financovat pouze z vlastních zdrojů. 

 

Stejně tak nám nebyla schválena žádost o dotaci na přístavbu mateřské školy u budovy základní 

školy, která byla také žádána u Ministerstva pro místní rozvoj. Projektové náklady stavby 

přesahovaly částku 4 mil. Kč. V současné době pracujeme na aktualizaci nového rozpočtu 

s ohledem na zvýšení cen stavebního materiálu. Již nyní na podzim budeme podávat žádost 

o dotaci v programu IROP a koncem roku bude podána žádost u Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

Pokud by snad ani v příštím roce nebyla naše žádost o dotaci na přístavbu mateřské školy 

schválena, bude zřejmě zastupitelstvo řešit realizaci i bez dotace, tzn., že veškeré náklady 

uhradí obec ze svého rozpočtu. V průběhu předchozích 6ti let jsme naspořili 8.400.000 Kč, 

proto by bylo možné financování. Počet dětí roste a dočasné umístění třídy mateřské školy 

v bývalých prostorách školní družiny máme povolenou pouze do roku 2024. 

 

V polovině roku 2021 jsme podali žádost o finanční příspěvek u Národní sportovní agentury na 

rekonstrukci bývalých kurtů. Na hřišti by měl být dle plánu vybudován nový povrch z umělé 

trávy. Vznikne tak víceúčelové hřiště. Naše žádost o dotaci ještě nebyla vyřízena. Náklady na 

rekonstrukci byly odhadovány částkou 900.000 Kč. 

  

 

▪ ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



Na bankovních účtech ke konci července 2022 má obec 12.000.000 Kč. 

 

I přesto, že jsme finance spořili, podařilo se v předchozích čtyřech letech zainvestovat do 

následujících akcí: 

Rok 2018 

• Výměna veřejného osvětlení za LED svítidla  

• Rekonstrukce chodníku Na návsi I. etapa 

• Výměna oken na budově zámku II. Etapa  

• SDH – pořízení motorové stříkačky pro sportovní družstvo 

• Pořízení kompostérů do domácností 

• Nové kulturní turistické značení Křížové cesty a zahájení provozu TIC 

• Oprava pomníku padlých u kostela 

• Rozšíření místního rozhlasu 

Rok 2019 

• Oprava silnice Za cihelnou 

• Oprava části silnic k obchodu a ke hřbitovu  

• Oprava chodníku Na návsi II. Etapa 

• Oprava chodníku ke školce 

• Výměna oken na budově zámku III. etapa 

• Rozšíření vodovodního řádu ke stavebním parcelám v ZD 

• Regenerace stromů v zámeckém parku a na nádvoří zámku 

• Výsadba ovocných stromů na Samotu 

• Pořízení kladívkového mulčovače 

Rok 2020 

• Výsadba stromů Na návsi 

• Stavba komunikace Na návsi 

• Oprava komunikace do bývalého zemědělského družstva 

• Oprava hřbitovní zdi 

• Koupě domu č.p. 81 

Rok 2021  

• Rozšíření veřejného osvětlení ve směru na Mor. Krumlov 

• Pořízení posypovače za traktor 

• Oprava dveří do DPS 

• Oprava komínů na budově zámku 

• Výsadba zeleně Na návsi 

• Výstavba dešťové kanalizace a chodníku podél silnice III/3965 

• Nová třída MŠ v budově zámku, oprava podlahy a nové vybavení 

• Rekonstrukce sociálního zázemí v ZŠ 

• Pořízení venkovních herních prvků do MŠ na zámku 

• Pořízení nádob na plast do domácností 

• Pořízení malotraktoru  

 

Většina investičních záměrů byla podpořena financemi z různých dotačních programů.  

 

Za čtyři roky jsme investovali částku 16 600.000 Kč. Přijaté dotace činí 7.480.000 Kč. 

  

V letošním roce jsme plánovali opravu autobusové zastávky. Dvakrát jsme vyhlásili výběrové 

řízení na dodavatele stavebních prací. V prvním kole nám nabídku poslala pouze jedna firma. 

