
                  

 

Číslo 10                       listopad  2018 

 

 

Na ustavujícím zasedání ZO Bohutice pro volební období 2018 – 2022 byli zvoleni 
zastupitelé do následujících funkcí: 
 
Starostka obce (dlouhodobě uvolněná funkce): 
paní Simona Mašová 
 
1. místostarosta obce (dlouhodobě neuvolněná funkce): 
pan Richard Polák 
 
2. místostarosta obce (dlouhodobě neuvolněná funkce): 
pan Radek Sedmera 

**** 

Změna úředních hodin na OÚ Bohutice 
Úřední hodiny pro Obecní úřad Bohutice:  

pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod. 
V období vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu, tj. od 20.1. do 31.3. bude 
úřední doba prodloužena v pondělí a středu do 18:00 hod. 
 

**** 

Stavba vodovodu 
V současné době byl položen nový hlavní řád vodovodu a v těchto dnech probíhá 
napojení jednotlivých domácností a propoje vodovodního řádu. Dále se budou řešit 
výměny stávajících přípojek vodovodu občanům, kteří si o to požádali a jako poslední 
se budou budovat úplně nové přípojky vody ke čtyřem domům. 
 
Na doporučení investora a po dohodě zastupitelstva je konečná úprava povrchů 
odložena do jarních měsíců, kdy bude následovat výstavba nového chodníku ze 
zámkové dlažby a úprava komunikace asfaltovým povrchem. Stavba bude dokončena 
do 25. dubna 2019.  
 
Tyto práce se přesouvají z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy není 
doporučeno betonování nových obrubníků a pokládka asfaltu při nižších teplotách. 
 
Omlouváme se za zhoršený stav komunikací a děkujeme za pochopení. 
 
  

 

 
 

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



Svoz objemného komunálního a nebezpečného odpadu 
V pátek 23. listopadu ve večerních hodinách bude firmou FCC přistaven před 
zámecké nádvoří velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad. Kontejner 
bude odvezen v pondělí 26. listopadu v dopoledních hodinách. 
Do kontejneru nevyhazujte pneumatiky, stavební suť a další nebezpečný odpad. 
 
Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne u zámku  

v sobotu 24. listopadu od 8.30  do 9.30 hodin. 
Sběr je určen pro likvidaci pneumatik, praček, elektroniky, chemikálií, barev a olejů. 
Tekuté a sypké materiály přineste v uzavřených obalech. 
 

**** 
Oprava pomníku obětem I. Světové války                                Foto po opravě 
Restaurátorské práce na opravě Pomníku obětem I. 
Světové války, který je umístěn před kostelem, byly 
dokončeny. Z dotačního programu Podpora památek 
místního významu v Jihomoravském kraji činil příspěvek 
na opravu 35.000 Kč.   
                                        
Foto před opravou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotace – chodník podél kostela 
V měsíci říjnu jsme podali žádost o dotaci prostřednictvím MAS Znojemské vinařství 
na opravu chodníku na návsi. Předmětem projektu je rekonstrukce a rozšíření 
stávajícího chodníku podél kostela. Celkový rozpočet na tuto akci je 1.249.502,- Kč. 

Současně jsme v říjnu opětovně podali žádost u Státního fondu dopravní infrastruktury 
na výstavbu nového chodníku podél hlavní silnice od transformátoru po řadovku. Při 
schválení dotace by obec z vlastního rozpočtu měla hradit 2.4 mil Kč. 
Důvodem této velké investice je především zvýšení bezpečnosti chodců na 
nejfrekventovanější ulici v obci. 
 

**** 
Oslava 100. výročí vzniku republiky 
K připomínce naši národní svobody a demokracie jsme v pátek 26. října symbolicky 
zasadili Strom svobody, kterým je Lípa srdčitá. Lípa byla vysázená na prostranství u 
pomníku sv. Rodiny. U stromu byla položena pamětní deska, která nám bude 



připomínat tuto oslavu. Dětmi zazpívanou hymnou jsme vzdali hold naší vlasti a 
bohutickou meruňkovicí jsme připili na její „zdraví“. 
Ke 100. výročí republiky jsme si tak dovolili navázat na akci našich předků, kdy            
1.května roku 1919 byla na pozemku za nádražím uspořádána Stromová slavnost a u 
této příležitosti byly vysázeny tři lipky svobody.  
V těchto místech měl být původně umístěn pomník věnovaný obětem 1. světové války, 
který ale nakonec našel místo u kostela. Další jména občanů, kteří v boji za svobodu 
ztratili život, jsou vzpomenuta na pamětní desce na budově tělocvičny.  
Program ke stému výročí republiky byl připraven na nádvoří zámku, kde vystoupily děti 
z Mateřské a Základní školy. Pro všechny přítomné bylo přichystáno drobné 
občerstvení. Všem, kdo se na přípravách podílel, tímto děkujeme. 
Samostatný československý stát vznikl z idejí, za které bychom se nikdy neměli stydět. 
Vznikl jako produkt toho nejlepšího, čeho je člověk schopen - nadšení, lásky, 
sebeobětování a statečnosti.   
Přejeme naší krásné republice mnoho a mnoho dalších krásných let, ať nikdy 
nezanikne a je stále hrdou zemí v srdci Evropy. 
Buďme hrdi na svoji obec a na svoji rodnou vlast, a to v tom nejryzejším slova smyslu. 
 

