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Srdečně Vás zveme
na ,,Vánoční setkání“ v Bohutíně
dne 19.
20. prosince 2018
2017 v 17:00 hod.
v kostele svaté Maří Magdalény

f zahájení:
P. Robert Cieszkowski

f vystoupení:
Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem,
pobočka Základní škola Bohutín
dětské kytarové vystoupení, flétna a klavír

Od 18:00 hod.
náves u budovy školní jídelny

f přivítání vedením obce
f trubači
f vystoupení dětí
z Mateřské školy Bohutín
a Základní školy Bohutín

f 25. 12. 2018 - úterý
Boží hod vánoční, mše svatá od 11:00 hod.

f 26. 12. 2018 od 11:00 hod. - středa
mše svatá od 11:00 hod.

f 1. 1. 2019 od 14:00 hod. - úterý
Rybova Česká mše vánoční bude provedena
rožmitálským sborem.

slovo starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,

bulkou. V blízkosti lípy jsou umístěny 4 kameny symbolizující jednotlivé části obce. Můžete zkusit hádat, který
kamen představuje tu či onu část. Kromě obecní lípy a lip
v mateřské a základní škole měli občané možnost podílet
se na sázení 38 lip podél cyklo – pěšího propoje.

ani jsme se nenadáli a přišel čas poohlédnout se za rokem
2018. Bylo někdy velice náročné pracovat v letošním roce
na několika akcích současně. V Bohutíně se událo mnohé a
do jisté míry se stal i malý zázrak, neboť byly uskutečněny
všechny plánované akce z kalendáře, který jste všichni obdrželi v počátku letošního roku. Taktéž byly realizovány a
k dnešnímu dni řádně ukončeny všechny plánované stavební záměry.

A co nás čeká v roce 2019? Snad větší pohoda, ale také
nějaká práce.
Během nadcházejícího roku by
měla proběhnout generální
oprava silnice
1/18, jejímž investorem bude
Ředitelství silnic a dálnic,
oprava Vysokopeckého rybníka, kterou bude financovat Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram. Obec dala zelenou
Jihovýchodnímu obchvatu. V roce 2019 by měla být zahájena komplexní pozemková úprava v k. ú. Bohutín. V platnosti zůstávají vydaná stavební povolení pro II. etapu
splaškové kanalizace v části Vysoké Pece a II. etapu opravy
komunikace, dešťové kanalizace v západní části Bohutína.
Zastupitelé sami rozhodnou počátkem příštího roku v návaznosti na schválený rozpočet, jaké záměry by měly být
realizovány v r. 2019. Prioritou jsou opravy vodohospodářského majetku, místních komunikací a také zvážení realizace II. etapy úpravy sídliště ve Vysoké Peci. Rádi bychom
společně oslavili významné výročí obce 640 let a 110 let výročí Základní školy Bohutín, kdy bychom k tomuto významnému výročí modernizovali školní zahradu, alespoň
bychom chtěli provést I. etapu.

Již na jaře jsme začali s nejvýraznější akcí, a to budováním II. etapy chodníku podél silnice 1/18. Vše dopadlo dle
původních předpokladů. Chodník se postavil. Všichni jsme
zvládli komplikovaný provoz způsobený omezením světelnými signály, bez nichž by bohužel chodník vybudován být
nemohl. V době, kdy budete číst tyto řádky, bude již za
námi i kolaudace a zpracovávána je i samotná závěrečná
zpráva k poskytnuté dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nutno podotknout, že o tomto záměru se píše
v obecních kronikách od 50. let minulého století.
Vedle chodníku došlo k výměně vodohospodářského
majetku, k vyasfaltování cest, k opravám opěrných zdí u vodotečí, konečně po několikaletých úvahách byl realizován
cyklo – pěší propoj mezi Bohutínem a Příbramí. Významnou akcí bylo slavnostní otevření archivu obce, který sídlí
v budově Mateřské školy Bohutín, a byly zde soustředěny
důležité historické dokumenty a předměty, dokazující dlouholeté dějiny všech částí obce, spolků, lidí… O návštěvu je
stále zájem a je možnost se do něj jít kdykoli pokochat a
prohlédnout si, co bylo do archivu věnováno, či zapůjčeno.
S velkým počtem akcí souvisí i to, že letošní rozpočet
byl schodkový. Nicméně vše bylo řádně uhrazeno a obec se
určitě posunula o kus dále. Je modernější a vše slouží nám
občanům. Jsem rád, že se setkáváme s kladnými ohlasy.
Opětovně byly s pomocí obce modernizovány oba sportovní areály, včetně „Řimbabského“ a po mnohaletém úsilí
byly zakoupeny nové hasičské vozy. Na ten pro SDH Bohutín jsme v získali dotaci z Ministersta vnitra ČR a Krajského
úřadu Středočeského kraje.

Ale teď alespoň na chvíli zpomalíme a v pohodě a klidu
strávíme společné chvíle s blízkými, hodíme práci za hlavu,
abychom mohli rozjímat, popovídat si, vypít společně kávu
a prostě užít si to, na co nemáme během roku čas. Přeji vám
všem, abyste každý našel tu opravdu klidnou chvilku, ve
zdraví a bez zbytečného shonu prožil vánoční svátky a do
roku 2019 vstoupil tou správnou nohou. Zároveň vám
všem děkuji, kteří jste se zapojili do dění v obci, za vše, co
jste vykonali pro sebe i své spoluobčany.

Důležitým okamžikem podzimu byly komunální volby.
Nakonec v Bohutíně (obdobně jako v okolních obcích byla
pouze 1 kandidátní listina) nedošlo k výrazným změnám.
Ze zastupitelstva odešli dva dlouholetí členové, paní Marie
Pečená a ing. Josef Kovář, kterým bych chtěl touto cestou
poděkovat za vše, co pro obec vykonali, a myslím, že dále
některé činnosti vykonávat budou. Naopak jsme po volbách
v zastupitelstvu přivítali dva nové kolegy – Davida Jelínka
a Vladimíra Pechana. Musím dodat, že okamžitě „zapluli“
do dění v obci. Vždyť oba dva se na dění v obci podíleli již
dávno předtím, než se stali zastupiteli.

Závěrem bych vás chtěl pozvat na „Vánoční setkání“,
které se bude konat 19. 12. 2018. Odstartujeme jej v 17:00
hod. koncertem žáků ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem – pobočka Bohutín v kostele sv. Máří Magdaleny,
následně se přesuneme na náves, kde
na nás budou u školní jídelny čekat
děti z MŠ Bohutín a ZŠ Bohutín se
svým vánočním vystoupením, a vše
zakončíme ohňostrojem.

V Bohutíně jsme si též připomněli 100 let od vzniku samostatné Československé republiky a zároveň 25 let od
vzniku České republiky. Obec jako vzpomínku zasadila
obecní lípu u zastávky v Bohutíně, doplněnou pamětní ta-

Ladislav Turek, starosta obce

4

z kroniky obce
uvízly u Vranovic a Lázu a nedostaly se ten den do Bohutína.
Kolovala zvěst, že Bohutín zabrán nebyl a že do Protektorátu
nepatří. Plakáty německo-české oznamovaly nové státoprávní uspořádání, do úřadů byli dosazeni říšští němci. Ředitel školy Frant. Míka, (působil zde 10 let), byl poslán do
penze.
Byly omezené kulturní podniky, přesto však v létě, v přírodním divadle za sokolovnou a v zimě v sokolovně byla odehrána některá představení.
Stoupaly ceny, projevil se i nedostatek v zásobování. Němečtí
vojáci skupovali všechno zboží a odesílali je do Německa. Byl
nedostatek cukru, tuku, mýdla a později i uhlí. Bylo vydáno
nařízení, že z každé domácí porážky vepřů, musí být odváděno sádlo a to z vepře do 1q = 4 kg a přes 1q = 8kg. Vepři
menší než 1q se nesměli porážet.
Koruna byla spolu s říšskou markou uznaným platidlem,
1marka = 10 korun.
Papírové peníze byly opatřeny razítkem německo-českým,
později byly dány do oběhu protektorátní peníze, kovové
mince byly stahovány a vydány nové, ze zinkového plechu.
1. září 1939 vypovědělo Německo Polsku válku. Bylo vydáno
nařízení o zatemňování oken i továren. Nařízena pracovní
povinnost od 16 – 70 let. Byli zavřeny vysoké školy.

OsudOVé Osmičky V BOhuTíně
Pomalu končí rok, na jehož konci je osmička. Historie nás poučila, že osmičky, možná i devítky, jsou pro náš národ osudové, vždy došlo k nějaké zásadní události. Vezměme si
dvacáté a počínající jednadvacáté století a zaměřme se na
naše - obecní dění. Do roku 1848 stával v čele obce rychtář,
byl vykonavatelem vrchnostenské moci v obci.
V roce 1830 byl rychtářem Jan Šefrna. Později v novém
úřadě byl starosta, potom předseda a nyní máme znovu starosty.
„Hlavou obce, nejlepší z vyvolených občanů, na němž závisí rozkvět obce, jest obecní starosta. Ten svou činností staví si v obci
pomník, který i potomkům hlásá jeho jméno. „
Od r. 1919 zastával úřad starosty Matěj Šefrna, horník.
Byla těžká léta po první světové válce. Svědectví o této době
vydává, snad v každé obci pomník se jmény, jichž se tato hrozivá, válečná událost dotkla. Bohutín byl spojen s Dolním
Lázem, a když se r. 1920 Láz osamostatnil, konaly se volby
nové. Starostou byl Matěj Šefrna, náměstkem byl Jindřich
Novák, horník.
V roce 1924 byly nové volby, zvoleno bylo 15 zastupitelů,
starostou opět Matěj Šefrna, náměstkem Frant. Říha, hostinský.

V roce 1940 byl stanoven kontingent obilí, vajec, mléka a
to i na drobné zemědělce od jednoho hektaru půdy. Byl proveden soupis hospodářských zvířat i počet úlů včel.
Vydáním potravinových lístků bylo zavedeno vázané hospodářství. Vše bylo přísně kontrolováno i sběr odpadkových
hmot. Byly zavedeny polní hlídky do konce sklizně plodin.
Ve vedení obce zůstala stará obecní rada: Stanislav Kosán a
František Černý, 11členné zastupitelstvo se starostou Josefem Milcem.

V roce 1928 z voleb do obecního zastupitelstva a to již po
čtvrté vyšel Matěj Šefrna, náměstek Alois Bambas, rolník.
Vzpomínka na 28. říjen 1918, vyvolala nadšení, sázení lip stromů svobody a v euforii bylo o plánech do dalších roků
mimo jiné, řečeno: „ K pozvednutí dávno již naznačovanému
plánu spojit naši obec s Vysokou Pecí v městečko s pěkně upravenými chodníky po stranách dlouhé naší ulice hlavní !“ Nadšené
plány do budoucnosti změnila krutá zima a silné mrazy, nedostatek uhlí, vázl obchod, průmysl, každý kupoval jen to co
nevyhnutelně musel, lidé ztráceli zaměstnání, odcházeli za
prací do velkých měst i do ciziny, byla hospodářská krize, lid
sužovala bída a hlad.

V roce 1941 se starosta J. Milec zřekl funkce a místo něho
byl zvolen Alois Bambas, rolník č.27, členové obecní rady i
mnozí zastupitelé se vzdali funkcí, byli navrženi zastupitelé
noví.
Překotnému zdražování měly zabránit stanovené maximální
ceny.
Stanoveny byly také denní dávky pro jednu osobu = 70 dkg
mlýnských výrobků, 10 dkg praženého ječmene, nebo žita,
1,8 l mléka. Příděl masa na měsíc, pro jednu osobu
byl = 70 dkg, sádla 6 dkg, 4 vejce. Sádlo stálo 1kg= 24,- K,
1 vejce = 1,20 K, ceny na volném trhu byly ceny daleko vyšší.
Škola chlapecká a dívčí byla sloučena v jedinou smíšenou, se
4 třídami. Obecná škola měla také 4 třídy. Ředitel Karel
Češka byl jako legionář poslán do penze. Řízení převzal František Stejskal.

V roce 1933 se volby nekonaly byl uzavřen kompromis se
stranami a úřadoval stále starosta Matěj Šefrna, náměstek
Jan Herold.
V roce 1938 v červenci, požádal starosta M. Šefrna o uvolnění z úřadu (zdravotní důvody a vysoký věk), jeho místo zastával náměstek Alois Bambas a obecní rada. V srpnu, volba
starosty vynesla do úřadu Josefa Milce.
Osudové osmičky, nebo také devítky se projevily zřízením
Protektorátu „Böhmen und Mähren“. Změnami v pohraničí
(Sudety), se do obce přistěhovalo i vrátilo mnoho lidí.
15. března 1939 překročila německá vojska čsl. hranici a
Adolf Hitler „vzal zemi Českou a Moravskou pod svoji
ochranu“. V tu dobu napadlo mnoho sněhu, obrněné vozy

V roce 1942 byl zatímním ředitelem stanoven Josef Valenta. Byl nedostatek uhlí a mrazy zapříčinily prodloužení
vánočních prázdnin, s vyučováním náhradním. Děti dostaly
jednou týdně domácí úkoly domů. Školní rok byl prodloužen
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osvobození – 5. května 1945 v 9. hodin byla na poštovním úřadě vyvěšena československá vlajka a členové
správní komise se sešli na četnické stanici a ustanovili revoluční národní výbor, který se sešel v neděli 6. května. Zvoleni činovníci místního národního výboru: předseda
František Stejskal, místopředseda: Václav Bernášek a Alois
Bambas a další. Ve škole byli ubytováni stále ještě němečtí
uprchlíci, bylo nutné postarat se o jejich stravování.
9. května přitáhla do obce od Obecnice Vlasovova armáda,
zdržela se asi 6. hodin a odtáhla k Rožmitálu. Lidé poslouchali rozhlas a zaslechli volání Prahy o pomoc. Pro pražské
občany byla uspořádána sbírka potravin, která byla převezena na 3 vozech do Příbrami.
Obcí směrem od Rožmitálu k Příbrami prošlo 40.000 německých zajatců a uprchlíků.
Uprchlíci, ubytovaní ve škole byli i se svým majetkem na 3
vozech odvezeni a předáni v Příbrami k dalšímu transportu.
11. května po 18. hodině přibyl do obce předvoj Rudé armády, která se v obci ubytovala. Všichni je radostně přivítali
a ochotně jim vycházeli vstříc. V hostinci u Vaňků, (u
Hrdinů), měla Rudá armáda své kulturní středisko, nemocniční ambulatórium měli v domě u Josefa Milce, čp. 77, (dům
proti Hrdinovům), důstojnickou kuchyni a jídelnu v hostinci
u Křečků,(budova dnešní pošty), poddůstojnickou kuchyni a
jídelnu v hostinci u Černíků (dnes soukromí dům č. 48 p. Černíka). Pro Rudou armádu se mlelo obilí ve mlýně u Achačů a
u Kleinertů. (oba mlýny v Bohutíně)
3. června se konala v Lidovém domě, (na Plzeňce), občanská
schůze. František Stejskal, ředitel školy se vzdal své funkce,
pro vykonávání vojenské služby.
Zvolena byla rada MNV a jednotliví referenti.
10. června byla opět občanská schůze, na níž byli znovu zvoleni členové MNV a na ustavující schůzi 28. června určeny
komise: bezpečnostní, zásobovací, rolnická, sociální, zdravotní, osvětová, školská, ﬁnanční, bytová a stavební.
Ustavující schůze KSČ se konala 12. června v hostinci u Černíků, strana měla 25 členů.
V obci byla zřízena družstevní prodejna (konzum, není vypsáno kde?).
Školní budova byla uvolněna pro vyučování, učebny byly
umyty, vydesinﬁkovány a opatřeny školním nábytkem a 11.
června bylo zahájeno školní vyučování.
Sokolská jednota uspořádala 12. srpna divadlo „Lucerna“
v přírodním divadle za sokolovnou.
Obnovila se činnost dobrovolných hasičů, Sokola, DTJ, po
příchodu Rudé armády byl založen Svaz československo-sovětského přátelství.

