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 Žádáme občany o viditelné označení svých domů číslem popisným. 
V posledních dnech jsme se obdrželi stížnosti od Policie ČR na tento 
nedostatek. 

 Prosíme případného nálezce klíčů od automobilu s jasně viditelnou značkou 
vozu, aby je přinesl na Obecní úřad. Klíče budou majiteli předány. 

 Prosíme občany, řidiče traktorů, aby při vyjetí z polního pozemku v době 
vlhkého počasí, očistili po sobě obecní komunikaci. 

 

Chystané investice v roce 2018 

Veřejné osvětlení 
V prosinci loňského roku jsme podali žádost o národní dotaci v programu Ministerstva 
průmyslu a obchodu s názvem EFEKT 2018, která zahrnuje výměnu veřejného 
osvětlení v celé obci. V tomto programu jsme byli úspěšní. Výměna starých lamp za 
nová a ekonomicky úsporná světla proběhne v průběhu letošního roku. Celkové 
náklady této investice jsou předběžně vyčísleny na 1,9 mil Kč a dotace byla schválena 
ve výši 50% uznatelných nákladů. Předpokládaná spoluúčast obce bude činit 1 mil. 
Kč. 
Stávající veřejné osvětlení je již v žalostném stavu. Na opravy světel a výměnu žárovek 
obec investuje během roku částku přibližně 50 tis. Kč. Výměnou stávajících lamp ušetří 
obec přibližně 50% nákladů na elektrickou energii. Jen pro představu, svícení v obci 
nás stojí 200 tis. Kč ročně.  
 

Chodník podél silnice 
Počátkem měsíce ledna jsme opětovně podali žádost u Státního fondu dopravní 
infrastruktury na výstavbu nového chodníku podél hlavní silnice od transformátoru po 
řadovku. Vyjádření z dotačního fondu prozatím nemáme. 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. 
 

Budova zámku 
V současné době připravujeme žádost o dotaci na výměnu oken ve dvorní části jižního 
křídla zámku, v přízemí a ve druhém patře budovy. Tuto dotaci poskytuje Ministerstvo 
kultury a podáváme ji prostřednictvím obce s rozšířenou působností Moravský 
Krumlov. Odhadované náklady této investice jsou ve výši 230 tis. Kč a příspěvek 
očekáváme ve výši 70% nákladů na pořízení nových dřevěných oken.  
Pokračujeme tak v započaté postupné rekonstrukci budovy zámku. V loňském roce 
bylo vyměněno osm oken v severozápadní části zámku (vchod do MŠ). V letošním  

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



 
 
roce bychom chtěli vyměnit nejvíce zničená okna, a proto bylo vybráno dalších osm 
oken v jižním křídle. 
 

Úroky z úvěru 
Další žádost o dotaci se týká úspory za náklady spojené s platbou úroků z úvěru na 
výstavbu splaškové kanalizace. Žádáme Jihomoravský kraj o příspěvek ve výši 45 tis. 
Kč, což znamená 50% z celkové částky zaplacených úroků za rok 2018. 
 

Turistické informační centrum Bohutice 
Do konce února také podáme žádost o 50% spoluúčast na úhradu nákladů, spojených 
s fungováním Turistického informačního centra. Výše příspěvku by měla činit 50 tis. 
Kč. 
 

Výstavba nového vodovodního řádu 
Od měsíce května tohoto roku je naplánovaná oprava hlavního vodovodního řádu, a 
to v místě od transformátoru, až po železniční viadukt a ke stodole u prodejny COOP. 
Stavbu nového vodovodu hradí v plné výši Vodárenská a.s. 
Po pokládce nového vodovodního řádu v levé části ulice, bude provedena výstavba 
nového chodníku ze zámkové dlažby, na které se bude finančně spolupodílet obec, a 
to do výše 500 tis. Kč. V místě od vodovodu po obchod a železniční viadukt dojde 
k opravě povrchu komunikace. 
Žádáme proto majitele domů v těchto částech obce, aby připojili svoje nemovitosti na 
hlavní řád splaškové kanalizace. Po provedených opravách povrchů se značně 
zkomplikuje připojení na kanalizační řád. Nebude povoleno porušení nového 
chodníku. 
Vodárenská společnost doporučuje občanům dotčeným stavbou, zvážit stav 
jednotlivých vodovodních přípojek od hlavního řádu po vodoměr. Pokud je přípojka 
vedena v potrubí z pozinku, doporučuje společnost výměnu takového potrubí za 
přípojku z polyethylenu. Je na zvážení majitele vodovodní přípojky, zda výměnu 
provede. 

