
                  

 

Číslo 2                                        květen 2020 

 

 

 

Toto číslo Bohutického zpravodaje vychází po dvou měsíční odmlce. Je za námi období, které 

nás všechny zaskočilo. Myslím si, že jsme všichni pochopili vážnost situace a   postavili jsme 

se boji proti koronaviru čelem. 

Koronavirus, který zásadně změnil naše životy, mění životní styl každého z   nás, mění pořadí 

životních hodnot, přinesl mnoho neznámých a   obavu z   budoucnosti, ale také nás naučil 

trpělivosti, toleranci a   solidaritě. Tyto dobré vlastnosti se ve velké míře projevily u   našich 

občanů, z   čehož máme velmi dobrý pocit. 

 

V prvním dnu nouzového stavu jsme nakoupili 20 m   bavlněné látky a  aniž bychom někoho 

museli dlouho přemlouvat, nabídly se švadleny, které tuto látku v   neuvěřitelně krátkém 

termínu zpracovaly a   našily v   prvním týdnu na 200 roušek. Po dalším týdnu jsme opět 

objednávali dalších 20m a   na světě bylo dalších 200 ks. Textilní roušky jsme po ušití začali 

rozvážet po obci, kdy byly roušky v   první řadě bezplatně nabízeny našim nejstarším 

spoluobčanům. 

 

Veliké poděkování patří Zdeňce Břinkové, Martině Eklové, Haně Brezovské, Aleně 

Prustoměrské, Libuši Mašové, Mirce Mlýnkové 

a   Barboře Zedníčkové za šití roušek, které jste 

dostali z   Obecního úřadu. Děkujeme také Kláře 

Sojkové, Andree Fialové, Jarmile Bartošové, 

Lence Bloudíčkové, Albíně Vackové, Marii 

Fialové, Jitce Čížkové, Dáši Horké ( to jsou jen ty, 

o   kterých víme), že šily roušky nejen pro svoje 

rodiny, ale  rozdávaly je  svým sousedům,  šily 

i   pro různé organizace, které roušky poskytly 

např. do nemocnic a   domovů důchodců. Některé 

z   nich zaměstnaly komplet celou rodinu 

stříháním a   žehlením. 

Poděkování patří úplně všem, i   těm co nebyli 

zmínění, kteří se do rouškové mánie zapojili. Moc 

si toho vážíme. Děkujeme vám, že jste nebyli lhostejní a   děkujeme za vaši ochotu a   pomoc. 

 

Dále jsme pořídili ochranné štíty pro naše paní prodavačky, pro zaměstnance OÚ a   do 

provozů pohostinství. Štíty nám během jednoho dne od objednání dodala firma Authentica. 

 

Se sháněním dezinfekce to na začátku nebylo jednoduché. Sklady byly prázdné, anebo ceny 

byly neúměrně vysoké.  Do domácí výroby dezinfekce jsme se nepustili, i   když věřím, že by 

to někteří obyvatelé taky zvládli.  

Díky upozornění p. starostky z   obce Číměř na Vysočině jsme zažádali o   dotaci na krizovou 

pomoc. Nadace ČEZ nám poskytla finanční příspěvek ve výši 42.000 Kč. Od výrobce jsme 

nakoupili Anti-Covid v   objemu 1l za cenu 120 Kč a   to celkem za 45. 300 Kč.  Dezinfekce 

byla ihned po dodání, během jednoho dne p. Vejvalkou a   p. Karasovou rozvezena do 

prodejny potravin, do obou pohostinství, školky, školy a   do všech domácností v   obci. 

 

 ZPRÁVY Z  OBECNÍHO ÚŘADU 



 

Díky příspěvku Nadace ČEZ bylo možné dezinfekci opatřit pro všechny obyvatele naší obce.  

Velice za to děkujeme. 

 

V   době mimořádných prázdnin naše děti nezahálely. V   rámci domácího úkolu se rozhodly 

udělat radost našim seniorům bydlícím v   DPS a   p. prodavačkám. Propojili tak výuku 

českého jazyka, slohu a   výtvarné výchovy a   vznikla tak za pomoci p. učitelek koláž, která 

byla předána do DPS a   prodejny potravin. 

 

 

Ovocná stezka do polí 

 

Na podzim vysázené stromky do stromořadí k   Samotě nám pan Venuta z   Kadova v   měsíci 

únoru ostříhal. Plocha pod stromky byla upravena a   zaměstnanci Obecního úřadu vyseli 

trávu.  Bohužel nám počasí nepřeje, moc neprší a   trávě se nechce moc zelenat. Stromky 

jezdíme pravidelně po 14-ti dnech zalévat, ale i   přes to nám některé stromky meruněk 

zaschly.  Na podzim budou vysázeny náhradní stromky. 

