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 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce chodníku Na návsi
Právě v těchto dnech byla dokončena rekonstrukce chodníku Na návsi. Jedná se o projekt, který
byl spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Bude následovat
vyfrézování pařezů po pokácení stromů podél chodníku a následně budou vysázeny nové
alejové stromy. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR v polovině října tohoto roku vypsalo dotaci na zakládání a obnovu ploch zeleně
v obcích. O tuto dotaci na pořízení stromů budeme žádat v co nejbližší době, a proto se výsadba
stromů posune na začátek jara příštího roku. Podél chodníku na pravé straně (na straně zámku)
je plánováno vysázení celkem 24 stromů.

Rekonstrukce komunikace Za cihelnou
V měsíci září byla dokončena oprava povrchu komunikace Za cihelnou. Náklady na opravu této
silnice činily necelých 900 tis. Kč.
Jak jsme již upozorňovali v minulém čísle zpravodaje, na webových stránkách obce, místním
rozhlasem a na sociálních sítích, v případě pokládky asfaltu byla zcela uzavřena tato
komunikace a platil zákaz vjezdu na tuto komunikaci. Bohužel i přes nataženou pásku a
označení zákazu vjezdu se našli místní občané, kteří nerespektovali omezení a na takto nově
opravenou plochu vjeli automobilem.

Dotace
V loňském roce jsme prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu dostali dotaci na
výměnu veřejného osvětlení v obci. Finanční spoluúčast obce na tuto akci činila necelých 900
tis. Kč.
Za roční svícení novými ledkovými světly jsme ušetřili 105.000 Kč, což představuje úsporu
elektrické energie ve výši více jak 60% za rok.

Upozornění – splašková kanalizace
Vodárenská akciová společnost v současné době provádí v naší obci kontrolu databáze
jednotlivých nemovitostí napojených na splaškovou kanalizaci a dále smlouvy na odvádění
splaškových odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.
Vyzýváme proto občany, kteří stále nepřipojili svoje domácnosti na hlavní řád splaškové
kanalizace, aby tak učinili co v nejbližším termínu.
V případě, že nebudete moct prokázat způsob likvidace odpadních vod, bude postoupena tato
skutečnost odboru životního prostředí.

Ořez dřevin
Společnost E.ON upozorňuje občany na nutnost a povinnost dodržení energetického zákona č.
458/2000 Sb. A žádá vás o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
elektrického distribučního zařízení.

Výsadba ovocných stromů
Prostřednictvím Českého svazu včelařů základní organizace Miroslavské Knínice, jejímiž členy
jsou i včelaři z naší obce, jsme z Jihomoravského kraje dostali finanční příspěvek na výsadbu
ovocných stromů. Nové stromy meruněk a třešní budou zasázeny podél silnice od křižovatky
ulice Marešov až na Samotu, podél levé strany pozemku a dále na pozemku vedoucí ke hřišti.
Všechny pozemky, na kterých budou stromy vysázeny, jsou v majetku Obce Bohutice. Na
pozemcích ( p.č. 652/2 a p.č. 652/95) určených k výsadbě byly geodetem vyměřeny hranice a
stromy budou umisťovány 3m od hranic sousedních pozemků. Bude vysázeno 30 stromů
meruněk (různých odrůd) a 50 stromů třešní, od raných druhů až po pozdní odrůdy. Jámy už
přichystal Jan Štefka.
Stromy pro výsadbu dodávala Ovocná školka Venuta z Kadova.
Budeme velice rádi, pokud se do výsadby stromů zapojíte a pomůžete nám stromky zasadit.
Mimo jiné si nezapomeňte vzít s sebou zahradnické nůžky, pokud máte, tak palici na zatloukání
kůlů a opékací vidlici na špekáčky.

