
                  

 

Číslo 8                      srpen/září  2018 

 

 

Výměna oken jižního křídla zámku 

Z Ministerstva kultury jsme v červenci dostali informaci o poskytnutí příspěvku na obnovu 

nemovité kulturní památky zámku ve výši 160 tis. Kč. Žádost o dotaci jsme podávali do 

programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

Tyto finance jsou určeny na výměnu osmi oken jižního křídla zámku.  Předpokládaná celková 

cena díla je 230 tis Kč. 

 

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí 

Starostka obce Bohutice podle § 29 zák.č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů oznamuje:                                  

 

1. Volby do Zastupitelstva obce Bohutice se uskuteční 
dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Bohutice ve volebním okrsku č. 1 je 
volební místnost Zámecká kaple, Bohutice č.p. 8 

 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 

  
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva obce 

Bohutice hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Zastupitelstev obcí volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.  
 

Hnědé turistické značení 

Od srpna pomáhá turistům s navigací do naší obce na kulturní 
památku Expozice křížové cesty nové značení, hnědé infotabule 
umístěné u hlavních příjezdových silnic v okolí. 
 

Upozornění – podomní prodej zboží a služeb 

Připomínáme, že je v obci zakázán podomní prodej zboží a 
služeb.  
Zákaz podomního prodeje směřuje k ochraně soukromí a práv 
občanů před nekalými praktikami, případně podvodným jednáním 

některých osob.  
Od počátku června 2016 platí v obci Bohutice zákaz podomního prodeje dle nařízení 

Obce Bohutice č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád. Uvedený právní předpis stanoví 
podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb na území města a současně zakazuje 
podomní prodej jako jednu z forem prodeje zboží a poskytování služeb (např. dodávky 
energií). Podle tohoto právního předpisu se podomním prodejem rozumí nabídka a prodej 
zboží a služeb formou pochůzky v objektech určených k bydlení bez předchozí objednávky 

 

 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 



prodejce či občana. Zákaz podomního prodeje směřuje k ochraně soukromí a práv občanů 
před nekalými praktikami, případně podvodným jednáním některých osob. Za porušení zákazu 
podomního prodeje hrozí prodejci - fyzické osobě pokuta. 

S ohledem na zákaz podomního prodeje je na každou takovou osobu nutno nahlížet 
jako na osobu podezřelou z porušování právního předpisu obce.  V těchto případech je třeba 
občanům doporučit, aby byli obezřetní, nepouštěli prodejce do domu, nic 
nepodepisovali a   věc oznámili Obecnímu úřadu Bohutice,  který je příslušný dohlížet 
na dodržování zákazu podomního prodeje, prověřovat došlá oznámení v této věci a 
ukládat sankce za porušení zákazu podomního prodeje.  Na místo lze přivolat také hlídku 
policie ČR, která je oprávněna provést úkony k ověření totožnosti podezřelé osoby a 
k objasnění věci.  

Pro oznámení o podezření z porušování zákazu podomního prodeje lze využít 
následující kontakty:  
Obecní úřad Bohutice tel. č. 515 336 315, tel. č. 724 183 293 v pracovní dny (pondělí a 
středa od 8:00 hodin do 18:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 hodin do 14:00 hodin a pátek od 
8:00 hodin do 13:00 hodin).  
Policie ČR, obvodní oddělení Moravský Krumlov tel. č. 974 641 650 
 

Upozornění pro občany 

Policie české republiky informuje a upozorňuje občany, že v těchto dnech přijali několik 
oznámení o krádežích v rodinných domech na vesnicích v našem regionu.  

Všechny probíhají podle stejného scénáře. Do obce přijede plně obsazené osobní vozidlo. 
Skupina troufalých zlodějů pak zkouší brát za kliky domů a drze vchází dovnitř. Jestliže jsou 
přistiženi domácími, pohotově se vymlouvají. Pokud mají alespoň chvíli k hledání, většinou se 
jim podaří zkušeně najít peníze nebo šperky. Se svým úlovkem míří k autu, kde na ně čeká 
řidič a ze vsi mizí. Varujeme tímto občany a nabádáme je k větší obezřetnosti. Nenechávejte 
klíče od domu ukryté pod rohožkami, na parapetech, nebo v květináči. Tyto úkryty většinou 
skupinka zkušených zlodějů rychle odhalí. Pokud jste doma, vchodové dveře i vstupní vrata 
do dvorů a průjezdů zamykejte. Zároveň občany žádáme o spolupráci. Jestliže se v obci objeví 
podezřelé vozidlo nebo vás tyto osoby dokonce navštíví, ihned volejte linku 158. Okamžitě na 
místo vyšleme nejbližší volnou hlídku a ta vše prověří. Poznačte si registrační značku vozu a 
snažte si zapamatovat podobu a zajímavosti k popisu osob.  