 

 

Náves 

 

Po opravě chodníků, která proběhla v   loňském roce, přišla na řadu zeleň. Z   důvodu 

mimořádných opatření, jsme bohužel nemohli výsadbu stromů pojmout jako veřejnou akci. 

 

Dne 20. dubna odpoledne jsme na návsi vysázeli 28 překrásných kultivarů hlohu obecného 

Pauľs Scarlet, který v   květnu - červnu ozdobí náves sytě růžovými květy. Při této výsadbě 

nám pomohli zaměstnanci Obecního úřadu, zastupitelé a   někteří co šli jen tak kolem a   přidali 

ruku k   dílu.  

 

Státní fond Životního prostředí nám na výsadbu stromů poskytl 100% dotaci ve výši 190.500 

Kč. Odborný posudek plánované výsadby, který byl přílohou žádosti o   dotaci, nám 

vypracovala Ing. Radka Šimková z   firmy TERRA FLORIDA a   stromy dodala firma AGRO 

Brno - Tuřany. 

Na nákup stromů, zavlažovacích vaků a   vypracování projektu výsadby jsme využili z   této 

částky 157.861 Kč a   to proto, že cena za jednotlivé položky byla nižší, než jsme při podání 

žádosti předpokládali. 

 



 

 

Rekonstrukce komunikace Na návsi 

Čeká nás nejdůležitější etapa, která změní centrum naší obce. Přibližně od 1. června budou 
zahájeny práce spojené s   rekonstrukcí komunikace v   lokalitě u   zámku (od Pohostinství 
u   Cóla po křižovatku ke hřbitovu a   k   prodejně Jednota). Práce bude provádět firma Colas. 
Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny částkou 3.750.074 Kč. Na tuto akci nám byla 
z   Ministerstva pro místní rozvoj poskytnuta dotace ve výši 70% způsobilých výdajů.  
V   průběhu stavby dojde k   vybagrování původní komunikace a   nebude možné na tato místa 

automobilem zajet. Uzavření komunikace bude označeno dopravním značením, které prosím 

respektujte. 

Před zahájením stavby, prosím, přeparkujte svoje automobily na komunikace, které budou 

průjezdné. 

 

Ve dny svozu komunálního odpadu bude přistavení nádob řešen dle průběhu stavby. 

V   případě, že nebude možný vjezd sběrného automobilu na stavbu, upozorníme Vás 

obecním rozhlasem. V   takovém případě se snažte umisťovat Vaše nádoby na pozemky za 

zahrady. V   případě, že tato možnost není, můžete nádoby na odpad v   době svozu odpadu 

přistavit na hlavní silnici k   trafostanici, do ulice mezi kostelem a   školou, do ulice Za cihelnou 

a   do ulice k   prodejně Jednota. Občanům bydlícím v   ulici ke hřbitovu provedou svoz nádob 

zaměstnanci Obecního úřadu, a   to v   pondělí dopoledne před pravidelným termínem svozu. 

 

Po dobu rekonstrukce komunikace bude platit přísný zákaz vjezdu a   parkování na této 

komunikaci.  

Stavební práce budou trvat přibližně 60 dnů od předání staveniště. 

 

O   přesném termínu zahájení prací na komunikaci budete předem informování místním 

rozhlasem. 

 

Děkujeme za pochopení a   toleranci. 

 

 

Oprava hřbitovní zdi 

 

V   těchto dnech pracuje firma JMK elektro z   Branišovic na opravě hřbitovní zdi. Původní zeď 

z   kamenů, cihel a   hlíny byla odstraněna a   bude nahrazena novou. Na tuto rekonstrukci 

nám přispělo Ministerstvo zemědělství v   programu údržba a   obnova kulturních 

a   venkovských prvků částkou 133.618 Kč. Celkové náklady na opravu zdi byly vyčísleny 

částkou 214.230 Kč. 

 

V   případě že máte zájem o   kameny z   této zdi, můžete si je po předchozí domluvě odebrat 

v   areálu bývalého družstva. Předem nás o   Vašem zájmu kontaktujte na tel. 724 183 293. 

 

 

Upozornění Mysliveckého spolku 

 

Spolek žádá občany, aby se při vstupu do lesa chovali ohleduplně ke zvěři v   době kladení 

mláďat.  

Prosíme, nepouštějte psy na volno.  

Při volném pohybu po lese můžou psi přijít do kontaktu s   uhynulým zvířetem, nebo 

s   exkrementem a   onemocnět různými chorobami, např. auietského chorobou, což by pro 

vašeho mazlíčka znamenalo smrt. 