do 9. 7. 1942.
Na zalesněném kopci za kostelem v Hůrce, bylo otevřeno pokusné kutisko, na kterém došlo o rok později k neštěstí, kdy
byl usmrcen Jaroslav Kubík, a těžce zraněni dva horníci
z Lázu.
Kostelní zvony, tak jako v I. světové válce byly sňaty (jeden
velký a jeden malý), a oba odvezeny někam do Pomoří v severním Německu.
Rok 1943. Správní komise asistovala německým úředníkům při kontrolách zapsaného zvířectva a dohlížela, aby byly
odváděny povinné kontingenty. Mnozí pamětníci vyprávějí
příhody, jak ukrývali slepice a zejména prováděli zabijačky
„na černo“. Pašovala se mouka z úrodnějších oblastí. Vyskytli
se také úředníci, kteří „dokázali nevidět“ a tím pomáhali
našim lidem. Mladí lidé, a už i žáci 7. a 8. ročníku, pokud nebyli z rolnických rodin, byli určeni „nasazeni“ na sklizeň
chmele. Na nucené práce v Reichu, ve válečném průmyslu,
nebo kopali zákopy pro nepřátelská vojska.
10. prosince 1943 byl gestapem zatčen ředitel školy Josef Valenta, byl žalářován v Terezíně a v Německu a při bombardování Drážďan zahynul. Vedením školy byl pověřen František
Procházka.
V roce 1944 musela obec vyplácet měsíčně 200,-K, potom
300,- K chudinské podpory lidem a hradit pobyt a péči v chorobinci v Berouně. Pro obec to bylo velké zatížení. Byli nařízené noční hlídky, od období žní a později i hlídky stálé. Na
jejich mzdu se vybíralo při vydávání potravinových lístků.
Byly vyhlašovány četné letecké poplachy, nálety zde nebyly.
Při bombardování Škodových závodů v Plzni (Angličany),
bylo u nás vidět záblesky jako při bouřce.
V roce 1945 byl chudý obecní rozpočet kryt jako jiná léta
přirážkami k daním, tento rok však k tomu nedošlo.
V únoru se snesly nad Bohutínem stíhačky a odstřelovaly důl
Rudolfku a okolí. Na dole byl zraněn strojník Karel Kolář, o
život nepřišel nikdo.
V březnu zněl telefonický rozkaz - uvolnit budovu školy pro
196 uprchlíků německé národnosti. Třídy byly vyklizeny, lavice uloženy na faru do stodoly, vitríny se sbírkami byly dány
do hostince u Křečků (nynější dům pošty).
Od dubna bylo zavedeno náhradní vyučování ve všech hostincích, u Křečků, u Říhů, Černíků, Vaňků i Na Letné.
Bombardována byla kolona německých uprchlíků směřujících z Příbramě na Březnici, nebo do Rožmitálu. U Vysoké
Pece bylo zasaženo auto s mlékem, o život nepřišel nikdo.
Němci věděli, že se blíží jejich konec a tak zásoby a to co bylo
odpíráno českým lidem po celou válku, pod záštitou uprchlíků, vyváželi z Čech. Hloubkoví letci se objevili a kolony
uprchlíků napadli. Vyskytli se také lidé, kteří spolupracovali
s Němci, lidé kteří udávali, že někdo třeba poslouchal cizí rozhlas, nebo prosazoval Němce mezi mládeží.
Také ale byli lidé, kteří podporovali rodiny vězněných, nebo
zatčených. Předepsané dávky polních produktů byly plněny
liknavě, pouze na 50 %, právě tak jako dodávky dobytka,
nebo mléka a vajec.

V roce 1946 je popisována činnost politických stran NF:
KSČ. Z usnesení se dozvídáme, že jako dar k sjezdu strany
bude získání 20. nových členů. Koncem roku měla strana 38
členů.
26. května byly provedeny volby do národního shromáždění v hostinci u Vaňků:
Ze 472 zapsaných voličů, bylo 464 odevzdaných platných
hlasů, 2 hlasy neplatné.
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oprava obecní cesty z Bohutína k Obcinám (tj. do západní
části) a z Bohutína do Tisové,
stavba vodovodu a stavba obecního domu.
Činnost MNV a všech organizací se zdárně rozbíhala, Sokol
sehrál několik divadelních i operetních her v přírodním divadle za sokolovnou i v sokolovně, zakoupili stany a vlajku
pro táboření v přírodě. Dobrovolní hasiči konali cvičení a
hlídky.
O dalších osmičkových létech si povíme (možná) v budoucím díle našeho Zpravodaje.

1. Československá strana komunistická = 216 hlasů,
2. Československá strana sociálně demokratická = 69 hlasů,
3. Československá strana národně socialistická = 99 hlasů,
4. Československá strana lidová 79 hlasů, 1 prázdný lístek +
volební průkazy.
Na základě voleb do NS byly 6. července provedeny volby do
Mnv, předsedou byl zvolen Václav Kupec, místopředsedou
Kajetán Shrbený. Dále byly provedeny volby komisí a jejích
členů. 1. srpna 1946 se MNV přestěhoval z domu paní Šefrnové, „ouřadovny“, do domu čp. 49, patřící paní Aloisii Kotové a p. Reichnerovi,(dům nad poštou).
Nový místní národní výbor se usnesl pořídit pomník na památku osvobození Rudou armádou, (cca 100.000,- Kč). Karel
Klofát, rodák dal 5.000,- Kč (bylo zamýšleno zřídit sad „Svobody“), když se tak nestalo, částka byla odevzdána škole na
nákup knih. MNV uvažoval o stavbě nové školní budovy a o
stavbě silnice z Bohutína na Vysokou. Naplánována byla

Přeji všem občanům našich obcí pohodu do přicházejících Vánoc zdraví a štěstí.
Olga Říhová, kronikářka obce

stoleté narozeniny
jeme, že ji tedy musí všichni poslouchat. A paní Říhová se
sama často diví, jak se to stalo, že se dožila tak vysokého věku,
ale už se na tu svoji stovku těší.

V říjnu 2018 jsme vzpomínali a oslavovali 100leté narozeniny
Československa. A pravděpodobně málokdo ví, že na Havírně
v přívětivém domečku u silnice žila dlouhá léta se svým manželem Bohumilem paní Marta Říhová, která je jen o pár měsíců mladší než Československo a 16. února 2019 se dožije
také stovky.

Přát k narozeninám dopředu se nemá, protože to prý přináší smůlu. Za to „o a po narozeninách“ se může a musí přát.
A tak já se toho budu držet, protože paní Říhové přeji nejen za
sebe, ale za všechny, kdo ji znají i neznají, jen to nejlepší a
hlavně zdraví, to se může přát vždycky. A to opravdové narozeninové přání si necháme až na ten den D – 16. únor 2019 a
budeme určitě přát osobně.

Paní Říhová se sice narodila v nedalekých Žežicích, ale brzy
se rodina přestěhovala na Havírnu a celým svým srdcem je
Havírňačka a Bohutíňačka. Na Březových Horách se vyučila
švadlenkou, stejně jako její maminka, a této práci se věnovala
celý svůj život. Vždyť ještě před 4-5 léty vyšívala krásné dečky
a háčkovala. A svému řemeslu dělala čest – vždy upravená a
elegantní dáma, ať již šla do obchodu u nás v Bohutíně nebo
jela „do města“ či šla fandit bohutínským fotbalistům, pro
které měla velkou slabost stejně jako její manžel, který byl
jedním ze zakladatelů fotbalu u nás. Vlastní děti neměla, ale
co bylo těch v okolních domcích, pro které byla laskavou paní
Říhovou, výjimečně také tetou. Tehdá to nebylo tak, že děti
každému hned tykaly, ale na vztahu plném lásky a úcty to nic
neměnilo. A myslím, že žádné toto dnes již dospělé dítě na
chvilky v Říhových domku nezapomene. Vždy tam bylo čisto
a voňavo, vždy se našlo něco dobrého (jen ty paní Říhové „buďáky“ z kynutého těsta, to byla symfonie chutí) a hlavně – byl
tam klid, pohoda a radost, vlídné slovo pro všechny.

Na fotograﬁi je paní Říhová zachycena
v neděli 18. 11. 2018 na procházce po chodbě,
když nás vyprovázela a potkala se i se čtyřnohou
kamarádkou.
Hádal by jí někdo její věk?
Phdr. Eva kubíková

V roce 2004, když bylo paní Říhové 85 let a panu Říhovi 92
let, přestěhovali se do Domova seniorů v Rožmitálu pod
Třemšínem, kde spolu prožili 2 šťastné roky a našli si zde přátele. Po odchodu pana Říhy tam, odkud není návratu, dostala
paní Říhová novou spolubydlící - paní Danušku a věru mělo
vedení domova šťastnou ruku – i když je nyní paní Danuška
již velmi nemocná, jsou to stále dobré kamarádky a přítelkyně. Na paní Říhovou nezapomínají ani její příbuzní a přátelé a často ji navštěvují. Sama dobře vím, že vždycky si
napřed trochu postěžuje, že je už „stařena“, ale po chvilce se
rozzáří a začne vzpomínat a ptát se, co je v Bohutíně nového
a co dělá ten či onen. A pak se také trochu pochlubí (ač je jinak
velmi skromná), že je v domově nejstarší a my se pak smě-
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Prosincové PřiPoMenutí
Tak už je to tady zase. Prosinec a s ním spojené předvánoční těšení a chystání. A nemyslím tím vůbec to dnešní
často velmi konzumní chystání, které je spojeno s velkými
nákupy a předháněním se, kdo víc a kdo větší dary. Myslím
tím to hezké pohodové – advent, Mikuláše, Barborky, Štědrý
den, koledy, vánoční trhy s vůní svařáku a punče, zvyky a pověry, vyzdobený a čistý domov – schválně píšu domov a ne
domácnost, protože to je velký rozdíl. Nedávno byly publikovány výsledky jednoho dlouhodobého zahraničního výzkumu, který se týkal předvánočního období. A výsledek?
Lidé, kteří se na Vánoce těší, zdobí svůj domov a připravují se
na příchod svátků, jsou šťastnější a zdravější. To samozřejmě
věděli už naši předkové a nyní to máme potvrzené i vědecky.

žují si na špatné zacházení. A také zvířata dostávala dobroty
ze svátečního stolu. Vzpomeňme si na báseň „Hoj, ty štědrý
večere“ kde se praví: „Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ovocnému
stromoví od večeře kosti…“ Podarován musel být prostě
každý. Často se darovala i vánočka. Poprvé se o ní dozvídáme od Petra Chelčického (žil asi 1390 – asi 1460) pod názvem calta. Její původní chlebový tvar byl hněten na „húsky“,
„štědrovnice“, „pletence“ či „vrkoče“ a nejčastěji „vánočky“.
Vánočky napodobují tvar dítěte v peřince a spletené prameny
jsou symbolem rodinné soudržnosti. Vánočku proto musí o
Vánocích právě pro symbol soudržnosti okusit každý. Největší vánočku prý upekli na našem území roku 1867 v Krásné
Lípě u Rumburka a vážila 4 metráky.

Adventus = přicházející a od tohoto slova je odvozen název
předvánočního období, kdy „startuje“ čekání na příchod Spasitele. Pro středoevropské země se začátek adventu pojí s příchodem zimy. Slunce a tepla ubývá a my zapalujeme svíce na
adventním věnci, 4 neděle do narození Krista symbolizují 4
svíce. Tento krásný zvyk má historii doloženou od 18. století
a začal v Německu.

Symbolů Vánoc je řada. Je jím stromeček, který k nám přišel v polovině 19. století a bez něhož si snad ani vánoční
svátky dnes nedokážeme představit. Jsou to také jesličky,
jimž se říkávalo a dosud říkává betlém, vyráběné nejčastěji
z lipového dřeva, chlebového těsta nebo papíru. Pod stromeček nebo k betlému přináší tajně dárky Ježíšek, kterému děti
psaly a píší dopisy s prosbami o splnění svých přání. Přitom
první písemně doložený vánoční dárek dostal na Štědrý den
Jiří z Poděbrad roku 1466 od své druhé manželky Johanky
z Rožmitálu a byla to modlitební kniha. První vánoční přání
v podobě pohlednice se objevilo ve skotském Edinburgu
v roce 1841. Darem koledníků (přicházeli 26. prosince na svátek sv. Štěpána) byly koledy, v nichž se vzpomíná narození
Ježíška, ale také se vyslovují přání všeho dobrého v nastávajícím roce. První písemné zprávy o koledách v Čechách pocházejí z roku 1462. Dalším vánočním symbolem je i jmelí,
někde nazývané „štěstí“, které mělo být darované a obdarovanému a jeho domu právě to štěstí přinášet.

4. prosince je svátek svaté Barbory – tento den trhala svobodná děvčata větvičky třešní, které se dávaly do vody do
tepla, a věřilo se, že pokud větvička na Štědrý den vykvete,
vdavky dívku neminou. Větvičky byly proto velmi opatrovány, bývaly na místě se stálou teplotou a vlhkostí, často ve
chlévě, a až na Štědrý den se přenášely do „sednice“, kde byly
sváteční výzdobou.
6. prosince je svátek svatého Mikuláše. Mikuláš se narodil
roku 280 v Patrasu v Řecku a zemřel kolem roku 342 a dnem
jeho smrti byl 6. prosinec. Byl biskupem v Myře v Likii na jihozápadě Malé Asie a byl přítelem dětí, ochráncem manželů,
patronem námořníků a vězňů. Mikuláše na jeho pouti
k dětem 5. prosince provází andělé (symbol dobra) i čerti
(symbol démona zla). U nás má podobu dobrosrdečného
starce s plnovousem, který je oblečen jako skutečný biskup a
nosí berlu a přináší dětem dárky, především ovoce a sladkosti.

Přeji vám všem, aby vaše letošní Vánoce byly takové,
jaké si je přejete mít, s takovými symboly,
které patří k vaší rodině a hlavně,
abyste je prožili v pospolitosti a radosti s těmi,
s nimiž jste rádi.
Přeji vám, aby darované jmelí
přineslo do vašich domovů štěstí a zdraví
minimálně do příštích Vánoc,
kdy zase dostanete jmelí nové.

Vánoce jsou jedny z hlavních svátků v roce, umístěné do
zimního období, do času zimního slunovratu, které slaví
mnohé národy po celém světě. Podle křesťanského kalendáře
jsou to svátky narození Ježíše Krista. Slovo vánoce je tady od
pradávna a vzniklo vlastně zkomoleninou. Naši předkové slavili slunovrat od 21. prosince do Nového roku, tedy dvanáct
svátečních dnů, byly to symboly dvanácti měsíců v roce.
Těmto svátkům se říkávalo „čas o dvanácti nocích“, později
„dvanáctonoce“ a nakonec „vánoce“.

