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Vážení čtenáři,
návštěvníci bohutínských akcí,
především těch adventních,
přinášíme vám tady několik vzpomínek
v podobě fotografií
z loňských adventních akcí,
které se bohužel v letošním roce
kvůli nastalé situaci uskutečnit nemohou.

Věříme, že se vše ustálí
a my se na nich setkáme v roce 2021.
Přejeme vám,
abyste adventní čas prožili ve zdraví,
v poklidných přípravách na vánoční svátky
a zamysleli se nad tím,
co vám tento rok přinesl také dobrého.

slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři Bohutínského zpravodaje,
návštěvníci Bohutína,
již je tady zase období, kdy končí jeden rok a další začíná.
Období, které nás často vede k zamyšlení nad tím, co se nám
podařilo, co nepodařilo a co jsme třeba z mnoha důvodů
vůbec nezačali. Rád bych vám na tomto místě podal
zprávu o dění v naší podbrdské obci ve druhém pololetí roku
2020.
Úvodem je nutné zmínit, že celý rok 2020 byl jiný, než
jsme si představovali a plánovali. V prvním půlroce jsme
nejen my, ale i lidé v celém světě, zažili mnoho opatření a
omezení, jež bylo nutné zavést vzhledem k pandemii nemoci
covid-19. Ještě před rokem bychom si tato opatření nedovedli ani představit. Šíření nemoci se podařilo zpomalit a
tvrdá opatření byla rozvolněna, takže jsme mohli za určitých
podmínek začít o prázdninách cestovat, sportovat, veselit
se. Mnoho z nás začalo cestovat více po našem kraji českém.
Více jsme mohli vnímat krásy a hodnoty našeho bezprostředního okolí lesů, rybníků, sportovních areálů a mnoho
dalšího, jak už bylo řečeno v minulém BZ.
Ovšem v naší obci se nejen odpočívalo, ale také zároveň
i pracovalo. A když se za uplynulými měsíci ohlédnu, nebylo
toho právě málo.
Rozhodně největší letošní investiční akce probíhala v západní části Bohutína – oprava nevyhovující dešťové kanalizace, místní komunikace a II. etapa výstavby chodníku. Ve
výběrovém řízení z 8 podaných nabídek zvítězila firma Lesostavby Třeboň (informovali jsme v minulém BZ). Přes
různé obtíže a překážky se podařilo stavbu dokončit včas a
dnes je již řádně zkolaudovaná a slouží plně veřejnosti. Jsem
velmi rád, že se podařilo udělat část obce opět trochu bezpečnější a hezčí. Nevyhovující technický stav dešťové kanalizace byl v této části obce vyměněn a předešlo se dalším
haváriím.
Stavební úpravy proběhly také v budově základní školy,
kde vznikla díky promyšlené přestavbě vzdušná a prostorná
sborovna, kterou si zdejší učitelé jistě zaslouží /ta původní
opravdu něco pamatovala/. Stavební práce byly realizovány
místními firmami /stavební firmou SAPIKO a firmou
p. Čefelína/.
Dlouhodobě plánovaná oprava silnice I/18, výstavba
opěrné zdi na Havírně a výměna oken za protihluková u vybraných nemovitostí s nejvyšší mírou zátěže hluku podél
této silnice, které má provádět a financovat ŘSD, byla odsunuta na rok 2021. Pokud se ze strany investora vše podaří,
samotné stavební práce by měly začít v I. polovině příštího
roku a dokončeny do 30. 10. 2022. Obec na své náklady provede z pozice majitele pouze výměnu posledního nevyhovujícího vodovodního potrubí v daném úseku. Taktéž jsme
zatím nejblíže stavbě Jihovýchodního obchvatu Příbram –
Bohutín: vydaným Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje byly zamítnuty podané námitky, jak jste si
mohli přečíst na úřední desce a nic nebrání dalším nezbytným krokům, které předcházejí zahájení stavby. Jihovýchodní obchvat by naší obci ve stále houstnoucí dopravě
významně ulevil. Samozřejmě náročnost této stavby je ve-

