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 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Oprava komunikace po stavbě vodovodu
Počátkem měsíce června byly započaty práce na opravě komunikace po výměně vodovodního
řádu. Od vodovodu směrem ke hřbitovu (pod železniční viadukt) a dále pak k prodejně Jednota
budou odstraněny původní silniční obruby a nahrazeny novými. Poté bude provedena
celoplošná úprava komunikace asfaltovým povrchem. Výměna obrub je prováděna vždy
v místech, které nejsou součástí nové projektové dokumentace komunikace Na návsi. Proto
v některých místech nenavazují nové obruby na sebe. Stejně tak nový asfaltový povrch bude
proveden jen v místech po výměně vodovodního řádu.
Úprava komunikace v lokalitě u zámku (Na návsi)
Při podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jsme nebyli úspěšní a naše žádost
je zařazena do seznamu náhradníků. Tuto stavbu nejsme schopni bez finančního příspěvku
v tomto roce ufinancovat z vlastních zdrojů, a proto dojde pouze k opravě překopů po stavbě
vodovodního řádu.
Celoplošná oprava komunikace včetně podkladu a parkovacího stání je vyčíslena na 6 mil Kč.
Projektová dokumentace – Úprava místní komunikace v lokalitě u zámku (Na návsi) řeší
úpravu místní komunikace v celé šíři, podélné parkovací stání ze zámkové dlažby a místa pro
přecházení. U vodovodu je projektem řešeno šikmé parkovací stání pro šest automobilů.
Součástí projektu je také vybudování nových pouličních vpustí. V místě začátku komunikace u
trafostanice a v křižovatce u vodovodu dojde k zúžení nájezdu do křižovatky a to z důvodu
bezpečnosti a snížení rychlosti provozu v těchto místech. U chodníku, u parčíku sv. Rodiny, u
trafostanice a v zatáčce u vodovodu přibydou pásy zeleně. U zámku je umístěn na komunikaci
zpomalovací práh v šíři 4 m.
Projekt nové komunikace je zveřejněn na webových stránkách obce v sekci Důležité informace
z OÚ a dále je možné do něho nahlédnout v kanceláři OÚ.
Chodník podél silnice
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury, u kterého jsme žádali poskytnutí finančních
prostředků na projekt stavby Chodník podél silnice III/3965 sice doporučil tuto stavbu
k financování, ovšem z důvodu nízkého limitu finančních prostředků v rozpočtu SFDI nám
nebyla dotace poskytnuta. Budeme proto žádat dotaci z tohoto fondu i v roce 2020.
Dotace
Jihomoravský kraj nám v letošním roce přispěl na financování provozu Turistického
informačního centra částkou 33.830 Kč a dále jsme dostali finanční příspěvek ve výši 36.000
Kč, který je určen na úhradu části úroků z úvěru na stavbu splaškové kanalizace v obci.

Prostřednictvím Energoregionu 2020 jsme dostali finanční příspěvek na nákup komunální
techniky ve výši 62.000 Kč s minimální spoluúčastí obce ve výši 15.500 Kč. Za tyto finance
jsme pořídili benzinovou sekačku s košem, AKU vyžínač a mulčovač za traktor.
Na podzim loňského roku jsme podávali prostřednictvím Místní akční skupiny Znojemské
vinařství žádost o finanční příspěvek na stavbu nového chodníku od parčíku sv. Rodiny po
vodovod. V současné době jsme ještě neobdrželi rozhodnutí o výsledku dotace.
V měsících září až říjen plánujeme opravu místní komunikace Za cihelnou. Tato oprava bude
provedena stejným způsobem jako u předchozích komunikací v obci. Původní povrch bude
srovnán a bude nanesena vrstva asfaltového povrchu. Úprava je plánována od křižovatky u
kostela až po cestičku přes železniční trať.
Výzva – připojení na hlavní řád splaškové kanalizace
Vyzýváme občany, kteří ještě svoje domácnosti nepřipojili na hlavní řád splaškové kanalizace,
aby tak učinili v co nejbližším termínu. Apelujeme především na občany, kteří bydlí v místech
předpokládaných oprav chodníků a komunikací (ulice Na návsi a Za cihelnou).
Hlášení rozhlasu
Již několik let funguje rozesílání emailových zpráv, které obsahují text hlášení obecního
rozhlasu.
Pokud máte zájem o tuto službu, nahlaste prosím svoji emailovou adresu na adresu
admin.bohutice@seznam.cz.
Vítání občánků
Našimi nejmladšími občánky jsou Anička Lačňáková, Laurinka Adámková, Jasmínka
Štefková, Vallerinka Nováková, Klaudinka Holcmanová a Vojtíšek Vláčil. Tyto děti jsme
přivítali v neděli 19. dubna do naší obce.
Milé děti, přejeme vám, ať se vám na tomto světě vede co nejlépe a ať vás v životě provází jen
láska, štěstí a spokojenost.
Tříděný odpad
V roce 2018 vytřídila a předala k využití naše obec 16,67 tun. Za tento vytříděný odpad
obdržela obec od firmy EKOKOM částku 79.052 Kč.
Dále naše obec přispěla ke zlepšení prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora představuje
Emise CO2 ekv. 20,019 tun a úspora energie činí 592 018 MJ.
Tato čísla byla vypočtena na základě studie Posouzení systému sběru a recyklace obalových
odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.
Děkujeme tímto občanům za to, že třídíte. Díky tomu nemusí být prozatím zvyšovány poplatky
za svoz tuhého komunálního odpadu.
Upozornění
V současné době někteří řidiči nerespektují v naší obci povolenou rychlost a v některých
částech obce je i tato omezená rychlost příliš vysoká. Nově opravené silnice svádí řidiče k
rychlejší jízdě. Problém je zejména v části obce Jelendy a v ulici Na Příčkách. Vzhledem k
tomu, že v sousedství těchto úseků bydlí rodiny s malými dětmi, nabádáme občany o zpomalení
a zvýšenou opatrnost při jízdě.