Phdr. Eva kubíková

Štědrý den je jedním z nejvýznamnějších dnů v roce. A
tak jak se s Vánocemi pojila a pojí řada zvyků a obyčejů, pojí
se i s hlavním bodem tohoto dne – večeří. V minulosti se na
štědrovečerním stole objevovala jídla často symbolická –
hrách, kroupy, houby, jáhly, vánočka, častá byla jídla s medem
(doma pečené oplatky slepované medem, krupice s medem,
ořechy s medem), jablka, hrušky. K jídlu se mohlo zasednout
až tehdy, když ponocný zatroubil na roh koledu, na Valašsku
když vyšla první hvězda. Myslelo se i na zvířata v chlévě i
v domě, protože tento den zvířata rozumí lidské řeči a stě-
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koMunální volby 2018

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v české republice konaly komunální volby.
V Bohutíně měli občané možnost volit ve dvou volebních okrscích:
okrsek č. 1 - budova školní jídelny - pro Bohutín a havírnu
okrsek č. 2 - budova Obecního úřadu Bohutín - pro Tisovou a Vysokou Pec.

nezaPoMeňte! nezaPoMeňte! nezaPoMeňte!
v obecní knihovně v bohutíně:

Prodej znáMek na svoz tko
bude zahájen 1. února 2019:

- obnovit registraci na rok 2019
nebo se nově zaregistrovat

- budova oú, vysoká Pec č.p. 140
- koloniál u heřmanů - bohutín.
do 28. února 2019 bude vývoz popelnic na
známky zakoupené v roce 2018.

- uhradit registrační poplatek.

na obecníM úřadě v bohutíně:

na FinančníM úřadě v PříbraMi:

- uhradit poplatky
za odvoz komunálního odpadu na rok 2019

- uhradit daně z příjmu
a daně z nemovitostí.

- uhradit poplatky za pronájem hrobů.

Jednání zastupitelstva obce dne 26. 9. 2018 v hasičské zbrojnici sdh Bohutín.
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záPis Finančního a kontrolního výboru
obce bohutín ze dne 19. 9. 2018
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bohutín ze dne 20. 6. 2018
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.

kou, a to STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 60838744
dne 10. 4. 2018, předpokládaná časová realizace oprav od 1. 4. 2018
do 30. 6. 2018 v celkové výši 5.558.617,- Kč bez DPH s délkou záruky
60 měsíců.

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

K dnešnímu dni byly zahájené práce řádně ukončeny.
Jedná se o lokalitu „Havírna, Tisová a část Vysoké Pece“.
Podané nabídky - ceny jsou uvedeny bez DPH.

Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením obce a
platnými právními předpisy bylo hospodaření obce s finančními prostředky v r. 2018, rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 a kontrola usnesení
odsouhlaseného zastupitelstvem obce.
1.) Plnění schváleného rozpočtu na r. 2018 - usnesení Zastupitelstva
obce Bohutín ze dne 28. 3. 2018.
2.) R. 2018 – plnění rozpočtu k 31. 8. 2018, účetní doklady /faktury
přijaté, vydané, peněžní deník – příjem a výdej/.
3.) Využití účelnosti fin. prostředků u akcí: A/ oprava komunikace –
část Havírna, Tisová a Vysoká Pec; B/ výstavba chodníku II. etapa
podél silnice I/18.
4.) Stav fin. prostředků pokladny Obecního úřadu Bohutín ke dni 19.
9. 2018 a její skutečný stav, skutečný stav finančních prostředků obce
k 31. 8. 2018.
5.) Kontrola usnesení zastupitelstva obce r. 2018.
1.) Na základě schváleného rozpočtu obce ze dne 28. 3. 2018 na r.
2018 (schválený rozpočet a skutečné plnění rozpočtu) byla provedena
kontrola plnění ke dni 31. 8. 2018:
rok 2018:
příjmy - schválený rozpočet 34.493.100,00 Kč
rozpočet po změnách 39.334.013,60 Kč
skutečné plnění
26.890.181,16 Kč
plánovaný schodek
9.987.400,00 Kč
výdaje – schválený rozpočet
44.480.500,00 Kč
rozpočet po změnách 50.384.569,40 Kč
skutečné plnění
33.179.572,70 Kč
skutečný schodek
6.289.391,54 Kč
Hospodaření s finančními prostředky k 31. 8. 2018 je v souladu se
schváleným rozpočtem obce na r. 2018 a odsouhlasenými rozpočtovými opatřeními č. 1 a č. 2/2018.
2.) Kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci květnu až
srpnu – formální náležitosti, faktury a účetní doklady /viz účetní
deník/ – bez závad.
3.) A/ Využití účelnosti finančních prostředků u akce: oprava komunikace v části Havírna, Tisová a úprava zpevněných ploch v části Vysoká
Pec:
na základě vyhlášené výzvy k podání nabídky a doložení kvalifikace
společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce bylo investorem poptáno 5 firem ve spolupráci s Ing.
Miroslavem Běhounem. Následně byly předloženy 3 nabídky na realizaci stavby. Protokoly o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
byly hodnoticí komisí založeny v budově Obecního úřadu Bohutín, Vysoká Pec 140. Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabíd-

Šindler, důlní a stavební společnost s r. o. IČ 00204382
6.394.268,00 Kč
STRABAG a. s. IČ 60838744 5.558.617,00 Kč
1.SčV a. s. IČ 47549793 7.229.743,00 Kč
Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabídkou na celkovou
částku 5.558.617,00 Kč bez DPH. Ke smlouvě o dílo byl podepsán dne
29. 6. 2018 dodatek č. 1 na celkovou částku 5.833.374,- Kč bez DPH.
Celková cena díla byla zvýšena o příslušné vícepráce na základě rozšíření předmětu díla o 274.757,- Kč bez DPH.
Skutečné finanční prostředky byly fakturovány dle podepsané smlouvy
o dílo a dodatku č. 1. Dne 14. 8. obdržela obec upomínku splatnosti
vystavené faktury na částku 6.011.874,69. Na základě sdělení starosty
obce a ústního ujednání mezi obcí Bohutín a firmou STRABAG a. s.
obec proplatila vystavenou fakturu dne 6. 9. 2018 č. fa 1890130044
5.997.093,51 Kč /výpis z účtu obce dne 6. 9. 2018/. Dále byla dne proplacena faktura č. 1890130030 na celkovou částku 1.061.288,83 Kč
/výpis z účtu obce dne 20. 6. 2018/.
Investorem byly řádně proplaceny. Výše uvedený rozsah prací dle uzavřeného dodatku byl zastupitelstvem projednán a schválen dne 20. 6.
2018.
B/ Využití účelnosti finančních prostředků u akce: oprava vodohospodářského majetku v západní části Bohutína a Vysoké Pece - sídliště:
na základě vyhlášené výzvy k podání nabídky a doložení kvalifikace
společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce ve spolupráci s Ing. Miroslavem Běhounem byly poptány 4 firmy a následně předloženy 3 nabídky na realizaci stavby.
Protokoly o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek hodnoticí komisí jsou založeny v budově Obecního úřadu Bohutín, Vysoká Pec č. p.
140.
K dnešnímu dni byly práce řádně zahájeny a ukončeny.
Jedná se o lokalitu „západní část Bohutína a část Vysoká Pec“.
Podané nabídky - ceny jsou uvedeny bez DPH v řádném termínu do 14.
3. 2018.
Kaiser s r. o. IČ 26733102 3.825.544,45 Kč
STRABAG a. s. IČ 60838744 3.779.197,36 Kč
1. SčV a. s. IČ 47549793 3.057.498,84 Kč
Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabídkou na celkovou
částku 3.057.498,84 Kč bez DPH dne 10. 4. 2018.
Skutečné finanční prostředky byly fakturovány dle podepsané smlouvy
o dílo a skutečně provedených stavebních prací na základě zjišťovacího
protokolu v celkové výši 3.004.414,89 Kč bez DPH. Výše uvedenou
skutečností vznikly méněpráce v celkové výši 53.084 Kč bez DPH. Na
základě vystaveného daňového dokladu č. faktury 401810016 ze dne
29. 5. 2018 celkem k úhradě 3.635.342,02 Kč byla faktura č. 01810016
proplacena investorem dne 4. 6. 2018.
Postupováno bylo v souladu s platnou právní legislativou, usnesením
Zastupitelstva obce Bohutína a schváleným rozpočtem.
Hospodaření s majetkem je prováděno řádně, účelně a transparentně.
4.) Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100 vedeného u
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KB Příbram byl ke dni 31. 8. 2018 – 119.657,33 Kč.
Stav spořicího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného u KB Příbram
byl ke dni 31. 8. 2018 – 6.722.056,58 Kč.
Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 vedeného u ČNB – pobočka
Plzeň byl ke dni 31. 8. 2018 – 3.648.912,08 Kč.
Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny ke dni
19. 9. 2018, kde zůstatek hotovosti odpovídá skutečnému fyzickému
stavu fin. prostředků 11.437,- Kč.
5.) Byla provedena kontrola plnění platných usnesení zastupitelstva
obce a dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti.
Kontrolou plnění usnesení bylo zjištěno, že průběžně jsou plněna
všechna odsouhlasená usnesení a dodržován postup řešení.
K dnešnímu dni nebyly uzavřeny smlouvy ohledně odsouhlaseného
postupu u majetkoprávních vztahů /pí Heřmanová, pí Dvořáková, p.
Hampejs, p. Prudký a pí Prudká/.

Souhlasíme s průběhem a s výsledky kontroly.
V Bohutíně dne 19. 9. 2018
finanční výbor: předseda – Martin Štěpánek
kontrolní výbor: předseda – Jiří Tureček
starosta: Ladislav Turek, hlavní účetní: Marie Šedivá

Závěr: Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat,
že uskutečněná kontrola byla provedena řádně a nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Zbývá dořešit majetkoprávní vztahy uvedené výše.
Vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se kontrola týkala:
Jednání zastupitelsva obce 5. 11. 2018 - zasedací místost OÚ.

křížovka

Menandros: chtěl bych mít kapku štěstí, ...tajenka: ... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.
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obecní úřad bohutín
obec bohutín
vysoká Pec č.p. 140, 26241 bohutín
tel.: 318 676 224
starosta tel.: 725 022 736
adresa datové schránky: qr6ank2
více zde: www.obec-bohutin.cz
1. místostarostka - Mgr. Lenka Říhová
- rihova@obec-bohutin.cz

úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 hod.
středa: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:30 hod.
Ostatní dny - dle dohody

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

e-mailové kontakty:

hlavní účetní - Marie Šedivá
- masasediva@seznam.cz

obecné informace:
starosta obce - Turek Ladislav
- turek@obec-bohutin.cz

obecní knihovna - PhDr. Eva Kubíková
- knihovnabohutin@seznam.cz

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

„sOuTěž - nEsOuTěž anEB ZaVaŘuJEmE …
Se svými recepty se přihlásilo šest odvážlivců,
kteří byli ochotní
nést svoji kůži na trh. A tak se našly recepty slané i sladké,
recepty na uchování ovoce, zeleniny i ryb.
Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se sešlo pět soutěžících
(šestá se omluvila) v knihovně s vedením obce
k příjemnému posezení a popovídání.
Při této příležitosti všichni soutěžící
obdrželi dárek od OÚ – nůž vyrobený
v KDS Sedlčany a krásné dřevěné prkénko,
které jako sponzorský dar věnoval do soutěže
pan Karel Čefelín – moc mu děkujeme.
A také Bohutínskou minikuchařku,
kde nalezli všechny soutěžní recepty.
A protože každému chutná něco jiného,
byli vítězové všichni.
A my se už těšíme na příští ročník!
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A na ukázku i pro dobrou chuť přidávám nějaký ten recept.
Zavináče
Vykuchané a opláchnuté ryby nakládáme do kameninové
nádoby, mírně zatěžkáme a zalijeme nálevem.
Nálev : 1 a ¼ litru octa, 1 a ¼ litru vody, 0,30 kg soli.
V tomto roztoku necháme ryby 5 dnů. Potom je vyjmeme, po
délce rozpůlíme a kosti vytáhneme. Rybí půlky svineme jako
zavináče, naplníme okurkou nebo zeleninou, naskládáme do
nádoby a zalijeme novou marinádou.

A i když hledáme především recepty z našeho kraje, přidávám trochu exotiky od paní Michaely Vlčkové na závěr maracujový krém – to s původním komentářem autorky.
Připravila jsem si pro Vás, ač možná neobvyklý recept z exotického ovoce, ale věřte, že tento krém Vás pohladí po duši.
Recept je velmi oblíben v Anglii, kde je krém používán k palačinkám, lívancům, ale i jako ochucení kaší.
Mučenka jedlá či-li maracuja je popínavý teplomilný druh
ovoce, které se pěstuje třeba v Jižní Americe. Lidé věří, že
maracuja snižuje krevní tlak, proto ji využívají k výrobě
džusů, zmrzlin a dalších sladkých pochoutek.

Marináda: ½ litru octa, 2 litry vody, 5 dkg soli, zrnka pepře,
nové koření, bobkový list, (lžička hořčičného semínka), na
kroužky nakrájená cibule a vše povaříme.
Povážeme papírem a necháme ve studenu uležet.
marcela Tomšíčková

Jablečno-bezinkový džem podle naší babičky
Nastrouhat 2 kg jablek a dát je podusit. Zvlášť dát podusit 1
a půl kg otrhaných bezinkových bobulek. Vše smíchat a přidat 1 kg cukru a 1 Pektogel (postupovat podle návodu). Lze
použít i Gelﬁx (také podle návodu).
Nalijeme do čistých skleniček, zavíčkujeme a postupujeme
obvyklým způsobem (obrátit skleničku nebo sterilizovat).
Jana Turková

Ingredience: 3-4 plody mučenky (passion fruit), 4 žloutky,
70 g krupicového cukru, 70 g másla nakrájeného na kostičky.
Postup: mučenky rozpulte, vyškrábejte dužinu, krátce promixujte (abyste oddělili semínka, ale nerozbili je na příliš
malé kousky) a přepasírujte přes jemné síto. Měli byste získat zhruba 60-70 ml šťávy. Šťávu vylijte do rendlíku, přidejte
žloutky, cukr a máslo. Na mírném plameni za stálého míchání opatrně zahřívejte, dokud krém nezhoustne (můžete
zahřívat i nad vodní párou). Nechte vychladnout. Mučenkový
krém po vychladnutí zhoustne. Pokud ho chcete uchovat
delší dobu, ještě horký ho nalijte do čisté vysterilizované
sklenice. Skladujte v lednici.
doufám, že Vám bude chutnat.
V případě zájmu můžete do Bohutínské minikuchařky
nahlédnout v knihovně.
Phdr. Eva kubíková
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sPolečenská rubrika
setkání seniorů
V sobotu 3. listopadu se setkali senioři - jubilanti v hostinci
Drmlovka, aby zde poseděli, popovídali si, poslechli veselou muziku a především společně s ostatními oslavili svá životní jubilea.
Jako vždy odstartovalo setkání vystoupení dětí z MŠ Bohutín,
poté následovala "hudební produkce" žáků ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem - pobočka Bohutín.
Po gratulaci, přípitku a několika slovech starosty si všichni pochutnali na pozdním obědě a zákusku. O další kulturní zážitek se
postatrala skupina Kudrnáči, která zahrála několik "lidovek".
Odpoledne bylo příjemné, klidné a pohodové. Další setkání (jubilantů první poloviny roku) se bude konat 13. dubna 2019.

naši jubilanti - i. pololetí 2019
leden
Nuslová Marie
Hlaváčková Dagmar
Ďuriš Pavel
Brůčková Milena
Nusl Blažej
Mrkáček Pavel
Prudká Ludmila
Petýrková Helena
Nezbedová Bohumila

Bohutín
Tisová
Havírna
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Tisová
Bohutín

únor
Pecháček Miroslav
Teska Josef
Holeček Jiří
Budařová Iva
Průšová Anna
Němečková Jiřina
Formánek Josef
Fukanová Zdeňka
Stehlíková Eva
Šuller Karel
Nezbeda Jaromír

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

březen
Kubík Jaroslav
Štěpánek Josef

Bohutín
Vysoká Pec

naši jubilanti
v druhé polovině letošního roku.