liká a než opravdu dojde k zahájení výstavby, je nutno ještě
vyvinout mnoho úsilí ze strany investora.
V minulém čísle BZ jsme vás zvali na pouťové oslavy.
Vzhledem k celkové epidemiologické situaci byly komornější, ale domnívám se, že vydařené. Hasičská fontána i ohňostroj potěšily malé i velké diváky a všem hasičským
sborům i dalším organizátorům patří velké poděkování. Sobotní hornické odpoledne bylo v režii Spolku Řimbaba jako
obvykle a návštěvníci se dobře bavili. Nedělní mše svatá
v kostele svaté Máří Magdaleny potěšila věřící ze širokého
okolí tak, jako každý rok. Celé sportovní odpoledne se těšilo
také velké účasti nás všech v areálu SK Litavanu.
V sobotu 15. srpna 2020 se na Drmlovce konalo odložené
„jarní“ setkání jubilantů. I přesto, že nebylo možné zajistit
program dětí z mateřské školy ani žáků základní umělecké
školy, bylo to setkání srdečné, plné smíchu a dobré nálady.
Na tuto akci bylo vytištěno i pár prvních stolních kalendářů
na r. 2021. Kdo z vás ještě neobdržel nový kalendář na příští
rok, je možné si ho vyzvednout v budově obecního úřadu.
Na podzim zhoršená epidemiologické situace však již
nedovolila setkání jubilantů narozených ve druhé polovině
roku plánované na sobotu 24. října. Jubilanti však nezůstali
ošizeni a dostali dárek s gratulací přímo domů. Všichni
věříme, že v příštím roce se vše vrátí do „starých kolejí“
a zase se bude možné scházet s jubilanty tak, jak jsme
zvyklí.
V sobotu 1. a 15. srpna se na hřišti Litavanu konal pohádkový les a stezka odvahy. Během pohádkového lesa mělo
proběhnout i „pálení čarodějnic“ (také se nemohlo v dubnu
uskutečnit), ale nepodařilo se to ani tentokrát – nikoli kvůli
pandemii, ale s ohledem na velmi suché počasí.
Začátkem září se ještě podařilo zorganizovat pohádkovou louku, neckyádu a letní kino u Vysokopeckého rybníka.
A poslední akcí, kde se občané mohli za zvýšených hygienických opatření sejít, byla 19. září Zelňačka na Řimbabě. Obě
akce byly hojně navštívené a lidé z obce i široka daleka prožili hezké chvíle s dobrou náladou i něčím dobrým do žaludku.
V letošním roce obec podpořila nadstandartně finančními prostředky nejen areál Řimbaby /nová střecha, rozšíření expozic/, areál tenistů - dofinancování bylo získanou
dotací z Krajského úřadu Středočeského kraje /celková modernizace sportovního zázemí/ a v neposlední řadě fotbalový areál /nákup nového traktůrku na sekání trávy a
modernizace sociálního zázemí pro sportovce a rozhodčí/.
Nově v letošním roce vznikla v obci místní organizace rybářů, kterým popřejme jen to nejlepší v nadcházejícím období /nový kroužek při ZŠ a další nové aktivity v obci/.
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včetně parkovacích míst u kostela s ohledem na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Plánujeme pokračovat v budování nové infrastruktury v části Vysoké Pece a i
přístavby budovy Základní školy Bohutín /v návaznosti získané finanční dotace/.
Stále probíhá běžná údržba obce - úklid, sekání trávy,
péče o veřejná prostranství, hřbitov, obecní budovy, úklid
chodníků, apod. Těší mne, že většina občanů na čistotu
svého bydliště a okolí dbá a děkuji jim za to. Bohužel stále se
ještě najdou tací, kteří místo do kontejnerů nebo popelnic
odvezou odpad někam k lesu, vedlejší cestě, apod. Nechápu
ani ty, kteří pohazují odpad kolem zvonků a popelnic a je jim
zatěžko zvednout víko a vhodit odpadky tam, kam patří.
Věřím však, že i ti se jednoho dne nad sebou a svým chováním zamyslí a změní ho. K dnešnímu dni byla provedena výsadba 2. etapy ovocných stromů u školního hřiště za
asistence mysliveckého spolku.
Na základě ukončeného smluvního vztahu ze strany
firmy Dokas Dobříš s r.o. k 31. 12. 2020 s naší obcí bylo vyhlášeno výběrové řízení na odpadové hospodářství na následující 2 roky. Od 1. 1. 2021 bude zajišťovat svoz TKO a
další činnosti firma Rumpold. V této době probíhají jednání,
aby byla zajištěna likvidace odpadu ve stejné kvalitě poskytovaných služeb a hlavně také ceny. Zastupitelstvo bude
schvalovat uzavření smlouvy o dílo na nadcházejícím jednání
ZO. Apeluji na všechny spoluobčany, aby v nadcházejícím
zimním období umožnili bezproblémový průjezd vozidlům
na prohrnování sněhu a svoz komunálního odpadu. V případě, že tak nebude učiněno, nebude možno v tomto úseku
provést prohrnování, posyp a následně ani svoz odpadu.
Dále pokračují jednání mezi obcí Bohutín a městem Příbram o pokračování cyklo-pěších propojů pro občany, ale i
návštěvníky ze širokého okolí.
Vážení spoluobčané, jak jsem již říkal, rok 2020 pomalu
končí. Přinesl nám radosti i starosti, situace, s nimiž jsme se
dosud nesetkali - tak, jak to v životě bývá. Jsem rád, že vy,
kteří máte v Bohutíně svůj domov, jste spolu s námi všechno
zvládli. A věřím, že společně zvládneme i další léta tak, abychom se za své činy nemuseli stydět. Nemusí to být činy
velké, ale třeba „jen“ přátelství, optimismus, úsměv či nápad,
ochota pomoci nebo se trošku uskromnit. Raduji se z toho,
že mladí lidé u nás zakládají rodiny a přivádí na svět malé
Bohutíňáky a přeji si, aby se jim u nás dobře žilo a neodcházeli jinam. S úctou vzpomínám na všechny, kteří nás v letošním roce navždy opustili.
Přeji vám všem pokojné vánoční svátky. Ve dnech příštího roku vám přeji především zdraví, radost a pohodu.
Přeji vám chuť do života, ať jsme všichni pozitivní
v myšlení a ne covidem 19, ať nás neopouští chuť
něco udělat pro sebe i pro druhé. Vaše nápady
a aktivity vždy vítám nejen já, ale také zastupitelé. Dveře na obecním úřadě se nezamykají,
ale jsou pro vás otevřeny – ať už přicházíte
s čímkoli, nápadem, dotazem, či kritikou
– to vše nás posunuje alespoň o kousek dopředu.
Děkuji vám všem, kteří jste se na životě naší obce
jakkoli podíleli, podílíte nebo podílet budete.
Vážím si vás i vaší práce. Ladislav Turek, starosta

