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Dotace na pořízení komunální techniky 

ENERGOREGION 2020 poskytl naší obci dotaci na pořízení malé komunální techniky ve výši 

62.000 Kč. V letošním roce byl za tyto finance pořízen kladívkový mulčovač za traktor a 

pojezdová sekačka, a to v celkové výši 84.401 Kč. 

 

Stolní kalendáře JE Dukovany 

V letošním roce je dodáván do domácností stolní kalendář JE Dukovany. Kalendář je na roky 

2020 – 2021 a najdete mimo obrázků dětí také informace, jak se chovat v případě mimořádné 

informace. Kalendáře obdržíte spolu s tímto číslem zpravodaje. 

 

Kácení stromů 

Na základě dendrologického posudku, který jsme si na jaře letošního roku nechali vypracovat, 

byly u školy, na nádvoří zámku, u rybníčku Obůrka a v zámeckém parku pokáceny vzrostlé 

stromy V zámeckém parku, převážně u zámecké zdi byly pokáceny tři Javory babyka, čtyři 

Javory mléčné a dva Jasany ztepilé. Všechny stromy byly dendrologickým posudkem označeny 

jako silně narušené s výrazně zhoršenou bezpečností. 

S ohledem na předchozí zkušenost s vývratem stromu, který poškodil pouze majetek, a 

s ohledem na posudek se zastupitelstvo rozhodlo k tomuto radikálnímu řešení.  

V minulém týdnu jsme prozatím vysázeli šest nových stromů.   

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



U většiny stromů v zámeckém parku bude muset být provedeno zabezpečení proti rozlomení 

koruny a odborný prořez. Dále pak bude následovat výsadba nových stromů na základě 

inventarizace, kterou jsme si nechali zpracovat v rámci posudku. 

Pokácení Lípy malolisté u kašny nebylo možné oddálit. Tento strom byl velice poškozený, měl 

dutinu v kmeni, každým rokem dost viditelně prosychal a posudkem byl označen jako 

neperspektivní a hlavně nebezpečný. 

 

Místní poplatky na rok 2020  

Výše poplatků se pro rok 2020 nemění – poplatky za svoz komunálního odpadu činí 600 Kč a 

poplatek za psa činí 100 Kč, jejich splatnost je nejpozději do 31.3.2020. 

Z důvodu aktualizace účetního systému se budou uvedené poplatky vybírat v kanceláři 

Obecního úřadu od pondělí 20. ledna 2020, a to v pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hod.  

Poplatky je možné zaplatit také bankovním převodem, a to na účet Obce Bohutice vedený u 

České spořitelny, č. účtu 1582037309/0800. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné 

domu, kterého se poplatky týkají. V případě, že budete platit poplatky pouze za některé 

obyvatele hlášené na daném čísle popisném, uvádějte datum narození. 

 

Uzavření kanceláře Obecního úřadu 

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené v období zimních svátků bude uzavřena 

kancelář Obecního úřadu od čtvrtka 19.12.2019 do pátku 3.1.2020. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

Třídění odpadu 

Na minulém zasedání zastupitelstva obce byla řešena nabídka k připojení se k realizaci projektu 

Operačního programu Životního prostředí na pořízení nádob na tříděný odpad. Podáním a 

úspěšným schválením dotace by bylo možné pořízení nádob na plast a bio odpad, které by byly 

přiděleny do jednotlivých domácností, a to vždy po 1 ks od každého druhu. Svoz tohoto odpadu 

by probíhal 1x za měsíc.   

V nejbližších dnech budou kontejnery na tříděný odpad, které jsou umístěny u vodovodu 

přesunuty na nové místo, a to na konec zámecké zdi v ulici mezi kostelem a základní školou. 

Na tomto místě bude umístěna nádoba na plast, sklo, textil, bio odpad a nově na použitý 

kuchyňský olej a tuky z domácnosti. Do takto určeného menšího kontejneru (popelnice o 

objemu 240 l) se bude odkládat použitý kuchyňský olej a tuky pouze v uzavřených nádobách. 

Prosíme o dodržování čistoty u všech míst určených ke třídění odpadu. Nábytek, papírové 

kartony, linolea, části plastových sprchových koutů a drobná elektronika do těchto kontejnerů 

nepatří! 

Papír je možné uložit ve školním dvoře do přístřešku, který je přístupný i během víkendů. 

Kontejner na železo je umístěn v bývalém družstvu za zdí zámeckého parku. 



Nábytek, linolea, koberce a další objemný odpad si ponechte u vás doma do doby, než bude 

přistaven velkoobjemový kontejner. Kontejner na tyto odpady bývá přistaven 2x za rok, stejně 

tak je umožněna likvidace nebezpečného odpadu.  

Nejbližší svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude proveden v měsíci květnu 2020. 

