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 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce chodníku Na návsi
V letošním roce jsme byli úspěšní v podání žádosti o finanční příspěvek na rekonstrukci
chodníku Na návsi, kterou jsme podávali prostřednictvím MAS Znojemské vinařství. Jedná se
o evropskou dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Bezpečná doprava. Byla nám
schválena dotace ve výši 95% celkových způsobilých výdajů na stavbu. Na 15. řádném
zasedání vybralo zastupitelstvo obce ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu firmu
Inženýrské stavby Neumann s.r.o. Znojmo, s nabídkovou cenou za dílo ve výši 886.837 Kč
včetně DPH. Práce na stavbě budou započaty začátkem měsíce října tohoto roku.
Z důvodu stavby budou v této ulici odstraněny všechny stromy, které jsou v těsné blízkosti
stavby vzhledem k hrozbě porušení kořenů a následného pádu. Po dokončení stavebních
úprav budou vysázeny nové stromy. Zvažujeme výsadbu nižších listnatých stromů s kulatou
korunou po celé délce chodníku.

Oprava povrchu komunikace Za cihelnou
V nejbližší době dojde k opravě komunikace Za cihelnou. Koncem srpna byly práce na opravě
komunikace již zahájeny. Vodárenskou společností byly v trase komunikace vyměněny
vodovodní uzávěry. Dále bude srovnán povrch komunikace a na tuto plochu bude položen
asfaltový povrch. Tato oprava se bude týkat úseku od kostela až po železniční trať. Od kostela
podél zámecké zdi, směrem ke školce právě probíhá oprava chodníku, kterou provádí
zaměstnanci Obecního úřadu.
Oprava této části chodníku nebyla plánovaná, ale s ohledem na úpravu komunikace a k nízké
výšce obrub, jsme se rozhodli k tomuto řešení.
Před samotnou pokládkou asfaltu dojde k úpravě nivelety stávajících vodovodních a
kanalizačních vpustí. Po provedení těchto prací, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při vjezdu
do této komunikace, ať nedojde k uražení poklopů.

V době prací na komunikacích je nutné na takovýchto komunikacích omezit, či úplně zakázat
vjezd. O uzavírkách komunikací jsou občané upozorněni hlášením rozhlasu, či zveřejněním
písemné informace na obecních vývěskách a vývěskách v pohostinství a obchodě. Značení
zákazu vjezdu je vždy umístěno tak, aby se úsek uzavřené komunikace dal objet. V případě
nejasnosti uzavírky komunikace vám poskytneme bližší informace na obecním úřadu. Není
nutné psát svoje dotazy a vzkazy přímo na dopravní značení :-) Buďte prosím v takovýchto
situacích ohleduplní k lidem, kteří na komunikaci pracují. Pokud vjedete do zákazu vjezdu a
uprostřed komunikace stojí bagr, který upravuje povrch komunikace, není zcela možné, aby
vám okamžitě odjel na stranu a umožnil průjezd.

Výměna oken na budově zámku
Ministerstvo kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov poskytlo
obci příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky částkou 150.000 Kč na výměnu osmi
oken. Jedná se o šest oken do zámeckého parku a dvě okna ve štítu budovy zámku v prvním
patře.
Ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu zastupitelstvo obce posoudilo na svém 5.
řádném zasedání nabídky dodavatelů, a pro realizaci vybralo firmu Dřevos, společnost s.r.o.,
Cetkovice s nabídkovou cenou 233.181,71 Kč včetně DPH.

Dopravní zrcadlo
Na základě podnětů místních občanů bylo do křižovatky u sýpky umístěno dopravní zrcadlo.
Umístění zrcadla schválilo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a odbor dopravy
Městského úřadu Moravský Krumlov.

