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Srdečně Vás zveme
na ,,Vánoční setkání“ v Bohutíně
dne 16. prosince 2015
v 17:15 hod. v kostele svaté Maří Magdalény

zahájení:
P. Robert Cieszkowski
vystoupení:
Základní umělecké školy
Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod
Třemšínem,
pobočka Základní škola Bohutín
- dětské kytarové vystoupení,
flétna a klavír

Těšíme se na Vás:
Ladislav Turek
starosta obce
Mgr. Lenka Říhová
Mgr. Klára Bambasová
místostarostky

Od 18:00 hod.
náves u budovy školní jídelny
- přivítání starostou obce
- trubači
- vystoupení dětí
z Mateřské školky
z Vysoké Pece
a Základní školy Bohutín

- hudební vystoupení
- vánoční koledy
- ohňostroj
- vánoční svařák
a vánočka

Ladislav Turek - obec Bohutín
Mgr. Klára Bambasová - obec Bohutín
Mgr. Lenka Říhová - MŠ Vysoká Pec
Mgr. Vladimíra Melicharová - ZŠ Bohutín
Stanislav Aksamit, Zdeněk Teska
- ZUŠ J. J. R. Rožmitál pod Třemšínem
P. Robert Cieszkowski - římskokatolická farnost

25. 12. 2015 - pátek, Boží hod vánoční, mše svatá od 11:00 hod.
26. 12. 2015 - sobota, mše svatá od 11:00 hod.
27. 12. 2015 - neděle, svátek Svaté rodiny,
mše svatá s obnovou manželských slibů, od 11:00 hod.
1. 1. 2016 - pátek, Rybova Česká mše vánoční od 14:00 hod.
3. 1. 2016 - neděle, mše svatá od 11:00 hod.

slovo stARosty
Vážení spoluobčané,
máme tu prosinec – poslední měsíc roku. Dovolte mi, abych
vám při této příležitosti popřál vše nejlepší k nadcházejícím
vánočním svátkům.
Období adventu je časem, kdy bychom se měli pozastavit,
zhodnotit nejen uplynulý rok, ale i ten letošní. Připomenout si,
co se nám povedlo a co je potřeba zlepšit. Většina obcí si dnes stěžuje na málo peněz a hodně práce, my si stěžujeme na hodně peněz
a málo práce. Proto připravujeme projekty, které bychom rádi realizovali
během následujícího roku.
Děkuji všem, kteří se na těchto akcích podíleli, a za trpělivost těm,
kteří byli těmito akcemi jakkoliv nepříjemně dotčeni.
V loňském roce po komunálních volbách jsem gratuloval všem
zvoleným zastupitelům a přál jim, aby jim k výkonu zodpovědné a náročné
funkce přálo zdraví, aby měli hodně píle, obětavosti a štěstí. Samozřejmě
totéž přeji i novému zastupiteli p. Josefu Bělskému, který v letošním roce
nahradil pana Ing. Martina Matunu. Očekávám, že všichni zastupitelé
budeme pracovat ve prospěch všech občanů Bohutína jako doposud.
Prioritou i nadále zůstává řešení odkanalizování celé obce s výstavbou
nové čističky odpadních vod a samotných splaškových kanalizačních stok
ve stávající lokalitě ve Vysoké Peci, vybudováno v 50. letech minulého
století. Vzhledem k probíhajícím stavebním pracem bude v samotném
závěru letošního roku zahájen zkušební provoz ČOV s kapacitou pro celou
obec /viz zpravodaj/. Je nutno podotknout, že provoz stávající
nevyhovující čističky byl časově omezen a obci by v případě nečinnosti
mohly hrozit v budoucnu finanční pokuty.
Dále je zapotřebí zmínit, že v časovém horizontu bezmála 10 let byly
v obci vyřešeny z větší části nevyhovující, někdy až havarijní stavy budov
a společné infrastruktury /výměna vodovodního nevyhovujícího řadu
je hotova z větší části v celé obci, opraveny nejhorší povrchy místních
komunikací ve staré Vysoké Peci, Havírně /tzv. Kozlovina/, oprava budovy
obecního úřadu s výstavbou 51 nájemních bytových jednotek, stavební
úpravy obecních budov základní a mateřská škola, školní jídelna, hlavní
a přilehlé budovy SDH Bohutín a budova pošty, taktéž byly
modernizovány s pomocí finančních prostředků obce oba sportovní areály,
zahájena výstavba chodníků v jednotlivých částech obce aj./.
K dnešnímu dni byly stavebně dokončeny a řádně zkolaudovány
plánované akce na letošní rok – výměna vodovodního řadu v časti
Chalupecké louky ve Vysoké Pece a Tisové. Pozemkový úřad na své
náklady zrealizoval stavbu účelových komunikací v rámci provedené
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tisová. Raději bych
osobně viděl tyto prostředky použít na místní komunikace, bohužel
stávající právní legislativa tuto možnost nedovoluje. Domnívám se,
že škoda je i u vlastníků pozemků v k. ú. Bohutín, kteří nesouhlasili
s realizací komplexní pozemkové úpravy v této lokalitě, aniž by obec
a vlastníci museli vynakládat jakékoliv vlastní finanční prostředky.
Je potřeba zmínit taktéž dokončenou opravu stavidel u Vysokopeckého rybníka, kde byl investorem stavby z pozice majitele, stejně tak jako
v minulosti ohledně opravy Vokačovského rybníka, Svazek pro vodovody
a kanalizace Příbram.
Dokončujeme podzimní údržbu a ve spolupráci se Zemědělským
družstvem Bohutín a pracovníky p. Řezníčkem a p. Mezerou se plně
připravujeme na zimní údržbu v obci.
Pro letošní rok byla opět samozřejmostí finanční a technická podpora
Spolku Řimbaba, sportovních klubů a všech sportovních, společenských
a kulturních aktivit v obci.
Bez této podpory dění v obci by muselo být bohužel značně omezeno.
V současnosti již není potřeba mluvit o akcích, ale pokud mají
spoluobčané chuť, je zapotřebí je podpořit svou osobní účastí. To je ta
nejlepší odměna všem organizátorům a účinkujícím. Nejbližšími akcemi
jsou: Vánoční setkání dne 16. prosince s bohatým programem, Vánoce na
Řimbabě a pomalu se budeme připravovat na tradiční maškary a další
již tradiční akce v nadcházejícím roce. V neposlední řadě se už teď těšíme
na společenské události, jako jsou vítání občánků, konání svateb, setkání
seniorů při příležitosti jejich životního jubilea a mnoho dalších akcí, které
se již staly tradicí.
V příštím roce je na zváženou, jestli je vůbec vhodné opětovné podání
žádostí o finanční prostředky o spoluúčast na realizaci akcí:

výstavba chodníku podél silnice I/18 a nákup nového vozidla
pro SDH Bohutín v rámci zařazení do JPO III, úpravu hrobu pro
válečné veterány z výzvy Ministerstva obrany ČR a podání žádosti
na II. etapu kanalizace v části Vysoké Pece z Krajského úřadu
Středočeského kraje.
V letošním roce jsme alespoň na rozdíl od let předcházejících
dostali písemné vyrozumění s výsledkem podaných žádostí, kde obec
byla obeznámena, že vhledem k nedostačující finanční alokaci fin. prostředků opětovně nebyly přiděleny dotace i přes skutečnost, že žádosti
splňovaly formální náležitosti /více o dotacích uvnitř zpravodaje/.
V tuto chvíli dokončujeme projekčně 3 rozpracované akce, kde se
předpokládá jejich realizace v roce 2016 z vlastních prostředků obce
/zastupitelstvo musí nejprve projednat a následně schválit/: I. etapa
výstavby chodníku podél silnice I/18, modernizace budovy SDH Vysoká
Pec a hostince, oprava místní komunikace, lávky a výstavba chodníku
v západní části Bohutína. V roce 2016 a následujících letech se budeme
následně zabývat pokračováním budování nové infrastruktury obce,
realizace dalších etap výměny vodovodního řadu, opravy komunikací,
výměnou střešní krytiny na budově základní školy a revitalizací lokality
Vysoké Pece v návaznosti na budování II. etapy splaškové kanalizace
v této lokalitě.
V letošním roce byla provedena nová výsadba zeleně, uvítáme
k tomuto záměru podněty od vás spoluobčanů, ohledně kterých lokalit
by se měla nadále nová výsadba týkat.
Je také třeba se zamyslet, jak konkrétně využit členství obce Bohutín
v jednotlivých svazcích v rámci celého regionu, jehož jsme součástí a stali
jsme se aktivnějšími členy.
Hospodaření obce s finančními prostředky je velmi dobré, a to i v rámci
celorepublikového měřítka. Obec nedluží žádné finanční prostředky a jeho
dlouhodobý výsledek hospodaření s finančními prostředky je bezmála
20.000.000,- Kč, který bude, jak předpokládám, využit pouze na budování
nové infrastruktury obce a její modernizace, v tuto chvíli probíhá
dofinancování výstavby nové čističky odpadních vod.
V letošním roce jsme obdrželi ocenění iRatingovým ,,Bplus“, jehož
se může pyšnit pouze necelých 10% obcí v celé ČR.
Obec nebude v tuto chvíli do budoucna zvyšovat koeficient daně
z nemovitosti ani poplatek za svoz TKO a na základě poptávky v první
polovině následujícího roku má zájem snížit i poplatek za služby svozu
komunálního odpadu v r. 2017 a let následujících.
Nenechme se znechutit ani otrávit dnešní chvílemi vypjatou
společenskou náladou, kdy někdy zdravý selský rozum jde bohužel
stranou. Dalekosáhle bych mohl vyprávět všeobecně o smysluplných
dotací, jejich samotném přidělování a následném účelném využití, což je
někdy mimo realitu. Sami dnes vidíme, jak hospodaří někteří naši domácí
a evropští představitelé, půjčky na cokoliv jsou běžnou záležitostí a jejich
návratnost v nedohlednu /viz Řecko/. Na důchodce ani na ty nejmenší
v podobě klokánků nejsou peníze /v řádech miliónů/, ale na IT zakázky a
emigranty vynakládáme miliardy. Místo toho, aby byl jakýkoliv systém
díky moderním technologiím zjednodušen, přestávají se v právních předpisech orientovat samotní právníci, na tož pak běžní občané.
Dovolte mi dále upozornit, že obec vydala kalendář na rok 2016
na téma tradice maškar, které 9. února 2016 oslaví úctyhodných 90 let
svého trvání. Jelikož kalendáře vyhotovené na rok 2013, 2014 a 2015
měly veliký ohlas a dění v obci je rok od roku pestřejší, rozhodli jsme se
k dalšímu vydání, a pokud bude zájem, není vyloučeno, že se dočkáme
kalendáře i v následujících letech.
Vážení občané bohutínští,
přeji vám, abyste v období vánočním našli čas na setkání, které jsme
letos již po páté připravili v kostele sv. Máří Magdalény a na návsi
v Bohutíně ve spolupráci s Mateřskou školou Bohutín, Základní školou Bohutín, Základní uměleckou školou Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, hasiči a římskokatolickou farností.
Rovněž vám všem přeji co nejhezčí prožití adventu i Vánoc.
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody v novém roce 2016.
Ladislav Turek
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NovoRočNí tRADice
Poslední den roku je zasvěcen památce papeže Sylvestra I.,
který zastával pontifikát v létech 314 – 335. Celkem nosili toto
jméno tři pontifikové – Sylvestr II. v létech 999 – 1004
a Sylvestr III. v roce 1045. Východní církve přitom slaví Silvestra
až 2. ledna.

valo. Naopak ideální je vepřové maso – prasátko symbolizuje
štěstí. Nezbytná je na Nový rok také čočka – měla by být zárukou rozmnožení peněz. Ze stejného důvodu je vhodná také „miliónová“ polévka, tedy polévka z drobné krupice.
Na Nový rok není dobré vstávat jako poslední – podle tradice
kdo tak učiní, bude celý rok líný a dočká se posměchu ostatních.
Jak na Nový rok, tak po celý rok – proto je potřeba být celý
den dobře naladěný, vyhýbat se svárům a hádkám, stressu,
úklidu a velké práci. Pokud prý se nebudeme hádat a přít, vydrží
nám to celý rok.
Na Nový rok si dáváme různá předsevzetí – hodně z nich se
však nesplní, protože jsou jen málo reálná, stačí tedy jen docela
malé předsevzetíčko.
Na Nový rok se posílají „péefka“ (P. F. = pour féliciter = pro
štěstí) – novoroční přání přátelům a známým. Jejich původ se
přičítá nejvyššímu purkrabímu, příslušníkovi staročeského
šlechtického rodu Chotků z Chotkova, hraběti Karlu Chotkovi
(1783 – 1868) – údajně byl líný absolvovat všechny zdvořilostní
návštěvy a popřát osobně, a tak vymyslel a rozeslal všem kartičky s obrázkem a přáním do nového roku.
V Irsku se spí na jmelí – říká se, že když si dá žena pod polštář snítku jmelí, bude mít sen o tom, za koho se provdá.
Ve Finsku se taví cín a lije do vody – podle stínu, který slitek
vrhá ve světle svíčky, se pak věští budoucnost.
Ve Španělsku se při odbíjení půlnoci (12 úderů) sní 12 kuliček
hroznového vína – přinese to štěstí do každého měsíce v příštím
roce.
Na Filipínách chodí lidé v puntíkatém oblečení a nosí při
sobě mince. Před domy stojí stoly a na nich leží kulaté ovoce.
Všichni totiž věří, že štěstí přinesou peníze a kulaté tvary.
Tradic je u nás i ve světě samozřejmě mnohem více, ty své
má každá rodina i každé společenství. U nás v Bohutíně patří
k těm moc hezkým Rybova vánoční mše Hej mistře v kostele
Svaté Máří Magdaleny právě na Nový rok či procházka s rodinou a přáteli na Pilský rybník.

Sylvester I. a Constantine

Původně nebyl tento svátek
spojován se žádnými zvyky a
obyčeji. Pověsti připisují oslavám pohanský původ. Ve starém Římě je prý provázelo
nevázané bujaré veselí.

Sylvester II.

Silvestrovská noc získala na
významu až během 16. století, v době, kdy byl ve většině
západokřesťanských
zemí přijat gregoriánský
kalendář.
Sylvester III.
Oslavy této doby byly však stále
spíše klidnější, až hospodářský rozvoj a mohutný nástup pyrotechniky v 19. století jim dodal na dynamice.
Silvestrovské zvyky a obyčeje se udržovaly zejména na venkově. Každou chalupu navštívily ženy, kterým se říkalo ometačky a které ometly každou plotnu, aby celý rok dobře hořela.
Rozumná hospodyně také nikdy neprala a nevěšela prádlo,
neboť by to věštilo do roka smrt někoho blízkého.
Na Nový rok se nejí drůbež – mohlo by uletět štěstí. Vhodný
není ani zajíc – štěstí by mohlo utéct, nebo ryba – štěstí by upla-

A tak bez ohledu na to,
zda některou z tradic či pověr
udržujeme nebo ne, ať se nám všem rok 2016 vydaří.
Ať ho prožijeme především ve zdraví a pohodě,
ať máme vždy důvod se smát,
ať máme pár penízků v kapse
a hodně přátel kolem sebe.
PhDr. Eva Kubíková
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KAleNDáře BohutíN
2013 pí Alena čížková z Bohutína ve spolupráci
s obcí vydala kalendář Brdy a okolí.
Narodila jsem se v r. 1950.
Lásku k malování jsem zdědila po otci. Jelikož po dokončení
zákl. vzdělání na studium malby v té době nebylo lehké se dostat, zvolila jsem tříletý obor písmomalířství.
Práci se syntetickými barvami jsem ale musela ze zdravotních
důvodů ukončit.
A tak mě osud znovu vrátil k olejomalbě. Učila jsem se tím,
že jsem začala kopírovat staré mistry. Tak jsem se seznamovala
s odborníky, kteří mi pomohli se zdokonalovat.
Mé obrazy jsou v Rožmitálském muzeu, na zámku v Mikulově a Kuksu, na Moravě v Uherském Hradišti, Římskokatolické
farnosti v Rakousku a v Holandsku velký orloj, kde na téma Poslední soud je jak moje písmomalířská práce, tak i olejomalba.
Alena Čížková, www.acizkova.estranky.cz

2014 a 2015 obec Bohutín
ve spolupráci se Spolkem Řimbaba a p. Zelenkou
vydala stolní kalendáře
Obec Bohutín ve spolupráci s SDH Bohutín a p. Zelenkou
vydala stolní kalendář na rok 2016.
Možnost zakoupení:
Obecní úřad Bohutín,
koloniál Drmlovka
- Vysoká Pec,
koloniál pí Heřmanové
- Bohutín,
areál dolu Řimbaba.
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BohutíNsKé MAšKARy - MAsopust - 90 let
Tradice bohutínského masopustu vznikla z iniciativy Sboru
dobrovolných hasičů v Bohutíně r. 1921, kteří chtěli nejen pobavit
a sblížit „hospodáře“ v obci, ale i využít vydělané
finanční prostředky na nákup vlastní motorové
stříkačky. Započatá lidová veselice se kromě válečných
let nepřetržitě koná již 90 let. Hlavní kecal uvádí masopustní rej již dlouhých 60 let.
Masopustní úterek je zahajován
dopoledními obchůzkami od
domu k domu, pokračuje odpoledním průvodem masek obcí
(v minulosti směřoval od
Plzeňky, přes hlavní silnici
až na Havírnu a zpět) a zakončován býval večerní merendou

(v sále Plzeňky, Sokolovny a do roku 2002 U Hrdinů). Průvod masek
obcí míval až masový charakter, neboť se jej zúčastňovalo na 150
masek.
Od roku 1998 znají bohutínský masopust i ve Skanzenu lidových staveb v Kouřimi, od roku 2002
na Březových Horách a Vysokém Chlumci. Největšího
uznání se Bohutínským dostalo v roce 2009
od Ministerstva kultury ČR, kdy získali 1. místo
v soutěži Udržování lidových tradic.

1926

90
le t

2016
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V roce 2016 připadne masopustní úterý
na 9. února 2016.
Šťastný nový rok 2016
přeje Obecní úřad Bohutín a bohutínské maškary.

KNihovNA
Stejně jako v minulých létech, tak i v roce 2015 si do knihovny našlo
cestu hodně čtenářů. Je pro mne velkou ctí, že řada z nich je knihovně
věrná od roku 2003, kdy prostory knihovny byly ještě na Havírně a 6.
ledna jsme zde měli všichni premiéru. Přišli „moji“ první čtenáři, vypůjčili si první knihy a já vystavila první čtenářské průkazky. Začala
také intenzivní spolupráce s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami, kde nám
půjčili již stovky knih, především novinek, z výměnného fondu.

obecní knihovna v prosinci 2015.
V tomto kalendářním roce bude naposledy otevřeno v pátek
18. 12. 2015 v obvyklém čase mezi 16. a 19. hodinou.
V příštím roce se poprvé sejdeme v pátek 8. 1. 2016, výpůjční doba
se nemění.
V souladu s Knihovním
řádem se budou v lednu vybírat
registrační poplatky – děti do 15
let a důchodci platí 20,- Kč ročně,
ostatní čtenáři 30,- Kč ročně.

