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 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Stavba přivaděče pitné vody
Začátkem února se práce na stavbě nového vodovodního přivaděče do Miroslavských Knínic
přiblížily k naší obci. Prozatím probíhají u vodojemu (v části obce Jelendy) a na polní cestě.
Dále se stavba přesune do polí a přibližně v červnu budou práce opět pokračovat v naší obci.
Od polní cesty od vodojemu bude vodovod uložen v levé části komunikace. U domu č.p. 179
dojde k překopu a vodovod přejde na pravou stranu silnice, ve směru k nádraží. V místě
křižovatky nad nádražím dojde k překopu silnice a vodovod bude uložen po levé straně
komunikace. Stavba bude pokračovat směrem do sadu a dále většinou po polních cestách do
Mir. Knínic. Budoucí trasa vodovodu je vyznačena oranžovou barvou na komunikaci.
Stavba se řeší již několik let. V době, kdy se nechával opravovat povrch komunikace do
Jelendů jsme o budoucí stavbě věděli, ale termín zahájení stavby nebyl znám. Cesta od
nádraží byla v havarijním stavu, proto se oprava silnice provedla i za cenu, že bude budoucí
stavbou zasažena. Investorem akce není Obec Bohutice, ale Vodárenská společnost.
V polovině února byl z provozu odstaven vodojem v Jelendech. Naše obec je v současné době
zásobena pitnou vodou přímo z čerpací stanice na Samotě.
V blízké době bude stávající vodojem zbourán. Na stejném místě bude postaven nový s větší
kapacitou, který by měl být zprovozněn na konci prázdnin.
Do dokončení a zprovoznění stavby bude v obci platit zákaz zalévání a napouštění bazénů z
vodovodního řádu.
Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto omezení.
Pokud bude toto omezení dodržováno, není ohrožena dodávka pitné vody do všech
domácností.
Oprava čekárny na vlakovém nádraží
V polovině února začala Správa železnic pracovat na rekonstrukci čekárny na železniční
stanici v obci. Na budově nádraží došlo k částečné výměně oken a dveří a byla provedena
rekonstrukce osvětlení, Až do dokončení oprav a zprovoznění automatického zámku dveří
bude čekárna pro cestující uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
Úprava místní komunikace v obci Bohutice v lokalitě u zámku
Ministerstvo pro místní rozvoj nám v polovině února zaslalo informaci, že naše žádost o dotaci
na úpravu místní komunikace u zámku byla zařazena mezi doporučené akce k financování
pro rok 2020 s podmínkou ukončení realizace akce do 31. 12. 2020.
V současné době připravujeme zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Předpokládáme, že práce na rekonstrukci komunikace budou realizovány v období od června
do konce října letošního roku. O přesném termínu zahájení stavby budete včas informováni.

Rekonstrukce komunikace řeší parkovací stání, místa pro přecházení a hlavně zvýšení
bezpečnosti provozu na této komunikaci, která je vedena středem obce. Součástí stavby je
take vybudování zpomalovacího prahu a nových uličních vpustí, které odvedou dešťovou
vodu.
V místě křižovatky u trafostanice a nad vodovodem dojde k zásadní změně tvaru křižovatky.
V současné době jsou tyto křižovatky rozevřené.
Proto, aby se doprava upravila a zpomalila, budou tyto křižovatky dost zásadně zúženy. Při
rekonstrukci komunikace je hlavní důraz kladen na bezpečnost a zpomalení provozu.
Po okrajích křižovatek nové komunikace tak vznikne zelený pás. Od budovy hasičské
zbrojnice, ve směru od trafostanice budou po pravé straně komunikace vybudována podélná
parkovací stání. Ty budou u vjezdu do zámku, do vjezdu na komunikaci k mateřské škole a do
ulice Na pekárně ukončeny zelenými ostrůvky. Za vjezdem do zámku bude vybudovaný
zpomalovací práh o šířce 4m. V místě u vodovodu bude umístěno šest příčných parkovacích
stání. Parkování automobilů bude povoleno pouze na jedné straně komunikace, a to na straně
zámku.
Projektová dokumentace na úpravu komunikace je zveřejněna na webových stánkách obce
a dále do ní můžete nahlédnout v kanceláři OÚ, kde vám zodpovíme Vaše dotazy k plánu
rekonstrukce.

