
                  

 

Číslo 1                                       květen 2021 

 

 

Svoz komunálního odpadu 

Od úterý 1. 6. 2021 se vyváží pouze popelnice na tuhý komunální odpad označené známkou. 

Pro letošní rok má známka žlutou barvu, je označena potiskem „ BOHUTICE 2021“ a logem 

firmy FCC. 

 

Všem, kteří uhradili poplatek za svoz komunálního odpadu, byla známka doručena. V případě 

pozdější úhrady poplatků i za předchozí období si známku můžete vyzvednout v kanceláři 

Obecního úřadu.  

Známka musí být umístěna na čelní straně nádob. 

Byl vydán potřebný počet známek tak, aby si každá domácnost mohla označit všechny 

používané nádoby. V případě, že se Vám nádoba rozbije, či si přikoupíte další, budou další 

známky k dispozici na Obecním úřadu. 
 

Plasty – žluté nádoby 

Na podzim letošního roku získá obec 250 ks nádob o objemu 240l, které budou určeny na 

uložení plastů, kartonů a plechovek od nápojů. Nádoby budou poskytnuty do jednotlivých 

domácností zdarma. Sváženy budou také zdarma, prozatím 1x za měsíc. V případě potřeby 

může být interval svozu upraven. 

Počet velkoobjemových kontejnerů na plast bude ponížen a sběrné místo v obci zůstane jen 

jedno, a to mezi školou a kostelem.  

Na pořízení nádob jsme dostali dotaci prostřednictvím ZSVO Daníž z Operačního programu 

Životního prostředí.  
 

BIO odpad – hnědé nádoby 

Jak jsme již v loňském roce avizovali, zvažujeme i třídění BIO odpadu.  

Je velice nutné snížit množství odpadu a bio odpad je bohužel z velké míry ukládán i do nádob 

na komunální odpad. Tento odpad zvyšuje zbytečně váhu komunálu. Je jen otázkou času, kdy 

budou poplatky za tunu svezeného odpadu navýšeny, a my budeme muset tuto zvýšenou cenu 

promítnout do poplatků za svoz odpadu. 

Snažíme se proto o co nejpečlivější třídění odpadu a o snižování množství komunálního odpadu. 

 

V žádosti o finanční příspěvek na pořízení nádob na BIO odpad jsme ovšem nebyli úspěšní, 

Krajský odbor životního prostředí nám dal zamítavé stanovisko z důvodu, že jsme již 

v předchozích letech čerpali dotaci na kompostéry. 

 

Zvažujeme proto stále možnost hromadného nákupu nádob na BIO odpad v ceně maximálně  

1.400 Kč za nádobu o objemu 240l. 

V současné době poptáváme několik firem, abychom vybrali tu nejlevnější variantu za splnění 

kvality nádoby. 

 

 

 ZPRÁVY Z  OBECNÍHO ÚŘADU 



 
 

Žádáme občany, kteří mají zájem o nádobu určenou ke svozu BIO odpadu o nahlášení 

v kanceláři Obecního úřadu do 10. června 2021.  Dále bude nutná úhrada rezervační 

zálohy ve výši 1.000 Kč. 

 

Žádosti můžete také poslat elektronicky na emailovou adresu: 

admin.bohutice@seznam.cz  

a rezervační zálohu uhradit buď hotově v kanceláři OÚ, nebo převodem na bankovní účet 

Obce Bohutice č. 1582037309/0800 pod variabilním symbolem Vašeho čísla popisného. 

 

BIO odpad bude svážen 2x měsíčně zdarma. 

 

V případě nízkého zájmu občanů a nerealizace nákupu nádob Vám bude záloha vyplacena zpět.  

Je třeba, aby se našlo nejméně 80 domácností, jinak by byl odvoz pro obec neefektivní. 

 

 
Stavba Chodníku podél silnice III/3965 

V měsíci červnu budou zahájeny práce na stavbě chodníku podél silnice. Současně bude 

v těchto místech provedena stavba dešťové kanalizace, která bude umístěna pod chodníkem. 

 

V průběhu stavby bude komunikace průjezdná. Dojde k zúžení provozu na komunikaci a ke 

snížení povolené rychlosti na 30 km/hod. 