Šindelářová Drahomíra
Kubíková Eliška
Milcová Aloisie
Budař Karel
Dubský Rudolf
Janošťáková Miluška
Míčková Marie
Žlutický Jaroslav
Aksamitová Jiřina
Strnádková Boženka
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Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec

Podzimková Hana
Sedláčková Vlasta
Kulovaný Julius

Tisová
Vysoká Pec
Vysoká Pec

duben
Beranová Marie
Dragounová Anna
Kropáčková Elena
Boubelíková Maria
Kubíková Blažena
Benda Josef
Hrdina František
Svobodová Zdenka
Pekárová Jiřina
Řezníček Rostislav
Vávrová Jiřina
Melicharová Ludmila
Plášil Jan
Oktábec Zdeněk
Kavková Jaroslava
Mecnar Jiří
Zikánová Jaroslava
Bárta Zdeněk

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

květen
Piklová Monika
Lžičařová Dita
Poláková Květoslava
Vrobelů Míla
Kubíková Milena
Bělková Hana
Procházka Jiří
Puchernová Anna
Rudyová Gizela
Říha Josef
Horáková Marie
Dušek Jaroslav
Milcová Anna

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

červen
Humlová Marie
Mrkáčková Zdenka
Vaňková Květuše
Oktábcová Věra
Mádle Václav
Kopecký Pavel
Kiršner Václav
Reichenauer Armin
Kubík Prokop

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
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O pustili nás

Vítáme nové občánk y
Odobí 1. 7. 2018 - 10. 12. 2018

Období 1. 7. 2018 - 10. 12. 2018
Greschner Štefan
Bohutín
Hatalová Květuše
Vysoká Pec
Chládková Klaudia
Vysoká Pec
Kovářová Helena
Havírna
Kresl Jaroslav
Vysoká Pec
Kuchař František
Vysoká Pec
Oktábcová
Marie Bohutín
Pikl Jaroslav
Bohutín
čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Upřímnou soustrast.

Hánová Adéla
Hron Lukáš
Kotrouš František
Marková Kateřina
Svátková Emma
Švorc Ondřej
Toriška Michal
Turečková Alžběta
Vávrová Marie

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

Mateřská škola
Dnem 3. září nám začal nový školní rok 2018/2019. Do
mateřské školy nastoupilo 13 nových dětí, včetně netříletých. Kapacita padesáti míst v mateřské škole se opět naplnila. Děti si postupně zvykaly na odloučení od maminek a
seznamovaly se s prostředím mateřské školy i s novými kamarády. Společně jsme si vytvářeli pravidla vzájemného soužití a sebeobsluhy při oblékání, hygieně a stravování. Při
všech činnostech se snažíme u dětí podporovat samostatnost, ale i vzájemnou spolupráci. V mateřské škole se každý
den seznamujeme s něčím novým. Učíme se básničky, písničky, ale také cvičíme, kreslíme, malujeme, modelujeme,
hrajeme divadlo a mnoho aktivit je směrováno na pobyt dětí
venku. Celoročním projektem je tak jako v loňském školním
roce cvičení „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“.
V mateřské škole pokračuje pod vedením paní Mgr. Lucie
Bernatové kroužek výuky anglického jazyka.
Paní učitelka Jarmila Krejčí odešla do důchodu a posilou
kolektivu je paní učitelka Jana Hanusová, která pečuje spolu
s paní učitelkou Štěpánkou Zákouckou o mladší děti. Třídními učitelkami starších dětí jsou paní ředitelka Lenka Říhová s paní učitelkou Lucií Bajerovou.
Ve třídě starších dětí je v letošním školním roce 22 předškolních dětí. Ve spolupráci s paní PhDr. Evou Kubíkovou
z pedagogicko - psychologické poradny byla pro rodiče před-

školáků uspořádána beseda zaměřená na školní zralost a připravenost dětí na vstup do základní školy. Závěrem proběhla
živá a vstřícná diskuze, kdy rodičům předškolních dětí odpovídala na dotazy týkající se zejména odkladů školní docházky.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme na zahradě mateřské školy vysadili lípu u příležitosti 100. výročí založení republiky.
Od začátku školního roku starší děti navštívily Hornické
muzeum na Březových Horách, kde viděly pohádku O permonících a v Divadle A. Dvořáka v Příbrami hudební pohádku O Vodníku Česílkovi. Do mateřské školy za námi
přijelo Divadlo Řimbaba s pohádkou s názvem Nekonečný
příběh a Divadlo Zvoneček s pohádkou Malá mořská víla.
Opakovaně rádi zveme do MŠ paní Lenku Hamajdovou, tentokrát s hudebním programem Pohádka z písniček. V měsíci
listopadu jsme všichni cestovali na náš první výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami, kde na nás čekalo tzv. dýňování. Děti se seznámily s podzimními zvyky a tradicemi.
Prohlédly si nejrůznější tvary a velikosti dýní a v dílničce si
namalovaly malý přívěšek. Do mateřské školy za námi opět
zavítal chovatel dravců, pěvců a papoušků pan Burghauser.
Do své prezentace děti nejen zapojil, ale naučil je i několik
kouzel. Některá zvířata si děti mohly pohladit a vyfotogra-
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všem babičkám i dědečkům pásmem písniček a
básniček v restauraci Drmlovka ve Vysoké Peci. I
pro Mikuláše, který přišel s partou čertů a andělů
jsme se naučili několik písniček a básniček. Letos
jsme poprvé připravili vánoční tvořivé dílničky pro
rodiče s dětmi. V mateřské škole jsme společně
strávili příjemné odpoledne, ze kterého si děti odnesly domů vlastnoručně vyrobené ozdoby a
drobné vánoční dekorace. Na všechny dýchla předvánoční atmosféra. Tímto rodiče a jejich blízké
srdečně zveme 18. prosince 2018 v 15:00 hodin na
vánoční besídku, která se bude konat v zasedací
místnosti obecního úřadu a 19. prosince 2018
v 18:00 hodin na „Vánoční setkání“ u jídelny v Bohutíně.
krásné a pohodové vánoční svátky,
pevné zdraví a štěstí v roce 2019
přeje kolektiv mŠ.
Za mŠ Bohutín mgr. Lenka Říhová

fovat se s nimi. Fotografování dětí s vánoční tématikou si
mohli rodiče objednat od profesionálního fotografa.
Vystoupení pro seniory se stalo již tradicí. Popřáli jsme
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základní škola
velký den Prvňáčků v zš bohutín
V pondělí 3. 9. 2018 proběhl velký den v životě všech
prvňáčků. Samozřejmě ani v naší škole tomu nebylo jinak.
Tento den byl pro prvňáčky prvním velkým školním dnem a
doufáme, že se pro ně se stal výjimečným a nezapomenutelným.
Bylo to poprvé, co prvňáčci slyšeli zvonění, jež je bude nyní provázet školou každý den a zároveň toto zvonění symbolicky odstartovalo novou etapu jejich života.
Noví žáčci k tomuto životnímu jubileu dostali krásnou šerpu
s nápisem „Jsem prvňáček!“ a jejich spolužáci jim udělali špalír
až ke třídě, což umocnilo kouzlo okamžiku. Do třídy prvňáčky
uvedli jejich starší spolužáci, šesťáci.
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Děti nejprve přivítala průvodkyně, seznámila je s prostředím
muzea a pak je odvedla do kouzelné místnosti, kde se přenesly
v čase. Tedy alespoň na chvíli a jen v tom dobrém. Kluci i holky
se převlékli do replik dobového oblečení a vyzkoušeli si, že život
v této době nebyl úplně jednoduchý. Oblečení bylo těžké, nesnadno se oblékalo a někdy jsme ani nevěděli, jak si oděv obléci.
Děvčata si stěžovala na dlouhé šaty, že ač jsou krásné, musí je
při chůzi stále nadzvedávat. A což teprve rytířský oblek – obléci
a svléci drátěnou košili, to se bez pomoci opravdu nedá. Pochopili jsme, že služebnictvo bylo v tomto případě na zámcích
opravdu nutností.
Nasednout na maketu koně ve skutečné velikosti se dalo po
schůdkách, ovšem v rytířském obleku jsme se o to raději nepokoušeli. Dámy sice nasedaly obkročmo, ale v některých róbách
jsme zjistili, že sezení bokem mělo svůj praktický význam.
Zkusili jste někdy psát opravdovým husím perem namáčeným v tuši a ještě k tomu dobovým písmem? Nic snadného.
Aspoň, že jsme si mohli na útěchu zahrát kladívkem na zvonkohru.
Chlapce nejvíce zajímaly mučicí nástroje. Není radno ve středověku zlobit – okovy na rukou na pranýři bolí, kláda, do které
vás zamkli s vykukující hlavou a rukama… v tu chvíli se určitě

V první třídě se pak konalo ještě jedno přivítání, kdy se
prvňáčci blíže seznámili s paní učitelkou a svou novou třídou.
Zde se budou učit číst, psát a počítat a zažívat každodenní dobrodružství, radosti a možná i drobné starosti. Ale to ještě není
všechno. Došlo i na překvapení v podobě balónkových přáníček,
která jsme před školou společně vypustili a zahájili tak naši společnou cestu. Snad se nám všechna naše tajná přání splní!
Všem prvňáčkům přeji úspěšný start,
hodně veselých zážitků, dobrých kamarádů
a ať se jim ve škole líbí a daří!
mgr. Lada žáčková

exkurze do středověku
Ve čtvrtek 13. září 2018 se vydala 5. třída na exkurzi do středověku. Tak se nazývala výstava probíhající v Podbrdském
muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.

doznal každý. Po cestě vedli odsouzeného v „houslích“. Nikoli
v hudebním nástroji, ale s hlavou vklíněnou mezi klády. Brrr!
Klec visící u stropu obsahovala i kostru. Asi si někdo nedal říct…
Na závěr si děti vyrobily raznicí a kladivem památný peníz.
Nejlépe to šlo Honzovi, který svou šikovností překvapil i paní
průvodkyni.
Do školy jsme si odvezli pěkné zážitky, osobní zkušenosti se
středověkem, a také pracovní listy, které si vyzkoušíme v hodinách vlastivědy, kde právě procházíme dobou středověku.
mgr. Lenka malá

školní družiny ve Mlýně
V pátek 21. 9. 2018 se děti dvou ze tří oddělení naší školní
družiny vydaly na prohlídku bohutínského mlýna rodiny Dubských, kterou zdarma na odpoledne zařídila vychovatelka 1. oddělení, paní Iveta Zemková.
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Projekt ekosystéM les
V hodinách přírodovědy jsme se hned od začátku září zabývali
otázkou ekosystému lesa. Povídali jsme si o tom, které rostliny,
keře, stromy, ale i zvířata můžeme v lese najít. V průběhu projektu jsme se vypravili společně s dědečkem Kuby Černého do
lesa. Pan Čilo pracuje v mysliveckém sdružení a myslivost je jeho
velkým koníčkem. Děti byly nadšeny z poutavého vyprávění o
lese, o zvířatech a jejich ochraně, o myslivosti a o všem, co k této
krásné práci patří.

Ve škole jsme jako poděkování vyrobili pro Kubova dědu přáníčko, které jsme mu i s kremrolemi, které má tak rád, poslali.
Moc za vše děkujeme!
mgr. miloslava sláviková a žáci 4. třídy

evroPský týden jazyků a kultur
Od 24. do 27. 9. se v ZŠ Bohutín uskutečnil Evropský týden jazyků, který byl tentokrát pojat netradičně! A v čem tkvěla tato
„netradičnost“?
V tom, že tento projekt probíhal ve spolupráci se školní jídelnou! Žáci měli tu skvělou možnost ochutnat evropská jídla,
která se v jídelně buď ještě nevařila, nebo často nevaří. Dále měli
šanci poznat kulturu tradičních pokrmů z různých koutů Evropy.
Prohlídka byla pro děti zpestřením programu a všichni si ji
nesmírně a všemi smysly užili. Dozvěděli jsme se mnoho informací z historie mlýna i o technologii výroby mouky a nadšeni i
řádně pomoučeni a poučeni jsme se vrátili do školy.

Dle reakcí našich žáků víme, že jídla nejen ochutnali, ale že si
také pochutnali. Někteří žáci odešli i s kulinářských zážitkem.
Prostě zažili školní jídelnu jinak!

iveta Zemková

Ale to není všechno. Pro navození „evropské“ atmosféry se
každá třída oblékla do barev vybrané evropské země. Dále si žáci
jednotlivých tříd vyhledávali informace o reáliích vylosovaných
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Obě představení se žákům moc líbila. Naším hlavním cílem bylo
zprostředkovat žákům kontakt s anglickým jazykem a hlavně
rodilými mluvčími. To se nám podařilo splnit a žáci opět využili
možnost konverzovat v anglickém jazyce.
Bc. nikola hložanková

exkurze 9. třídy v ráMci volby Povolání

evropských zemí a následně z nich vytvořili nástěnky, popř. papírové či elektronické prezentace. Všichni se tohoto úkolu zhostili opravdu poctivě a originálně a zaslouží si velkou pochvalu.
Máme radost, že se žákům projekt líbil a se školní jídelnou určitě
ještě nějaký projekt vymyslíme.
Bc. nikola hložanková, mgr. Lada žáčková

anglické Představení
V úterý 2. 10. 2018 nás již potřetí poctil svou návštěvou divadelní spolek e Bear Educational eatre se svým interaktivním divadelním představením v angličtině. Žáci 1. stupně
zhlédli hru Jackie and the Horrible Family, 2. stupeň pak hru
Where is Andrew McStag?.

Již brzy si budou muset naši deváťáci vybrat střední školu,
na kterou pošlou svoji přihlášku ke studiu. Ne všichni jsou již
rozhodnutí, jakým směrem se bude ubírat jejich další vzdělávání, a tak jsme využili možnosti a na některé střední školy jsme
se vypravili společně, některé navštíví žáci individuálně se svými
rodiči.
V pondělí 17. 9. jsme byli pozváni na projekt Střední průmyslové školy v Příbrami s názvem Týden techniky. Žáci byli seznámeni se všemi obory,
které tady mohou studovat. Vyzkoušeli si práci
v kovárně, počítačové
učebně, navrhovali si
vlastní dům, vytiskli si
kovový odlitek se svým
jménem, nechali se poučit, jak sestavit autíčko
na ovládání, v multimediální učebně vyzkoušeli
několik triků, jak upravit
fotograﬁe nebo videa.
V pátek 5. 10. jsme se
společně zúčastnili dne
otevřených dveří na
Střední odborné škole
v Březnici. Opět pro nás
měli velmi dobře připravený program. Seznámili
nás s obory sociální péče,
informační technologie i
agropodnikání. Žáci si
mohli vyzkoušet jízdu
traktorem a péči o pacienty, poznávali různé
druhy obilí a rostlin, prošli kvízem práva nebo si
mohli zkusit podojit
krávu. Kromě školy jsme
navštívili i domov mládeže, kde žáky nejvíce zaujala posilovna.

Představení Jackie and the Horrible Family bylo zaměřené zejména na jednoduchou slovní zásobu, porozumění proto nedělalo problém ani nejmenším dětem.
Představení Where is Andrew McStag? bylo zaměřené na pokročilejší angličtinu žáků 2. stupně, konkrétně na modální slovesa.

