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Splatnost TKO 
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku 

za psa je 31.3.2019. 

 

Výstavba chodníku Na návsi 
Od 20. 3. 2019 byly zahájeny práce spojené s výstavbou chodníku po levé straně komunikace, 

v místě od transformátoru po vodovod. 

V případě prací na komunikacích, bude uzavírka silnice trvat od 7 hodin do 17 hodin. Dle 

možností budou denně silnice po ukončení prací přizpůsobeny k projetí. 

V průběhu stavby žádáme o přizpůsobení parkování automobilů na komunikaci s ohledem na 

postupující výkopové práce. 

Děkujeme za porozumění a toleranci. 

 

Kniha Znojemsko z nebe 
V kanceláři OÚ Bohutice je možnost zakoupení knihy „Znojemsko z nebe“, kde jsou 

prezentovány i Bohutice. Cena knihy je 200 Kč.  

Kniha ukazuje unikátní letecké fotografie Znojma a 

jeho okolí. V knize uvidíte jak vypadá pohledem z 

nebe např. meandry Dyje kolem nejstarší vinice v 

Evropě – Šobes, kostel v Hnanicích, v Hevlíně, v 

Jiřicích u Miroslavi, v Lechovicích, v 

Prostiměřicích, v Mikulovicích, kaple sv. Floriána v 

Moravském Krumlově, areál československého 

opevnění v Šatově, přírodní památka Jemniště, údolí 

řeky Dyje, vodní nádrž Vranov a Výrovice, Emin 

zámek u Šanova, zámky v Jaroslavicích, Miroslavi, Moravském Krumlově, Jevišovicích, 

Uherčicích, zámek Vranov nad Dyjí, zřícenina hradu Templštejn, Nový Hrádek, hrad Hardegg, 

Cornštejn, Bítov a mnoho dalšího. 

 

 

Zprávy ze školy 

Čas letí jako bláznivý a máme tady jaro. Po jarních prázdninách se ve škole konala čtenářská 

soutěž. Čtení hodnotila odborná porota složená z bývalých zaměstnanců školy.  Kromě 

zaměstnanců školy byl v porotě i zástupce bohutického zastupitelstva a na výkony dětí se přijela 

podívat i zástupkyně odboru školství v Moravském Krumlově. Porota to měla velmi těžké. 

Všechny děti byly perfektně připraveny. Vyhrát mohou, ale ti nejlepší. Mezi nejlepší letošní 
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bohutické čtenáře patří Emička Zelníčková, Anetka Sedmerová, Matěj Pelaj a Jiří Polášek. Tito 

žáci nás reprezentovali na okrskové soutěži v Suchohrdlech u Miroslavi. Tam všichni uspěli, 

ale nejvíce porotu zaujala Emička Zelníčková. 

Měli jsme i soutěž recitační. Porota byla stejná a nejlepšími recitátory se stala Vandička 

Šabrňáková a Alenka Zelníčková. Obě děvčata nás reprezentovala na okrskovém kole 

v Miroslavi. V této soutěži jsme se na prvních místech neumístili. V recitování máme co 

dohánět. 

 

Ve školce se konal karneval. Děti se představily v různých maskách. Paní učitelky jim 

připravily den plný soutěží a zábavy. 

 

Novinkou ve školce je, že každou středu chodí do školky číst dětem před spaním babičky. 

Tohoto úkolu se nezalekla paní Tauwinglová, paní Čunderlíková, paní Leikepová a paní 

Trifanová. Moc jim děkujeme. 

 

Paní učitelka Novosadová Katka vydala společně s dětmi první číslo školního časopisu 

„Školáček“.  Časopis přináší vše, co se událo v prvním pololetí ve škole. Pokud byste měli o 

časopis zájem, lze si ho vyzvednout na obecním úřadě nebo ve škole. Časopis je také k dispozici 

na webových stránkách školy. 

 
 

Co nás v nejbližší době čeká 

 

Děti ze školky začnou jezdit v pátek 22.3.na plavecký výcvik do Božic. Během pěti lekcí se 

ti nejmenší naučí nebát se vody a ti větší začnou jistě plavat. 

 

V úterý 26.3. pojedou děti ze základní školy a předškoláci ze školky do Znojma na divadelní 

představení, které nese název „Jak Tonda léčil rohatou princeznu“. 