Pak začal v celé republice koronavirus nabírat na síle,
počet nemocných se zvyšoval a nemocní se objevili také
v naší obci. Vláda ČR přijala opět tvrdá plošná opatření, aby
se zabránilo šíření nemoci, a další plánované akce se již uskutečnit nemohly. Děkuji všem, kteří se chovali a chovají
zodpovědně a opatření dodržují ku prospěchu svému i nás
všech. Bohužel se nekonaly akce běh Bohutínem, vyhlášení
výsledků soutěže v knihovně, lampiónový průvod, mikulášská nadílka, koncert Venkovanky a s největší pravděpodobností se neuskuteční ani plánované vánoční setkání dne 16.
prosince na návsi v Bohutíně.
Navzdory pandemii a protiepidemickým opatřením se
však nezastavila péče o obec a její rozvoj. Zastupitelstvo obce
se pravidelně schází na pracovních poradách i veřejných jednáních.
Pokračují jednání o možnosti výstavby domova pro seniory – domácí péče soukromým investorem, jak bylo zmiňováno již minule. Na základě konaných krajských voleb a
jejich výsledků budou znovu zahájena jednání mezi obcí a
krajským úřadem ohledně realizace tohoto záměru v naší
obci /konkrétně na obecním pozemku bývalého škvárového
hřiště na Vysoké Peci/.
Rovněž pokračuje komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín, kterou financuje Pozemkový
úřad ČR.
Taktéž bylo započato s rekonstrukcí hráze Vysokopeckého rybníka, od konce září probíhá jeho vypouštění. Situace
je komplikovaná výskytem raka pruhovaného, invazivního
nepůvodního druhu, který decimuje původního raka říčního
a navíc je tady prokazatelně nakažen račím morem. Račí mor
způsobil, že již v roce 2011 vyhynul původní rak říční v místním lesoparku. Tuto akci financuje Svazek pro vodovody a
kanalizace z pozice majitele rybníku.
Poděkování patří našim hasičům za celoroční úsilí,
hlavně pak výjezdní jednotce v rámci zařazení JPO III na velkých požárech v Rožmitále pod Třemšínem a Orlově, kde se
zachraňoval nejen majetek, ale i životy. Vzpomeňme i na
úmyslně založený požár návozu biologického odpadu
/především větve/ na bývalém škvárovém hřišti ve Vysoké
Peci. Za účasti HZS Příbram byla prověřena i akceschopnost
obou našich hasičských sborů z Bohutína a Vysoké Pece.
Obec nadále zodpovědně hospodaří s finančními prostředky a stačí si přečíst zprávu finančního výboru nebo přijít na obecní úřad či jednání zastupitelstva obce a
s hospodařením se podrobně seznámit. Přejme si, aby nová
daňová reforma odsouhlasená Poslaneckou sněmovnou ČR
s účinností od 1. 1. 2021 byla přínosem i pro obce,
zvlášť v této době, ale i let nadcházejících. Zadlužit
se umí každý, ale ne každý pak umí dluhy splatit
/výpadky příjmů nejen u občanů, ale i obcí a dalších institucí a spolků/.
V příštím roce předpokládáme, že budeme
na náklady obce realizovat výměny vodovodního potrubí u silnice I/18, zahájení realizace II.
etapy splaškové kanalizace v části Vysoké Pece,
po vyřešení majetkoprávních vztahů chceme pokračovat projekčně na modernizaci školy a okolí,
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z kroniky obce
Čas letí, vážení,
aneb vzpomínání na časy nedávno minulé.……
Nejen z historického hlediska, ale i z osobního života si
říkáme, jak ten čas letí!
Nedávno začal podzim a zejména my starší si přejeme,
aby následná zima byla krátká a rychle ji vystřídalo jaro.
Jaro je snad nejkrásnější čas v celém životním, i přírodním koloběhu. Mnozí z nás snad milovali zimu, plnou
sněhu a ledu, asi jenom jako děti.
Byl čas, kdy jsme se brouzdali v závějích, sáňky a lyže
byly stále v pohotovosti a už jen zamrzlá kaluž byla pro
nás kluzištěm. Když se na nádržce nebo na Pecováku, ba i
na malinkém rybníčku v Tisové objevil blyštivý povrch –
to bylo radosti. Byť jen jedna „šlajfka“ utažená na botách,
„šněrovačkách“ nás přiváděla do světa baletu, kouzel i bolestivých pádů. Sáňkování a lyžování, stavění sněhuláků –
to bylo a je stále zmrzlou i hřejivou radostí všech dětí.

Přiblížil se čas velikonoční, čas řehtaček a koledování.
Dříve chodili na koledu jen chlapci. Obešli nejprve ves, aby
zvukem řehtaček nahradili zvony, které odlétly do Říma.
Kolem kašny v Tisové bylo vidět skupinku kluků, kteří
řehtali i večer místo klekání. Pro koledu si potom po zásluze přišli tak, jak to známe i dnes. Holčičky jen tiše záviděly, a když některá utekla potají z domova a přidala se
ke klukům, nu, to bylo považováno za prohřešek a byla
moc pokárána.
Velikonoční doba se odbývala hlavně v kostele „u božího hrobu“, měli jsme rozepsané „klečení“. Na slavné bílosobotní Vzkříšení se konal průvod se světlem po vsi a lidé
dávali do oken také rozžaté svícny. Píše se, jak pro průvod
dávali přes potok žebříky a prkna, aby lidé a celý průvod
mohl dobře přejít bohutínskou Litavku.
A začalo jaro - pálením čarodějnic, tak jako je tomu
dnes. Chlapci měli zase milou povinnost postavit přes noc
své dívce voňavou bělounkou májku s pěkným věncem,
bohatě vyzdobeným pentlemi. Veřejné doznání, že v domě
bydlí dívka jeho srdce na vdávání.
Kouzelný měsíc plný květů, mláďátek, vždyť i ta koťátka mají přídomek „májová“. Jen svatba neměla být
v máji, to se říkalo, „že svatba v máji, staví máry“! Byla to
pověra, nebo ne? Je pravda, že ani v současné době o
svatby v máji není valný zájem…..
Ani jsme se nerozhlédli a už jsou tu senoseče a vůně
sena s kupkami posetými po lukách. Ta starost, aby „Medardovo kápě“ nám nepřineslo zlověstných 40 dnů deště.
Sotva se stačilo zasázené brambory oorat, domácnost
a celý dům vyčistit, vybílit, už zde byla pouť. Na tu jsme se
všechny děti moc těšily. Nastřádaným korunkám v kasičce
jsme „utrhaly drápky“, ale vždyť kolotoč a houpačky přijely
na náves jen jednou za rok, muselo se to tedy využít.
Hned po pouti obyčejně začínaly žně. Hospodář obsekal
pole se zvláštní kosou s tak zvanou „plachetkou“, hospodyně si navlékla na ruce jakési rukávce, aby se nepodrápala a odebírala posečené obilí. Celé pole pak už se sekalo
sekačkou, „hrsťovačkou“, která střádala a shrnovala jednotlivé hromádky pro snopy, nebo se sekalo a posečené se
nechávalo na řádkách. Stalo se, že z ubývajícího obilí vyskočila vyplašená srnka a nebo se na posledních ještě stojících klasech drželi „koníci“ s velikými kusadly. Těch jsme
se jako děti bály.
I my děti jsme pomáhaly tím, že jsme dělaly povřísla a
obilí se pak vázalo do snopů. Obilí ve snopech se stavělo do
„panáků“ nebo do „mandelů“ a nechávalo se schnout na
poli. My děti jsme rády prolézaly otvory do “panáků“, bylo
to báječné místo pro schovávanou, ale běda, když „panák“
spadl, to nás nikdo z dospělých nepochválil!
Druhý den hned ráno bylo potřeba strniště shrabat.
K tomu byly určené veliké železné hrábě. Doma jsme si do
hrábí stoupli, ty se pak daly dobře donést až na určené
pole, tahali jsme je za sebou, a tak se pomocí velkých kulíků pole hrabalo, jako by se česalo.