Nabídková cena byla vyšší než rozpočtová a s ohledem na to, že nebylo možné porovnat 

nabídky více dodavatelů, výběrové řízení zastupitelstvo obce zrušilo. Do druhého výběrového 

řízení se nepřihlásila žádná firma. Stávající nepříznivá situace se stavebními materiály 



a vysokými cenami se projevily i do tohoto záměru. 

 

Dlouhodobým záměrem je také vybudování chodníku, který spojí část obce pod slepičárnou. 

Velkým a zásadním problémem jsou pozemky, na kterých by měl chodník vést. Cesta, která je 

tam historicky vyšlapaná, nepatří obci, ale soukromým vlastníkům. Na rozdělení pozemků, 

následném prodeji, ve dvou případech na směně, jsme s vlastníky předem jednali, nechali 

vypracovat geometrický plán a vytyčili nově navržený stav pozemků. Při dalším kroku, kdy je 

nutné požádat stavební úřad o povolení dělení, jeden z vlastníků nedal souhlas. Ocitli jsme se 

tedy v patové situaci, kdy nemůžeme pokračovat dál. Ve chvíli, kdy by tyto pozemky vlastnila 

obec, byl by nejen vybudován chodník, ale v tomto nově vzniklém pozemku by bylo možné 

vybudovat kanalizační a vodovodní řad, na který by se mohly napojit domácnosti v části obce, 

kde probíhá nová výstavba rodinných domů, a kterou jsme v roce 2020 převedli z katastru 

Olbramovice do katastru naší obce. V této oblasti kanalizace, a hlavně veřejný vodovod úplně 

chybí. Starší nemovitosti byly na vodovod připojeny pouze přípojkou vody, kterou si 

vybudovali na vlastní náklady již před mnoha lety. Tu ale není možné využít k napojení dalších 

domácností. 

Kanalizace je další úkol, který naši obec v následujících letech čeká. V současné době čistírna 

odpadních vod v Branišovicích již překračuje svoji kapacitu. 

Projektovaná kapacita ČOV před stavbou byla 2.350 obyvatel. V současné době je připojeno   

2.423 obyvatel. 

 

Je tedy třeba začít pracovat na intenzifikaci čističky odpadních vod.  

 

V současné době je většina obyvatel Bohutic napojena na kanalizaci. Chybí pouze pár 

domácností. Těm bude napojení povoleno. Novostavby, jejichž vlastníci už podali žádost 

o vydání stavebního povolení na napojení kanalizace, jim bylo také povoleno. Ten, kdo bude 

chtít stavět nově, nebude mu napojení na kanalizaci povoleno a bude si muset vybudovat vlastní 

jímku.   

 

K novým povolením připojení je přistupováno následovně. 

 

A. výstavba na lokalitách schválených v současných územních plánech obcí 

V tomto případě, kdy ke stavbě obdrží stavebník nesouhlas od provozovatele ČOV s napojením 

na kanalizaci z důvodu naplnění kapacity, budou vydávány souhlasy se stavbou za podmínky, 

že splaškové odpadní vody budou akumulovány v jímce na vyvážení, která bude pouze 

dočasnou stavbou do doby, kdy bude možné připojit se na veřejnou splaškovou kanalizaci 

ukončenou ČOV.  

 

B. výstavba a vymezování nových lokalit změnou územních plánů 

Při projednávání změny územního plánu, budou omezeny podmínkou pro nově vznikající 

zastavitelné plochy, že povolení samotné výstavby je možno až po provedení intenzifikace 

ČOV Branišovice. 

 

Vysvětlení: 

DČOV (domovní čistírny odpadních vod) jsou v Plánu povodí 2021 - 2027 určeny jako krajní 

řešení v odlehlých lokalitách (tzv. samota u lesa).  - str. 81, Plán dílčího povodí Dyje 2021-

2027, VI. Opatření k dosažení cílů). Proto bude podporována varianta s jímkou na vyvážení. 

 

V Plánu vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje je u jednotlivých obcí v kapitole Popis 

odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu uveden způsob odkanalizování a čištění 

odpadních vod na ČOV Branišovice. Jiné výhledové varianty čištění odpadních vod v Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje pro nemovitosti v obcích nejsou 

zmiňovány, navrhovány, ani povoleny.  