 

Rozšíření vodovodu 

V minulém týdnu začaly práce na rozšíření vodovodního řádu v bývalém družstvu. Jedná se o 

prodloužení řádu od nových stavebních parcel po DPS. Stavbou bude řešeno napojení třech 

nových budoucích rodinných domů a přeložka vodoměrné šachty. Náklady na tuto stavbu 

překročí částku 300.tis. Kč. 

 

Autobusová čekárna 

Od léta máme vymalovanou autobusovou čekárnu. 

Autorem jak návrhu, tak skutečného provedení je 

slečna Eliška Nováková. Tento nápad měla ona sama 

a realizaci prováděla na začátku prázdnin. Moc se jí 

dílo povedlo a rozzářilo tak pochmurné místo na 

čekání. Máme z toho velkou radost, ale moc mrzí 

nejen Elišku to, že už dvakrát se našel někdo, kdo její 

práci poškrábal, pošlapal a to doslova. 

Škoda, že nejde ničitele chytnout za ruku a škoda, že 

jsou mezi námi tací, co si neváží práce 

ostatních…možná vrstevníků. 

 

 

Parkování automobilů 

Apelujeme na občany, aby parkování osobních automobilů přizpůsobili šířce a stavu 

komunikace.  

Stání na komunikaci Na návsi ve vrchní části nad vodovodem je s ohledem na pravidla 

silničního provozu zakázané. Jedná se o nepřehlednou zatáčku. Dále je zakázáno parkování na 

silniční vegetaci, na křižovatce ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za 

ní a na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel. 

Buďte ohleduplní k veřejnému prostranství. Například parkování u sochy sv. Jana není vhodné. 

Zatravněná plocha, která v těchto místech byla, je po několika měsících rozježděná a 

nevzhledná. Automobily, které již nemají delší dobu platnou technickou kontrolu a parkují na 

veřejných prostranstvích, nemají na těchto místech co dělat.  

Počet automobilů roste a není v kompetenci obce zabezpečit parkovací místa všem obyvatelům. 

Každý z nás by měl zapřemýšlet nad možností parkování na vlastním pozemku a najít řešení, 

jak například proměnit vlastní prostor před či za domem tak, aby si na něm zaparkoval alespoň 

jeden automobil. 

 



Plán zimní údržby 2019/2020 

V obci se chodníky udržují odmetením sněhu a posypem. Místní komunikace se udržují 

plužením. Úprava povrchu chodníků a komunikací se prování od 7:00 do 19:00 hodin a to 

postupně od středu obce.  

Neudržuje se komunikace od sv. Jana ke hřišti, cesta na Michálek, ulička z Marešova na nádraží 

a polní cesty směrem na Samotu. 

V zimních měsících přizpůsobte parkování osobních automobilů na komunikacích tak, aby 

mohl projet větší traktor s pluhem. 

 

 

Ovocnou stezkou do polí 

 Bohutice jsou obcí nacházející se v západní části Jihomoravského kraje v okrese 

Znojmo. Naše malebná, ač stále se rozrůstající obec má bohatou historii. Vždy bývala obcí 

zemědělskou, zaměřenou převážně na pěstování meruněk. V posledním století se stala také obcí 

vinařskou, kde se především na jižních svazích s nádherným výhledem na pahorky Pálavy se 

rozprostírají vinice. Téměř v centru obce se nacházel meruňkový a broskvový sad, za místním 

zámkem se nacházel sad třešňový. Meruňkové a třešňové sady obklopovaly Bohutice a všechny 

příjezdové cesty. V polovině minulého století si dokonce naše obec vyšlechtila odrůdu zvanou 

Bohutická meruňka, v mezinárodním označení Abricot Sucre de Bohutice, která je oficiálně 

uznaná. Možná si povšimnete, že předchozí věty jsou napsány v čase minulém. Bohužel, je 

tomu tak. V Bohuticích téměř všechny sady a aleje vymizely, stromy byly vytrhány, na jejich 

místě nezbylo nic. Proto jsme se rozhodli budoucnost nejen naši, ale především budoucnost 

našich dětí a všech následujících generací změnit.  

 Dne 26. října letošního roku se v odpoledních hodinách konala akce nazvaná „Pojďme 

společně vysázet ovocnou stezku do polí“. Prostřednictvím Českého včelařského svazu, z. s. 

Moravské Knínice, jejímiž členy jsou včelaři naší obce, jsme obdrželi finanční příspěvek 

z Jihomoravského kraje na výsadbu ovocných stromů. Mohli jsme tak alespoň částečně obnovit 

ovocné aleje v naší obci. Nová alej byla vysázena na polní příjezdové cestě, která spojuje naši 

vesnici s částí městys Olbramovice. Celou akci zaštiťovala obec Bohutice. Počasí nám přálo, 

slunce krásně svítilo. Kolem 13. hodiny se začali scházet první účastníci. Postupně přicházeli 

další a další, především rodiny s dětmi. Jsme rádi, že se zapojili také naši noví spoluobčané, 

kteří se do obce přistěhovali. Akce se zúčastnilo přes sto místních občanů, včetně našich 

nejmenších. Dokonce přišli i naši sousedé z Olbramovic. Jak dospělí, tak naše nejmenší děti 

přiložili ruku k dílu. Nadšení a elán, se kterým se do práce zapojovali, byl obrovský. Do děr 

zaplněných vodou, které vybagroval Jan Štefka, každá rodina nebo každý občan zasázeli ke 

kůlu ovocný strom. Ke kořenům stromů 

bylo dáno hnojivo pro podporu růstu. 

