
                  

 

Číslo 5               červen/červenec  2018 

 

 

Volné pobíhání psů  
Upozorňujeme všechny majitele psů na zákaz volného pobíhání psů na základě 
Obecní vyhlášky č.1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci Bohutice. 
 
 
Vesnice roku 2018 
Naše obec se v dubnu letošního roku přihlásila do soutěže Vesnice roku, kterou 
každoročně  již od roku  1995 pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. V letošním 
roce bylo do soutěže přihlášeno celkem 228 obcí z celé republiky. V krajském kole 
soutěže v Jihomoravském kraji se zúčastnilo 25 obcí. 
Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního 
kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá 
stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. 
Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční 
dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a 
obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a 
informační technologie obce. 
Komise krajského kola soutěže naši obec navštívila ve středu 6. června. Ve dvou 
hodinách, které byly každé z obcí určeny, jsme prezentovali naši obec, činnost spolků 
(SDH, Zahrádkářů, Vinařského spolku sv. Michal, TJ a FC) aktivity místních občanů 
(medovina a med od Mašů, Vinařství 7era, ruční práci paní Hůlkové, Horké a 
Hlavničkové) kulturní a společenskou činnost v obci a historické a kulturní památky. 
Hodnotitelská komise krajského kola soutěže udělila naší obci Mimořádné ocenění za 
příkladné využití historického dědictví pro současný společenský život obce. 
Tato cena nepatří mezi hlavní ocenění v soutěži, nicméně pro obec představuje také 
úspěch. Již samotná účast v soutěži dostává obec do širšího povědomí veřejnosti a 
mimo jiné zvýhodňuje obec při získání dotací z JMK.  
V rámci krajského kola udělila hodnotitelská komise Zlatou stuhu obci Hrušky (u 
Slavkova)  a tato obec postupuje do celostátního kola. Bílou stuhu za činnost mládeže 
získala Blatnice pod Sv. Antonínkem, Modrou stuhu za společenský život obec 
Kostelec, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Ostopovice a 
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Borovník. 
Jihomoravský kraj v rámci této soutěže vypisuje dobrovolnou kategorii a tou je 
Jihomoravský krajáč. Jako typický regionální pokrm jsme do této kategorie přihlásili 
Bohutické svatební buchtičky. Ráno před příjezdem komise buchtičky napeklo 19 
místních žen v prostorách DPS. 
Vítězem této kategorie se staly Kostelecký vařený trnky. Druhé místo získaly 
Ostopovické buchtičky a třetí Boží milosti z obce Moutnice. 
Bohutické buchtičky cenu nezískaly, nicméně my všichni víme, jak jsou vynikající. 

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, co nám pomohli s přípravou a 
organizováním prezentace.  Patří Vám všem velké díky. 

Simona Mašová 
 
 
Oprava prolézačky 
V minulých dnech byla opravena prolézačka umístěna na školním hřišti. Po více jak 
12-ti letech si zasloužila důkladnou renovaci. Podlahy prolézačky byly ztrouchnivělé. 
O opravu herního prvku se zasloužil Vladimír a Milan Brázda, kterým touto cestou moc 
děkujeme.  
 

 

Oprava pomníku obětem I. Světové války 
Jak jsme již zmiňovali v březnovém čísle Bohutického zpravodaje, požádali jsme 
v dotačním programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji 
žádost o příspěvek na opravu Pomníku obětem I. Světové války, který je umístěn před 
kostelem. V žádosti o příspěvek jsme byli úspěšní a kraj nám poskytnul 47.700 Kč. 
V letošním roce proběhnou restaurátorské práce. 
 
Výměna veřejného osvětlení. 
Dne 6. dubna 2018 byla výběrovou komisí tvořenou členy Zastupitelstva obce 
vyhodnoceno výběrové řízení na dodávku a montáž nového veřejného osvětlení. Cena 
za kompletní dodávku včetně DPH činí 1.772.480,-- Kč. 
Celkem bude nainstalováno 152 ks výložníkových svítidel a 22 ks parkových svítidel. 
Výše příspěvku z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT 2018 činí 
852.917,- Kč. Práce spojené s montáží osvětlení proběhnou na podzim tohoto roku. 
 
Vykácení vzrostlého smrku 
ZO na svém 64. řádném zasedání dne 30. května 2018 rozhodlo o pokácení 
přerostlého smrku, který je v parčíku u pomníku Sv. Rodina, před pohostinstvím. 
Hlavním důvodem je špatný stav stromu, který by se při větších poryvech větru mohl 
vyvrátit z kořenů a způsobit velkou škodu. Na tomto místě bude na podzim vysázen 
strom nový a bude to Lípa. 