Nové místo sběru tříděného odpadu
Jak jsme již v předchozím vydání zpravodaje avizovali, došlo k přesunutí kontejnerů na tříděný
odpad od vodovodu pod ulicí Na pekárně na konec ulice mezi kostelem a školou.
Na tomto novém sběrném místě u zdi zámeckého parku jsou umístěny nádoby na plast, sklo
bílé a barevné, textil, bio odpad a jedlé tuky a oleje.
Udržujte prosím na všech místech určených k třídění odpadu pořádek.
Do nádoby na jedlé tuky a oleje ukládejte použitý olej pouze v pečlivě uzavřených nádobách.
Plánované investice v roce 2020
V loňském roce byla podána žádost o dotaci na stavbu chodníku podél silnice III/3965.
Žádosti o dotace ještě nebyly vyhodnoceny. Předpokládané náklady na stavbu včetně dešťové
kanalizace pod novým chodníkem jsou odhadovány na 4,5 mil Kč (předpokládaná dotace
2 mil Kč) a na rekonstrukci komunikace Na návsi jsou náklady odhadnuty na 6 mil Kč
(předpokládaná dotace 3,49 mil Kč).
Budou podávány žádosti o dotace v programech JMK, a to dotace na provoz TIC a úroky
z úvěrů.
V programech MMR byla podána žádost o dotaci na opravu povrchu hřiště (tenisové kurty).
Celkové náklady na rekonstrukci hřiště, kdy je plánován nový povrch z umělé trávy, jsou
předpokládány ve výší 800 tis. Kč. Spoluúčast obce v tomto projektu by měla činit cca 300 tis.
Kč.
Dále bude podána žádost na pořízení a výsadbu stromů v ulici Na návsi. V současné době
čekáme na schválení správců inženýrských sítí s výsadbou stromů a na předschválení druhu
zamýšlené výsadby. Je navrhována výsadba Hlohu obecného „Paulś Scarlet“.
V loňském roce jsme dále přijali rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu části hřbitovní zdi,
kdy celkové náklady na stavbu jsou předpokládány ve výši cca 200 tis. Kč. Výše schválené
dotace je 133.618 Kč. Oprava hřbitovní zdi bude realizována v tomto roce. Byla zveřejněna
výzva k podání nabídek na zhotovitele, která je zveřejněna na úředních deskách obce.
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2019 činí 8.063.185 Kč.
Počáteční stav k 1.1.2019 činil 5.979.346 Kč.
V roce 2019 bylo investováno do oprav 2.450.000 Kč, jednalo se o opravy chodníků,
komunikací, výměny dalších oken na zámku, nová el.přípojka na fotbalovém hřiště, přeložka
sloupu veřejného osvětlení ke hřišti atd.
Nájemní smlouvy na hrobová místa
Na základě dotazů občanů oznamujeme, že stávající nájemní smlouvy na hrobová místa jsou
uzavřena a zaplacena na dobu do 31.12.2020.
Od července 2020 do března 2021 budeme postupně řešit dodatky k prodloužení smluv či
případné provedení změn.
Každý nájemce bude v tomto období vyrozuměn písemně.
Nájemné na období dalších 10 let se bude hradit až po uzavření dodatku ke smlouvě, splatnost
tohoto poplatku bude do 31.10.2021.

Tříkrálová sbírka 2020
Jménem Oblastní charity Znojmo děkujeme všem, kteří přispěli do pokladniček Tříkrálové
sbírky 2020.
Celkem se v naší obci vykoledovalo 10.977 Kč. Velké poděkování patří všem koledníkům dětem ze školy a školky a p. učitelkám, kteří se ochotně podíleli na sbírce.