 ZŠ a MŠ Bohutice
Zprávy ze školy
V letošním školním roce máme ve škole 13 žáků a 1 žák se vzdělává v cizině. V mateřské škole
máme 28 dětí. Po slavnostním zahájení školního roku jsme začali všichni pilně pracovat.
Prvňáčci se rychle zapojili do práce a malé děti ve školce si začali pomalu zvykat na nové
prostředí. Září a říjen uběhly jako voda. Kromě učení si děti užily i různých jiných aktivit. Hned
v září se děti ze školy zúčastnily matematických hrátek v ZŠ Suchohrdly u Miroslavi. Zde si
zasoutěžily a nedílnou součástí matematických hrátek byly i chemické pokusy. Soutěže se
zúčastnila kromě naší školy a hostitelské školy i ZŠ Vedrovice a ZŠ Jiřice u Miroslavi.
Začátkem října proběhla společně s MŠ drakiáda. I když vítr zrovna moc nefoukal, tak děti se
pobavily a užily si krásný podzimní den na vzduchu. V říjnu navštívili žáci naší školy dopravní
hřiště v Miroslavi. Děti z MŠ jezdí na kurz plavání do Božic. Po každém plavání přijedou
unaveni, ale nadšeni. Každé poslední úterý v měsíci probíhá společné učení předškoláků a žáků
první a druhé třídy. I to se dětem líbí. V letošním školním roce jsme také zapojeni do různých
evropských projektů. Pod městem Moravský Krumlov jsme v projektu MAP (místní akční
plán), který umožňuje pořádat různé soutěže pro děti a různá vzdělávání pro učitele. Dále jsme
zapojeni do projektu Sportuj ve škole. Předmětem tohoto projektu je probudit u dětí větší zájem
o sportování. Děti mají o hodinu TV týdně více. A v neposlední řadě jsme zapojeni do projektu
Šablony, který nám dovoluje zaměstnat školní asistentku, pořídit různé pomůcky a pořádat
různé projektové dny. Škola a školka rozhodně nezahálí.
Mgr. Eva Petržilková

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST
Podzimní slavnosti
Přes osmset návštěvníků i přes nevlídné počasí zavítalo první říjnovou sobotu na Podzimní
bohutické slavnosti. Program slavností probíhal na nádvoří zámku a v přilehlém okolí rybníku
Obůrka. Bylo možné ochutnat nejen burčák, svařák, medovinu, několik druhů piv, čokoládu,
ale také odegustovat Bohutickou meruňkovici, bohutická vína a pravé karibské rumy.
Samozřejmě nemohly chybět výborné zabíjačkové speciality. Na všechny, kdo zavítal, čekal
po celý den bohatý kulturní program, o který se postarala Hrušecká cimbálová muzika a klub
historických šermířů Baštýři, kteří předvedli výcvik rytířského koně, šermířské naučné
vystoupení, divadelně -šermířský kus o králi a jeho čtyřech dětech a mnoho dalšího. Ve
večerních hodinách vystoupila skupina Velvet. Program byl zakončen ohňovou show. Součástí
programu bylo rytířské ležení, historická střelnice i jarmark, kde byly k mání ručně vyráběné
šperky, polštářky, dětské oblečení, prostírání, dekorativní košíky, textilní a dřevěné hračky,
vařečky. Pro děti byly nachystány dobové dílničky, skákací hrad a ukázka kovářského řemesla,
které představili studenti Střední průmyslové školy dopravní, obchodu a služeb z Moravského

Krumlova. Nechyběla ani výstava výpěstků místních pěstitelů, kterou připravili členové
Českého zahrádkářského svazu ZO Bohutice.
Příští rok si nenechte tuto akci ujít, těšíme se na vás v sobotu 3. října 2020.

 FC Bohutice
Znojemské pivo IV. třída skupina B
Odehrané zápasy:

Sobota 14. 9. 2019 16:00
Sobota 28. 9. 2019 16:00
Neděle 6. 10. 2019 15:00
Neděle 13. 10. 2019 15:00
Sobota 19. 10. 2019 14:30

Prosiměřice B - Bohutice 3:2 (2:1)
Branišovice - Bohutice 4:3 (2:1)
Bohutice - Loděnice 2:1 (1:1)
Tavíkovice - Bohutice 2:3 (1:2)
Bohutice - Olbramovice B 4:3 (2:1)

Následující zápasy:

Neděle 27. 10. 2019 14:30

Miroslav C - Bohutice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Marta Bisová
František Čepera
Ilonka Drabiková
Bedřiška Čeperová
František Maša

70 let
70 let
70 let
85 let
88 let

Vstupné 100 Kč