 

Součástí stavby chodníku dojde i k rekonstrukci zastávky autobusu. Po konzultaci s projekční 

kanceláří jsme se dohodli na zanechání stávající budovy zastávky, která bude nově bezbariérově 

upravena. Vybírali jsme ze dvou studií. Jedna ze studií řešila rozdělení zastávky na dvě různé 

části tak jako doposud.  

Rozhodli jsme se ovšem zastávku celou otevřít, aby nezůstal krytý kout v zadní části. 

 

Cena za dílo činí 4.296.675 Kč, z toho dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 

1.883.213 Kč, což činí 84,72 % uznatelných výdajů. 

 

Neuznatelnými náklady v této akci jsou převážně náklady na stavbu dešťové kanalizace. Částku 

2.413.462 

budeme 

platit 

z rozpočtu 

obce. 

 

Před 

samotným 

zahájením 

stavebních 

prací Vás 

budeme 

informovat 

místním 

rozhlasem.  

Žádáme Vás 

o 

přizpůsobení parkování v průběhu stavby a o pochopení. 
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Komplexní pozemkové úpravy Olbramovice u Moravského Krumlova a navazující části 

sousedícího katastrálního území Bohutice 

 

V rámci pozemkových úprav městyse Olbramovice byla po dohodě s vlastníky pozemků 

upravena katastrální hranice naší obce. 

 

Část obce „U slepičárny“ byla po schválení pozemkových úprav převedena do katastru obce 

Bohutice.  

Proběhla tak směna pozemků mezi městysem Olbramovice a Obcí Bohutice. 

 

Katastrální hranice byla upravena tak, že celková výměra pozemků v dotčených katastrálních 

územích byla zachována. 

 

Dotace z Jihomoravského kraje 

V letošním roce jsme z dotačního programu Jihomoravského kraje požádali o dotace na Dětské 

hřiště v Mateřské škole ve výši 111.000 Kč, na úhradu části mzdových výdajů na pracovníka, 

který bude pečovat o nově vysázené stromy v obci v částce 50.000 Kč a na část úhrady mezd 

pracovníků v Turistickém informačním centru ve výši 42.850 Kč. 

 

V průběhu letních prázdnin budou do areálu mateřské školy nainstalovány nové herní prvky. 

Bude se jednat o věžovou sestavu vyrobenou z konstrukční oceli, která bude upravena 

zinkováním a nátěrem KOMAXIT. Sestava obsahuje 2 věže, jednu se skluzavkou, šikmý 

žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most, šikmý výlez s lanem, řetězovou houpačku 

a houpačku hnízdo. Dále bude instalován dětský kolotoč na sezení v celkové částce 222.264 

Kč.  

Všechny herní prvky jsou vhodné pro malé děti s maximální dopadovou výškou 1m. 

 

Hospodaření obce Bohutice 

Na úředních deskách obce je zveřejněn závěrečný účet obce Bohutice za rok 2020, který 

vypovídá o hospodaření obce za daný rok. 

 

Obec v roce 2020 hospodařila s příjmy ve výši 14.547.000 Kč.  

Z toho přijaté dotace činily 4.388.000 Kč. 

Obec investovala do majetku obce celkem částku 5.536.000 Kč (z toho rekonstrukce 

komunikace u zámku 3.790.000 Kč, pořízení nemovitosti č.p. 81 1.100.000 Kč). 

Zůstatky na bankovních účtech obce k 31. 12. 2020 činily 8.819.000 Kč. 
 

Upozornění POLICE ČR 

Současné trendy podvodníků - vishing a spoofing 

Kriminalisté řeší desítky případů se škodami v řádu milionů korun.  