 

Jímky jsou dle §5 odst. 3 vodního zákona možnou variantou řešení nakládání s odpadními 

splaškovými vodami v případě, že se nelze napojit na kanalizaci a nelze vybudovat DČOV.       

I když jímky nejsou vodními díly a povolí je obecný stavební úřad současně se stavbou RD, 

můžeme jako vodoprávní úřad chodit na kontroly jejich vyvážení. Viz § 38 odst. 8 vodního 

zákona: Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich 

zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České 

inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 

dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo 

osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo 

akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno 

toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství 

odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název 

čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. 

  

V roce 2020 zakoupila obec rodinný dům č.p. 81. Tím hlavním důvodem koupě byl pozemek, 

který patřil k domu a který zasahuje do plochy areálu Obůrka. Pozemek byl samostatně 

neprodejný. Dalším důvodem koupě bylo také jeho umístění. Dům v blízkosti areálu, kde se 

odehrávají kulturní akce by mohl být v budoucnu přebudován z části jako zázemí pro spolky, 

či jako šatny účinkujících, zázemí výčepu na akce, nebo také jako sklad vybavení na akce. 

V plánu je také přístavba sociálního zázemí směrem k Obůrce. To, jestli se dům zbourá nebo 

opraví a přistaví jsme prozatím neřešili. Přizvaný projektant zvažuje ze všech stran výhodnější 

variantu.  

Od května do 10. srpna jsme v tomto domě umožnili ubytování devíti ukrajinským uprchlíkům. 

Náklady spojené s ubytováním nám hradil Jihomoravský kraj. 

 

V letošním roce jsme zadali vypracování projektové dokumentace na výstavbu komunikací 

k rodinným domům v areálu bývalého zemědělského družstva.  

 

 

Voda z lesa 

 

Asi jste si už všimli neuspokojivého stavu rybníčku Obůrka a také toho, že u vodovodu pod 

bývalou pekárnou neteče voda.  

Voda, která je vedena od sklípku v lese do rezervoáru pod Lurdskou jeskyní, už od letošního 

jara neteče dál do vodovodu a do zámeckého areálu. Problém je někde na této vrchní trase. 

Rezervoár pod Lurdskou je plný vody a sklípek také. Stávající vedení vody nelze najít. 

Dokumenty o uložení žádné nejsou a ani specializovaná firma nedokáže trasu vodovodu 

vytýčit.  Na jaře letošního roku se naši dobrovolní hasiči dohodli s SDH Branišovice, 

Vedrovice, Loděnice a Jezeřany Maršovice a pomohli s přivedením vody do rybníčku. Pro dvě 

čerpadla to byl ale těžký oříšek, rozbila se. Jediné čerpadlo zvládlo dopravit vodu až do rybníku, 

ale pořád je to málo a samotný odpar vody hladinu neustále snižuje.  

Navrhované varianty kopání v místech předpokládaného zborcení řadu po výkopových pracích 

na kanalizaci není bez projektové dokumentace reálné. V těchto místech je vedeno spousta 

inženýrských sítí, navíc nemáme vůbec představu, kde vodovod a v jaké hloubce leží. Stávající 

vedení bude zřejmě zaneseno. To je vidět právě u vodovodu, kdy voda v nádrži byla, kohout 

byl demontovaný a voda pouze kapala. Jediným možným řešením je stavba nového 

vodovodního řadu, který přivede vodu k nádrži pod pekárnou. Od tohoto místa je již pod 

chodníkem připraveno nové vedení z plastu, které končí před zámkem. Projekt bude tedy řešit 

další propojení ke kašně a dále do rybníčku. S projekční kanceláří byla také řešena úprava 

samotného rybníčku. Jen přítok a odtok nestačí k tomu, aby byla voda v rybníku v dobré 

kvalitě. Rostliny, které nejsou umístěny v koších, se nekontrolovatelně rozrůstají a kvalitě vody 

spíše škodí. Bude také zřejmě nutné pořešit stěny nádrže. Veškerý kamenný materiál, který byl 



na stěny umístěn, se sesypal na dno, a proto není možné rybník vyčistit od bahna. 