Myslím, že vše bylo pro
žáky velmi zajímavé a
poučné. Budeme deváťákům držet palce, aby
dobře vybrali a dostali se
na vybranou školu.
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Renata Vondrášková,
třídní učitelka

exkurze do české televize
Na pondělí 15. října 2018 se žáci 4. a 5. třídy ZŠ Bohutín
velmi těšili. Čekala je totiž exkurze do zákulisí České televize!
Ráno jsme raději vyrazili o něco dřív, abychom v klidu našli
náš cíl. Dobře jsme udělali. Jen přejít od zadního vchodu ČT k
přednímu nám zabralo téměř deset minut. Jak jsme se později
dozvěděli, není se čemu divit. Prostory jsou přirovnávány k čtyřem Václavským náměstím.

Největším zážitkem byla návštěva natáčení dílů z Kouzelné
školky, nejprve jsme viděli, jak se režisér domlouvá s ostatními
spolupracovníky, pak zkoušku a nakonec jsme v naprostém tichu
zhlédli přímo natáčení části jednoho dílu. Na závěr jsme se vrátili do prvního sálu, mohli jsme si vyzkoušet různé kostýmy. Používat kameru nebo přečíst zpravodajství přímo od vysílacího
pultu.
Na rozloučenou jsme si v obchodě se suvenýry nakoupili
různé upomínkové předměty s tématikou České televize. Budou
nám připomínat tuto zajímavou exkurzi, při které jsme poznali
televizi z úplně jiné strany než doposud.
mgr. Lenka malá, mgr. miloslava slavíková

výsadba líPy rePubliky v zš bohutín
V rámci probíhajícího celoškolního projektu ke 100. výročí
vzniku samostatného československého státu zasadili žáci ZŠ
Bohutín v pátek 26. 10. 2018 slavnostně lípu republiky. Kromě
žáků a zaměstnanců školy se výsadby zúčastnil i starosta obce
Bohutín, pan Ladislav Turek.

Ještě než jsme si stačili odložit, měli jsme štěstí na známé
osobnosti. Těsně za námi totiž přišel Richard Genzer a ochotně
se s námi vyfotil!
Exkurzi jsme zahájili v sále, kde nás průvodce seznámil s programem a pustil nám krátký ﬁlm o prostorách televize, kam bychom se nestihli podívat - například v kostymérně je 1500
obleků, pro každý ﬁlm se navrhují nové a šijí se přímo na postavy herců. Zpravodajská redakce sídlí ve vedlejší budově, a tak
nám ji přiblížil známý moderátor Václav Moravec aspoň obrazem. Sportovní redakci a budovu střihu jsme také viděli jen ze
záznamu.

Sázení samotnému předcházela slavnost před budovou školy.
Všichni přítomní, žáci, pedagogové, nepedagogové, oblečení v
barvách státní vlaky, i pan starosta si nejprve připnuli trikoloru
v národních barvách. Pak byla na školu vyvěšena státní vlajka a
zazněla státní hymna ČR. Ředitelka školy Mgr. Lada Králová
poté ve svém krátkém projevu připomněla důležitost i okolnosti
tohoto významného výročí
a představila i lípu jako
český národní strom. Zazněla báseň Jaroslava Seiferta Píseň o rodné zemi a
poté jsme všichni zazpívali
píseň Ach, synku, synku.
Pan starosta poděkoval za
pozvání a pronesl k přítomným několik slov.
My, účastníci slavnosti,
jsme poté sešli na dolní
část školní zahrady, abychom zasadili náš strom
svobody, lípu republiky.
Každý z přítomných symbolicky přihodil ke kořenům lípy lopatku hlíny. Do
kořenů naší lípy položila

Pak jsme ale vyrazili na prohlídku prostor osobně. V menších
skupinách jsme se podívali do různých studií, do přípravy ﬁlmových kulis, na rekonstrukci největšího sálu, kde se točí například Zázraky přírody. Právě se připravovalo osvětlení studia
k soutěži Kde domov můj, které jsme všichni okamžitě poznali.
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paní ředitelka lahev se vzkazem budoucím generacím. Ke vzkazu
jsme přiložili i fotograﬁi naší školy a fotograﬁi lípy, jak vypadala
v době zasazení. Celý vzkaz jsme ještě přeložili i do cizích jazyků,
které se učíme – angličtiny a němčiny. U lípy pak je umístěna informační tabule s vydařenou plastikou lípy, kterou vydlabal náš
žák Honza Jura z 5. třídy. Tabuli pak krásně a ochotně vyrobil
pan Petřík, tatínek Tomáše Petříka ze 7. třídy. Děkujeme!
Uznejte sami, že žádný památník, ať z kovu nebo mramoru,
nemůže být krásnější a vhodnější stálou připomínkou 100. výročí našeho samostatného státu než strom lípa – symbol života!
Všichni doufáme, že se u ní po letech budou moci naši potomci
sejít, vzpomínat a připomínat si, proč tu tento strom stojí – na
památku všech, kteří naši republiku budovali a budují. Tato lípa
tak je živým památníkem a zároveň jedinečným symbolem připomínajícím naše národní dějiny, oslavuje vznik našeho státu a
podporuje naši národní hrdost a svobodu.

jablíčko roku 2018
Letošní jablíčková soutěž v ZŠ Bohutín se vyznačovala velkým množstvím přihlášených jablíček, což svědčilo o bohaté
úrodě. Také velikost jablek byla nadstandardní. Léto si se svými
plody opravdu vyhrálo – celá družina svítila červenozelonožlutě,
a ta vůně! Prostory doplnili jablíčkovými kolážemi žáci 5. třídy
a velký nesoutěžní košík jako výzdobu nám zapůjčil z vlastní
úrody pan učitel.
Přihlášených jablíček bylo kolem osmdesáti a o vítězi tradičně
rozhodovali všichni žáci naší školy. Je zajímavé, že ač je soutěž
anonymní, na vítězné desítce jablek se shodujeme téměř všichni.
Nebudeme napínat. Výsledky v první desítce byly těsné. 1.
místo s největším počtem hlasů obsadilo jablíčko Jakuba K. ze
4. třídy, 2. místo Denisy J. ze 2. třídy a 3. místo Elišky J. z 1.
třídy.

Děkujeme panu starostovi a obci Bohutín za zakoupení této
lípy. Děkujeme také srdečně všem z řad učitelů, žáků, nebo jejich
rodičů, kteří se na páteční slavnosti sázení lípy republiky podíleli ať už zajímavým nápadem, nebo činem.

Nezvyklé výsledky byly v soutěži O největší jablko, kdy nehlasujeme, ale pouze hledáme. Letos se totiž sešlo šest stejně
velkých jablek. Nátálka K. Kačka P., Matěj P., Nela M., Michal H.
a Monika R. jsou tedy vítězi v této kategorii.

Slavnost uzavřelo společné fotografování, při kterém žáci i
učitelé vytvořili „živou trikoloru“. Jako vzpomínku na tuto slavnostní událost každý z účastníků obdržel pamětní list.

K soutěži se letos zapojily i paní kuchařky ze školní jídelny,
které nám na tento den upekly do školy svačinu – štrůdl z jablek
z naší školní zahrady. Děkujeme, byl moc dobrý!

Lípa se prý dožívá stáří až 1 000 let. Doufejme, že i naší lípě
se bude u nás dobře dařit. Slíbili jsme si, že o ni budeme dobře
pečovat, aby mohla růst a sílit, mlčky shovívavě sledovat naše životy a dění kolem sebe, aby se i nadcházející generace mohly i za
dalších sto let u naší památné lípy sejít a vzpomínat na toto výročí.

mgr. Lenka malá

mgr. Lada králová

halloweenský týden
Poslední říjnový den je významný zejména kvůli anglosaskému svátku Halloween. Tato tradice velmi rychle pronikla i do
naší kultury, a proto se v hodinách anglického jazyka snažíme
dětem přiblížit okolnosti vzniku tohoto svátku, jeho historii,
tradice a zvyky, které tento den provází.

Náš vzkaz uložený ke kořenům lípy napsal za všechny Honza
Traxler z 9. třídy. A vzkaz je to opravdu moc hezký, posuďte
sami:
Tuto zprávu píšeme vám, budoucím generacím.
Je to již 100 let od založení československa a my doufáme, že
se toto výročí ve vaší době stále slaví a neupadá v zapomnění. Též doufáme, že lípa, kterou jsme zde dnes zasadili,
roste, je mohutná a pevně zakořeněná, stejně jako bylo československo. dále pevně věříme, že česko a slovensko stále
existují a vy jste hrdí na své tradice, zvyky, krajinu, zemi a
svou existenci. stejně jako my jsme hrdí na tuto lípu.
Vezměte jednou vaše děti a vnoučata pod tuto lípu a vyprávějte jim, jak zde byla zasazena ke 100. výročí vzniku
československa. Vyprávějte, že i v časech nejtěžších jsme
vždy byli hrdí na náš národ a nikdy nepřestali věřit v jeho
sílu a budoucí existenci.
ať vám tato lípa stále připomíná náš národ, lásku, svobodu a hrdost k němu. Při pohledu na naši lípu mějte na paměti, že v naší společné historii se našlo mnoho temných
okamžiků, ale zároveň i mnoho odvážných lidí, kteří měli
chuť a sílu postavit se za čechy a slováky vytvořit tak svobodný stát.
žáci a učitelé ZŠ Bohutín, okres Příbram

Při hodinách angličtiny na I. i II. stupni jsme se blíže seznámili s tímto svátkem a jeho historií, naučili jsme se nová slovíčka, pracovali s různými texty o Halloweenu a někteří žáci
dokonce vymysleli vlastní strašidelný příběh. Všechna tato cvičení nejenom rozšiřují dětem znalosti o kultuře anglicky mluvících zemí, ale také zlepšují jejich slovní zásobu, pomáhají
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porozumět textu v anglickém jazyce a rozvíjí jejich mluvený i
psaný projev. Práce našich žáků jsou samozřejmě k vidění na
naší projektové nástěnce v jazykové učebně.
Bc. nikola hložanková

osMáci v archivu a Místní knihovně
V rámci projektu 100 let republiky, který probíhal na naší
škole, měli žáci z 8. ročníku za úkol zjistit, jaké významné události se staly v naší obci v tzv. osmičkových rocích, tedy v letech
1918, 1938, 1948, 1968 a v roce 1989. Dne 2. listopadu se žáci
vypravili do místního archivu a obecní knihovny, která nabízí
možnost nahlédnout do obecních kronik. Žáky na obecním
úřadě přivítal pan starosta Ladislav Turek a paní knihovnice Eva
Kubíková. Pan starosta žákům nejdříve ukázal obecní úřad a seznámil je stručně s historií obce Bohutín. Poté se žákům věnovala paní knihovnice, která jim vysvětlila, jak se kronika píše a
co vše se do ní zaznamenává. Následně žáci dostali čas a prostor
pro samotné bádání a hledání informací. Jak se práce žákům
zdařila, můžete vidět na plakátu, který sami vytvořili.

děti při přípravě výrobků na již tradiční vánoční jarmark. V příjemné předvánoční atmosféře provoněné vánočními perníčky a
jehličím děti se svými maminkami vyráběly svícínky, papírové
andělíčky, sněhuláčky, skřítky ze šišek, zvířátka z ponožek, adventní věnce a balíčky se sušeným ovocem. Toto tvoření ještě
více umocňovala příjemná vánoční hudba. Odměnou za dobře
odvedenou práci bylo pro nás vědomí, že děti tvoření baví, což
bylo patrné z jejich rozzářených tváří.
Všem zúčastněným maminkám a jedné babičce bych chtěla
poděkovat za jejich vstřícnost a obětavost. Již nyní se těším na
naše další společná setkání.
mgr. Jitka mrázová

Projekt 100 let rePubliky v zš bohutín
Letošní výročí vzniku naší republiky oslavila ZŠ Bohutín celoškolním projektem organizovaným školním parlamentem.
Projekt měl několik částí.
V říjnové části projektu jsme 26. října 2018 slavnostně zasadili před školou lípu – Strom republiky, do jejichž kořenů jsme
vložili i vzkaz budoucím generacím.

Rádi bychom poděkovali panu starostovi a paní knihovnici
za to, jak se nám po celou dobu věnovali a odpovídali na naše
dotazy.
Bc. martina Berkovcová, třídní učitelka

vánoční tvořivá dílna ve třetí třídě
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 se v odpoledních hodinách sešlo několik maminek se svými ratolestmi ve třetí třídě k vánočnímu
tvoření. Každá z nich přišla s pěkným nápadem, jak zaujmout
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Druhou část projektu si pro spolužáky připravili žáci 9. třídy. Na celkem
osmi stanovištích interaktivně představili život a události uplynulých 100
let. Žáci si například zkusili sestavit
státní symboly jako puzzle nebo seřadit správně text státní hymny, seznámili se s vývojem módy či ﬁlmu. V
kuchyňce poznávali některá dobová
tradiční česká jídla, která měli možnost
i ochutnat.
V tělocvičně si žáci zacvičili jako Sokolové, prohlédli si staré školní učebnice a v kvízu hádali, k čemu sloužily
některé velmi zvláštní předměty. Víte
například, co to byl mincíř? Největší
úspěch mělo stanoviště s hrami. Děti si
zahrály retro kulečník, blechy, Kloboučku, hop nebo čáru.
Poslední den projektu jsme měli připravený v tělocvičně
školy. Každá třída představila ostatním své třídní prezentace,
které měli žáci rozdělené po desetiletích a na kterých v uplynulých týdnech pilně pracovali.
Žáci 8. třídy nás navíc seznámili i s událostmi, které se staly
v tzv. osmičkových letech přímo v naší obci. Pátrali totiž v obecním archivu, který jim zpřístupnil pan starosta. Děkujeme.
Vyvrcholením oslav i celého projektu pak byla Retro výstava.
Žáci totiž měli vypátrat nejrůznější starobylé předměty a právě
z nich jsme výstavu vytvořili. Expozici úžasně doplnil sběratel
pan Chvalník, který mj. přivezl ukázky dobové zvukové techniky, mincí a zbraní. I jemu patří náš dík. Už jste někdy slyšeli
českou hymnu z přístroje starého jako naše republika?
Výstava měla ohromný úspěch a všem se velmi líbila, proto
jsme se ji rozhodli prodloužit, aby si ji mohli prohlédnout i rodiče a prarodiče žáků.
Celý projekt věnovaný 100. výročí vzniku naší republiky hodnotíme velice kladně. Žáci všech tříd, od těch nejmenších až po
žáky deváté třídy, se projektu účastnili s velkou chutí, nadšením
a nasazením. Zapojili do projektu často i rodiče a prarodiče,
doma hledali dobové předměty i rodinné fotograﬁe a pátrali v
historii rodin i obce. Závěrečné reﬂexe projektu pak svědčí o zaujetí i prožitcích, které projekt přinesl.
mgr. Lada králová, mgr. Lenka malá

vánoční jarMark
Již tradičně jsme u nás ve škole přivítali adventní čas jarmarkem, který proběhl ve čtvrtek 29. 11. 2018 dopoledne. Přípravy ovšem začaly mnohem dříve. Nejen pedagogové s dětmi se
poctivě připravovali na tento den, ale pomohli také rodiče a prarodiče, za což jim patří velký dík.
Již od rána děti připravovaly k prodeji adventní věnce, vánoční svícny, různé výrobky z papíru, přírodnin, keramiky, malované perníčky, domácí cukroví, vánočky, doma vyráběné
ozdoby, svíčky z včelího vosku a podobně. Když bylo vše připraveno, mohli se kupující vrhnout ke stánkům, krámkům a pultí-
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kům, které si svými vánočními výrobky připravily jednotlivé
třídy.
Když si všichni prohlédli obchůdky a nasáli předvánoční
atmosféru, mohli zajít na něco dobrého do kavárničky deváté
třídy. V kavárničce žáci vařili čaj a kávu, aby návštěvníci mohli
v klidu posedět a užít si předvánoční atmosféru. Nechybělo ani
občerstvení – párky v rohlíku, pizza a další slané i sladké pohoštění.

