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4 Pozvánka na tradiční bohutínskou Pouť
4 slovo starosty 4 ze záznamů kroniky
4 archiv obce bohutín
4 záPis finančního výboru
4 knihovna, soutěž - nesoutěž
4 křížovka 4 sPolečenská rubrika
4 mateřská škola 4 základní škola
4 sdh 4 sPort 4 myslivecký sPolek
4 včelařský sPolek
4 čarodějnice a Pohádkový les
4 ostatní články 4 sPolek řimbaba
4 fotokronika

červenec 2019

Obec bOhutín
srdečně zve na tradiční
bOhutínskOu pOuť
ve dnech
26. - 28. července 2019
pátek - 26. 7. 2019
Areál požární nádrže a Areál Sk litAvAnu Bohutín:
22:00 Zpívající vodní fontána - požární nádrž
22:30 ohňostroj - požární nádrž
23:00 oldies párty - areál SK Litavan Bohutín

SoBotA - 27. 7. 2018
10:00 položení věnců u památníku padlých
- ZŠ Bohutín
10:30 - 11:30
- otevření obecního archivu - MŠ Bohutín

13:30 hornické odpoledne na dole Řimbaba
15:00 kulturní a sportovní program na hřišti Sk litavan
Bohutín (640 let od první zmínky o obci Bohutín)
20:00 taneční zábava ve stanu na návsi

nedĚle - 28. 7. 2019
11:00 Slavnostní mše - kostel sv. Maří Magdalény
15:00 Zahájení pouťového turnaje v malé kopané

Pouťové atrakce na návsi
a občerstvení zajištěno
po celý víkend.

slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři Bohutínského zpravodaje,
návštěvníci naší obce,
na počátku mého krátkého připomenutí první poloviny
roku 2019 bych vám všem chtěl popřát krásné léto, klidnou
dovolenou, dětem co nejvíce zážitků, veselí a odpočinku.
Všichni načerpejte dostatek energie, abyste měli v pochmurných dnech „z čeho brát“.
Ten čas letí, ba dokonce pádí. Nedávno jsme připravovali
zpravodaj před Vánočním setkáním a nyní se kvapem blíží bohutínská pouť. Znamená to, že jste do svých schránek dostali
letní číslo zpravodaje, v němž je vložen i dáreček od obce a program poutě. Letošní pouťové oslavy nebudou ledajaké, vždyť
obec slaví 640. výročí od první zmínky o obci Bohutín. Především sobota bude věnována tomuto jubileu obce. Přijďte se
podívat na nejrůznější místa dle programu. Od 15:00 cca do
17:00 bude v areálu SK Litavan program zaměřen na výročí.
Jak jsem již v úvodu uvedl, rád bych zhodnotil první pololetí. I když hodnotit byste měli spíše vy. V letošním roce nás ze
strany obce nečekají žádné obrovské stavební akce (jako tomu
bylo v loňském roce, kdy se stavěl chodník), přesto jste nějaká
omezení během jara zaznamenali. Veškeré komplikace souvisely s výměnou vodovodního řadu (směrem od Hrdinů ke Štěpánce a pod bývalým obecním úřadem od Holečků směrem „na
draha“), dále pak s pokládáním nového povrchu komunikací.
Opravit komunikace byla na mnohých místech nutnost. V souvislosti s povrchy došlo i k asfaltování u požární nádrže, kde
kromě pěkné plochy vzniklo i parkoviště. Věříme, že všichni
zde parkující budou obsazovat parkovací místa a nebudou bránit průjezdu autobusu, jak to neukáznění řidiči praktikovali
v předchozích letech.
V těsné blízkosti nového parkoviště vznikla oáza duše, za
níž děkujeme Vendulce Čápové (je autorkou nápadu). Dne 22.
6. začaly již oslavy našeho výročí a skupina občanů Bohutína
se v historických kostýmech vydala na místo, odkud dle dávné
pověsti pochází Bohutín, tedy na Zavírku. Cestou se zastavila
u „oázy duše“, kde byl zasazen strom jako symbol 120. Stromkové slavnosti (kdysi se v Bohutíně konaly stromkové slavnosti) a 640. výročí obce. Tímto zajímavým stromkem je
katalpa květnatá. Vedle stromku byla vybudována „knihobudka“, do níž účastníci vložili knihy, které si může kdokoli
půjčit a zase vrátit. Samozřejmě že kdokoli také může naší
malou knihovničku doplnit novým či starým titulem. Vzhledem k silnému dešti, který nás u knihobudky přepadl, jsme se
na Zavírku nepodívali. Tato akce odstartovala bohutínské
oslavy, ale co se týče kulturních a společenských akcí, byla
zatím jedna z nejposlednějších.
Již předtím jsme měli možnost navštívit mnohé jiné. Ať už
to byly akce pořádané samotnými spolky, či ve spolupráci
s obcí Bohutín. Všechny jsou uvedeny v Kalendáři akcí na rok
2019. Za zmínku stojí především masopust, v němž bylo zapojeno mnoho lidí, nejen občanů Bohutína. Velký ohlas sklidily Velikonoce na Řimbabě, kde si každý mohl připomenout
velikonoční tradice. Akcí, jež se konala na třech místech, bylo
pálení čarodějnic. I to přilákalo nejen místní, ale i přespolní.
Pro děti byl připraven Pohádkový les a v jednu chvíli bylo v lese
více dětí, než tam žije zvířat. Všem, kteří se na akcích podílejí,

připravují je, organizují, patří velký dík!
Obec Bohutín sama za sebe připravila oslavu seniorům –
jubilantům na Drmlovce. Program zpestřila nejrůznější vystoupení: dětiček z MŠ Bohutín, dětí ze ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem – pobočka Bohutín a oblíbená kapela
Kudrnáči. Na tvářích přítomných bylo vidět, že se dobře baví.
Co je fajn, je fakt, že se musí přidávat židličky, aby si všichni
hosté mohli sednout. Co to znamená, že se přidávají židličky?
Že skoro všichni pozvaní přijdou. To je to, proč obec setkání seniorů dělá. Budeme velice rádi, když zájem o oslavu seniorů
neupadne a bude stále takový, jaký je.
Druhou ryze obecní akcí je Vítání občánků. Letos obec přivítala 11 dětí (z 13 narozených s trvalým bydlištěm v Bohutíně) do svých řad. Jako vždy dostali rodiče pro své děťátko
dáreček, maminky kytičku, pamětní list a společně se vyfotografovali u historické kolébky. Další focení probíhalo v parku
u Obecního úřadu Bohutín. Právě fotografie z Vítání občánků
byly také dárkem pro rodiče a věříme, že časem i pro děti. O
uklidnění malých občánků se postaral Robert Petřík ml. pohádkovými melodiemi, které zabrnkal na kytaru.
Dne 25. 6. 2019 se v ZŠ Bohutín konala Zahradní slavnost,
při níž se především loučí „deváťáci“ se svou základní školou.
Zahradní slanost byla rozdělena do dvou částí. Ta oficiální byla
věnována vzpomínce na 110 let od vzniku měšťanské školy,
jíž se zúčastnili zástupci obce, okolních obcí, spolků, bývalí i
současní zaměstnanci školy. Povídání o bohutínském školství
se ujala kronikářka obce paní Olga Říhová. Většina lidí slyšela
informace o bohutínské škole poprvé. Součástí bylo předání
pamětních plaket bývalým zaměstnancům (těm, kteří v Bohutíně odsloužili 40 a více let) a zástupcům obcí, jejichž děti
bohutínskou školu navštěvují. K poslechu zahrála Venkovanka
Josefa Janouška. Druhá část byla věnována vystoupením žáků
školy.
Před konáním Zahradní slavnosti byla dokončena 1. etapa
úpravy školní zahrady, při které došlo k vybudování nového
víceúčelového hřiště, výměně hracích a učebních prvků. Připravuje se realizace 2. etapy modernice školní zahrady v návaznosti na budoucí změny dopravní obslužnosti a parkovací
místa. Záměr bude realizován po vyřešení majetko-právních
záležitostí. Ještě před přestavbou školní zahrady byla provedena stavební úprava sousední budovy, tedy pošty. Byly opraveny vstupní prostory a schody. Zájmem obce je i v budoucnu
zachovat služby České pošty jako doposud.
V současné chvíli probíhají práce na úpravě parkovacích
míst na sídlišti ve Vysoké Peci, kde je omezen provoz a parkování. Předpokládáme, že stavební úpravy budou dokončeny do
konce srpna letošního roku.
Obec podala žádost o dotaci na nový hasičský automobil
– cisterna na Ministerstvo vnitra ČR. Ve druhé polovině roku
2019 bude obec podávat žádost o dotaci z Krajského úřadu
Středočeského kraje na další etapu opravy dešťové kanalizace,
chodníku a komunikace v západní části Bohutína – směrem
k fotbalovému hřišti. V návaznosti na řešení splaškové kanalizace v obci a nezískání individuální dotace v letošním roce
na druhou etapu kanalizace v časti Vysoké Pece obec upřednostňuje variantu možného řešení výstavbou jednotlivých do-
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opěrných zdí podél komunikace. Investorem této akce bude
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Druhou bude oprava Vysokopeckého rybníka – tělesa hráze, výpustě a přepadu. Investorem této akce bude Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram
(vlastník Vysokopeckého rybníka).
Bohužel v obci se nám nevyhnuly ani nepříjemné záležitosti, jako byly zničené lípy, které byly zasázeny v říjnu 2018,
a utonulý ve Vysokopeckém rybníce. Věřím, že tyto nehezké
události máme nejen pro letošní rok vybrány.
Poslední, co zatím obec Bohutín uspořádala, byl zájezd pro
občany – prohlídka Orlické přehrady (elektrárny i přehrady) a
výstup na rozhlednu Milada.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na bohutínskou pouť
a na všechny další akce, které nás čekají.
Ještě jednou vám všem přeji slunečné dny.
Ladislav Turek

movních čistíren na náklady majitele nemovitosti s možným
finančním příspěvkem od obce.
Mimo obecní rozpočet však v obci budou probíhat výrazná
budování, která mohou omezit i provoz. Jednou stavební akcí
bude generální oprava komunikace 1/18 včetně budování

z historie školy v bohutíně
„cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl
před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a
předvídal budoucnost.“ jan amos komenský
Slova učitele národů jsou stále přítomná a aktuální. Bez
vzdělání bychom nebyli ničím, škole a trpělivým kantorům
vděčíme za to, že jsme civilizovaní, moudří – prostě vzdělaní. Dovolte mi malou připomínku z již více jak stoleté
historie, této bohutínské instituce.
O přesném datu založení školy nevíme, koncem 18. století už tu škola byla. její založení se datuje po roce 1773
(v r. 1774, byla Marií Terezií zavedena povinná školní docházka). Byl zrušen jezuitský řád a jeho jmění zkonfiskoval
stát, zřídil z něho studijní fond, a toto jmění bylo použito
k zakládání škol nižších.
Při každé faře byla zřízena triviální škola, ve které
se učilo především: čtení, psaní a počítání – třem důležitým
a základním předmětům.
Místní duchovní správa, dřívější fara zanikla za husitských
válek a v roce 1784 byla znovu u nás zřízena lokálie, a byla
tedy asi založena škola. neměla vlastní budovu, žáci se
učili v domku „U kantorských“, dnes u Kubíků pod potokem, vedle školní jídelny.
na zádušním poli, to byla pole, vedoucí od kostela směrem k Vysoké – tehdy silnice I/18 nebyla, byla jen stará
cesta vedoucí okolo nynější školy a kostela, k Lázu a stará
cesta k Vysoké. Tam tedy vystavělo panství Starosedlohrádecké dřevěnou školu. Školní budova stojí na tomto místě
dosud.
Byla jednotřídní a učitel Josef Houra si na své útraty přibral r. 1813 podučitele Jana Jiroucha, a tak se stala jednotřídka školou dvoutřídní.
Učiteloval Václav Kalista a vydržoval si další podučitele,
a protože plat 20 až 25 zlatých ročně na živobytí nestačil,
musel si učitel přivydělávat vedlejší prací jako horník

v dolech, tehdejší práce v dolech byla velice náročná, i když
horní závod prý mu „přál“.
Patronát byl evidentně dobrým pomocníkem pro školu,
vystavěl na tomtéž místě kamennou budovu o jedné třídě
a ta byla v listopadu 1848 vysvěcena. Voce 1849 bylo
přistavěno poschodí, v němž byly umístěny dvě třídy.
Definitivním učitelem byl r. 1872 jmenován karel
Peták, od 1. března 1874 byl zatímním ředitelem a od r.
1906 definitivním ředitelem.
Škola byla stále dvoutřídní, ale jeho zásluhou přibyly další
dvě třídy – byly to světnice najaté u Františka Koláře (truhlářství u Mádlů), u Karla Achače ve mlýně a u Františka
Chalupného (nynější Plzeňka). V roce 1885 byla najata další
místnost v hostinci u Matěje Říhy (žlutobílá budova v zatáčce směřující ke školní jídelně). do školy tehdy chodilo
až 800 dětí, kapacita místností i původní opravená budova
stále nestačily a bylo přistoupeno k prodloužení budovy
směrem jižním (je patrný jakýsi ústupek, předěl). Ppřistavěno bylo pět školních světnic a vznikla i školní zahrada.
Na financování se podílel opět horní závod a všechny přičleněné obce, ze kterých docházely děti na výuku. Přístavba byla vysvěcena 14. září 1885.
Stále taková škola nestačila, otevíraly se její pobočky,
bylo dosaženo pětitřídní až osmitřídní a ještě 5 poboček
(ve třídě bylo více než 300 dětí). Na měšťanskou školu chodily děti do Příbrami.
V kronikách je psáno, že školní roky začínaly 16. 9.
vzýváním Ducha sv. službami božími v kostele a školní rok
končil opět slavnostmi božími 31. 7. vzýváním „Te
deum laudamus“,Tebe Bože chválíme. Školní dítka se účastnila každou neděli a svátek kázání a mše svaté. Učitelský
sbor vykonával dozor, vyučovalo se náboženství a kontrolu
i pochvalu uděloval školní inspektor.
Karel Peták byl také varhaníkem při bohutínském
kostele. Vyhledával jej i Antonín Dvořák, při svém pobytu
na Vysoké za ním docházel a doprovázel hrou na varhany.
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rodáci vzpomínají, jak při stavbě zdejšího kostela A.
Dvořák obdivoval krásné lavice a divil se, jak „takový nepatrný člověk, dokázal udělat takové krásné lavice.“ A nepatrným člověkem byl truhlář Jonák z Březových Hor a ten
Dvořákovi odvětil: „To se divím, jak nepatrný člověk umí
tak krásně zahrát na varhany.“
Pod Petákovým vedením a za pomoci učitelů povznesl
zpěv a chrámová hudba na vysokou úroveň. Produkce si
přicházeli poslechnout lidé ze vzdáleného okolí, z Březových Hor a z Příbrami.
Za války se nemohly provádět opravy ani přístavby,
nebylo prostředků ani řemeslníků, ti byli ve válce. Často se
neučilo pro nedostatek paliva a potravin, děti sbíraly kopřivy, z nichž se tkaly látky, pletly nátepníčky pro vojáky.
Učitelé sepisovali mlecí výkazy a osev a upisovali válečné
půjčky.
V roce 1907 byly provedeny změny – záchody byly zřízeny mimo budovu, vznikla kancelář pro správu školy,
kabinet, sborovna s kabinetem a byly pořízeny názorné pomůcky – vycpaný tetřev, ostříž, krahujec a preparát mořského raka, pomůcky, které slouží dodnes.
1. 4. 1909 vznikla v Bohutíně chlapecká a dívčí měšťanská škola – první na českém venkově, založena byla i
lidová školní knihovna. Měšťanské školy vznikly u nás
dříve než na Březových Horách. (Říkalo se, že první ve
střední Evropě.)
Třídy přibývaly a název se měnil na třídy obecné (smíšené), pětitřídní a měšťanské ty byly čtyřtřídní. Určitě
nám babičky říkaly, že chodily do měšťanky. Pro chudé děti
byl zřízen správou školy „Polévkový ústav“ – ve škole,
nebo v hostinci „U Křečků“, v místech, kde je nyní pošta, se
vařila polévka, zvláště v zimních měsících bylo alespoň
jedno teplé jídlo. Peníze se získávaly z příspěvků místní
Kampeličky, školní spořitelny a od obce. O chudé děti pečoval také krejcarový spolek, založený na Petákův popud.
Z příspěvku jednoho krejcaru týdně bylo darováno potřebným dětem šatstvo, obuv a příspěvek na Vánoce.
V obci Karel Peták založil
hasičský sbor r. 1886 a
byl jeho prvním velitelem.
Sbor dosahoval vynikajících
výsledků, byl odměněn pochvalným uznáním ve službách „ Národní stráže“.
Na návrh Karla Petáka byl
založen spolek vojenských
vysloužilců „ozvěna“. Ti
měli svůj prapor, hudbu a
podporovali nemocné členy
(říkalo se jim Veteráni).
Stál i u zrodu Jednoty Sokol
a spolu s rolníkem Josefem
Klikou založili Čtenářsko –
hospodářskou besídku. Stěžejní činností tohoto spolku
bylo pořádání tzv. stromkových slavností, kdy vysazovali
stromy, v Bohutíně jich vysadili na 3 000 kusů, mnohé dodnes můžeme obdivovat, např. strom svobody naproti pamětní desce, je na něm označení Památný strom.