 
Obměna jodových tablet 
V nejbližších dnech budou do všech domácností v obci distribuovány nové jodové 
tablety. Stávajícím tabletám, které máte doma, končí v letošním roce expirace. 
Výměnu tablet budou provádět zaměstnanci Obecního úřadu. 
Připravte si prosím staré balení tablet, které odevzdáte při převzetí nových tablet. 
Jodové tablety použijte pouze v případě radioaktivního zamoření.  

V současné době je na trhu pouze jediný přípravek, a to Jodid draselný VULM, určený 
pro profylaxi v případě uvolnění radioaktivního jódu z jaderných zdrojů do životního 
prostředí. Pro případ jaderné havárie jsou nimi v České republice vybaveny všechny 
osoby žijící v blízkosti jaderných elektráren (Dukovany, Temelín). 

 
 
 

http://www.samoleceni.cz/8588001047993/jodid-draselny-65-vulm-por.tbl.nob.4x65mg


Jód v našem těle 
V lidském těle se celkově nachází 20 až 50 mg jodu. Z tohoto množství se denně 
obmění přibližně 150 až 200 mikrogramů jodu. Organizmus spotřebovává jód zejména 
na tvorbu hormonů štítné žlázy. Z tohoto důvodu je vychytávání jodu štítnou žlázou až 
80krát intenzivnější než u ostatních orgánů. 
Jedním z nebezpečných produktů, které se uvolňují při jaderném štěpení (v jaderné 
elektrárně nebo při útoku atomovou zbraní), je i radioaktivní forma jódu, tzv. radiojód. 
Po jeho uvolnění do životního prostředí pak z důvodu vysokého vychytávání jódu 
štítnou žlázou však může docházet k bezprostřední blízkosti a zasažený se jen velmi 
těžko dekontaminuje. 
Ochranný účinek jodových tablet je založen na podání vysoké dávky jodidu 
draselného, při kterém dochází k plnému nasycení štítné žlázy normálním 
„bezpečným“ jódem. Denní normální příjem jódu v potravě představuje v závislosti 
na věku 50 - 200 µg, při podání jodových tablet jako ochrany před radioaktivním jódem 
se podává okolo 100 mg jodidu draselného, tedy téměř 1000krát vyšší dávky než je 
běžný denní příjem. Po tomto nasycení pak štítná žláza dále nevychytává žádný další 
jód z potravy nebo z eventuální kontaminace po vdechnutí a pod. Nedochází tedy ani 
k potenciální akumulaci radioaktivního jodu. 
 

Zapomenuté jízdní kolo 
Upozorňujeme občany na nalezené pánské jízdní kolo. Majitel kola se může přihlásit 
v Pohostinství u Cóla. 
 

 
Obec Bohutice, Bohutice 8  

přijme do hlavního pracovního poměru údržbáře 

Hlavní popis práce: 

 Práce související s údržbou objektů, drobné opravy 
 Péče o zeleň a veřejné prostory 
 Pravidelné kontroly technického stavu budov a podávání návrhů na řešení 

zjištěných nedostatků 
 Řízení motorového vozidla 
 Provádění běžné údržby vozového parku 

Požadujeme 

  Samostatnost, smysl pro odpovědnost 
  Pozitivní přístup k práci a časová flexibilita 
  Manuální zručnost 
  Bezúhonost  
  Řidičské oprávnění skupiny T 

Bližší informace o volné pozici Vám sdělíme v kanceláři Obecního úřadu.  
Tel. 515 336 315, 724 183 293 
Přihlášky podávejte osobně v kanceláři OÚ Bohutice do 9. 3. 2018. 

 



Tříkrálová sbírka 
Vážení občané, 
jménem OBLASTNÍ CHARITY ZNOJMO děkujeme všem, kteří přispěli do 
pokladničky Tříkrálové sbírky 2018.  