 

V pondělí 1.dubna bude  od 8: 00 do 9:30 ukázková hodina učení pro rodiče a přátele školy. 

Chceme ukázat, co se děti během školního roku naučily a jak výuka v naší škole probíhá. 

Chceme dokázat, že naše malotřídní, malebná školička má význam a že je ta nejlepší pro děti, 

které zahájily povinnou školní docházku. Každému dítěti je zde věnována individuální péče. 

Každé dítě má u nás prostor individuálně se projevit. Vyzdvihují se přednosti dětí. Intenzivně 



se pracuje na vztazích mezi dětmi. Škola je kvalitně vybavena. A v  neposlední řadě se 

samozřejmě dbá na kvalitu výuky.  

 

Ve čtvrtek 4.4. se koná v době od16:00 do 18:00 zápis do školy. 

 

Ve čtvrtek 4.4. ku příležitosti 

„Noci s Andersenem“ máme 

spaní ve škole. 

 

V pátek 5.4. v 17:30 hodin 

Vás všechny srdečně zveme na 

divadelní představení  do 

sokolovny.  Pod vedením paní 

učitelky Mašové si děti 

nacvičily známou pohádku 

 „O dvanácti měsíčkách“. 

Těšíme se na všechny. 
 

 

Dětský maškarní ples 2019 

V letošní plesové sezoně byl tradičně pořádán Unií rodičů při ZŠ a MŠ Bohutice dětský 

maškarní ples, který je nedílnou součástí pestrého kulturního dění v naší malebné vesničce v 

Bohuticích.  

Dne 23.2.2019 byla sokolovna vyzdobena pohádkovými postavičkami a nachystána pro 

dovádění, tančení a soutěžení našich dětí. Odpoledne se rozezněla hudba, rozzářily se úsměvy 

a bylo odstartováno všeobecné veselí podporované naším oblíbeným DJ Václavem 

Ostrovským, který se postaral o soutěžení, zábavu a dobrou náladu všech zúčastněných. Ples 

započal promenádou nejrůznějších masek, mohli jsme vidět princezny, víly, rytíře, vojáky, 

zvířátka apod. Na plese nechyběl ani oblíbený bufet s usměvavou obsluhou a v neposlední řadě 

bohatá tombola, na kterou se děti velice těšily. Doufáme, že si všichni pestré odpoledne užili a 

budou se těšit na následující ples. 

O organizaci dětského plesu se zasloužili rodiče, jejichž děti navštěvují základní nebo 

mateřskou školu. Ráda bych za Unii rodičů poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 

podíleli na přípravě plesu, všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly, obecním zastupitelům, 

kteří podporují pořádání kulturních akcí pro děti. 

Výtěžek z akce se bude významnou měrou podílet na potřeby či výlety ZŠ a MŠ Bohutice. 

Tímto Vám ještě jednou všem moc děkuji. 

 Za Unii rodičů AF 

Maškarní ples pro dospělé 
V sobotu 23. února jsme se opět vyřádili v převlecích. Maškarní ples v naší obci tradičně 

nezklamal a skutečně se bylo zase na co dívat.  Všechny masky byly úžasné. Člověk by si 

myslel, že už snad nové masky jen tak nikdo nevymyslí. Opak byl ale i letos pravdou a opět 

bylo na plese mnoho povedených masek domácí výroby. Součástí večera byla i bohatá tombola, 

a tak nikdo neodcházel s prázdnou. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří 

nám darovali pěkné ceny.  Již nyní se těšíme na příští rok, co opět naši nápadití obyvatelé 

vymyslí. 

Josef Novosad 

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST 



Bohutický mariáš 2019 v pohostinství U Zámku 
Dne 02.03.2019 se uskutečnil již 19. ročník v Bohutickém mariáši za účasti 40 hráčů tohoto 

karetního vyznání. Turnaj proběhl za příjemné atmosféry v rámci Fair Play. Letos se ale moc 

nedařilo místním borcům, pro které je tento turnaj určen hlavně, ale přespolní hráči jsou dobrým 

porovnáním kvalit této karetní hry, vždyť vloni místní borci obsadili první tři místa. Ostudu 

jsme si ale neudělali, v TOP 10 skončili 4 místní hráči. 