Žádná policie na světě se neobejde bez spolupráce všímavých a ochotných osob, kterým není 
protiprávní jednání jiných spoluobčanů lhostejné. 

Policie ČR 

 

Škola se blíží 

    V pondělí 2. srpna se sešli po zasloužené dovolené všichni pedagogové.  Začaly velké 
přípravy na nový školní rok. V letošním školním roce bude ve škole 17 dětí a ve školce 22 dětí. 
Paní učitelky a paní vychovatelky zůstávají stejné.   
    Do školy byla zakoupena knihovna. Všechny knihy budou umístěny v jedné třídě a z této 
třídy se stane po zakoupení sedacích souprav pohodlná čtenářská dílna a pohodlné místo pro 
učení. V mateřské škole jsme vyměnili staré oprýskané skříně za nové, bílé.  Jídelna mateřské 
školy se rozzářila novými tapetami s motýlky. 
    Pro děti ze školy i školky se snažíme zajistit co nejkvalitnější výuku, která bude obohacena 
novými a moderními metodami učení. Naším přáním je, aby se ve škole a školce všem dětem 
líbilo a aby se do školy a školky těšily. 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



   Nový školní rok 2018-2019 bude slavnostně zahájen 3. 
září. Všichni školáci se sejdou v 8 hodin ve škole, kde 
především přivítáme naše nové prvňáčky. Provoz mateřské 
školky bude zahájen v 7 hodin ráno.                                 
                                                                                              
Mgr. Eva Petržilková 
 
 
Přidáváme několik fotografií ze školy v přírodě, kde se 
dětem moc líbilo. 

 

 

 

  
Lurdská jeskyně – 90 let 

Myšlenka mariánských poutí měla svůj počátek za panství jezuitů v 18. století, kdy 

v Bohuticích směřovali jako odpočinkovou zastávku procesí z Brna. 

Na tuto tradici navázal farář P. Antonín Prášek, který ve zdejší farnosti nastoupil v r. 1923. 

Jako horlivý poutník lurdský a jeruzalémský chtěl uctít 70. výročí zjevení Panny Marie 

v Lurdech vybudováním jubilejní jeskyně v Bohuticích s mariánskou sochou dovezenou 

z Lyonu a oltářem z kararského mramoru. Vhodné místo získal od majitelky velkostatku Anny 

Seydlové v akátovém skalnatém svahu u cesty na hřbitov. Za 4 roky bylo dílo připomínající 

Lurdy za podpory církevních institucí vysvěceno 22.7.1928. Ročně se zde konaly 4 poutě 

k mariánským svátkům. Lidé přicházeli z blízkého i vzdálenějšího okolí v procesích i ze 

Znojemska a Hustopečska (Přibice), autobusy ze Slovácka  a zvláštními vlaky z Brna, které 

zajišťovala jednota Orel a mariánská sdružení. Tisícové průvody vycházely z kostela s prapory 

za zpěvu písní, od r. 1944-1945 s dechovkou nově zorganizovanou p. Jelínkem. Vzhledem 

k velkému počtu se někdy sloužily i 4 mše svaté. 

Po pobožnostech sedávali pod jeskyní a osvěžovali se vodou čerpanou z velké dřevěné 

pumpy pod svahem (nyní se voda vytlačuje na zalévání do nádrží u hřbitova). Pro pěší 

poutníky zřídil P. Prášek noclehárnu v domě naproti kostelu, pak ještě další i s jídelnou. Nocleh 

podle potřeby poskytovaly i katolické rodiny. V zahradě domu naproti kostelu (nyní Nováčkovi) 

vybudoval obrazárnu světových poutních míst.  