Celkem se u nás vykoledovalo:  9.769,- Kč a 5 Eur 
Poděkování patří i všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se obětavě 

podíleli na sbírce. 
DĚKUJEME VÁM!! 

 

Kulturní akce v Bohuticích v roce 2018 
 

28.4.2018 od 10.00 h  

Bohutický košt 
Bohutice, zámecké nádvoří 
Ochutnávka vín spojená se slavnostním vyhlášením 

oceněných vín s doprovodem cimbálové muziky.  
 

 

5.5.2018  

Babská pouť 

Akce, která se sice odehrává pod taktovkou žen, ale pobaví 

se úplně všichni.  
 

28.7.2018 v 19.00 h 

Letní meruňková noc 
Bohutice, Obůrka 
Nenechte si ujít letní meruňkovou noc s ochutnávkou 
nejlepší bohutické meruňkovice a zábavnou soutěží „6 ran 
do hoboku“.  
 

1.9.2018 

AGROFET 3. ročník 
Bohutice, nádvoří zámku 
Setkání milovníků nejen zemědělských strojů. 
 

 

září  
TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY 
Každoroční slavnost, kde mají hlavní slovo stárci, víno a 
folklór. Jste srdečně zváni! 
 

6.10.2018  
BOHUTICKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI  
Kdo by odolal vůni zabíjačkových specialit, burčáku, vínu 
nebo medovině. To vše je doplněno bohatým programem, 
kde není nouze o šermířské souboje, vystoupení kejklířů 
nebo ukázky starých řemesel. Na své si přijdou také děti. 
Poznačte si do kalendáře - zábava pro celou rodinu!  



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!  
„Vážení spoluobčané, Policie České republiky varuje před různými podvodníky a 
zloději, kteří projíždějí obcemi našeho regionu. Snaží se zejména zneužít důvěřivosti 
a ochoty starších občanů. Pod různými výmluvami se dostanou do domu a to je pro ně 
velká příležitost ke krádeži. Dokazují to dva případy z ledna letošního roku. Falešní 
plynaři kontaktovali starší ženy ve Znojmě a v Božicích. Pod záminkou kontroly plynu 
pak obě důvěřivé ženy přímo v jejich bytech okradli. V souvislosti s těmito případy 
upozorňujeme občany, aby nedávali těmto podvodníkům a zlodějům šanci. Nezvěte 
nikoho cizího dovnitř a zavřete před nimi dveře.  
Technici, kteří mají oprávnění ke kontrole plynárenských zařízení, se vždy předem 
nahlásí. Telefonicky nebo písemně kontaktují majitele několik dnů předem a na místě 
samotném se prokáží průkazkou s fotografií. Občané mají také možnost zatelefonovat 
na zákaznickou linku 800 11 33 55 (číslo je uvedeno na zadní straně průkazu) a ověřit 
si věrohodnost technika a důvod jeho návštěvy.  
Jestliže Vás bez oznámení předem navštíví podomní prodejce energií, máte právo se 
s ním nebavit. Rozhodně nepodepisujte žádné dokumenty pod nátlakem. Nechte si 
čas na prostudování a zvážení případné změny dodavatele energií. Nenechte prodejce 
fotit ani plynoměr, ani elektroměr. Pokud je ve vaší obci zákaz podomního prodeje, 
ihned volejte linku 158. Osoba, která tento zákaz nerespektuje, se dopouští 
protiprávního jednání. Nedávejte těmto lidem šanci.“  

 

 

Hasičský ples 
Jako už tradičně, 
začíná rok pro 
bohutické dobrovolné 
hasiče přípravami na 
ples. Ten letošní se 
konal 20. ledna. Po 
zahajovacím sóle 
uniformovaných hasičů 
a hasiček, nám své 
taneční umění 
představili žáci ze 
Základní školy v 
Olbramovicích. K tanci a poslechu nám protentokrát hrála hudební skupina Prorock 2 
z blanenska. Podle mého názoru to byla změna k lepšímu, i když ortodoxní zastánci 
stylu „tři na tři“, si v rytmu dechovky bohužel příliš nezatančili. I tak ale doufám, že se 

příchozí dobře bavili a že i štastné 
výherce potěšily výhry z naší bohaté 
tomboly.  
Za to, že ten letošní ples zdárně 
proběhl, musím poděkovat všem, kteří 
se podíleli na jeho přípravě a také 
všem, kteří nám svými dary přispěli do 
tomboly 