Když zimní peřina začala být děravá a prosvítala už zelená travička, otevíral se nový hospodářský rok. Na hnízdech pod píckou se ozývaly pod kvočnou jemné hlásky na
svět se deroucích kuřátek nebo housátek. Ta měla výsadní
právo zůstat na nějaký čas doma, v kuchyni u kamen, dostávala samé dobroty, třeba vařené vajíčko s trochou strouhanky a jemným šrotem, housátka k tomu dostávala ještě
drobně nasekané kopřivy a právě vyrostlou zeleňoučkou
travičku. Velká starost byla s krůťaty. Ta nesměla zmoknout, a to bylo na jaře co uhlídat, vždyť jarní deště bývaly
časté.
Jak oschla trochu pole, už se sbíral kamen z jeteliště a
na polích se zasévalo obilí.
Na menších záhonech za stodolou se zaséval mák a cibule
i řepa pro dobytek.
Několik sladkých řep se také nechalo, aby bylo z čeho uvařit „syrob“ do sladké, nebo
jak se říkalo, černé omáčky na Vánoce.
Mák scházel dlouho, proto musel být zasetý včas, a
potom se protrhával a okopával. Byla radost pohledět na
velké bílé květy, jak na ně včelky sedaly a sbíraly sladký,
ale také omamný nektar.
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Když se obilí odvezlo do stodol, naskládalo se nejprve
do „perny“. To byla oddělená část pro skladování obilí a
sena, uprostřed stodol byl „mlat“a po stranách byly řečené
„perny“. Na strniště se pak vyháněly husy, aby posbíraly
zbylé klásky a napásly se na trávě narostlé ve strništi. Nebyly žádné kombajny, které by úrodu posekaly a zároveň
už i vymlátily.
S mlácením velkou mlátičkou se začalo, až když byla
celá úroda odvezená pod střechu. Žito se mlátilo na mlátičce „cepovce“, protože ta zachovala slámu rovnou, téměř
nepocuchanou. Sláma se využívala k výrobě došků a také
se jí plnily slamníky jako matrace na spaní. „Cepovka“ byla
jediná ve vsi a lidé si ji půjčovali.
Někdo měl mlátičku z ﬁrmy „Opočno“ a tou se mlátilo
zbývající obilí, pšenice, ječmen a oves, také len a mák.
K mlátičce byl napojen „pres“, zde se sláma navrstvila a
„presovala“ (namačkala, stlačila) a už se vázala rovnou do
otepů, jak jinak, než ručně.
Hotové otýpky se skládaly opět do vyprázdněných
„peren“. Když se všechno obilí vymlátilo, většinou prostor
ve stodole stačil, a když ne, pak se na poli v blízkosti domů
stavěl stoh, jak to známe i dnes. Sláma se používala do „řezanky“ jako krmení pro dobytek. Byla to směs slámy, sena,
a když byl jetel, tak i jetele nebo trávy, vše se dávalo do
stroje, poháněného pomocí velkého kola člověkem (i motorem), veliké nože vše nařezaly – proto řezanka. Ta se pak
dobytku dávala za žebříky nebo do žlabů.
V zadním prostoru mlátičky byly kapsy, kam se připevnil pytel a do něho padalo vymlácené obilí. To se pak čistilo pomocí „mlýnku“, jinak také ručně.
K mlácení bylo potřeba více lidí. Jeden podával snopy
z „perny“ k mlátičce, další je podával blíž k člověku, který
je vkládal do mlátičky, někdo musel odebírat vymlácenou
slámu od „presu“ a někdo se musel starat o připínání
prázdných a odebírání plných pytlů od mlátičky. Napočítala jsem nejméně pět lidí. Vymlácené otýpky se musely
znovu uklízet, to zastával další člověk – šestý. Tolik pracovníků zastane a nahradí dnešní kombajn!
Vše probíhalo dobře jen díky správně seřízenému motoru a pevným a fungujícím řemenicím. Někdy se stalo, že

se řemenice přetrhl, a ta se pak musela „sešívat“ pomocí
zvláštních do sebe zapadajících zoubků. To bylo neplánované a nepříjemné zdržení.
Nastal čas sklizně otav, sklízení brambor či řepy a nastalo orání – ne, žádný pěti
či víceradlicový pluh, jak je tomu dnes. Pěkně řádka za řádkou, pluh tažený kravkami, volíky nebo koňmi přesně
ukrajoval a obracel lesknoucí se krajíce země.
Kolik to bylo úkonů ruční a většinou těžké práce, v zaprášeném prostředí, ale také úkonů prováděných za slunečního, někdy až úmorného horka.
To pak přišla k chuti i voda nabraná ze studánky na
louce nebo smetanou rozdělaný tvaroh či džbánek pěnivého moku. Moc dobře chutnal krajíc chleba pečeného
doma v peci. Mohl být potřený máslem, doma „uvrtěným“
a dobré bylo zapíjet
to podmáslím, které
zůstalo v máselnici
po stloukání másla.
Už tehdy v bio-kvalitě. Kam se vše podělo? Technický i
technologický vývoj
vše usnadnil, ale také
mnohé zaplašil a
změnil…
V čase sklízení brambor dozrávaly švestky, a to bylo pochutnání taková buchta či koláč se švestkami a zapitý doušky bílé kávy uvařené z melty a cikorky s mlékem.
Obyčejné „bílé kafe“ s chutí vypité v přírodě, někde na
mezi, uprostřed polí nebo někde u lesa.
Tím už jsme se přehoupli do podzimu a tom někdy
příště…
Přejme si, aby se už nemusely řešit mimořádné situace,
aby zdraví a štěstí se rozhostilo do našich domovů i po naší
celé podbrdské krajině.
Pro Bohutínský zpravodaj č. 2 roku 2020
zpracovala Olga Říhová.

integrace veřejné dopravy rožmitálska
V neděli 13. prosince 2020 dochází na Rožmitálsku
k integraci veřejné dopravy – bude začleněna do systému
Pražské integrované dopravy – PID. Tato situace
se dotkne také Bohutína.
Páteřní bude linka 521 Příbram – Rožmitál
pod Třemšínem – Věšín, přičemž v Příbrami bude
navazovat na stávající linky 393 a 395 do/z Prahy
a v Rožmitálu pod Třemšínem na linku IDP 423 do/z
Plzně. Linka bude jezdit v intervalu ve špičkách cca 20-30
minut a v dopoledních hodinách cca 60 minut. Část spojů
bude přímých do/z Prahy, tedy bez nutnosti přestupu

