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Akce Ukliďme Česko 

V sobotu 19. března uspořádal spolek zahrádkářů v naší obci úklidovou akci. Na nádvoří zámku 

se sešlo na třicet pomocníků, kteří se rozhodli sesbírat odpadky v okolí naší obce. Rozdělili 

jsme se do menších skupinek tak, abychom vyčistili co největší území. 

Našli jsme spoustu věcí, které do přírody opravdu nepatří. Byly to pneumatiky, matrace, 

nábytek, sedadla z automobilu, spousta plastových lahví, plechovek a další smetí.  Bylo toho 

tolik, že jsme museli objednat velkoobjemový kontejner.   

Je nepochopitelné, jak může ČLOVĚK odpad vyhodit v lese. Vždyť přece dvakrát v roce je 

v obci umístěn kontejner, kam je tento odpad možné vyhodit úplně zdarma.  

 

Příští rok akci určitě zopakujeme a doufám, že pytlů bude minimálně.  

Doufám, že se dopoledne projdeme po okolí obce a řekneme si: „ Konečně někteří dostali 

rozum a ví, kam odpad patří.“ 

 

Všem zúčastněným pomocníkům moc děkujeme. Poděkování patří i těm, kteří vědí, jak se 

chovat k přírodě. 

 

Známky na popelnice 

Upozorňujeme občany, aby si vyzvedli nálepku na popelnici, která je potvrzením o úhradě 

poplatku za svoz komunálního odpadu a také znamením pro svozovou firmu. Při neoznačení 

nádoby by se Vám mohlo stát, že Vám odpad nebude vyvezen. 

Nálepka se umisťuje pouze na nádobu určenou pro svoz komunálního odpadu. Na popelnici na 

plast a BIO odpad být nemusí. 

 

Děkujeme všem, kdo třídíte. 
 

Dukovany zblízka  
Občanům naší obce nabízíme speciální exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací 

elektrárny Dalešice. Navštívíme infocentrum elektrárny a běžně nepřístupné části střeženého 

prostoru. 

Termín exkurze je plánovaný na neděli 19. června 2022 s odjezdem autobusu cca v 8: 00 hodin 

z Bohutic. Předpokládaný návrat je v 15:00 hodin. 

Exkurze je pouze pro 32 osob starších 15ti let. 

Máme ješte 8 volných míst. 

V případě Vašeho zájmu se nahlaste v kanceláři Obecního úřadu do 3. června.  2022. 

Přihlášení je závazné.  
Je nutné uvést vaše jméno, datum narození, číslo občanského průkazu a název Vašeho 

zaměstnavatele. 

Exkurze i doprava autobusem je zdarma. 

Případné dotazy Vám zodpovím na tel. č. 724 183 293 

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



Vesnice roku 

V úterý 7. června, v čase od 12:30 do 14:30 hodin naši obec navštíví komise soutěže Vesnice 

roku. Rozhodli jsme se po čtyřech letech opět přihlásit a ukázat, jak se u nás krásně žije 😊 

 

Budeme rádi, když budete u toho a přijdete nás podpořit na nádvoří zámku.  

 

Dětské hřiště za školou 

V současné době je již prolézačka ve velmi špatném stavu. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo, 

že nové herní prvky budou pořízeny i v případě, že nám nebude schválen finanční příspěvek 

z Ministerstva pro místní rozvoj. 

V prostoru hřiště je nově navrhnuta sestava se skluzavkou a houpačkou, lanová pyramida 

a lezecký domek. Celkové náklady na stavbu jsou vyčísleny částkou 550.000 Kč a realizace 

proběhne nejpozději do listopadu tohoto roku.  

Prosíme tedy rodiče a děti o strpení. 

 

 

Události ze Základní školy a Mateřské školy Bohutice  

Konec školního roku se pomalu blíží. Pomalu dokončujeme učivo, které žáci musí zvládnout 

v daném ročníku. Žáci pilují známky, aby vysvědčení bylo co nejlepší.  

Do školy se zakoupilo z peněz evropské unie 10 nových přenosných počítačů, které děti 

využívají ve výuce. Výhodou je, že každý žák v ročníku může samostatně pracovat na jednom 

počítači.  

Od posledního článku ve zpravodaji uskutečnila naše organizace několik akcí, na které můžeme 

být pyšní. Velice se vydařilo velikonoční odpoledne, které proběhlo 11.4. v areálu zámeckého 

nádvoří. Nejprve proběhlo krátké velikonoční vystoupení našich dětí a potom děti plnily 

atrakce, které si připravily paní učitelky. Součástí odpoledne byl jarmark a nechybělo ani 

občerstvení.  