Mluví-li se o kulturní činnosti, nesmí se zapomenout,
že především učitelé stáli v čele. Uvádí se již vzpomínaný
K. Peták, František Šefrna, Hynek Ziegelbauer, Václav
Čapek a následovník K. Petáka ředitel Josef Vrba, mimo
jiné také první kronikář.
Karel Peták sloužil škole a i obci bohutín 44 let,
téměř 70. letý odešel do důchodu v srpnu 1918 a bylo mu
líto, že v Bohutíně se pro něho nenašla místnost k bydlení.
Po 50. leté činnosti ve školství v září následujícího roku po
operaci žaludku zemřel. V srpnu 1936 mu byla na podnět
Sboru dobrovolných hasičů odhalena na budově školy pamětní deska.
od září 1918 byl ředitelem a následovníkem Karla Petáka neméně pracovitý a Bohutínu oddaný josef vrba,
dlouholetý starosta sokola, znamenitě psal naši první
Pamětní knihu. Mimo jiné jsou tam jím prozkoumané
berní zápisy z r. 1785 a rovněž se staral o vybavení a rozkvět školy i o kurzy učení pro dospělé.
V nové republice bylo připomenuta ztráta samostatnosti
po Bílé Hoře a uspořádána oslava k dosažení nové samostatnosti po r. 1918. Při stromkových slavnostech byly zasazeny lípy jako stromy svobody.
Vysázena byla celá alej při cestě do „Drah“ - název Petákova třída.

od r. 1921 vykonává
správu školy stát - ministerstvo školství, jemuž je podřízena i Bohutínská škola a
místní školní rada.
v témže roce byla při II.
sjezdu rodáků odhalena na
škole další deska věnovaná padlým občanům v I.
světové válce od akademického sochaře Václava Šáry,
příbramského rodáka.
Školu po dlouhá léta navštěvovali i žáci z okolních
obcí a byla proto měšťanskou školou újezdní.
Další ředitelé i učitelé se střídali a každý se snažil školu povznést a rozvíjet.
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ředitel karel češka píše o škole, jak občanstvo vítá,
že ve škole se pracuje se zdarem a učitelstvo ke své práci
potřebuje klid a podporu rodičů, což je poplatné a potřebné
v každé době, jak v minulosti, tak i v současnosti.
V průběhu II. světové války byl karel češka poslán na
odpočinek, správou školy byl pověřen františek stejskal
jako zastupující ředitel a poté byl zatímním ředitelem jmenován josef valenta.
Válečná léta si vzala svou daň - 10. 12. 1943 si pro ředitele školy přišlo gestapo a odvezli jej do Tábora, poté do
Drážďan, byl prohlášen jako nezvěstný a už se nevrátil.
Jako důvěrník sociální pomoci v Příbrami pomáhal hlavně
dětem, jejichž rodiče byli uvězněni a vyšetřováni.
Na jaře v roce 1945 byla škola vyklizena pro 196 německých uprchlíků, učilo se v hostincích, úkoly se rozdávaly 2x týdně u Vaňků, byly vyhlašovány časté letecké
poplachy, a tak v zájmu bezpečnosti bylo vyučování zrušeno. Přesto přineslo meziválečné období něco pokrokového, v Bohutíně vznikla v tu dobu (v roce 1940) škola
mateřská, ze začátku byla umístěna v Sokolovně, ale záhy
se usídlila v budově školy.
6. 5. byli přiváděni zajatci, 8. 5. přijely americké vozy,
10. 5. dělostřelectvo Rudé armády.
14. 5. byla škola uvolněna od uprchlíků a posloužila jako
polní nemocnice Rudé armády.
Vrátil se nacisty násilně penzionovaný ředitel karel
češka. Když vojska odjela z Bohutína, škola byla uklizena,
vydezinfikována a 11. 6. začala opět výuka.
měšťanka se změnila v roce 1948 na školu střední
s třemi ročníky. Správa školy byla rozdělena na národní a
střední školu. zřítily se záchody a začala výstavba nových. Byla opravena střecha. V zimě, když byly velké mrazy
(-30°C), popraskalo vodovodní potrubí vedené ze
studny.
mateřská škola byla v roce 1951 zrušena, protože nevyhovovala podmínkám. Později byla „mateřinka“ s vlastní
správou, vedla ji ředitelka Anna Nováková a byla umístěna
na faře. Poté byla postavena samostatná školka na Vysoké
Peci (r. 1960), ta své poslání plní dodnes.
V ředitelování školy se vystřídali další ředitelé: František Kulovaný, Marie Bulanová, Stanislav Bulan, František
Stejskal, Ladislav Knížek z Lázu, Blažena Dubská a bohutínští učitelé: Stejskalová, Říhová, Smetana.
Škola národní a střední byla pak znovu spojena v povinnou devítiletou a v r. 1953 s osmiletou školní docházkou.
na tělocvik se docházelo do sokolovny, protože ve škole
tělocvična nebyla.
V roce 1959 byla povolena přístavba nové části budovy
podél silnice I/18. Nejprve se musely zbourat kamenné zdi
starých záchodů, byly postaveny nové záchody a nové kůlny
a do školy byl zaveden vodovod.
od r. 1961 byla zavedena základní devítiletá škola.
byla povolena přístavba nového křídla, ta započala 5.
11. 1960 a 31. 8. 1962 byla nová část už hotova. 16. 11.
1962 byly definitivně předány čtyři nové prostorné třídy,
v suterénu tělocvična a dílny s přípravnou tak, jak to známe
nyní.

Ve škole vyučovali bohutínští učitelé: Stehlíková, Stehlík, Havačová, Obdržálková. Vystřídala se i řada ředitelů.
Ladislav Knížek, František Pěnkava, Václav Mazač, Karel
Boček, František Stehlík nastoupil jako školní inspektor.
na faře byla otevřena školní jídelna, stravovalo se zde
průměrně 180 dětí. Začala oprava vnějšku budovy, dělala se
omítka brizolitem. Byla otevřena také jedna třída školní
družiny a v roce 1973 bylo předáno školní hřiště. My
staří jsme říkali „ve Vrškách“. Škola si vedla dobře.
Žáci z pěveckého kroužku, pod vedením Evy Stehlíkové, dosáhli úspěchu i v krajských kolech, také žáci z včelařského kroužku pod vedením p. St. Aksamita se
v celostátní soutěžích dobře umístili. Žáci začali jezdit na
lyžařské a plavecké výcviky, zaváděla se nová koncepce
vyučování (např. množiny).
Další velkou stavební akcí bylo zavedení ústředního
topení a přístavba kotelny v roce 1976.
V roce 1985 byla provedena nová elektroinstalace a vyměněny podlahy, položena linolea.
Ředitelkou školy se v r. 1991 stala eva stehlíková, zastupující ředitelkou Dagmar Krajčová a poté dlouhodobě
Bohumila Nezbedová. Objevily se volitelné předměty a
výuka cizích jazyků, žáci vyjížděli do školy v přírodě,
ve škole se projevilo výtvarné cítění z řad vedení školy. výrazná kresba ve vstupní chodbě nás vítala optimistickou malbou žížaly, která procházela jednotlivými obdobími
roku – jarem, létem, podzimem a zimou. Bylo to milé přivítání příchozích, krásná a milá podívaná pro děti.
Učitelé si naspořili a uspořádali poznávací zájezdy do
Rakouska, Itálie, Francie, Holandska a Švýcarska.
V roce 1992 byla provedena rekonstrukce vodovodu
a kanalizace a objednán nový nábytek do tříd.
Roku 1996 byla jmenována ředitelkou školy vladimíra
melicharová. Za provozu bylo rekonstruováno staré
schodiště a byla otevřena nová školní jídelna, kterou
obecní úřad odkoupil od Jednoty a za 6 miliónu přestavěl.

Současný vzhled s novou úpravou zahrady

školní zahrada se změnila v odpočinkové a sportovní
místo, ve škole byly nově rekonstruované záchody a zařízeny i sprchové kouty. Bohužel šatna pro děti je nedostačující, a tak jsou skříňky i na chodbě. Je rozšířena školní
družina, školní klub, půdní vestavbou vznikla nová
místa pro družinu i ředitelnu.
Škola má moderní počítačové zařízení a počítačovou
třídu, v každé třídě je možnost připojení k internetu, In-
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také na velikonočním Staroměstském náměstí v Praze,
hrají při Prokopské pouti v Příbrami na Březových Horách
a na Plzeňsku ve Švihově.
Školu reprezentují také velikonoční a vánoční jarmarky, promění celou školu v obrovské tržiště, kde v každé
třídě můžeme vidět a zakoupit nápadité výrobky dětí, učitelů i rodičů.
Od r. 2018 je ředitelkou školy Mgr. Lada Králová, zastupující ředitelkou je Mgr. Karolína Šuchmanová.
Všichni vnímáme důležitost a obrovský vklad, který nám
škola prostřednictvím kantorů dává. Rodina, škola
a dobrá společnost jsou pro život nezastupitelné.
Přejeme naší stařičké škole mnoho proměn k lepšímu
životu, aby se dětem i kantorům ve škole dařilo a líbilo
a byli všichni spokojení, šťastní a úspěšní.
Olga Říhová

teraktivní tabule, video zařízení. Učení se řídí moderními
výukovými metodami.
Rekonstrukcí prošla také tělocvična, z kotelny vzniklo
skladiště na nářadí. Celá budova školy byla osazena novými
okny, budova je zateplená a svítí jasnou barvou. Škola má
svoji zřizovací listinu, zřizovatelem je obec Bohutín.
Při škole byla otevřena pobočka zuš j. j. ryby Rožmitál pod Třemšínem, obor hudební, vyučuje se hře na
flétnu, akordeon, kytaru a klavír, obor výtvarný a obor
taneční.
Rožmitálská škola zapůjčila hrnčířský kruh a vypalovací
pec, a tak byla vytvořena keramická dílna i s výukou pro
třídy dospělých. Pořádají se koncerty ve škole a před Vánocemi i v kostele a na návsi. Několik žáků hraje v Dechovém orchestru mladých (DOM), který osvěžuje svými
koncertními skladbami při Festivalu dechových hudeb
v Rožmitále p. Tř., k festivalu dal podnět také bohutínský
rodák, ředitel ZUŠ p. Karel Šuchman. dom koncertoval

masoPust 2019

V úterý 5. 3. 2019
se konal v Bohutíně
tradiční masopust.

8

záPis finančního a kontrolního výboru
obce bohutín ze dne 20. 3. 2019
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bohutín
ze dne 12. 12. 2018 va finančními prostředky obce
Bohutín.

1.)

2.)
Kontrolu provedli:
finanční výbor – předseda: Martin Štěpánek
kontrolní výbor – předseda: Jiří Tureček
starosta obce – Ladislav Turek
hlavní účetní – Marie Šedivá

3.)

Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením obce a platnými právními předpisy bylo hospodaření
obce s finančními prostředky v r. 2018, rozpočtová opatření č. 1 až č. 6.

4.)
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Plnění schváleného rozpočtového provizória
na r. 2019 - usnesení Zastupitelstva obce
Bohutín ze dne 12. 12. 2018.
R. 2018 - plnění rozpočtu
k 31. 12. 2018,účetní doklady /faktury
přijaté, vydané, peněžní deník
- příjem a výdej/.
Využití účelnosti fin. prostředků u akcí:
oprava vodohospodářského majetku
- západní část Bohutína.
Stav fin. prostředků pokladny obecního
úřadu ke dni 20. 3. 2019 a její skutečný
stav, skutečný stav finančních prostředků
obce k 31. 12. 2018.

1.) Na základě schváleného rozpočtového provizória ze
dne 12. 12. 2018 na r. 2019 (do řádného schválení rozpočtu obce na letošní rok, který bude projednán cca
v měsíci březnu) byla provedena kontrola plnění dle
schváleného provizória na r. 2019:
- schválené rozpočtové provizórium na r. 2019
ze dne 12. 12. 2018 - čerpání skutečných výdajů
r. 2018 ve výši 25% - do řádného schválení
rozpočtu obce na r. 2019,
- čerpání skutečných výdajů k 20. 3. 2019
je v souladu se schváleným rozpočtovým
provizóriem obce na r. 2019.
Hospodaření s finančními prostředky v r. 2019 je
v souladu s platným usnesením rozpočtového
provizória na r. 2019.
2.) Na základě schváleného rozpočtu obce na r. 2018 ze
dne 28. 3. 2018 byla provedena kontrola plnění hospodaření k 31. 12. 2018:
pro informaci skutečnost dle jednotlivých roků:
rok 2015:
příjmy schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný schodek

30.248.006,00 Kč
33.420.365,00 Kč
22.105.651,56 Kč
5.182.465,- Kč

výdaje schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný schodek

35.430.471,00 Kč
38.932.368,00 Kč
30.711.277,06 Kč
8.605.625,50 Kč

rok 2016:
příjmy schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný přebytek

35.862.300,00 Kč
36.249.036,00 Kč
35.962.193,21 Kč
1.442.500,- Kč

výdaje schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný přebytek

34.419.800,00 Kč
37.234.700,00 Kč
33.287.322,99 Kč
2.674.870,22 Kč

výdaje schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný schodek

36.331.000,00 Kč
40.751.475,60 Kč
27.942.161,63 Kč
1.490.282,25 Kč

rok 2018:
příjmy schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný schodek

34.493.100,00 Kč
46.997.768,31 Kč
45.235.370,88 Kč
9.987.400,00 Kč

výdaje schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný schodek

44.480.500,00 Kč
59.771.466,40 Kč
57.585.765,68 Kč
12.350.394,80 Kč

Hospodaření s finančními prostředky k 31. 12. 2018 je
v souladu se schváleným rozpočtem obce na r. 2018 a odsouhlasenými rozpočtovými opatřeními č. 1 až
č. 6 – skutečný schodek 12.350.394,80 Kč.
Kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci
červnu a listopadu – formální náležitosti, faktury a
účetní doklady /viz účetní deník/ – bez závad.