 

Provizorním řešením, jak udržet rybníček v trochu přijatelném stavu, bude pokládka vodovodní 

plastové trubky na povrchu v délce 300 m od Lurdské jeskyně po vodovod. Toto vedení bude 

sloužit do doby, než se vybuduje vedení úplně nové. Tomu ovšem předchází projektová 

dokumentace, stavební povolení a také získání vlastnických práv k pozemku. Pozemek, ve 

kterém vodovod vede, musíme také konečně získat směnou do vlastnictví obce. Tento proces 

se stávajícím vlastníkem, kterým jsou Lesy ČR je zdlouhavý a s Lesy jednáme od loňského 

září. Přitom již před několika lety, a to hned dvakrát, stačilo málo a tento pozemek by obec 

vlastnila. 

  

Náklady na novou stavbu vodovodu budou jistě vysoké. Budeme doufat, že bude této stavbě 

nakloněna nějaká dotace, která nám s financováním pomůže. 

 

I když má obec na účtu dostatečné finanční prostředky v řádu milionů, plánované stavby jsou 

tak finančně nákladné, že ani při pokračujícím šetření nejsme schopni zafinancovat všechny 

plány najednou. Musíme počítat i s tím, že v budově tělocvičny a školy budeme v nejbližší 

době řešit nové vytápění, protože budovy vytápí původní plynové kotle z roku 1993, je potřeba 

dodělat fasádu na škole, pořešit nové osvětlení ve třídách, a hlavně musíme mít na provoz 

školských zařízení. 

 

Uvědomujeme si, že budova zámku by si také zasloužila novou fasádu. To ale nejdřív musíme 

nechat opravit střechu na hlavní budově zámku. Zámecká zeď je také ve velmi špatném stavu. 

Opravy a stavby komunikací budou taky něco stát. Kaple na hřbitově a márnice by si také 

zasloužily opravit a k tomu všemu je třeba získat dotace a mít vlastní peníze, protože ne 

všechny dotace jsou vypláceny před zahájením stavby nebo v průběhu. Je tedy v některých 

případech nutné stavbu zafinancovat a poté žádat o proplacení.  

 

Vozovky v obci 

 

 Už více než rok řešíme v zastupitelstvu obce obnovu povrchu vozovky ve slepé uličce 

pod dráhou. Napřed se opravily vozovky v ulicích, kde byl větší provoz vozidel nebo kde to 

bylo v zájmu obce a občanů (např. vozovka ke hřbitovu s objízdnou smyčkou). 

 Mezi tím, se jednalo s občany výše zmíněné uličky, aby na obec převedli své pozemky 

ležící 

pod vozovkou s tím, že obec zajistí zaměření, smlouvy a zapsání do katastru, na náklady obce.  

Při předběžném jednání, nebyl žádný problém, až na jednoho, který přišel na obecní 

úřad s tím, že souhlas dala jeho manželka a on s tím nesouhlasí. Nabídl možnost směny za jiný 

obecní pozemek, což nebylo akceptovatelné ze strany obce z důvodu toho, že požadovaný 

pozemek zasahoval k obecní komunikaci. Byla mu nabídnuta možnost odkupu za cenu v obci 

obvyklou (100,- Kč / 1 m2) s čímž nesouhlasil. 

 Na posledním zastupitelstvu obce, tuto záležitost otevřel jeden zastupitel s tím, že část 

uvedené vozovky u hřbitova, je také na soukromém pozemku a vozovka se opravila za peníze 

obce. 

 Pro objasnění celé věci uvedu některé skutečnosti. Část pozemku u hřbitova je sice 

soukromého subjektu, ale jedná se o Lesy ČR, tedy státní organizaci, a z celkové výměry 

opravené vozovky 1100 m2, se jedná o asi 5%, což z celkové částky za opravu činí přibližně 

60 tisíc Kč. 

 Uvažovaná oprava vozovky v uličce pod dráhou je o ploše cca 550 m2 a obec je 

vlastníkem pouze 15% pozemků, ostatní plocha je ve vlastnictví soukromých osob. Náklady na 

opravu celkem (pokud se nezvednou ceny) se předpokládají zhruba na 275 000,- Kč. Podíl na 

opravu obecního pozemku by tak činil 41.000 Kč a zbylých 234.000 Kč by obec investovala 

do pozemků soukromých vlastníků.   