V průběhu času se také podařilo díky podpoře ze strany starostů
obce (pana Romana Kupky a pana Ladislava Turka) a všech zastupitelů
prostory knihovny zmodernizovat, značně obohatit vlastní knižní fond
a zároveň zachovat čtenářské registrační poplatky na původní výši (děti
do 15 let a důchodci platí ročně 20 Kč a dospělí 30 Kč ročně) – děkuji
jménem čtenářů i jménem svým.

Noste, prosím, drobné.
Knihovní řád je k nahlédnutí
v knihovně.

Přeji všem čtenářům
i všem obyvatelům
Bohutína, Havírny, Tisové a Vysoké Pece
krásné Vánoce, zdraví, radost a pohodu
ve všech všedních i svátečních dnech roku 2016.
Těším se, že se budeme společně
i nadále potkávat v pátek v knihovně.

PhDr. Eva Kubíková
NOVÁ
e-mailová adresa
KNIHOVNY
knihovnabohutín@seznam.cz

PhDr. Eva Kubíková

KřížovKA

Křížovka: ... tajenka ...

musíš ho jen pochopit. ... tajenku najdete na jiné straně našeho zpravodaje.
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svAZeK oBcí
Svazek obcí Podbrdského regionu
Dne 19. 11. 2015 se v zasedací místnosti v budově Městského úřadu Příbram konala Valná hromada Svazku obcí Podbrdského regionu. Mezi přítomnými byli zástupci devíti obcí,
Policie ČR a HZS Příbram, za město Příbram se schůze zúčastnili: Ing. Jindřich Vařeka, Mgr. Václav Švenda a JUDr. Pavel
Čámský. Valná hromada jednala o rozpočtu na rok 2016, o rozpočtovém výhledu na 2016 – 2018 a také o vzniku CHKO Brdy
s účinností od 1. 1. 2016.

Dále se jednalo o společných tématech, např. rozvoj samosprávy obcí, hospodářský, kulturní a sociální život v regionu a
vztahy k orgánům státní správy a vyšší územních celků.
Valná hromada pověřila starostku Podlesí pí Duškovou ke
zprovoznění a aktualizaci webových stránek Svazku obcí Podbrdského regionu.
Svazek souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na zpracování
MAP za území ORP Příbram bylo město Příbram.
Ladislav Turek, předseda Svazku

voDohospoDářsKý MAjeteK
Na základě podané žádosti z ledna letošního roku o poskytnutí finančního příspěvku na prostou reprodukci vodohospodářského majetku obec získala dotaci ve výši 1.116.900,- Kč,
která činila bezmála 50% celkových nákladů.
Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo provedeno ve spolupráci s firmou Ing. Miroslava Běhouna /viz zápis finančního
výboru ze dne 16. 9. 2015/. Práce byly prováděny v lokalitách
"Chalupecká louka" a Tisová.
K ukončení a převzetí díla došlo dne 19. 11. 2015. Dokončovací práce na asfaltovém povrchu místních komunikací budou
provedeny po zimním období, tedy v roce 2016.
obec Bohutín
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chKo
AopK na příbramské radnici: turisté a cyklisté višť správy, a to jak v Příbrami, tak i v Jincích. Předpokládá se
personální zajištění obou pracovišť v počtu 7 osob (vč. vedoubudou v chKo Brdy vítáni
Čerstvé zprávy o záměrech v oblasti budování turistické
infrastruktury v nově vyhlášené CHKO Brdy a stavem
příprav na samotné zahájení její činnosti od 1. ledna 2016
byly tématem schůzky starosty města Příbrami
Ing. Jindřicha Vařeky a místostarosty Mgr. Václava Švendy
s ředitelem Regionálního pracoviště Agentury pro ochranu
přírody a krajiny Střední Čechy panem RNDr. Jaroslavem
Obermajerem, pověřeným vedoucím oddělení Správa CHKO
Brdy panem Mgr. Bohumilem Fišerem a ekologem
Vojenského újezdu Brdy Karlem Urbanem.

cího), na jejichž funkce bude vyhlášeno řádné výběrové řízení
podle zákona o státní službě. v příbrami bude pracoviště
správy chKo zajišťovat agendy zaměřené na styk s veřejností. Kromě toho bude do příbrami dislokována i část
dalšího oddělení Regionálního pracoviště AopK střední
čechy, která se zabývá konzultacemi se zájemci a sběrem
žádostí o dotace z operačního programu životní prostředí. To bude pravděpodobně zajišťováno jedním pracovníkem, v případě potřeby může být i personálně posíleno ze zdrojů
AOPK.

stráž přírody
Diskutována byla také stráž přírody. Správa CHKO Brdy ji
bude zajišťovat prostřednictvím dobrovolníků, kteří absolvují příslušná školení a kurzy a osvědčí způsobilost vykonávat tuto činnost. Od stráže přírody agentura očekává především
schopnost působit v terénu především jako kontakt mezi návštěvníky CHKO a její Správou. Členové stráže přírody by měli
být připraveni poskytovat potřebné informace turistům, upozorňovat je na nutnost ochrany přírody a respektování režimu
CHKO a poskytovat i aktuální informace z terénu Správě CHKO.
správa chKo v této chvíli zatím nábor zájemců o činnost
strážců přírody nezahájila a dá včas vědět, kdy se tak
stane.

účastníci schůzky se dohodli na dalších vzájemných kontaktech,
které by měly být již nadále vedeny především na praktické
a odborné úrovni. Zástupci AOPK také projevili velkou ochotu k účasti
na případných besedách s občany. (K jednání se později připojili
i starostové Bohutína - pan Turek, a Lázu - pan Mgr. Kropáč)

Jaká se projednávala témata?
Personální zajištění pracovišť Správy CHKO Brdy, návrhy a
přípravy na realizaci cca 450 km značených cest, návrhy a označení naučných stezek, organizace stráže přírody, otázky ohledně
provozu komunikací pro veřejnou motorovou dopravu, pyrotechnická očista či možnosti hromadné přepravy turistů a dalších návštěvníků po vyčleněné trase územím CHKO.
personální zajištění správy chKo Brdy
Ředitel AOPK informoval o tom, že s velkou pravděpodobností se podaří dodržet termíny zahájení činností obou praco-

Návrhy značených turistických a cyklistických tras
Účastníci setkání věnovali značnou pozornost návrhu značených turistických a cyklistických tras (a příslušných infotabulí) především v oblasti rušeného vojenského újezdu.
Návrh základní sítě těchto tras respektuje potřeby ochrany přírody, hospodaření v lesích CHKO, oprávněné požadavky ze
strany armády a Ministerstva obrany ČR (vyloučení území, kde
bude i nadále probíhat vojenský výcvik a plnění dalších úkolů
MO, tak i probíhající pyrotechnická očista území), potřeby jednotlivých obcí, jichž se existence CHKO nějak dotýká a samozřejmě ohled na potřeby a očekávání budoucích
návštěvníků území. Město příbram již dříve předložilo
vlastní návrh značených turistických, cyklistických a lyžařských tras a naučných stezek, které považuje za důležité z hlediska zájmu města i blízkých obcí o rozvoj
turismu. tento návrh není v rozporu s požadavky a potřebami ostatních dotčených subjektů a prakticky se až
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byla jmenována trasa z Obecnice přes tzv. cestu Aliance na Tři
trubky (budoucí Dům přírody CHKO) a přes oblast Padrtě např.
do Skořice, Mirošova či Strašic. V té souvislosti zmínili zástupci chKo např. turistický vláček, jímž disponuje
město příbram. (Bylo ovšem současně též konstatováno, že
technický stav zmíněné komunikace v některých úsecích prozatím realizaci takového záměru ještě neumožňuje).

podzimní cesta k vrcholu Houpák, který leží v nadmořské výšce 682 m

na drobné výjimky kryje s navrženou sítí značených cest.
Byl ostatně při tvorbě jejich návrhu vzat také v úvahu.
Na území rušeného újezdu by měla vzniknout síť cca 450 km
značených cest, přičemž velká pozornost byla věnována zejména cyklotrasám, neboť je zřejmé, že právě cyklisté budou
i v budoucnu představovat významnou část návštěvníků vyhlášené CHKO. Zástupci AOPK připomněli, že kromě vyznačených
cest a tras budou v zásadě přístupné turistům i další existující
cesty a domnívají se, že se zde otevře poměrně značný podnikatelský prostor pro místní znalce území – třeba
v rámci poskytování průvodcovských služeb jednotlivcům
i skupinám návštěvníků.
Naučné stezky: měly by být vyznačeny již v červnu 2016
Pokud jde o naučné stezky, jsou prozatím navrženy tři
základní (v oblasti dopadových ploch Tok a Jordán, v oblasti
Padrtě, Tří trubek a Strašic, a jednalo se také o naučné stezce na
Třemšín), Vojenské lesy a statky připravují další naučnou stezku
na Klobouček a je možné jednat i o dalších případných naučných
stezkách, včetně městem Příbramí navrhované stezce na Třemošnou.
S návrhem značených cest byl již seznámen KČT, který by
měl zajistit jejich vyznačení. Lze očekávat, že se tak začne dít
v příštím roce, jak to klimatické podmínky dovolí, a je naděje,
že např. většina navržených cyklotras by měla být vyznačena již do zahájení hlavní turistické sezóny v létě.
provoz komunikací pro veřejnou motorovou dopravu
Velmi zajímavá diskuse se rozvinula i kolem otázky komunikací pro veřejnou motorovou dopravu. Nadále zůstane
bez omezení přístupná komunikace z Lázu do Nepomuku (ačkoli bude částečně procházet uvnitř územím CHKO). Pokud jde
o často zmiňovanou komunikaci obecnice – Zaječov, zůstane
(přinejmenším prozatím) v režimu lesní účelové komunikace, kterou však CHKO vyhradí i k místní frekvenci pro individuální uživatele, přičemž povolení k průjezdu bude nově
vydávat podnik vojenské lesy a statky, s.p. (se sídlem v Jincích). Ani chKo, ani vojenské úřady, ani vojenské lesy se
ovšem nebrání řešení, kdy by správa této komunikace
přešla na středočeský kraj a ten sám reguloval její využívání.
hromadná přeprava turistů územím chKo, parkoviště a
pyrotechnická očista
AOPK se vyjádřila pozitivně k možnosti zajistit vhodným
způsobem hromadnou přepravu turistů a dalších návštěvníků po vyčleněné trase územím chKo. Konkrétně

cedule v prostoru CHKO, v místech bez pyrotechnické asanace

Bylo dále připomenuto, že na okraji Obecnice, nedaleko nádrže Octárna připravují vojenské lesy výstavbu velkokapacitního
parkoviště a schválena je i úprava části objektu lesní správy
v Obecnici na informační centrum CHKO. Další nástupní
místa pro vstup do chKo budou v Kozičíně a orlově.
V každém nástupním místě budou umístěny příslušné infotabule.
V souvislosti s pyrotechnickou očistou území bylo konstatováno, že probíhá podle plánu a ukončena bude v roce 2017. postupně budou veřejnosti zpřístupňována další vyčištěná
území, přičemž je snaha, aby navržené značené turistické
cesty a cyklotrasy byly zpřístupněny přednostně.
propagační a informační materiály
CHKO Brdy chystá tvorbu vlastních propagačních a informačních materiálů (první brožurka by měla být k dispozici již
koncem tohoto roku) a počítá se spoluprací s obcemi, pokud se
tyto rozhodnou pořídit své vlastní propagační materiály. Město
Příbram v tomto směru již zahájilo některé kroky k jejich vydání a vítá ochotu CHKO se na nich také odbornou radou a informacemi podílet. v nejbližší době také AopK zprovozní
speciální web chKo Brdy, kde budou návštěvníkům Brd veškeré mapové podklady k dispozici.
studie využití Brd
V souvislosti se zpracováním nových územních plánů
obcí, které budou od 1.1.2016 spravovat katastry ve zrušeném
újezdu, bylo konstatováno, že velmi důležitá bude pro tento proces studie využití Brd, kterou zpracovává Ministerstvo
pro místní rozvoj. Studie bude důležitým podkladem pro
aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje a samozřejmě
pro tvorbu nových územních plánů obcí. Zadání studie je
takové, aby byla do té míry konkrétní a podrobná, že umožní
obcím její závěry snadno zapracovat do své územně plánovací
dokumentace. To by mělo současně také snížit i finanční a časovou náročnost tvorby územních plánů.
Pavlína Svobodová
tisková mluvčí, město Příbram
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ReAliZAce stAvBy čov

V současné době probíhají dokončovací stavební práce
na historicky největší investiční akci za posledních 60 let v obci
Bohutín. Po mnohaletém úsilí a na základě vydaného
stavebního povolení obdržela obec finanční dotaci na realizaci
stavby 10.000.000,- Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje.
Jedná se o stavbu nové čistírny odpadních vod pro obec
Bohutín, která má nahradit stávající již technicky
i technologicky nevyhovující čistírnu v lokalitě u Vokačovského
rybníka.
Kapacita nové ČOV je dimenzována na 2.300 obyvatel,
to znamená pro všechny části obce Tisovou, Havírnu, Vysokou
Pec a Bohutín. Záměr obce po výstavbě nové ČOV je etapizace
stavby splaškové kanalizace v nadcházejícím období
dle úspěchu obce v návaznosti na podání žádosti o finanční
spoluúčast. Na letošní rok jsme měli požádáno o fin. příspěvek
na II. etapu splaškové kanalizace v části Vysoké Pece,
k dnešnímu dni obec obdržela písemné stanovisko
č. j. 141196/2015/KUSK ve věci poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
z tematického zadání – Vodohospodářská infrastruktura,
oblast podpory: realizace čistíren odpadních vod, intenzifikaci
ČOV a kanalizací napojených na ČOV se stanoviskem,
že Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání
dne 22. 9. 2015 projednalo poskytnutí dotace z výše uvedeného
programu a usnesením č. 088-19/2015/KUSK neschválilo
poskytnutí dotace s odůvodněním, že žádost obce Bohutín
splňovala všechny formální náležitosti, ale objem peněžních
prostředků v uvedeném programu nestačil pro schválení dotace.
Dřívější investice obce zajistila nové trubní vedení
odtoku jak ze stávající čistírny, tak pro možnost napojení
nové ČOV do vod povrchových a to přímo do toku Mlýnského
potoka.
Vlastní stavba představuje vybudování podzemní části ČOV,
vlastní technologické nádrže a nadzemní část jako provozní část
s místností obsluhy, sociálním zázemím a dmychadnou. Nadzemní objekt bude zakryt sedlovou střechou. Součástí povolené
stavby je nová přípojka vody a nové připojení nn. Stavební práce
bychom rádi ukončili v letošním roce a zahájili zkušební provoz.
V následujícím roce budou dokončeny finální úpravy povrchů,
terénu, výsadby zeleně a oplocení.
Obecní úřad Bohutín
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stARostůM se NelíBí RoZDěleNí gRANtů
pAvlA jANoušKová - příBRAMsKý DeNíK
Odpoledne 23. 11. 2015 se před krajským úřadem Středočeského kraje sešlo kolem padesátky lidí za účelem demonstrace
starostů proti údajně nespravedlivému rozdělování krajských
dotací. Podle hejtmana Miloše Petery (ČSSD) je hrstka odpůrců
důkazem toho, že většina je pro stávající systém dotací, nicméně
poděkoval za otevření diskuze na toto téma.
Starostové předstoupili na demonstraci s požadavky změn v
poskytování dotací na podporu obcí. Současný systém je podle
jejich názoru diskriminační. „Kraj rozděluje obcím a městům
každoročně stovky milionů korun ve formě dotací. Počet uspokojených žadatelů představuje jen zlomek celkového počtu podaných žádostí, obce tudíž vynakládají miliony na přípravu
projektových žádostí zcela zbytečně,“ uvedl předseda středočeského Sdružení místních samospráv a starosta Kamýku nad
Vltavou Petr Halada.

Co menší obce?
To, že dotace získá jen malý počet žadatelů, hejtman Petera
potvrdil. „Středočeský Fond rozvoje obcí a měst je hodně
otevřený a převis je tu značný. Uspokojíme zhruba deset
procent žádostí. Proto obnovíme program obnovy venkova,
kde budou mít šanci obce s počtem obyvatel do pěti tisíc,“ řekl
hejtman poté na tiskové konferenci.
Právě Sdružení místních samospráv požaduje, aby se dotace
přidělovaly pouze těmto menším obcím, které mají menší
příjmy z rozpočtového určení daní. V závislosti na počtu obyvatel by pak měla být vytvořena pro každou obec její dotační
obálka na delší, například čtyřleté období, a mělo by být umožněno obcím, aby si připravily projekty. Každý bude vědět
předem, kolik dostane peněz a sám si mezi programy vybere.
Hejtman ale takový systém odmítá. Podle něj jsou dotace
nenárokové a rozpočet kraje se navíc stanovuje vždy na jeden
rok. Čtyřleté období může zohlednit rozpočtový výhled, který
ale není závazný. Poukázal také, že podobné vyhlášení dotací v
horizontu jenom jednoho roku jsou i granty českých
ministerstev.
Účastníci protestního shromáždění provolávali, že to chce
změnu a v ruce drželi obecní vlajky a transparenty s nápisy jako
ČSSD + KSČM. Dotace do vlastní matrace, Spravedlivě
rozdělený medvěd! nebo Porcujte mě fér. Krátce po zahájení
akce se vydali na pochod kolem krajského úřadu a rozdávali
kolemjdoucím gumové medvídky. V čele průvodu šel předseda
středočeské organizace Sdružení místních samospráv a starosta
Kamýku nad Vltavou Petr Halada v převleku za medvěda.
Starostové také sbírali podpisy pod petici za spravedlivější
rozdělování dotací a vyzvali Peteru, aby přišel mezi ně. Hejtman
se ale omluvil, že má jednání krajské rady, a pozval
demonstranty na odpolední tiskovou konferenci v budově
úřadu.

Na demonstraci dorazili například starostové Kolína,
Benešova, Roztok u Prahy, Kralup nad Vltavou či Vlašimi.
S peticí souhlasí kolem padesáti obcí. „V celém kraji je 1150
obcí. To znamená, že drtivá většina s grantovým programem
souhlasí. Utvrzuje nás to v tom, že tak, jak byl v roce 2008
nastaven, bylo správné a Středočeský kraj v něm bude
pokračovat,“ řekl hejtman. Od roku 2005 do grantového
systému po sto milionech, v roce 2009 to bylo 500 milionů,
předloni sto a letos dvě stě milionů. Příští rok by to mělo být ve
Fondu rozvoje obcí a měst tři sta milionů korun. Změnou bude,
že sto milionů korun půjde na obnovu venkova pro obce do
5000 obyvatel na financování drobných akcí. Zbytek, tedy 200
milionů, do škol, školek a sportovních zařízení.