Na 1. místě se umístil pan Zdeněk Králík z Ivančic, na 2.místě pan Pavel Machotka 

z Moravského Krumlova a 3. místo obsadil pan Petr Věchet z Bohutic. 

Myslím, že i tak se turnaj vydařil a chtěl bych poděkovat všem hráčům, ale i divákům za 

vytvoření hezkého pohodového sobotního odpoledne až večera. Poděkování patří také vzorné 

obsluze a za přípravu skvělého jídla rodině Vejvalkových. 

Nicméně zvláštní poděkování patří všem sponzorům, kterých nebylo málo, a bez jejich přispění 

by se turnaj v dnešní době nedal v takovém komfortu uskutečnit. 

Věřím, že všem zúčastněným se v Bohuticích líbilo a těším se na jubilejní 20. ročník, který 

proběhne opět za rok a to v měsíci březnu 2020. 

                                  KYBIC POD STŮL!!! 

      Luděk Harsányi 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Josef Novosad    70 let 
Vladimíra Nedomová   70 let 
Svatoslava Novosadová  70 let 
Jaroslav Uzel    85 let 

           Alena Prustoměrská   80 let 
  



Mazlíčci 
Poslední dobou se stalo hitem mít doma nějakého mazlíčka. Od různých pavouků, rybiček, 

hlodavců, plazů, zakrslých králíků po kočky a psy. Chování takového zvířátka vyžaduje plno 

starostí. Krmení, udržování akvária, terária, kotce nebo nějakého pelíšku v čistotě, krmení apod. 

U psů je to navíc podmíněno procházkami (zejména u těch chovaných v bytě) nebo u středních 

a velkých plemen. A tady nastává problém. Ne každý majitel psa dodržuje určité povinnosti s 

touto činností spojené. Za prvé: pes by měl být na vodítku, za druhé: pes by měl mít nasazený 

košík (hlavně větší plemena), za třetí: majitel by s sebou měl nosit igelitový sáček a případný 

exkrement, který pes udělá na veřejnosti, vzít do sáčku a odnést si ho domů. 

Pokud psa pustí z vodítka (na volno), měl by mít zásadně nasazený košík, aby neporanil jiného 

psa nebo člověka. Teď jsem se dostal k problému, který mě tíží už několik let. Častým cílem 

procházek se psy je Michálek. Volně pobíhající psi v sobě objeví lovecký pud a snaží se ulovit 

kdejakého hraboše, krtka nebo divokého králíka uschovaného ve své noře. V 99 procentech 

samozřejmě nic neuloví, ale zanechají po sobě vyhrabané jámy různých hloubek a průměrů. 

Když svoje lovecké vášně provozují ve vinohradech, tak mně to vadí, protože když vinohradník 

nese na zádech motorový postřikovač o váze dvaceti kilo a znenadání šlápne do jámy až 30 cm 

hluboké, může si při pádu způsobit vážné zranění. 

Touto cestou bych chtěl požádat pejskaře „choďte na procházky s pejskem i s motykou a jejich 

výtvory zahrabte“. 
                                                   

                                                          Pavel Sedmera st. 

 

 

Znojemské pivo IV. třída skupina B 

 

Tabulka 

# Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Rakšice B 9 7 0 2 31:15 21 0 0 

2. Rybníky 9 7 0 2 28:17 21 0 0 

3. Miroslav C 9 5 1 3 28:12 16 0 0 

4. Višňové B 9 5 1 3 19:12 16 0 0 

5. Prosiměřice B 9 5 0 4 29:19 15 0 0 

6. Branišovice 9 4 1 4 23:25 13 0 0 

7. Olbramovice-Bohutice B 9 4 1 4 15:20 13 0 0 

8. Petrovice 9 3 2 4 21:30 11 0 0 

9. Dobřínsko 9 2 0 7 19:27 6 0 0 

10. Tavíkovice 9 0 0 9 2:38 0 0 0 

 

Odehrané zápasy: 

Sobota 23. 3. 2019 15:00  Olbramovice-Bohutice B - Miroslav C 1:3 (1:1)  
 

Následující zápasy: 

Sobota 30. 3. 2019 15:00  Prosiměřice B - Olbramovice-Bohutice B  

Neděle 14. 4. 2019 15:30  Rybníky - Olbramovice-Bohutice B  
 

 FC Bohutice 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/5e1dba7c-051e-4a69-851f-eb7ef4f1e25e


 


