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Uctění památky padlých za světových válek 

V sobotu 4. května proběhla u památníků padlých u kostela a u pamětní desky na budově 

tělocvičny vzpomínková akce na spoluobčany, kteří položili svůj život během první světové 

války. U příležitosti Babské poutě zástupci obce, zástupci Sboru dobrovolných hasičů, spolu 

s bohutickými ženami uctili památku padlých položením věnců u památníků. Vážnost akce byla 

podtržena národní hymnou v podání dechové hudby Bojané. 

 

Památník u kostela byl zbudován brzy po I. světové válce. Na památníku jsou vytesána jména 

našich spoluobčanů, kteří pro zachování svobody obětovali to nejcennější, co měli - svůj život. 

Další občané, kteří zahynuli v I. sv. válce jsou vzpomenuti na pamětní desce na budově 

tělocvičny, kde si také připomínáme zmařený mladý život Vladimíra Buršíka na konci II. sv. 

války. 

Tyto sváteční květnové dny by měly sloužit jako připomínka jejich chrabrosti a oddanosti rodné 

zemi a zároveň i jako varování, aby se tato situace již nikdy neopakovala. 

 

Upozornění 

Žádáme občany o dodržování zákazu vodění a venčení psů na dětském hřišti za budovou 

Základní školy. Současně prosíme o udržování pořádku v těchto prostorách.  

 

Dále upozorňujeme občany na zákaz vyvážení větví po úklidu zahrady na pozemek za 

fotbalovým hřištěm.  
 

 

Velikonoce ve škole. 

Ve škole jsme prožili velikonoční týden. Děti od pondělí do středy chodily v barevném 

oblečení. Pondělí v modrém, úterý ve žlutém a středa v červeném. Seznámily se s biblickými 

událostmi velikonočního týdne.  Vyrobily si velikonoční dekoraci. 

 

Výlet do Znojma 

Ihned po Velikonocích, v rámci Dne Země, 

navštívili žáci naší školy znojemskou vodárnu.  

Zjistili, odkud jsou zásoby vody pro Bohutice. 

Exkurze byla velice poučná a děti moc bavila. 

Součástí výletu byla i návštěva znojemského 

podzemí a kina. Výlet byl v odpoledních 

hodinách, takže výuka nebyla narušena.  

 

 

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



Vyrábění ke Dni matek 

Letošního vyrábění dárečků pro maminky se ujala paní Horká, která připravila pro maminky 

krásné srdíčko na zavěšení. Děti si ho nazdobily. 

Paní Horké moc děkujeme.  

 

Čarodějnický den 

30. dubna byla škola i školka čarodějnická. 

Proběhlo čarodějnické učení. Děti přišly do školy 

v čarodějnickém převlečení. Špekáčky se pro 

nepřízeň počasí neopékaly nad ohněm, ale na 

grilu ve sborovně. 

 

Zápis do Mateřské školy 

2. 5. se konal zápis do školky.  Školka v Bohuticích se po několika letech zcela naplnila.  Do 

mateřské školy se přihlásilo 13 dětí.  Jsme moc rádi a paní učitelky se na děti moc těší. 

 

Babská pouť 

V sobotu 4. května jsme měli tu čest zúčastnit se Babské pouti. Děti ze školy i školky se 

představily s tanečky, které všechny zaujaly.  

 

Vzpoura duchů na bohutickém panství, aneb matematická úniková hra 

Jednou z největších akcí pořádaných školou tohoto měsíce bylo 

7. 5. setkání malotřídních škol na bohutickém  zámku. 

Žáci  naší školy, ZŠ Suchohrdly u Miroslavi, ZŠ Jiřice a ZŠ 

Vedrovice si zahráli matematickou únikovou hru spojenou 

s orientačním během.  Při  orientačním běhu se  plnili 

matematické úkoly  a na závěr žáci museli vyluštit šifru, která 

byla umístěna ve sklepě. Dokud šifru nevyluštili, byli zamčeni 

ve sklepení. Součástí závodu byla i prohlídka křížové cesty. 