Mobilní rozhlas
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých
komunikačních kanálů. Sami si budete moct vybrat, kterou formou budete chtít informace
dostávat.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

SMS zprávy,

hlasové zprávy,

e-maily,

zprávy do aplikace
o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, pozvánky na kulturní události a
mnoho dalšího.
Služba je pro občany ZDARMA
Mobilní rozhlas kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž
umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy
zastihne, ať už jste kdekoli.
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá upozornění, přičemž vedení
obce má možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude
plánována odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě upozornění
aplikace Zlepšeme Česko. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy
obtěžovat nebudou.
Kromě pozvánek a zpráv o zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcích, či
praktických upozornění na odstávku, havárii, poruchy a výpadky energií je Mobilní Rozhlas
skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec může občany varovat před nebezpečím
a zároveň od nich získávat zpětné reakce.
Stačí se do systému ZAREGISTROVAT, vybrat obec a nastavit si preference toho, jaké
informace chcete od obce získávat.
Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou zajímat.

Registrovat se můžete online na webu www.bohutice.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v
telefonu, vyplněním tištěného formuláře a jeho odevzdáním na Obecním úřadu Bohutice
nebo vhozením do poštovní schránky OU Bohutice.
Informační leták a registrační formulář
 naleznete v posledním vydání Bohutického zpravodaje
 je k dispozici v elektronické verzi zde: registrační formulář (pouze elektronický
zpravodaj, zveřejněný na webových stránkách obce)
Spuštění Mobilního rozhlasu proběhlo začátkem září 2019 a věříme, že po počátečním
rozjezdu se stane tento nástroj pevnou součástí Vašich mobilních telefonů a usnadní
vzájemnou komunikaci mezi obcí a občany, včetně přenosu informací.

 ZŠ a MŠ Bohutice
Poděkování pro ZŠ Bohutice
Dobrý den,
ráda bych touhle cestou poděkovala za umožnění absolvování studentské praxe v rámci studia
kurzu Asistent pedagoga. Svoji závěrečnou práci jsem psala na téma Asistent pedagoga
v malotřídní škole. Proto jsem byla velice ráda, že mi byla praxe v Bohuticích umožněna. Téma
jsem si vybrala na základě vlastní zvědavosti. Jako dítě z velké městské školy jsem si nikdy
nedovedla představit fungování malotřídních škol a také na základě získaných informací
z okolí jsem školy malotřídního typu odsuzovala. Ostatně tento fakt uvádím i ve své závěrečné
práci. Už při příchodu do školy jsem byla velice mile překvapena z úžasné výzdoby školy.
Všude samá nápomocná výzdoba pro žáky ve formě násobilky, číselných řad, vyjmenovaných
slov atd. Krásný byl také ,,vzdušný“ balon s narozeninami žáků. Následně jsem se seznámila
s paní učitelkou, asistentkou pedagoga a paní ředitelkou. Na starost mě měla paní asistentka
Novosadová M., která mi ukázala celou školu a seznámila s náplní její práce. Dle mého názoru
je škola nadstandardně vybavena pomůckami, které přispívají ke zvýšení kvality výchovně
vzdělávacího procesu např.: bohatě vybavená knihovna, nejmodernější technologie,
psychomotorické pomůcky a mnoho dalších. Byly mi ochotně poskytnuty veškeré potřebné
informace jak k mojí závěrečné práci, tak i k osobní zvědavosti. Souhra celého pedagogického
týmu byla naprosto úžasná a já před nimi smekám svůj pomyslný klobouk. Vše perfektně
připravené a následně přenesené do vyučování. Celý vyučovací den byl pro mě skvělým
přínosem do případného budoucího zaměstnání i k mojí závěrečné práci. Paní asistentka se
mi věnovala a mohla jsem být nápomocná při její práci se žáky. Obě s paní učitelkou měly oči
všude a kdykoliv potřeboval někdo ze žáků pomoct nebo byl s prací hotov dřív, hned se mu
jedna z nich šla věnovat. Nikdo ze žáků ani v jedné ze smíšených tříd nevyrušoval a všichni
se soustředili na práci. Tohle mě velmi mile překvapilo. Pedagogové připravují pro žáky mnoho
zajímavých aktivit a činnosti jako například hru „Cesta za pokladem“. Zároveň také škola
zajišťuje kulturní dění v Bohuticích při různých obecních akcích a sami jako škola pořádají
nejrůznější akce. Moc se mi líbí i spolupráce s mateřskou školou. Nesmím opomenout i paní
vychovatelku ze školní družiny, která měla pro děti připravený program ve školní družině. Děti
čekalo soutěžení, kreativní činnosti s následnou relaxační částí a poté volná činnost. Celý
vyučovací den bych shrnula velmi kladně a díky absolvování praxe ve Vaší škole se změnil
můj pohled na malotřídní školství. Ráda bych Vám odcitovala úryvek ze svojí závěrečné práce
„je krásné, když žák není brán jako kus, ale je vnímán jako osobnost a dle jeho osobnosti je
k němu individuálně přistupováno. Dle mého názoru mohou být rodiče dětí z Bohutic šťastní a
vděční za pedagogy, kteří nejen jejich děti učí, ale předávají jim i jejich osobní zkušenosti.