3.) Využití účelnosti finančních prostředků u akce:
oprava vodohospodářského majetku – západní část Bohutína:
- na základě vyhlášené výzvy k podání a doložení kvalifikace společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce byly investorem poptány ve spolupráci s Ing. Miroslavem Běhounem 4 firmy
a následně předloženy 3 nabídky na realizaci stavby. Protokoly o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek hodnoticí komisí založeny v budově Obecního úřadu
Bohutín, Vysoká Pec č. p. 140. Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabídkou, a to 1. SčV, a. s., Ke
Kablu 971, Praha 10, IČ: 47549793 dne 10. 4. 2018,
předpokládaná časová realizace oprav od 2. 4. 2018 do
29. 6. 2018 v celkové výši 3.057.498,84 Kč bez DPH
s délkou záruky 60 měsíců.
K dnešnímu dni byly všechny práce řádně ukončeny.
Jedná se o lokalitu „západní část Bohutína“.
Podané nabídky - ceny jsou uvedeny bez DPH.

rok 2017:
příjmy schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný schodek

31.803.800,00 Kč
33.934.187,60 Kč
26.451.879, 38 Kč
4.527.200,00 Kč

Strabag a.s.
Kaiser s r.o.
1.SčV a. s.

IČ 60838744
IČ 26733102
IČ 47549793

3.779.197,36 Kč
3.825.544,55 Kč
3.057.498,84 Kč

Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabídkou na celkovou částku 3.057.498,84 Kč bez DPH. Cel-
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Závěr:
Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že uskutečněná kontrola byla provedena řádně a
nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ková cena díla byla snížena z důvodu méněprací na
částku 3.004.414,- Kč bez DPH.
Skutečné finanční prostředky byly fakturovány dle podepsané smlouvy o dílo a vystavené faktury s méněpracemi č. 401810016 ze dne 24. 5. 2018. Faktura byla
proplacena dne 4. 6. 2018 na celkovou částku
3.004.414,89 Kč bez DPH, s DPH 3.635.342,02 Kč.
Postupováno bylo v souladu s platnou právní legislativou,
usnesením Zastupitelstva obce Bohutín, schváleným
rozpočtem.
Hospodaření s majetkem v r. 2018 je prováděno řádně,
účelně a transparentně /viz předchozí zápis finančního a
kontrolního výboru obce Bohutín ze dne 19. 9. 2018/.

4.) Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100
vedeného u KB Příbram je ke dni 31. 12. 2018 2.897.531,30 Kč.

K dnešnímu dni na základě platných usneseních zastupitelstva obce není dokončeno řešení majetkoprávních záležitostí u lokalit:
- budova hasičské zbrojnice SDH Bohutín a okolí
- výstavba chodníku podél silnice I/18 – II. etapa
Vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se
kontrola týkala: Souhlasíme s průběhem a s výsledky
kontroly.
V Bohutíně dne 20. 3. 2019
finanční výbor: předseda – Martin Štěpánek
kontrolní výbor: předseda – Jiří Tureček
starosta: Ladislav Turek

Stav spořícího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného
u KB Příbram je ke dni
31. 12. 2018 - 722.199,35 Kč.
Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 založeného dne
5. 3. 2013 vedeného u ČNB – pobočka Plzeň je ke dni
31. 12. 2018 - 809.892,08 Kč.
Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny ke dni 20. 3. 2019, zůstatek hotovosti odpovídá
skutečnému fyzickému stavu fin. prostředků 26.547,- Kč.
Jednání zastupitelsva obce ze dne 27. 3. 2019 - zasedací místnost OÚ

obecní úřad bohutín
obec bohutín
vysoká Pec č.p. 140,
26241 bohutín

e-mailové kontakty:
starosta obce - Turek Ladislav
turek@obec-bohutin.cz

tel.: 318 676 224
starosta tel.: 725 022 736

1. místostarostka - Mgr. Lenka Říhová
rihova@obec-bohutin.cz

adresa datové schránky: qr6ank2

2. místostarostka - Mgr. Klára Bambasová
bohutinskyzpravodaj@seznam.cz

více zde: www.obec-bohutin.cz
úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:30 hod.
Ostatní dny - dle dohody

hlavní účetní - Marie Šedivá
masasediva@seznam.cz
obecní knihovna - PhDr. Eva Kubíková
knihovnabohutin@seznam.cz
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rozPis Přistavených kontejnerů
Kontejnery budou rozmisťovány od 7. 10. do 16. 10. 2019 dle potřeby v jednotlivých částech obce.
pondělí - středa 7. - 9. října
Vysoká Pec - na návsi u Cífků / Vysoká Pec - u Mateřské školy Bohutín / Tisová - náves u vývěsky
čtvrtek - neděle 10. - 13. října
Chaloupecká louka - na struhách / Havírna - pod obecním úřadem u garáží / Havírna - křižovatka k sokolovně
pondělí - středa 14. - 16. října
Bohutín - u Achačů / Bohutín - u bytovek / Bohutín - u hasičské zbrojnice

Zároveň prosíme občany, aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad – pneumatiky, televize
a jiné elektrospotřebiče. Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat po vzájemné dohodě:
P. Turek – tel.: 725 022 736, p. Řezníček: 775 607 100, p. Mezera: 739 434 813.

Žádáme občany - nevhazovat žádný jiný komunální odpad!
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knihovna

LÉTO
budiž
pochváleno

Knihovna o prázdninách
Jako každým rokem
bude knihovna
otevřena
do bohutínské poutě
a poté bude zavřeno.
Přijďte si pro knížky
na prázdniny,
abyste nezůstali
bez svých oblíbených
„kamarádek“.

Přehled prázdninové otevírací doby knihovny:
18. července 2019 – otevřeno
25. července 2019– otevřeno
výpůjční doba: čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin,
srPen – zavřeno.
od září pravidelně
každý čtvrtek od 15:00 do 17:00.

Krásné léto všem přeje
Phdr. eva Kubíková

sledujte webové stránky obce.

Obecní knihovna Bohutín
a Obecní úřad Bohutín pořádají pro všechny občany obce

SOuTěŽ – neSOuTěŽ aneb nAJděTe reCePT 2019
Každá rodina má recepty, které se dědí z generace na generaci nebo recepty,
které vařily maminky, babičky a prababičky a které se už nevaří
a jsou typické pro náš kraj, nebo recepty, které vaříme nyní my a máme je rádi.
Právě takové recepty hledáme!
Témata pro rok 2019 jsou dvě a domníváme se, že jejich záběr je skutečně široký:
1. reCePTy Z MASA
2. reCePTy ZdrAVé VýŽiVy
V ideálním případě lze obě témata spojit v recepty zdravé výživy z masa
- to už záleží na účastnících soutěže.
Neobávejte se, prosím, poslat recepty na zdánlivě obyčejná jídla,
právě ta často upadají v zapomnění a právě takové recepty hledáme.
Přáli bychom si, aby tyto skvosty zůstaly zachovány i pro další generace, a tak prosíme,
domácí receptáře a poskytněte nám recept. Z receptů se pak pokusíme vytvořit další
„Bohutínskou kuchařku“ a některý z receptů určitě uveřejníme
v prosincovém čísle Bohutínského zpravodaje.
Recepty předejte, prosím, ve výpůjční době do knihovny,
pošlete e-mailem (knihovnabohutin@seznam.cz)
nebo vhoďte do schránky na OÚ a obálku označte „knihovna-recept“)
do 31. srpna 2019.
Nezapomeňte vždy uvést své jméno a kontakt,
abychom Vás mohli pozvat na setkání všech, kteří se „soutěže - nesoutěže“ zúčastní
- setkání proběhne v říjnu 2019 v knihovně (datum a čas budou upřesněny v pozvánce).
Také v kuchařce bude jméno u každého receptu uvedeno.
A ještě důležitá informace - astačí recept, autor nemusí jídlo uvařit a na setkání přinést.
Děkujeme Vám již nyní za vstřícnost a těšíme se nejprve na Vaše recepty a potom také na Vás.
Phdr. eva Kubíková, knihovnice, Ladislav Turek, starosta obce
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sPolečenská rubrika
sté narozeniny…
V minulém čísle BZ jsme připomínali blížící se sté narozeniny
paní Marty Říhové, rodačky ze
Žežic, která strávila dlouhá léta
v domečku na Havírně nejprve se
svými rodiči a později se svým
manželem Bohumilem. V roce
2004 se Říhovi přestěhovali do Domova seniorů v Rožmitále pod
Třemšínem, kde paní Říhová, nyní
již sama, žije dosud a kde také svůj
velký den oslavila.
Narozeniny měla sice paní Říhová v sobotu 16. února 2019, ale
oslava se konala o pár dnů později,
tedy v úterý 19. února. A byla
opravdu velkolepá. V jídelně se
sešla nejen rodina oslavenkyně, ale
také její přátelé z domova seniorů,
zaměstnanci v čele s panem ředitelem Ing. Halenkovským, zástupci Bohutína a Rožmitálu pod
Třemšínem, mezi nimiž nechyběli

starostové Ladislav Turek a ing.
Josef Vondrášek. Mezi hosty byli
také zástupci ČSSZ a řada dalších.
I když všichni měli trošku obavy,
jak paní Říhová po prodělané viróze tak velkou oslavu zvládne,
všechny velmi mile překvapila.
Nastrojená, s úsměvem na tváři
a určitě i překvapená přijímala gratulace a dárky ze všech stran, připila si se všemi na zdraví a pak už
se postupně věnovala svým návštěvám a vzpomínkám. Svojí kondicí a dobrou náladou
všechny udivovala.
Přejeme paní
Martě Říhové
za všechny Bohutínské
ještě jednou jen vše
dobré a nejlepší,
hodně zdraví, síly
a dobré nálady.
Phdr. eva Kubíková

setkání jubilantů 2019
V sobotu 13. dubna
se rozezněla Drmlovka tóny lidových písní...
Konalo se zde totiž setkání seniorů
k jejich životním jubileím. Kromě gratulace
a občerstvení byla průvodkyní setkání hudba.
Začala v podání těch nejmeších dětiček
z Mateřské školy Bohutín,
poté se představili se svým vystoupením žáci ZUŠ J.
J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem - pobočka Bohutín a poslední část hudebního programu patřila
skupině Kudrnáči. Velkým poděkováním obci byla
obrovská a srdečná účast jubilantů.
Tak, milí jubilanti, zase v říjnu!

naši jubilanti
v první polovině letošního roku
červenec
Mašková Alena
Morová Markéta
Mora Zdeněk
Kotrchová Jana
Bužková Zdenka
Bužek Václav
Korecký Josef
Bittner eodor
Mecnarová Anna
Dušková Ludmila
Matoušek Ivan
Kolářová Milada

Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Havírna
Havírna
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín

Spousta Jiří
Procházková Božena
Brůčková Anna
Macháčková Božena

Tisová
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna

srPen
Kardová Helena
Chmelová Anna
Filipovský Karel
Javorská Dagmar
Kindlová Helena
Beranová Marie
Burianová Vlasta

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Tisová
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
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Rákosníková Věra
Raková Hana
Machalová Hana
Koloušek Jiří
Binarová Jaroslava
Fiedorová Věra
Mejstřík Jindřich

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

září
Bolina František
Roulová Ludmila
Bambasová Irenka
Týr Václav
Říhová Olga

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Bohutín
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říjen
Budínská Olga
Hodoušová Dana
Ricová Věra
Madle Karel
Oktábcová Jarmila
Nováček František
Šebková Marie

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec

listoPad
Stehlík František
Šefrnová Marie
Švejda Jaroslav
Machala Josef
Kotrch Petr
Karda Jiří
Nosková Marta
Polák Josef

Vysoká Pec
Tisová
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec

Ďurišová Jindřiška
Kotrouš Josef
Zrostlíková Olga
Vondrášková Emílie
Mezera Josef
Aksamit Stanislav
Kafka Václav
Uher Jan

Havírna
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec

Prosinec
Gabriel Josef
Plášilová Marie
Matunová Anna
Valtová Jitka
Dupáková Vlasta
Šefčíková Jana
Tureček Ladislav
Černá Marie
Havelka Jiří

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec

svatby
Jan a Marcela Plášilovi
si své ano, řekli ve společenské místnosti
Obecného úřadu Bohutín dne 22. 6. 2019.
Přejeme jim šťastnou cestu
společným životem.

dne 29. 6. 2019 si své ano
řekli na dole Řimbaba
natálie Stehnová a david Příhoda.
Oddávajícím byl starosta obce Bohutín
Ladislav Turek.
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vítání občánků

Po roce
byli v zasedací místnosti
Obecního úřadu Bohutín
přivítáni noví občánci
obce Bohutín.
8. 6. 2019 se sešlo 11 ze 13 dětí
se svými doprovody.
nejprve si vyslechli dvě písničky,
které zahrál robert Petřík,
poté dostali rodiče dáreček
a své ratolesti si nechali vyfotit
v památeční kolíbce.
Po společném focení,
jenž proběhlo na schodech
budovy OÚ, se mohli všichni
nechat nafotit v parčíku před OÚ.
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O p ustili nás

Vítáme nové občánk y

Období 4. 12. 2018 - 31. 5. 2019
Období 4. 12. 2018 - 31. 5. 2019
Dohnal Oliver
Bohutín
Pečený Miroslav František
Vysoká Pec
Šustrová Karolína
Rusalka
Tesařová Sára
Bohutín

Dragounová Anna

Vysoká Pec

Ďuriš Pavel

Havírna

Fiedor Josef

Vysoká Pec

Grosman Vladimír

Bohutín

Kotroušová Hana

Havírna

Kulovaný Julius

Vysoká Pec

Moravcová Dagmar

Vysoká Pec

Nuslová Marie

Bohutín

Plášil Jan

Vysoká Pec

Šuller Karel

Havírna

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

„Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího, než je on sám”.

Upřímnou soustrast.
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křížovka

neznámý autor: opravdový přítel je ten, který první přijde, když ….
... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

mateřská škola
Zajímá vás, co všechno se událo v naší mateřské
škole v novém roce?
Po vánočních prázdninách jsme přišli odpočinutí, plní
dojmů a zážitků z prožitých svátečních dnů. Leden jsme
začali vycházkou na Řimbabu, kde jsme si prohlédli poutavou vánoční výstavu a krásné betlémy. Také nás opět navštívila paní Lenka Hamajdová s hudebním vystoupením

„Kalendář“. Počasí nám přálo, sněhu napadlo dost a děti si
mohly pořádně zaskotačit.
V únoru k nám do mateřské školy přijelo divadélko Zvoneček s pohádkou „Tři prasátka“. V MŠ proběhl tradiční
masopustní rej, kdy jsme si celou školku vyzdobili. Děti
vyráběly různé masky a celé dopoledne plné her, soutěží a
tance si děti velmi užily.
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Měsíc březen probíhal v mateřské škole ve znamení vítání jara a blížícího se zápisu do základní školy. Děti pozorovaly měnící se přírodu, kvetoucí jarní květiny i ptáky
přilétající z teplých krajin. Již tradičně jsme se v mateřské
škole rozhodli rozloučit s paní zimou. Společně s dětmi
jsme vyrobili Moranu, kterou jsme za doprovodu jarních
písniček a básniček vhodili do splavu Vysokopeckého rybníka. Jaro pak zanedlouho s námi přivítal i Fabián, se kterým jsme společně odemkli les.

