HISTORIE OBCE

BOHUTICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

Jak dokazují nálezy z archeologických výzkumů, oblast
obce Bohutice byla osídlena již
v mladší době kamenné. První
písemná zpráva se však datuje do roku 1253, kdy je poprvé
zmíněn farní kostel. Ve 13. a 14.
století patřily Bohutice proboštu
vyšehradskému a po husitských
válkách, v druhé polovině 15.
stolení, se tu usazuje rod Mukodělů. Právě jeden z jeho příslušníků, Vilém, se v osmdesátých letech 16. století pustil do
nákladné přestavby staré tvrze
v tehdy obvyklém renesančním
slohu, charakterizovaném portálem a sloupovými chodbami. Po bitvě na Bílé hoře, roku
1620, byl majetek zkonﬁskován a předán jezuitské koleji ve
Znojmě. Roku 1789 se stává dědičným nájemcem Jan Topolanský, po jehož smrti spravuje hospodářství jeho manželka
Terezie, která se později vdává za Jana Václava Petříčka, který panství kupuje. Dalším v historii panství je Josef Seydl,
za kterého se provdala dcera Jana Václava Petříčka. Poslední
majitelkou panství byla Anna Seydlová, která adoptovala Heinze Neuschela. Ten se po její smrti stal univerzálním dědicem a panství vlastnil až do konce druhé světové války.

Snahy faráře Práška vysvěcením Lurdské jeskyně neskončily. Další cílem mělo být vybudování Svatováclavského parku
pod hřbitovem, kde chtěl zřídit 14 zastavení „Křížové cesty“,
pro něž zakoupil celkem 54 soch v životní velikosti. Autorem
soch, dokončených v roce 1937 je sochař Bohumil Bek z Kutné Hory. Bohužel 2. světová válka přerušila rozvoj tohoto ambiciózního díla a konečné umístění soch na svá místa. Sochy
nejen že nedošly svého
využití, ale na začátku
90. let byly z Bohutic
odvezeny. V roce 2007
se podařilo navrátit sochy Křížové cesty zpět
do Bohutic. Ve stejném
roce byla ve druhém
poschodí zámku zpřístupněna expozice Bohutické křížové cesty.

ZÁMEK
Zámek se nachází v samém
středu Bohutic. Přilehlý park
má rozlohu půl ha. Původně se
na tomto místě nacházela tvrz.
Přestavba na renesanční arkádový zámek byla provedena držiteli rodiny Kusých v poslední
čtvrtině 16. století. Starší, čelní
část budovy, je opatřena arkádami, které jsou podepřeny
15 toskánskými sloupy. V této
části budovy se v přízemí nachází bývalá kaple a vstup do
jednoho ze zámeckých sklepů. V prvním poschodí jsou
místnosti obecního úřadu, ve
druhém je umístěna expozice
Bohutické křížové cesty.

LURDSKÁ JESKYNĚ
Významná osobnost bohutického života v meziválečném období, farář p. Antonín Prášek si ze svých poutí a cest po světě
přinesl touhu navázat na tradici a vybudovat z Bohutic opět důstojné poutní místo. Prvním krokem k uskutečnění tohoto plánu
bylo vybudování Lurdské jubilejní jeskyně. Díky jeho vytrvalosti a také výborným organizačním schopnostem byla nakonec
v prostoru pod hřbitovem dne 8. července 1928 slavnostně vysvěcena zmenšená kopie Lurdská jeskyně s oltářem z kararského mramoru. Od toho dne se každoročně konalo několik poutí.
Pouťová procesí nabývala v meziválečném období na množství
a počet poutníků někdy dosahoval až 7000 denně.

KOSTEL
Kostel Nanebevzetí Panny Marie najdeme mezi areálem
zámku a budovou školy. Položení základního kamene kostela
bylo provedeno moravským buditelem a bývalým olbramovickým kaplanem prof. Františkem Sušilem 11. května 1867.
Stavba byla dokončeno o dva roky později. Kvůli sporům majitele panství a úřadů však byl kostel vysvěcen až téměř 4
roky po dokončení a to v roce 1873. V následujících letech
byl několikrát renovován.