František Sušil 
Dne 31. května 2018 jsme si připomněli 150 let od úmrtí Františka Sušila, který v roce 
1867 položil základní kámen bohutického kostela. 
František Sušil se narodil 14. 6. 1804 v Rousínově. Byl moravský kněz – buditel. Sbíral 
moravské písně (nasbíral jich téměř 1800 a vydal je i s nápěvy v roce 1835 a 1840 
a poslední největší sbírku v letech 1853–1860) 
Sušil začal studovat u svého strýce, kaplana F. Pospíšila, gymnázium dokončil 
v Kroměříži a od roku 1821 studoval filosofický ústav v Brně. Zde se setkal s piaristou 
Františkem Kynským a kaplanem V. Žákem, kteří ho povzbudili ke studiu klasických i 
moderních jazyků a uvedli do literatury. Překládal klasické autory a sám psal básně. 
Roku 1827 byl vysvěcen na kněze, byl kaplanem v Olbramovicích a Bohuticích a roku 
1837 byl povolán jako profesor Nového zákona na teologickém ústavu v Brně, kde 
působil až do smrti. Roku 1863 byl vyznamenán ruským Řádem sv. Anny a roku 1865 
dostal čestný doktorát Vídeňské univerzity.  
 

 

 

Zprávy ze školy 
    V pátek 1. června jsme se zúčastnili Jahodového poháru v Olbramovicích. Naši 
fotbalisté skončili  
na 5. místě.  Radost všem udělala děvčata, která v turnaji ve vybíjené obsadila 
překrásné 3. místo. 
    Také jsme nemohli chybět na atletické olympiádě malotřídních škol v Dolních 
Dubňanech. I zde jsme měli několik medailových umístění. Ilona Mašová a Julie 
Hrošová vyhrály 1. místo ve skoku dalekém z místa. Barbora Bloudíčková ve stejné 
disciplině skončila 2. a Aneta Sedmerová 3. Pěkné umístění jsme získali i ve štafetách. 
Štafeta dívek ve složení Aneta Sedmerová, Kateřina Štefková, Alena Zelníčková, Julie 
Hrošová a Tereza Sedmerová obsadila 2. místo a štafeta chlapců ve složení Jiří Slavík, 
Matěj Pelaj, Petr Helešic, Filip Svoboda a Adam Stáňa obsadila 3. místo. 
 
Rozloučení se školním rokem 
    Školní rok 2017 – 2018 bude již za 10 dnů minulostí. Všechny děti se moc těší na 
prázdniny. Také paní učitelky se těší na zaslouženou dovolenou.  Jako každý školní 
rok, tak i letos nás opouští žáci páté třídy. Budou mi chybět, protože jsem s nimi do 
Bohutic nastoupila a moc mi přirostli k srdci. Přeji jim, aby do nové školy vykročili 
pravou nohou a v tom dravém dnešním světě se neztratili. Známky pro život nejsou 
vůbec důležité. Důležité je, aby byli šťastni a spokojeni sami se sebou.  Naše škola jim 
bude vždy otevřená. Jsou správná parta z Bohutic. 
    Rozloučení se školním rokem 2017-2018  a slavnostní předávání vysvědčení 
proběhne na nádvoří zámku již v pondělí 25.6. v 8 hodin. Vysvědčení předáváme 
v pondělí proto,  protože odjíždíme od úterý do pátku na školu v přírodě.  
  V pondělí 25.6. v 18 hodin  se koná v areálu Obůrky divadelní představení 
divadelního kroužku Lotrando a Zubejda.  
Na obě akce jste všichni srdečně zváni. Krásné prázdniny a krásnou dovolenou všem 
přeje. 

                        Mgr. Eva Petržilková 

 ZŠ a MŠ Bohutice 
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Bohutická škola (2. část) 

Časté opravy školy na čp. 17 přivedly obecní radu k pozvání stavitele, aby posoudil 
stav budovy. Ten odmítl velkou opravu, doporučil zboření a rozšíření stavebního místa o část 
sousedovy zahrady. Tento zpočátku odmítl, a proto komise hledala nové místo pro stavbu. 
Našla je za panskou sýpkou, ale to bylo zamítnuto jako příliš vlhké a nezdravé. Jiné místo na 
severní části obce – „Za cihelnou“ – bylo rovněž zamítnuto – písčitá půda by vyžadovala hlubší 
a pevnější základy, což by prodražilo stavbu. Tak se r. 1846 začalo s bouráním a stavbou na 
původním místě, což trvalo 2 roky. Vyučovalo se v domě čp. 14 (Urbanovi). Náklady na stavbu 
nesl náboženský fond, pomocné a povoznické práce zajišťovala obec. Škoda se otevřela pro 
60 žáků. 

Revoluční události 1848 – 1849 ve Vídni a v Praze rozhýbaly dění i na venkově. 
Změnila se správa obcí, když skončil feudální systém. Desátky z vína a polností byly 
nahrazeny platbou státu a obci. Změny přinesly uvolnění poměrů – krádeže, pytláctví, opilství, 
ničení majetků. 