Všem moc děkuji za pomoc při organizaci. 

 

Besídka ke Dni matek ve školce 

Paní učitelky ze školky připravily 9. 5. 

pro maminky krásnou besídku. Každé 

dítě recitovalo básničku a pak zatančily 

krásný taneček. 

    Eva 

Petržilková 

 
 

 

Vážení spoluobčané, 

XVII. ročník Bohutického koštu je za námi. Organizace akce probíhala již tradičně za 

spolupráce místního vinařského spolku a obecního úřadu.  

Pro úspěch koštu je jeden z hlavních faktorů počasí. Letošní průběh před koštem byl 

typicky aprílový a jako pořadatelé jsme se rozhodovali, zda bude nutné umístit akci do 

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST 



sokolovny nebo v zámeckém areálu. Nakonec zvítězilo rozhodnutí pro zámecký areál, které se 

vzhledem k počtu cca 420-ti návštěvníků, ukázalo jako správné. 

Letos vinaři poskytli celkových 598 vzorků. Z toho: 389 bílých, 50 růžových a 159 červených 

vín. 

Hodnocení vín probíhalo dne 18.4.2019, v místní sokolovně, za účasti již osvědčených 

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

 

Níže uvádíme vítěze hlavních kategorií: 

 

ŠAMPIONI  VÝSTAVY  (ŠV) 

 

Šampion bílý  251 CH JAROŠ Zdeněk Znojmo 

Šampion červený  598 CS MATOUŠ Pavel Olbramovice 

 

ŠAMPIONI  OBCE  (ŠB) 

 

Šampion bílý  134 IO Vinařství Sedmera Bohutice 

Šampion červený  448 RM DŘEVO Zdeněk Bohutice 

 

Zámecké Růžové  (ZR) 

 

Rosé výstavy  407 CS Znovín Znojmo Šatov 

Rosé obce  396 SV Vinařství Sedmera Bohutice 

 

NEJLEPŠÍ  KOLEKCE  VÝSTAVY 

Znovín Znojmo  297 Tramín červený VH Šatov 

  309 Muškát Moravský Jak  

  392 Rosé – claret RM   

  407 Rosé – CS PS  

 

NEJLEPŠÍ  KOLEKCE  BOHUTICKÉHO  PĚSTITELE 

NOVOSAD Josef a 

syn 
 21 Veltlínské zelené  Bohutice 

  130 Irsai Oliver   

  147 Ryzlink vlašský   

  303 Muškát Moravský   

 

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. Jejich seznam je uveden v katalogu koštu.  

 

Těšíme se na spolupráci při pořádání dalších vinařských akcí. 

 

za Vinařský spolek “sv. Michal“ - Bohutice 

 

Rudolf Rozbořil, ml.       Jiří Pelaj 

Předseda spolku       Jednatel spolku 
 



Čarodějnické odpoledne v Obůrce  - 30.4.2019 

Letošní přehlídka čarodějnic a čarodějů, kterou pořádala Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohutice, se 

uskutečnila dne 30.4.2019 a oproti předešlým rokům byl slet  svolán v „Obůrce“. Prostředí 

„Obůrky“ bylo vyzdobeno pavouky, netopýry, čarodějnicemi a pro všechny strašidelné bytosti 

a účastníky čarodějnického sletu Unie rodičů připravila soutěže se sladkými odměnami. Děti 

se sešly v hojném počtu a se strašidelnými maskami naháněly kolemjdoucím až hrůzu… 

Čarodějnický rej započal vystoupením místních ježibab, které přiletěly na košťatech a svým 

tancem se snažily zastrašit všechny děti a rodiče.  Naštěstí se jim to nepovedlo, ale podařilo se 

jim naladit všechny zúčastněné na pálení čarodějnice, která byla polapena dětmi v naší základní 

škole. Čarodějnici se nepodařilo uletět, shořela na popel a tímto bylo odstartováno všeobecné 

veselí, opékání špekáčků a volná zábava. Doufáme, že si děti pestré odpoledne užily a na 

čarodějnický slet se budou těšit i příští rok. 