V dubnu jsme s předškoláky začali připravovat vystoupení pro seniory. V sobotu 13. dubna jsme seniory – jubilanty potěšili jarními a velikonočními písničkami a
básničkami. Odměnou byl veliký potlesk a zmrzlinové poháry.
Přípravu na Velikonoce jsme si opravdu užili. Vyrobili
jsme velikonoční výzdobu, malovali vajíčka, seli osení a
naučili se mnoho nových básniček a písniček a seznámili
se s velikonočními tradicemi. A už je tu další procházka na
Řimbabu, tentokrát nás čekala opět krásně připravená velikonoční výstava.
Čáry máry fuk, je to holka nebo kluk? Čarodějnice jsme
si užili v čarodějnických převlecích včetně paní učitelek.
Jako každý rok se starší děti od konce dubna do konce
školního roku účastnily plaveckého výcviku v bazénu v
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Příbrami. Odměnou za absolvování výcviku bylo mokré
vysvědčení.
V květnu jsme se vydali do Prahy a navštívili divadlo
Spejbla a Hurvínka. Představení s názvem „Hurvínkova
cesta do Tramtárie“ mělo u dětí velký úspěch. Nemalým
zážitkem byla pro děti i cesta autobusem.

školní olympiáda, kde si děti zasportovaly, poměřily své
síly a získaly medaile, sladkou odměnu i drobné dárky,
které jsme mohli dětem zakoupit díky sponzorským
darům některých rodičů. Tímto Vám maminky a tatínkové
velmi děkujeme!!!

Celý rok učíme děti lásce k přírodě a jejich hodnotám, i
proto jsme do MŠ pozvali lektorku z OFČR Hrachov s programem „Rákosníček“, která děti poutavě seznámila s významem vody pro život a koloběhem vody
v přírodě. Ve čtvrtek 30. května jsme využili
krásného počasí a vyšli jsme na procházku po
nové cyklostezce do Příbrami, kde cílovou prémií ke Dni dětí byla výborná zmrzlina.
Začátkem června jsme se vypravili do ZOO
v Plzni. V průběhu dopoledne jsme si prošli
velkou část zahrady. Na zvířátka jsme měli
štěstí, byl to krásný zážitek pro všechny děti i
paní učitelky.
Celým školním rokem nás provázel projekt
pořádaný Českou obcí sokolskou “Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, kdy si
všechny děti odnesly medaile a diplomy za své
sportovní výkony. Důležitou událostí byla i
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Přejeme všem
krásné slunečné
prázdniny!
Kolektiv MŠ Bohutín

základní škola
ohlédnutí ředitelky školy za školním rokem
2018/2019
Ohlédnu-li se za uplynulým školním rokem 2018/2019,
můžu s velkou radostí konstatovat, že se nám v naší škole
podařilo uskutečnit celou řadu smysluplných aktivit, při kterých se děti učily vzájemně komunikovat, spolupracovat a
aplikovat naučené poznatky. Učitelé i žáci prožili ve škole
mnoho krásných zážitků při společných školních i mimoškolních akcích.
V dalších textech naleznete jen malý průřez našimi
letošními aktivitami, více pak na našich webových
stránkách www.zsbohutin.cz.
Za velmi důležitou oblast naší práce, která je nezbytná k budování příznivého klimatu školy, považuji úzkou spolupráci a prohlubování komunikace
školy s rodinou a obcí a budování vzájemné důvěry a
úcty mezi žáky, učiteli a rodiči.
Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální
přístup učitelů ke každému žákovi a téměř rodinnou
atmosféru, která v naší škole panuje. Tím je naše škola
výjimečná a může nabídnout to, čeho na mnohých velkých školách dosahují jen zřídka.
Za dobu uplynulých deseti měsíců naši žáci i dospělí
udělali mnoho práce. Naši žáci (nejen deváťáci)
úspěšně, mnohdy na předních místech, složili přijímací
zkoušky a byli přijati na vybrané střední školy. Plány
pedagogů se proměnily za přičinění žáků v zajímavé a
úspěšné akce, které dokazují, že v naší základní škole
panuje ta správná tvůrčí atmosféra, radost a pohoda.
Děti se během roku zúčastnily mnoha poznávacích
akcí, výletů, exkurzí, ale i sportovních klání a nejrůznějších soutěží. I zájmová činnost byla velmi pestrá –
žáci trávili volný čas v řadě zájmových kroužků.
Velký ohlas má i práce školní psycholožky či speciální pedagožky, jejichž podporu můžeme v naší škole
žákům, rodičům i pedagogům nabídnout – což opět
není zdaleka ve všech školách samozřejmostí. Tradičně

výborná je spolupráce se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod
Třemšínem, která má v naší škole svou pobočku – hudební a
výtvarný obor – vše pod jednou střechou a bez dojíždění do
jiných měst.
Každý rok je něčím jiný a zajímavý. Uplynulý školní rok
byl opět ve znamení mnoha změn nejen personálních, ale i
organizačních a administrativních.
V prosinci 2018 jsme dokončili projekt OP VVV ZŠ Bohutín 022. Cílem projektu byla podpora osobnostně profesního
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rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměřeného na matematickou gramotnost a inkluzi, personální
podpora v podobě školního psychologa a setkávání a spolupráce s rodiči žáků. V rámci projektu jsme získali 633.396 Kč.
Uspěli jsme i v žádosti o další projekt v rámci výzvy OP
VVV č. 02-18-063 – Šablony II, která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a pracujeme od
1. 1. 2019 na projektu ZŠ Bohutín 063. Cílem je rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměřeného na
čtenářskou gramotnost, personální podpora v podobě školního psychologa, komunitně osvětová setkávání a spolupráce
s rodiči žáků, kluby pro žáky ZŠ, projektové dny ve škole a
mimo školu a využití ICT ve vzdělávání. V rámci tohoto projektu jsme získali celkem 873.297 Kč. Na projektu budeme
pracovat do 31. 12. 2020.

Loni jsme mj. doslova od základů zrekonstruovali počítačovou učebnu, o prázdninách jsme vymalovali, opravili jsme
podlahu ve vestibulu školní jídelny. Začátkem letošního
dubna se začal v úzké spolupráci s obcí Bohutín realizovat
další velký projekt – rekonstrukce školní zahrady. Bylo vybudováno nové sportoviště – školní hřiště s moderním umělým povrchem a multifunkční školní zahrada, která dětem
poskytne možnost relaxace, zábavy i poučení. V další, plánované, etapě by se školní zahrada měla ještě více proměnit.
Plánů máme ohledně školy mnoho, držte nám pěsti, ať se vše
podaří zrealizovat a zlepšit a vytvořit tak pro všechny příjemné a inspirující školní prostředí.
Škola se stále snaží zaměstnancům, žákům i jejich rodičům
vycházet maximálně vstříc. V rámci zkvalitnění komunikace
a zefektivnění práce v dnešní uspěchané době řada rodičů
s povděkem vítá širší použití internetových online aplikací
přístupných z počítače, tabletu či mobilního telefonu, které
škola již zavedla či v nejbližší době plánuje zavést – školní on-

line pokladna (ŠOP), Bakaláři (elektronická žákovská knížka),
systém Strava pro online přihlašování a odhlašování obědů
apod.
Velký dík patří nejen všem zaměstnancům ZŠ, pedagogům
i nepedagogům, kteří se podílejí na zdárném chodu celé školy,
ale také školské radě a spolku SRPŠ a hlavně panu starostovi
a obecním zastupitelům za jejich podporu. Bez ﬁnanční pomoci obce by se mnohé realizovat nemohlo. Děkuji také všem
přátelům školy a dále spolupracujícím ﬁrmám i šikovným řemeslníkům za jejich vstřícnost a ochotu při řešení mnohdy
svízelných situací.
Přeji vám všem krásné léto, dětem nekonečné prázdniny, dospělým nezapomenutelnou dovolenou, oddech, klid a pohodu. A v září v novém školním roce v plné síle na shledanou!
Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

Lyžařský kurz 2019 – Černá Bouda
Rok se s rokem sešel a žáci II. stupně opět vyrazili na oblíbený lyžařský kurz. V sobotu 23. 2. 2019 kolem dvanácté hodiny jsme se vydali směrem do Krkonoš. Cesta proběhla bez
problémů a všichni jsme se těšili, až se ubytujeme a konečně
nasadíme lyže.
Po příjezdu do Jánských Lázní jsme vyjeli lanovkou na Černou Horu. Zde jsme naložili naše zavazadla do rolby a vydali
se k našemu hotelu pěšky. Hotel byl vzdálený cca 10 minut od
lanovky.
Celý kurz se nesl v radostném duchu, všichni žáci si vyzkoušeli kromě lyží také běžky. Během kurzu jsme stihli zajít
či doběžkovat na výborný pohár a dokonce jsme si vyšli i do
Jánských Lázní na výlet – na stezku korunami stromů. Tento
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Děti ukázaly svým kamarádům, co
se ve škole od září naučily. Někteří přečetli
ukázku ze slabikáře a společně jsme odpovídali na otázky vyplývající z textu.
Zdenda dokonce přečetl kousek z knížky o
medvídkovi. Jak krásně umíme psát, nám
ukázal Máťa, Láďa a Eliška, na mazací tabulce předvedli jak tiskací, tak psací malá a
velká písmena. Matematické dovednosti
předvedl Martínek s Lukáškem při porovnávání čísel a paměťovém počítání, všichni
společně (někdy i se zapojením dětí z MŠ)
jsme vyřešili slovní úlohy. Anetka a Erik
přednesli básničku o šikovných ručičkách.
Na závěr vystoupení jsme si zatancovali a
zazpívali anglickou písničku a naše oblíbené Soku soku baci
baci, kdy se k nám připojily i ostatní děti. Paní učitelka pak
předala svým budoucím prvňáčkům pozvánky na zápis.
Nejvíce se děti těšily, až si se svými kamarády pohrají a
opravdu si to užily! Za pár dní se školky přijedou podívat na

výlet byl opravdovým zážitkem nejen pro svůj výhled, ale
také proto, že si žáci mohli sjet dolů tobogánem.
Každé lyžování jsme zakončili naším pokřikem, který žáci
sami vymysleli. Po lyžování či běžkování nás každý večer
čekal zábavný program, který obsahoval nejrůznější hry,
úkoly a scénky. Večerní zábava vyvrcholila čtvrteční diskotékou, kde únava šla stranou a všichni si to pořádně užili a ukázali svého tanečního ducha.
V pátek nás čekaly závody na lyžích a na běžkách. Žáci ve
slalomu zajeli opravdu dobré časy a na běžkách prokázali
sportovního ducha.
Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a budeme se
těšit na další roky.
Jan Jelínek, nikola Hložanková,
Lada Žáčková, Blanka Krýdlová

návštěva prvňáčků v MŠ
Na týden po jarních prázdninách se žáčci z 1. třídy těšili.
Vydali se na návštěvy do mateřských škol, kam většina z nich
dříve chodila.

oplátku k nám, aby se předškoláčci podívali do opravdické
školy, kam i oni budou za pár měsíců chodit.
Mgr. Lada Žáčková, Mgr. Lenka Malá

Zápis s pejskem a kočičkou
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl v ZŠ Bohutín pohádkový
zápis do 1. třídy. Letos na děti čekal pejsek s kočičkou a připravili si pro ně úkoly podle známé knížky Josefa Čapka.
Na stanovišti U kočičky měly děti zazpívat písničku o pejskovi nebo kočičce, pomoci uvařit kočičce písmenkový dort
a zašít pejskovi roztržené kalhoty.
U pejska děti počítaly kosti, které měl pejsek na misce, a
hledaly k nim správné číslice, spočítaly kytičky na veselé
noční košilce a určily jejich barvu. Nakonec sestavily z geometrických tvarů kočičku pro panenku, která tence plakala.
Poznali jste příběhy ze známé knihy? Musím budoucí školáčky pochválit, protože oni je poznali.
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zaujaly. Následovala beseda s paní Marií Šupíkovou-Doležalovou, ženou, které v době lidické tragédie bylo deset let.
Poutavě vyprávěla o vyhlazení Lidic, o osudech lidických
mužů, žen a dětí, o pobytu v dětském domově, adopci německou rodinou i o svém životě po návratu do Čech. Pro
všechny z nás to byl nezapomenutelný zážitek.

Na úplný závěr nám děti nakreslily obrázek a vybraly si na
památku kočičku nebo pejska, které jim ušili starší kamarádi.
Při zápisu zároveň moc pomohli Pejskové a Kočičky z 5. třídy.
Provázeli děti zápisem a jednotlivými úkoly.
Už se na budoucí prvňáčky moc těším, až se v září sejdeme
ve školních lavicích. O pejskovi s kočičkou si určitě ještě budeme povídat a za rok si o nich děti přečtou určitě samy.
Mgr. Lenka Malá, budoucí paní učitelka prvňáčků

exkurze do Lidic a Prahy
Ve středu 17. dubna se žáci osmé a deváté třídy vydali v
rámci dějepisné exkurze nejprve do památníku v Lidicích a
poté do Prahy, kde si v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze připomněli statečný boj parašutistů, kteří
spáchali atentát na Heydricha nebo se zapojili do protinacistického odboje.

V Praze v Národním památníku hrdinů heydrichiády žáci
nejprve zhlédli ﬁlm o atentátu na Heydricha a poté navštívili
kostel a kryptu pod ním, kde sedm parašutistů dokázalo
mnoho hodin vzdorovat více než stonásobné přesile a kde nakonec skončily jejich životy.
Mgr. Lenka Brabcová

návštěva čistírny odpadních vod v rámci dne Země
V pátek 26. 4. 2019 jsme se za krásného počasí v rámci Dne
Země vypravili na Vysokou Pec, kde jsme navštívili čističku
odpadních vod, která stojí v blízkosti Vokačovského rybníka.
Při prohlídce prostor čističky nás provázel pan Jelínek, který
se stará o její provoz. Vyprávěl nám mnoho zajímavého.