Přibližně po dvou hodinách začal ruch na školních chodbách
utichat, pomohli jsme uklidit a odcházeli jsme domů s pocitem,
že se vánoční jarmark skutečně vydařil.
Děkujeme všem rodičům a dalším obětavým přátelům školy
za pomoc i účast!
mgr. karolína Šuchmanová

sdh vysoká Pec
Konec roku se kvapem blíží a my skládáme účet za druhé pololetí tohoto roku. Léto pro nás bylo obdobím tradičních akcí.
Mezi ně patří pomoc při čištění koupaliště v Bohutíně a organizování fontány. Letos byla mimořádně úspěšná, vydařilo se počasí, takže barvy fontány byly skvěle vidět, což ocenili
přihlížející občané. Také se uskutečnil pouťový fotbalový turnaj, kterého se několik mužů z našeho sboru zúčastnilo za družstvo obecního úřadu.
Na konci června jsme se zúčastnili oslav spojených se 130.
výročím založení Sboru dobrovolných hasičů Láz. Celá akce byla
velice vydařená – počínaje slavnostním průvodem obcí a položením věnců k Památníku padlých, ukázkou techniky profesionálních hasičů z Příbrami a Rožmitálu pod Třemšínem až
k večernímu tanečnímu programu.
Myslíme si, že je na místě také zmínit, že
se náš sbor nepodílí jen na hasičských činnostech, ale i jiných. Každý rok v září se naši
dva členové, jmenovitě Hudeček Václav ml. a
Hudeček Vojtěch, účastní amatérského rally,
kde již třetí rok po sobě obhájili krásné 1.
místo ve své skupině.
V říjnu proběhlo námětové cvičení, které
pořádal SDH Bohutín, při tomto cvičení jsme
si vyzkoušeli dodávku vody z Vysokopecovského rybníka a při této příležitosti pomohli
na nové cyklostezce zalít nově vysázené lípy.
15. prosince nás čeká rekapitulace naší celoroční činnosti na Výroční valné hromadě.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout
pogratulovat našim oslavencům: v červnu
oslavila své 65. narozeniny pí Malkovská Jaroslava, p. Týr Jiří v měsíci srpnu 70. narozeniny a pí Šefrnová Anna 70. narozeniny
v září. Všem jubilantům přejeme do dalších

let vše nejkrásnější a hlavně hodně zdraví.
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na náš hasičský ples, který
se koná v sobotu 23. února 2019 v restauraci Drmlovka, a tradiční dětský karneval pořádaný 24. února 2019 tamtéž. Budeme se na Vás i Vaše ratolesti těšit.
V závěru bychom chtěli také poděkovat za dobrou spolupráci
Obecnímu úřadu Bohutín.
Všem občanům Bohutína
přejeme krásné prožití vánočních svátků
a spoustu krásných chvil strávených v kruhu rodiny,
hodně zdraví, štěstí a pohody v nastávajícím roce 2019.
Za sdh Vysoká Pec andrea čarková
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sdh bohutín
sdh bohutín – dospělí
Druhá polovina hasičského roku je
vždy odstartována pouťovou fontánou, již pořádají hasiči pod hlavičkou
obce Bohutín ve spolupráci se sbory
z Vysoké Pece a Lázu. Letošní 10. ročník byl ozvláštněn mlhou a v ní tancující ženou. Následující den se
pořádá taneční zábava na návsi. Po
několikaletém tancování ve vojenských stanech měli pouťovníci možnost posedět a zatančit si v party
stanech.
Po zábavě přichází také práce.
Během podzimu se tak hasiči sešli na mnohých brigádách při zvelebování techniky a hasičské zbrojnice. Stále pokračuje dozoro-

vací služba bohutínských hasičů při fotbalových utkáních 1. FK
Příbram a při podzimní rally. Již od června je SDH Bohutín vlastníkem nového dopravního automobilu značky Ford. Hasiči tedy
uspořádali několik cvičných jízd po blízkém, či vzdálenějším
okolí. Automobil je hojně využíván k dopravě hasičských dětí na
soutěže i jiné akce.
13. 10. se hasiči vydali do Tmáně, kde pozdravili své známé a
zúčastnili se tamní soutěže. O 14 dní později pořádali okrskové
námětové cvičení. Vzhledem k okolnostem bylo nutné původní
program pozměnit. Spojili dvě potřeby dohromady a v rámci námětového cvičení společně s vysokopeckými a lázskými hasiči zalili v ten den nasázené lípy podél cyklo - pěšího propoje mezi
Bohutínem a Příbramí.
Letošní léto a následně brzký podzim poznamenalo velké
množství požárů. Bohutínští tak byli povoláni do služby celkem
27krát. Podíleli se na hasení všech největších nebezpečí, tedy na
Třemošné, v areálu Ravaku, či v Kovohutích. Za pomoc v Ravaku
jim bylo předáno ocenění z rukou ing. Jindřicha Vařeky.
V listopadu se někteří hasiči zúčastnili školení strojníků. Poslední, co zatím hasiči vykonali, je, že v pátek 30. ozdobili vánoční strom u hasičské zbrojnice.
Touto cestou hasiči děkují obci Bohutín a všem svým sponzorům za ﬁnanční a jiné příspěvky, které jim pomáhají v jejich činnosti.
Připravované akce:
19. 12. 2018 „vánoční setkání“
21. 12. 2018 výroční valná hromada sboru
od 18:00 hod. v hasičské zbrojnici
19. 1. 2019 hasičský ples na drmlovce od 20:00 hod.
5. 3. 2019 masopust od 15:30 hod.
(vychází se z areálu sk litavanu bohutín)

sdh bohutín – mladí hasiči
Mladí hasiči měli program nabitý i o prázdninách. Během pouťových oslav hasila 3 družstva hořící domky a vzhledem ke skvělé
přípravě je uhasila. Odměnou jim byly pravé medaile a trika,
která věnovala obec.
Na první soutěž se vydali 1. září do Nečíně, kde se s dalšími
utkali o pohár ředitele školy a starosty. Již tradičně pohár nezís-
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kali. Patří jim ale velký obdiv, neboť kdo si vzpomene, ví, že to
byl deštivý a velice chladný den. Nejen že soutěžili, ale také se
zúčastnili Nečínských oslav – křtu nové hasičské Tatry. Vše
zvládli a hlavně ve zdraví přežili.
Po několik dnech odjeli na soustředění, aby se připravili na
první část hry Plamen. Trénink byl velice náročný, vedoucí jim

totiž nic nedarovali. Mladí hasiči museli celý víkend makat. V neděli měli soustředění ozvláštněné příjezdem vozidla záchranné
služby a několika cennými radami, jak provést první pomoc. Měli
možnost vidět a vyzkoušet si některé záchranné prvky a prohlédnout si „záchranku“.
V první soutěži se jim ve vysoké konkurenci nedařilo tak, jak
by si představovali. Stále je dohání „pomalost“. Nesbírají trestné
body, neboť jsou technicky zdatní, ale prostě nejsou tak běhaví
jako jiné sbory.
Neúspěch však netrval dlouho. Je třeba zde vyzdvihnout
skvělý výkon především kategorie mladších, kteří v následné
Zimní soutěži, konané 24. 11. v tělocvičně HZS Příbram, obsadili
8. místo z 21 družstev. Tímto umístěním se posunuli v celkové
tabulce. I starším se dařilo a poposkočili o nějaké místečko výše.
V úterý 4. 12. se sice na schůzce nezastavil Mikuláš s čerty, ale
nechal jim tam nějaké dobroty. Během posledních prosincových
schůzek nacvičovali vystoupení na Výroční valnou hromadu. A
co jim přinese „hasičský Ježíšek“? To se teprve uvidí.
Za mladé hasiče děkujeme všem, kteří jim pomáhají a podílejí
se na jejich činnosti: vedoucím Lence, Davidovi a Kláře, rodičům,
hasičům za oděv, dopravu na soutěže, ﬁnanční podporu, obci Bohutín taktéž za ﬁnanční příspěvek a spřáteleným sborům za
pomoc.
Závěrem vám všem přeje celý sbor krásné, pohodové
a snad i zasněžené Vánoce a do nového roku
především zdraví, štěstí a lásku. Protože pokud toto máte,
jste skutečně bohatí. Takže bohatství všem z Bohutína
i všem ostatním.
Za sdh Bohutín mgr. klára Bambasová
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sPort
Fotbal
sk litavan bohutín, z.s.
Fotbalový podzim 2018 je již minulostí, a tak Vám přinášíme menší poohlédnutí za děním v našem klubu.
Do sezóny 2018/2019 jsme přihlásili šest ryze našich
družstev (mladší/starší přípravku, starší žáky, dorost a dvě
družstva dospělých). Společně s Podlesím, které řešilo podobný problém s menším počtem hráčů v jedné z věkových
kategorií, jsme do soutěže přihlásili sdružené družstvo mladších žáků. S výjimkou dorostenců, kteří hrají krajskou soutěž (I. A třída sk. A) se všechna družstva účastní soutěží na
okresní úrovni.
I v průběhu podzimu fungovala předpřípravka (fotbalová
školička), kde rozvíjejí své fotbalové dovednosti naši úplně
nejmenší.
Na základě všech dosažených výsledků nelze ukončenou
část sezóny hodnotit jinak než úspěšně. Bližší zhodnocení
přenechávám jednotlivým trenérům či vedoucím.
Závěrem bych všem týmům rád popřál hodně štěstí do nového roku 2019, klidnou zimní přípravu a spoustu získaných
bodů v jarních částech soutěží.
Za sk LiTaVan Bohutín, z.s. Jan Bittner, předseda
děkujeme všem trenérům, asistentům, vedoucím
a hráčům za skvělou reprezentaci bohutínského fotbalu.
Rodičům, fanouškům a přátelům našeho oddílu
děkujeme za neutuchající podporu a zároveň všem
přejeme klidné prožití vánočních svátků
a hlavně hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Výbor sk LiTaVan Bohutín, z.s.

Mladší žáci
Mužstvo:
Soutěž:
Trenéři:
Vedoucí mužstva:

Bohutín/Podlesí – mladší žáci
Okresní přebor mladších žáků
František Špatenka, Josef Spour
Pavel Nekolný

Vzhledem k nedostatečnému počtu hráčů v naší věkové
kategorii došlo v létě ke spojení Bohutína a Podlesí. Do sezóny jsme tak vstoupili pod hlavičkou Bohutín a Podlesí. Přípravu na novou sezónu jsme zahájili prvním seznamovacím
tréninkem, a to 8. srpna, kdy účast byla ještě značně ovlivněna prázdninovými pobyty mimo bydliště. V polovině srpna
jsme absolvovali soustředění na hřišti v Bohutíně za účasti
většiny hráčů. Akce se povedla nejen po fotbalové stránce,
ale splnila i jeden z hlavních účelů a tím bylo stmelení nového kolektivu a vzájemné poznání.
V podzimní části Okresního přeboru mladších žáků jsme
se zapojili do skupiny A. Sehráli jsme dvanáct soutěžních zápasů. Polovinu utkání jsme vyhráli, dvě remizovali a čtyřikrát jsme odešli ze hřiště poraženi. Z pohledu trenérů
hodnotíme podzim jako výsledkově úspěšný, neboť jsme
splnili cíl, kterým byl postup do jarních bojů té lepší skupiny

a mít šanci bojovat o přeborníka okresu. Při hodnocení výkonu musíme být trošku kritičtí a ne vždy se nám zápasy vyvedly podle našich představ. Nejvíce nás jako trenéry mrzí
fakt, že nejsme bojovný tým a nemáme ve svém středu více
hráčů, kteří by bez ohledu na své fotbalové dovednosti chtěli
tzv. jezdit po zadku a odmakat jak zápasy, tak samotné tréninky a svým přístupem dokázali strhnout ty ostatní. Nejlepší výkon jsme podali v domácím zápase se Spartakem a
jen neproměňování šancí (což byla naše bolístka celý podzim
a skoro ve všech utkáních) nás připravilo o super výsledek.
Na druhou stranu jsme nejslabší výkon podali na hřišti Rožmitálu, kde právě tou zmiňovanou bojovností, nadšením a
nasazením nás domácí překvapivě přehráli. My jsme tento
zápas spíše prospali, což se nám stává v některých herních i
tréninkových pasážích častěji.
Po celou podzimní část jsme měli skvělé podmínky pro tréninky i zápasy a našli jsme v Bohutíně perfektní zázemí a
partu lidiček, kteří mají zájem, aby náš tým šlapal. A za to
jim všichni moc děkujeme.
V jarní části na nás budou čekat jen dobří a výborní soupeři, a proto se budeme snažit absolvovat kvalitní zimní přípravu a pro hráče připravit kvalitní tréninky, přípravné
zápasy a vše si občas zpestřit nějakou tou tmelicí akcičkou.
Budeme chtít být důslední a naučit hráče na sobě více pracovat a snažit se vše dělat poctivě a naplno. V tom nám určitě
velkou měrou mohou pomoci rodiče, kteří by měli tlačit své
děti k tomu, aby nevynechávaly bezdůvodně tréninky a zápasy, chodily vždy řádně připraveni a hlavně aby na sobě pracovaly i doma mimo tréninky. Samozřejmě uvažujeme i o
zimním soustředění, které vždy týmům pomůže, ale po loňské zkušenosti jsme zatím při zemi a opatrní.