Transparentnost
Starostům se nelíbí hlavně to, že dotace jsou neprůhledné,
nelze odhadnout, který projekt zvítězí. „Praxe kraje rozdělování
dle stranické příslušnosti znamená pro mnohé z obcí jediné.
Už se vzdaly naděje na získání krajských dotací, a tak o ně ani
nežádají. Se svými kolegy jsme proto přišli vyjádřit nespokojenost s touto situací před krajský úřad,“ uvedl Jan Jakob, starosta
Roztok. Na jeho myšlenku hned reagoval hejtman. „Nejvíce
peněz od kraje dostávají obce s nezávislým starostou, loni to
bylo 71 procent. Obcí se starostou z ČSSD bylo deset procent,“
sdělil. Poukázal i na to, že obce získávají peníze také z regionálního operačního programu, kde o prostředcích rozhodují
rovněž zástupci kraje. V období 2008 až 2015 podle Petery
vyčerpaly nejvíce peněz z EU Zruč nad Sázavou, Poděbrady,
Mělník, Dolní Břežany, Příbram, Kutná Hora, Beroun, Vlašim,
Slaný a Brandýs nad Labem. „Ani jedno z těchto měst nemá starostu z ČSSD a KSČM,“ zdůraznil Petera.
Jan Jakob je také přesvědčený, že by měl být systém
přidělování krajských dotací transparentní včetně zveřejňování
jejich hodnocení a výsledků. Na to hejtman zdůraznil,
že všechny granty schvaluje zastupitelstvo a jeho zasedání
i hlasování je veřejné a dostupné na internetu. Není ale v silách
krajského úřadu, aby zveřejnil všechny žádosti a bodové
ohodnocení.
Zastupitelé ODS už před několika měsíci navrhli potřebné
změny při rozdělování grantů. „Druhou rovinou nespravedlnosti je systémové nastavení dotačních titulů. O dotace spolu
konkurují malé obce s velmi malými rozpočty a omezenými
personálními zdroji a větší města, která naopak disponují
kvalifikovanými úředníky, ale i o mnoho většími rozpočty.
Podmínky k získání dotací by proto měly zohlednit velikost
měst a obcí,“ shrnul Jan Skopeček (ODS).
Vedení Středočeského kraje už dříve změnu přidělování
grantů také iniciovalo. Rada pověřila Jiřinu Fialovou (KSČM),
aby sesbírala od zastupitelů jejich připomínky. „Za starosty
a TOP 09 jsem nedostala ani jednu. Kdyby připomínky poslali
rovnou, netrvalo by zhodnocení tak dlouho. Osobně jsem
zastánce dotací pro malé obce. Mají málo možností žádat
o dotace a na milionové investice peníze nemají,“ uvedla Fialová.
Do změn se podle ní snažili zařadit všechny připomínky
zastupitelů, až na samotné zrušení fondů. Důležité je, aby
členové hodnotitelské komise obodovali všechny předložené
projekty. Bez hodnocení se totiž v systému ukáže nula,
která pak může projekty shodit ze stolu.
Převzato z: Příbramský deník,
úterý 24. listopad 2015, strana 15
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Zápis FiNANčNího výBoRu oBce BohutíN
Ze DNe 16. 9. 2015
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bohutín
v souladu s § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v úplném znění, byla provedena kontrola hospodaření
s majetkem a finančními prostředky obce Bohutín.
Kontrolu provedli:
Za finanční výbor
předseda: Martin Štěpánek
členové: Mgr. Bohumila Nezbedová, Josef Šimánek,
starosta obce - Ladislav Turek
Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným
usnesením obce a platnými právními předpisy bylo
hospodaření obce s finančními prostředky v r. 2015,
rozpočtové opatření č. 1
1/ plnění schváleného rozpočtu obce ke dni 31. 8. 2015
2/ r. 2015 – účetní doklady /faktury přijaté, vydané;
peněžní deník – příjem a výdej/
3/ využití účelnosti fin. prostředků u akcí:
oprava vodohospodářského majetku v obci r. 2015 stav
fin. prostředků pokladny obecního úřadu ke dni
16. 9. 2015 a její skutečný stav
1/ na základě schváleného rozpočtu obce ze dne 30. 3.
2015 byla provedena kontrola plnění, dle schváleného
rozpočtu obce na r. 2015:
schválené příjmy:
30.248.006,- Kč
schválené výdaje:
35.430.471,- Kč
schválený schodek
5.182.465,- Kč
skutečné příjmy k 31. 8. 2015
skutečné výdaje k 31. 8. 2015
přebytek

14.548.139,50 Kč
12.497.417,31 Kč
2.050.722,19 Kč

- čerpání skutečných výdajů k 31. 8. 2015 je v sou
ladu se schváleným rozpočtem obce na r. 2015
a platným rozpočtovým opatřením č. 1
- hospodaření s finančními prostředky v r. 2015
je v souladu s platným usnesením rozpočtu obce
na straně příjmů a výdajů
2/ Kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci leden, srpen – formální náležitosti, faktury a účetní
doklady /viz účetní deník/ – bez závad.
3/ Vvyužití účelnosti finančních prostředků u akcí:
oprava vodohospodářského majetku v obci, výstavba
nové ČOV Vysoká Pec
- oprava vodohospodářského majetku v lokalitě
Chalupecká louka a Tisová – na základě žádosti
obce na Svazek byla dne 13. dubna 2015 schválena
valnou hromadou Svazku dotace ve výši
943.500,- Kč za vodovod a/DN 100 a za vodovod
b/DN 100 ve výši 173.400,- Kč. Dohoda č. 1/2015
o poskytnutí finančních prostředků na prostou
reprodukci vodohospodářského majetku byla
podepsána ze strany poskytovatele dne 11. 9. 2015
a ze strany příjemce 11. 9. 2015. Na základě
poptávky investora byly předloženy 3 nabídky
na realizaci stavby. Protokoly o posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek hodnotící komisí

byly založeny v budově Obecního úřadu Bohutín
ve Vysoké Peci č. p. 140.
K dnešnímu dni byly práce řádně zahájeny:
Nabídky podaly 3 firmy, ceny jsou uvedeny bez DPH.
Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.,
Nádražní 2581/4, Praha 5
2.541.024,21 Kč
1.SčV a. s., Ke Kablu 971, Praha 10
2.377.959,36 Kč
Kaiser s. r. o., Nádražní 753,
Rožmitál pod Třemšínem
2.296.307,88 Kč
Smlouva o dílo podepsána dne 2. 9. 2015 na celkovou
částku 2.296.307,88 Kč bez DPH s nejvýhodnější
nabídkou dle doporučení hodnotící komise.
K dnešnímu dni nebyla fakturována žádná finanční
částka, jelikož práce byly započaty dne 14. 9. 2015.
Na základě podepsané dohody mezi obcí a Svazkem
bude po realizaci stavby zažádáno o poskytnutí fin.
příspěvku.
- Výstavba nové ČOV, výběrové řízení na zhotovitele
stavby bylo realizováno v r. 2014. Smlouva
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočes
kého kraje pro investiční dotace z Fondu životního
prostředí a zemědělství v rámci tematického
zadání
vodohospodářská
infrastruktura.
- evidenční číslo smlouvy poskytovatele:
S-0851/OŽP/2014 byla podepsána ze strany
příjemce dne 1. 10. 2014, ze strany poskytovatele
10. 10. 2014. Smlouva o dílo se zhotovitelem
1. SčV, a. s. se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10
podepsána dne 12. 12. 2014 na celkovou částku
bez DPH 16.875.784,- Kč. Mandátní smlouva
o zajištění technického dozoru investora s firmou
Sios servis s.r.o. Školská 692/26, Praha 1 byla
uzavřena dne 26. 2. 2015 na celkovou částku
165.000,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo na vypraco
vání plánu BOZP k provedení stavby činnosti
koordinátora BOZP byla uzavřena s dodavatelem
Jipo-Pb s.r.o. Slunná 290, Příbram dne 1. 2. 2015
na celkovou částku 70.000,- Kč bez DPH.
Obec Bohutín obdržela oznámení z Úřadu
regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
č. j. RRSC/3260/2014 o výsledku kontroly
v postupu zadavatele při zadávání zakázky
s výsledkem, že nebyly shledány žádné nedostatky.
Zadávací řízení bylo provedeno v souladu se záko
nem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Závěr:
Postupováno s platnou právní legislativou a usnesením
zastupitelstva obce a schváleným rozpočtem.
Hospodaření s majetkem je prováděno řádně, účelně
a transparentně.
Po dokončení prováděných prací bude provedena
finanční kontrola veškerých vynaložených finančních
prostředků obce na výše uvedené akce a následně bude
zastupitelstvo seznámeno s výsledky kontroly.
4/ V hospodaření obce Bohutín byl k 31. 8. 2015 za rok
2015 zjištěn přebytek 2.050.722,19 Kč. Součástí
rozpočtu jsou provedené změny dle rozpočtového
opatření č. 1.
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Schválený schodek na r. 2015 ze dne 30. 3. 2015 činí
5.182.465,- Kč.
Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100
vedeného u KB Příbram byl ke dni 31. 12. 2014
15.915.856,04 Kč, ke dni 31. 8. 2015 činí
16.796.020,07 Kč.
Stav spořicího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného
u KB Příbram byl ke dni 31. 12. 2014 6.698.772,19 Kč,
ke dni 9. 7. 2015 činí 6.713.326,75 Kč.
Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 nově
založeného dne 5. 3. 2013 vedeného u ČNB – pobočka
Plzeň byl ke dni 31. 12. 2014 1.587.539,17 Kč,
ke dni 31. 8. 2015 činí 2.743.542,77 Kč.
Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti
pokladny ke dni 16. 9. 2015, kde zůstatek hotovosti
odpovídá skutečnému fyzickému stavu fin. prostředků.
Závěr:
- na základě výše uvedených skutečností je možno
konstatovat, že uskutečněná kontrola byla prove
dena řádně a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
S finančními prostředky obce je nakládáno hospo
dárně, účelně a transparentně. Evidence účetních
dokladů je vedena řádně.
- vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti
se kontrola týkala: souhlasíme s průběhem a s vý
sledky kontroly.
Finanční výbor:
předseda - Martin Štěpánek
starosta: Ladislav Turek

jihovýchoDNí oBchvAt
Obchvat Příbrami má zelenou, stavět se začne v roce 2020
Příbram čeká na obchvat už desítky let. V některých obdobích se
schylovalo k tomu, že práce opravdu začnou, ale poté ministerstvo dopravy, resp. ŘSD prosadilo jiné priority nebo do příprav
zasáhly vnější okolnosti jako nástup ekonomické recese. Nyní
dochází k zásadnímu průlomu, který by měl vést k tomu, že
jedna ze tří částí plánovaného obchvatu se začne stavět v roce
2020.

Dlouhodobě plánovaný projekt takzvaného jihovýchodního
obchvatu Příbrami, jinak též realizace přeložky silnice č. I/18,
se přiblížil ke svému uskutečnění. Rozběhla se příprava druhé
části projektu, stavba má být zahájena do pěti let.
K posunu situace došlo na základě letošní aktualizace záměru projektu. „Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o změně technického řešení v oblasti, kde silnice I/18
prochází poddolovaným územím. Příbram se tak konečně dočká
svého jihovýchodního obchvatu,“ oznámil před několika týdny
starosta Příbrami Jindřich Vařeka výsledek jednání s ministrem
dopravy uskutečněného na přelomu září a října.
Podle vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka vychází upravený projektový záměr mimo jiné z nového oponentního posudku od VUT Brno, který prokázal ekonomickou logiku stavby.
Termín zahájení stavby je předpokládán na únor roku 2020 s
ukončením prací v roce 2024.
Je třeba připomenout, že současnou podobu projektu z roku
2005 schválilo ministerstvo dopravy již v roce 2006 a jeho investiční náklady byly tehdy vyčísleny na přibližně 900 milionů
korun (včetně DPH). Jedním z důvodů pozastavení realizace
bylo následné škrtání ve státním rozpočtu s nástupem ekonomické recese a především pochybnosti o ekonomické a dopravní
smysluplnosti projektu.
Aktuální náklady se přibližují částce 1,4 miliardy korun. Toto
číslo ale nemusí být konečné. „Prověřením drobného odsunu
trasy ještě může dojít ke změně technického řešení a tedy i ke
změně stavebních nákladů,“ upřesnil ministr Dan Ťok. Jelikož se
jedná o veřejnou zakázku, bude soutěžena v otevřeném výběrovém řízení, což může přispět ke snížení výsledné ceny.
Druhá část ano, první a třetí zatím v nedohlednu
Současné rozhodnutí o schválení aktualizovaného záměru projektu má jedno „ale“. Tento výrazný posun se týká pouze druhé
části obchvatu, a v tuto chvíli není zcela jasné, jak dopadnou přípravy dalších dvou etap. Pro první a třetí etapu se totiž vyčká na
vydání aktualizace takzvaných prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních

staveb, jež musí respektovat nové pokyny Evropské unie pro
zpracování analýzy nákladů a přínosů. Klíčový bude především
předpoklad budoucí poptávky uživatelů obchvatu. Po vybudování druhé etapy obchvatu bude také patrné, nakolik bude tranzitní doprava ve směru od Rožmitálu, poté co mine Příbram
z jihovýchodu, pokračovat na Milín a R4 (jež by v době zprovoznění měla být protažena od Dubence dále na jih), anebo se
bude vracet do města po Milínské.
Celý obchvat Příbrami navržený jako nedělená dvoupruhová
silnice se skládá ze tří částí. První pasáž představuje přeložku
silnice I/18 v úseku od křižovatky u Nové Hospody až po křížení se silnicí I/66 u obce Brod. Druhá část zahrnuje výstavbu
komunikace od napojení na stávající silnici I/18 u Bohutína až
po křížení silnic I/66 a III/1912 nedaleko Ornova Mlýna. V poslední třetí části se jedná o vybudování okružní křižovatky
v místě křížení silnice I/18 a ulice Evropské v katastru Dubno –
Nová Hospoda.
V současnosti je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na první část stavby, další dvě jsou ve fázi technické
studie. Pro každou etapu bylo zpracováno šetření EIA (Environmental Impact Assessment), které vyhodnocuje dopad
stavby na životní prostředí a navrhuje vhodnost a případně podmínky realizace. Pro II. etapu přeložky patří k nejdůležitější podmínce souhlasného stanoviska v rámci EIA minimalizace zásahu
do stávajících lesních porostů a prověření drobného odsunu
trasy tak, aby byly co nejméně dotčeny přechodové plochy (rozhraní lesa a volné plochy). Právě možné změny trasy se týká případný rozdíl v nákladech na stavbu. K uskutečnění III. etapy je
také nutné získat povolení zásahu do regionálního biokoridoru.
Kvůli navazujícímu úseku Evropské ulice směrem k plánovanému obchvatu bude zpracována detailní hluková studie s ohledem na protihlukovou ochranu stávající i navrhované zástavby.
Oponentura potvrzuje rentabilitu, méně příznivě hodnotí
dopravní dopad oponentní posudek k projektu vypracovala stavební fakulta VUT Brno. Podle odborného vyjádření dosahují
ukazatele ekonomické efektivnosti vysokých hodnot, investice
do stavby je tedy z celospolečenského hlediska efektivní a zpracovatel ji v tomto ohledu doporučuje k realizaci. Problematičtěji se jeví dopravní dopad, snížení dopravní zátěže se pohybuje
okolo dvou tisíc vozidel za 24 hodin, ovšem v určitých úsecích se
zatížení násobně sníží. V blízkosti průmyslové zóny Balónka a
v části Husové ulice zůstane podle expertizy VUT pohyb nákladních vozidel zřejmě stejný i po vybudování obchvatu. Pro
zbývající úseky je vyhodnocen přibližně tříprocentní pokles dopravy. S výstavbou obchvatu souvisí budování několika okružních křižovatek a také snížení maximální dovolené rychlosti,
což funkci obchvatu částečně degraduje i z hlediska plynulosti
dopravy.
„Vliv obchvatu na intenzitu dopravy ve městě nechci přeceňovat, ale realizací druhé části by se ve výsledku mělo odlehčit
dopravě mezi obcí Bohutín a Vysokou Pecí potažmo Rožmitálskou ulicí, kde se intenzita dopravy sníží o asi šest tisíc vozidel
za 24 hodin,“ uvedl Jindřich Vařeka. Jeho slova potvrzuje i bohutínský starosta Ladislav Turek, který říká: „V minulosti i v
současné době obec podporovala a podporuje záměr vybudování obchvatu, který značně odlehčí dopravě v Bohutíně. Průjezdnost aut v jednotlivých částech obce je velice vysoká, a tím
pádem je značně zvýšeno i riziko bezpečnosti silničního provozu.“ S řešením souvisí skutečnost, že v příštím roce Bohutín
zahájí výstavbu chodníku podél silice I/18 v lokalitě Vysoká Pec
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a Chalupecké louky. Chodník zde velmi citelně chybí. „Obec na
tuto akci žádala krajský úřad Středočeského kraje o finanční
spoluúčast již několikrát, bohužel k dnešnímu dni bezvýsledně,
jelikož není právní nárok na získání dotace, i když žadatel splní
veškeré podmínky pro její udělení,“ doplňuje Ladislav Turek.

ii. část: od napojení na stávající silnici I/18 u obce Bohutín po
křížení silnic I/66 (Příbram – Milín) a III/1912 (spojka od I/66
ke komerční zóně na Zdaboři) nedaleko Ornova Mlýna.
iii. část: vybudování okružní křižovatky v místě křížení silnice
I/18 a ulice Evropská v blízkosti Nové Hospody

Předpoklady prověří praxe
O tom, jaký bude skutečný dopravní přínos chystané II. etapy obchvatu, lze v tuto chvíli jen debatovat. Je zřejmé, že z obchvatu nejsou nadšeni někteří
obyvatelé městských částí jako Zdaboř nebo Červená, kteří budou mít silnici nedaleko od domu. Na
druhou stranu je pravda, že obchvat by měl být opatřen takovými technickými prostředky, aby se dopad
jeho provozu snížil na minimum. Klíčové je ovšem
odvedení části automobilů zejména z Březových Hor
a Bohutína, kde obyvatelé museli dlouhodobě čelit
stoupající frekvenci tranzitní dopravy.
Stanislav D. Břeň

obchvat v číslech:
9,906: délka (km) všech tří částí
jihovýchodního obchvatu příbrami
1,4: celkové odhadované náklady (miliardy
korun) na realizaci stavby; finální cenu určí
výběrové řízení
2020: plánovaný rok zahájení výstavby druhé
etapy, hotovo by mělo být do čtyř let
6000: tolik aut by každý den mohlo zmizet
z Rožmitálské ulice či Bohutína
jaké budou tři hlavní části obchvatu
i. část: od křižovatky u Nové Hospody po křížení
se silnici I/66 (silnice mezi Příbramí a Milínem)
u obce Brod

NeZApoMeňte! NeZApoMeňte! NeZApoMeňte!
P ro d e j z n á m e k n a s v o z T K O b u d e z a h á j e n
1 . ú n o ra 2 0 1 6

V O b ec n í k n i h o v n ě v B o h u t í n ě:
- obnovit registraci na rok 2016
nebo se nově zaregistrovat

- budova oÚ, vysoká pec č.p. 140
- Koloniál u heřmanů - Bohutín.
Do 28. února 2016 bude vývoz popelnic na známky
zakoupené v roce 2015.

- uhradit registrační poplatek.

N a F i n a n č n í m ú řa d ě v P ř í b ra m i :
N a O b e c n í m ú řa d ě v B o h ut í n ě :

- uhradit daně z příjmu a daně z nemovitostí.

