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 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění
Z důvodu pádu vzrostlého stromu na zámeckém nádvoří, dbejte při pohybu v těchto
místech zvýšené opatrnosti.
K vyvrácení stromu došlo dne 17. dubna v poledních hodinách. Strom dopadl na
budovu pivnice, na které poničil střechu a zaparkovaný osobní automobil.
Vizuálně strom nejevil žádné známky poškození. Příčina pádu bude zjištěna
odborníkem. Z důvodu bezpečnosti bude vykácen i sousední strom, který se také
nachází na velmi frekventovaném místě nádvoří, v blízkosti budovy zámku.
V příštím týdnu budou všechny vzrostlé stromy v areálu zámeckého parku a nádvoří
prohlédnuty dendrologem.
Volný pohyb psů na veřejném prostranství
Žádáme majitele psů, aby si psy zajistili před volným pohybem na veřejném
prostranství. Upozorňujeme na platnost vyhlášky o volném pobíhání psů.
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
Na veřejném prostranství je zakázáno nechat volně pobíhat psy a vstupovat se psy na
dětská a sportovní hřiště, pískovitě a depozitní místa posypového materiálu v majetku
obce Bohutice.
Osoba doprovázející psa je povinna na veřejném prostranství vést psa na vodítku tak,
aby neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval jejich život, zdraví nebo majetek.
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
postihováno podle platných právních předpisů.
Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití dle
zvláštních předpisů a na psy v doprovodu nevidomých a tělesně postižených.
Parcely v bývalém družstvu
Parcely určené ke stavbě rodinných domů již byly prodány novým majitelům a jedná
se proto o soukromý majetek, na kterém již není možné parkování automobilů,
likvidace odpadu ze zahrad, větví a stavební sutě.

Pozemky jsou označeny hraničními mezníky, které umístil geodet a tyto značky nesmí
být poškozeny.
Pozemky, které zůstaly v majetku obce, jsou v současné době využívány pro dočasné
uložení materiálu, který je navezen v rámci stavby chodníku Na návsi. Není možné na
tyto pozemky vyvážet nevhodný stavební materiál, který vznikne obyvatelům při
opravách domu.

Kontejnery na tříděný odpad
Upozorňujeme občany na nutnost třídění odpadu ve velkoobjemových kontejnerech
v obci. V posledním měsíci jsme likvidovali u kontejneru na plast, sklo a bioodpad
monitor k počítači, linoleum, zářivkové světlo, koš na prádlo, žehlicí prkno a dřevěné
díly postele.
U kontejneru na bioodpad není možné odpad skladovat v plastových pytlích. Svozovou
firmou je vždy odvezen pouze obsah kontejneru.
Do kontejneru na plast není možné ukládat linolea a ani nábytek, který je sice
z plastové bužírky, ale jeho rám je ze dřeva.
Do kontejneru na textil je možné ukládat pouze čistý textil v pytlích o objemu max 30l.
Pytle musí být pečlivě uzavřeny. Objemnější balení textilu nelze do kontejneru umístit.
Neponechávejte prosím pytle s textilem stát u kontejneru. Tento typ kontejneru
nevyváží speciální automobily, ale menší dodávková auta, do kterých je textil ručně
překládán, proto je nutné balíky pečlivě zabalit.
Na odpad, který není určen ke třídění, je určen velkoobjemový kontejner, který bývá
přistaven v obci dvakrát ročně.
Nejbližší sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. května 2019, který bude
proveden firmou FCC. Je možno odevzdat ledničky, mrazničky, televizory, pračky,
baterie, zářivky, barvy, kyseliny, oleje, léky a pneumatiky. Tekuté a sypké materiály
musí být uloženy v uzavřených obalech. Sběr proběhne před zámeckým nádvořím
v čase, který bude včas upřesněn.
Dále bude firmou FCC v pátek 17. května 2019 (v odpoledních hodinách) přistaven
před zámecké nádvoří velkoobjemový kontejner, který bude možno využít na objemný
komunální odpad.
Nelze zde odevzdat: stavební suť, televize, ledničky, mrazáky, počítače, oleje, kyseliny
a ostatní nebezpečný odpad.
Kontejner bude odvezen v pondělí 20. května 2019 v dopoledních hodinách.