Vzhledem k tomu, že máme hodně hráčů a jsou mezi nimi
velké výkonnostní rozdíly, uvažujeme o možnosti zapojit
hráče, kteří zatím fotbalově nestíhají do soutěžních zápasů v
jarní části té slabší skupiny. Zatím je vše v jednání a my jako
trenéři věříme, že se nám nápad podaří realizovat, aby
všichni naši hráči nejen trénovali, ale i hráli dostatečný počet
zápasů.
Za mladší žáky František Špatenka
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starší žáci
Podzimní část sezóny začala již tradičním třídenním soustředěním koncem srpna na našem Lupen stadium s hromadným ubytováním pod luxusním stanem zapůjčeným od
hasičů. Během tohoto soustředění jsme pilovali fyzickou

zdatnost, fotbalovou techniku, ale také taktické pokyny a rozestavení hráčů na velkém hřišti. Ano. Pro některé hráče se
jednalo vůbec poprvé o fotbal v jedenácti lidech a na velkém
hřišti.
Herní systém okresního soutěže je rozdělen do dvou skupin po osmi týmech. Do jarní soutěže postupují 4 lepší týmy
z každé skupiny a to byl náš podzimní cíl. Můžeme hlásit:
„Úkol splněn!“. Za suverénem soutěže Obecnicí a druhým
Rožmitálem jsme se umístili na třetím místě. Vzájemné zápasy se silnými soupeři zejména s Rožmitálem, které oba
skončily remízou, nepostrádaly náboj, a právě tím se náš tým
posouvá ve výkonech dál a dál. Podzim s bilancí 3 prohry, 2
remízy a 9 výher se skórem 72-20 se, myslím, povedl. Pokud

máme k dispozici všech 17 hráčů, kteří patří do této věkové
kategorie, dokážeme sehrát zápas s kýmkoliv na okrese a
myslím, že s dobrým výsledkem.
Během zimní přestávky máme tréninky dvakrát týdně
v hale i na umělce a doufáme, že na jaro se připravíme tak,
aby jméno Litavanu stálo co nejvýše. Protože zázemí se stále

zlepšuje a skupina lidí starajících se o bohutínský fotbal si to
zaslouží. Stejně tak jako i rodiče dětí, kteří pomáhají s dopravou, praním dresů a fanděním. Musíme poděkovat i sponzorovi, díky němuž jsme pro letošek získali sadu nových
dresů pro mladší i starší žáky. Všechny popisované výsledky
a cíle nemohou být splněny bez nejdůležitější vlastnosti a tou
je radost ze hry. A tu my máme!
Za starší žáky Jan novotný

dorost
Po uplynulé sezóně skončil v dorostu poslední ročník silné
generace kluků narozených v letech 97/99, která přinesla našemu klubu dvě vítězství a jedno čtvrté místo v 1.
A třídě Středočeského kraje. Tým opustil i trenér
Milan Novák ml., jemuž patří velké díky za odvedenou práci. Do chlapů se posunulo 5 hráčů základní sestavy, takže jsme tvořili tým od základu.
Hra nově tvořeného týmu byla po celý podzim nevyrovnaná. Podzimní část jsme zakončili
na 8. místě s bilancí 6 výher a 6 proher. V silách
týmu je dosáhnout v jarní časti lepších výsledků.
Doufáme, že zabojujeme a jako v minulých letech
budeme atakovat stupně vítězů.
Závěrem bych rád poděkoval všem klukům,
kteří za dorost bojovali. Děkujeme žákům, kteří
nás v těžkých chvílích doplňovali a postupně se
zapracovávali do dorosteneckého fotbalu. Díky
patří také všem trenérům a lidem kolem bohutínského fotbalu, kteří se podílejí na jeho fungování a rozvoji, našim věrným fanouškům,
rodičům a sponzorům.
Lukáš heřman
tabulka dorost
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družstva dosPělých a a b
Obě mužstva předvedla v podzimní části svých soutěží
skvělý rozjezd a bojovala o přední příčky.
a tým po výborném začátku i kvůli některým zraněním a
slabší výkonnosti v závěru podzimu skončil na 4. místě se
slibnou perspektivou do jarní části.
b tým je dokonce na 1. místě, kdy ztratil body pouze
tehdy, když se potýkal s neúplnou sestavou kvůli souběžně
hraným utkáním obou mužstev dospělých.

hokej
Tak jsme se do toho zase pustili …
sezóna 2018/19
Po tradiční letní pauze bylo potřeba oprášit hokejovou výstroj a od září jsme se opět pustili do další hokejové sezóny.

Chtěl bych jim poděkovat za dobrou reprezentaci obce a
všem občanům a fanouškům bohutínského fotbalu popřát
do nového roku.
Za mužstva dospělých Jaroslav čáp

mnoho štěstí
a zdraví
do nového roku

2019.

Zprvu hec se změnil v pravidelnost a letos je to po šestnácté,
kdy se začínáme v teplých měsících balit na zimní stadion.
Pro tuto sezónu se počet týmů v Příbramské neregistrované
lize nezměnil, ale mírně se upravila pravidla pro start výkonnostních hráčů, a tím jsme přišli o dva naše hráče. Asi
nemá cenu popisovat, že úbytek hráčů je naší největší komp-
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likací, s kterou se dlouhodobě potýkáme. Dokud
však bude chuť a slibná účast, tak budeme i
nadále v soutěžním módu pokračovat.

hrami, a proto stupně vítězů byly daleko. Tak
jsme si odvezli alespoň cenu za nejlepšího
útočníka.

Již loni jsme začali zhurta a hned na konci
srpna jsme byli na turnaji v Liberci. Protože jsme zanechali u pořadatelů velký
dojem, byla letošní účast takřka povinností. Výsledkovou díru jsme do světa neudělali, ale to se tak trochu dalo čekat.
V náročném programu převládly prohry nad vý-

A jak to vypadá na startu naší PNL? Po
třetině soutěže máme 5 výher a 2 prohry s aktuálním třetím místem v průběžné tabulce.

TEnis
RC sPV
Regionální centrum sportu pro všechny nabízí „cvičení
problematických partií“ pro ženy se zkušenou lektorkou Marcelou Bémovou každou neděli od 17:00 do 18:00 hod. v tělocvičně TK Bohutín. Dále v novém roce od 5. 1. 2019 vždy
v sobotu od 15:00 do 16:00 hod. bude probíhat „cvičení rodičů s dětmi“ v předškolním věku 2-5let také v tělocvičně TK
Bohutín. Cvičení povedou Alena a Daniela Machalovy.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast.
Za RC sPV
kamila Turečková

Tk BOhuTín
Tenisový klub Bohutín má svého zástupce na dětském
FED CUPU
Sen se stal realitou. Simona Klemšová je v současné době
na 1. místě v žebříčku Středočeského kraje ve svém ročníku
2007, což ji nominovalo k účasti na FED CUP 2018. Účast
v této soutěži není samozřejmě zadarmo. Prázdniny, víkendy
a veškerý volný čas tráví svěřenkyně Jiřího Turečka na tenisových kurtech v Bohutíně. FED CUPEM začíná zimní halová sezóna a nejen před Simčou, ale i před ostatními velmi
úspěšnými tenisty TK Bohutín – Tobiáš Celina, Petr Troller,

Štěpánka Tomcová, je náročná tenisová sezóna.
TK Bohutín je velmi úspěšný klub – mladší žáci jsou stálice
nejvyšší celorepublikové soutěže družstev a v příštím roce
tuto nejvyšší soutěž budou hrát i starší žáci. V našem tenisovém klubu je velký tenisový potenciál a pevně věříme, že ti
nejmladší, kteří začínají s tenisem a navštěvují náš klubu,
budou stejně úspěšní jako jejich předchůdci.
Přijďte se s Vašimi
dětmi do našeho
TK podívat, rádi
Vás přivítáme ať už
na kafíčko, na zkušební lekci tenisu
pro nejmenší, nebo
i na letních tenisových školičkách či
příměstských táborech, které i v letošním roce připravujeme.
Výbor Tk Bohutín
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Simona Klemšová

9. ROčník Běhu BOhuTínEm

užívána jako prostora vhodná pro prezenci velkého počtu závodníků, kteří se každoročně Běhu Bohutínem zúčastňují.

V sobotu 13. října 2018 se uskutečnil již 9. ročník Běhu Bohutínem. Tento běžecký závod byl založen partou nadšenců,
kterým připadalo, že Bohutín je dost velká obec na to, aby se
zde konala nějaká významnější běžecká akce. Již nějakou
dobu se v Bohutíně konal závod horských kol, ale žádný běžecký závod. Založením sdružení SK Sporting se v roce 2010
počala psát historie nového závodu v běžeckém kalendáři
s názvem Běh Bohutínem.

Již od prvního ročníku se závod podařilo zařadit do zaběhlého „Podbrdského běžeckého poháru“, který sestává z několika závodů na Berounsku. Běh Bohutínem termínově
dobře zapadl a každoročně se neměně koná druhý říjnový víkend. V současnosti je náš závod rovněž součástí Brdského
běžeckého poháru, což mu zajišťuje velmi solidní účast zejména v „dospěláckých“ kategoriích.

Po prvotních úvahách o místě konání závodu byl nakonec
vybrán pro start a cíl závodu areál tenisových kurtů. Toto rozhodnutí se ukázalo jako šťastné. Klubovna tenisového klubu
poskytuje běžcům teplé zázemí během sychravého podzimního počasí a tělocvična v sokolovně je již druhým rokem vy-

Letošní novinkou bylo zejména využití moderní čipové
technologie pro časomíru. Jako vše nové i zavedení této inovace s sebou neslo mírné potíže, ale nakonec se podařilo s minimálním časovým skluzem vše zaprezentovat a závod
uskutečnit podle zaběhlého formátu. Vždy v 10:00 se na trať
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vydávají postupně zástupci všech dětských kategorií, počínaje
těmi úplně nejmladšími. Některé děti závod zvládnou jen
s pomocí rodičů a pak je jím odměnou za jejich úsilí tradiční
ﬁdorková medaile, kterou obdrží každý, kdo proběhne
úspěšně cílem. Hned po dětských závodech následuje vyhlášení všech vítězů mládežnických kategorií. Přesně v pravé poledne se na trať vydávají hromadně všichni dospělí. Druhým
rokem se běžela delší trať, vedoucí k lokalitě Rusalka, přes Tisovou a Havírnu zpět do cíle, přičemž muži i ženy absolvují
shodně 2 kola.

Letos nejrychlejší byl v dospělých mladý triatlonový reprezentant Tomáš Zikmund v čase 26 minut a 13 sekund. Díky
přízni počasí, které nabídl letošní teplý podzim, si ale dozajista užili všichni závodníci. 189 se zúčastnilo v dětských kategoriích a dospělých závodilo celkem 77.
Jubilejní 10. ročník se uskuteční 12. října 2019 opět
v areálu TK Bohutín. Podrobné informace o závodu lze nalézt
na webových stránkách http://www.behbohutinem.webnode.cz.
Václav Bužek

ZaJíC CuP = mTB
CykLisTiCké ZáVOdy
Štafetový závod dvojic na horských kolech, který se konal
6. 10. 2018 v Bohutíně.
Závody ZAJÍC CUP jsou závody horských kol, které mají
v obci Bohutín již dlouhou tradici. První oﬁciální závod se jel
před devíti lety, kdy se jednalo o závod jednotlivců – žen,
mužů a mládežníků. Trasa je vedena od bohutínské hospůdky
Na hřišti do brdských lesů. Jedná se o okruh, který měří 9 km.
Na okruhu vás překvapí dva vodní brody, které musíte projet, případně se dají obejít po připravených dřevěných kládách, součástí okruhu je také technická cyklokrosová vložka
s dvěma překážkami, které se dají přeskočit, nebo můžete
kolo přenést. Zbytek trasy je veden příjemným lesním teré-

nem. Jelikož je o závody stále větší zájem, za což jsme samozřejmě hodně rádi, vymysleli jsme před sedmi lety ještě
štafetový závod Zajíc cup pro dvojice. Týmy jsme rozdělily
takto: rodiče s dětmi do 15 let, smíšený pár, muži, ženy. Závod
se jede štafetově, kdy silnější z dvojice jede tři okruhy a druhý
v pořadí pouze dva okruhy. Závodníci se střídají vždy po odjetém kole. Závody jsou pořádané pro širokou veřejnost a mají
také mnoho fanoušků, kteří fandí především u vodních brodů,
kde je trasa nejzajímavější .
Na startu se letos sešlo celkem 35 dvojic. Pro zpestření závodu jsme letos ještě dokonce otočili směr tratě, a tak si závodníci mohli užít tentokrát více klesání než stoupání. Počasí
nám opravdu přálo, sluníčko hřálo po celý den, ani známka
po dešti a díky tomu byla trať hodně suchá a rychlá. Všichni
závodníci byli do 3 hodin v cíli a přešlo se k vyhlášení vítězů
a předání hodnotných cen od našich věrných sponzorů, kte-

křížovka tajenka: Menandros: chtěl bych mít kapku štěstí, ...tajenka: nebo plný sud rozumu.
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rým bychom touto cestou chtěli poděkovat
za podporu závodu.
Jedná se především o
obec Bohutín, občerstvovací stanici Na
Hřišti,
internetový
provider Monex s.r.o. a
Internet Příbram, společnost Wheelabrator
Czech s.r.o. z Příbrami,
Elisch elektro, Author
bike centrum Sedláček,
Drupol Příbram, svařovací technika Mig-

Mag, pizzeria Dante, ruční výroba přírodních perel – Perlomanie, PB tisk a ﬁrma Alon.cz.
V příštím roce se na Vás opět budeme těšit na jaře při závodu
jednotlivců, kdy je termín naplánován na sobotu 18. 5. 2019.
V novém roce můžete sledovat průběžné informace z přípravy
závodu na našem webu či facebooku.
míša a martin za Zajic cup
Webové stránky: www.zajic-cup.cz,
Facebookové stránky: https://www.facebook.com/
zajiccup/?ref=bookmarks

MasoPust v letošníM roce
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včelařské sdružení
Nastalo období vegetačního klidu. Příroda usnula a přišel čas
na tak potřebný odpočinek.
Jaro 2018 přišlo velmi náhle a jarní rostliny s nástupem
tepla rozkvetly téměř současně. Včely se ještě nevzpamatovaly ze zimního klidu a nebyly vůbec připraveny na snůšku.
Celé léto a podletí téměř nepršelo a to také bylo poznat při
medobraní. Druhý med - „lesní“ - jsme vůbec ve školních včelách neměli. Mnoho včelařů z našeho okolí vytočilo letos
pouze zhruba polovinu medu než v průměrných rocích.
Včely jsou závislé na zdroji potravy v jejich blízkém okolí.
Doletí pro nektar až 5 km daleko, ale jsou pak zbytečně vyčerpané. Proto v ideálním případě vybíráme pro včely ,,nezavčelené” místa s dostatečným výběrem potravy od jara do
podzimu.
Bylo by hezké, aby každý kdo má možnost, měl na své zahrádce pestrou nabídku nektarodárných a pylodárných keřů,
květin a stromů. Počet včelstev i včelařů postupně narůstá a
proto je vítán v našem kraji každý nový kvetoucí porost. Letošek se nesl ve znamení výročí založení republiky a tím následně vysazování sertiﬁkovaných památečních lip. Máme z
toho velikou radost a včelky jistě ocení takovou pastvu.
Osobně máme nejraději rostliny jedlé a léčivé - jak pro
včely tak pro lidi. Takové dřeviny asi znáte, ale ráda bych zmínila alespoň pár z nich: dřín obecný, aronie černá a muchovník olšolistý.
Co je základní potravou včel?
Pyl, který ulpívá na těle včely pomůže opylovat jiné květy a
zaručí tak plodnost rostlině. Sama včela se umí očistit a zpracovat pyl v rousku, kterou nese na 3 nožičce. Denně navštíví
asi 3000 květů.
Jeden pár pylových rousků představuje až 8 miliónů pylových zrn. Ten včely potřebují k výživě plodu, protože je to
nezbytná bílkovina a tvoří z něj mateří kašičku.
nektar se v rostlině tvoří jen po určitou denní dobu. Teplota a vlhkost vzduchu ovlivňuje jeho tvorbu. Včely jsou ﬂorokonstatní - létají vždy po nějakou dobu vždy na určitý typ
květů. Jedna včela druhé předává nasátý nektar (trofolaxie)
a postupně ho zahušťují a obohacují o biochmicky aktivní
látky.
Medovice je hustá lepkavá substance bohatá na cukry a
vylučovaná stejnohmyzem. (producenty medovice). Na povrchu listů a jehličí se usazuje v podobě povlaku. Hmyz vy-

děti z VKM Žihadla reprezentují na soutěži Zlatá Včela
(květen 2018)

tváří medovici ze sladkých šťáv proudících v rostlinách(míza)
a vylučuje jí v podobě kapek.
Medovice je sbírána některými druhy ptáků, mravenci, vosami a včelami, pro které je po nektaru nejdůležitější složkou
potravy. Včely medovici zpracují na tzv. medovicový med.
Nezapomínejme ani na vodu, ktará je velmi důležitá pro
nás i pro včelky.
Všem milovníkům přírody a včel přejeme s dětmi z VKM
Žihadla krásné a pohodové období Vánoc a zimních radovánek.
s pozdravem krásného adventu
včelaříci a vedoucí kroužku Veronika Etrychová