Ráda bych za Unii rodičů poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 

čarodějnického odpoledne, obci Bohutice za přípravu vatry, maminkám za nácvik 

čarodějnického tance, obsluze u výčepu a výdeje špekáčků, učitelskému sboru za součinnost 

při přípravách a při soutěžích. 

Jakož tomu bylo i v letech minulých, bude opět výtěžek, dle domluvy s paní ředitelkou Mgr. 

Evou Petrželkovou, použit pro děti ZŠ a MŠ na výlety do Jevišovic a do Oslavan-Permonia, 

dále na nákup potřebných pracovních stolů a židlí. Výše uvedené aktivity a nákupy potřebného 

vybavení byly Unií rodičů odsouhlaseny na schůzi dne 21.3.2019. 

Ráda bych Vás také informovala, že přihlášením dítěte do školky či školy v Bohuticích se 

můžete stát členem Unie rodičů a 

můžete se zapojit do organizace 

aktivit pro děti během celého 

školního roku.  

Ještě jednou Vám všem moc 

děkuji za pomoc a těším se v září 

na navázání nové spolupráce. 

Za Unii rodičů AF 

 

 

Oslava 120. výročí založení SDH Bohutice 

    Na jaře roku 1899 se sešli bohutičtí občané, aby založili dobrovolný hasičský sbor. Jména 

těchto zakládajících členů jsou napsána zlatým písmem na pamětní desce v hasičské zbrojnici. 

    My jsme si letos připomněli již 120. výročí této pro nás významné události v sobotu 11. 

května. Na slavnostním shromáždění jsme nejen vzpomněli na naše předchůdce, ale i předali 

ocenění současným členům za jejich práci pro sbor. 

    Součástí oslav byla i soutěž družstev v požárním útoku. Na hřišti pod zahradou se sjela změřit 

síly družstva mužů z Loděnic, Jezeřan – Maršovic, Lesonic a Bohutic. V kategorii žen přijela 

děvčata z Lesonic, Loděnic a Vedrovic. Za slunečného počasí a za vydatného povzbuzování 

početného publika předvedli soutěžící své výkony. Našim chlapcům štěstí příliš nepřálo. V 

prvním kole se jim rozpojily hadice a tím ztratili drahocenné vteřiny, v tom druhém se 

nepodařilo srazit terč. 

 Vítěz 1. kola našeho klání postupuje do okresního kola v požárním sportu ve Znojmě. 

    V přestávce nám hasiči z hasičské stanice v Moravském Krumlově předvedli ukázkové 

vyproštění zraněného z havarovaného osobního automobilu. 

    Za spolupráci na přípravě oslav i na jejich hladkém průběhu chci poděkovat všem členům 

SDH Bohutice, HZS JMK HS Mor. Krumlov, Obecnímu úřadu v čele s paní starostkou i všem 

ostatním, které raději jmenovat nebudu, abych na někoho nezapomněl. 

 



              Výsledky soutěže 

 

 Družstvo mužů 1. kolo 2. kolo 

 Jezeřany - Maršovice 16:57 15:99 

 Loděnice 18:41 19:78 

 Lesonice 21:85 21:70 

 Bohutice 28:97 N 

 

 Družstvo žen 1. kolo 2. kolo 

 Vedrovice 22:63 27:30 

 Loděnice 35:75 23:91 

 Lesonice 48:29 27:00 

 

Babská pouť 

Reportáž z letošní babské pouti začnu netradičně verši, které nám všem věnovala paní Eva 

Polášková:  

„Májový deštíček, 

 plný je srdíček, 

když hrají Bojané,  

Bohutice žijí, a né že né!!!“ 

Všechny nás to potěšilo a povzbudilo. Tímto také p. Poláškové moc děkujeme. 