V Lidicích čekal žáky nabitý program. Nejprve se prostřednictvím pořadu Den, kdy se mi změnil život přenesli o
osmdesát let zpátky do historie a na chvíli se stali členy dvou
rodin – rodiny Doležalových z Lidic a židovské rodiny Ginzových z Prahy. Seznámili se s jejich životem před válkou a tím,
jak nacistický režim zničil nejen jejich způsob života, ale
mnohým i život sám.
V další části dopoledne si děti prohlédly nejprve území,
kde stávaly Lidice, a poté i muzeum, jehož expozice je velmi
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historické a kulturní památky naší krajiny – počátky historického osídlení místní krajiny, historický vznik obcí Bohutín,
Havírna a Vysoká Pec, hlavní stavební a kulturní památky v
naší obci. Zjišťovali, které významné nerostné suroviny se těžily v naší krajině. Vyhledávali jména šachet (dolů) v naší kra-

Čistička je v provozu od roku 2017 a byla postavena v lokalitě staré čistírny, která již nesplňovala limity pro nakládání odpadních vod. Dochází zde k odkanalizování a likvidaci
odpadních vod nejen Bohutína, ale i všech jeho částí, tj. Tisové, Vysoké Pece a Havírny. Dále jsme se dozvěděli, že existuje mnoho typů čistíren, které se dělí podle použitých metod
čištění a tato pracuje na systému mechanicko-biologického
čištění. Odpadní voda je do čistírny přiváděna s pomocí kanalizačních sítí. Přivedená voda nejprve prochází mechanickým stupněm čištění, kde dochází k odstranění hrubých
nečistot, písku a k usazení nečistot na dně. Voda nad usazenou vrstvou nečistot pak pokračuje dále do biologického
stupně čištění. Zde se využívá bakterií, které odbourávají organické nečistoty ve vodě. Při tomto procesu vzniká na závěr
čistá voda, která opouští čistírnu.
Po zajímavé prohlídce jsme si na louce u čističky mohli na
připraveném ohništi opéct buřtíky, zaběhat si a také pozorovat hezkou přírodu v okolí rybníka.
Je dobře, že máme u nás tuto čistírnu odpadních vod,
která je přínosem pro zlepšení životního prostředí v dané lokalitě a tím i ke zlepšení životních podmínek, což je v dnešní
době moc důležité. Děkujeme také panu Jelínkovi za odborný
a zároveň pro děti srozumitelný výklad a paní Jelínkové za
výbornou svačinku.
Žáci 3., 4. a 5. třídy a jejich třídní učitelky
Mgr. J. Mrázová, Mgr. M. Sláviková a Mgr. L. Malá

jině a zakreslovali jejich rozmístění do regionální mapy.
Zmapovali v našem regionu produkované druhy odpadů a
způsob jejich likvidace.
A protože nám i počasí velmi přálo, se tato akce velmi vydařila a žáci získali mnoho nových poznatků.
Mgr. Blanka Krýdlová

den Země v 1. a 2. třídě – návštěva kynologického
cvičiště BriT
Dne 26. 4. 2019 žáci 1. a 2. třídy navštívili kynologické cvičiště BRIT v Bohutíně, kde byl pro naše žáky nachystán velice
bohatý program.
Nejprve se seznámili s pejsky, poté se učili jim dávat povely a vodit pejska u nohy. Dále jsme viděli, jak pejsci zvládají
zadané úkoly na cvičebních pomůckách a také jak umí aportovat do vody či zvládnout dráhu a následně chytit míček.

den Země na Řimbabě
V rámci Dne Země jsme 25. 4.
2019 navštívili muzeum na Řimbabě a štolu, která vede z lesoparku
až pod šachtu. Akci nám umožnil
ing. Josef Kovář, který se nám věnoval společně s členkami spolku
Řimbaba. Moc děkujeme.
Žáci po cestě sledovali přírodu,
čistotu okolí, přečetli si několik informačně vzdělávacích tabulí a získali nové poznatky.
V muzeu pak hledali odpovědi na
některé ze zadaných otázek. Např.:
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Na závěr žáky čekaly hry a opékání buřtíků. Celý program
se velmi vyvedl a rádi bychom poděkovali manželům Stehlíkovým za krásně strávené dopoledne, bohatý program a
ochotu.
Mgr. Lada Žáčková a Mgr. ilona Chvalníková

Historiáda
Ve dnech 25. – 26. dubna 2019 se naše škola poprvé
zúčastnila celostátní dějepisné soutěže Historiáda, která se
tentokrát uskutečnila v Lomnici nad Popelkou. Žáci vždy soutěží ve čtyřčlenných týmech tvořených zástupcem každého
ročníku 2. stupně. Naši školu reprezentovali Jan Traxler (9.
třída), Kristýna Hamplová (8. třída), Marie Kulovaná (7.
třída) a Kateřina Pánková (6. třída).

Účastníky Historiády čekaly dva dny plné dějepisu (celkem
16 soutěžních disciplín), kdy museli uplatnit nejen své znalosti, ale také rychlost, postřeh, logické myšlení i schopnost
efektivně pracovat v týmu. Náročné úkoly plnili nejen v pořádající škole (například vyplňování protokolů, cyklické a ročníkové úkoly aj.), ale i v ulicích města nebo na nedalekém
hradě Pecka.
ZŠ Bohutín obsadila v kategorii základních škol 11. místo,
pouhých 1,5 bodu ji dělilo od první desítky. Všem reprezentantům naší školy se tato soutěž velmi líbila a odnesli si z ní
nezapomenutelné zážitky.
Mgr. Lenka Brabcová

exkurze byla i tvořivá dílna, kde si žáci na památku zhotovili
vlastnoruční erb.
Před odchodem děti ještě vyběhly na pěknou zahradu, kde
si prohlédly některá domácí zvířátka. Exkurze se nám všem
velice líbila.
Mgr. Jitka Mrázová

Výlet 1., 2. a 3. třídy na farmu Alp rieser
Jelikož máme rádi přírodu, zvolili jsme pro letošní školní
výlet rodinnou farmu Alp Rieser v Terešově.
Jen co jsme přijeli do Terešova, už na nás mávala paní Markéta, která je majitelkou rodinné farmy. Velmi vřele nás při-

exkurze 3. a 4. třídy do Čechovy stodoly
V pátek 10. května 2019 žáci 3. a 4. třídy navštívili Čechovu stodolu v Bukové u Příbrami. Postupně si zde prohlédli
expozici věnovanou Starým pověstem českým, kterou je provázel samotný praotec Čech. Poutavým výkladem zavedl žáky
do doby, kdy panoval vojvoda Krok. Poznali i jeho dcery Kazi,
Tetu a Libuši. S Tetou pak navštívili léčivou zahrádku, kde poznávali byliny. Viděli zde postavu Přemysla i jeho pluh.
V další části výstavy nás vítal bělouš Šemík, nám dobře
známý Horymírův zachránce. Za ním jsme spatřili lva, věrného druha Bruncvíka. Úplně v závěru výstavy jsme si prohlédli svatého Václava nebo Cyrila a Metoděje. Součástí této
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vítala a dovedla nás pod přístřešek, kde na nás čekala ochutnávka lahodných kozích sýrů, mléka a syrovátky. Poté nás
paní majitelka provedla po farmě. Alpaky nás potěšily svou
klidnou, přítulnou a milou povahou. Velké i malé kozy kolem
nás pobíhaly a dožadovaly se drbání za ušima. Děti si mohly
vyzkoušet dojení koz, naučily se zpracovat vlnu z alpak na česačce, spřádání na kolovratu a plstění vlny za sucha. Každé
dítě si odvezlo kousek vlny spřadené nebo česané.
I přes nepříznivé počasí se nám výlet na farmu líbil.
iveta Zemková

Výlet 4. a 5. třída – Výprava za Kelty
V pondělí 17. června 2019 se 4. a 5. třída vydaly na školní
výlet až za tajemnými Kelty. Vlakem jsme jeli do Nižbora, kde
na místním zámku probíhala interaktivní akce pro děti – Keltové. Zámek se nachází vedle keltského naleziště Stradonice,
takže má k tomuto tématu opravdu blízko.

Na druhém stanovišti jsme si prohlédli keltské zbraně, nástroje, peníze i ozdoby. Uvědomili jsme si, jak byli Keltové
zruční a co všechno uměli ve své době vyrobit.
Třetí stanoviště bylo kuchařské. Nejprve musela dvojice
rozdrtit kameny obilná zrna, poté společně vyrobili pravěkou
placku a tu jim pořadatelé upekli na ohni. Zjistili jsme, kolik
to dalo práce a námahy, a po pravdě, placka nám nikomu moc
nechutnala. Když si uvědomíme, že byla hlavním jídlem tehdejší doby, asi bychom se moc nenajedli.
Na závěr jsme si mohli prohlédnout vnitřní části muzea.
Nejvíce nás zaujal vzácný archeologický nález ženské kostry.
Pohlíželi jsme na ni shora s odstupem mnoha století a kolem
nás bylo zvláštní ticho….
Mgr. Lenka Malá,
Mgr. Miloslava Sláviková

dětský den ve školní družině

Poté, co jsme vyšplhali za krásného slunného počasí na zámecký kopec, posvačili jsme a rozdělili jsme se do tří skupin,
které se střídaly na jednotlivých stanovištích.
Na prvním stanovišti jsme se seznámili s oblečením Keltů
a jeho výrobou. Některé čínnosti jsme si vyzkoušeli také prakticky. Například jsme si mohli obarvit provázek v přírodní
barvě, jež Keltové používali.

V pondělí 10. 6. 2019 se děti zúčastnily celodružinové akce
„Fáborkáč aneb Cesta za pokladem“.
A co na děti čekalo? Vytyčená trasa všechny vedla od školy
k okolí hasičské zbrojnice a zpět. Po cestě děti musely splnit
7 úkolů, a to motání provázku na klacík, hledání obrázku a
jeho stínu, ve dvojici nést míč bez pomoci rukou, přejít po
švihadle, udělat trakař, hodit šišky na cíl a vyrobit náramek z
brček. To asi děti zaujalo nejvíce. A protože s nadšením plnily
své úkoly, nikdo z dětí neodešel s prázdnou. Na závěr naší
akce čekal na všechny zúčastněné ukrytý poklad v podobě
sladkostí.
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poledne jsme plni očekávání dorazili na místo. Nejdříve jsme
se ubytovali v chatkách a seznámili se s okolím. Poté už na
nás čekal bohatý program, který připravila školní psycholožka Pavlína Vyšínová. Během dvou dnů jsme toho stihli
opravdu hodně. Vyzkoušeli jsme si různé sportovní aktivity,
např. fotbal, nohejbal nebo volejbal. Zahráli jsme si spoustu
zábavných her, během kterých jsme si užili hodně legrace, ale
také jsme se více poznávali. Dali jsme prostor i naší kreativitě a pomocí sava si vytvořili krásná trička s africkými motivy. Ve chvilkách volna jsme vyráželi na procházky do
brdských lesů a večer si opekli buřty na ohýnku. Výlet nám
nepřekazila ani silná bouřka. Naopak, pro děti to byl jeden z
nejvíce adrenalinových zážitků. Pobyt jsme zakončili diskotékou, kterou si všichni náramně užili.
A protože bylo krásné počasí, tento netradiční den jsme si
náležitě užili.
iveta Zemková, Petra Pechačová, Lenka Jarolímková

Výlet 6. třídy
Ve dnech 19. – 20. června se 6. třída vypravila na školní
výlet do kempu Brdy u Věšína. Během dvoudenního pobytu
si děti stihly zahrát spoustu sportovních i legračních her.

Výlet se nám všem moc líbil a doufáme, že v příštích letech opět vyrazíme na pár dní do přírody. Rádi bychom poděkovali paní psycholožce, která pro nás připravila báječný
výlet, ze kterého jsme si odvezli hezké vzpomínky.
Bc. nikola Hložanková, tř. uč. a žáci 7. třídy

Výlet 8. třídy

Kromě přehazované a fotbalu si vyzkoušely i nohejbal nebo
odráženou, bitvu s balónky naplněnými vodou, hrály na četníky a zloděje, bombu-nálet-potopu, pobavily se u hry se slanou tyčinkou nebo toaletním papírem… Prošli jsme se po
okolí kempu a večer nás čekal táborák. A protože nám počasí
přálo, vyzkoušeli jsme také nově napuštěný bazén.
Dva dny plné společných aktivit se všem velmi líbily a rádi
bychom se sem příští rok vypravili znovu.
Mgr. Lenka Brabcová

Ve dnech 12. – 14. 6. se žáci osmé třídy zúčastnili školního
výletu v rekreačním středisku Věšín. Spolužáci ze 7. třídy,
kteří navštívili stejné místo, přijeli nadšení a plný zážitků, a

Výlet 7. třídy
Ve dnech 5. 6. – 7. 6. 2019 žáci 7. třídy vyrazili na vícedenní výlet do rekreačního střediska ve Věšíně. Ve středu do-
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tak jsme se všichni na náš společný školní výlet velmi těšili. Po
příjezdu jsme se ubytovali v chatkách a seznámili se s okolím.
Středeční odpoledne nám zpříjemnila naše školní psycholožka, která si pro nás připravila mnoho zajímavých her. Společně jsme si užili spoustu legrace a zábavy. Ve čtvrtek
dopoledne jsme si vyšli na procházku do lesa a zorganizovali
turnaj ve volejbalu a nohejbalu. Odpoledne jsme se vydali na
výlet k Padrťským rybníkům. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na točenou kofolu a zmrzlinu na grilu v Míšově. Večer
jsme si užili společně při aktivitách, které si žáci připravili pro
své spolužáky.
Na závěr bych chtěla říci, že jsem ráda, že jsme se výletu
zúčastnili a měli možnost se blíže poznat.
Mgr. Martina Berkovcová, Bc. nikola Hložanková

Poslední výlet 9. třídy
Ve dnech 10. – 12. 6. jsme se s deváťáky vydali na náš poslední školní výlet. Jak se říká: „ To nejlepší naposled,“ tady
platilo stoprocentně. Náš třídenní pobyt se konal v rekreačním středisku Věšín, uprostřed brdských lesů. Líbilo se nám
všechno. Bydlení v chatkách, dobré jídlo, čisté nové toalety se
sprchami a hlavně všechna hřiště. I když děti vyzkoušely fotbal, stolní tenis, badminton i nohejbal, nejvíce si zamilovaly
volejbal. Hrály ho i v tom velkém horku, byly k neunavení. Večery jsme si zpříjemnili táborákem a diskotékou.

Přijímací řízení na střední školy a učiliště
v roce 2018/2019
V roce 2018/2019 vychází z naší školy dvacet žáků, z čehož
je 11 chlapců a 9 dívek. Každý si mohl podat dvě přihlášky na
střední školu či učiliště. Stejně jako v loňském školním roce
žáci absolvovali na obory s maturitní zkouškou přijímací
zkoušky, někteří skládali i zkoušky talentové. Dále školy přihlížely ke studijnímu průměru za poslední dva ročníky základní školy.
Všichni žáci devátého ročníku byli přijati na zvolené střední
školy či střední odborná učiliště. Na naše žáky jsme velice
pyšní, neboť nejen že všichni v přijímacím řízení se ctí obstáli,
ale někteří dokázali obsadit v přijímacím řízení i přední příčky.
Žákům přejeme mnoho štěstí v dalším studijním, pracovním i osobním životě!
Mgr. Lada Žáčková

Zahradní slavnost a oslava 110. výročí založení
měšťanské školy
I když je konání zahradní slavnosti na naší škole již tradicí,
přesto byla ta letošní trochu jiná. Slavnostnější. Byla spojena
s oslavami 110. výročí založení měšťanské školy v Bohutíně.
Byli pozváni starostové okolních obcí a bývalí zaměstnanci
školy. Ti, kteří na naší škole působili většinu svého profesního
života a všichni starostové, dostali pamětní plaketu.
O velkolepý úvod se postarala dechová kapela Rožmitálská
Venkovanka. Následoval slavnostní nástup zástupců SDH Bohutín, SDH Vysoká Pes a spolku Řimbaba. Všechny přítomné
přivítala paní ředitelka školy Mgr. Lada Králová, potom se
slova ujal pan starosta Ladislav Turek a dlouholetá kronikářka
obce paní Olga Říhová, která nás poutavým výkladem seznámila s historií naší školy.
Hlavním bodem programu každé naší zahradní slavnosti je
rozloučení deváťáků se základní školu. Nástup po červeném
koberci na hudbu z ﬁlmu Star Wars byl opravdu slavnostní.
František Kulovaný přečetl proslov, kde zavzpomínal na uply-