Policie České republiky v posledních týdnech zaznamenala vzrůstající aktivitu skupiny osob, 

které využívají jednu z metod sociálního inženýrství a to takzvaný Vishing. Jedná se o princip, 

který je založený na telefonních hovorech, kdy se v tomto případě osoby volajících zpravidla 

představují jako pracovníci banky, kteří zjistili napadení bankovního účtu. Tito domnělí 

pracovníci banky svými tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž jejich hlavním cílem je 

získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční prostředky byly z vlastního účtu okamžitě 

převedeny na jiný účet s tím, že budou po vyřešení celé věci následně vráceny, což se 

samozřejmě nestane. Uvedené osoby tímto způsobem mohou vylákat i další citlivé údaje, které 



 
 

následně zneužijí. Tento typ podvodného jednání je nebezpečný zejména v tom, že falešní 

pracovníci bank mohou již před hovorem nejenom znát různé informace o osobách, které 

kontaktují, ale hlavně při hovorech užívají tak zvaný spoofing telefonního čísla, při kterém 

dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo, včetně infolinek bank. Rovněž bylo zaznamenáno 

několik případů, při kterých telefonicky kontaktují další osoby, které vystupují jako policisté, s 

cílem ujistit o pravdivosti tvrzení ohledně napadení bankovního účtu a nutnosti převodu peněz 

na „bezpečný“ bankovní účet dle předchozích instrukcí domnělých pracovníků bank. 

Obecné zásady: 

Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje 

ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví. 

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel 

formou SMS zprávy. 

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, 

ale třeba i e-mailovou adresu. 

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače. 

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví. 

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména 

přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje. 

Aktualizovat software, antivirový program, firewall. 

Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání. 

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník 

sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.) 

Policie ČR varuje: 

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat 

do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich 

záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. 

V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným způsobem 

již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na 

čísle 158 a celou záležitost oznamte. 

 

UPOZORNĚNÍ  

V posledních několika týdnech se setkáváme s nepochopitelným chováním některých našich 

spoluobčanů.  

Upozorňujeme občany na přísný zákaz vyvážení stavební sutě a použitého stavebního materiálu 

do extravilánu obce. 

V okolí obce v lese, pod Michálkem a v části obce Jelendy bylo nalezeno v posledních pár 

měsících několik černých skládek nejen tohoto materiálu, ale i pneumatik a dalšího 

komunálního odpadu. 

 

Obec každým rokem přistavuje v obci velkoobjemový kontejner, do kterého se dá zdarma uložit 

objemný komunální odpad. Také je ve stejné frekvenci umožněn odběr nebezpečného odpadu. 

Využívejte pouze těchto možností k úklidu z vašich domácností.  

Pokud se potřebujete zbavit stavební suti, rádi Vám dáme kontakt na firmu, která před Váš dům 

přistaví kontejner a suť odveze. Není to sice zadarmo, ale závratná suma to za tuto službu 

opravdu není. 

 

Dalším závažným problémem jsou stále častější krádeže dřeva v lese. Les má svého majitele. 

Je Lesů ČR nebo třeba i vašeho souseda. Kdyby si takto každý skočil pro pár polínek, jak by to 

asi za chvilku vypadalo. 



 
 

Upozorňujeme vás na skutečnost, že v extravilánu obce bylo umístěno několik fotopastí na 

sledování zvěře. 

V případě, že bude fotopastí pořízen záznam, který monitoruji zakázané počínání, budou tyto 

informace postoupeny k dalšímu šetření. 

 

Chovejme se prosím všichni tak, abychom se za sebe nemuseli stydět. 

 

Vítání občánků 

Předchozí období nám neumožnilo uvítat naše nejmladší občánky. Za rok jich přibylo opravdu 

hodně a neradi bychom na někoho zapomněli. Informace z matriky o nově narozených 

nedostáváme, proto je složité tyto informace dohledat. 

Vítání občánků plánujeme na neděli 20. června a to v 9:30 hodin a poté i v 11:00 hodin na 

nádvoří zámku. 

 

Žádáme proto rodiče dětí, kteří by rádi nechali svoje dítě uvítat, nahlaste se prosím v kanceláři 

Obecního úřadu nebo nám napište na email starosta.bohutice@seznam.cz do 10. června 2021. 

Uveďte prosím jméno dítěte a datum narození. 

 

Děkujeme a budeme se na Vás těšit. 

 

Přístavba nové třídy Mateřské školy 

Z důvodu stále se zvyšujícího počtu nově narozených či přistěhovalých dětí v obci je nutné 

zvýšit kapacitu mateřské školy v budově zámku.  