Po výsadbě byl nakonec každý strom 

opatřen ochranným obalem proti okusu 

a poničení zvěří. Celkem bylo vysázeno 

82 ovocných stromů, třešní a meruněk.  

 Po výsadbě nové aleje bylo pro 

všechny účastníky této akce připraveno 

u táboráku občerstvení v podobě 

špekáčků a nápojů. Děti byly odměněny 

drobnou sladkostí od paní starostky. 



Úsměvy a spokojenost na tvářích všech účastníků byly tou největší odměnou. Závěr akce byl 

doprovázen vlídnými a děkovnými slovy paní starostky a zastupitelů obce, kteří se této akce 

zúčastnili.  

 Velké poděkování patří nejen všem zúčastněným, kteří přiložili ruku k dílu, ale také 

zaměstnancům obecního úřadu, kteří zajistili hladký průběh celé akce. Jsme rádi, že se výsadba 

nové aleje zdařila bez větších komplikací a ještě více jsme potěšeni, že se do této akce zapojilo 

mnoho občanů, rodin a především malých dětí. Protože jednou z nejdůležitějších věcí, o které 

je třeba pečovat a vážit si jí, je příroda. To si plně uvědomujeme a učíme to i naše děti, kterým 

se snažíme vytvářet lepší budoucnost. A to se nám prozatím daří.  

Kateřina Mašová, DiS. 

 

V říjnu škola uspořádala akci „ Dýňobraní “. Podle ohlasu rodičů si myslím, že se akce povedla. 

Děti si přinesly nazdobené dýně, které si doma mohly vyrobit za pomoci rodičů. Tyto dýně se 

vystavily na nádvoří zámku. Úkolem poroty bylo vyhodnotit nejlepší dýni. Porota to měla velmi 

těžké, protože všechny dýně byly nádherné. Kromě výstavky dýní si děti společně s rodiči 

zasoutěžily. Moc děkujeme šikovným maminkám, které připravily výborné občerstvení. 

V říjnu a v listopadu proběhly ve škole dva projektové dny. Jeden projektový den byl ku 

příležitosti vzniku republiky a druhý ku příležitosti sametové revoluce. Děti plnily zadané úkoly 

a pracovaly ve skupinách. Historickými událostmi byly pohlceny. 

Všichni žáci školy a předškoláci ze školky byli ve Znojmě na prvním divadelním představení. 

Zaplatili si předplatné na 5 představení. Prvním divadelním představením byla pohádka 

Princezna ze mlejna. Pohádka se všem líbila. 

 

Blíží se Vánoce.  Jménem celé školy bych všechny chtěla srdečně pozvat na předvánoční akce, 

které se budou konat za spolupráce obce Bohutice a Unie rodičů. 

 

 12.12.- 17:00 společná vánoční besídka ZŠ a MŠ s posezením pro rodiče  

 13.12.- 17:00 vystoupení pro důchodce 

 18.12.- 18:00 vánoční koncert v kostele žáků a dětí ZŠ a MŠ Bohutice za doprovodu 

cimbálové muziky Antonína Stehlíka 

 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



Lampionový průvod 2019 

V neděli dne 17.listopadu 2019 pořádala Unie rodičů, ve spolupráci s obcí Bohutice, 

lampionový průvod. V 18.00 se nádvoří zámku zaplnilo usměvavými dětmi, které se spolu se 

svými rodiči těšili na procházku ulicemi naší malebné vesničky. Děti s rozsvícenými lampionky 

absolvovaly cestu s úsměvem na tváři a proto na ně u „Obůrky“ čekala odměna v podobě krásně 

barevného ohňostroje, který se rozzářil nad hlavami všech účastníků průvodu.  

Děkujeme všem za účast a těšíme se, že se při příležitosti Státního svátku „Boje za svobodu a 

demokracii“ uvidíme zase v příštím roce. 

Za Unii rodičů AF 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Bohuslav Čuba   70 let 

Jitka Tauwinklová   80 let 

Soňa Závodníková   86 let 

Danuška Šteflová   91 let 

 
  

Diamantovou svatbu oslavili Marta a Karel Břinkovi - GRATULUJEME! 

 

 

Cvičení pro ženy s Danou Uhlířovou je v úterý od 17.50 - 19 hodin 1x za 14 dní. 

 FC Bohutice 



 

 

 

 



 


