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Plánované dotace a investice v roce 2019 

V programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností (ORP) Moravský Krumlov se chystáme podat žádost na výměnu dalších 

osmi oken na budově zámku. Tentokrát se jedná o 6 oken v prvním patře směrem do 

zámeckého parku a o dvě okna směrem k DPS. V tomto týdnu byla vybrána firma 

Dřevos Cetkovice, která realizaci výměny oken provede v případě, že budeme 

v podání žádosti úspěšní. Celkové náklady na tuto akci činí 233.182 Kč.  

V rámci dotačních programů Podpora rozvoje venkova Jihomoravského budeme také 

v letošním roce žádat o příspěvek na úhradu úroků z úvěru, souvisejícího se stavbou 

kanalizace. Předpokládaný úrok pro letošní rok je ve výši 72.446,77 Kč. Výše 

příspěvku dotace je 50% 

Další podanou žádostí bude příspěvek na mzdové náklady související s provozem 

Turistického informačního centra. V programu Podpora zkvalitnění služeb turistických 

informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019. Předpokládaná částka 

příspěvku kraje je 50.000 Kč. 

U Státního zemědělského intervenčního fondu v programu Údržba a obnova kulturních 

a venkovských prvků jsme podali žádost na opravu hřbitovní zdi. Jedná se o zeď v levé 

části hřbitova, která je již v dezolátním stavu. Náklady na výstavbu nové zdi jsou 

odhadnuty na 200.000 Kč. Výše dotace by mohla být přiznána ve výši 70% 

uznatelných nákladů. 

Největší chystanou investicí pro letošní rok je rekonstrukce místní komunikace Na 

návsi (komunikace u zámku). Většina důležitých podkladů, jako je pasport místních 

komunikací a projektová dokumentace jsou vypracovány, zbývá žádost o stavební 

povolení a samotné podání žádosti, které musíme stihnout do konce února. Tuto dotaci 

vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Podpora obnovy místních 

komunikací, kdy příspěvek na rekonstrukci komunikace může dosáhnout 70% 

uznatelných nákladů. Celkové uznatelné náklady dotace na tuto rekonstrukci jsou 

vyčísleny částkou 5.000.000 Kč. Celkové rozpočtové náklady na stavbu činí 5.800.000 

Kč. 

S touto stavební akci je také spojen odkup pozemků, které zastupitelstvo řešilo na 

zasedání začátkem ledna. Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že 

některé pozemky, na kterých leží jak samotná komunikace, tak přilehlý chodník nejsou 

v majetku obce. Podmínkou dotace je nutnost vlastnit pozemky, na kterých bude 

stavba probíhat. Proto jsme nechali zmíněné pozemky geodeticky vyměřit, parcely 

rozdělit a v současné chvíli řešíme odkup takto dotčených parcel. U většiny majitelů 

jsme se dočkali kladného a rozumného postoje k této situaci a většina vlastníků dala 

souhlas s prodejem těchto pozemků.  

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



O finanční příspěvek na rekonstrukci komunikace budeme žádat i Jihomoravský kraj 

v programu Obnova místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací z 

MMR v roce 2019. 

V současné době jednáme se Základní organizací Českým svazem včelařů 

Miroslavské Knínice o možnosti výsadby ovocných dřevin na pozemku ve vlastnictví 

obce. Jednalo by se o výsadbu 80 ks ovocných stromů (meruněk, jabloní a slivoní) 

kolem polní cesty od spodní části hřiště až na Samoty. Tato výsadba by byla 

uskutečněna za předpokladu, že bude organizace včelařů úspěšná při vyhodnocení 

dotace a to v programu Podpora včelařství v Jihomoravském kraji v dotačním titulu 

Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin a podpora zařízení pro získávání 

vosku. 

Jen pro kompletnost dotací uvádíme, že koncem roku 2018 byla podaná žádost o 

finanční příspěvek na rekonstrukci chodníku Na návsi a dotace na stavbu nového 

chodníku podél silnice od transformátoru po řadovku. Tyto dotace jsou prozatím 

v procesu hodnocení. 