 ZŠ a MŠ Bohutice
Zprávy ze základní a mateřské školy
Čas letí jako bláznivý a na vánoční akce, které
se velmi povedly, si už nikdo nevzpomene. Do
nového roku jsme vstoupili pilnou prací. Blížil
se konec prvního pololetí a žáci si pilovali
známky, aby jejich vysvědčení bylo co
nejlepší. Psaly se pololetní prověrky a
zkoušelo se. Žáci poprvé za existenci této
školy získali vysvědčení psané na počítači. I
když vysvědčení psané rukou mělo svoje
kouzlo, přece jen musíme být pokrokoví a jít
s dobou. Vysvědčení měl každý takové, jaké
si zasloužil. Všechny děti
se snažily a zaslouží si pochvalu.
Začátkem ledna navštívili školáci a
předškoláci divadelní představení ve Znojmě.
Proběhla také Tříkrálová sbírka. Naši
nejmenší ze školky i školáci obcházeli vesnici
v převlecích za tři krále a vybrali plnou pokladničku. Za odměnu pak jeli do kina do Znojma.
Školáci byli v lese nakrmit zvířátka. I když lednový den připomínal spíše březen a děti místo
ve sněhu běhaly v blátě, tak na jejich tvářích byla vidět spokojenost.
V pondělí po pololetních prázdninách proběhlo ve škole školní kolo čtenářské soutěže. Každý
žák si vybral svoji oblíbenou
knihu, kterou na soutěži
představil a pak z ní kousek
přečetl.
Z mladší kategorie byla
nejlepší Ema Zelníčková a
z té starší Nela Nedomová.
Ve středu 5. února se naše
škola zúčastnila oblastní
čtenářské
soutěže
pod
název „Na křídlech knihy“
v Suchohrdlech u Miroslavi.
Soutěže se zúčastnily kromě
nás také ZŠ Suchohrdly u
Miroslavi, ZŠ Jiřice u
Miroslavi a ZŠ Vedrovice.
Kromě čtenářské soutěže
zde proběhla i soutěž ve
vybíjené a soutěž, kdy každá

škola měla připravit společnou prezentaci oblíbené knihy. Zde naše škola rozhodně nezůstala
pozadu. I když má v současné době jen 13 žáků, zatím co ostatní školy mají žáků 25 a více,
tak naši žáci obsadili přední pozice. Ve čtenářské soutěži se za první třídy na třetím místě
umístil Matyáš Nedoma, za druhé třídy byla na prvním místě Ema Zelníčková, za třetí třídy
byla na druhém místě Nela Nedomová, za čtvrté třídy byla na třetím místě Aneta Sedmerová
a za páté třídy byla nejlepší Alena Zelníčková. Ve vybíjené jsme obsadili 2. místo. No a naše
prezentace knihy Mach a Šebestová i s dramatizací byla bezkonkurenčně nejlepší. Všem moc
děkujeme.
Také ve školce se pilně pracovalo. Děti vyráběly krásné výrobky a naučily se nové básničky
a písničky.
Pomalu, ale jistě se blíží zápis předškoláku do školy. Proběhne 2. dubna. Moc se těšíme.
Eva Petržilková