- uhradit poplatky
za odvoz komunálního odpadu na rok 2016

V Základ ní š ko le Bohutín:

- uhradit poplatky za pronájem hrobů

- přihlásit děti narozené do 31. 8. 2009
k povinné školní docházce.

- uhradit poplatky za psy na rok 2016.
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společeNsKá RuBRiKA
Naši jubilanti v první polovině roku 2016
leDeN
Marie Nuslová
Jaruška Ciprýnová
Jarmila Pečená
Dagmar Hlaváčková
Pavel Ďuriš
Blažej Nusl
Pavel Mrkáček
Ludmila Prudká

Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Tisová
Havírna
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín

ÚNoR
Miroslav Pecháček
Josef Teska
Iva Budařová
Anna Průšová
Božena Pilíková
Věra Hostovská
Jiřina Němečková
Josef Formánek
Zdeňka Fukanová
Stanislav Bambas
Eva Stehlíková
Karel Šuller
Vlastimil Růžička

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

BřeZeN
Jaroslav Kubík
Anna Blahnová
Drahomíra Šindelářová
Eliška Kubíková
Jarmila Cisárová
Marie Kiršnerová
Pavel Bělka
Gabriela Divišová
Vlastimil Šedivý
Josef Mlejnek
Aloisie Milcová
Alžběta Šedivá
Karel Budař
Jaroslav Němeček
Jiřina Aksamitová
Věra Vávrová
Božena Strnádková
Miroslava Formánková
Hana Podzimková
Vlasta Sedláčková
Julius Kulovaný

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

DuBeN
Marie Beranová
Jiří Honc

Havírna
Vysoká Pec

Anna Dragounová
Elena Kropáčková
Maria Boubelíková
Blažena Kubíková
Jiřina Pekárová
Rostislav Řezníček
Kamil Zikán
Jiřina Vávrová
Ludmila Melicharová
Jiří Mecnar
Marta Nováková
Jaroslava Zikánová

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

KvěteN
Monika Piklová
Jaroslav Pikl
Květoslava Poláková
Jarmila Pečená
Míla Vrobelů
Milena Kubíková
Marie Oktábcová
Hana Bělková
Jiří Procházka
Jaroslav Dušek
Marie Horáková
Jaroslav Volf

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

čeRveN
Marie Humlová
Květuše Vaňková
Věra Oktábcová
Alena Vajglová
Jana Limpouchová
Jaroslav Dupák
Zdeněk Vitiš
Prokop Kubík

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

V sobotu 31. 10. 2015 se opět Drmlovka stala místem setkání a oslavy životních jubileí
bohutínských, havírenských, tisovských a pecovských seniorů.
Každý z oslavenců dostal dáreček v podobě nového kalendáře na rok 2016.
Na uvítanou jim zahrály a zazpívaly děti ze ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem pod vedením učitelů:
pí Fabiánové, p. Tesky a p. Aksamita. Po večeři seniorům zpestřil čas Roman Kupka s harmonikou.

V í tá me
n o vé o b č á n k y
Období 25. 6. 2015 – 7. 12. 2015
Benjáková Alexandra
Vysoká Pec
Dvorská Karolína
Vysoká Pec
Ehrlichová Sabina
Vysoká Pec
Marek Antonín
Vysoká Pec
Mihulka Libor
Havírna
Novotný Filip
Bohutín
Plíva Tomáš
Bohutín
Sobotka Matyáš
Bohutín
Štylárková Laura
Vysoká Pec
Tošovský Oliver
Vysoká Pec
Trávníčková Vendula
Vysoká Pec
Turek Pavel
Vysoká Pec
Pitrová Ivana
Vysoká Pec
Kubíková Adéla
Bohutín
Pekárek Emanuel
Vysoká Pec

O p u st i l i
n ás
Období 25. 6. 2015 – 24. 11. 2015
Nuslová Libuše
Sedlák Přemysl
Bambas Jiří

Bohutín
Bohutín
Havírna

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

„Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího, než je on sám”.
Blahopřejeme Vám k nově nabytému poznání.
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svAtBy

V měsíci srpnu se v Bohutíně konaly 2 svatby.
Oddávajícím byl pan starosta.
Jedna svatba proběhla v budově Obecního úřadu Bohutín
a jedna na Řimbabě.
Na obci se "vzali" novomanželé Kubíkovi.
Na Řimbabě si své "ano" řekli novomanželé Cífkovi.

Přejeme novomonaželům
na společné cestě životem
jen to nejlepší
oÚ Bohutín

tajenka křížovky ze str. 8: život je skvělý, musíš ho jen pochopit
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MAteřsKá šKolA

Prvního září se po prázdninách opět otevřely dveře naší mateřské
školy. Z celkového počtu padesáti dětí jsme v mateřince přivítali dvacet
jedna nováčků. Do prvních tříd základních škol odešlo dvacet předškoláků a dvě děti změnily spolu s rodiči své bydliště.
Každý nový začátek je vždy plný očekávání a nejistoty z něčeho nového a neznámého. Mateřskou školou se tak rozléhal na začátku roku
jak radostný smích ze shledání se známými kamarády, ale i slzičky a pláč
těch nejmenších, některých ještě netříletých dětí a mnohdy i jejich rodičů. Nyní jsou již děti spokojené, veselé, do školičky chodí s úsměvem
a těší se, co nového si pro ně paní učitelky připravily.
S dětmi se učíme nové písničky, básničky a říkadla, kreslíme, malujeme, modelujeme, hrajeme na rytmické hudební nástroje, hrajeme divadlo, cvičíme, vymýšlíme spolu s dětmi různé hry a zábavné činnosti.
Dětem jsou cíleně předkládány poznatky a informace, které vycházejí
ze Školního výchovně vzdělávacího programu mateřské školy a směřují
k přípravě dětí pro vstup do základní školy.
Od začátku školního roku k nám do mateřské školy přijelo maňáskové divadlo Sedmiklásek s pohádkami „O Červené Karkulce“, „O Šípkové Růžence“, „Vodnickou pohádku“ nám zahrálo pražské divadlo
Řimbaba. S krásným hudebním programem nazvaným „Pohádka z písniček“ a „Předvánoční čas“ k nám zavítala paní L. Hamajdová, se kterou
si děti vždy rády zazpívají, zahrají na rytmické hudební nástroje, i si zatančí. Se staršími dětmi jsme navštívili Hornické muzeum na Březových
Horách, kde měly děti velký zážitek nejen z pohádky o permonících, ale
hlavně z jízdy podzemním vláčkem.
V rámci environmentální a ekologické výchovy dětí navštívili naši
mateřskou školu zaměstnanci ekologické stanice z Votic s programem
nazvaným „Čáry máry babky kořenářky“ pro předškolní děti a z Vojenských lesů České republiky k nám zavítala paní Lukešová s programem
„Lesní zvířátka“. Oba výchovně vzdělávací programy se dětem velice líbily a velmi si je užívaly. Dozvěděly se spoustu nových informací o volně
žijících zvířatech v našem okolí. Za aktivní spolupráci byly děti odměněny drobnými dárky - pexesy, omalovánkami a sladkostmi. Koncem
listopadu nás navštívily děti ze Základní školy z Březových Hor a zahrály nám pohádku „Čert a Káča“.

A co nás čeká v samotném předvánočním čase? Celá mateřská škola
voní jehličím. S dětmi zdobíme školku, vyrábíme vánoční přání a dekorace a připravujeme se na Mikuláše. Deváťáci ze Základní školy v Bohutíně se promění v Mikuláše, čerty a anděly a přinesou dětem
mikulášskou nadílku. V prosinci nás ještě čeká vánoční besídka v mateřské škole a společné vystoupení pro veřejnost, které se uskuteční 16.
12. 2015 v Bohutíně u školní jídelny, na které jste všichni srdečně zváni.
Nejvíce se však děti těší na Ježíška, dárky pod stromečkem a na vánoční
prázdniny.
celý kolektiv Mateřské školy Bohutín
přeje všem rodičům i spoluobčanům veselé, radostné
a spokojené vánoční svátky, všem dětem pod stromeček
hodně dárků a splněných přání.
Do nového roku 2016 vám všem přejeme
štěstí, lásku a pevné zdraví.
Mgr. Lenka Říhová
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ZáKlADNí šKolA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Bohutínského zpravodaje,
rok 2015 se blíží ke svému konci a v naší škole se už od listopadu začíná šířit vůně Vánoc. Děti se těší, začínají s přípravami na nejkrásnější
svátky v roce. I my dospělí často ve vzpomínkách utíkáme do našeho
dětství, kdy jsme nedočkavě odpočítávali dny a každý večer před usnutím přemýšleli, jestli najdeme pod stromečkem to, po čem jsme tak toužili. My ve třídách krom dní počítáme i jiné příklady, ale nezapomínáme
se také těšit. Těšíme se na společná setkávání, která k Vánocům neodmyslitelně patří. Těšíme se na vás při společném vánočním zpívání, i na
společném adventním tvoření.
V plném proudu jsou přípravy na další tvořivé dílny pro děti, rodiče
i veřejnost v pondělí 7.12. Jejich výtěžek opět může pomoci našim kamarádům z druhé třídy a dalším, kterým pomáhá Dobrý anděl, jehož
dárci už rok budeme. Těšíme se i na společné zvyky, které si ve škole vyzkoušíme a ke kterým se, doufám, necháte dětmi zlákat i vy. Také pilně
nacvičujeme na předvánoční vystoupení v kostele i na návsi, které se i
s ohňostrojem uskuteční 16. prosince. Do školy samozřejmě přijde Mikuláš i Ježíšek.
Pro školu je adventní období nejen časem radostného očekávání a bilancování, ale také perné práce. Zamýšlíme se společně s dětmi a rodiči
nad školním čtvrtletím i celým uplynulým rokem. Na MŠMT máme
novou paní ministryni, se kterou přicházejí další nové zákony, na které
musí být škola připravena. Největší změnou je přístup k podpoře žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Naším společným cílem je dovést všechny žáky k zodpovědnosti za svoje vzdělávací výsledky i chování. Pro vzájemné setkávání nejen ve vánočním období, ale po celý
rok nabízíme rodičům návštěvu školy společně se svým dítětem v konzultačních hodinách, které jsou každé sudé pondělí od 15 do 17 hodin.
Jsme rádi, že již mnoho rodičů tuto možnost využilo. Další osobní setkání s pedagogy je i nadále možné kdykoli po osobní nebo telefonické
domluvě. K tvorbě pozitivního klimatu školy jistě přispěje i nově zaměstnaná školní psycholožka Mgr. Kristýna Baumová, která bude poskytovat podporu žákům, učitelům i rodičům.
Vánoční svátky se v našich krajích vždy nesly v duchu štědrosti a hojnosti. Bohutínská škola měla štěstí, že se mohla z darů radovat už od
září. Podařilo se nám získat z evropských fondů více než milion a půl
korun, které jsme použili na rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí našich žáků i učitelů. Čtyřicítka žáků navštívila Velkou Británii, dvě
paní učitelky mohly absolvovat jazykový kurz v zahraničí, další dvě se seznámily s výukou na Slovensku. Díky dotaci jsme také mohli zavést výuku
anglického a německého jazyka, formou blended lerning, která umožňuje
dětem využívat jazykové aplikace na školních i domácích počítačích. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, ve všech třídách se konají čtenářské dílny,
vznikly třídní knihovničky, které byly doplněny o více než 400 knih, a to
i v angličtině. V rámci projektu se nám podařilo vybavit i školní dílnu.
Slavnostní a tajemná atmosféra Vánoc se často vytrácí kvůli neuvěřitelnému stresu a shonu. Na druhou stranu, pokud se dokážeme spo-

lečně s dětmi radovat, zažíváme ten krásný pocit, kdy sdílená radost je
nad všechny dárky. Společnou radost tak všichni ve škole máme
ze zprávy České školní inspekce, která byla před nedávnem doručena do
školy, panu starostovi i školské radě. Inspekce nás navštívila 15. a 16.
září 2015 na podnět paní Hrdinové a paní Kuchařové. Inspekční zpráva
stejně jako zpráva z konce roku 2013 jasně uvádí, že průběh vzdělávání
ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu i výsledky vzdělávání
jsou na požadované úrovni, personální, materiální i ﬁnanční podmínky
umožňují na požadované úrovni realizovat stanovené cíle. Inspektoři
nezjistili žádné porušení předpisů. Zpráva konstatuje, že mezi silné
stránky školy patří nadstandardní úroveň řízení školy, podnětné prostředí pro vzdělávání či zapojování školy do projektů, jejichž prostřednictvím se daří zlepšovat podmínky ke vzdělávání. Ocenění práce
učitelek a učitelů je pozitivní stejně jako uvědomění si, že se škole v uplynulém roce dařilo. Daleko větší uspokojení nám přináší úsměvy na tvářích spokojených dětí i radost zářící v jejich očích při vyřešení problému
nebo objevení nového.
Jako ředitelka školy jsem moc ráda, že ve škole vládne pohodová
atmosféra. Věřím, že je naším společným přáním, aby dětské úsměvy
nikdy nezmizely a pokud ano, tak jen malinkou chvilku. I přesto, že
jsou bohutínští žáci, tak jako žáci všude jinde, upovídaní, trošku divocí,
někdy i zlobiví, vím moc dobře, že umí být také vzorní, citliví a chápaví.
A hlavně! Mají srdíčka na správném místě.
Všem dětem přeji, aby se pod stromečkem vyplnila jejich přání!
Rodičům i prarodičům přeji, aby měli kolem sebe své nejbližší, protože
to je ten nejkrásnější dárek.
Přeji Vám všem hodně zdraví, lásky, trpělivosti. Ať Vás neopouští
síla, víra a naděje. A těším se na setkání s Vámi v novém roce.
Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

OZNáMENí ŠKOLy
Ve dnech 21. a 22. 12. 2015 je vyhlášeno ředitelské volno.
využijte dny otevřených dveří 19. a 20. ledna 2016 a přijďte si
prohlédnout naši krásnou a útulnou školu.
Zápis do první třídy bude probíhat 21. a 22. 1. 2016. Všechny děti,
které mají trvalé bydliště v Bohutíně a okolních obcích, pozveme osobním dopisem. Připravíme také plakáty, protože o naši školu jeví zájem i
rodiče z nespádových obcí.
Všechny důležité dokumenty i aktuální informace naleznete na našich
webových stránkách www.zsbohutin.cz
Dění ve škole můžete sledovat i na facebooku:
https://www.facebook.com/ZakladniskolaBohutinokrespribram/.
Fotky najdete na rajčeti:
http://zs-bohutin-okres-pribram.rajce.idnes.cz/

21

RODIČE VíTáNI
Na základě aktivit školy, zejména spolupráce se školami v projektu
podporovaném MŠMT Pomáháme školám k úspěchu, školu navštívil
konzultant společnosti EDUin, která projektuje a vlastní značku Rodiče
vítáni. Na aktivních školách sleduje kritéria značky, hledá příklady dobré
praxe. Zaujala ho atmosféra naší školy, veselé, spontánní a slušně zdravící děti. V první třídě byl překvapen darovaným bylinkovým čajem,
který děti vyrobily pod vedením maminek v projektu na začátku školního roku. Brzy by se měl na webu Rodiče vítáni objevit článek o naší
škole.

STUDIJNí POByT VE VELKé BRITáNII
5. – 12. ZáŘí 2015
V sobotu 5. září vyrazili žáci Základní školy Bohutín, okres Příbram,
do přímořského městečka Ramsgate, které se na týden stalo jejich
novým domovem.
Děti si užily cestu trajektem přes kanál La Manche. Většinu času strávily na venkovních palubách trajektu a sledovaly vzdalující se Francii a
přibližující se Anglii s jejími křídovými útesy.

Hned po příjezdu do anglického Doveru jsme během procházky k
útesům obdivovali krásný středověký doverský hrad a navštívili památník francouzského letce Bleriota. Národní přírodní památka White Cliﬀs
(Bílé útesy) děti ohromila. Okolní krajina jim připadala jak z ﬁlmu Pán
prstenů.
Do našeho cíle, městečka
Ramsgate, jsme sice přijeli o hodinu dříve, než byl předpokládaný příjezd, přesto jsme ve
spolupráci
s
anglickou
jazykovou školou zorganizovali
dřívější rozvoz dětí do rodin
vozy taxi služby.
První setkání s anglickou rodinou, kulturou, jídlem, způsobem dodržování čistoty, cizím
jazykem a cizím prostředím
bylo pro mnohé děti náročné.
Nicméně po tomto prvotním
kulturním šoku bylo již druhý
den vše růžovější.
V pondělí ráno byly děti
podle své úrovně angličtiny rozřazeny do tří skupin a začala
výuka. Do školy vstupovaly s
mírnými obavami, ale po vyučování pak vycházely sebevědomě,
s úsměvem na tváři a nadšením.
Některým se lekce natolik líbily,
že by tu prý chtěly strávit aspoň

půl roku. Následoval oběd v kantýně, kde si děti mohly vybrat
z několika jídel, např: lasagne, špagety, rýže s kuřecím či hovězím
masem. Ovšem největší úspěch měla pizza, hamburgery, kuřecí nugetky
a hranolky. Hlavní jídlo doplňoval zeleninový salát, dušená zelenina
a nezbytný sladký moučník (muﬃn, jogurty, ovoce, mussli tyčinka,
kobliha).
Příznivý dojem umocnily zážitky z prohlídky přímořského města,
pobřeží a nákupů drobných dárků. Následná procházka do blízkého
městečka Broadstairs s jeho nádhernými plážemi, mušlemi a sněhobílými křídovými útesy děti nadchla natolik, že se od pláže nemohly
odtrhnout.
Příjemný den jsme zakončili večírkem Welcome party, který pro nás
a pro italské studenty uspořádala naše jazyková škola. Na večírek děti
dovedl český pedagogický dozor a i cesta zpět do rodin byla zajištěna
doprovodem či taxíky. Večírek si naše děti skvěle užily, dokonce
i temperamentní italští studenti se nestačili divit, jak taneční parket
ovládly české děti. Aktivně se účastnily animačního programu,
který zajišťovala anglická škola. Hvězdou večera se ukázal hlavně
Dominik Jabulka a jeho skvělý street dance, kterému mezinárodní
osazenstvo nadšeně aplaudovalo.
V úterý ráno už děti do školy odcházely s úsměvem a bez obav.
Po vyučování nás opět čekal chutný oběd a následně jízda vlakem
do města Canterbury, kde jsme navštívili mimo jiné světoznámou
katedrálu.
Středeční dopoledne strávili žáci opět v jazykové škole, za své
třídenní snažení získali certiﬁkáty. Odpoledním programem byla
návštěva válečných tunelů v Ramsgate. Místní obyvatelé se zde za války
schovávali před nálety. Takto reálné setkání s válkou zažili žáci zřejmě
poprvé a vyvolalo u nich silné emoce.
Ve čtvrtek jsme se vydali na celodenní výlet do městečka Hastings.
Nejprve jsme navštívili mořské akvárium, kde jsme se kochali pohledem
na pestrobarevné ryby. Po procházce po pláži nás čekal oběd
v přímořské restauraci. Plní zážitků i dobrého jídla jsme se přesunuli
do historické části města, kde si žáci mohli opět nakoupit drobnosti na
památku či malé dárky pro svou rodinu.
Celý týden utekl jako voda a nás čekal poslední den. Ráno se děti
rozloučily se svými hostitelskými rodinami a nasedly do taxíků, které
je přivezly k našemu autobusu. Zamávali jsme moři a městečku
Ramsgate a vydali se více do vnitrozemí, do hlavního města. Po týdnu
stráveném spíše na venkově se před námi objevila britská metropole Londýn. Jako první se před námi vynořilo Londýnské oko (London eye),
které bylo postaveno na oslavu nového tisíciletí. Na každém kroku bylo,
na co se dívat. Následoval Big Ben, budovy Parlamentu, Westminsterský
palác, Buckinghamský palác a Trafalgar Square. Po prohlídce nejzná-
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mějších památek jsme se vydali na
vlakové nádraží, odkud jsme se přemístíli do Muzea Harryho Pottera.
Muzeem byly děti nadšené, obklopovaly je zde rekvizity z jejich oblíbeného ﬁlmu.
Před zpáteční cestou jsme se
ještě posilnili pizzou a vypravili se
na dlouhou cestu k domovu.
Ohlasy dětí na jazykový pobyt
byly pozitivní, proto doufáme, že podobnou akci budeme moci v budoucnu zopakovat.
Mgr. Petra Vondrášková, Mgr. Radka Vocílková,
Mgr. Lada Králová