Upozornění – železný odpad  

Kontejner na železný odpad je umístěn za zámeckou zdí v   bývalém areálu zemědělského 
družstva. V   poslední době se stále častěji objevuje v   kontejneru odpad, který není kovový. 
Do kontejneru jsou ukládány  linolea, motorové oleje, televizory, nábytek a   další  spousta 
věcí, která tam nepatří.   
Odpad, který nelze vytřídit do jednotlivých nádob na tříděný odpad si prosím ponechte doma 
a   minimálně 2x za rok ho máte možnost uložit do velkoobjemového kontejneru, který je 
v   obci přistaven.  
 
Prosíme, přemýšlejte nad druhem odpadu, který vám doma překáží a   v   rámci možností ho 
roztřiďte tak, jak se má.  
 
 
Dětské hřiště 
 
Prosíme rodiče, aby upozornili svoje děti na potřebu udržování pořádku na dětském hřišti 
u   školy.  
 

 

Jak (NE)SPALOVAT nebezpečný odpad! 
 
V  zájmu všech občanů naší obce je dýchat čistý vzduch – proto je velice důležité, aby každý 
z  nás přistupoval zodpovědně k  topení a  spalování a  to tak, aby zápach a  jedovaté zplodiny 
neobtěžovaly a  neškodily Vám i  Vašim sousedům. Netýká se to jen kamen a  kotlů, ale také 
pálení materiálu rostlinného původu při úklidech zahrad. Toxické látky vzniklé při špatném 
spalování jsou zdraví škodlivé a  nejvíce poškozují citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby 
a  lidi trpící různými respiračními onemocněními. 
Navíc nyní, v  době COVID-19, se nám s  rouškami dýchá opravdu těžce. Není přece nic 
krásnějšího, něž se jít projít na vaši krásnou zahrádku, kterou jste si právě upravili po zimním 
období, aniž byste se museli krčit a  utíkat před nepříjemným štiplavým kouřem, který se na 
Vás valí třeba zrovna z  pozemku Vašeho souseda!! 
 
Zde je malá rekapitulace, jaké škodliviny vznikají při domácím spalování odpadů, jakými jsou 
například plasty, chemicky ošetřené dřevo, celobarevné letáky a  časopisy, pneumatiky nebo 
zbytky potravin. Jsou to zejména toxické polyaromatické uhlovodíky, dioxiny a  dráždivý 
formaldehyd. 
 
A  proto je nutné dodržovat alespoň tato základní pravidla: 

 pálit v  kamnech a  kotli pouze předepsané palivo 
 používat kotel s  vysokou účinností spalování 
 pravidelně čistit komín 
 nespalovat v  žádném případě odpady, lakované dřevo, dřevotřísku!!! 
 trávu a  listí nepálit, ale kompostovat 
 papír v  naší obci třídíme na určeném místě 

Všichni dobře víme, že nejde na vesnicích přestat spalovat určitý druh „bezpečného odpadu“, 
a  ani ta naše nebude výjimkou. Pokud se ale nějakým nedopatřením stane, že uvidíte 
a  hlavně ucítíte, na první nádech nezdravý kouř z  rozdělaného ohně, a  nebude vám to 
lhostejné, jděte prosím upozornit dotyčnou osobu, že něco není v  pořádku. Ve většině případů 
se dá slušnou domluvou nepříjemný kouř přinejmenším zmírnit. 
Prosím, buďme ohleduplní ke svému okolí, mysleme na zdraví nás i  našich blízkých 
a  nepřispívejme k  ničení, už tak velice zdevastovaného životního prostředí.  
Při zakládání otevřených ohňů, buďte prosím také opatrní a  mějte oheň neustále pod 
kontrolou, ať se nestane nějaké neštěstí. Blíží se navíc teplé letní měsíce, které v  posledních 



letech přinesly nejeden požár, a  i  když máme v  naší obci pohotový sbor dobrovolných hasičů, 

nechme tuto záchrannou složku v  klidu odpočívat 😊  

 
                                                                                                             S  pozdravem Polák R. 
 

 
 

Předběžně plánované akce  

 

 Dětský den    6 . 6 . 2020 
 Meruňková letní noc  25. 7 . 2020 
 Podzimní slavnosti   19. 9 . 2020 

 

Akce se uskuteční pouze v   případě příznivého vývoje. 

 

Termín Podzimních slavností bude v   tomto roce upraven z   důvodu konání senátních 

a   krajských voleb, které jsou vypsány na 3.10.2020. Dřívější termín 26. září není vhodný 

z   důvodu konání Václavských hodů v   okolních obcích.  