v Příbrami. V ostatních případech je spojení s Prahou zajištěno přestupem v zastávce Příbram, sídl. II. poliklinika.
Zároveň je sjednocena v Příbrami trasa a zastávky spojů
(ve směru z Rožmitálu p. Třemš. ulicemi K. Pobudy
a Kladenská, ve směru do Rožmitálu p. Třemš.
ulicí Kladenská a přes zastávku Březové Hory, rozc. Zdaboř). U vybraných linek je zachováno přímé spojení do zastávek Příbram, prům. zóna a Příbram, Jiráskovy sady.
Další změnou je skutečnost, že autobus 521 vyjíždí z autobusového nádraží a také zde končí; pouze spoje, které
pokračují do/z Prahy jedou přes zastávku Jiráskovy sady.
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klinika a zde budou „přečíslovány“ na 393, resp. 395 a pod
tímto číslem pojedou do Prahy. Ve směru z Prahy dojde u
přímých linek do Rožmitálu p.Třemš. k přečíslování linky
již v zastávce Příbram, Jiráskovy sady a spoj pojede do
Rožmitálu p. Třemš. pod číslem 521.
Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID. Je
možné využít přestupních jízdenek i časových kuponů, a
to v papírové i elektronické podobě. Zůstává možnost nákupu jednorázového jízdného v hotovosti u řidiče, nově
platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID
Lítačka.
Je možné uplatnit rovněž slevy pro děti, seniory a držitele průkazů ZTP a ZTP/P – doporučujeme ptát se u řidiče,
neboť informace v kanceláři na autobusovém nádraží (v
době přípravy Bohutínské zpravodaje) jsou nejednoznačné, a tudíž je zde raději nebudeme zveřejňovat, abychom nikoho nemátli.
Připomínky lze směřovat organizaci IDSK – podnety@idsk.cz, která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje. Informace je možné hledat také na
www.pid.cz .
Jezdí větší počet spojů Rožmitál pod Třemš. – Plzeň a
zpět. Informace najdete na www.idos.cz .
PhDr. Eva Kubíková

Zaveden bude nový spoj v 19:45 hodin z Rožmitálu p.
Třemš. do Příbrami, který zajistí přípoj na poslední spoj
IDP 423 z Plzně.
Linka 509 je v provozu pouze v pracovní dny a u některých spojů zajíždí do obce Láz.
Linka 521 má jiný jízdní řád v pracovní dny a jiný v sobotu, neděli a státem uznané svátky.
Pro snadnější orientaci uvádíme jízdní řády pro pracovní dny i soboty a neděle a státem uznané svátky pro
linky 509 a 521, které se nás dotýkají. Věnujte pozornost
nejen časům, ale také zastávkám na trase, protože dochází
k některým změnám.
Změny v autobusových linkách:
Číslo trasa
nahrazeno
linky linky:
linkou pid
d 30 trhové dušniky – příbram – bohutín
509
d 31 příbram – rožmitál p.třemš.-věšín – kasejovice
521
d 33 příbram – narysov – bohutín – láz
509
d 32 rožmitál p.třemš. – Hvožďany
522

linky do prahy zůstávají – linka 393 a linka 395.
Linky jedoucí z Rožmitálu p. Třemš. přímo do Prahy pojedou pod číslem 521 do zastávky Příbram, sídl. II. poli-

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
hlavní účetní - Marie Šedivá
- masasediva@seznam.cz

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

obecní knihovna - PhDr. Eva Kubíková
- knihovnabohutin@seznam.cz
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rozpis přistavenýcH kontejnerů
JarO 2021
Od pondělí do středy 12. - 14. dubna
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školy
Tisová - náves u vývěsky
.............................................................................................................

Od čtrtka do neděle 15. – 18. dubna
Chaloupecká louka - na struhách
V roce 2021 bude sezónní přistavení
velkoobjemových kontejnérů na biologicky
rozložitelný odpad - bioodpad z domácností,
odpad ze zeleně, z údržby parků,
sadů a zahrad občanů.

Havírna - pod bývalým obecním úřadem u garáží
Havírna - křižovatka k sokolovně
.............................................................................................................

Od pondělí do středy 19. – 21. dubna
Bohutín – u achačů (popřípadě u požární nádrže)

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

Bohutín - u bytovek
Bohutín – u hasičské zbrojnice
.............................................................................................................

Zároveň žádáme občany, aby do kontejnerů
nEVHaZOVaLi nEBEZPEČný ODPaD
– pneumatiky, televize a jiné elektrospotřebiče.
.............................................................................................................

Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat
po vzájemné dohodě: P. Turek – tel.: 725 022 736,
p. Řezníček: 775 607 100, p. Mezera: 739 434 813.

nezapomeňte! nezapomeňte! nezapomeňte!
prodej známek na svoz tko
bude zaHájen 1. února 2020:

v obecní kniHovně v boHutíně:

- budova oú, vysoká pec č.p. 140

- obnovit registraci na rok 2021
nebo se nově zaregistrovat

- koloniál u Heřmanů - bohutín.
do 28. února 2021 bude vývoz popelnic na
známky zakoupené v roce 2020.

- uhradit registrační poplatek.

na FinanČním úřadě

na obecním úřadě v boHutíně:

v příbrami:

- uhradit poplatky
za odvoz komunálního odpadu na rok 2021

- uhradit daně z příjmu
a daně z nemovitostí.

- uhradit poplatky za pronájem hrobů.
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svoz tko 2021
druH svozu

pozn.:* 1x týdně v zimě,
1 x 14 dní v létě ** pouze v obcích,
kde neprobíhá v letním období
týdenní svoz.

popelnice 110 l

Celoroční

2230,- kč

Sezónní

2000,- kč

1 x za 14 dní

1570,- kč

Měsíční

760,- kč

Letní

560,- kč

zimní období:
1. 1. 2021 – 30. 4. 2021
1. 10. 2021 – 31. 12. 2021
letní období:
1. 5. 2021 – 30. 9. 2021

85,- kč

Kupóny (jako doplněk)

Změny ve vývozech komunálního odpadu
31. 12. 2020 přestane v bohutíně vyvážet odpady (popelnice)
ﬁrma dokas. ta požádala o ukončení na vlastní žádost,
neboť rozsah této ﬁrmy přesahoval její možnosti.
od 1. 1. 2021 bude v bohutíně odpady vyvážet ﬁrma rumpold,
která zvítězila ve výběrovém řízení.
těm, kteří mají známky z roku 2020,
bude rumpold vyvážet odpady až do února 2021 tak,
jako tomu bylo v předchozích letech.
vzhledem k tomu, že se v bohutíně objevují noví občané
a ti ještě nemají známky zakoupené,
tudíž by jim od nového roku nebyly popelnice vyváženy,
si mohou již od 4. 1. 2021 zakoupit známky buď
na obecním úřadě v bohutíně,
nebo v koloniálu u paní Heřmanové.
nadále bude vývozním dnem čtvrtek.