 Další problém je v požadavku jiného vlastníka, který požaduje zbudování obrubníků 

v celé délce jeho pozemku. V tomto případě by se ale jednalo o stavbu, která podléhá 

stavebnímu povolení. K tomu je potřeba mít projektovou dokumentaci, což by náklady ještě 

zvýšilo. Zůstává otázkou, kdo by stavební povolení vyřizoval, když většinový vlastník jsou 

soukromé osoby.  

V případě převodu pozemků do majetku obce, získají všichni majitelé domů a zahrad 

jistotu, že obec komunikaci opraví a nikdy nedojde k zabránění průjezdu ke všem domům.  

 

Zastupitel obce: Pavel Sedmera st. 

 

 

Vesnice roku 

 

V letošním roce jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku 2022, kterou vyhlašuje 

Jihomoravský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro 

obnovu venkova a Svaz měst a obcí. 

Krajská hodnotitelská komise přijela do naší obce v úterý 7. června. 

 

Hodnotící komisi jsme přivítali, jak jinak než na zámku. Představili jsme strategické dokumenty 

obce, investiční záměry, Turistické informační centrum, zavedli jsme je do školky a do školy, 

kde měli děti připraveno krátké vystoupení, dále jsme představili činnost našich spolků, 

provedli je knihovnou, ukázali tělocvičnu. Prezentovali se místní vinařství Sedmera a U Švárů, 

Petr Leikep odprezentoval svoje marmelády, za které v letošním roce získal značku regionální 

potravina. Ukázali jsme vinohrady, meruňkový sad a chráněné území Michálek. 

Komise nám na představení obce dala pouze 2 hodiny, což je opravdu velmi krátká doba a není 

možné v tak krátké době stihnout úplně všechno.  

Moc děkujeme zástupcům spolků, všem zaměstnancům obce a občanům, kteří nás v den 

návštěvy přišli podpořit. 

 

V krajském kole této soutěže jsme ve vítězné obci Kostelec převzali mimořádné ocenění za 

podporu a zpracování regionálních produktů, zejména vyhlášené Bohutické meruňky. 

 

Účast v této soutěži nám dává možnost nejen zviditelnit naši obec, na kterou jsme hrdí, ale také 

získat potřebné body při žádostech o dotaci.   

 

 

 

Obměna jodových tablet 

V nejbližších dnech budou do všech domácností v obci distribuovány nové jodové tablety. 

Stávajícím tabletám, které máte doma, končí v letošním roce expirace. Výměnu tablet budou 

provádět zaměstnanci Obecního úřadu. Pokud Vás nezastihnou doma, budou tablety 

k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.  

 

 

Připravte si prosím staré balení tablet, které odevzdáte při převzetí nových tablet. 

Jodové tablety použijte pouze v případě radioaktivního zamoření.  

 

 

 

 



O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí 

 

Starostka obce Bohutice podle § 29 zák.č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů oznamuje:                                  

1. Volby do Zastupitelstva obce Bohutice se uskuteční 

dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

a dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Bohutice ve volebním okrsku č. 1 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). 

 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva obce 

Bohutice hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Zastupitelstev obcí volič může obdržet hlasovací 

lístky i ve volební místnosti.  

 

Změna územního plánu č.6 

Na základě přijatých žádostí zastupitelstvo obce projednalo možné pořízení další změny 

územního plánu. 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje lhůtu pro podávání návrhů na připojení se ke změně územního 

plánu. Schválení jednotlivých konkrétních návrhů bude projednáváno na zasedáních 

zastupitelstva obce individuálně. V případě zájmu o změnu na svých pozemcích mohou občané 

podávat své žádosti na Obecní úřad do 31.12.2022. 

Náklady na pořízení změny územního plánu budou rozděleny na jednotlivé žadatele. 

 

 

 

Začíná škola 

Prázdniny utekly jako voda a škola začíná. O prázdninách se provedly drobné úpravy. 

 V mateřské škole na zámku už děti nebudou odpočívat v kovových postýlkách. Paní učitelka 

Kacká zajistila moderní lehátka, které jsme získali zdarma. Firmě Autodoprava Miloslav 

Holoubek děkujeme za převoz z Prahy do Bohutic.  