V roce 1866 po porážce rakouských vojsk u Hradce Králové zamířila pruská vojska na 
Vídeň. Zastavili u Mikulova, kde měli na zámku velitelství. Vojáci se ubytovali ve vesnicích. 
Dne 14. června naši obec a zámek navštívilo 60 vojáků s 80 koňmi, kterým museli občané 
dodávat krmivo. Podobná návštěva se opakovala koncem června a třetí 1. srpna. Bohutičtí 
hospodáři museli se svými potahy rozvážet potraviny a krmivo do vojenských posádek ve 
městech.  

V této době byl starostou majitel panství Josef Seydl, který si stěžoval na všeobecný 
úpadek mravů. Kritizoval vybírání školního platu, kdy „…učitel je nucen jako žebrák chodit od 
jednoho domu k druhému a doprošovat se toho, co mu právem přísluší…“ Vybíráním daní a 
poplatků byl pověřen radní Matěj Smutný, který školné vyplatil učiteli. S poměry v obci nebyl 
Seydl spokojen, chtěl se vzdát funkce starosty, ale musel pokračovat do r. 1868.V r. 1866 bylo 
ve škole 37 chlapců a 33 děvčat, rozdělených na 2 oddělení (třídy). Na opakovací hodiny 
docházeli 12-15letí žáci jednou týdně (v neděli odpoledne), pokud nešli do učení nebo do 

služby v počtu 13 chlapců a 16 
děvčat. Polovina žáků byla 
z domkařských rodin (domy 
s malou výměrou půdy nebo 
bez pozemků), čtvrtina byly 
děti čtvrtláníků (4-6 ha půdy), 
10 dětí podruhů (bydleli u 
sedláků), ostatní děti 
řemeslníků. 
 Obec měla 100 obytných 
domů, 540 obyvatel. 
Čerpáno: Michael Vaňáček: 
Bohutice 

Mgr. František Maša 
 

Pohled na Bohutice z r. 1845, jak 

je nakreslil syn Josefa Seydla 

Alois, zemřelý v mladém věku. Bylo to 100 obytných domů ve dvou ulicích (náves a „humna“) od lesa 

k panské zahradě, na jihu se zahradami pod panskou sýpkou a na severu ohraničené hospodářskými 

budovami velkostatku.  

 

 

 Z PERA PAMĚTNÍKŮ… 
  



 

Sportovní družstvo SDH Bohutice 
Po pár letech nečinnosti (naposledy se běhalo někdy kolem roku 2011) se nám 
podařilo obnovit sportovní družstvo dobrovolných hasičů. Fungujeme od roku 2015. 
Od roku 2017 jsme se začali aktivně účastnit závodů v našem okolí. Bohužel v dnešní 
době bylo vybavení našeho sportovního družstva nedostačující a mezi výkony 
dnešních sportovních strojů nemohl být náš tým konkurenceschopný. Z toho důvodu 
jsme usilovali o koupi nové, silnější stříkačky, což se nám na začátku letošní sezony 
za velké podpory SDH Bohutice, Obce Bohutice  a sponzorů povedlo, a za to jim patří 
velké díky.  
S nárůstem výkonu je však potřeba i větší kvalita ostatní výbavy. Na posledních 
závodech ve Výrovicích bohužel tlak nové stříkačky nevydržely naše hadice a díky 
tomu jsme nejenže nedokončili závod, ale byl tím znemožněn i start do dalších závodů. 
Díky rychlé reakci sboru a obce jsme získali finance na zakoupení nové sady hadic, a 
za to jim opět děkujeme. Doufáme, že se nám postupem času podaří obměnit i zbytek 
vybavení, které poznalo sílu nové stříkačky a v některých případech ji příliš dobře 
nezvládá.  
 Nyní je na nás 
abychom se s novou 
silou porvali. Letos 
bychom rádi 
navštívili co nejvíc 
různých závodů a 
nabrali z nich 
zkušenosti pro další 
sezónu a pokud vše 
půjde dobře, příští 
rok bychom rádi 
začali běhat v plné 
síle a pravidelně. Pokud by měl někdo zájem stát se členem sportovní družstva, 
určitě jej rádi přivítáme do našich řad.  
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Drahomíra Tauwinklová  Ludmila Svobodová 

Ludmila Kulhánková  Jaroslav Zelníček 

Věra Kasalová   Anděla Tkadlecová 

Pavel Sedmera   Josef Hanák 

Božena Zelníčková   Anna Vespalcová 

Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví! 

Z důvodu nového nařízení na ochranu osobních údajů neuvádíme věk oslavenců. 

 

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST 



 

 

V letošním roce bude opět v programu Meruňkové letní noci soutěž o nejlepší 

meruňkovou marmeládu. Prosím všechny, kdo mají zájem se soutěže zúčastnit, 

aby donesli vzorek marmelády do kanceláře OÚ.  

 

 

Upozornění: 

Termín Podzimních bohutických slavností je přesunut na sobotu 

29.9.2018, a to z důvodu termínu konání komunálních voleb.  