Za výbor SDH Bohutice Josef Žák 

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST 



Český zahrádkářský svaz ZO Bohutice zve všechny členy a hosty na Výroční 
členskou schůzi, která se koná dne 25. února ve 14 hodin v Pohostinství U zámku. 
Účast členů nutná. S sebou si vezměte členské průkazy ke kontrole či případné 
výměně. Občerstvení zajištěno 
 

FC Bohutice zve členy a příznivce na Výroční členskou schůzi, která se koná 4. 

března 2018 v Pohostinství U Cóla. Začátek schůze je v 10 hodin. 

 

Plesová sezóna 

Se začátkem nového roku přichází do naší vesnice plesová sezóna, kterou 
tradičně již několikátým rokem zahajuje lednový hasičský ples. Nezapomíná se ani na 
ty nejmenší, pro které se každoročně pořádá dětský maškarní ples konaný v únoru, na 
který se mohou těšit nejen děti, ale taktéž rodiče. Posledním plesem, který v našem 
případě ukončuje plesovou sezónu, je fotbalistický ples, neboli maškarní ples pro 
dospělé – všem dospělým je dána možnost vrátit se do dětských let a užít si anonymní 
„řádění“ v maskách. Všechny tyto plesy jsou již tradicí v naší vesnici a konají se zde 
od nepaměti. Oživují vesnický život a vnášejí do Bohutic kulturního ducha. Troufám si 
říct, že bez těchto plesů by v naší vesnici bylo prázdno. Řada z nás si však ani 
neuvědomuje, co pořádání plesů obnáší. Vyžaduje to nejen obětovaný čas pořadatelů, 
jejich přátel a kamarádu při chystání plesu, ale taktéž je ples sám o sobě poměrně 
finančně náročný. Částky od sponzorů nejsou natolik vysoké, aby celý ples 
financovaly. Stejně tak se ani nevybere tolik na vstupném, jelikož se pořadatelé snaží 
udržet rozumnou výši ceny vstupného a taktéž návštěvnost v posledních letech není 
příliš vysoká.  

Pořadatelé však chtějí nabídnout návštěvníkům bohatou tombolu, ze které 
budou mít radost. Vybírají kapelu, která umí hrát nejen moderní písničky, ale taktéž 
dechovky, aby si na své přišla jak mladší, tak starší generace. Pro vaši představu – 
cena lepší kapely za jednu noc začíná na 15 000 Kč a ani zdaleka to není jediný výdaj. 
Všechno stojí peníze a bohužel nic není zadarmo. I z toho důvodu jsou pořadatelé 
velmi vděčni, když jim při pozvání na ples přispějete peněžní částkou v jakékoliv výši. 
Mějte na paměti, že to neděláte jen pro ně, nýbrž i pro vás samotné. Vezměte v potaz, 
co všechno uspořádání plesů obnáší, jak náročné to je a jak se asi musí cítit ti, kteří si 
břemeno uspořádání plesu vzali na sebe, když pak slyší slova typu „achjo, už jdou 
zase žebrat“.  Taková slova opravdu zamrzí. Proto bych vás všechny chtěl tímto 
poprosit, abyste při dalších plesech tohle všechno zohlednili. Cílem tohoto článku je 
vám poskytnout pár vět k zamyšlení, nikoliv vás k čemukoliv nutit.  

Na závěr bych pak chtěl poděkovat všem, kteří se pravidelně podílejí na 
organizaci plesu, kteří pomáhají při jejich chystání a všem těm, kteří svým peněžním 
příspěvkem pomáhají k tomu, aby se u nás i nadále plesy konaly, protože je to tradice, 
bez které by to už v Bohuticích nebylo ono. 

                                                                        Novosad Josef ml. 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vlasta Nováková  90 let 
Zdeňka Svobodová  96 let 



Znojemský deník ze dne 2. 2. 2018 - Jak jsme žili v Československu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