Vláčkem do Valtic
TJ Bohutice pořádá výlet vláčkem s historickými vozy do Valtic. Vlak pojede přes Hrušovany
nad Jevišovkou. Jízdenku si můžete zakoupit v Informačním centru Bohutice v pracovní dny
od 10.00 hod do 15.00 hodin. O víkendu od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin.
Více Informací na pozvánce na akci.

Meruňková letní noc
Dne 27. července se bude konat Meruňková letní noc. Prosíme majitele či výrobce Bohutické
meruňkovice, různých pálenek a likérů, kteří mají zájem svoje vzorky poskytnout pro účely
degustace a následné prezentace, aby nám vzorek o objemu 0,5l přinesli na Obecní úřad a to do
17. července 2019. Týden před samotnou akcí zasedne odborná porota, která vzorky vyhodnotí
a na základě jejich hodnocení budou nejlepší pěstitelé odměněni.
Za vzorek pálenky je pro vás připravena vstupenka na akci zdarma.
Dále prosíme hospodyňky o poskytnutí vzorku meruňkové marmelády. Marmeládu můžete
přinést v malé skleničce do 17. července na Obecní úřad. V tomto případě opět zasedne odborná
porota, která vzorky ochutná a budou vyhodnoceny a oceněny nejlepší meruňkové marmelády.
Z této Vaší marmelády budou napečeny meruňkové koláče, které budete moci ochutnat na
Meruňkové letní noci. Jako poděkování za poskytnutí marmelády obdržíte balíček krystalového
cukru.

 ZŠ a MŠ Bohutice
Akce ve škole a školce:
V květnu jsme měli společný výlet školy i školky do Permonia ve Slavonicích. Výlet se všem
moc líbil a děti byly nadšené. Tento výlet dětem zaplatila unie rodičů. Moc děkujeme.
30. května proběhl ve škole i školce Dětský den. Šoláci se starali o děti ze školky a plnili
společně atrakce, které připravily paní učitelky. Za splnění atrakcí je čekala sladká odměna.
Velkým překvapením byl pro děti oběd, kdy se podávala pizza přivezená z hostěradické
pizzerie.
Jako každý rok jsme se zúčastnili tradičního Jahodového poháru v Olbramovicích. I když
naše šance na vítězství byly mizivé, přesto se naši žáci rozhodně nenechali zahanbit.
Úspěšní jsme byli i na olympiádě v Suchohrdlech u Miroslavi. Za hru ve vybíjené se
rozhodně stydět nemůžeme. V zastoupení čtyř škol jsme skončili na krásném 2. místě. První
místo nám uniklo jen o vlásek.
Ve čtvrtek 6. 6. jsme se jeli vzdělávat do Národního parku Podyjí. Společně s ochráncem
přírody jsme šli na malebnou hardeggskou vyhlídku. Cestou ochránce přírody děti seznamoval
s rostlinami a živočichy, které v národním parku rostou a žijí.
V pondělí 10. 6. byli naši prvňáčci pasovaní na čtenáře. Byl také vyhlášen nejlepší čtenář
druhého ročníku. Pasovat děti přijeli zaměstnanci z krumlovské knihovny a králem byl vedoucí
kulturního střediska. Naše děti moc pochválili. Záznamů o čtení měli nejvíce z celého
krumlovského okolí.

Akce, které nás ještě čekají:
Atletická olympiáda malotřídních škol v Dolních Dubňanech
Výlet školy a školky na divadlo do Jevišovic
Závěrečná besídka ve školce
Společné focení školy a školky
Rozloučení se školním rokem v Obůrce s posezením u cimbálové muziky Veltlínek ze Znojma,
(viz. plakátek)

Zamyšlení ředitelky o škole:
Tak už pomalu jdeme do finále. Učení je probrané a vše se opakuje a procvičuje. Nastalo období
závěrečných testů a prověrek. V naší škole se děti musí naučit stejné učivo, jako v ostatních
školách. Za výukou v naší škole si stojím. Děti zde mají tu výhodu, že se ke každému přistupuje
individuálně.
Dáváme
dětem
možnost si v odpoledních hodinách
učivo procvičit a řádně se jim ho
snažíme znovu vysvětlit. Pro bližší
kontakt
učitele
s dítětem
je
malotřídní škola ideální.
Spolupracujeme
s ostatními
malotřídními školami, jako jsou
Suchohrdly u Miroslavi, Vedrovice,
Jiřice u Miroslavi, Rybníky,
Jezeřany a navzájem si sdílíme
zkušenosti a porovnáváme znalosti
dětí. Děti z naší školy rozhodně
nejsou ve znalostech pozadu.
S čistým svědomím chci říci, že mě i mé kolegyně práce s dětmi naplňuje, baví a je naším
koníčkem. Myslím si, že důkazem jsou akce, které pro děti ve svém volném čase pořádáme,
zájem o spolupráci s jinými školami a zapojení do evropských projektů.
Přeji všem krásnou zaslouženou dovolenou a dětem krásné prázdniny. Všem včetně paní
starostky a obecního úřadu moc děkuji za spolupráci.
Mgr. Eva Petržilková
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