 Z PERA PAMĚTNÍKŮ…

Hasičský sbor v Bohuticích
Ve 2. pol. 19. století se začal rozvíjet v Bohuticích veřejný život. Byla založena Hospodářská besídka s
„Meruňkovou horou“ v Jelendech, byla postavena silnice ke křižovatce u Našiměřic r.1883 a spojovací
silnice umožňující cestu do Olbramovic a do Moravského Krmulova v roce 1898. Nové možnosti
poskytovala také železniční trať.
U vědomí nebezpečí požárů začala na konci roku 1898 obecní rada připravovat založení hasičského
sboru. K jeho ustavení byl 4. dubna 1899 zvolen výbor s 20 přihlášenými členy. Rozhodl zakoupit starší
stříkačku, která byla zatím umístěna v hospodářské budově. K vhodnějšímu místu dopomohl majitel
statku Karel Seydl. Ten měl velký zájem získat od obce právo honitby v bohutickém katastru. Poskytl
stavební místo vedle hospody (později tělocvična a kino jednoty Orel), kde byla přistavena dole hasičská
zbrojnice s nápisem BOHU KU CTI – BLÍŽNÍMU KU POMOCI a nad ní po strmějších dřevěných
schodech přístupná kancelář obecního úřadu s možností zasedání.
Obecní výbor se do té doby scházel k jednáním ve starostově domě – u výrazné bohutické osobnosti
tohoto období, starosty Josefa Svobody z čp. 46. Ten byl dvakrát ženatý a měl 12 dětí. Ty musely být
po dobu jednání v naprostém klidu.
Jako silný německý nacionalista, zemský poslanec Karel Seydl využil některých občanů, kteří stáli proti
vedení obce, k založení spolku vojenských vysloužilců – veteránů – v německém duchu s německým
velením – v obci, kde bylo 700 českých obyvatel a 20 německých. Tato skupina se s německým
komandováním účastnila slavnostního otevření a vysvěcení budovy. Zbrojnice byla dosti prostorná, aby
mohla být zakoupena ještě jedna stříkačka.
V okolí přístavby došlo ke změnám. Potok, který vytékal z lesa, tekl celou vesnicí a za ní se v zahradách
a polích vsakoval. Karel Seydl byl iniciátorem usměrnění toku kolem přístavby, přes zahrady a kanály
mezi panskou stodolou (později přestavěnou na sokolovnu) a budovou fary k soše sv. Jana
Nepomuckého. To částečně odstranilo nesnáze s potokem v dolní části obce, kde se musela často
opravovat cesta, než došlo k vydláždění.
Vedle přístavby ještě vznikl z potoka malý rybníček, prostor doplnily okrasné stromy a této části zámku
se říkalo „Obůrka“.
Větší požár se snažili zlikvidovat hasiči v r.1939, kdy nad hřbitovem hořela hájovna (původně společné
obydlí novokřtěnců – habánů ze 16. století). Měli nedostatek vody, neboť mohli čerpat jen z asi 80 m
vzdálené studny, vykopané novokřtěnci ve skalnatém srázu, takže nebyla nic platná ani pomoc hasičů
z Moravského Krumlova. V době války likvidovali požár staré stodoly před obchodem Jednota a stodoly
Jar. Vrány čp. 38 u cesty do středu obce. Pod panskou zahradou v prostoru fotbalového hřiště stávala
po žních velká mlátička na výmlat obilí, které z polí statku dovážely koňské potahy. Vymlácená sláma

byla vyfukována na stoh, kde ji rovnaly dělnice. Od jiskry parního stroje (lidově „domfovnica“) se vznítila
sláma stohu, na jehož uhašení hasiči nestačili, a tak zachraňovali stroje a obilí. Kluci si pochutnávali na
poloupečených jablkách ze stromů za zídkou zahrady, které jim rodiče – hasiči utrhli.
V květnu 1945 po náletu sovětských letadel při přípravě útoku směr Třebíč vznikl menší, lehce
uhasitelný požár, protože byly použity tříštivé bomby nižší váhy.
Po roce 1945 byl statek jako německý majetek konfiskován (zabaven majitelům) a půda rozdělena
rolníkům a zájemcům o stavební místa. Rolníci využívali také velké stodoly v severovýchodní části
hospodářských budov. Tam vznikl požár r. 1946. U předchozích požárů byla ve dvou případech
považována za příčinu lidská zloba a nenávist, u třetího ohně slabomyslnost nedaleko bydlícího
chlapce, zde zasáhl blesk do krajní stodoly. V té měl uskladněno obilí Jaroslav Vrána, již jednou
vyhořelý, kterému byla poskytnuta možnost uskladnění obilí a slámy. Hasiči zde zasahovali, ale ukázalo
se, jak nedostatečná byla stříkačka, kterou 6 pumpujících mužů tlačilo vodu hadicí z kašny u zámku
k ohni. Velkou pozornost a zájem vzbudili hasiči z Krumlova, kteří předvedli, co dokáže motorová
stříkačka, i když šlo o stroj menší výkonnosti. To přispělo k rozhodnutí o koupi motorové stříkačky pro
bohutické hasiče.
V dalších letech šlo o menší požáry způsobené vypalováním mezí, neopatrným spalováním zbytků
dřeva po jarním ořezu stromů a vinné révy a plevele. Pohostinství obhospodařované Jednotou, přešlo
po roce 1990 do individuálního užívání a bylo částečně přes zásah hasičů poškozeno ohněm. K požáru
došlo i v hasičské zbojnici v důsledku závady na motoru.
Popřejme Sboru dobrovolných hasičů Bohutice, kde narostl počet mužů i žen, úspěšnou činnost
v přípravě pomoci tam, kde je potřeba.
Čerpáno: Michael Vaňáček Bohutice
Pro Bohutický zpravodaj 22.1.2020 zpracoval Mgr. František Maša