Na jaře letošního roku budeme dále investovat částku 500.000 Kč na opravu chodníku 

na návsi. Jedná se o spolufinancování obce na výstavbu nového chodníku ze zámkové 

dlažby po opravě vodovodního řádu. Dalších cca 500.000 Kč použijeme jako 

spolufinancování na opravu komunikace v celé šíři po opravě vodovodu od stodoly u 

prodejny Jednota po železniční viadukt směrem ke hřbitovu. 

**** 

Závěrem bych ráda zhodnotila práci a stav hospodaření za předchozí období 

V roce 2016 jsme získali dotace ve výši 441.500 Kč. Jednalo se o dotace na 
pracovníky VPP, na údržbu chráněného území Michálek a na pořízení sekacího 
traktoru s košem. 

K 31. 12. 2016 byla na účtech obce částka 3.630.000 Kč 
 

V roce 2017 jsme získali dotace v celkové výši 678.500 Kč. Jednalo se o dotace na 
VPP pracovníky, na údržbu CHKÚ Michálek, na výtah do DPS, na okna do MŠ a dotaci 
na nový nábytek do knihovny. 
Dále jsme investovali z rozpočtu obce částku 1.867.000 Kč, a to do oprav místních 
komunikací částku 1.617.000 Kč a dalších 250.000 Kč jako spoluúčast na pořízení 
výtahu. 

K 31. 12. 2017 bylo na účtech obce částka 3.870.000 Kč 
 

V roce 2018 jsme získali dotace na pracovníky VPP, na údržbu CHKÚ Michálek, dotaci 
na provoz Turistického informačního centra, na úhradu úroků z úvěru, opravu pomníku 
u kostela, na okna na budově zámku a na rekonstrukci veřejného osvětlení v celkové 
výši 1.499.600 Kč. Investice do spoluúčasti na rekonstrukci osvětlení, opravu pomníku 
a na výměnu oken byla v roce 2018 ve výši 1.150.000 Kč. 

K 31. 12. 2018 má obec na účtech částku 5.980.000 Kč. 
 

Dále je nutné k těmto investicím připočítat částku 1.200.000 Kč ročně, která připadá 

na splátku úvěru, použitého na vybudování splaškové kanalizace v obci. 

 



Nové zemní elektrické vedení na hřiště 

V polovině ledna tohoto roku začala stavba nového zemního kabelového vedení od 

domu č. p. 79 (u sv. Jana) směrem k fotbalovému hřišti, a to z důvodu již 

nevyhovujícího stavu sloupů elektrického vedení. Na cestě u hřiště byla vybudována 

nová přípojková skříň, a z tohoto místa byla na náklady obce zbudována přípojka 

elektrické energie k budově fotbalových kabin, dále došlo k přesunutí sloupu veřejného 

osvětlení na cestě ke hřišti. Stávající dřevěné sloupy budou v nejbližší době 

odstraněny. Náklady obce na tuto stavbu budou ve výši cca 40.000 Kč. 

Označení domů číslem popisným 

Žádáme majitele domů, aby si viditelně označili svoje nemovitosti popisným číslem. 

Předejdete tak možným komplikacím s doručováním poštovních zásilek. Děkujeme! 

Vítání občánků 

V neděli 10.2. se na zámku konalo slavnostní uvítání nových občánků do života naší 
obce.  
Uvítáni byli Meda Nedomová, Laura Holoubková, Tomáš Zedníček, Jakub Čížek a 
Kristyán Koudela. Rodiče se v upomínku na tento den zapsali do pamětní knihy a 
převzali dárek pro děti.  
Všem zúčastněným zpříjemnily tuto 
sváteční chvíli děti ze Základní školy svým 
vystoupením.  
Našim nejmenším přejeme spokojené 

dětství, zdraví a šťastnou budoucnost. 