kniHovna
Knihovna v roce 2020
Na začátku roku 2020 nic nenaznačovalo, že by měl být
tento rok jiný než ty předešlé. Čtenáři přicházeli do knihovny, platili symbolické registrační poplatky ve výši 20
nebo 30 korun na celý rok, půjčovali si knihy, setkávali se,
vyprávěli si, vzpomínali. Prostě žili život, na jaký byli
v knihovně i jinde zvyklí a jaký právě žít chtěli. Ale jak
zpívá Miro Žbirka ve své písni Možno sa ti zdá:
„……….život nebeží tak, ako práve chceme………“ - brzy
tomu mělo být jinak nejen v knihovně, jen jsme to ještě
nevěděli.
V této době se začal světem velmi rychle šířit zrádný a
vysoce nakažlivý koronavirus, který způsobuje nemoc
covid-19. WHO vyhlásila pandemii této nemoci a jednot-

livé státy začaly přijímat přísná opatření proti jejímu šíření. Také v ČR byla v březnu zavedena tvrdá plošná opatření a kromě jiného byly vládním nařízením zavřeny na
dlouhou dobu také knihovny. Když bylo povoleno jejich
otevření, zůstala ta naše stejně jako řada jiných malých
knihoven ještě uzavřena, neboť nebylo možné splnit velmi
tvrdé podmínky pro vracení i půjčování knih. Jakmile byla
opatření zmírněna a byli jsme schopni zajistit jejich
splnění tak, aby bylo minimalizováno možné ohrožení,
knihovna se otevřela svým čtenářům, i když nejprve se
knihy jen půjčovaly a nevracely. Zůstaly roušky, desinfekce rukou, rozestupy, omezení počtu současně přítomných osob v knihovně, bezkontaktní vracení knih, nebylo
možné studovat kroniky…
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Bohužel v září se začalo ukazovat, že pandemie nabírá znovu sílu a my všichni začali
společně čelit druhé vlně. Od poloviny října
jsou knihovny opět uzavřeny. Dnes, tj. 16.
11. 2020, není známo, kdy bude dovoleno
je otevřít, za jakých podmínek a zda budeme schopni podmínky splnit.

domů stejně jako písemné poděkování.
A vy můžete dárek vidět na fotograﬁi.
V BZ naleznete také několik receptů –
konec konců uvařit je můžete kdykoli.

Život v knihovně se však nezastavil ani
v době jejího uzavření. Všechny knihy byly
zrevidovány a vyčištěny, řada z nich přebalena, některé vyřazeny. Díky ﬁnančním prostředkům z rozpočtu obce (Děkujeme!) jsem
prostřednictvím e-shopů (i knihkupectví
jsou zavřená) nakoupila a připravila pro čtenáře řadu krásných nových knih, které jen
čekají, až je někdo otevře a začte se do jejich
příběhů. Ve středu 11. 11. 2020 měly přijet
pracovnice Knihovny Jana Drdy v Příbrami a přivézt 100
nových knížek z výměnného fondu. Ovšem také KJD je
zavřená, a tak náhradní termín je 2. 12. 2020 a já jen
pevně doufám, že to tentokrát vyjde. Bohužel ani na jaře
se výpůjčku z výměnného fondu nepodařilo uskutečnit.
V minulém čísle BZ byl vyhlášen obecní knihovnou a
obecním úřadem 4. ročník „Soutěže – nesoutěže aneb
najdi recept“. A přestože jsme původně měli připravené
jiné téma, zvolili jsme téma více než aktuální - recepty
z karantény. Se svou kůží na trh šlo sedm statečných žen
a my jejich recepty opět shromáždili do Bohutínské minikuchařky (k nahlédnutí je v knihovně). Bohužel vždy
velmi hezké závěrečné setkání a popovídání v knihovně
za účasti představitelů obce se uskutečnit vzhledem k epidemiologické situaci nemohlo. O dárek za účast v „lítém
klání“ však kuchařky ošizeny nebyly - byl jim doručen

A jak nyní vypadá knihovna? Je uklizená a připravená na své čtenáře. Knižní
fond má bohatší, knihy má v policích vyrovnané jako vojáky na přehlídce, čeká
na nové knihy z výměnného fondu, ale
vypadá smutně a je v ní smutno. Schází
tu ti, pro něž je určena – čtenáři. Schází
tu jejich hovor, smích, doporučení či dohady, co za to stojí si přečíst a co raději
přeskočit, protože i to se stává - každá
kniha má prostě svého čtenáře. A tak
nevím, pro koho je současná situace
těžší - pro čtenáře, pro knihovnici… Děkuji všem čtenářům, že na svoji knihovnu nezanevřeli, přišli a vzorně povinná opatření dodržovali, i když to nebylo
vůbec jednoduché.
Vážení čtenáři a vážení Bohutíňáci, dovolte mi, abych
vám popřála klidné Vánoce prožité s těmi, s nimiž je prožít chcete (i když to asi bude letos trochu jinak, možná
v on-line prostoru, kdo ví). Úplně nejvíc vám všem přeji
pevné zdraví, pohodu, radostné chvíle a úsměv na tváři ve
všech zbývajících dnech roku 2020 a ve všech 365 dnech
roku 2021. A moc se těším, že se budeme v knihovně potkávat zase pravidelně a hlavně častěji, než tomu bylo
letos.
PhDr. Eva Kubíková

kniHovna

Jak již bylo zmiňováno v textu o knihovně,
naše „Soutěž - nesoutěž aneb najdi recept“ se uskutečnila i letos.
Bohužel nelze otisknout všechny recepty z Bohutínské minikuchařky 2020,
a tak přinášíme alespoň malou ukázku a přejeme dobrou chuť! Kdo bude chtít znát recepty všechny,
ať přijde do knihovny. recepty uvádíme i s případným komentářem autorek.