SPOLUPRáCE S RODIČI žáKů 1. TŘíDy
V letošním školním roce jsem třídní učitelkou v 1. třídě. Od začátku
školního roku jsem se stačila se všemi dětmi sžít a dobře se mi s nimi
pracuje. Je to dáno také tím, že jejich rodiče se zajímají o školní práci
a svým dětem se maximálně věnují. Byla jsem velice ráda, když na začátku letošního školního roku všichni souhlasili s mým návrhem elektronické formy komunikace mezi námi. Zpočátku jsem jim často psala
zprávy o tom, co jsme s dětmi celý týden ve škole dělali a o čem jsme se
učili. Rodiče mi také touto formou píší různé žádosti, dotazy a také svoje
děti takto omlouvají. Naše spolupráce není ale pouze virtuální.
V září jsme uspořádali první společné setkání, kde měli rodiče možnost seznámit se se všemi metodami a pomůckami používanými ve
výuce, společně s paní ředitelkou jsme rodičům odpověděli na všechny
otázky. Například jak je to s naším cestovatelem Kašpárkem a genetickou metodou čtení. Další setkání jsme uskutečnili formou učitel, rodič
a žák. Při prvních konzultacích děti samy hodnotily svoje dosažené
úspěchy, neúspěchy a také svoje chování ve škole. S rodiči jsme si povídali o změnách, kterých si za 1. čtvrtletí u svého dítěte povšimli, čeho
za uplynulé období jejich dítě dosáhlo, jaký pokrok udělalo, co se dětem
ve škole líbilo a také s jakými problémy se musely děti potýkat.
Moji rodiče jsou také velmi aktivní. Některé maminky již v září připravily pro děti velice úspěšný projekt Bylinky z naší zahrádky. Nyní už
zase vše pilně připravují na vánoční dílny, které budou v naší škole 7. 12.
2015. Už se na ně všichni moc těšíme.
Velice si vážím toho, že mám takové aktivní rodiče, kteří jsou vždy
ochotni mi s čímkoliv pomoci. Moc se těším na další úspěšnou
spolupráci s nimi.
Mgr. Miloslava Sláviková, třídní učitelka 1. třídy

ČTENí VE 2. TŘíDě
Na konci měsíce září druháky navštívili žáci 7. třídy, kteří jim přinesli nezvyklé dárky – čtenářský deník a každému na památku knížku
o Kátě a Škubánkovi.
Ještě než sedmáci předali dárečky, zahráli dětem scénku o králi Abecedovi, který si našel nové kamarády – písmenka. Scénka se všem moc
líbila.

Poté postupně starší zkušení čtenáři předali svým mladším kamarádům jejich čtenářské deníky a knížku. Zároveň dětem vysvětlili, jak se
do deníku zapisuje. Paní učitelka zahájila domácí čtení knížek, které
bude pro žáky jejich čtenářskou povinností. Každý týden bude zaznamenáváno, jak děti čtou.
Během roku si druháci ve třídě také budou představovat své knihy,
které mají rozečtené a budou je doporučovat svým spolužákům.

Rozvoj čtenářské dovednosti je důležitý již od nižších tříd a naši druháci se právě slavnostně stali opravdovými Čtenáři.
Mgr. Lenka Malá

JABLíČKOVá KRáSA V ZŠ BOHUTíN
V pátek 10. října 2015 se školní družina ZŠ Bohutín zaplnila jablíčky
z letošní úrody. Malá, velká, červená, zelená i strakatá jablka voněla na
všechny strany. Podzimní výzdobu dotvářely náhrdelníky z jeřabin,
které vyrobily děti ze 2. třídy.
O nejhezčím jablíčku rozhodli všichni žáci naší školy lístečkovým hlasováním. V loňském ročníku byly favority malá jablíčka, zato letos dostala nejvíce hlasů velká a barevná jablka. V konečném pořadí
nejkrásnějších jablíček se na 1. místě umístil Dominik Švehla ze 3. A,
na 2. místě Aneta Maková z 1. třídy a na 3. místě Nicoletta Kortanová
ze 3. A.
Kategorie Největší jablko byla ještě vyrovnanější. Na 1. místě bylo
maxijablko Anety Makové z 1. třídy, na 2. místě skončila tři jablka: Vojty
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Fialy ze 3. B, Nicoletty Kortanové ze 3. A a Nely Makové z 1. třídy. Třetí
příčku obsadil opět Dominik Švehla ze 3. A.
Všem dětem, které se zapojily do soutěže, děkujeme, a ať si na svých
jablíčkách hlavně moc pochutnají!
Mgr. Lenka Malá

PLAVECKý VýCVIK 1. A 2. TŘíDy
Od září do listopadu 2015 absolvovali nejmenší žáci ZŠ Bohutín kurs
plavání, který se skládal z deseti lekcí.
Děti byly rozděleny do pěti družstev podle svých plaveckých dovedností. Postupně se naučily všem plaveckým stylům a ty šikovnější z nich
si vyzkoušely i skoky do vody, některé děti dokonce i šipku.
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Při poslední lekci se konaly plavecké závody. Prvňáčci soutěžili dohromady chlapci i dívky. Na prvních místech se umístili. 1. Kuba Černý,
2. Simonka Kalová a 3. Matěj Jelínek.
Žáků 2. třídy závodilo více, a proto se rozdělili do dvou kategorií.
Mezi chlapci byl nejrychlejší Šimon Pánek, následovaný Kryštofem Hrabušou a Pepou Říhou. Dívky skončily v pořadí Nicol Tesková, Sabinka
Pastyriková a Laura Pekárová. Nicolka navíc byla s nejrychlejším časem
absolutní vítězkou.
Všechny děti obdržely svá Mokrá vysvědčení a zaslouží si velkou pochvalu. Vždyť každou lekcí se stávaly lepšími a lepšími plavci a tato dovednost je určitě v životě moc potřebná.
Mgr. Lenka Malá

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 navštívilo již popáté naši školu Divadýlko Kuba, tentokrát se svým představením Pasáček vepřů. V publiku
seděly děti z 1. stupně ZŠ Bohutín a MŠ Třebsko.
Skřítek Uspávač a víla Zavřiočka nám vyprávěli dvě pohádky – Pasáčka vepřů a Princeznu na hrášku, které byly vtipně propojeny do jednoho příběhu. V představení účinkovali herci, loutky, kouzla i zázračné
předměty, pro něž i samotná princezna byla ochotna dávat polibky obyčejnému pasáčkovi vepřů. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Princ si nevzal za ženu namyšlenou a protivnou princeznu, ale obyčejnou
Marjánku, která prošla těžkou zkouškou pro opravdové princezny.
Všem dětem se pohádka líbila, sledovaly ji pozorně a na závěr odměnily herce dlouhým potleskem.
Mgr. Lenka Malá

PASáČEK VEPŘů

sDh BohutíN
Dospělí
Druhá polovina hasičského roku začala tradiční poutí, respektive
v pátek fontánou, pokračovala v sobotu pouťovou zábavou a završila
účastí hasičů na fotbalovém turnaji.
Letos došlo k posunutí Memoriálu zasloužilých hasičů na poslední
srpnový víkend kvůli tomu, že na přípravy nebylo v předešlých letech
dostatek času. Bohužel ani letos Bohutínští nepřekonali soupeře a nezískali putovní pohár.
Kromě vlastního memoriálu se ještě hasiči zúčastnili několika dalších, např. kombinované (denní a noční) soutěže v Lázu.
Na počátku září se musel nejen sbor vyrovnat se smutnou zprávou.

Zemřel dlouholetý člen sboru, velitel výjezdní jednotky JPO III
SDH Bohutín, člověk, který se podílel na jakékoli pořádané akci, pan
Jiří Bambas. Budeš nám, Jirko, chybět!
Během podzimu se také hasiči věnovali brigádnické činnosti na
údržbě budovy a techniky. Mezi brigády se dá určitě zahrnout i hlídání
prostor hřiště a okolí 1. FK Příbram. Každých čtrnáct dní jezdili hasiči
dělat požární dozor při zápasech. Ať bylo slunečných téměř 40 °C, nebo
naopak teploty mínusové. Prostě tak jako tak museli jet hlídat…
Bohutínská hasičská zbrojnice se v říjnu stala místem setkání sborů,
které mají výjezdové jednotky JPO III, a představitelů MAS Brdy, kde se
jednalo o možnosti získání dotace pro vybavení sborů, které budou mít
na starost požární ochranu Brd.
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Mezi nejnovější akce patří stavění vánočního stromku na návsi v Bohutíně dne 27. 11. a školení výjezdové jednotky v tentýž den. Následující činnost bude zajišťování občerstvení (grog, káva, svařák, vánočky a
párky) při Vánočním setkání na návsi 16. 12. 2015.
Na Zastupitelstvu obce Bohutín dne 30. 9. 2015 byl jmenován
novým velitelem výjezdní jednotky JPO III SDH Bohutín David Kopp.

Připravované akce:
16. 12. 2015 - vánoční setkání od 18:00 hod.
19. 12. 2015 - výroční valná hromada od 18:00 hod.
23. 1. 2016 - hasičský ples na Drmlovce od 20:00 hod.
9. 2. 2016 - 90. bohutínský masopust od 15:30 hod.

Děti
Mladí hasiči se nejprve sešli během pouťových oslav v červenci, aby
tradičně uhasili hořící domečky, což se jim povedlo. Bojovaly proti sobě
dva týmy, oba utvořené z dětí, které tvoří naše hasičské družstvo.
Naostro se děti sešly na počátku školního roku, aby si se svými vedoucími domluvily termíny schůzek.
Hned o víkendu 18. - 20. září čekalo mladé hasiče soustředění u Sobenského rybníka, kde nacvičovali Štafetu CTIF a Štafetu 4 x 60m.
Kromě nácviku je již zvykem, že se v sobotu peče prasátko (nebo krůta)
a koná se noční hra – bojovka. V neděli se všechny děti utkaly v soutěži
TFA – junior.
Po čtrnácti dnech se vydaly děti do Sedlčan, kde soutěžily v již zmiňovaných disciplínách. Nácvik na soustředění se opět vyplatil, děti skončily těsně za první polovinou soutěžních týmů. Soutěžíme pouze
v kategorii mladších, starších je na tým málo, proto soutěží s týmem
z Nečína. Nově jsme naše starší chlapce zapojili do soutěže dorostu,
neboť již dosahují dostatečného věku. Musíme říct, že nás oba dva velmi
překvapili, neboť oba dva na své první soutěži ve své kategorii skončili
na 3. místě. Těmito úspěšnými jsou Matěj Čefelín a Tomáš Spousta.
Následně se vedoucí mladých hasičů Lenka a Klára podrobily přezkoušení a byla jim potvrzena „hodnost“ vedoucí II. kategorie.
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Další soutěží, která následovala, je Zimní soutěž konající se v tělocvičně HZS Příbram. Naši mladší byli celkem úspěšní až na svou „rychlost“ v běžeckých disciplínách a náš největší problém – vázání uzlů.
Starší Matěj Čefelín posílil tým Nečína.
No, teď už jen nacvičujeme na Výroční valnou hromadu, po které
nám začne měsíční hasičské volno, a také čekáme, jestli se nám objeví
nějaký dáreček pod hasičským stromečkem.
Za pomoc během celého roku musíme poděkovat všem, kteří nám
pomáhají a podporují nás: David, Lenka, Klára, Fabi, Domča, Patrik,

Nikča, SDH Bohutín, obec Bohutín, rodiče, SDH Podlesí, SDH Nečín a
SDH Narysov.
Za celý tým vám všem přejeme krásné Vánoce,
bohatého Ježíška, trochu sněhu pro vánoční něhu
a v novém roce 2016 hodně zdravíčka a štěstíčka.
Za mladé hasiče Klára a Lenka

sDh vysoKá pec

Konec roku se blíží a my skládáme účet za druhé pololetí. Léto bylo
pro nás obdobím tradičních akcí. Mezi ně patří pomoc při organizování
fontány v červenci před poutí. Letos byla mimořádně úspěšná, vydařilo se
počasí, takže barvy
fontány byly úžasné,
což ocenila veliká
účast občanů.
Memoriál v Obecnici
znamenal pro družstvo žen a mužů
úspěch v umístění na
4. místech. Byla ale
změněna
pravidla
v soutěži play oﬀ, což
se moc nepovedlo.
V srpnu následovaly
jako každoročně memoriály v Bohutíně a
Lázu. Bohutínský memoriál znamenal umístění žen na třetím
místě a mužů na

pátém. Hasiči v Lázu připravili noční útok, což bylo hodnoceno jako dobrá
změna. Ženy obsadily pěkné třetí místo, chlapi až jedenácté. Zato v září
naši muži předvedli na memoriálu v Tmani, jak se má soutěžit. Obhájili
opět Putovní pohár. Podařil se jim nejlepší čas 27 sekund. Ženské družstvo nesoutěžilo.
V září jsme pogratulovali k životnímu jubileu 70-ti let panu Václavu
Týrovi. Pokračovali jsme začátkem října při jubileu 65 let paní Věry
Ricové, kdy jsme ji navštívili a předali balíček.
Námětové cvičení
se tentokrát konalo
v Lázu. Všechno proběhlo dle daných pravidel a pak následovalo velmi příjemné
přátelské posezení za
účasti hasičů z Lázu,
Bohutína a našich zástupců. Začátkem listopadu oslavil životní
jubileum 70 let pan
Jaroslav Švejda a
oslava se pořádala
v hasičárně za hojné
účasti.
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V polovině listopadu jsme jako sbor uspořádali sezení v naší prima
Drmlovce jako poděkování hasičům za celoroční činnost. Odreagovali
jsme se od svých každodenních starostí a dobře jsme se bavili.
K osmdesátce jsme popřáli panu Josefu Polákovi, zasloužilému a dlouholetému členovi, velká gratulace.
A abychom ukázali, že umíme vzít za práci, tak jsme koncem listopadu
uspořádali dvě brigády na odklizení listí. A že ho bylo.
Jako každoročně bylo provedeno zazimování techniky.
Začátkem prosince budeme opět na Mikuláše předávat balíčky a čerti
budou mít co dělat.

V polovině prosince nás čeká rekapitulace naší celoroční činnosti na
výroční valné hromadě.
Nesmíme zapomenout na poděkování za dobrou spolupráci Obecnímu
úřadu Bohutín.
Všem občanům Bohutína přejeme klidné svátky v kruhu rodiny,
hodně zdraví a pohody v nastávajícím roce 2015.
za SDH Vysoká Pec J. Šimůnková

ÚřeDNí hoDiNy oBecNího ÚřADu:
pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod. / středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Ostatní dny dle dohody.

telefon: 318 676 224, e-mail:urad.bohutin@volny.cz, www.obec-bohutin.cz
ladislav turek: 725 022 736, Mgr. lenka říhová: 721 841 744, Mgr. Klára Bambasová: 723 181 365

oBecNí KNihovNA: pátek 16:00 - 19:00 hod.

spoRt
FOTBAL
Hodnocení
předsedy klubu
Podzimní
část
sezóny
2015/2016 si dovolím díky výsledkům našich mužstev označit
za velmi úspěšnou.
Naše „A“ mužstvo po dvanácti sezónách ve III. tř. opět
bojuje o body v Okresním přeboru. Po podzimní části patří
„Áčku“ se ziskem 19 bodů a po vyrovnané bilanci (6 výher - 1 remíza –
6 proher; při skóre 38:38) 9. místo. „B“ mužstvo čekalo ještě před začátkem nové sezóny rozhodnutí, zda po úspěšné sezóně 2014/15 přijmout možnost postupu do III. tř. Po diskusi a zvážení všech plusů a
mínusů byla přihlášena III. tř. Po odehrání poloviny zápasů se ukazuje,
že postup byla správná volba, jelikož naše „Béčko“ je se ziskem 23 bodů
a bilancí (7 výher - 2 remízy – 4 proher; při skóre 37:33) na 5. místě.
Dorostenci nastoupili již ke své třetí sezoně v I. A třídě a vytyčili si cíl
atakovat v celkovém pořadí první trojci soutěže. Tento cíl se jim zatím
daří výborně naplňovat, jelikož jsou po podzimní části na 1. místě se
ziskem 36 bodů a bilancí (12 výher - 0 remíz – 1 prohra; při skóre 66:19).
Okresní přebor starších a mladších žáků se v posledních letech
potýká s úbytkem mužstev, a tak byly před touto sezónou v obou soutěžích všechna družstva sloučena do jedné skupiny, kdy se nejprve utkají
jedenkrát každý s každým a následně dojde na rozdělení do dvou výkonnostních skupin. Starší žáci jsou po podzimní části a odehrání dvanácti zápasů na 5. místě se ziskem 29 bodů a bilancí (9 výher - 2 remízy
– 1 prohra; při skóre 60:13). Mladší žáci odehráli na podzim rovněž dvanáct utkání a patří jim 4. místo se ziskem 30 bodů a bilancí (10 výher 0 remíz – 2 prohry; při skóre 79:21).
V soutěžích přípravek byly během podzimu nejprve odehrány základní skupiny, následovaly rozřazovací turnaje a následně první kola
zápasů o konečné umístění, která budou pokračovat i na jaře. Po rozřazovacích turnajích si naše přípravky stojí následovně. Starší přípravka
hraje ve skupině o konečné 9. – 13. místo. Mladší přípravka ještě o stupínek výše, tedy ve skupině o 1. – 8. místo. U starší přípravky bylo ještě

po rozřazovacích turnajích z důvodu velkého počtu hráčů přihlášeno
jedno družstvo („Béčko“), které bylo zařazeno do skupiny o 19. – 23.
místo.
Nesmím zapomenout ani na naší „předpřípravku“, jejíž členové zažívají na našich hřištích jedny ze svých prvních fotbalových krůčků.
Bližší hodnocení přenechám trenérům a vedoucím mužstev.
Kromě zápolení o body proběhlo od léta v našem areálu několik brigád, které byly zaměřeny, jak na zkvalitnění obou hřišť, tak na celkové
vylepšení areálu jako celku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům, asistentům, vedoucím, hráčům, rodičům, fanouškům a přátelům našeho oddílu
za stálou přízeň a Všem popřát do nového roku hodně štěstí a
úspěchů nejen na hřištích.
Za SK Litavan Bohutín Jan Bittner