V úterý jsme se vydali na túru k Padrťským rybníkům. V lese po dešti bylo
opravdu krásně. Nechyběla ani zastávka
na zpáteční cestě na grilu v Míšově. Po
10 km dobrá klobáska a točená kofola
přišly k chuti.
Jsem moc ráda, že se výletu zúčastnili
úplně všichni. Byli jsme skvělá parta a
budeme mít na co vzpomínat.
renata Vondrášková,
Ladislava Lišková
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nulých 9 let a poděkoval všem učitelům i ostatním pracovníkům školy. Potom představil všechny své spolužačky, chlapce
a jejich záliby nám představila Zuzana Dubincová. Všichni
žáci dostali knihu s věnováním a poté předali květiny všem
učitelům a zaměstnancům školy. Deváťáci se rozloučili písničkou Co bejvávalo už není.
Následovalo vystoupení žáků z nižších ročníků. Všichni
měli své vystoupení velmi dobře nacvičené, nechybělo
správné oblečení k dané písničce ani další doplňky a kulisy.
Ať to byl tanec Baby Shark v podání 1. třídy, Piráti z Karibiku
dětí z 2. třídy, Plavu si ani nevím
jak - vystoupení třeťáků nebo
Chocolate v podání dětí ze 4.
třídy, vše bylo velmi pěkné a děti
tančily s velkým elánem a radostí. Třídní vystoupení potom
vystřídaly dvě skupiny aerobiku.
Kdo by neznal písničky Šmoulové a Mamma Mia od skupiny
ABBA. Zpestřením pro všechny
bylo vystoupení souboru ZUŠ
v Rožmitále, pobočky školy Bohutín. Už teď hrají žáci velmi
dobře. Pan ředitel Šuchman by
na ně byl pyšný. Program zakončili žáci 5. – 9. třídy. Při chytlavé
písničce We Will Rock You od
skupiny Quenn, si nejeden divák

podupával do rytmu, při vystoupení žáků a hlavně žákyň 6.
– 8. třídy zpozorněla i většina chlapců. Hudbu a rytmus
máme prostě v krvi. Staré přísloví „ Co Čech to muzikant“
stále platí.
Po celou dobu slavnosti se podávalo pití a občerstvení.
Velmi moc bych chtěla za všechny poděkovat všem rodičům
a prarodičům, kteří přispěli svými sladkými či slanými dobrotami na zahradní slavnost. Všichni jsme prožili velmi příjemné odpoledne, a tak se budeme těšit na další rok.
renata Vondrášková, třídní učitelka 9. třídy

sdh vysoká Pec
Máme začátek letních prázdnin roku 2019 a je na místě,
abychom se s vámi podělili o akce a zážitky, které se
v tomto roce uskutečnily.
Měsíc leden se nesl v duchu Výročních valných hromad,
které jsme navštěvovali. Únor byl bohatý na kulturní akce.
Hasičský ples, na který přišla spousta lidí, se velmi vydařil. Tombola byla díky sponzorům bohatá a pestrá, což přilákalo mnoho návštěvníků. Tímto bychom jim ještě
jednou rádi srdečně poděkovali. Den po plese se již tradičně pořádal dětský karneval. Opět jsme se sešli v hojném počtu a věříme, že si karneval užily nejen děti, ale i
rodiče.
V dubnu kromě každoročního sběru železného šrotu
jsme se podíleli i na sběru kamene a výřezu dřeva, které
bylo potřeba na pálení čarodějnic. Čarodějnice se jako každým rokem povedly. Děti si opekly buřtíky a pak se na postavené hranici upálila čarodějnice.
Naši sportovní sezónu jsme zahájili okrskovou soutěží,
kde se muži umístili na krásném 3. místě.
V květnu všechny matky slavily svátek, a proto jsme ani
my tento den nemohli jen tak přejít, aniž bychom našim
maminkám nepopřáli. Všechny zúčastněné ženy byly ob-
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darovány kytičkou. Posezení v hasičské
zbrojnici bylo příjemné. V následujícím měsíci jsme se také zúčastnili oslav u příležitosti
110 let od založení měšťanské školy v Bohutíně.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Bohutín za výbornou spolupráci
a doufáme, že i nadále budeme moci v tomto
duchu pokračovat.
Andrea Čarková

sdh bohutín
Činnost sboru je velice rozsáhlá. Nejen že se věnuje hasičskému sportu (má družstvo mužů, žen, mladších a starších
dětí a dorostence – jednotlivce), pořádá, či se alespoň podílí na
kulturním a společenském životě v obci.
Tradičně rok začíná hasičským plesem, který se již po několikáté konal v sále na Drmlovce. Příjemný program doplnila
taneční vystoupení dětí a profesionálního tanečního páru a
mnohé přilákala také zajímavá tombola.
Následoval 5. března masopustní rej. Jenže to nebyl jen
„Bohutínský masopust“, jenž byl v režii bohutínských hasičů.
Ještě před samotným masopustním úterým se skupina nadšenců vydala podpořit masopustní průvod v Milevsku, za což
se jim dostala opětovaná návštěva „Milevských maškar“ v průvodu v Bohutíně. Po velmi náročném (vzhledem k obchůzkám
obcí a deštivému počasí) masopustu v Bohutíně se výjezdní
skupina vydala pobavit návštěvníky do Hornického muzea na
Březových Horách a do skanzenu ve Vysokém Chlumci. Letošní „Mrazík“ byl prostě bezkonkurenční.
V březnu se mimo jiné konala brigáda na sběr železného
šrotu. Všem, kteří hasičům věnovali kov, děkujeme.

Květen odstartovala oslava Dne matek, na níž jsou zvány
nejen maminky, ale všechny hasičky. Klidné posezení zpříjemnil Pepa Bělský kulturní vložkou, v níž děvčatům přednesl
povídku o hasičských nápadech (především těch bohutínských). Nakonec došlo i na taneček… Velmi záhy se rozjela
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SDH Bohutín děkuje všem, kteří se na jeho činnosti podílejí a sboru pomáhají – obci Bohutín, sponzorům a svým členům. Přijďte se podívat na pouťové oslavy, kde hasiče
rozhodně uvidíte. Budeme na vás čekat především v sobotu
27. 7. 2019 ve stanu na návsi od 20:00 na pouťové zábavě.
Přejeme vám všem prosluněné léto.

soutěžní družstva na okrskovou soutěž do Lázu, kde ženy i
muži zvítězili.
Sportovní činnost nepolevila ani v červnu, kde na vlastním
Memoriálu zasloužilých členů opět obě družstva brala 1.
místa. Po memoriálu se hasiči postarali o Zastupitelstvo obce
Bohutín, které mělo své jednání právě v hasičské zbrojnici
SDH Bohutín. Nejen zastupitelé, ale ani ostatní přítomní si
rozhodně nemohli stěžovat na nedostatek jídla. Ještě se vydali poměřit své sportovní výkony s dalšími týmy na Memoriál Josefa Němce do Vysoké u Příbramě. Posledními dvěma
akcemi bylo každoroční čištění požární nádrže, na němž se
spojily síly obecních zaměstnanců a hasičů. Nádrž je tedy čistá
a také došlo k zabetonování některých rozpadlých částí. Hasiči
se také s praporem zúčastnili Zahradní slavnosti, při níž ZŠ
Bohutín oslavila 110. výročí vzniku měšťanské školy.
Mezi dalšími je nutné zmínit: stavění máje, hlídání ohňů
při pálení čarodějnic, pomoc a účast v Pohádkovém lese a nesčetné množství brigád, které se s blížící se poutí jen a jen zvyšují. Samozřejmě že hasiči se musí věnovat také svému
prvotnímu poslání, tedy ochraně obyvatelstva a pomoci při
požárech či povodních. Během první poloviny roku byla výjezdová jednotka povolána devětkrát. Nejnáročnější prací bylo
čerpání vody u zaplaveného Kauﬂandu.

sdh bohutín – děti
Ani činnost mladých hasičů není zanedbatelná, ba naopak.
Děti se zapojují, buď jako celý tým, nebo jako jednotlivci do
všech hasičských i obecních akcí.
Na prvním místě je však hasičský sport. V první polovině
roku děti a dorost dokončily své soutěže (hra Plamen a celoroční činnost dorostu začíná 1. 9. a končí 30. 6. jako školní
rok). Čekalo je hned několik disciplín, se kterými se popraly
dle vlastních možností. Nejprve se v březnu konaly ZPV
(mladší děti, starší děti a dorost) a štafeta dvojic (mladší a
starší děti) u Sobenského rybníka. Kde našim zástupcům
přálo nejen počasí, ale i terén. Následoval závěr dorostu v Počepicích, a to 5. 5. Paradoxní je, že na ZPV v březnu jsme byli
v tričku a na závěru dorostu v květnu nám byla zima i v zimních bundách… Nicméně naši zástupci Lukáš Nádvorník (dorost – jednotlivci starší) obsadil ve své kategorii 3. místo a
Matěj Čefelín (dorost – jednotlivci střední) skončil jako bram-
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borový. Oba kluci zaslouží poklonu, neboť dorostenecké soutěže jsou na vysoké úrovni. Svědčí o tom i fakt, že zástupci
okresu Příbram získali medaile v nejvyšší – republikové soutěži.
Poslední okresní soutěží byl závěr hry Plamen (mladší a
starší děti), který se po několika letech konal v Petrovicích.
Naše děti sice neobsadily přední příčky, ale bojovaly ze všech
sil. Měly možnost se zde utkat s ostatními družstvy v útoku
CTIF a požárním útoku.
Skvělé výkony, ale umí. Nejprve porazily jak mladší děti,
tak starší děti všechny týmy ve střelbě ze vzduchovky. Stalo se
tak na soustředění mladých hasičů v Hrachově, kde vedle celo
víkendového tréninku útoků probíhala soutěž ve střelbě. Finálový rozstřel dokonce nastřílely bez ztráty jediného bodu.
Druhým vynikajícím výkonem bylo 3. místo v požárním útoku
v Nečíni. Tady soutěžily všechny naše děti v kategorii starších
(mladší družstvo se nepodařilo složit celé). I přestože v týmu
byla sedmiletá Eliška, která běžela proti 15 letým, to prostě
zvládly. Zaslouží si to! Konečně pořádný úspěch! Poděkování
za fajn odpoledne (soutěž, skákací hrad, pěnovou koupel a výborné občerstvení) patří nečínským hasičům.
Dětem přejeme zasloužené prázdniny! Během léta se setkáme při pouťovém miniútoku, který letos bude v sobotu.
Pak se již teď těšíme na první schůzku v září. Děkujeme obci,
rodičům a prarodičům, vedoucím Lence, Davidovi a Kláře,
sboru (za podporu a také odvozy dětí na soutěže) a především
dětem za to, že můžeme fungovat a předávat si hasičské zkušenosti.
Hasičskému sportu Na zdar!
Mgr. Klára Bambasová
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sPort
fotbal
sk litavan bohutín
Sportovní část uplynulé sezóny 2018/2019 lze hodnotit pouze pozitivně.
Obě družstva dospělých obsadila pozice na pomyslných
stupních vítězů. „Áčko“ v Okresním přeboru skončilo
druhé a „Béčko“ ve III. třídě skupiny A obsadilo 3. místo.
Dorost hrající nadále krajskou I. A třídu skupiny A
skončil v letošním roce na 10. místě.
Další umístění na stupních vítězů zaznamenala obě
družstva žáků, která se v jarní části soutěže účastnila bojů
o přeborníka okresu. Starší žáci obsadili konečné třetí
místo. Sdružené mužstvo Bohutín / Podlesí celou soutěž
ovládlo a stalo se přeborníkem okresu.
Našim přípravkám se vedlo následovně. „Starší“ hrající
skupinu D 3.třídy obsadila konečné 6. místo. Mladší přípravka skončila pátá ve 3. třídě skupiny B.

I v průběhu jarní části sezóny 2018/2019 probíhaly
v našem areálu tréninky našich úplně nejmenších, tedy
fotbalové „školičky“.
Co se týká mimo fotbalového dění v našem klubu, tak
ani zde nezahálíme. Vedle standardních prací týkajících se
údržby travnatých ploch máme na letošní rok napláno-
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ukázaly výdrž a daly i hodně gólů. Věříme, že
jim výdrž a chuť se zlepšovat vydrží do následující sezóny, kdy předpokládáme, že budeme mít v týmu více hráčů a tým silnější.
František Sobotka

jak vypadalo fotbalové jaro ve starších žácích?
Osobně si myslím, že dobře. Možná jsme
měli po předešlé mistrovské sezóně ambice
ještě o trochu větší, ale konečné třetí místo v
okrese je ve velké konkurenci ostatních družstev velmi dobré. Ale pěkně po pořádku.
Zimní přípravu jsme absolvovali přípravou
částečně v hale, a pokud počasí umožnilo i
venku na umělce. Postupem mezi 8 nejlep-

vané dvě akce stavebního charakteru. Začátkem prázdnin
ve spolupráci s obcí budou zahájeny práce na obnově oplocení našeho areálu. V průběhu
podzimu bychom rádi zahájili
práce, na jejichž konci by mělo
dojít k vyřešení situace týkající
se špatného stavu dosluhujících septiků a světlo světa by
měla spatřit čistička odpadních vod.
Na závěr bych rád poděkoval všem hráčům, trenérům a
vedoucím za předvedené výkony v uplynulé sezóně a s tím spojenou reprezentaci bohutínského fotbalu. Poděkování dále patří obci,
sponzorům, rodičům, fanouškům a přátelům našeho oddílu za jejich podporu, bez které si chod oddílu nedovedeme vůbec představit.
Jan Bittner, předseda

POZVÁnKA:
rádi bychom pozvali všechny příznivce fotbalu
do našeho areálu o „pouťovém víkendu“,
kde se během soboty a neděle
uskuteční bohatý fotbalový program.

ších týmů jsme získali jistotu kvalitních soupeřů po celé
jaro. Zpočátku se nám dařilo předvádět kvalitní fotbal a
doufali ve stále lepší kvalitu. Bohužel v určité části sezóny
na nás padla mírná herní krize a v kombinaci s menší marodkou se nám některé zápasy nepovedly. Nevydařené zápasy s Milínem a Novým Knínem nás dostali do boje
pouze o 3. místo. V těchto zápasech jsme měli převahu,
ale školáckými chybami a nemohoucností v útočné části
se bohužel ukázalo, že míč je kulatý a nějaké předpoklady
nejsou záruky vítězství.
Už několik kol před koncem bylo jasné, že soutěž opanuje zatím neporažený tým z Obecnice, který bude naším

starší přípravka
V jarní části sezóny 2018/2019 jsem odehráli 4 turnaje
a 14 soutěžních zápasů. Nejdůležitější bylo, že děti chodily na tréninky s chutí a postupně se zlepšovaly. Kvůli
zdravotním indispozicím nebo jiným rodinným aktivitám
jsme několik utkání hráli s omezeným střídáním, protože
nás bylo málo, ale paradoxně právě v těchto zápasech děti
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posledním soupeřem. Nicméně naši kluci nikdy nevzdávali žádný zápas, skvěle fungující parta se dokázala vyhecovat a poslední zápas sezóny po výborném výkonu
nakonec vyhrát. Byla to vlastně odměna za skvěle odvedenou práci a věřím, že i fanoušci a rodiče byli potěšeni
předvedenou hrou.

jsme po dvou vítězstvích, dvou remízách a třech prohrách
určitě ostudu neudělali. I díky ﬁnanční podpoře klubu
budou mít kluci na tuto sezónu hezkou vzpomínku a
všichni doufáme, že fotbal jako takový je bude i nadále
bavit.

Odměnou ze strany trenérů a klubu byla pro hráče účast
na mezinárodním turnaji v Salzburku, kde mladší i starší
žáci 8. a 9. června reprezentovali SK Litavan Bohutín. Tam

Jan novotný

Sportu a fotbalu zvláště v Bohutíně zdar!