Jako každý rok tak i letos v květnu se konala tradiční Babská pouť s DH Bojané. Jako každý 

rok tomu předcházela důsledná příprava jak tanečních kreací, tak i co nejzajímavějšího 

programu pro všechny věkové kategorie. Tak se letos poprvé objevila malířka na obličej nejen 

dětí, ale i dospělých, která neměla o práci nouzi, a fotokoutek, kde se mohl každý vyfotit. Jako 

tradičně se nám představily děti z MŠ a ZŠ v Bohuticích, bez kterých si už pouť nedokážu 

vůbec představit. Jako každý rok byly děti naprosto úžasné a dokonalé. Tímto mockrát děkuji 

p. učitelkám za perfektní práci, která byla během vystoupení odměněna velkým potleskem.  

Co se lišilo od předchozích poutí, bylo počasí, které je naprosto nevyzpytatelné, a vůbec nikdo 

ho neovlivní. Dle předpovědí na různých serverech jsme věděli, že nás nějaký deštík nemine. 



Naštěstí v podvečer, kdy začalo pršet, už to nikomu nevadilo a zábavu jsme si užívali dál až do 

pozdějších večerních hodin. I když byl program ukončen o hodinu dříve, stejně jsme si užili. 

Tímto bych chtěla moc poděkovat všem ženským, které se zúčastnily, za čas svého volna, který 

věnovali nácviku a celkové přípravě. Myslím si, že jsme skvělá parta, a nic pro nás není 

nemožné.  

Děkuji všem našim občanům, kteří nám věnovali finanční příspěvky při obcházení po vesnici. 

Děkuji sponzorům, jmenovitě Markovi a Radkovi Záviškovým, kteří sponzorským darem 

přispěli na naši akci.   

Také děkuji paní starostce a Obecnímu zastupitelstvu za veškerou pomoc při přípravách a za 

zapůjčení prostor, stanu a nábytku. Nesmím zapomenout také na obsluhu u vstupenek a ve 

stánku, bez kterých by 

to vůbec nešlo.  A 

samozřejmě na naše 

rodinné příslušníky a 

dobrovolníky, kteří 

při jakékoliv prosbě 

nezaváhali a přišli 

nám pomoci.  

Na konci si dovolím 

požádat i ostatní 

bohutické ženy, aby 

se nebály, a příští rok 

se také zúčastnily. 

Když nás bude víc, 

nebudeme se báti vlka 

nic  

Tak se snad všichni ve zdraví sejdeme za rok zase na Babské pouti.  

          B. Nováčková 

 

Příští akce: 

2.6.2019 – Dětský den  

 
Odehrané zápasy: 

Sobota 20. 4. 2019 16:00  Olbramovice-Bohutice B - Branišovice 2:3 (0:0)  

Neděle 28. 4. 2019 16:00  Tavíkovice - Olbramovice-Bohutice B 1:2 (1:2)  

Neděle 5. 5. 2019   17:00  Olbramovice-Bohutice B - Petrovice 3:2 (3:0)  

Neděle 12. 5. 2019 17:00  Dobřínsko - Olbramovice-Bohutice B 3:6 (2:2)  
Následující zápasy: 

Sobota 18. 5. 2019 17:00  Olbramovice-Bohutice B - Rakšice B  

Sobota 25. 5. 2019 17:00  Višňové B - Olbramovice-Bohutice B 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Jana Harsányiová   75 let 

  

 

 FC Bohutice 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/520b6201-f074-454f-8358-bb6ce1d1ce6c
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/cf693e8e-bfd4-439c-a15a-c2eeaacf83d4
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/6f2182a4-09f3-40a7-9700-577726ba1727
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/d54e0678-9170-4dfd-86c6-e5d751270500