SOuTěŽ – nESOuTěŽ aneb naJDěTE rECEPT 2020
rECEPTY Z KaranTÉnY
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Tyto vdolečky jsme pekli ve škole při vaření s paní učitelkou Dubskou před půl stoletím a i letos nejen vnoučatům
chutnaly.
Tvarohové vdolečky
250g měkkého tvarohu, 250g polohrubé mouky, 3 vejce,
1 kypřící prášek, špetička soli a 1 vanilkový cukr.
Mimo vanilkového cukru, vše smícháme dohromady.
Uděláme malé vdolečky 3 – 4 mm silné a smažíme je na
oleji. Hned horké je posypeme vanilkovým cukrem, smíchaným s moučkovým cukrem.
Dobrou chuť přeje Blanka Krýdlová.
Celerové tousty
Celer, sýr cihla, vejce, sůl, česnek, olej. Veka nebo chléb.

na banánový chlebíček, který jsme si všichni velmi rychle
oblíbili.
Těsto: 150 g hladké mouky, 100 g polohrubé mouky,
150 g cukru, 1 lžička sody, 1 lžička prášku do pečiva,
špetka vanilkového prášku, špetka soli, ½ lžičky skořice,
100 g změklého másla, 4 rozmačkané banány, 2 vejce,
50 ml bílého jogurtu – řecký typ, 100 g čokolády,
100 g nahrubo nasekaných lískových nebo vlašských
oříšků (není nutné).
Příprava:
V jedné misce smíchejte suché suroviny – obě mouky, cukr,
sodu, prášek do pečiva, vanilku, sůl a skořici. V další misce
smíchejte sypké suroviny – máslo, banány, vejce a bílý
jogurt.
Obě směsi smíchejte dohromady a nakonec přidejte
nahrubo nasekanou čokoládu a oříšky.

Celer a sýr jemně nastrouháme. Spojíme vejci a ochutíme.
Směs dáme na opečenou veku nebo topinku a osmažíme
na oleji. Obracečkou vyndáváme z pánve opatrně. Ozdobíme podle fantazie (pažitka, rajče, okurka).

Formu vyložte pečicím papírem a rovnoměrně v ní uhlaďte
těsto. Pečte asi 45-60 minut v troubě vyhřáté
na 180 stupňů.

Dobrou chuť přeje Jaroslava Drmlová.

Dobrou chuť přeje Michaela Vlčková.

Housky
400 g hladké mouky, 150 g grahamové mouky,
200 g žitné mouky, 250 g špaldové mouky,
5 lžic oleje, 1 lžíce soli, 40 g kvasnic. Voda podle potřeby.
1 žloutek (nemusí být)
Postup: Do mísy dáme všechny druhy mouky. Přidáme sůl,
kvasnice, 5 lžic oleje, 1 žloutek a zamísíme vodou podle
hustoty. Necháme kynout. Poté tvarujeme housky.
Dobrou chuť přeje Marcela Tomšíčková.
Banánový chlebíček
Snad jako u každého doma se najdou nějaké potraviny,
které byste rádi zpracovali, ale nevíte jak, přesně nad tím
jsem přemýšlela já. Nějak se nám doma nahromadily
banány a co s nimi. Objevila jsem tento úžasný recept
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křížovka

Citát Victor Hugo: Muž chce být první láskou ženy, žena … . tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

spoleČenská rubrika
naši jubilanti - i. pololetí 2021
leden
Grosmanová Anežka
Hlaváčková Dagmar
Kolář Karel
Nusl Blažej
Mrkáček Pavel
Petýrková Helena
Prudká Ludmila

Bohutín
Tisová
Tisová
Bohutín
Vysoká Pec
Tisová
Bohutín

únor
Landauer Ervín
Šedivá Jarmila
Pecháček Miroslav
Teska Josef
Holeček Jiří
Budařová Iva
Průšová Anna
Pantoﬂíček Jiří
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Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Tisová
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
Vysoká Pec

Němečková Jiřina
Formánek Josef
Fukanová Zdeňka
Stehlíková Eva

Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

březen
Kubík Jaroslav
Svoboda Tomáš
Štěpánek Josef
Kiršnerová Marie
Cisárová Jarmila
Kubíková Eliška
Bělka Pavel
Divišová Gabriela
Šedivý Vlastimil
Mencová Marie
Budař Karel
Dubský Rudolf

Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
Havírna
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
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Vokálek Jiří
Němeček Jaroslav
Šefrnová Marie
Žlutický Jaroslav
Aksamitová Jiřina
Vávrová Věra
Podzimková Hana
Sedláčková Vlasta
Kovářová Jindřiška

Vysoká Pec
Bohutín
Tisová
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Tisová
Vysoká Pec
Tisová

duben
Beranová Marie
Pﬂégerová Jaroslava
Kropáčková Elena
Menc Vladimír
Kubíková Blažena
Benda Josef
Hrdina František

Havírna
Havírna
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Tisová
Bohutín

Pekárová Jiřina
Jeníčková Hana
Melicharová Ludmila
Oktábec Zdeněk
Kavková Jaroslava
Zikánová Jaroslava
Nusl Jaroslav

Bohutín
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Tisová
Vysoká Pec
Bohutín

květen
Piklová Monika
Krčilová Zdeňka
Lžičařová Dita
Kubíková Milena
Bělková Hana
Puchernová Anna
Říha Josef
Vávra Josef
Horáková Marie
Matoušková Pavla
Milcová Anna

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

Červen
Humlová Marie
Mrkáčková Zdenka
Vaňková Květuše
Oktábcová Věra
Šimůnková Jana
Mádle Václav
Turek Ladislav
Kiršner Václav
Reichenauer Armin
Limpouchová Jana
Dupák Jaroslav
Štrofová Dagmar
Pokorný Miroslav
Kubík Prokop

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

Setkání seniorů
Jarní setkání jubilantů se uskutečnilo až 15. 8. 2020. Účast byla v porovnání
s předchozími roky nižší. K poslechu jubilantům zahrála paní Dana Jará.
Podzimní setkání se již neuskutečnilo, nicméně všichni, kterých se toto týkalo,
byli obdarováni doma.
Věříme, že se budeme moci sejít v roce 2021, a to ve dvou setkáních, jak jsme byli zvyklí.
Všem jubilantům přejeme především pevné zdraví.
naši jubilanti
v první polovině letošního roku.
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Vítáme nové občánk y

O pustili ná s
Období 10. 7. 2020 - 23. 11. 2020
Jiránek Jakub
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Kohout Miroslav
Krčilová Veronika
Bohutín
Milcová Aloisie
Vysoká Pec
Pavlík Milan
Vysoká Pec
Poláková Květoslava
Vysoká Pec

Období 30. 6. 2020 - 23. 11. 2020
Bendová Rozálie
Dvorský František
Gaľo Eliška
Jirsák Marek
Jirsáková Natálie
Křížová Rozálie
Lesáková Sára
Marek Matyáš
Růžička Martin

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

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

svatby

u kapličky na Řimbabě
vstoupili
do svazku manželského
manželé Dařílkovi
dne 12. 9. 2020.
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Své "anO"
si v areále SK Litavan Bohutín
řekli dne 26. 9. 2020
Zdeněk a Lenka Hlaváčkovi.