HOKeJ
napínavé až do posledního kola…
Letošní vyvrcholení soutěže bylo nejzajímavější za
celou dobu existence Příbramské hobby ligy. Až teprve dohrávka posledního zápasu určila vítěze celé soutěže a to
ještě ke všemu rozhodoval při rovnosti bodů pouze vzájemný zápas. Po dvaceti zápasech dvoukolovým systémem
každý s každým se o první příčku pralo T-HC s Cetosem.
A právě již zmiňované vzájemné zápasy, které jsme oba
s pozdějším vítězem prohráli, rozhodly o našem celkovém
2. místě. S odstupem času to samozřejmě bereme jako
velký úspěch, s kterým nikdo před sezónou nepočítal, ale
přece jen touha to celé vyhrát v nás byla celou dobu. Příčiny jsou celkem jednoduché. Nejen prohrané zápasy s Cetosem, ale hlavně i nečekané prohry se slabšími soupeři
nás připravily o ten největší pohár. Darované body poslednímu týmu, kdy se nás na zápas sešlo pouze torzo, hovoří dost jasně a asi nemá cenu dál rozebírat příčinu, proč
nám to o fous uteklo.

Z pohledu
člena T-HC děkuji všem hráčům,
kteří pravidelně chodili na zápasy i tréninky. Věřím, že chuť
dál se honit za kouskem černé
gumy v členech našeho týmu
zůstane a snad se i někdo další
přidá. Tak zase po létě na to vlítneme a uvidíme, jak se nám
bude dařit. Bohutínskému hokeji zdar!
Za THC Bohutín
Jan novotný
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TeniS
Tenisový klub Bohutín informuje
V jarním období se na kurtech TK Bohutín rozběhlo několik mistrovských soutěží v různých kategoriích. Mladší
žáci letos bohužel neudrželi nejvyšší krajskou žákovskou
soutěž. Starší žáci byli mnohem úspěšnější a nejvyšší soutěž v této kategorii udrželi. V kategorii dorostenci se podařilo v soutěži zvítězit, což znamená postup do vyšší
soutěže. Bohužel Dospělí A nestačili na svou soutěž a posunují se o kategorii níže. Svoje pozice si uhájil tým Dospělí B. V rámci hodnocení soutěže nesmíme zapomenout
na naše nejmenší. Podařilo se nám postavit dva týmy v Babytenise 7 - 10let a dva týmy v Minitenise 4 - 6let. Naši
nejmenší se zatím se soutěží seznamují, ale přesto dosáhli
velmi dobrých výsledků - Babytenis A skončil ve své skupině na 3. místě.
Za zmínku z tenisového sportu stojí i 2. místo Simony
Klemšové na Středočeských přeborech. Tímto umístěním
se nominovala na přebor ČR v Mostě.
Za úspěchem našich tenistů stojí velmi dobré zázemí,
které na kurtech v Bohutíně mají. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce kurtu číslo 5 a bude pokračovat re-

tradiční
letní tenisová
škola
jiřího turečka
stejně jako každý rok i letos
vás zveme do tk v bohutíně
na letní tenisové školy v termínech:

29. 7. - 2. 8. 2019
a 26. 8. - 30. 8. 2019
od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 15:30 hodin.
děti se mohou těšit na pestrou výuku tenisu,
spoustu sportovních her, výlety, koupání,
atletické závody a turnaj ltš,
hodnotné ceny a nezapomenutelné zážitky.
Pro nejmenší děti ve věku 4 - 7 let
je zařazena výuka minitenisu hravou formou.
Program pro nejmenší děti je zkrácený
od 8:00 do 12:30.
oběd je zajištěn přímo v areálu
tenisového klubu bohutín.
bližší informace a Přilhlášky:
tel.: 606 455 343

e-mail: turecek222@seznam.cz

konstrukce kurtů číslo 3 a 4. Klubu se podařilo zařadit do
některých dotačních projektů, které klubu umožňují podporu mládežnického sportu a dále pak vytvářet technické
zázemí pro hráče nejen závodní, ale i hráče rekreační.
Na kurtech v Bohutíně se v nedávné době uskutečnil
turnaj Hospodářské komory, na konci června se konal
první turnaj s názvem Bohutín Cup. V blízké době na kurtech TK Bohutín proběhne turnaj starších žáků B a turnaje v kategorii Babytenis.
Zveme nejen příznivce tenisu, ale vás všechny k návštěvě našich kurtů. Přijďte si zahrát tenis, posedět nebo
se osvěžit nápojem či zmrzlinou. Vaše děti si u nás mohou
pohrát v dětském koutku, dle vašeho přání zde pro vás
můžeme uspořádat posezení, třídní sraz, a nebo i narozeninovou oslavu.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat obci Bohutín za
podporu, kterou klubu každoročně poskytuje, a pomáhá
nám tak udržet tenisový areál v provozu.
Výkonný výbor TK Bohutín z.s.

regionální Centrum Sport pro všechny
V letošním roce, respektive již v roce 2018 došlo v naší
asociaci k velkému zklamání. Bohužel nabídka cvičení
v roce 2018 se nesetkala s úspěchem. Cvičení 3 „PPP“ nepokračuje – není zájem a není ani cvičitelka. Je možno domluvit jiné cvičení v sokolovně. Máte nějaký návrh?
Cvičení pro děti s rodiči se také nesetkalo se zájmem.
Zkusíme od září jinou nabídku cvičení.

Hlavní akce rC ASPV
21. 9. 2019 Bohutínská dětská olympiáda - v sokolovně,
v areálu tenisových kurtů a v okolí sokolovny.
Zveme na první a doufám, že ne poslední sportovní akci
pro děti právě již zmíněné děti. Přijďte se utkat v nejrůznějších disciplínách a utužit tak sportovního ducha.
Kamila Turečková
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Cestou necestou po dvou kolech do Albánie
Tak, jak je už zvykem, se vypravila devítičlenná posádka motorkářů na „dovolenou“ do nádherné Albánie. Nejnáročnějším
úsekem přímo v Albánii byl národní park v Tethu. Odtud se
jezdci přesunuli do Černé hory, poté projeli Bosnou a Herzegovinou, kde mohli obdivovat nádhernou, někdy i divokou přírodu, mimo to i zajímavé lidi.
Další trasa vedla přes předražené pobřeží Chorvatska až do
Slovinska. Než se vrátili do Čech probrázdili se rakouskými horami.
Celkem ujeli 3.800 km. Cesta byla vcelku klidná, myšleno
bez větších karambolů. Bilance je jedna prasklá pneumatika a
jeden zlomený kotník.
Petr Bárta

Sidecarcross
Již 4. rokem se pravidelně zúčastňujeme Přeboru ČR v Sidecarcrossu, kde se aktuálně nacházíme na 6. pozici. Děkujeme

mechanikům, všem sponzorům, bez kterých by to nešlo,
a zvláště rodině Hudečkově za podporu.
Tomáš Kocourek a Láďa ric
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Zajíc Cup a Brdská 25
Během víkendu 18. - 19. května 2019 se v Bohutíně v areálu SK
Litavan Bohutín vystřídaly 2 závody.
Jeden, ten sobotní, byl Zajíc Cup, cyklistický závod, jehož se
zúčastnily bezmála 2 stovky závodníků. Všichni byli rozděleni do
několika kategorií, stejné dělení bylo i při nedělním závodě Brdská
25. Nedělní závod byl běžecký. Někteří závodili v obou závodech,
jiní si zase změřili síly s ostatními jen v jedné disciplíně.

Nicméně pro naši obec je důležité, že zde měla své reprezentanty, a to dokonce i mezi vítězi.
Z bohutínských reprezentantů se o skvělá postavení utkali: Pája
Turek ml., Lucie Turková, Simonka Pečená, Jan Provazník, Věra a
Tomáš Karasovi, jejich dcery a další. Daniela Karasová vyhrála v
Brdské 25 na 12 km.
zdroj www.obec-bohutin.cz
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Král Šumavy 2019
I v letošním roce měl Bohutín své zástupce v jednom
z největším cyklozávodů v ČR – Králi Šumavy. Těmi, kteří
šlapali v náročném terénu, aby poměřili své síly s ostatními, byli Lucie Turková a Petr Bárta. Oba dva si za slunečného, ba dokonce velmi teplého počasí (25. 5. 2019)
trouﬂi na trať o délce 75 km.
Petr Bárta a Lucie Turková

Vandrujeme společně
Již druhým rokem se s námi můžete potkávat při společných vandrech, které většinou směřují do zákoutí
brdských lesů. Od září roku 2018 jsme společně navštívili
mnoho zajímavých míst, jakými jsou: vrch Vojna, kde jsme
nejen procházeli, ale i oslavovali roční výročí našeho van

drování, a spojili to s příjemným posezením u ohně, a dokonce si vyzkoušeli střelbu z luku.
V následujícím měsících jsme navštívili mystický hřbitov u Kamenné a vystoupali jsme na nejvyšší vrchol Brd,
který se nazývá Tok. Jako v předešlém období minulého

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když ... tajenka ... celý svět odejde.
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roku byla uspořádána tradiční prosincová vánoční VandrPárty v Bohutíně Na Hřišti. I letos se můžete těšit na tuto
akci, kde bude spoustu jídla a zábavy.
V mrazivém lednu jsme se brodili závějemi na Malý Tok
a ujistili se, že tento vrchol je přístupný i za těchto nepříznivých podmínek. Únor patřil okružní cestě podél Pilské
nádrže na Zavírku a zpět přes Láz do Bohutína. V březnu
jsme si přes sebe přehodili pláštěnky a putovali z Nepomuka na Padrťské rybníky, určitě bychom byli rádi, kdybychom tento cíl trasy mohli zopakovat i ve slunečných
dnech. A protože máme rádi naši matku přírodu, tak jsme
se rozhodli, že pro ni něco uděláme a zapojili jsme se do
aktivity u příležitosti Dne Země, nasadili rukavice, připravili pytle a sbírali v brdských lesích to, co tam někdo
jen tak ledabyle pohodil.

V májovém měsíci jsme se vydali na méně známý, ale
přesto zajímavý Bohutínský vrch. U příležitosti 640. výročí od první zmínky o Bohutínu a 120. výročí Stromkové
slavnosti jsme se zapojili do této akce Výročním výstupem
na Zavírku v dobových oblecích.
Jako vždy si na našich vandrech mohli účastníci vyplnit
námi vytvořenou křížovku, a tak vyhrát drobný dárek.
Děkujeme všem, kteří se s námi na dané toulky vydali,
a doufáme, že i nadále budeme poznávat nové tváře.
Události a fotky z pochodů můžete sledovat na facebookových stránkách: Vandrujeme společně!
Již teď bychom Vás rádi pozvali na další vandr na vrch
Vojna (špekáčky s sebou), který plánujeme na 28. 9. 2019
od 13:00. Sraz je u Obecního úřadu ve Vysoké Peci.
Šárka Moulisová a Pavla Havrančíková

myslivecký sPolek
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Myslivecký spolek Bohutín
Dne 8. 6. 2019 uspořádal Myslivecký spolek Bohutín
brokové střelby na střelnici VLS ve Velcích. Střeleb se
zúčastnilo 22 střelců z řad členů a přátel Mysliveckého
spolku Bohutín. Soutěžilo se v disciplínách: lovecké kolo,
trap a zajíc na průseku. Soutěž probíhala za pěkného počasí na nově zrekonstruované střelnici, což se pozitivně
odrazilo na náladě všech zúčastněných střelců, kteří se důkladně procvičili ve všech uvedených disciplínách.
S nástřelem 36 terčů se na prvním místě umístil pan
Ladislav Varvařovský. Vyhlášení výsledků střeleb spojené
s oslavou životního jubilea pánů Josefa a Václava Říhy proběhlo ve srubu U Šneka v areálu TK Bohutín. Poděkování
za zorganizování a bezpečný průběh celých střeleb patří
především L. Varvařovskému, J. Synkovi a V. Říhovi ml.
Jiří Tureček

včelařské sdružení

Žihadla (mladí včelaři)
Čas letí jako voda! V uplynulém půlroce jsme byli my včelaříci pilní jako včelky a hlavní sezóna nás ještě čeká prázdniny neprázdniny.
Jaro bylo, jak všichni víme, poněkud suché a studené, pak
přišel životadárný déšť a teď nám vše kvete a slunce pálí. Jen
si nestěžovat! Tento rok, jak se zdá, bude plodným pro naše
včely. Dosti se i rojí a mají chuť expandovat.
Hned z jara děti ze včelařského kroužku Žihadla umístily
na školní zahradě domek pro volně žijící hmyz. Pamatujte i
vy na drobné včelky samotářky, čmeláky a jiný hmyz. Stačí
nesekat celou zahradu a ponechat jim kout neposekané
trávy. Je to místo, kde se mohou schovat, rozmnožit a být
nám i celé zahradě velmi nápomocní.
V dubnu jsme absolvovali soutěž „Zlatá včela“ ve Vlašimi,
kde se mladší žáci velmi dobře umístili.
20. května jsme si udělali výlet do Blatné, kde se slavil Světový den včel na tamním včelařském učilišti. Exkurze proběhla v učebnách a medárně školy pod vedením studentů a

učitelů. Celá výprava pak navštívila krásný zámecký park a
výtečnou cukrárnu. Koncem května jsme navštívili MŠ Třebsko, kde děti dětem přiblížily práci včelařů a svět včel. Nejraději bychom tam strávili celý den, protože ve školce je to
nejlepší.
V červnu proběhlo na ZŠ první medobraní a to medu květového. Bude to snůška jarních květin, ovocných stromů a
řepky olejky. Těšíme se na plný medník. Druhé medobraní by
mohlo proběhnout v půli července, kdy bývá snůška medovice (tzv. lesního medu) a medu z líp. Ti včelaři, kteří mají
včely v Brdech, mohou získat v srpnu i med vřesový. Je velmi
speciﬁcký, není tak sladký (obsahuje méně sacharózy), je viskózní a nevytáčí se v medometu, ale lisuje se z pláství. Takový med se hojně vyskytuje v severských zemích. Výborný
je na srdeční potíže, pomáhá na správnou funkci žlučníku a
močových cest atd.
Přeji všem čtenářům Zpravodaje krásné léto, hojnost
v úlech a na zahrádkách. Ať nám létají a ať nám rostou!
V. etrychová
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čarodejnice
dne 30. dubna se na třech místech a zároveň u tří spolků
konalo "Pálení čarodějnic". Mohli jste se dojít podívat
na Řimbabu, k vysokopeckým hasičům, či nadšencům
do Bohutína do areálu SK Litavan Bohutín. V Bohutíně
se před pálením konal průvod obcí doprovázený koňmi,
kde se mohly svézt děti, a hudbou určenou taktéž dětem.
Poté si děti mohly zasoutěžit v "čarodějnických"
disciplínách. Zapálení ohně tradičně doprovázel tanec
čarodějnic. na Řimbabě se hrálo a tančilo okolo ohně
a u hasičů z Vysoké Pece jste zase mohli ochutnat
jednu dobrotu "z vlastní zahrádky" za druhou.
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Pohádkový les
V neděli 9. 6. 2019 se po obědě zaplnil les u areálu SK Litavan Bohutín
nejprve pohádkovými postavami, poté soutěžechtivými dětmi.
Poděkování patří Alče Machalové za skvělou organizaci.
Akce se zúčastnilo a disciplínami v lese prošlo více než 100 dětí.
Je vidět, že zájem o akce pro děti je stále velký a že se některé děti těší vyloženě do Bohutína.
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Galerie milan eberl
Srdečně zveme všechny
do galerie v Bohutíně č.p. 20.
Výstava obsahuje malby autora
na plátně, sololitu a dřevě
zaměřené na hudební motivy, krajiny
i zátiší, portréty,
dále pak plastiky i dřevěné sochy.