**** 
Kácení dřevin 
Co lze kácet mimo les?  
Pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, není povolení 
potřeba: 

1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 
2. pro zapojené porosty dřevin (křovin), pokud celková plocha takových křovin 

nepřesahuje 40 m2, to se nevztahuje na strom o obvodu vyšším než 80 cm ve 130 cm 
jeho výšky a který v těchto křovinách roste, 

3. pro dřeviny pěstované dle katastru nemovitostí na plantáži dřevin 
4. a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných 

v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo 
ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

 
Kdy žádat o povolení ke kácení dřevin?  
Pokud nesplňujete některou z výše uvedených podmínek, je nutné podat na OÚ Bohutice 
žádost o povolení kácení dřevin. 
 
Kdy lze kácet? Je nutná náhradní výsadba? 
Až na níže uvedené výjimky je kácení dřevin dovoleno zpravidla v době vegetačního klidu, 
tj. v období od 1. října do 31. března. 
OÚ Bohutice obvykle posuzuje jak účel pozemku, na kterém by se měl strom kácet, tak i návrh 
žadatele na náhradní výsadbu. 
 
Jsou výjimky? 
V případě, že je skácena dřevina podléhající povolení, která svým stavem zřejmě 
a bezprostředně ohrožovala život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahu a bylo 
nutné takovou dřevinu skácet bez povolení, je ten, kdo za těchto podmínek provedl kácení, 
povinen toto oznámit na OÚ Bohutice do 15 dnů od provedení kácení. 
V případě, že je nutné strom podléhající povolení kácet ze zdravotních důvodů (např. stromy 
napadené kůrovcem) je nutné tento záměr oznámit OÚ Bohutice nejpozději 15 dnů před 
samotným kácením. OÚ Bohutice pak dle zákona může v této lhůtě kácení pozastavit nebo 
úplně zakázat. 
 
 
 



Jak povolování dlouho trvá? Kdo je účastníkem řízení? Platí se správní poplatek? 
V případě zahájení správního řízení k povolení kácení dřevin je rozhodnutí vydáno zpravidla 
do 30 dnů, ale obvyklá doba je kratší. Vydané povolení ke kácení dřevin nemá časově 
omezenou platnost. Účastníky řízení jsou vlastníci pozemku, žadatel, pokud není vlastníkem 
pozemku a případně další účastníci, např. pokud o to zažádají. Za vydání rozhodnutí o 
povolení kácení dřevin se žádné správní poplatky neplatí. 

Kácení stromů na zahradě 

Je potřeba povolení Není potřeba povolení 

Kácení památných stromů či stromů v 
chráněných oblastech 

Kácení ovocných stromů 

Kácení neovocných stromů, jejichž 
obvod ve výšce 130 cm od země 
přesahuje 80 cm 

Kácení neovocných stromů, jejichž obvod 
ve výšce 130 cm od země nepřesahuje 80 
cm 

Souvislé porosty keřů o rozloze 
přesahujících 40 m2 

Souvislé porosty keřů o rozloze menší než 
40 m2 

Kácení stromů ve veřejně přístupných 
objektech, zahrádkářských osadách, 
neoplocených parcelách 

Kácení suchých, poškozených nebo život 
ohrožujících stromů 

 
PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA 
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. 
Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu 
lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální 
izolaci. 
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči 
seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí 
služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl 
senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na 
telefonní číslo 517 076 800. 

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření objednané 
seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů zcela 
zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního 
pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a 
konzultaci s lékařem. 

 

Zpráva ze školy 

Čas rychle utíká a už máme ve škole 1. čtvrtletí za sebou.  Děti nezahálejí, kromě 
učení a školních povinností se stačily zúčastnit několika akcí. 
 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



Dne 2.10. jsme s dětmi navštívili besedu v Moravském Krumlově na téma „ Jak vzniká 
kniha“ se spisovatelem Zdeňkem Železným, který se ve své tvorbě věnuje hlavně 
pohádkám a říkadlům.  Tato beseda měla děti přivést ke čtení pohádek. 
Z podzimních radovánek se dětem nejvíce líbilo pouštění draků a dlabání strašáků 
z dýní. Těchto akcí se s námi zúčastnila i mateřská škola. 
Při letošním 100. výročí vzniku Československé republiky školáci s paní starostkou 
zasadili památeční lípu a pokládali věnce u památníků padlých z 1. a 2. světové války. 
Následovalo vystoupení školáků a dětí z mateřské školy s připraveným programem. 
Nakonec si děti zasoutěžily společně s rodiči a byly odměněny sladkým pohoštěním. 
K tomuto výročí ve škole předcházela přednáška studentů Gymnázia z Moravského 
Krumlova o vzniku Československé republiky. Dětem se přednáška moc líbila, byly 
aktivní a hojně se zapojovaly do aktivit, které pro ně studenti připravili.  
 
Dne 1.listopadu jsme si ve škole připomněli svátek zesnulých, vyrobili jsme si malé 
svícny, které jsme odnesli na hřbitov. 
Dne 17.listopadu se škola a školka zúčastní lampionového průvodu  k výročí Dne boje 
za svobodu a demokracii. K této příležitosti jsme si ve škole vyrobili lampiony. 
                                                                                                     Mgr. Milana Pelajová         

      

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Věra Svobodová 

Soňa Závodníková 

 
Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví! 

 



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

 