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zdeňka Svobodová
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Kniha o Bohuticích
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. února schválilo zpracování knihy Bohutice,
firmou F.R.Z. agency s.r.o.
Tato kniha bude vydána přímo pro obec Bohutice a zmapuje fotograficky a písemně ty
nejdůležitější události v naší obci.
Proto, abychom mohli takovou knihu vydat, bude potřeba pomoc občanů, kteří si pamatují
doby dávno minulé, ty, kteří vlastní dobové fotografie naší obce a pro ty, co mají zájem s námi
na vydání knihy spolupracovat.
Prosíme Vás, pokud máte zájem se spolupodílet na knize, přijďte prosím v pondělí 23. března
v 16:30 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu.

PUBLIKACE SLOVEM I OBRAZEM O NAŠÍ OBCI
ZAPŮJČENÍ FOTOGRAFIÍ
MÁME ZÁJEM ZEJMÉNA O STARÉ FOTOGRAFIE OBCE A OKOLÍ I O VAŠE
VZPOMÍNKY
-

-

-

-

-

ze školních let – společné ročníkové fotografie až do dnešní doby, z mateřské školy,
společné fotografie učitelských sborů, školní akce, výročí, staré fotografie školní
budovy, budovy mateřské školy, fotografie zednických prací v obci
vy dříve narození nám můžete zapůjčit vysvědčení, legitimace a jiné zajímavé
písemnosti z doby po, ale i předválečné
fotografie ze školních akcí – dětské dny, dětské karnevaly, vystoupení dětí při různých
příležitostech, polonézy, plesy, výlety, lampionové průvody, Mikulášská nadílka,
pochodová cvičení, táboření, pionýrské akce…
fotografie kulturních a sportovních akcí ze současnosti ale i z doby minulé –
masopusty, veselice, plesy, MDŽ, divadelní spolek, hudební kapely, hody, vítání
občánků, poutě, velikonoční hrkání, Svaz žen, nácvik spartakiády,
fotografie např. zlaté svatby, nebo opravdu velké svatby
nekonala se tu někdy venkovská zabíjačka? Existují fotografie?
fotografie z brigád, „akcí Z“, současných rekonstrukcí našeho místa
fotografie z činnosti spolků – Orel,Sokol, hasiči, myslivci, fotbalisti, i těch, které již
v obci ukončily činnost,
fotografie kostela a s kostelem související – svaté přijímání, biřmování, křtiny,
fotografie duchovní správy na místní faře, fotografie křížů a památníků, opravy
sakrálních staveb
fotografie související s JZD, žně, dožínky, práce na poli i v živočišné výrobě,
fotografie pracovních kolektivů případné události - slavnosti, oslavy, výročí

INFORMACE A VZPOMÍNKY
- na události, akce dávno zapomenuté
- připomeňte nám významné rodáky a další osobnosti, ve kterém čísle popisném býval
holič, kde byla mlékárna, kde mateřská škola, kde poštovní úřad, kde porodní bába,
kde hostinec
- kdo měl v obci první automobil - máte fotografii? Pověsti o našem místě atd.
 Fotografie, které nám s Vaším souhlasem zapůjčíte, poctivě vrátíme.
 Fotografie nepoškodíme, pouze na zadní straně obyčejnou tužkou poznačíme
majitele a na společném soupise bude uveden počet zapůjčených kusů.
 Věříme, že se podaří shromáždit velké množství fotografií, abychom mohli vybrat
nejlepší, nejvhodnější a nejzajímavější pro vznik nové knihy.
 Ne každá fotografie bude použitelná, z toho důvodu potřebujeme co nejvíce
materiálu. Do knihy se dostane jen malý zlomek, proto ze všech ostatních
zapůjčených fotografií uspořádáme výstavku pro veřejnost (se souhlasem
majitelů), abychom se s Vámi podělili o tu nejzajímavější část práce na této
unikátní dokumentární publikaci. Každý si jistě rád prohlížíte fotografie.
 Budete tedy mít možnost nahlédnout do vzpomínek, zdokumentovaných na
fotografickém papíře.
 Děkujeme předem všem za zapůjčení a již nyní se můžete těšit na novou krásnou
knihu o naší vesnici, knihu, ve které se většina z vás spolu s rodiči a dětmi najde,
a ve které budou rády listovat i budoucí generace.