Žáci základní školy byli první týden v květnu na škole v přírodě v resortu Březová u Třebíče. 

Prožili tam týden nezapomenutelných zážitků. Žáci každý den plnili atrakce, jako je 

horolezecká stěna, skákání na trampolíně, velké a malé lanové centrum, strašidelný hrad, 

pirátská vesnice, jízda na raftech atd. Večer nechyběla diskotéka. Ze všech žáků se stali králové 

diskotéky. Moc děkujeme našemu zřizovateli, který přispěl každému dítěti na pobyt 700 Kč, 

a také děkujeme Unii rodičů, která zaplatila dětem dopravu.  

Kromě těchto dvou velkých akci byli také žáci ZŠ a děti MŠ Včeličky na exkurzi v ruční 

výrobně papíru v Želeticích, třída Berušek měla výuku na dopravním hřišti, kterou dětem 

nachystali rodiče od Šimonka Kantora a žáci ZŠ se zúčastnili akce Kavárnička s knihou.  

Naše organizace má nové webové stránky pod názvem www. zsamsbohutice.cz. Postupně tam 

budeme dodávat nové informace.  

 ZŠ a MŠ Bohutice 



4. dubna proběhl zápis do ZŠ. K zápisu přišlo 11 dětí. 2 děti mají odklad. Do naší základní 

školy nastoupí 9 žáků. Budou tvořit samostatnou jednu třídu.  

9. května proběhl zápis do MŠ. Zapsáno bylo deset dětí.  

Mgr. Eva Petržilková  

 

 

 

Pálení čarodějnic 2022 

Letošní pálení čarodějnic proběhlo tak trochu netradičně. Rej čarodějnic byl obohacen 

o „maškary“ méně strašidelné a děti si tam mohly vynahradit Dětský ples, který se každoročně 

koná v březnu a letos z důvodu opatření nebyl uskutečněn. Aby však děti nebyly ochuzeny 

o veškeré dění na bále, připravila pro ně Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohutice bohatý program.  

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST 



Na úvod bylo pro všechny přítomné děti připraveno několik soutěží, ve kterých mohly prokázat 

svoji zručnost, hbitost a soustředěnost.  Za úspěšné splnění úkolu čekala soutěžící malá 

odměna. Když se děti dostatečně vydováděly a některé soutěže i několikrát zopakovaly, přišel 

na řadu jako překvapení 

čarodějnický tanec, který si 

nacvičily šikovné maminky se 

školáky i předškoláky z Bohutic.  

Po tanci rozdováděné čarodějnice 

a čarodějové pozvali na taneční 

parket ostatní masky a začala 

oblíbená diskotéka. Všichni 

zúčastnění se mohli např. připojit 

k mašince nebo si zatančit 

Macarenu. Celým večerem nás 

zkušeně prováděl DJ Dalibor 

Sojka. Nechyběla také bohatá 

tombola, která bývá součástí 

Dětského plesu, při níž si každé 

z dětí vylosovalo balíček. Přestože dětí bylo opravdu hodně, na každého se dostalo.  

Zlatý hřeb večera byl uveden společnou fotografií všech maskovaných i nemaskovaných 

účastníků u obrovské čarodějnice, kterou vytvořili žáci ze ZŠ Bohutice.  Za to jim patří velký 

dík. Pak už mohlo přijít zažehnutí ohně a později opékání špekáčků. To však nebyla jediná 

dobrota, kterou se mohli přítomní občerstvit. Na děti, jejich rodiče, prarodiče a přátele čekalo 

rozmanité pohoštění, které připravily převážně maminky dětí v MŠ a ZŠ Bohutice. A že bylo 

z čeho vybírat. Vše bylo vynikající. K dobrému zákusku nechyběla káva, limo či víno a pivo, 

které v horkém počasí ocenili dospělí návštěvníci. Diskotéka pokračovala do pozdních 

večerních hodin a myslím, že se všichni pořádně vyřádili. Věřím, že se akce podařila, všichni 

si užili zábavné odpoledne a budeme se těšit zase za rok. 

Za všechny přítomné bych ráda poděkovala za skvělou organizaci, tvorbu dekorací, výzdobu 

a také pestrou škálu půjčených čarodějnických převleků a propriet paní Andree Fialové a také 

celému týmu Unie.  S přípravou pomáhaly nejen maminky, ale také šikovní tatínkové, kteří 



postavili vatru a zabezpečovali hladký průběh pálení a přikládání. Díky patří všem, kteří 

přinesli všemožné laskominy, maminkám, které obsluhovaly výčep a také čarodějnicím, které 

provázely soutěžemi a rozdávaly odměny. 