 ZŠ a MŠ Bohutice
Zprávy ze školy
Dne 1. dubna jsme měli ukázkovou hodinu pro rodiče. Děti předvedly, co se naučily.
Hodina se vyvedla a rodiče byli spokojeni.
Dne 4. dubna jsme měli zápis do školy. Mysleli jsme, že zapíšeme jenom dva žáky,
ale byli jsme příjemně překvapeni, že se k zápisu dostavili 3. Už se na ně moc těšíme.
Všichni byli na zápis vzorově připraveni.
Ten samý den, tedy 4. 4. jsme měli spaní ve škole. Spaní ve škole se konalo u
příležitosti Noci s Andersenem. Všichni žáci se do školy dostavili na 18.hodinu.
Nejprve si všichni nachystali nocleh a potom jsme společně šli navštívit místní
knihovnu. Paní knihovnice nás seznámila s knihami, které si lze v knihovně vypůjčit.
Všechny děti dostaly krásnou záložku. Po návratu do školy se pro děti nachystal raut
z jídel, které si děti přinesly. Všem moc chutnalo, protože maminky připravily pro děti
to, co jim nejvíce chutná.
Po vydatné večeři se děti rozdělily do skupin a každá skupina představila jednoho
autora dětských knih. Největším zážitkem byla pro děti noc bez rodičů. Po ranním
probuzení proběhla rozcvička na hřišti a paní učitelky pro děti připravily vydatnou
snídani a svačinu.
V pátek 5.4. po spaní ve škole na děti čekalo divadelní představení. Již od října pilně
nacvičovaly pohádku O dvanácti měsíčkách pod vedením paní učitelky Mašové.
Pohádka se moc vyvedla.
Některým sice občas vypadl z hlavy text, ale společně s nápovědou paní učitelky vše
zvládly. Všichni sklidili velké ovace. Moc krásné byly kostýmy.

Divadelní představení Dvanáct (osm) měsíčků
Divadelní kroužek na základní škole Bohutice funguje již druhým rokem. Po úspěšných
loňských představeních Mrazík a Lotrando a Zubejda bylo na čase nacvičit novou
„zimní“ pohádku.
S dětmi z divadelního kroužku jsme si tedy připravili divadelní pohádku Dvanáct
měsíčků. Protože má divadelní kroužek v letošním roce pouze 11 dětí, počet měsíčků
jsme zredukovali na osm. S dětmi jsme od října každý pátek odpoledne pilně trénovali,
a protože se s dětmi ve škole vídám pouze v pátek, připravit takovéto představení pro
nás nebylo vůbec snadné. V březnu už ale byly naše přípravy téměř u konce a proto
nebyl důvod vystoupení dál oddalovat. Termín byl zvolen na pátek 5. dubna 2019 v
podvečerních hodinách. Už od čtvrtku odpoledne jsme s dětmi připravovali tělocvičnu
a probíhala naše poslední zkouška.
V pátek nastal den, na který se těšily nejen děti, ale také mnoho místních občanů.
Tělocvična se postupně zaplňovala nejen místními občany a v zákulisí vládla mírná
nervozita, především u našich nových herců. O půl šesté v podvečer vše začalo
krátkým úvodním slovem. Poté již byla řada na našich malých hercích. Všechny děti
se moc snažily a nervozita se u nich téměř vytratila. Děti si vedly skvěle a i přes drobné
chybičky jsme vystoupení úspěšně zvládli.
Pohádka trvala přibližně jednu hodinu a po jejím skončení následoval obrovský
potlesk. Bylo krásné vidět tolik lidí s úsměvem na tváři v jedné místnosti. Po vystoupení
dostaly děti sladkou odměnu. Na tomto divadelním představení mělo zásluhu ale
mnoho dalších lidí, především z řad rodičů dětí a za spolupráce paní starostky. Ještě
jednou jim moc děkuji za pomoc, podporu a ochotu, která se mi od nich dostávala.
Také děkuji dětem za jejich nápady a zájem o tento kroužek. Je krásné dělat něco, co
má smysl.
I když ze základní školy odcházím, divadelní kroužek v příštím školním roce bude
fungovat dál, a pokud se vše podaří, v příštím roce bude náš kroužek zaštiťovat
Tělovýchovná jednota Bohutice.
Pro úspěch našeho představení jsme se rozhodli pohádku zopakovat. Předběžně je
termín stanoven na neděli 28. 4. 2019 v 15:00. Tento termín ale není ještě pevně daný.
O všem se včas dozvíte.
Za všechny děti z divadelního kroužku Vám přeji krásné Velikonoce.

Za divadelní kroužek
Kateřina Mašová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Leopold Bis

75 let

Růžena Pokorná

75 let

 FC Bohutice

Znojemské pivo IV. třída skupina B
Odehrané zápasy:

Sobota 30. 3. 2019 15:00
Neděle 14. 4. 2019 15:30

Prosiměřice B - Olbramovice-Bohutice B 0:3 (0:2)
Rybníky - Olbramovice-Bohutice B 0:0 (0:0)

Následující zápasy:

Sobota 20. 4. 2019 16:00
Neděle 28. 4. 2019 16:00
Sobota 4. 5. 2019 17:00
Neděle 12. 5. 2019 17:00

Olbramovice-Bohutice B - Branišovice
Tavíkovice - Olbramovice-Bohutice B
Olbramovice-Bohutice B - Petrovice
Dobřínsko - Olbramovice-Bohutice B