Samozřejmě jsme prvotně zvažovali rozšíření stávajících prostor. S ohledem na to, že se školka 

nachází v objektu, který je památkově chráněn, byla by tato varianta komplikovaná. Jednalo by 

se hlavně o úpravu odpadů, protože to, co nám v těchto prostorách chybí, je nevyhovující 

kapacita sociálního zázemí. Navíc bychom kapacitu školky navýšili pouze o pár dětí. 

Rozhodli jsme se proto o vytvoření další třídy MŠ v budově Základní školy, kdy využijeme byt, 

který je v přízemí a dále bude nutné provést přístavbu šatny a technické místnosti ve dvoře 

školy.  

V současné době jsme ve fázi projektové dokumentace.  Po vypracování rozpočtu nákladů na 

tuto stavbu budeme samozřejmě řešit dotační možnosti a financování.  

Prozatím plánujeme, že by se nová třída MŠ mohla otevřít ve školním roce 2023. 

 

Nicméně jsme si museli poradit s vyšším počtem dětí již v následujícím školním roce 2021-

2022.  

Díky nápadu p. ředitelky ZŠ a MŠ Bohutice Evy Petržilkové jsme se po konzultaci 

s hygienickou správou rozhodli vytvořit další třídu MŠ v prostorách stávající školní družiny. 

Toto řešení je povoleno pouze krátkodobě, a to do zahájení provozu nové školky.  

 

Třída družiny bude nově v prvním patře budovy a přízemní prostory budou určeny dětem 

v předškolním vzdělávání, tzn. dětem od 5-6 let. 

Spolu s hygienickou správou podnikáme další kroky ke zdárnému otevření tohoto zařízení. 

 

Během letních prázdnin dojde k úpravě sociálního zázemí v prvním patře, kdy budou 

kompletně rekonstruovány toalety, které doposud sloužily pedagogickému sboru a jsou již zcela 

nevyhovující. Nově budou určeny chlapcům a stávající dívčí budou rozděleny pro děvčata a 

personál. Toalety v přízemí budou využívány pro Mateřskou školu. Dále dojde k úpravě a 

rozdělení šaten a oddělení školky od školy. 
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Bude nutné dokoupit potřebné vybavení (stolky, židličky, nejnutnější nábytek a ostatní 

vybavení). Předpokládané náklady odhadujeme částkou 300.000 Kč. 

 

Dětem ze školky a školy budou svačiny podávány v budově školy. Na obědy pak budou tyto 

děti chodit do jídelny, která se nachází v přízemí budovy zámku. 

Provoz stávající školky bude beze změn. 

 

Všichni rodiče dětí budou před zahájením nového školního roku informování p. ředitelkou, do 

jaké třídy školky bude jejich dítě docházet. 

 

Očkování Covid 

Dne 4. března a následně pak  25. 3. 2021 jsme využili nabídku příjezdu mobilního očkovacího 

týmu z Fakultní nemocnice Brno, který nabídl očkování proti onemocnění Covid našim 

seniorům bydlícím v domě s pečovatelskou službou. 

 

Z důvodu nízkého počtu počet obyvatel našeho zařízení, jsme si dohodli naočkování dalších 

našich spoluobčanů ve věku 80+. 

O očkování projevilo zájem celkem 24 seniorů, kteří byli očkováni v místní tělocvičně. 

 

 

Chtěli bychom velice poděkovat p. Dagmaře Nevědělové a Kláře Zelníčkové za jejich ochotu 

při převzetí role zdravotnic, které všem očkovaným provedli zdravotní úkoly potřebné před 

podáním vakcíny. Bylo nutné zajistit teplotu, tlak, tep a puls.  

Velice děkujeme za pomoc. 

 

Snažili jsme se prostřednictvím společnosti Podané ruce zajistit i příjezd mobilního očkovacího 

týmu. Jak možná znáte z medií, má nezisková organizace přichystán mobilní kamion, který ale 

prozatím nevyrazil. V této chvíli si myslím, že tuto variantu očkování již zřejmě nevyužijeme. 

