Bohutice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Moravský Krumlov

GPS souřadnice: 48.991275N, 16.357636E

Nadmořská výška: 258 m n. m.

První pís. zmínka: 1253 (769 let)

Počet obyvatel: 664

PSČ: 671 76

Adresa URL: www.bohutice.cz

O obci
Obec Bohutice se nachází na konci úpatí vrchvony Bobrava, zhruba 30 km jihozápadně od města Brna,
nedaleko Moravského Krumlova.

Historie obce
Oblast obce Bohutice byla osídlena již v mladší době kamenné neolitu (4500 - 2700 let př. n. l.), jak to
dokazují nálezy z archeologických výzkumů. První písemná zmínka se však datuje od roku 1253, kdy se tu
uvádí farní kostel.

Ubytování a restaurace
Ubytování a stravování v této obci není k dispozici.

Okolí a příroda
Jižně od obce se nachází přírodní památka, chráněné území rostlin a teplomilných květin. Na
rozpadajícím se kamenném masivu rostou vzácné stepní rostliny.

Současnost obce
V současné době navštěvuje školu 39 žáků, učí se ve dvou třídách. Součástí školy je školní
družina. Významnou událostí bylo zřízení mateřské školy v jedné z učeben obecné školy.

Sportovní možnosti
Cyklostezka z Ivančic do Znojma Cyklostezka začíná Ivančicích, kde si můžeme prohlédnout rodné
domy Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka, kostel a Muzeum. Po této zastávce se vydáme do Padochova,
Neslovic a okrajem přírodního parku Bobrava do Hlíny.

Památky a zajímavosti
Barokní sochy svědčí o tom, že obec Bohutice byla dlouholetým majetkem duchovní vrchnosti. Všechny byly
postaveny za jezuitského panství a s rozsáhlou budovou panské sýpky jsou svědectvím doby, kdy
Tovaryšstvo Ježíšovo zde mělo neomezenou moc a záměrně budovalo obec jako
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Doprava
Obec Bohutice se nachází 31 km jihozápadně od Brna nedaleko Moravského Krumlova. Po silnici se lze dostat
do Bohutic po státní silnici č. 53 Brno - Znojmo. U obce Branišovice odbočte v pravo na silnici 396 směr
Moravský Krumlov, asi po 7 km v pozvolném stoupání odbočíte vlevo do Bohutic.
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