Lze si u nás po domluvě s výtvarníkem
objednat portrét nebo jiné dílo.

Otevřeno je denně.
Galerii je možno navštívit kdykoliv,
nejlépe však po telefonické domluvě
na telefonním čísle: 723554728.
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velikonoce na řimbabě
Již tradičně
se během velikonočních svátků
na Řimbabě konaly "Velikonoce".
Přinášíme malou ochutnávku toho,
co bylo možné vidět, vyzkoušet a zažít:
pohřbívání Morany, malování kraslic,
pletení pomlázek...

sPolek řimbaba
Vážení spoluobčané, čtenáři Bohutínského zpravodaje,
Spolek Řimbaba pořádá v sobotu o pouti (27. 7. 2019)
tradiční, již 11. hornické odpoledne.
Součástí letošního programu bude otevření expozice
báňské techniky v areálu Řimbaby.
Samozřejmě se počítá s občerstvením a prohlídkou všech
expozic, včetně rozhledny. K poslechu i tanci zahraje Cirkus
Hulata. Nelze vyloučit další překvapení. Program najdete na
stránkách spolku: www.rimbaba.cz.
Za spolek vás všechny srdečně zve a společně
s ostatními členy se těší na vaši návštěvu Pepík Kovář
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radar v bohutíně zůstane
radar v Bohutíně zůstane,
město ho odkoupí za 700 tisíc

Radar tam byl instalován v prosinci,“ vysvětlila situaci tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Radar byl do této doby jen v pronájmu. Instalován byl
na konci loňského roku.
Nově instalovaný radar v obci Bohutín se osvědčil. Rada
města tak přistoupila k jeho odkupu od společnosti
GEMOS, a to za cenu 700 tisíc včetně DPH. Jedná se o typ
SYDO Traﬃc Velocity, obdobný
model je instalován i v Rožmitálské ulici. Radar byl do této doby v
nájmu.

Oba radary byly nainstalované se záměrem zklidnění
dopravy a především dodržování předepsané rychlosti 50
km/h, a to v obou směrech. Kontrola probíhá nepřetržitě
24 hodin denně. Podle statistik provozu dříve denně překročilo maximální povolenou rychlost v Rožmitálské ulici
asi 900 aut.
Deﬁnitivně ulevit obyvatelům
Březových Hor a Bohutína by měl
až obchvat města Příbram. Jeho
výstavba je ale zatím stále v nedohlednu.

„Radar v Bohutíně provozuje
město Příbram, nikoliv obec Bohutín. Příbram má s obcí Bohutín
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu,
na jejímž základě měření provádí.

zdroj - www.pribram.cz
10. března 2019

obchvat se bude stavět jako celek
O jihovýchodním obchvatu Příbrami, který má vyřešit
problémy s dopravou ve městě, se diskutuje dlouhé roky.
Nyní nastává historická chvíle, kdy jsou známy termíny
zahájení a ukončení výstavby obchvatu jako celku.
V polovině dubna zasedala centrální komise Ministerstva dopravy ČR, která mimo jiné projednávala stavbu Jihovýchodního obchvatu města Příbram. Původní
rozhodnutí centrální komise Ministerstva dopravy
ohledně vybudování JVO
pouze v jedné jeho části
bylo změněno ve prospěch
města Příbram.
Centrální komise ministerstva dopravy projednávala dvě varianty – stavbu
pouze
první
části
a stavbu obchvatu coby
celku. „Zvláště s přihlédnutím k faktu, že vybudováním pouze jedné části
celého obchvatu by bohužel
na některých důležitých komunikacích ve městě došlo
k nárůstu dopravy, byla varianta částečné výstavby
zavrhnuta. Centrální komise vydala pokyny Ředitelství silnic a dálnic, aby
aktualizovalo projekt zbylých dvou částí obchvatu.
Jihovýchodní
obchvat

města se tedy postaví jako celek,“ informuje starosta
města Jindřich Vařeka.
Jihovýchodní obchvat se bude stavět ve dvou etapách.
První bude probíhat v letech 2023-2025 a bude zahrnovat úsek Bohutín – Brod. Ve druhé etapě v letech 20252027 se dočkáme výstavby částí obchvatu Brod – Nová
Hospoda a Nová Hospoda – okružní křižovatka u obce
Dubno.
„Nastala historická chvíle! Jsem velice rád, že jsem se ve
funkci starosty dočkal
okamžiku, kdy konečně černé na bílém
před sebou vidím
záměr Ministerstva
dopravy ČR pokračovat v Jihovýchodním
obchvatu v celé jeho
délce. Příbram dostává šanci vyřešit
velkou měrou problémy s dopravou ve
městě,“ dodal starosta
Vařeka.
eva Švehlová, diS.,
tisková mluvčí
města Příbram
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noční Pochod rokycany - bohutín
V pátek 22. února proběhl noční pochod z Rokycan
do Bohutína. Trasa měřila něco málo přes 40 km a vydalo se
na ni kolem třiceti účastníků. Startovali jsme u vlakového
nádraží v Rokycanech a jako cíl stanovili Drmlovku. Přestože
zdárně dokončili pochod jen někteří, myslím, že jsme si ho
náležitě užili všichni. Čtyřicet kilometrů nočními zamrzlými
Brdy je přinejmenším zajímavá procházka. Příští rok
vyrazíme znovu a rádi přivítáme nové tváře. Mezitím můžete
potrénovat na nočním pochodu Čimelice - Bohutín,
který je v plánu někdy v srpnu, popř. na podzimním
Karlštejn - Příbram.
Více info na nocnipochod@milhauf.cz.
Milhauf
Společná fotograﬁe uprostřed noci na místě s krásným výhledem

výstuP na zavírku
Propršený Výstup na Zavírku
Historicky první Výstup na Zavírku byl naplánován na sobotu 22. 6. 2019. Konal se u příležitosti několika výročí obce,
a sice 640. výročí od první písemné zmínky o obci, neméně
důležitého 110. výročí otevření Měšťanské dívčí a chlapecké
školy a 120. výročí první tzv. Stromkové slavnosti, jež v minulosti pořádal v naší obci spolek s názvem Čtenářsko-hospodářská besídka a její tzv. Okrašlovací odbor. Od konce 19.
století se podařilo prostřednictvím této spolkové činnosti vysadit v naší obci na 3 000 stromů. Díky tomu vznikly v Bohutíně =aleje stromů, např. haldy na Štěpánce a Františce
byly osázeny především břízami, okolí školy lipami, javory a
kolem cesty do drah to byly stromy ovocné, zejména švestky,
jabloně. Jeden z posledních ještě stojí i plodí, je to jabloň
v Bohutíně u bytovek pod Čížkovými (odbočka k polní cestě
na Láz).

Navzdory nemilé předpovědi počasí se v sobotu 22. 6.
2019 ve 13 hodin sešlo na 40 nadšenců u bohutínské
Plzeňky. V dobovém oblečení se přenesli do období přelomu
19. a 20. století, a stali se tak pokračovateli Okrašlovacího
odboru, neboť na programu akce nebyl jen samotný výstup
na Zavírku s uložením vrcholové knihy (zhotovila paní Kamila Turečková), ale i vysazení stromu u nově vzniklé Oázy
duše vedle koupaliště. Při výpravě se mohly pomyslně setkat
i významné osobnosti minulosti, jako byl Karel Peták, ředitel školy v Bohutíně, tehdejší starostové pan Kopička či pan
Šefrna či pan Josef Klika, zakladatel zmíněné Čtenářsko –
hospodářské besídky. Jistě by bohutínskou výpravu nevynechal ani pan Josef Hrabák, ředitel příbramské báňské akademie a zakladatel příbramského Klubu českých turistů, či snad
samotný mistr Antonín Dvořák, přítel Karla Petáka. Současníci se snažili dobovou atmosféru nastínit nápaditými kosSpolečná fotograﬁe před odchodem na Zavírku
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delegace z Lázu a Zavržic s dřevorubcem

týmy, přítomné byly pohledné selky, Šárka a Alenka Moulisovy z Tisové s kamarádkou Pájou ze spolku Vandrujeme
společně; holky Říhových, Mlynářových a malý Fanoušek
v dobovém kočárku reprezentovali bývalý hostinec U Říhů, ze

Předávání pamětních placek

Každý z účastníků obdržel stužku se symboly výpravy: Obrázek Fabiána představuje výstup na Zavírku, zelená stužka
připomíná 640. výročí písemné zmínky o obci a žlutá stužka
symbolizuje 120. výročí Stromkové slavnosti. Barvy stužek
vyjadřují erb obce. Od Plzeňky turistická výprava vyrazila
s mnoha obavami, jednak se blížila velmi černá oblaka, ale
také se ukázalo, že strom, který měl být slavnostně vysazen,
někdo zcizil. Na místě byl zanechán pouze vzkaz: „Strom se
mi hodil do mé zahrady. Pražák“ Všichni s velkou pozorností
nahlíželi do okolních zahrad, zejména našich výletních spoluobčanů. A vyplatilo se. Pan starosta strom i s obslužným
vozíkem nalezl, případ rychlým kárným řízením vyřešil a
hrdě náklad vyvezl až na místo určení. Výsadby se na popud
pana starosty ujali skuteční odborníci: zemědělský inženýr
Karel Mráz, Jaroslav Čáp, toho času dřevorubecký učedník,
a za delegace přespolních František Hyspecký. K ﬁnálnímu
„udusávání“ se přidali všichni. Před vydatnou dešťovou zálivkou se ještě stačila zaplnit knižními dary mnohých účastníků nová knihobudka. Tu spolu s lipovým kmenem pro

Krajánek s pedagogickou sekcí

spolku Řimbaba zavítala noblesní děvčata Danuška Mikšíková a Pavla Příhodová, čest bohutínských mlynářů hájila
Klára Bambasová z Achačova mlýna v převleku krajánka a
s mlýnským kolem na lýtku, nechyběla ani symbolika darů
brdských lesů: Jana Turková, jako babka z Brd s bandičkou na
borůvky a nůší na trávu, Jarka Drmlová, coby hajný – švihák,
a dřevorubec Jarda Čáp s pořádnou sekerou se slivovicovým
zásobníkem. Mezi dalšími kraloval pan starosta Láďa Turek
v padnoucím oblečku po pradědovi z pravé vlny, a ta ho kousala víc než malinko, ale co by pro parádu neudělal. Pedagogickou sekci zastupovala paní Jitka Mrázová s celou rodinou
i nejmenším potěrem. Turistickou výpravu podpořil i pár
z Lepeníšova, Jaroslav Kubík s družkou Janou, v takřka bavorském kroji. Ozdobou výpravy byly i přátelské delegace
z okolních vísek. Z města Zavržice, jemuž je Příbram předměstím, k nám zavítali František a Stáňa Hyspečtí, ze spřáteleného Lázu dorazili zástupci Lázského nemehla, Slámovi
a Vošmikovi, ale zastoupen byl i Kozičín či matička Praha.

Oáza duše - knihobudka

odpočinek zhotovil mistr truhlářský Václav Mádle ml.A pak
to začalo! Déšť a déšť v mnoha vlnách zamezil pokračování.
S nadějí se nejprve přečkávalo v pohostinné náruči hospůdky

Před výsadbou - mračna se ženou
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Sázení katalpy květnaté

Na Hřišti. Déšť však zvítězil. Velký obdiv si v této situaci zasloužil především pan Petýrek z Tisové, který své koně neopustil ani při silném dešti!Výstup na Zavírku byl
z meteorologických důvodů vynechán. Napůl promočení
účastníci byli přepraveni zpět na Plzeňku, kde se po občerstvení společně vyčkávalo na hudební produkci skupiny Ruty,
šuty band (Slavíček, Aksamit a Křemen). Na kulturní zážitek
dorazil i pár Jana a Ladislav Turkovi, velké nadšení sklidil

zejména Janin taneční
kostým
s epesním kloboučkem, ale prostořeký
delegát ze Zavržic
jej však deklasoval
na roztrženou míčudu. Ano, dobrá
nálada nakonec porazila sílu deště i
nedobytý cíl. Ale
má to pokračování:
Srdečné pozvání na
dokončení Výstupu
na Zavírku v sobotu 3. 8. 2019 ve
13
hodin
od
Plzeňky. Platí pro
cyklisty i pěší. To by
bylo, abychom to
nedokázali!

výlet na Přehradu
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Poctivé zpevňování výsadby

fotoPozvánka na nadcházející akce
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fotoPozvánka na nadcházející akce

53

fotoPozvánka na nadcházející akce

Pouťové oslavy
nový obecní archiv
Pohádková louka
neckyáda
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fotoPozvánka na nadcházející akce

Zelňačka na Řimbabě / Výlov tůňky
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fotokronika - dění v obci

Čištění protipožární nádrže

Asfaltování v Bohutíně – u areálu SK Litavan Bohutín, květen 2019
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fotokronika - dění v obci

Asfaltování v Bohutíně – u areálu SK Litavan Bohutín, květen 2019

Oprava Vysokopeckého rybníka
- investor Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

Oprava komunikace 1/18 - investor ŘSd

Oprava vodovodního řadu – směr „Štěpánka“, duben 2019

Oprava komunikace u bytovek, duben 2019
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fotokronika - dění v obci

Asfaltování v západní části Bohutína, duben - květen 2019

Modernizace školní zahrady březen – květen 2019

Oprava budovy pošty

Čištění a oprava pomníků v celé obci
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PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT A NAČERPAT ENERGII DO STUDIA VE VYSOKÉ PECI

Studio Relax
NOVĚ V NABÍDCE:
MASÁŽE PRO KAŽDÉHO NA MÍRU
OŠETŘENÍ ZAROSTLÝCH NEHTŮ DRÁTOVÝMI SPONAMI
PEDIKÚRA U VÁS DOMA, ABRAZIVNÍ DERMABRAZE

MASÁŽE | KOSMETIKA | PEDIKÚRA | MANIKÚRA
OŠETŘENÍ ZAROSTLÝCH NEHTŮ SPONAMI

Vysoká Pec č.p. 64 / 262 41 Bohutín
e-mail: drmlovka@email.cz / tel.: 608 258 460

Zveme Vás
na steaky, hotová jídla,
minutky a speciality
šéfkuchaře.
Používáme výhradně
kvalitní české suroviny.

PARAFÍNOVÉ ZÁBALY | POUŽITÍ TRAKČNÍHO LEHÁTKA
DÁRKOVÉ POUKAZY

OteVírací dOBa:
Po - Čt: 10:00 - 22:00 hod.
Pá:
10:00 - 22:00 hod.
So:
11:00 - 22:00 hod.
Ne:
11:00 - 22:00 hod.

Těším se na vás.
Objednávky po domluvě kdykoli:
Bc. Eva Plášilová, Vysoká Pec 89, Bohutín, 262 41

e-mail: eva.plasilova@email.cz Tel: 731 722 480

Martin Štěpánek - PLOŠINY
l Tisová 41, 262 41 Bohutín
l e-mail: mps.stepanek@volny.cz
l tel.: 776 692 691

Pronájem kontejnerů (kontejnery všech
různých objemů - 3, 6, 9 m3)
l Odvoz sutí a odpadů
l Odvoz a doprava stavebních materiálů
(písek, kamení, beton, apod.)
l Odvoz kovového odpadu
l Odvoz paliv (dřevo, uhlí)
l Vyklízecí práce (půdy, sklepy, ap.)
l Autodoprava
l

www:plosiny-stepanek.webnode.cz

OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ
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