 

 

Zprávy ze školy 

Čas letí jako bláznivý a pomalu se blíží konec školního roku. Je čas seznámit vás s tím, co se 

událo v roce letošním, co nás ještě čeká a informovat vás o příštím školním roce 2021-2022. 

Výuka ve škole i školce se musela řídit vládním nařízením. Škola i školka byly uzavřeny od 

1.3.2021 Základní škola se otevřela 12. dubna a mateřská školka 10. května 2021. 

Škola i školka vyučovaly distančně. Ve škole probíhala online výuka podle daného rozvrhu. 

Naši žáci rozhodně nezaháleli a učivo, které bylo potřeba zvládnout zvládli všichni na jedničku 

s hvězdičkou. 

Výhodou malotřídní školy bylo, že se žáci připojovali po ročnících. Ve skupinkách jich bylo 

málo a všichni vzorně spolupracovali.   

V mateřské školce paní učitelky vytvářely pro děti zábavná videa a tvořily pracovní listy, které 

dětem každý den vkládaly do vzdělávací skupinky na messengeru. 

Nyní se již všichni učíme prezenčně a když situace dovolí, tak děti určitě nepřijdou o školní 

výlet, o divadelní představení, o matematickou soutěž mezi školami, o bojovou hru pořádanou 

rodiči a v neposlední řadě o slavnostní zakončení školního roku v obůrce. 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



 
 

Školní rok 2021/2022 

 

Základní škola 

Do základní školy jsme zapsali 4 žáky, kteří nastoupí v září 2021 do první třídy. 

K 1. září 2021 by mělo do školy nastoupit 15 žáků. Základní škola bude dvojtřídní. 

Celá základní škola by měla mít 17 žáků, 2 žáci se vzdělávají v cizině. 

1. třídu budou tvořit žáci I. a II. ročníku a 2. třídu budou tvořit žáci III. a IV. ročníku.  

Personální zajištění školy bude stejné jako v letošním školním roce. 

 

Mateřská škola 

Do mateřské školy jsme zapsali 20 dětí. 16 dětí z Bohutic, 2 děti z Kninic u Miroslavi, 1 dítě 

z Našiměřic a jedno dítě z Kašence u Miroslavi. 2 děti z Kninic zřejmě nastoupí do MŠ 

Suchohrdly u Miroslavi a jedna maminka z Bohutic se rozhodla dát dítě do školky a ž v roce 

2022. Do naší mateřské školy by tedy mělo nastoupit 17 nových dětí. K 1. září by mělo celkem 

nastoupit do mateřské školy 40 dětí. 

Jelikož naše jednotřídní mateřská školka má kapacitu 28 dětí a v našem zájmu je vyhovět všem 

uchazečům, rozhodli jsme se společně se zřizovatelem a se schválením hygieny otevřít třídu 

druhou.  

Mateřská škola bude mít odloučené pracoviště v budově základní školy. Druhá třída mateřské 

školy bude v přízemí budovy školy v současné družině. V této třídě budou starší děti mateřské 

školy. Ve stávající mateřské škole na zámku bude 24 dětí a v budově základní školy bude 16 

dětí. 

Provoz základní školy bude probíhat v prvním patře a provoz mateřské školy bude v přízemí.  

Základní škola a mateřská škola budou mít svůj vlastní vchod. Protože jsou děti na stávající 

paní učitelky zvyklé, tak jedna bude v budově školy a jedna zůstane ve školce na zámku. 

Do pracovního poměru budeme muset přijmout dvě nové paní učitelky. 

 

            

                                             Mgr. Eva Petržilková 



 
 

Plán kulturních akci 
 

 Den dětí – 6. 6. 2021 

 Meruňková letní noc – 31. 7. 2021 

 Bohutické podzimní slavnosti – 3. 10. 2021 

 
 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Svobodová Zdeňka        99 let Hykl Jaroslav                70 let 

Holubář František         80 let Melkus Vojěch              70 let 

Čepera Jan                     75 let Bauerová Marie            70 let 

Trifanová Lenka            70 let Hlavničková Hana        70 let 

Bauer Vladimír              70 let Záviška Miroslav          70 let 

 

 