 

 

Zprávy ze školy a   školky 

Jako všechny školy v   České republice byla 

z   důvodů koronavirové pandemie uzavřena 11. 

března i   naše škola. Mateřská škola se uzavřela 

19. března.  Datum 11. března se zapíše do 

českých dějin. Uzavření škol totiž znamenalo 

něco úplně nového, něco, co tady ještě nikdy 

předtím nebylo. Učitelé i   děti se museli naučit 

spolu pracovat na dálku, začala distanční výuka. 

Díky tomu, že jsme malá škola a   školka, jsme 

našim žákům roznášeli úkoly do schránek. Ti 

starší si později chodili pro úkoly samostatně, 

v   rouškách a   po jednom. Nezůstali jsme 

pozadu za ostatními školami a   stejně jako 

většina z   nich jsme zahájili výuku online. 

V   určitou hodinu jsme se s   žáky spojili. Děti 

byly nadšené, že se přes kameru vidíme 

a   i   přes počáteční vzájemný ostych to později pro nás začala být každodenní rutina. Psali 

jsme diktáty, počítali a   učili se nové učivo. 

Nezapomněli jsme ani na projekty, které si děti vypracovaly ku příležitosti Dne Země, Svátku 

práce, Dne matek a   Dne osvobození. 

Pozadu rozhodně nezůstala ani mateřská škola. Paní učitelky dětem vypracovávaly na každý 

týden pracovní listy a   rozvážely je dětem do schránek.  Každý týden jim také připravovaly 

různá naučná videa. Všem se to moc líbilo. 

 ZŠ a  MŠ Bohutice 



Zatím, co se děti učily doma, ve škole se řádně 

uklidilo. Vyčistila se zahrada, natřela se bouda 

na sběr a  provedla se dokonalá inventura 

majetku. Ve školce se po dlouhé době 

vymalovalo, dětem se tam položilo nové linoleum 

a   do třídy se koupil nový koberec. Díky unii 

rodičů mají děti v   tělocvičně krásné zelené 

puzzle, které tam jsou složené a   tvoří veselý 

koberec. 

I   když si myslím, že jsme nečekanou situaci 

společně zvládli, jsme rádi, že se již před týdnem vrátily naše děti do školky a   v   pondělí se 

moc těšíme na naše školáky. Všem rodičům moc děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Eva Petržilková 

 

Dětský maškarní ples 2020 

 V   letošním roce se dne 7.3.2020 uskutečnil dětský maškarní ples, který byl pořádaný Unií 

rodičů při ZŠ a   MŠ Bohutice. Po celé odpoledne všechny přítomné provázel DJ Václav 

Ostrovský, který svými soutěžemi a   veselou hudbou zajistil atraktivní a   zábavné odpoledne 

nejen dětem, ale i   jejich rodičům. Sokolovna, která byla pestře vyzdobena pohádkovými 

motivy, v   mnoha případech zrcadlila nápadité masky dětí, mohli jsme například vidět masky 

šmoulů, trpaslíků, zvířátek, bojovníků, víl, princezen a   mnohé jiné. Po celou dobu plesu bylo 

zajištěno občerstvení s   výbornou a   usměvavou obsluhou. Na děti čekala také bohatá a   pestrá 

tombola, ze které měly děti na závěr plesu ohromnou radost, což ukazovaly úsměvy ve tvářích 

našich dětí. Doufáme, že si všichni krásné odpoledne užili a   uvidíme se na dalším dětském 

plese v   roce 2020. 

Za organizaci celého dětského plesu se zasloužili rodiče, kteří se dle svých možností podíleli 

na dětském maškarním plese. Ráda bych za Unii rodičů poděkovala všem, kteří zdobili 

sokolovnu, pekli sladké i   slané pochoutky, smažili hranolky, obsluhovali v   bufetu, pomohli 

zajistit tombolu či přispěli výhrou do tomboly, starali se o   plynulý průběh plesu, pomáhali 

s   úklidem a   všem, kteří se zapojili do příprav plesu. Dále velké díky patří Obci Bohutice, 

která podporuje uskutečňování kulturních akcí pro děti. Výtěžek z   akce bude použit jako dar 

na vybavení ZŠ a   MŠ Bohutice, dle aktuálních potřeb dětí. 

Tímto Vám ještě jednou všem moc děkuji. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Zoša Vyoralová  70 let 
Alois Novák  70 let 
Jiří Urban  70 let 
Eliška Nováková 70 let 
Alena Homolíková 70 let 

Michal Kalina  70 let 
Jana Vitálošová 70 let 
Jaromír Nedoma 75 let 
Miroslav Vavřín 75 let 
František Bartoš 75 let 

 

 SPOLKOVÁ A  KULTURNÍ ČINNOST 