Mladší přípravka
Mladší přípravka do podzimu vstupovala s obavami, že ani snad nebude mít s kým hrát. Zdálo se, že máme málo dětí a ještě ke všemu
jenom věkově mladé dětí. Ještě na letním kempu bylo dětí narozených
v roce 2007 a mladších málo. Jak ale ukázaly první tréninky, tak to byly
vyloženě liché obavy. Zvuk bohutínského "malého" fotbalu přitáhl nové
hráče, a tak máme dostatečně "velkou" základnu na to, aby mohli i někteří hráči omarodit. A není to základna jen tak ledajaká. Hned první
zápas jsme hráli v Jesenici a po urputném boji jsme vyhráli 5:4. Pak jsme
ale narazili na lídra skupiny – Dobříš, a s tímto týmem jsme jednou prohráli 4:19 a podruhé 1:23. Také Nový Knín nebyl lehký soupeř. První
utkání jsme prohráli 8:13, ale druhé již bylo 10:10. Stejně tak remízou
skončil druhý zápas s Jesenicí 8:8.
Poté následoval rozřazovací turnaj, kde jsme uvažovali alespoň o boj
o 5. – 9. místo. Jaké ale bylo překvapení, když jsme se s výsledky 3:1 se
Sedlčany, 3:9 se Spartakem, 8:2 se Spartakem B a pak v semiﬁnále 5:2 s
Novou Vsí a o 3. místo znovu se Spartakem 2:4 dostali do skupiny o 1.
- 4. místo.
Zde jsme opět narazili na Dobříš 3:21 a pak na Podlesí 3:28. Zápas s
Rožmitálem se už odehrát nestačil, ale ten se stihne na jaře. Doufáme,
že tyto výsledky už nebudou, že to byl jen takový nervózní začátek v té
TOP skupině.
Martin Hubáček a Radovan Kříž
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jedinců z přípravky výše. V úvodu soutěže chvíli
trvalo, než se kluci sehráli, ale pak se každým zápasem zlepšovali a zlepšovali. Kluci se prezentovali pestrou kombinační hrou, která se líbila a zároveň byla
i efektivní. Mimo jednoho utkání se nám podařilo pokaždé vstřelit branku a jen ve dvou utkáních z 12 jsme
odešli poraženi, v ostatních zvítězili.
V zimní přípravě nás čeká Zimní liga v Blatné a několik turnajů. Věříme, že v jarní polovině se nám společně s hráči, rodiči a fanoušky podaří minimálně
navázat na předchozí výkony s perspektivou dalšího
zlepšování.
Za kolektiv mladších žáků
Bohouš Šípek
starší přípravka

Starší přípravka
V letošní sezoně se starší přípravka zúčastnila rozřazovacího turnaje
na Dobříši, kde jsme se umístili na 5. místě. Vzhledem k tomu, že v našich řadách je spoustu mladých fotbalistů, a starší přípravka hraje 5+1,
bylo rozhodnuto, že do začátku sezony rozdělíme tým starší přípravky
na 2 týmy, aby si zahráli všichni. Proto do začátku sezony vstupujeme
s týmem A, který hraje ve skupině o umístění na 9. – 13. místě, a
s týmem B, který bojuje o umístění ve skupině o 19. – 23. místo.
A tým - začal sezonu výborně, a to výhrou doma s Kovohutěmi, a Spartakem Příbram B.
B tým - je složen z hráčů narozených v letech 2006 a 2007,
jen brankář je 2005. Začali jsme s nejtěžším soupeřem ve skupině, a tím byly Sedlčany, kde jako tým, který hraje poprvé ve
složení 5+1 na větším hřišti než doposud a bez starších opor,
jsme prohráli vysoko 15:4. Nicméně tento zápas ukázal, že
tým má velký potenciál.
Toto bylo poznat hned v dalších dvou zápasech. S Prostřední Lhotou jsme měli premiéru před domácím publikem a
podařilo se nám je porazit vysoko 15:0. Poslední zápas na
podzim jsme hráli proti, pro nás již tradičnímu, soupeři v Milíně. Toto utkání slibovalo ukázat perfektní nasazení ve hře,
kombinaci i nedostatky, protože to bylo utkání vyrovnaných
týmů. A bylo tomu tak a svědčí tomu i výsledek 8:5 v náš prospěch. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám fandí.
Dominik Fabián a Pavel Heřman

Starší žáci
Rok 2015 byl pro starší žáky, trenéry i fanoušky SK Litavanu Bohutín rokem plným radosti, ale i drobných zklamání. Sezónu 14/15 jsme
zakončili příjemným vítězstvím ve dvojzápase s Kamýkem, který určoval celkové pořadí minulé sezóny. Do nové sezóny jsme vstoupili navázáním na předchozí dobré výsledky. Šest zápasů, z toho pět výher a
jedna remíza mluví za vše. Bohužel po této krásné sérii přišlo vystřízli-

Mladší žáci
Máme za sebou podzim OP v kategorii mladších žáků,
který se nad očekávání vydařil. Vzhledem k menšímu počtu
hráčů pro kategorii ml. žáků jsme posunuli několik šikovných

starší žaci

mladší žaci
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vění po nepovedeném domácím zápase s Březnicí. Tento zápas
nám ukázal, že fotbalový duel se nevyhrává sám od sebe. Hráči
si tuto lekci vzali k srdci a v následujících zápasech dokázali,
že předchozí dobré výsledky nebyly žádnou náhodou. Za vše
mluví konečná bilance. Krásné průběžné páté místo za devět
výher, dvě remízy a jedinou porážku.
Máme za sebou tedy dvanáct zápasů, které všem nevěřícím
dokázaly, že je třeba se staršími žáky počítat. Největší odměnou je to ovšem pro samotné hráče. Mohou tak být na sebe i
celý tým náležitě pyšní. Tito hráči však ukázali svoji sílu i v jiných chvílích. Ve chvílích, které nebyly pro nikoho z nás příjemné, ať už se jednalo o zranění, nebo některé odchody
hráčů, které byly zapříčiněné různými důvody. Se všemi těmito problémy jsme se ale společně poprali. Přivítali jsme
v týmu nové hráče, a dokonce jsme objevili i několik talentů,
které by zůstaly skryté, nebýt zmíněných nepříjemností.
Všichni v týmu starších žáků tedy budou chtít přenést soudržnost i dobré výsledky do následujícího roku a potvrdit tak
velmi hezký fotbalový rok 2015.
Libor Mazanec

Tým „B“
Po letech, kdy jsme každou letní přestávku řešili,
jestli naše „béčko“ zrušit pro nedostatek hráčů, se loňskou sezónou situace změnila a najednou jsme řešili otázku, jestli po
vítězství VI. třídy postoupit o třídu výše. Nakonec jsme výzvu
přijali a zatím to vypadá na správnou volbu.
Co stálo za touto výraznou změnou? Příchod trenéra Jardy Čápa, kterého jsme přesvědčili, aby měl pod kontrolou své dorostence, kteří si v béčku zvykají na dospělý
fotbal. Dokázali jsme vytvořit fungující tým, kdy nejstaršímu
hráči je 57 let a nejmladšímu 17 let. Během dvou sezón jsme
z „béčka“ udělali mančaft, který prohání špičku III. Třídy, a
podzimní část jsme zakončili na neuvěřitelném 5. místě.
Věříme, že v jarní části na tyto výkony navážeme a
hlavně si udržíme radost ze hry. Na závěr chci poděkovat klukům z „áčka“, kteří nám během podzimu vypomáhali.
Lukáš Heřman

dorost

Dorost
Když máme zhodnotit celý letošní rok, nezbývá napsat nic, jen že to
byl hodně dobrý rok. Když se vrátím ještě v rychlosti k jarní části, nakonec se nám podařilo vyválčit krásné páté místo a to v konkurenci daleko zvučnějších jmen. Před námi se umístilo Podlesí, Lety u Prahy,
Votice a Milín.
Za to podzim té letošní sezóny 2015/2016 nám vyšel naprosto úžasně. Odehráli jsme v naší krajské soutěži 13 mistrovských zápasů, 12krát jsme odešli jako vítězové a jen jednou se
sklopenou hlavou poražených. A z toho plyne i krásné první
místo po podzimní části soutěže. Myslíme si, a hlavně to i vidíme, že se tady v Bohutíně sešla parta kluků, která ví, co chce,
a hlavně za těch 12 let, co jsou spolu, vytvořili takovou partu,
že by nám jinde mohli závidět. Naši dorostenci se úspěšně začlenili i do obou dospělých týmů jak A, tak i B.
Doufejme, že se klukům podaří dotáhnout i jarní část do vítězného konce. Musíme tady však zmínit i vás ostatní, kteří se
chodíte pravidelně koukat na naše zápasy a fandíte. A hlavně
i za to, že zásluhou lidí, kteří nám přispívají na dopravu, můžeme hrát soutěž v kraji.
Jménem dorostenců vám všem přejeme hodně zdraví a štěstí
v roce 2016 a my sobě přejeme, abyste nám zachovali přízeň
i v příštím roce.
František Polák a Jaroslav Čáp

PF 2016

tým ,, B“

HOKEJ
Sezóna 2015-16

Přijďte podpořit náš tým, který hraje každou neděli večer. Aktuální
rozlosování, tabulka a jiné statistické informace najdete na stránkách
www.pribramskyhokej.eu
Za THC Jan Novotý

Před zahájením letošní sezóny bylo rozhodnuto o některých změnách v příbramské
Hobby lize. Do soutěže se přihlásil nový tým
AMASOMA a hlavní změnou byla dohoda odehrát sezónu na 3 soutěžní kola bez následného
play-oﬀ. Tím pádem záleží na každém zápase a
je potřeba sbírat body pravidelně. Bohužel se
nám opět nepodařilo omladit tým, ale zase se
nám nějaké opory uzdravily a základnu máme
celkem velkou. Používáme zaběhlý model:
čtvrtek trénink, neděle zápas. S účastí na tréninku je to slabší, ale za to v neděli se nás
schází dost.
Výsledky v průběhu prvního kola nejsou
uchvacující, ale mohlo by to být lepší v případě
větší úspěšnosti proměňování šancí. V současné chvíli je naše bilance 4 výhry a 3 prohry.
Pevně věříme v naše zlepšení a získání co nejlepšího výsledku.
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tím místě Dobeš, Hlaváč.Vyhlášení výsledků této soutěže a předání pohárů se konalo již tradičně během klubového zakončení sezóny, které
nese název Bohutín Open. Je to jednak turnaj u příležitosti zakončení
letní sezóny, ale rovněž velmi dobrá příležitost k setkání všech členů

TENIS
tK Bohutín, z.s.
Závodní tenis
Náš oddíl letos pořádal několik turnajů jednotlivců. Po jarních
okresních přeborech to byl zejména celostátní turnaj kategorie B
dorostenek, tedy dívek ve věku do 18 let, který se konal poslední
červnový víkend. Žel zejména díky termínu, který je přidělován Českým
tenisovým svazem, měl turnaj letos velmi malou účast v porovnání
s loňským rokem, kdy jsme turnaj hostili na konci srpna. Je to dáno více
faktory: začínají dovolené a mnoho studentů odjíždí s rodiči po skončení
školního roku na dovolenou a rovněž se souběžně hraje tradiční
a prestižní juniorský ITF turnaj v Plzni (v minulosti vyhrála
M. Sharapova). Nakonec se tedy sešlo v Bohutíně na turnaji B pouze
12 dívek z celé republiky. Jako i vždy v předcházejících ročnících tohoto
turnaje vše proběhlo bez problémů, s dobrou organizací a k plné
spokojenosti účastnic i jejich doprovodů. Není to úplně samozřejmé
u všech turnajů a navíc většina těch, co do Bohutína na kurty přijedou,
oceňuje, v jakém prostředí se zde tenis hraje, jak je areál pěkně
umístěn a jakou má atmosféru. Zejména výhled na masiv Brd z terasy
mnoho lidí nadchne. Pořádali jsme rovněž několik turnajů nižší kategorie C, hlavně pro kategorii mladšího žactva. Zde byl někdy překvapivě
větší zájem. Tenis je dnes i díky výsledkům našich reprezentantů a reprezentačních družstev opravdu v kurzu. Výjimkou nebyli ani zahraniční účastníci. Jeden z turnajů vyhrála v kategorii mladších žákyň
(10-12 let) dívenka ze slovenských Piešťan.
Rekreační tenis
Jako každým rokem, tak i letos bylo na našich kurtech uspořádáno
několik ﬁremních turnajů, nebo turnajů, které pořádají naši členové pro
své kamarády a známé. Všechny z nich mají velmi příjemnou atmosféru
a kromě sportovní plní jistě i svou společenskou funkci. Během letošního velmi horkého léta ﬁnišovaly boje o Pohár TK Bohutín ve čtyřhrách
dvojic. Ve dvou ligách se zúčastnilo celkem 24 dvojic. V první a velmi
prestižní lize si vítězství nakonec vybojovala ryze bohutínská dvojice
Jaroslav Čáp s Jiřím Turečkem před dvojicí Kofroň, Minařík a na tře-
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a místních. Unikátní je zejména hrací systém, který byl vynalezen
panem Jaromírem Jeníčkem. Pravděpodobně nemá nikde ve světě obdoby a jsme na něj všichni náležitě hrdí, i když ne všichni ho dodnes dokázali pochopit, ačkoliv se hraje již mnoho let stejně.
Letošní velmi suché léto mělo neblahý vliv na spotřebu vody. Snažili
jsme se rychle realizovat vrt na vodu, na který jsme získali ﬁnanční podporu od obce, ale bohužel ještě celé léto jsme museli kropit kurty vodou
z řadu a bylo to pro nás velmi drahé. Práce na vrtu a realizaci přípojky
se zdaly být již ukončené, ale vyskytly se problémy s vydatností vody,
a tak stále ještě v této akci pokračujeme. Na konci října proběhla stavba

přetlakové haly. Jako vždy ji realizujeme svépomocí, jen s technologickou pomocí kvaliﬁkovaného stavitele, který práce řídí. Hala již nyní
stojí a hraje se v ní. Zbývají ještě nějaké volné hodiny, takže pokud má
kdokoliv chuť si přijít zahrát tenis i v zimě, má možnost. Rovněž je možnost se aktivně vyžít v tělocvičně. Například si zahrát v partě volejbal,
košíkovou, fotbálek, ﬂorbal, ping-pong nebo třeba jen tak si protáhnout
tělo na žíněnce, případně si pinknout biliárd.To vše je tělocvičně v bývalé
Sokolovně
možné.
Info
a
kontakty
naleznete
na www.tkbohutin.cz

MOTO
Po prázdninách se závodnická sezóna přehoupla do
druhé půlky a opět se rozhořely boje o mistrovské
body. Čtyřkolkář Petr Sýkora si mimo jiné zkusil mistrovství republiky v quadcrossu a zajel také několik
závodů crosscountry. V Sedlčanech vybojoval pěkné
druhé místo, ovšem zcela exceloval v Ředhošti, kde
zvítězil nejen ve své kategorii, ale stal se i nejrychlejším závodníkem na trati.
Naše sidecarcrossové posádky také nezahálely a jak
bratři Kolouškové, tak Tomáš Kocourek s Láďou
Ricem se stabilně umísťovali na předních příčkách v
seriálu Side Hobby. V konečném pořadí to znamenalo pro Koloušky
krásné páté místo.
Nyní bude následovat tvrdá zimní příprava a jaře se můžeme těšit
na nově složenou posádku Míra Dubský - Jirka Koloušek.
AMK Bohutín

Stříbro 2014

Nestárnoucí bohutínská legenda motokrosu Jiří Dražan

BěH BOHUTíNEM 2015
Již 6. ročník Běhu Bohutínem hostil areál bohutínských tenisových
kurtů zahalený do podzimní mlhy.

Německo 1980

Zkušený pořadatelský tým posílený o některé nové lidi, kteří se zapojili do dění okolo tenisu a sportu vůbec, i letos dokázal připravit a zorganizovat tuto akci dnes již poměrně solidních rozměrů. Letošní ročník
byl v mnoha ohledech rekordní, a ačkoliv jsme již z kapacitních důvodů
neprováděli prakticky žádnou propagaci, předchozí ročníky opět dokázal překonat.
Letos se zúčastnilo rekordních 257 účastníků. 200 v dětských kategoriích a 57 v dospěláckých. Abychom dokázali tento nápor zvládnout,
přesunuli jsme prezenci z klubovny přímo do sálu tělocvičny. I přes
opravdu velké množství lidí (nejedná se jen o účastníky, ale každé dítě
má svůj doprovod a to někdy i několik osob) jsme dokázali vše plynule
zvládnout a tuto masu lidí během krátké doby odbavit a zaprezentovat.
Doba prezence probíhá v poměrně krátkém časovém úseku, a přesto se
i letos postavili ti nejmladší účastníci na start přesně v 10:00.
Nutno říci, že dětské závody mají svojí opravdu neopakovatelnou
atmosféru. Na tratích se svádějí opravdu velké souboje a hodně se fandí.
I když to ne vždy vyjde – letos byly i nějaké drobné pády, tak si nakonec
každý odnáší spoustu pěkných zážitků. Právě to velké množství emocí
– ať už je to boj o první pozice, zklamání nebo naopak překonávání
sama sebe, neboť naše tratě patří k těm opravdu fyzicky náročnějším,
vytváří neopakovatelnou atmosféru.
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Letošní opravdu podařený ročník nám jako pořadatelům dodal
vzpruhu do budoucna. Velmi pozitivní ohlasy a pochvala od mnoha účastníků nám všem byla odměnou za dobře odvedenou pořadatelskou
práci. Do dalšího ročníku již máme připraveno mnoho nových nápadů

a vylepšení a stejně jako účastníci se již na něj těšíme.
Výsedky a veškeré informace o závodu jsou uvedeny na webových
stránkách http://behbohutinem.webnode.cz

ZAJíC CUP
Konec září uzavřel na Příbramsku štafetový závod horských kol Zajíc
cup, který se konal jako obvykle v obci Bohutín. Tento štafetový závod
byl rozdělen do tří kategorií: chlapáci, smíšená dvojice a kategorie rodiče
s dětmi.
Letos poměřilo na trati své síly neuvěřitelných 48 dvojic. Trasa závodu byla vedena brdskými lesy a tvořil ji devítikilometrový okruh,
který absolvovaly všechny kategorie pětkrát. Silnější z dvojice absolvoval tři okruhy a druhý v pořadí pouze dva. Na okruhu se mohli závodníci setkat s dvěma vodními brody a závěr okruhu uzavírala technická
pasáž s překážkami, kde bylo nutné dokonce i sesednout z kola. Odvážnější se pokusili překážky přeskočit a nejeden skok skončil pádem. Celý
závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění.
Do cíle jako první dorazila dvojice z kategorie chlapáků, a to Lukáš
Popelka a Martin Schneider v neuvěřitelném čase jedna hodina čtyřicet
minut. První dvojice z kategorie smíšené na sebe nenechala dlouho

čekat a v čase jedna hodina čtyřicet pět minut se v cíli objevil Vojta Sedláček a Iveta Fairaislová. Jako první protnul cílovou pásku ze skupiny
rodiče s dětmi Jan Provazník a Lukáš Majer.
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O hodnotné ceny se postarali sponzoři závodu, které bychom rádi
zmínili a tímto jim také velice poděkovali za jejich podporu:
obec Bohutín, internet service provider MoNeX s.r.o., Author
bike centrum sedláček příbram, společnost Wheelabrator czech
s.r.o., autosalon Drupol příbram, elish s.r.o., Alon.cz a také samozřejmě pizzeria Dante, která připravila pro závodníky výborný kuřecí šleh.
poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří zapisovali
časy závodníků, připravovali občerstvení a hlídali trať závodu,
a tím se starali po celou dobu závodu o blaho všech jezdců.
Hodně sportovních úspěchů v novém roce
přeje ZAJíC tým.