Děkuji obci Bohutice, která podporuje uskutečňování kulturních akcí pro děti a také 

sponzorům, jmenovitě paní Renatě Nedomové za volné vstupenky do Vrunoff Parku a panu 

Brezovskému za krásné omalovánky. 

Výtěžek z akce bude rozdělen na potřeby či výlety ZŠ a MŠ Bohutice.  

Všem ještě jednou moc děkuji. 

Za Unii rodičů HŠ 

 

Bohutický košt 

Vážení spoluobčané, 

XVIII. ročník Bohutického koštu je za námi.  Na tuto akci jsme díky covidu čekali dva roky. 

Organizace akce probíhala již tradičně za spolupráce místního Vinařského spolku „sv. Michal“ 

a Obecního úřadu Bohutice. 

Pro úspěch koštu je jeden z hlavních faktorů počasí. Nakonec zvítězilo slunečné počasí, a proto 

košt proběhl v zámeckém areálu za účasti cca 400 návštěvníků. Letos vinaři poskytli 552 

vzorků. Z toho 404 bílých, 43 růžových a 105 červených vín. 

Hodnocení vín probíhalo dne 22.4.2022, v místní sokolovně za účasti již osvědčených 

degustátorů. Předseda hodnotící komise byl p. ing. Jan Šátek z Uherčic. 
 

Vítězové hlavních kategorií: 

 
ŠAMPIONI  VÝSTAVY   
 

Šampion bílý  357 CH ZÁVIŠKA Radek Moravský Krumlov 

Šampion červený  462 An ZÁVIŠKA Radek 
Moravský 

Krumlov 

 

ŠAMPIONI  OBCE   
 

Šampion bílý  25 VZ ROZBOŘIL Rudolf Bohutice 

Šampion červený  508 Dorn. DŘEVO Zdeněk Bohutice 

 

ZÁMECKÉ RŮŽOVÉ  
 

Rosé výstavy  522 ZW PLÍVA Luboš Pohořelice 

Rosé obce  557 An ŠTEFKA Václav Bohutice 

  

NEJLEPŠÍ  KOLEKCE  VÝSTAVY 
 

ZÁVIŠKA Radek  166 Kerner  Moravský Krumlov 

  233 Sauvignon   

  357 Chardonnay   

  462 André   



NEJLEPŠÍ  KOLEKCE  BOHUTICKÉHO  PĚSTITELE 
 

Vinařství Sedmera  54 Veltlínské zelené  Bohutice 

  78 Solaris   

  99 Ryzlink Vlašský   

  361 Rulandské bílé   

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli k organizaci a zdárnému průběhu koštu. 

Zvláštní poděkování patří všem, kteří dodali vzorky vín, účastníkům koštu a sponzorům, bez 

kterých je velmi obtížné pořádat podobné akce. 

Těšíme se na spolupráci při pořádání dalších vinařských akcí. 

 

za Vinařský spolek “sv. Michal“ - Bohutice 

Rudolf Rozbořil, ml.                                                                         Pavel Tauwinkl 

Předseda spolku                                                                               Jednatel spolku 

 

 

Vážení fanoušci, spoluobčané  

Léta letí, děti rostou a všichni stárneme. Společně s námi stárne i technika. Z tohoto důvodu 

jsme se rozhodli nahradit naši skoro třicetiletou, historickou sekačku, na jejíž pořízení se 

skládali nejenom hráči, ale i fanoušci. Zakoupili jsme moderní sekačku John Deere X350R.  

 

Všem, kteří nám přispěli, bychom chtěli veřejně poděkovat za podporu fotbalu v Bohuticích:  

 Obec Bohutice  

 Agroservis Višňové HM – transport - 

Miloslav Holoubek  

 AISECO s.r.o. – Stanislav Smrček  

 Cars Trade M&M s.r.o. – Marek Záviška  

 Generali Česká pojišťovna – Karel 

Kameník  

 RZ – Auto servis s.r.o. – Radek Záviška  

 Klemat – Jiří Bloudíček  

 ZB-BAU s.r.o. – Bedřiška Potůčková  
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Magdaléna Slováková  75 let 
František Leikep   70 let 
 
 

Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví! 

 FC Bohutice 