Ceny vodného a stočného pro rok 

2019 

Provozovatelem vodovodu a kanalizace v 
naší obci Bohutice je  VAK Znojemsko. 
Ceny vodného a stočného pro rok 2019:  
vodné = 51,05 Kč/m3, stočné = 42,18 
Kč/m3 ( ceny jsou uvedeny včetně DPH) 
 

Tříkrálová sbírka 2019 

Jménem Oblastní charity Znojmo 

děkujeme všem, kteří přispěli do 

pokladniček Tříkrálové sbírky 2019. 

Celkem se v naší obci vykoledovalo 7.261 

Kč. Velké poděkování patří všem 

koledníkům - dětem ze školy a školky a p. 

učitelkám, kteří se ochotně podíleli na 

sbírce. 

 



 

Co nového ve škole 

Do roku 2019 jsme ve škole vstoupili prací. Blížilo se pololetí a všichni jsme pilně 
pracovali. Všechny děti dostaly zasloužené vysvědčení. Ani jeden žák se nemusí za 
vysvědčení stydět.  
Kromě učení jsme podnikli s dětmi ze školky společnou vycházku do lesa. Malí 
školkáčci byli hrdi, že mohou jít ruku v ruce se školáky. Vůbec jim nevadilo mrazivé 
počasí. Všem zářil úsměv ve tváři. Po vycházce paní učitelky všem dětem uvařily čaj.  
Téměř v celé republice padal sníh, jenom v Bohuticích to vypadalo, že se sněhu děti 
nedočkají. Naštěstí se nám sněhová kalamita nevyhnula a i naše děti si užily 
sněhových radovánek. Paní učitelky ihned na sníh kreativně zareagovaly a s dětmi 
chodily celý týden bobovat a sáňkovat. Děti z města by jim jistě záviděly.  
Také jsme jeli na divadelní představení Pyšná princezna do Znojma. 
V únoru nás čeká hned několik akcí. Ihned v úterý po jarních prázdninách pojedeme 
na další divadelní představení. 
 Ve středu 20.2. v 15:30 hodin  proběhne ve škole soutěž o bohutického čtenáře. Pět 
nejlepších postoupí do okrskového kola v ZŠ Suchohrdly u Miroslavi. 
 Hned následující týden bude školní kolo recitační soutěže. Zde se představí s 
básničkou i děti ze školky. Ti nejlepší postoupí do recitační soutěže v Miroslavi. 
Ve školce na děti čeká karneval. 
Všechny akce jsou přístupné veřejnosti. Všichni jste srdečně zváni podívat se do naší 
malebné školy i školky. Ve škole i školce to prostě žije.  
Na závěr mám ještě jednu malou připomínku. Všem moc děkujeme, že nám vozíte 
starý papír. Moc Vás ale prosíme, noste nám papír svázaný a rozdělený na časopisy, 
noviny a karton.  
                              Eva Petržilková 
 

 
 
 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



  
Školství 1918-1945 

Po vzniku Československa docházeli starší žáci a žákyně do měšťanské školy v Miroslavi, kde 

byla nejpočetnější česká menšina. V té době začala obec Olbramovice usilovat o zřízení české 

měšťanky. Počítalo se s českými obcemi v okolí, protože v r.1921 se v Olbramovicích, 

Želovicích, Babicích a Lidměřicích (dnes městys Olbramovice) hlásilo k české národnosti 109 

obyvatel, k německé 997. 

V r.1925-26 bylo úřady schváleno zřízení české měšťanky. Německá obecní rada nechtěla 

uvolnit učebnu. Ale ve školním roce 1926 se učilo ve dvou učebnách s účastí 87 dětí, nejvíce 

z Bohutic (40), Zábrdovic (7) a Vedrovic (16). Místnosti školy (u kostela) nepostačovaly, proto 

se vyučovalo v selském stavení v Želovicích. Přes odpor německých zemědělců se podařilo 

vykoupit parcely na stavbu nové školy (pod hrozbou, že nebude povolena stavba silnice do 

Kubšic). V roce 1931 se začalo stavět a slavnostní otevření za účasti tisícovky lidí se konalo 

11. června 1933.  