Třeboň
- srpen 2016

II. místo - županovice
bohutíňák Jan Provazník

Pozvánka
na 11. ročník

TOK 2015
25. prosince 2015
- tradiční výstup
na nejvyšší
vrchol Brd.
Letošní sraz účastníků
v 11:00 hod.
v hostinci Plzeňka
nebo ve 13:00 hod.
na vrcholu Toku.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
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Itálie
- září 2016

MyslivicKé sDRužeNí
První listopadovou sobotu pořádali členové Mysliveckého spolku Bohutín naháňku na černou a jelení zvěř. Lovu se účastnilo 25 střelců a 12
honců, kterým se podařilo slovit 2 kusy holé jelení zvěře a 2 prasata.
Dalším společným lovem byl hon na bažantí zvěř, který proběhl 28.
11. Za účasti 26 lovců se nám podařilo slovit 57 kusů bažantí zvěře.

Výčet loveckých akcí uzavře tradiční vánoční naháňka 26. 12., která
se uskuteční ve Vysockých lesích.
V posledním čtvrtletí mysliveckého roku a to 16. 1. 2016 budou členové Mysliveckého spolku Bohutín pořádat myslivecký ples v Lázu v
hostinci U Dubu. Zveme touto cestou naše spoluobčany.
Za spolek Jiří Tureček

Poslední leč, která je nedílnou součástí každého společného lovu,
jsme uspořádali v hostinci ve Vysoké a tato tradiční událost měla kladný
ohlas u všech zúčastněných.

včelAřsKé sDRužeNí
Včelařský spolek /ZO ČSV/
zahrnuje mimo Bohutína, Havírny,
Vysoké Pece a Tisové též obce Láz,
Vysoká,
Narysov,
Třebsko,
Modřovice. Spolek tvoří 40 včelařů,
kteří se starají o 427 včelstev.
Letošní teplý rok nám dopřál
pěknou snůšku medu, přesto byly
medové zásoby brzo vyprodány.
Naopak včelám škodící „varroa“
se při vysokých teplotách téměř
nemnožil.
Včelařskou základnu posílili mladí včelaři. Každoročně se účastníme
setkání včelařů na rozhledně Studený vrch, pořádané ZO ČSV Dobříš.
Vlivem nezodpovědných včelařů se k nám blíží obávaná nákaza „mor
plodu“. Zasahuje již organizaci včelařů v Novém Kníně, kde bylo stanoveno ochranné pásmo. Bez veterinárního osvědčení se nesmí včely převážet mimo katastr. Přes všechny problémy nám včelky dělají radost.
V naší práci nám také pomáhá dotační podpora OÚ Bohutín,
za kterou děkujeme.

Včelařský kroužek „Žihadla“ při ZŠ Bohutín vedený p. Šálkem
úspěšně rozvíjí svoji činnost. Jeho zástupce se též zúčastnil našeho
včelařského sezení.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí
bohutínští včelaři

MEDOVá ROLáDA
Suroviny:
100 g moučkovéhu cukru
3 vejce
10 dkg medu
12 dkg hladké mouky
½ kávové lžičky jedlé sody
Postup:
cukr, žloutky a med vyšleháme, přidáme sníh z bílků
a mouku se sodou opatrně promícháme a upečeme
- plát rolujeme až STUDENÝ!
- plníme karamelovým nebo vanilkovým krémem
- povrch zdobíme dle možnosti – krémem, čokoládou ...

A co dělají „žihadla“ na podzim?
Po úspěšném medobraní, o kterém jsme informovali v minulém článku, začalo pro mladé včelaře při bohutínské škole
období příprav na zimu. Jejich včelky dostaly díky ﬁnanční
podpoře Obecního úřadu Bohutín nové a dřevem vonící zateplené úly. Ano, píši úly, neboť podle včelařské hantýrky
jsme rozšířili a zazimovali včelstva dvoje. A nyní, když nastalo období, ve kterém se přímá práce okolo včel omezuje na
minimum, vracíme se k teorii a k tomu, abychom se o životě
včel dozvěděli co nejvíce. Stále je nad čím žasnout. Fascinující život včel a jejich důležitost pro člověka nás vedly k tomu,
že bychom tyto poznatky chtěli zajímavou formou sdělit i ostatním. Mnoho dětí, ale i dospělých má pouze základní a
někdy i dost zkreslené představy o tom, jak to ve včelím společenství funguje. Pracujeme proto na tvorbě prezentace o životě včel. Poutavou formou bychom chtěli přiblížit ostatním
dětem z přilehlých škol to, jak včela žije, jaké uspořádání má
včelí společenství, na jakých principech je postaveno, jaké
funkce včela během svého života zastává a v neposlední řadě
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i důležitost včely pro náš ekosystém a hospodářství. Rádi bychom vyvrátili některé mýty o včelách, které jsou v lidech zakořeněny, např. to,
že se včely chodí v zimě krmit…
Zájem o včely a včelaření je nyní velice aktuální otázkou. Svědčí o
tom i zájem našich politiků o mladé začínající včelaře. Dne 20. 11. 2015
proběhla mimořádná akce v hlavním zasedacím sále Senátu Parlamentu
ČR pod záštitou a za přítomnosti místopředsedy Senátu Parlamentu
ČR Ing. Zdeňka Škromacha. Byli na ni pozváni vybraní zástupci z řad
osob a organizací, které se aktivně věnují práci s včelařskou mládeží, či
propagaci včelařství mezi mladými lidmi. I zástupci našeho kroužku při-

jali pozvání a akce se zúčastnili. Po oﬁciální časti za přítomnosti již zmíněného místopředsedy Senátu ČR, zástupců ministerstva zemědělství a
školství, ministra Mgr. Jiřího Dienstbiera, poslanců, senátorů, europoslanců, zástupců pražského magistrátu, Českého svazu včelařů, VÚV
v Dole, SOUV Nasavrky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a
dalších následovala neformální beseda, na kterou navazovala prohlídka
jinak nepřístupných prostor Valdštejnského paláce a Senátu.
Jiří Šálek

Z oBecNí KRoNiKy
Úřady a pamětihodné budovy obce Bohutín
Něco z historie, vybráno z Pamětní knihy z r.1923 a doplněno pamětnickými vzpomínkami.
Na prvním místě je jmenována

Škola
Původně se učilo v naší obci v domku, kde se dodnes říká „u Kantorských“, patří rodině Kubíkových č. 31 u potoka. Potom byla postavena
škola dřevěná na nynějším místě a ta byla přestavěna r. 1849 na jednopatrovou budovu, což je přední část k silnici I/18, nynější školní budovy.
Školní budova tak, jak ji známe
nyní, byla dále přestavěna r.
1885 a založena při ní školní
zahrada. Píše se, že rozměr
školní budovy je značný, ale
přesto ještě nedostačuje. Škola
získala prvenství v republice i
ve Střední Evropě, když od 1.
dubna 1909 otevřela trojtřídní
měšťanskou školu chlapeckou
a trojtřídní měšťanskou školu
dívčí a měla i pětitřídní obecnou, smíšenou. (Na venkově
neobvyklé). Píše se, jak by bylo
potřebné školu ještě přistavět, ale nebyly peníze, přestože škola svědomitě hospodaří a šetří s vydáním.

Fara a kostel
Na dobové fotograﬁi ve sbírkách na Řimbabě je fotograﬁe staré fary.
Starobylá a prostorná budova s krásným štítem, nevíme, jak byla stará,
ale zřejmě v době, když zde byla založena expositura r. 1784.
Starý kostelík, postavený také v r. 1784, stával na staré části nynějšího
hřbitova, asi tam, kde nyní stojí hlavní kříž a kde se vůbec nepohřbívá,
protože v těch místech vystupuje skála až na povrch. Kostelík byl rozbořen r. 1884.

Kronikář píše, že jest ho škoda, neboť by byl k ozdobě. Byl prý v něm
starobylý oltář s obrazem Jana Nepomuckého z kaple ze Skelné Huti,
kde se skutečně sklo vyrábělo.
Do kostelíka udeřil blesk v březnu 1862(3), blesk sjel na kůr, kde rozbil měděné bubny, s kůru sjel do kobky, kde stával Boží hrob a odtud do
země. Ve věži sice zapálil, ale oheň byl včas „udušen“.
Starý hřbitov sahal k nynějším vratům u kostela, od nich šla zeď tam,
kde stojí „umrlčí komora“ (márnice). Chodilo se do něj i do starého kostelíka dvorem fary, v místech, kde je nyní roubená stodola. Tudy vedla
cesta veřejná. Nyní je vchod do nového kostela i na hřbitov ze silnice a
dvůr fary je uzavřen.
Nový hřbitov byl rozšířen se stavbou nového kostela. Ten se začal stavět ve slohu gotickém r. 1884, dostavěn a vysvěcen byl 4. září 1887. (To
je tzv. „posvěcení“, znamená Posvícení. U nás však se slaví až v říjnu,
tzv. Havelské).
Mnozí si pamatujeme, když 5. července 1950 po úderu blesku kostel
vyhořel, ale úsilím tehdejšího kněze P. Jana Vrby se podařilo znovu jej
postavit (1952). Velká škoda byla krásného vnitřního vybavení: varhany,
na které hrával i Antonín Dvořák
s tehdejším ředitelem školy K. Petákem; gotický oltář s obrazem Máří
Magdalény (kajícnice) od malíře
Petr Brandla (druhý takový obraz je
v Mníšku pod Brdy); krásně vyřezávané lavice od mistra truhláře Jonáka z Březových Hor. Při jejich
instalaci prý je obdivoval i sám
mistr A. Dvořák.
Vše ve slohu gotickém. Nyní prý je
to sloh pseudogotický.
A varhany? Současné varhany
pochází ze Svaté Hory a o přímluvu
a svolení prý se postarala manželka
prezidenta p. Marta Gottwaldová.
Oltáře i lavice pochází ze zrušeného
kláštera v Libějovicích, měly být
předány i varhany. Libějovické
varhany si vzali na Svatou Horu
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a k nám se dostaly varhany ze Sv. Hory. Bohužel v současnosti se na nich
podepsala nepoctivost člověka (opraváře)! Přesto i dnes, jen díky nezdolné oddanosti manželů Marty a Huberta Hoyerových z Rožmitálu pod
Třemšínem a současnému varhaníkovi Tadeáši Polívkovi, můžeme slýchat jejich nádherné tóny, zejména o Vánocích. Můžeme se těšit i na ty
letošní.

Četnická stanice
Dle zápisů z kroniky náležel bohutínský obvod původně stanici příbramské (1859) a četnictvo pro celé Rakousko-Uhersko dle zákona od r.
1884. Později náležel k Březovým Horám a od prosince 1909 byla pořízena tříčlenná četnická stanice přímo v Bohutíně, ubytovaná v čísle 27
u Aloise Bambase (dříve J. Kliky).
R. 1903 se tu zastřelil závodčí Václav Schejbal, prý z nešťastné lásky.
Vystřídalo se několik strážníků, velitel stanice Vojtěch Hajer, Josef Ticháček a od r. 1921 vrchní strážmistr Otakar Hlas.
Po 2. světové válce sídlila namísto četnické stanice „úřadovna“ MNV
(místního národního výboru), ale i obecní knihovna. Vchod do „úřadovny“ byl z „Hlubočky“ (proluka mezi Bambasovými a Mádlovými) do
dvora k Bambasovům, byl
oddělen dřevěným plotem,
do budovy byly probourány zvláštní dveře. Zde
sídlily MNV i knihovna až
do zakoupení domu č. 74
ve Vysoké Peci (dřívější
sídlo obecního úřadu).
Fotograﬁi domu č. 27
můžeme vidět také na
Řimbabě, stojí za zhlédnutí. Cihly pro stavbu tohoto domu byly vyrobené
a vypálené v místní cihelně, patřící předkům rodiny Klikových.

Poštovní úřad
Poštovní úřad byl založen 29. října 1904 a umístěn v domě č. 49,
(Hostinec „u České koruny“, „u Křečků“, dnešní budova Pošty), nájem
platila obec. Potom byl úřad přestěhován do domu č. 76, u Sádlů, (dnes
dům a bývalý hostinec u Hrdinů). Aby sl. Albína Klofátová měla úřad
blíže k svému obydlí, umístila poštovní úřad ve svém domě č. 34 (dnes
dům Míčkových).
Nová poštmistrová sl. Hedvika Váchová – Šedivá přešla do místnosti
v domě č. 80 (dům Blahnových), od r. 1925 byl poštmistrem Antonín
Hanus a píše se, že telefon a telegraf zde dosud není, úřad přijímá zásilky
a telegramy od poštovního úřadu na Březových Horách, kam dvakrát
denně dochází posel s károu.
Pamětníci si jistě vzpomenou na poštmistra p. Blahnu s „glotovými“
rukávy. Další místnost pro poštu byla upravena v domě č. 77 (dům Milcových, „Maďarů“), kde byla přistavěna vchodová předsíňka z boku budovy.
Stalo se, že rozjetý nákladní vůz, přijíždějící od Rožmitálu na Příbram,
měl nehodu, prorazil stěnu domu a kolo od „náklaďáku“ přistálo těsně
u stolu pí poštmistrové sl. Vandasové. Musel to být obrovský šok, protože poštmistrová okamžitě odešla do důchodu, úřad byl opět přestěhován a to do budovy, kde sídlí až doposud.

silnice proti Mlníšťatům,(nyní restaurace „Stará fořtovna“).
Lesní správce bydlel v Bohutíně a lesník v myslivně u Tisové, která byla
postavena, když byla zrušena „Šálkovna“. Obrázek tisovské myslivny
můžeme vidět na jedné z lunet na čelní stěně v hostinci Drmlovka na
Vysoké Peci.
Šálkovna stávala pod „Stávacím vrchem, tzv. Stavákem“ v lese směrem k Pilskému rybníku a doleva k Lázu. Zrušena byla r. 1881. Dlouho
byla patrná místa, kde byly základy budovy i pole a zahrada.
„Při bourání Šálkovny byla připojena pověst o nalezení pokladu. Myslivnu boural prý mezi jinými i František Šimánek z Lázu, zvaný Randál,
a ten nalezl pod krbem železný hrnec. Odběhl s ním do lesa, snad i sám
myslel, že v něm něco jest. Když se vrátil, ujistil ostatní dělníky, že
v hrnci nic nebylo, a ti tomu věřili. Zanedlouho Šimánek koupil chalupu
a později i statek v Lázu, pověst o nalezení pokladu se udržovala. Ale
pravá příčina nabytí majetku u Šimánka byla, že tento dělník byl velmi
přičinlivý a šetrný a z výdělků z lesa si pomohl - to byl ten poklad“.
„Myslivna v Tisové byla pronajata soukromníkům. Zaměstnáni zde byli:
vedoucí t. č. lesní rada a dva hajní. Jeden sídlil ve Strýčkově ve svém
domě. Lesní rada sídlil v myslivně proti Mlníšťatům, lesník bydlící
v Lázu se přestěhoval do myslivny č.44 v Bohutíně (dům Steinsových)
a místo jednoho lesníka bylo zrušeno“.
Pamatuji se, že v Bohutíně č. 44 se říkalo „v Kaprálovně“, naposledy
tam bydlel lesník p. František Klika, v Tisové bydlel lesník p. Josef Filip,
po něm p. Rudolf Riegr a p. Václav Mádle, potom byla hájenka prodána.
(Naposledy v ní bydleli Peroutkovi, dnes je bývalá pěkná myslivna téměř
na zbourání, škoda krásného domu na pěkném místě).

Mezi pamětihodné budovy dále patřily mlýny
a živnosti.
Mlýn č. 1 Dubských, rodinný mlýn, kde se stále mele a jeho prostory
můžeme někdy navštívit, bývá to většinou o bohutínské pouti. Malebná
dominanta obce je mlýn č. 22, Achačův, kam můžeme o pouti také nahlédnout. Zajímavý byl i mlýn č. 30 na Mlníšťatech, také býval Achačův.
Pamatuji se, že romantické prostředí s dřevěnou pavlačí si vybrali ﬁlmaři, účinkovala tam Naďa
Konvalinková, o jaký ﬁlm
se jednalo, už ale nevím.
Nyní objekt patří Janu Melicharovi. Na místě jedné
stodoly má postavený
úhledný dům.
Všechny tyto mlýny poháněla voda z Litavky, přivedená
důmyslnými
náhony, (nádržkami) na
mlýnské kolo.
O mlýnech bylo ve
zpravodaji už psáno dříve
a o živnostech někdy
příště.
Náš kraj je malebný a
starobylý, chráněný a
schoulený pod masivem
brdských lesů, byť půdy
kamenité a klimatu drsnějšího, je zde nádherně,
chraňme si jej.

Lesní úřad, Šálkovna
“Lesy a k nim patřící pole byly od r. 1864 majetkem studijního fondu
statku Staro-Sedlo-Hrádku. Koupil je horní erár s Bohutínem, Strýčkovem a Tisovou, ležící v kraji píseckém. R. 1868 prodal horní erár statek
knížeti Karlu ze Schwarzenberku, ponechal si díl v katastru obcí Narysov, Bohutín, Strýčkov, Modřovic a Střebsko, který utvořil lesní revír
Láz, t. j. velkostatek Bohutín. Dle záborového zákona připadla pole většinou do vlastnictví nájemců.“
Lesní úřad byl nejprve v domě č. 44 (dům p. Steinse se šnekem na
štítu), v roce 1896 byla vystavěna nová budova, také jednopatrová, u
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" V novém roce hodně zdraví, slušný plat a dobré mravy.
Lidem klid a méně chvatu. Politikům ubrat z platů.
Oblékat se do nového, zaměstnání pro každého….“
Přeji vám všem spokojený advent, krásné a ve zdraví prožité Vánoce i celý příští rok.
Olga Říhová.