děti na návštěvě v MŠ Vysoká Pec

návštěva dětí z VKM u pana starosty a předání informační cedule

lipový květ
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Myslivecký sPolek
myslivecký spolek Bohutín
Myslivecký spolek Bohutín uspořádal v tomto roce již dva
ze tří honů naplánovaných pro tento myslivecký rok. Na
obou společných honech jsme lovili jelení a černou zvěř. Celkem jsme slovili 9 ks holé jelení zvěře a jedno prase.
Druhou akci, které se účastnilo bezmála 40 lovců, jsme
ozvláštnili veřejnou „Poslední lečí“, která se konala v bohutínské sokolovně. Cílem bylo nejen oslavit úspěšný lov a připomenout si lovecké zážitky, jak to při posledních lečích
bývá, ale také seznámit nemysliveckou veřejnost s některými
mysliveckými zvyky a tradicemi. Myslím, že „Poslední leč“ se
vydařila a do budoucna bychom mohli život našich spoluobčanů obohatit o další společenskou událost.
Třetí akcí, která nebyla o zábavě, ale o práci - sázení ovocných stromů. Členové Mysliveckého spolku ve spolupráci s
OÚ Bohutín vysadili v okolí školního hřiště a několika částí
honitby Bohutín celkem 30 ovocných stromků. Na tuto akci
bychom chtěli navázat i v dalších letech, abychom nejen zvýšili potravní nabídku pro zvěř, ale také zkrášlili krajinu kolem
nás.
Do konce mysliveckého roku nám zbývá ještě uspořádat
jeden společný lov, který se bude konat 26. 12. 2018 a Myslivecký ples dne 12. 1. 2019, na který Vás srdečně zvu. Po
loňské zkušenosti se bude ples opět konat v sokolovně, a to
od 20:0 hod
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Všem spoluobčanům přeji krásné Vánoce, hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Za ms Bohutín Jiří Tureček

oPrava Pilské nádrže
Oprava Pilské nádrže v Brdech byla v říjnu dokončena
Největší rezervoár pitné vody pro Příbram prošel rekonstrukcí, která trvala půl roku. Nyní je již hotová. „Státní podnik Povodí Vltavy dokončil plánovanou opravu betonových
konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze vodního
díla Pilská na Pilském potoce, v bývalém vojenském prostoru
Brdy,“ informoval Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností
Povodí Vltavy.
Provedená oprava má podle jeho slov výrazně pozitivní vliv
na životnost vodního díla. „Práce trvaly od dubna do října a
vyžádaly si náklady ve výši 5,9 milionů korun,“ řekl Roldán.V rámci stavební akce byl opraven bezpečnostní přeliv,
skluz od bezpečnostního přelivu a vývar. Také byly vyspraveny porušené betonové konstrukce reproﬁlací, ted pomocí
sanačních materiálů. Dále bylo opraveno opevnění návodního
líce hráze z dlažby z lomového kamene.
Vodní nádrž Pilská byla budována v letech 1849 – 1853. Od
té doby byla realizována řada rekonstrukcí, kdy se měnil
příčný proﬁl a opevnění hráze. Poslední významná rekonstrukce proběhla v letech 1983 – 1984. Původní účel této nádrže byl dodávat užitkovou vodu pro příbramské doly a hutě,
nyní je to největší rezervoár pitné vody pro Příbram.
Procházka k Pilské nádrži je oblíbenou výletní trasou příbramských obyvatel. Na vyhlídce nad hrází vybudovaly Vojenské lesy a statky posezení pro návštěvníky, které nabízí
bezpečný prostor a hezký rozhled na vodní plochu a přilehlé
plochy.
Zdroj: pribramsky.denik.cz

sázení liP - nová alej
V blízkosti Vokačovského rybníka vznikl cyklo - pěší propoj
mezi Bohutínem a Příbramí. Stezka byla vyasfaltována a slavnosně otevřena na konci září.
Obec získala prostřednictvím Davida Jelínka, zaměstananec 1. Sčv, dotace od 1. Sčv ve výši 100.000,- Kč na výsadbu lip
podél tohoto propoje.
27. 10. 2018 se sešlo nečekané množství lidí, které se podílelo
na sázení, zasypávání, "omotávání" lip a budování zábran.
Akce byla skvle zorganizována.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli jak na organizaci,
tak na samotném sázení.
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nový kříž vysvěcen
V neděli 30. 9. 2018 se na hřbitově sešli starosta obce Ladislav
Turek, místostarostky Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Klára Bambasová, kronikářka obce Olga Říhová, P. Robert a mnozí další,
aby se zúčastnili svěcení nově vybudovaného kříže. Kříž stojí
na místě původního kostela (nahradil již starý a téměř rozpadlý kříž).
Kříž vybudovali místní truhláři a k vytoření, především k natírání, použili historické postupy. (Kříž je totiž natřen skutečnou krví.)
Po uvítání starostou a krátkém povídání o historii kostelů, a
tedy i kříže paní Oldy Říhové byl kříž vysvěcen Páterem Robertem.
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galerie Milan eberl
srdečně zveme všechny do galerie v Bohutíně č.p. 20.
Výstavuje obsahuje malby autora na plátně, sololitu a dřevě
zaměřené na hudební motivy, krajiny i zátiší, portréty,
dále pak plastiky i dřevěné sochy.

Lze si u nás po domluvě s výtvarníkem
objednat portrét nebo jiné dílo.
Otevřeno je denně.
Galerii je možno navštívit kdykoliv,
nejlépe však po telefonické domluvě
na telefonním čísle: 723554728.
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PouŤové oslavy v letošníM roce

Zahájení pouťových oslav u požární nádrže.

Pouťové atrakce na návsi.

Pouťové oslavy v areálu dolu Řimbaba.
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PouŤové oslavy v letošníM roce

Opravená ,,struha” ve Vysoké Peci.

Pouťový turnaj v malé kopané.
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dne 22. 7. 2018
byly pouťové oslavy
zakončeny pouťovým
turnajem v malé kopané
,,O pohár starosty obce”.

nový obecní archiv
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zakončení Prázdnin - Pohádková louka
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zakončení Prázdnin - neckyáda
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zakončení Prázdnin - neckyáda
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zelňačka na řiMbabě
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výlov tůňky

V sobotu 17. 11. 2018 se v malém zákoutí Bohutína sešli občané. setkání nebylo jen tak ledajaké,
lovila se totiž obecní tůňka. i přes chladné počasí se u tůňky vystřídal velký počet lidí.
nejnadšenějšími byly děti. Ty se vždy těší, až si vrchní "lovec" Libor natáhne rybářské kalhoty
a vběhne do vody - bahna a začne ryby podávat pomocníkům.
Pak si každý může "lov" prohlédnout a vyfotit v kádi, či se s kapry a jinými pomazlit.
Letošním překvapením byl vylovený sumec.
Petrův zdar!
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adventní laMPionový Průvod

nikdo by ani nevěřil, že odpoledne 30. 11. 2018 napadne sníh a lampionový průvod,
kterým se v Bohutíně startuje advent, bude opravdu vánočně laděný se vším všudy.
Účastníky přivítaly Lenka Říhová a markéta mlynářová troubením, několika slovy zahájili akci Ladislav Turek a klára Jelínková,
pořadatelka akce. Zapálili společně 1. svíčku na adventním věnci. Poté se už 2 andělíčci vydali v čele průvodu,
aby prošli s početnou družinou lampiony osvícených lidiček a především dětiček Vysokou Pec.
Cíl byl u mŠ Bohutín, kde byl po rozdání rolniček a perníčků rozsvícen vánoční stromek.
Bezprostředně po rozsvícení zazněly vánoční koledy.
Během akce měli všichni jak malí, tak velcí možnost občerstvit se teplým mokem. Což ocenili dospělí i děti.
Za milou chvilku patří poděkování rodině Jelínkově z Vysoké Pece a všem zúčastněným.
mgr. klára Bambasová
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svoz tko 2019
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

svoz sko (popelnic) – vánoce a nový rok
leden, únor 2019 bude prováděn svoz
na základě známek zakoupených
v r. 2018.

Prodej známek
bude zahájen 1. 2. 2019.
Prodejní místa:
bohutín - koloniál u pí heřmanové
vysoká Pec - budova oú

Pozn.: * 1x týdně v zimě, 1x 14 dní v létě
** Pouze v obcích, kde neprobíhá
v letním období týdenní svoz.
zimní období:
1. 1. 2019 – 30. 4. 2019
1. 10. 2019 – 31. 12. 2019
letní období:
1. 5. 2019 – 30. 9. 2019

rozPis Přistavených kontejnerů
kontejnery budou rozmisťovány
od 10. 4. do 22. 4. 2019
dle potřeby v jednotlivých částech obce.
středa - neděle (10. - 14. dubna)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u mateřské školy Bohutín
Tisová - náves u vývěsky
pondělí - čtvrtek (15. - 18. dubna)
Chaloupecká louka - na struhách
havírna - pod obecním úřadem u garáží
havírna - křižovatka k sokolovně

V roce 2019 bude celosezónní přistavení velkoobjemových
kontejnérů na biologicky rozložitelný odpad - bioodpad
z domácností, odpad ze zeleně, z údržby parků,
sadů a zahrad občanů.

pátek - pondělí (19. – 22. dubna)
Bohutín - u achačů
Bohutín - u bytovek
Bohutín - u hasičárny

žádáme občany, aby nevhazovali žádný jiný
komunální odpad včetně větví!

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 74.
p.Turek tel.: 725 022 736
p. mezera tel.: 739 434 813, p. Řezníček tel.: 775 607 100
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cyklostezka otevřena
O cyklostezkovém propojení příbramské městské části
Drkolnov s obcí Bohutín se mluví už několik let. Dne 26. 9.
2018 se sny mnoha příbramských i bohutínských staly skutečností, po zbrusu nové cyklostezce se oﬁciálně projeli první
cyklisté a chodci.
„To, že cyklostezka nakonec vznikla, je ukázkou neformální spolupráce mezi obcemi. Je důkazem toho, že když se
dva starostové domluví, jsou schopni věci řešit a dotáhnout
je do zdárného konce,“ uvedl při slavnostním otevření příbramský starosta Jindřich Vařeka s poděkováním starostovi
obce Bohutín Ladislavu Turkovi. Právě obec Bohutín na výstavbu cyklostezky přispěla částkou 300.000 korun. Celkové
náklady na 1.050 metrů dlouhou trasu dosáhly výše cca 3 miliony korun vč. DPH. „Už dříve jsem řekl, že výstavba cyklostezky je mojí srdeční záležitostí. O to více jsem rád, že se

to nakonec podařilo, protože to nebylo snadné. Peníze jsme
v rozpočtu nakonec našli, směny s vlastníky pozemků jsme
také dotáhli do úspěšného konce a obec Bohutín rovněž přiložila ruku k dílu,“ vyjádřil spokojenost Vařeka. Cyklostezka
má asfaltový povrch a vede z Drkolnova, míjí Vokačovský
rybník a dále pokračuje kolem čistírny odpadních vod do Bohutína. „Původně jsme chtěli mít přírodní povrch, nakonec
ale zvítězil asfalt. Díky tomu alespoň nehrozí, že povrch cyklostezky odnese první velká voda,“ doplnil Vařeka. Kolem
cyklostezky bude díky Nadačnímu fondu Veolia a jejich
grantu ve výši 100.000 korun vysázeno celkem 38 lip, které
zasadí děti z příbramských základních škol a Bohutína. Podle
Vařeky spolupráce s Bohutínem pokračuje dál a už teď probíhají jednání o možnostech napojení stávající cyklostezky
na cyklotrasu kolem Litavky.

vánoční koncert rožMitálské venkovanky
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Vánoční koncert dechové hudby Rožmitálská Venkovanka, který se konal 2. 12. 2018 v kostele svaté maří magdalény.

tok 2018
Pozvánka TOk 2018 - 14. ročník
25. prosince 2018 - tradiční výstup na nejvyšší vrchol Brd.
sraz účastníků v 11:00 hod. u hostince Plzeňka
nebo ve 13:00 hod. na vrcholu Toku.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
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sPolek řiMbaba
Vážení spoluobčané, kamarádi,…
dovolte, abych vám všem, tak jako každý rok, popřál
šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku a současně vám připomněl akce, které pro vás Spolek Řimbaba připravuje. Koncem roku 26. prosince to budou Vánoce na

Řimbabě, v roce 2019 účast na masopustu a pořádání dalších
již tradičních akcí (Velikonoce, čarodějnice, hornické odpoledne, zelňačka, Mikuláš a opět Vánoce).
Na poslední letošní akci Vánoce na Řimbabě si můžete přijít popovídat, zavzpomínat, nebo jenom ochutnat něco z vánočních dobrot. Samozřejmě je možnost prohlídky
povrchových expozic.
Ještě jednou klidné a pohodové vánoční svátky a do příštího
roku hlavně zdraví a porozumění.
Za spolek Řimbaba Pepík kovář
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Fotokronika - dění v obci

Rekonstrukce opěrných zdí u vodotečí.

Úpravy veřejné zeleně v lokalitě školního hřiště a u kostela.
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Fotokronika - dění v obci

dokončená výstavba chodníku a dešťové kanalizace podél silnice i/18. Obec získala dotaci ve výší 6,7 mil. od mmR čR.
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Fotokronika - dění v obci

sázení
obecní lípy
ke 100. výročí
založení samostatné
československé republiky
a k 25. výročí vzniku
české republiky.

slavnostní otevření chodníku podél silnice i/18.

58

Jiří
KRÁKORA
Dobříš

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 propagační letáky z plakáty z časopisy z zpravodaje
z brožury z knihy z dopisní hlavičkové papíry z kalendáříky z pohlednice z pozvánky
z jídelní lístky z firemní tiskoviny - faktury, dodací listy, objednávky, příjmové
a výdajovédoklady, formuláře - tisk i na samopropisovací papír z tisk samolepek
na arších z polepy, řezaná grafika, potisk předmětů z velkoplošný tisk z NEJLEVNĚJŠÍ
barevný digitální malonákladový tisk z mnohem více... i z donesených dat

VAŠE ZAKÁZKY ZPRACUJEME

LEVNĚ

RYCHLE A KVALITNĚ

pOTRAVInY DRMLOVkA
Vysoká pec 225

Vás zVe k nákupu: | širokého sortimentu
potravinářského zboží | denně čerstvého pečiva | zákusků |

restaurace

lahůdkářských výrobků | sekané | drogerie | krmení pro zvířata | tabáku a tabákových výrobků | propan butanu |
a ostatního zboží | On - LIne sAzkA
Děkuji všem zákazníkům za přízeň
v uplynulém roce a přeji příjemné prožití
svátků vánočních a do roku 2019
vše dobré, štěstí a zdraví.
Vysoká Pec č.p. 64 / 262 41 Bohutín
e-mail: drmlovka@email.cz / tel.: 608 258 460
Zveme Vás na steaky,
hotová jídla, minutky
a speciality šéfkuchaře.
Používáme výhradně
kvalitní české suroviny.

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

19. 1. 2019 - hasičský ples sdh bohutín
23. 2. 2019 - taneční zábava sdh vysoká Pec
24. 2. 2019 - dětský karneval sdh vysoká Pec

www.drmlovka.cz

OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ

Tel.: 607 165 978
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www.tiskarna-krakora.pb.cz, v počtu 950 výtisků.