Za peníze z Unie rodičů se zakoupily do MŠ 2 nové police na lůžkoviny a se svolením 

zřizovatele se pořídily nové židličky.   

Velkým přínosem byla pomoc zaměstnanců firmy KBC (banka), kteří v rámci volného dne 

přijeli do naší školy a pomohli natřít herní prvky v MŠ. 

Po domluvě se zřizovatelem jsme také vyměnili staré stoly a židle ve školní jídelně za nové 

barevné. 

Z peněz evropské unie jsme zmodernizovali třídu, kterou jsme vybavili dotykovým 

interaktivním panelem. 

Mateřská škola bude mít ve školním roce 2022/2023 2 třídy. Ve školce na zámku bude 24 dětí 

a ve školce v budově ZŠ bude 15 dětí. 

Základní škola bude mít 19 žáků. Budou 2 třídy. I. třída, 1. ročník bude mít 9 žáků. Prvňáčci se 

budou učit samostatně. II. třída budou žáci 2. a 3. ročníku, 4 druháci a 6 žáků třetího ročníku. 

Našim cílem je, aby se všem ve školce a škole líbilo.  Chceme vidět spokojené děti, žáky 

a spokojené rodiče. 

                                                                                                             Mgr. Eva Petržilková 

▪ ZŠ a MŠ Bohutice 



 

 

Letní meruňková noc 2022  
V letošním ročníku jste mohli ochutnat 59 meruňkovic, 27 různých pálenek a 11 likérů.  

První příčku obsadila meruňkovice Jaroslava Vlašína, druhé místo patří Pavlovi Sedmerovi 

a třetí Rostislavu Čeperovi. 

Jako nejlepší pálenka byla degustační komisí vybrána slivovice pana Jana Opatřila, druhá 

nejlepší byla slivovice Daniely Štefkové a třetí místo patří slivovici Michala Kaliny. 

V likérech patří první příčka Lence Dřevové za višňovku, druhé místo Kamile Novosadové za 

zázvorovici a třetí místo obsadil meruňkový likér od Kamily Novosadové. 

Dále nám bylo poskytnuto celkem 56 vzorků meruňkových marmelád.  

Degustační komise vybrala tři nejlepší.  

První místo patří marmeládě, kterou uvařila Anděla Vejvalková, druhé místo obsadila 

marmeláda Daniely Štefkové a třetí místo patří Anděle Vejvalkové. 

Tři nejlepší marmelády mohli návštěvníci Meruňkové letní noci také ochutnat v nezměněném 

stavu. Ty ostatní byly použity do meruňkových buchet, kterých bylo pro vás letos napečeno 

2.520 kusů. 

Všem, kteří poskytli vzorky, velice děkujeme. Poděkování patří i degustátorům a všem, co se 

zasloužili o přípravu akce, také pekařkám, které nám pomohly s pečením buchet. 

Oceněným poblahopřál i prof. MUDr. Tomáš Zima, který Bohutice navštívil již několikrát, 

a tak si letošní ročník nenechal ujít. 

Těšíme se na další již dvacátý ročník  

 

 

Kniha Bohutice 

Již dva roky pracujeme na knize o naší obci, která by měla být vydána v příštím roce. 

Díky Františku Mašovi, který nám stihl ještě před svou smrtí předat spoustu psaných textů 

o historii naší obce a hlavně svých vlastních vzpomínek, bude kniha určitě velmi zajímavá. 

Na obsahu knihy spolupracují místní spolky a velkou měrou pomáhá Kateřina Mašová, která 

zpracovala historii zámku, Lurdské jeskyně, kostela a díky své bakalářské práci se v knize 

dozvíte, jak se u nás v Bohuticích žilo ve svátky i v obyčejné dny. 

Pokud byste chtěli přispět nějakým textem či zajímavou fotografií, máte možnost ještě do konce 

října.  

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Božena Čunderlíková 70 let   Anděla Tkadlecová  89 let 
Zdeňka Svobodová  70 let   Ludmila Kotásková 86 let 
Zdeněk Janíček  86 let   Helena Brezovská  70 let 
Ludmila Svobodová  90 let   Pavel Antl   75 let 
 
 

Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví! 

 

 
 

 

 

▪ SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST 



 



 
 

 

 
 

 