 

 Z PERA PAMĚTNÍKŮ… 
  



V roce 1935-1936 nechal P. Prášek zhotovit u kutnohorského sochaře Beka 53 soch pro 14 

kapliček křížové cesty v plánovaném Svatováclavském parku, k jehož realizaci zakoupil 2 ha 

polí mezi železniční tratí a hřbitovem. Válka stavební činnosti zabrzdila, ale poutě pokračovaly 

i po válce. Sochy byly poskládány v koutech kostela a hřbitovní kaple.  

V roce 1959 zemřel farář P. Antonín Prášek a bohutická farnost byla přičleněna k Miroslavi. 

Správce miroslavské farnosti P. Jindřich Petrucha věnoval hodně energie opravě našeho 

kostela. (Nejzávažnější bylo stažení pukající klenby chrámu ocelovými lany). Zednické a 

malířské práce napravily to, co bylo od r. 1908 poškozeno.  

Když byla naše obec přifařena do Olbramovic (farář P. Jan Fiala), pokračovalo se v dalších 

opravách v příznivějších politických i ekonomických podmínkách. Střecha na kostele i věž 

potřebovaly výměnu krytiny v některých dřevěných částí. Věž se musela k opravě sundat. 

Opravovalo se vše, co bylo potřeba i na hřbitově a na hřbitovní kapli. Množství prací není 

možné zde zachytit. 

Peníze se získaly prodejem fary a farské zahrady, ze stavebních fondů na kulturní památky. 

Na opravy přispívali i obyvatelé obce – farníci i spoluobčané. Někteří nejmenovaní přispěli i 

vyššími částkami.  

Lurdská jeskyně byla renovována, prostor před ní byl vyrovnán, vydlážděn a doplněn 

lavičkami. Na příchodu je umístěna busta zakladatele P. Antonína Práška s třemi toskánskými 

sloupy. V roce 2008 při jubilejních oslavách zde kázalo 8 kněží a celou mši svatou celebroval 

opat Kosík z Nové Říše, kde byly uloženy sochy křížové cesty. Bohutické obecní zastupitelstvo 

vyvinulo náležitou iniciativu k jejich návratu, získání financí na opravy a umístění v zámku jako 

pamětihodnost obce. 

Na zde stručně jmenovaných pracích se podíleli občané, a to nejen farníci. Na jejich 

organizování se mimo jiné zasloužila paní Blažena Nedomová a Pavel Štefka. Všem patří 

poděkování za to množství práce v uplynulých 40 letech, neboť tím přispěli k pěkné úrovni 

památek naší obce. 

 

Použito: Michael Vaňáček: Bohutice 
 Blažena Nedomová: Kostel. Poutní místo Lurdská jeskyně. 
 Zpráva paní Blaženy Nedomové o opravách kostela a Lurdské jeskyně 
 

Pro Bohutický zpravodaj: Mgr. František Maša 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Ludmila Stáňová 

Vladimír Bartoš 

František Maša 

Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví! 

Z důvodu nového nařízení na ochranu osobních údajů neuvádíme věk oslavenců. 

 



 

 

Znojemské pivo IV. třída skupina B 

Oznámení 
 
Vážení fanoušci, klub  pozastavuje svoji činnost z důvodu nedostatku hráčů. Tento, doufám 
dočasný problém, jsme se snažili vyřešit spojením s klubem TJ Sokol Olbramovice.  

Novosad  
 

Odehrané zápasy: 
 

Sobota 18. 8. 2018 16:30  Olbramovice-Bohutice B - Prosiměřice B 2:1 (2:1)  

 

Následující zápasy: 
 
Čtvrtek 30. 8. 2018 16:30  Trstěnice - Olbramovice-Bohutice B   hřiště Trstěnice 
Sobota 1. 9. 2018 16:30  Olbramovice-Bohutice B - Rybníky   hřiště Bohutice 
Neděle 9. 9. 2018 10:15  Branišovice - Olbramovice-Bohutice B  hřiště Branišovice 
Sobota 15. 9. 2018 16:00  Olbramovice-Bohutice B - Tavíkovice  hřiště Bohutice 
Neděle 23. 9. 2018 10:15  Petrovice - Olbramovice-Bohutice B  hřiště Petrovice 
Sobota 29. 9. 2018 15:00  Olbramovice-Bohutice B - Dobřínsko  hřiště Bohutice 

 

 FC Bohutice 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/408f823f-a239-4716-950a-cd29fefd8b76


 