Moje práce byla porotou vyhodnocena jako nejlepší a všichni byli velmi mile překvapeni, co ve
škole pro žáky pedagogové připravují, jak se jim věnují a jaké krásné klima školy jim vytvořili
(posuzováno z fotodokumentace školy, která byla součástí mé závěrečné práce). Tímto bych
ráda ještě jednou všem poděkovala a jsem ráda, že jsem poznala pedagogy, kteří svoji práci
dělají srdcem.
S přátelským pozdravem
Bc. Monika Tapšíková

 SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST
Meruňková letní noc 
Poslední sobota měsíce července patřila Letní meruňkové noci. Na letošní oslavě dobré úrody
meruněk se k degustaci sešlo 50 druhů výtečných meruňkových marmelád. Degustační
komise určila vítěze. Nejlepší marmeládu letošního ročníku uvařila paní Anežka Ševčíková
z Moravského Krumlova, druhé místo patří marmeládě od Petra Leikepa a třetí místo obsadila
marmeláda Anděly Vejválkové. Nejlepších osm vzorků marmelády mohli návštěvníci akce
také ochutnat.
Ostatní marmelády byly použity k upečení výborných tvaroho-meruňkových koláčů, které pro
všechny napekla děvčata z Domu s pečovatelskou službou. Za to jim patří velké poděkování.
Meruňkovice se letos sešlo rekordních 62 vzorků a různých druhů pálenek bylo k v letošním
roce k degustaci 35 vzorků.
Nejlepší meruňkovice roku 2019 byla komisí určena meruňkovice pana Vítě Hakena
z Moravského Krumlova. V tomto případě se v kvalitě meruňkovice projevily dlouholeté
zkušenosti s pálením kvasu a také druh meruněk, který byl k výrobě použit. Podle pana
Hakena se jednalo o odrůdu Bohutická meruňka. Druhou nejlepší byla meruňkovice pana
Dalibora Sojky a třetí příčka patří meruňkovici pana Karla Bloudíčka.
V ostatních pálenkách se umístila na první příčce hruškovice Kristýny Černotové z Dobšic,
druhé místo obsadila slivovice Jaroslavy Polákové a třetí nejlepší byla slivovice Jaroslava
Fialy.
Vážíme si všech darovaných vzorků, bez kterých by tato akce neměla smysl, a všem Vám
velice děkujeme. Těšíme se na další ročníky.

 FC Bohutice
Vážení fanoušci, ročník 2019/20 zahajuje náš klub opět samostatně. Děkujeme za podporu
Odehrané zápasy:
Neděle 18. 8. 2019 17:00
Neděle 25. 8. 2019 17:00
Neděle 1. 9. 2019 10:15
Pátek 6. 9. 2019 17:00
Následující zápasy:

Bohutice - Dobřínsko 1:3 (1:1)
Bohutice - Rybníky 0:3 (0:1)
Petrovice - Bohutice 5:0 (2:0)
Bohutice - Rakšice B 0:7 (0:4)

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

Prosiměřice B - Bohutice
Branišovice – Bohutice
Bohutice - Loděnice
Tavíkovice - Bohutice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Marie Antlová
Libuše Mašová
Hana Leikepová
Františka Štefková
Bohunka Holubářová
Jan Opatřil
Anděla Tkadlecová
Ludmila Svobodová
Božena Zelníčková
Jaroslav Zelníček

70 let
70 let
70 let
80 let
75 let
70 let
86 let
87 let
88 let
89 let