To vyvolávalo v obci vlivem silné Henleinovy strany protičeské nálady. Bohutičtí žáci byli 

napadáni německými při cestě vesnicí po skončeném vyučování. Proto se spojovali 

s vedrovickými, kteří za vesnicí přešli na svou polní cestu. Autobusy nejezdily. Od sokolovny 

se chodilo kolem sochy sv. Jana pěšinou a polní cestou přes silnici krátkou polní cestou 

k božím mukám. To skončilo v říjnu 1938 po zabrání Sudet německou armádou. 

Před válkou mateřská škola v obci nebyla, ale pro posílení české menšiny byla zřízena 

v Našiměřicích, kde bylo pouze 28 českých občanů. Do malého domku jsme denně docházeli 

pěšky. Sraz jsme měli u studny (nyní Uzlovi). Tam se ráno houfu dětí ujala učitelka, která nás 

zavedla do Našiměřic a odpoledne zpět. Byla to úleva pro matky, které tehdy v zemědělství 

pracovaly od rána do večera. Mateřská škola tam však byla jen krátkou dobu a pak předškoláci 

chodili do Olbramovic, kam je ochotně vodily starší žákyně z měšťanky. 

Do měšťanky ve Vémyslicích jezdili chlapci na kolech, děvčata navštěvovala bohutickou 

obecnou školu. Několik žáků jezdilo vlakem do Dolních Kounic. Školy nazývané „hlavní“ byly 

přeplněny, a tak se skládaly přijímací zkoušky.  

Ke změně došlo ve vedení bohutické školy. Při říjnovém obsazování Olbramovic přijelo 

nákladní auto s vojáky i do Bohutic. Řídící učitel p.Jirda se domníval, že budeme patřit 

k Německu (což se nestalo), večer sbalil s manželkou kufry a přes les odešel do Lesonic. 

Učitelé přemluvili p. Helenu Adamcovou, aby přijala nabízené místo ředitelky a oni by dál 

zůstali na škole a nemuseli nikomu uvolňovat místo. Helena Adamcová zde působila až do 

důchodu. Po dobu války zde působil František Janoušek jako dobrý klavírista a houslista, 

organizoval pěvecké shromáždění a volejbalové zápasy.  

Vystřídali se zde z okolních obcí učitelé p. Tálský, p.Kábela, p. J.Sobotka. Děvčaty byla 

oblíbená uč. Vávrová z Vedrovic, která k nám docházela polní cestou pod Leskounem, aby se 

vyhnula německým kontrolám na křižovatkách. Děvčata jí chodila naproti a těšila se na ruční 

práce, které vyučovala.  

Aby bohutičtí žáci nezapomněli na Olbramovice, vypravil se k nám oddíl Hitlerjugend, který 

s troubením a bubnováním prošel kolem školy.  

Pro české žáky se olbramovická škola otevřela 19.května 1945, protože nebyla válečnými 

událostmi vážně poškozena. Vyučovalo se do poloviny července, kdy jsme dostali česká 

vysvědčení a ředitel Karel Plaček nás poslal domů, abychom pomohli při žních. 

 

 Z PERA PAMĚTNÍKŮ… 
  



Na bohutické škole došlo ke změnám v učitelském sboru, protože muži odešli do pohraničních 

škol. Nově nastoupil jako učitel p. František Čepera (čp.162) s velkým elánem a zaujetím pro 

učitelskou činnost. Těžká choroba (TBC) ho však přemohla. Protože bylo potřeba školu 

desinfikovat a zabránit nákaze dětí, přestěhovaly se třídy do zámku a učebny byly důkladně 

vyčištěny. 

Z bytu předposlední majitelky zámku Anny Seydlové byla zřízena mateřská škola. 

Čerpáno: Ing. František Růžička – Přítomností a minulostí obcí Branišovice, Kubšice, 

Olbramovice. Poděkování Vlastě Novákové za spolupráci. 

Mgr. František Maša 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Zdeňka Svobodová   97 let 
Vlasta Nováková   91 let 
Štefánie Vavřínová   75 let 
Marta Nováková   75 let 

  
Věra Kalinová    75 let 
Květuše Mrázková   80 let 
Jaroslava Hyklová   70 let 

 

 