ZÁMECKÉ SKLEPY
V roce 2007 bylo započato s rekonstrukcí bývalých zámeckých sklepů. Jelikož jsou sklepy čtyři a stejný počet je i barokních soch svatých v Bohuticích, získal každý sklep svého
patrona. Sklep pod budovou zámku, sv. Michal, slouží k pořádání společenských akcí, sklep sv. Václav, je využíván jako
obecní archív vítězných vzorků bohutické meruňkovice. Rozlohou největší sklep sv. Florián, umístěný v prostoru mezi
budovou zámku a domu s pečovatelskou službou je určen
pro vybudování archivních boxů pro uskladnění vína soukromými osobami. Poslední zámecký sklep, trochu skrytý
v zámeckém parku, je sv. Jan – bývalá zámecká chladírna. Je
důmyslnou ukázkou umu našich předků.

BAROKNÍ SOCHY SVATÝCH
Barokní sochy svatých svědčí o tom, že obec Bohutice byla
dlouholetým majetkem duchovní vrchnosti. Socha sv. Michaela z roku 1721 shlíží do krajiny z temene kamenného masivu, který se nachází v jižní části obce v oblasti chráněného
území se vzácnými stepními rostlinami. Socha Sv. Jana, pocházející z téhož roku stojí naproti tělocvičně a je zastíněná
mohutnou lípou. Sochu vévody české země, sv. Václava, znázorněného ve zbroji, najdeme skrytou v lesním porostu nad
hřbitovem.
Na nádvoří zámku nelze minout barokní kašnu se sochou sv.
Floriána z roku 1720. Ten je zobrazen jako římský voják s nádobou vody, kterou vylévá na hořící dům.

BOHUTICKÁ MERUŇKA
Bohutice jsou zemědělskou obcí se silnou tradicí vinařství
a sadovnictví. Meruňky se v bohutickém regionu pěstují přes
150 let a jako jedinečný druh zde byla vyšlechtěna Bohutická
meruňka (Abricot Surce de Bohutice).

VINAŘSTVÍ
První vinice byla založena na vrchu u sv. Michala již roku
1237. V současné době je v obci vysazeno 6,9 ha vinic, na
nichž zaujímají odrůdy Svatovavřinecké společně s Veltlínským zeleným největší plochu.

NEJEN HISTORIE,

... CESTA DO BOHUTIC

ALE I SOUČASNOST

Po silnici se lze dostat do Bohutic po silnici č. 53 Brno – Znojmo. U obce Branišovice odbočte vpravo na silnici 396 směr
Moravský Krumlov, asi po 7 km v pozvolném stoupání odbočte vlevo do Bohutic.

V průběhu roku jsou v Bohuticích pořádány četné kulturní
a společenské akce. Kromě dlouholetých a tradičních událostí mají Bohutice pro své návštěvníky takřka pro každé
roční období připravenu jednu velkou akci, při níž je možno
se pobavit, poznat zajímavá místa a zajímavé lidi, nechat se
hýčkat místní pohostinností a načerpat nové zážitky a neopakovatelnou atmosféru.
V jarním období je hlavní akcí, známou také daleko za hranicemi obce přehlídka vín z produkce místních i okolních vinařů Bohutický košt, která se koná se vždy na konci dubna
v atraktivních prostorách zámeckého nádvoří za účasti zajímavých hostů a s bohatým programem.

Bohutice leží rovněž na železniční trati č. 244 Brno-Hrušovany nad Jevišovkou.
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Letnímu kulturnímu programu zase dominuje Letní karneval s ochutnávkou nejlepší bohutické meruňkovice a kláním
o krále jedlíků vdolků s meruňkovou marmeládou. Tato akce
se koná vždy na konci července.
Podzim oslavujeme v Bohuticích Podzimními bohutickými slavnostmi. Při nich lze ochutnat zabíjačkové speciality,
burčák, medovinu, shlédnout bohatý kulturní program včetně vystoupení šermířů a atrakcí pro děti.
Další informace
o akcích v Bohuticích:
www.bohutice.cz,
sekce „Kulturní
kalendář“
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BOHUTICE

Prohlídky Expozice Bohutické křížové cesty pro skupiny
i jednotlivce po dohodě na tel. 724 183 293 nebo
na tel. 732 860 587.
Dále je možnost zajištění individuálního doprovodného
programu – prohlídka sklepů, ochutnávka vína, pohoštění,
kulturní program.

Obecní úřad Bohutice
Bohutice 8, 671 76
Tel/Fax 515 336 315
e-mail: oubohutice@tiscali.cz
www.bohutice.cz

JIHOMORAVSKÁ
TRADICE
A SOUČASNOST
www.bohutice.cz