NAučNá steZKA - lesopARK litAvKA
Naučná stezka
Dne 21. 10. 2015 byla otevřena naučná stezka Lesopark Litavka.
Vedle slavnostního otevření byl v areále Lesoparku Litavka vyhlášen
památný strom, a to "Lípa Charlotty Masarykové", která je v majetku
obce Bohutín. Za obec se této společenské akce zúčastnil starosta Ladislav Turek. Mezi dalšími, kteří "otevírali" stezku byl např. starosta města
Příbram ing. Jindřich Vařeka nebo ředitelka Okresního archivu Příbram
PhDr. Věra Smolová.
KB
převzato z www.pribram.eu
Jedním z příjemných míst, která využívají občané našeho města k
rekreaci a odpočinku, je bezesporu Lesopark Litavka. Vzhledem k zajímavosti tohoto jedinečného místa vznikla před pár lety virtuální naučná stezka, která svým obsahem doslova vyzývala k objevování
tajemství tohoto prostoru. Ve středu 21. října 2015 byla přímo v lesofauny a za vydatné pomoci
Hornického muzea Příbram a
Státního okresního archivu
Příbram, kteří shromáždili
zajímavé údaje z historie i
současnosti lesoparku. „Dvanáct zastavení poskytuje návštěvníkům nejen informace
o fauně, ﬂóře, či o místech,
kde se před stovkami let zpracovávala stříbrná ruda, ale na
své si přijdou i děti, které
mohou v rámci putování plnit
různé zábavné úkoly,“ přibližuje starosta.

parku slavnostně otevřena skutečná naučná stezka, která na tento internetový projekt navázala. U této příležitosti zde byl také vyhlášen
nový památný strom – lípa Charlotty Masarykové.
Naučná stezka, kterou lemují informační tabule se 12 ti zastaveními,
se nachází na jihozápadním okraji města Příbram v údolí říčky Litavky.
Výchozím místem stezky je parkoviště u fotbalového stadionu FK Příbram, anebo v opačném směru osada s názvem Vysoká Pec u Vysokopeckého rybníka, tzv. Pecováku. „Informační tabule stojí na klasické
přírodní kulatině zbavené kůry, nahrubo opracované a natřené na zeleno. Samotná instalace
byla řešena tak, aby na první pohled zaujala a
přitom nebyla překážkou dalšímu provozu a
údržbě lesoparku,“ uvedl František Chytka, ředitel Městských lesů Příbram, který ve spolupráci s ředitelem Technických služeb Pavlem
Máchou dokázali náklady na vybudování a osazení nové stezky stáhnout z původních 300.000
Kč na 105.000 Kč.

„Lesopark Litavka je
nedílnou součástí života
mnoha obyvatel našeho
města. Nejen o víkendech, ale
i ve všední den zde mnozí
tráví svůj volný čas. Věřím, že
tato nová stezka bude návštěvníky motivovat k objevování nových rozměrů
celého lesoparku,“ dodává
místostarosta města Příbrami
Václav Švenda s upozorněním na zastavení č. 9. To pojednává o tzv.
stromkové slavnosti, při které byla v lesoparku na počest Charlotty Masarykové, manželky prvního prezidenta Československé republiky T. G.
Masaryka, 25. dubna 1926 vysazena lípa srdčitá (Tilia cordata). Útlý
stromeček má v současnosti již 24 metrů na výšku, jeho obvod ve výšce
130 cm nad zemí činí 305 cm. Nejen pro svůj významný vzrůst, perspektivu, ale i z hlediska historického významu byl proto v letošním
roce (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Městským úřadem Příbram, odborem životního
prostředí tento strom vyhlášen za památný s
pojmenováním Lípa Charlotty Masarykové.

„Jedná se o zákoutí zajímavé z hlediska přírodovědného i historického, souvisí také s hornickou činností,“ láká návštěvníky k procházce
starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že tato naučná stezka vznikla ve spolupráci
Města Příbram, občanského sdružení Ochrana

Na projektu vzniku Naučné stezky Lesopark Litavka se podíleli: Text a koncepce: Mgr.
Klára Smolíková, Ilustrace: Mgr. Jan Smolík,
Fotograﬁe: Petr Bambousek, Jiří Bohdal, Mgr.
David Fischer Námět a koordinace projektu:
Ing. Petr Bílek, Ing. Petr Walenka, Odborná
spolupráce: PhDr. Věra Smolová, Mgr. David
Fischer, RNDr. Rudolf Hlaváček, Ing. Milan
Karda, Mgr. Rastislav Korený, RNDr. Ondřej Sedláček. Samotnou realizaci naučné stezky provedly Městské lesy Příbram a Technické služby
Příbram.
Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
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ADveNtNí lAMpioNový pRůvoD
Dana, Petra a Klára i v tomto roce ve spolupráci s OÚ Bohutín
v pátek 27. listopadu opět přivítaly děti i dospělé
na ,,Adventním lampionovém průvodu”.

Odtud skupinka zamířila k vánočnímu stromečku,
kde jsme si po slavnostním rozsvícení
všichni zazpívali koledy.

Sešli jsme se v 16:45 hod. u OÚ Bohutín ve Vysoké Peci.

Přejeme vám
vánoční pohodu,
spokojenost, zdraví
a do nového roku 2016
vše dobré.

výlov tůňKy NeBo RyBolov

Již třetí ročník výlovu obecní tůňky,
který se konal tentokrát druhou listopadovou
sobotu za příjemného počasí ve společnosti
několika malých rybářů. Celkem bylo vyloveno
19 kusů kaprů a dvě štiky... ,,Petrův zdar”
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pRo NAše NejMeNší
Zapojte fantazii vybarvěte si obrázky a bavte se...

Dopis Ježíškovi

Mudrcové od východu hledali cestu za Ježíšem podle nezvykle jasné
hvězdy. Za jejím svitem se však nevydali sami. Zjisti, zda správnou
cestu našla i všechna naše zvířátk na obrázku.
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RoZpis přistAveNých KoNtejNeRů
Kontejnery budou rozmisťovány
od 6. 4. do 18. 4. 2016
dle potřeby v jednotlivých částech obce.
středa - neděle (6. - 10. dubna)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školky
Tisová - náves u vývěsky
pondělí - čtvrtek (11. - 14. dubna)
Chaloupecká louka - na struhách
Havírna - pod obecním úřadem u garáží
Havírna - křižovatka k sokolovně

V roce 2016 bude celosezónní přistavení velkoobjemových
kontejnérů na biologicky rozložitelný odpad - bioodpad
z domácností, odpad ze zeleně, z údržby parků,
sadů a zahrad občanů.

pátek - pondělí (15. – 18. dubna)
Bohutín - u Vondrášků
Bohutín - u bytovek
Bohutín - u hasičárny

žádáme občany nevhazovat žádný jiný komunální odpad!

Zároveň žádáme občany,
aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad
- pneumatiky, televize a jiné elektrospotřebiče.
Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat
po vzájemné dohodě u budovy garáže
pod bývalým OÚ na Vysoké Peci.
p.Turek tel.: 725 022 736
p. Mezera tel.: 739 434 813, p. Řezníček tel.: 775 607 100

svoZ tKo 2015
Druh

popelnice 110 l

svozu

(včetně 15% Dph)

1 x týden po celý rok

2221

sezónní*

1992

1 x 14 dní po celý rok

1569

Zimní – 1 x týden v zimě

1746

letní – 1x týden v létě

1030

letní – 1x 14 dní v létě**

554

Měsíční – 1x měsíc po celý rok

753

jednorázový pytlový svoz

85

pozn.: * 1x týdně v zimě, 1x 14 dní v létě
** pouze v obcích, kde neprobíhá
v letním období týdenní svoz.
Zimní období:
1. 1. 2016 – 30. 4. 2016
1. 10. 2016 – 31. 12. 2016
letní období:
1. 5. 2016 – 30. 9. 2016

svoz sKo ( popelnic) – vánoce a nový rok
leden, únor 2016 bude prováděn svoz na základě
známek zakoupených v r. 2015.

prodej známek zahájen 1. 2. 2015.
prodejní místa:
Bohutín - koloniál u pí heřmanové
vysoká pec - budova oÚ
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DoBRovolNá FiNANčNí sBíRKA
Vysoká Pec-Bohutín, dva názvy, jedna
obec. Většinou se tu všichni známe. Když
ne osobně, tak alespoň z doslechu. Většina
z nás má děti. Někteří si ještě užívají radosti
s miminkem, jiní už mají doma puberťáka a
další už se stali prarodiči. Všichni se ale
shodneme na tom, že dítě je starost na celý
život. I když už máme dospělého syna nebo
dceru, kteří už mají svou rodinu, stále se
jim snažíme pomáhat, stále o ně máme
strach. Proto dovedeme pochopit, jak se taková máma nebo táta cítí pak, když se tomu
jeho „děťátku“ stane nějaký úraz.
Většina z nás zná paní Kuchařovou, a kdo
ji nezná osobně, tak určitě alespoň zaslechl,
co se letos v létě stalo jejímu synovi. Nebudeme si nalhávat, že by Fanda byl nějaký
vzorný syn a občan, ale myslím, že byl vytrestán tak, že by mu to nepřál ani jeho největší nepřítel. V současné době je
v Kladrubech, kde se učí základním sebeobslužným činnostem, protože je od pasu
dolů ochrnutý. Přes všechno trápení, které
s ním paní Kuchařová měla, se rozhodla, že
až ho propustí, vezme si ho domů a bude se
o něj starat. Je to přeci její syn.

Bude vděčná za jakoukoli částku, kterou budete ochotni přispět na č.
účtu: 2108810741/2700.

Velice ji obdivuji, protože už je sama v důchodu a zdravotně na tom
sama není nejlépe. A proto již někteří spoluobčané a kamarádi začali pomáhat. V domě probíhají stavební úpravy, které jsou nutné pro pohyb
vozíčkáře, někdo sehnal starší vozík, jiný nabídl pomoc s převozem
Fandy atd. Další důležitá pomoc bude i ta finanční. Všichni víme, jak je
dnes vše drahé a hlavně veškeré zdravotní pomůcky a vybavení, které
bude nutně paní Kuchařová pro Fandu potřebovat. Proto jsme se rozhodli vyhlásit dobrovolnou finanční sbírku na pomoc paní Kuchařové.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení a určitě vás budeme dále informovat o výši příspěvků a o jejich využití.
Vaši spoluobčané
a Fandovi kamarádi

spoleK řiMBABA
Co nového na Řimbabě?
Rok 2015 byl pro Řimbabu opět hektický. Nemá smysl vyjmenovávat
již tradiční akce pořádané spolkem (Velikonoce, čarodějnice, Mikuláš a
Vánoce). Mezi nosné patří sobotní hornické odpoledne o bohutínské
pouti, ke kterému tradičně patří slavnostní zpřístupnění dalších vý-

stavních ploch budovaného muzea mikroregionu. V letošním roce byla
otevřena stálá výstava betlémů ve spolupráci s příbramskými betlémáři.
Nejvýznamnější akcí sobotního odpoledne bylo požehnání obnoveného kříže u řimbabské kapličky, který se graﬁcky připomíná již v roce
1843 při zaražení jámy Segen Gottes, nyní Řimbaby na mapě z
konce téhož roku (nejstarší dochovaná datace pochází z roku 1785 z přiznání k dani obce Orlov a k ní přivtělené osady Vysoká
Pec).
Na závěr nezbývá nic jiného než popřát všem vše
nejlepší do nového roku, členům spolku neutuchající
úsilí v naplňování svých záměrů a pozvat občany na již
tradiční „Vánoce na Řimbabě“ s výstavou betlémů.
za Spolek Řimbaba Josef Kovář
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KyNologicKé cvičiště ,,BRit”
Naše cvičiště se nachází v obci Bohutín nyní nově
v blízkosti vysokopeckého rybníka naproti ﬁrmě Kondor
v odbočce na obec Kozičín hned v křižovatce. Dřevěný plot
a zelená maringotka nejde přehlédnout!
Zabýváme se základním výcvikem psů všech plemen již
od 3 měs. věku psa, nápravou problémového chování psů,
loveckým výcvikem, agility, výcvikem psa v místě bydliště,
individuálním výcvikem.

Výcvik probíhá celoročně.
Pořádáme zkoušky pro retrivry a pro příští rok plánujeme Voříškiádu s umisťovací výstavou psů z útulků.
Více info na: www.vychovapsu.cz
nebo tel: 777 99 85 99.
Karel Stehlík

vyuźití BuDovy BývAlého oBecNího ÚřADu
DO PSí MISKy
Dovolte nám se krátce představit. Jsme malá rodinná
ﬁrma, která je na trhu od roku 2013. Zabýváme se výrobou masa pro BARF v nejvýšší kvalitě.
vlastní rozvoz po celé republice.
okamžité zpracování masa.
jsme zaměřeni na kvalitu.
Dodržujeme hAccp.
osobní odběr: Bohutín,
onšov u pelhřimova, Bruntál
Kontakt: www.dopsimisky.cz
Kateřina Milcová: kate.m@seznam.cz, 720 114 432

44

ZpátKy Do poháDKy
Galerie Františka Drtikola Příbram
ZPáTKy DO POHáDKy
- kostýmy a rekvizity z TV pohádek
Československé a později české televizní pohádky patří bezesporu k
tomu nejlepšímu a nejmilovanějšímu, co kdy v našich krajích bylo natočeno. Valná většina z nich jistě patří do Zlatého fondu (a pokud ne, tak
aspoň do Stříbrného určitě). Kdo by neznal zákeřného pana rádce a jeho
popěvek um-ba-ba-ů z pohádky o ráčkující princezně, písničku Dělání
Honzy a princezny Lenky z pohádky Princové jsou na draka, a to nemluvím o generacích a generacích dětí, které tajně fandily Jiříkovi, aby si nakonec vzal svou milovanou Zlatovlásku.No a kdo z nás může říci, že nikdy
neviděl, jak dostal panovačný Trautenberk za vyučenou od Krakonoše?
Pohádky, obzvláště ty televizní a ﬁlmové, patří neodmyslitelně k dětství
mnohých z nás a i k životu našich dětí. K pohádkám pak zase neodmyslitelně patří princové, princezny, draci a zámky. No a k těm televizním
patří i něco jiného, co dělá pravou ﬁlmovou pohádku pohádkou.
Tím „něčím“ jsou kostýmy. Správná princezna přece nebude pobíhat
po zámku v obyčejných džínách a princ se nebude místo meče ohánět pohrabáčem. Kostýmy a rekvizity jsou často právě tím, co si z pohádek pamatujeme nejvíce. Všechny děti vědí, že ta pravá Zlatovláska má na sobě

BohutíNsKé oBžeRství

bledě modré šaty, Zdenička, budoucí královna Koloběžka I., přijela ke králi
oblečená-neoblečená do rybářské sítě, no a Krakonoše přece dělá Krakonošem hnědý plášť, klobouk a plnovous.
Výstava s názvem Zpátky do pohádky zájemcům nabídne na 60 kostýmů a rekvizit právě z populárních pohádek. Nejstaršími exponáty
budou právě kostýmy z pohádky Zlatovláska, která vznikla už
v roce 1973, nejmladší pohádkou pak je pohádka Kouzla králů
z roku 2008. Kromě těchto dvou ale budou moci lidé všech věkových kategorií zavzpomínat na ostatní pohádky, jako Princové jsou na draka, Ať přiletí čáp, královno, Lotrando a
Zubejda, Rumplcimprcampr nebo hudební pohádka Plaváček.
výstava je otevřena denně (také v pondělí)
od 9 do 17 hodin.
Zavírací dny 24., 25. 12. 2015 a 1. 1. 2016
vstupné jednotné - 30 Kč, sKupiNové Návštěvy
Musí Mít ReZeRvAci - tel.: 732 125 428
© 2015 galerie Františka Drtikola příbram,
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
tyršova 106, 261 01 příbram 1,
telefon: 318 632 628, 732 125 428

Dne 11. září 2015 se konal první ročník bohutínského obžerství.
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FotoKRoNiKA

předpokládaná realizace první etapy chodníku podél silnice I/18 v roce 2016

předpokládaná realizace modernizace obecní budovy SDH Vysoká Pec a hostince v roce 2016

probíhající přípravné práce na pokračující výstavbu chodníku a opravu komunikace s lávkou v západní části Bohutína - předpokládaná realizace r. 2016

zahájení pouťových oslav vodní fontánou u požární nádrže
v západní části Bohutína ve spolupráci SDH Bohutín, Vysoká Pec a Láz

zakončení pouťových oslav - malá kopaná
stará garda SK Litavan Bohutín k 20. výročí otevření travnatého hřiště
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POTRAVINY DRMLOVKA
Vysoká Pec 225
Vás zve k nákupu:
- širokého sortimentu
potravinářského zboží
- denně čerstvého pečiva
- zákusků
- lahůdkářských výrobkůy, sekané
- drogerie
- krmení pro zvířata
- tabáku
a tabákových výrobků
- propan butanu
- a ostatního zboží
- ON - LINE SAZKA

Děkuji všem
zákazníkům
za přízeň
v roce 2015
a přeji příjemné
prožití svátků
vánočních
a do roku
2016
vše dobré,
štěstí
a zdraví.

Děkuji za přízeň v uplynulém roce
a do nového přeji
všem zákaznicím a zákazníkům
pohodu a klid tak jako o svátcích vánočních.
Pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti.

zájezdní hostinec

Vysoká Pec č.p. 64 / 262 41 Bohutín
e-mail: drmlovka@drmlovka.cz / tel.: 608 258 455

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

OteVírací dOBa:
Po - Čt: 10:00 - 22:30 hod.
Pá:
10:00 - 00:00 hod.
So:
11:00 - 00:00 hod.
Ne:
11:00 - 22:30 hod.

31. 12. 2015 Silvestrovská PÁRTY
23. 1. 2016 hasičský ples - SDH Bohutín

Jana Heřmanová, koloniál - Bohutín 79

6. 2. 2016 taneční zábava
SDH Vysoká Pec
7. 2. 2016 dětský karneval
SDH Vysoká Pec

PF 2016

www.drmlovka.cz

oTevřeno
KADEŘNICTVÍ
na Vysoké Peci

RŮŽENA VÍTKOVÁ
roz. Sirotková

Tel.: 607 165 978
Jiří KRÁKORA

Husova 635, Příbram VI (areál Halexu)
tel.: 603 427 151, e-mail: tisk@pb.cz

www.tiskarna-krakora.pb.cz

OFSETOVÝ a DIGITÁLNÍ TISK

Tiskárna

Jiří KRÁKORA

z grafické studio a tiskárna - zakázku zhotovíme od návrhu po konečný tisk i finální zpracování z
vizitky do 24 hod. z velkoplošný tisk z NEJLEVNĚJŠÍ barevný digitální malonákladový tisk
z polepy, řezaná grafika, potisk předmětů z mnohem více... i z donesených dat

VAŠE ZAKÁZKY ZPRACUJEME

LEVNĚ

RYCHLE A KVALITNĚ

Stud io Relax - Vysoká Pec 89 - tel.: 731 722 480
Který vánoční dárek je ten pravý?
Nevíte si rady?

Přijďte si zarelaxovat
a načerpat energii.

Věnujte vánočních dárkový poukaz
Studia Relax!

Masáže, pedikúra, manikúra, kosmetika,
parafínové zábaly, depilace aj.

Krásné Vánoce naplněné pohodou a do nového roku pevné zdraví
a hodně odpočinku Vám přeje Eva Plášilová
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