Michaela a Jaromír Zelenkovi
si své "anO" řekli
dne 10. 10. 2020 na rusalce.
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diamantová svatba
V srpnu 2020 se konala
na OÚ v Bohutíně první
DiaManTOVÁ SVaTBa.
Manželé
Eva a František Stehlíkovi
z Vysoké Pece
si ve společenské místnosti
Obecního úřadu Bohutín
zopakovali manželský slib
po 60 letech
vzájemného soužití.
Své první anO si řekli
20. srpna 1960.

Do dalších let společného života
jim přejeme především pevné zdraví,
pohodu, dobrou náladu,
mnoho krásných dnů a zážitků
v kruhu všech svých blízkých.
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mateřská škola
Letní prázdniny skončily a s novým začátkem školního
roku se opět otevřely dveře naší mateřské školy. Přibylo
nám 16 malých kamarádů.
Na konci září za námi do mateřské školy přijela mobilní
projekce s výukovým programem moře. Příběh byl promí-

tán ve velké nafukovací kopuli. Děti se seznámily s mořskými živočichy.
V říjnu třída starších dětí navštívila příbramské divadlo
a zhlédla pohádku O Kosích bratrech. Následující den jsme
spolu se všemi dětmi odjeli autobusem na farmu do Milínova u Plzně, kde byl pro nás připravený program s ná-

zvem Farmáři. Děti si vyzkoušely jednoduché pracovní
činnosti – hřebelcování poníka, dojení ,,dřevěné“ krávy
Stračeny, kosení obilí a mlácení obilí cepy. Prohlédly si
různé druhy semen a obilí, hledaly i vajíčka schovaná ve
slámě a jehly v kupkách sena. Děti též viděly ukázku mletí
zrníček obilí na starém mlýnku s mlýnskými kameny. Největším zážitkem pro děti byla jízda na poníkovi a přímý
kontakt s ochočenými kozami, které děti mohly krmit. Na
tomto výletě si děti vysloužily výuční list ,,mladého farmáře“ a z farmy si odnesly spoustu zážitků, na které
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budou rády vzpomínat. V tomto měsíci za námi do školky
přijelo i maňáskové Divadlo Zvoneček s veselou pohádkou
O vodníku Pulečkovi.

Velkým překvapením pro děti v měsíci listopadu bylo vystoupení ochotnického - polního divadla, a to až z daleké
Vysoké Pece, v podání všech paní učitelek z mateřské
školy, které si pro děti připravily pohádku O Červené Karkulce. Představení sklidilo velký úspěch. Děti se smály,
tleskaly a s napjetím sledovaly pohádku až do konce.
S příchodem prosince k nám jako každý rok zavítal Mikuláš s bohatou nadílkou. Ovoce a drobné sladkosti všechny
děti velice potěšily. Po mikulášské nadílce nastaly v mateřské škole v plném proudu přípravy na předvánoční čas.
Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce, plné zdraví a odpočinku.
Zdraví vás celý kolektiv MŠ.
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základní škola
náš první školní den
První školní den byl tradičně zahájen tak, že se celá škola
sešla na školní zahradě, kde paní ředitelka všechny žáky, učitele i rodiče přivítala po prázdninách. Potom začala slav-

kina, na výlety a společně s ní zažijí rok plný objevů a zábavy
v partě kamarádů, 15 kluků a 10 holčiček.
První školní den utekl jako voda. Všichni jsme společně
prožili příjemné dopoledne a moc se těšíme i na další hezké
dny v novém školním roce.
Mgr. Miloslava Sláviková, třídní učitelka 1. třídy

sportovní dopoledne s sk litavan bohutín
Úterý 15. září 2020 si zpestřila 1. a 2. třída ZŠ Bohutín dopoledne sportem. Za krásného počasí babího léta jsme se vydali na hřiště SK Litavan Bohutín, kde byly zejména pro
chlapce připraveny hrátky s fotbalovým míčem. Kluci si mohli
vyzkoušet svou obratnost, přesnost a na závěr si zahráli pod
vedením místního trenéra malý fotbálek.

nostní chvíle našich prvňáčků. Paní ředitelka společně s
panem starostou obce Ladislavem Turkem, paní učitelkou
třídní a paní vychovatelkou rozdali prvňáčkům slavnostní
šerpy, velké kornouty plné sladkostí a všichni jim popřáli
hodně úspěchů v prvním školním roce. Ostatní děti na zahradě potom vytvořily dlouhý „špalír“ a žáci šesté třídy odvedli prvňáčky s velkým potleskem do budovy školy.
Po příchodu do třídy se děti usadily do lavic, na kterých
měly připraveny spoustu nových pomůcek, učebnic a dalších
hezkých dárků. Následovalo krátké uvítání i jejich rodičů. Na
tabuli prvňáčci uviděli nalepené barevné housenky se svými
jmenovkami a jejich prvním školním úkolem bylo najít housenku se svým jménem. Potom čekalo na nové žáky překvapení. Paní učitelka přinesla velikou krabici a vyprávěla příběh,
který se jí stal na zahradě o prázdninách. Děti hádaly, co by
krabice mohla ukrývat. Po jejím otevření byli všichni nadšeni
z krásné housenky Julie, která bude třídním maskotem a
bude pomáhat stonožce Agátě v českém jazyce naučit děti
správně číst a psát. Bude s dětmi jezdit na plávání, do divadla,

Děvčata zatím hrála na vedlejším hřišti vybíjenou, ale později se zvědavě přesunula za spolužáky a i ona si vyzkoušela
své sportovní dovednosti.
Dopoledne rychle uteklo a nikomu se ze hřiště zpátky nechtělo. Děkujeme touto cestou SK Litavan za spolupráci a věříme, že mezi našimi šikovnými žáčky naleznou své budoucí
svěřence, které naučí hrát fotbal. Práce s mládeží je v bohutínském klubu dlouhodobě na vysoké úrovni.
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Mgr. Lenka Malá

adaptační kurz 6. třídy
Jak se již stalo zvykem, i letos se žáci šesté třídy se svojí
novou třídní učitelkou zúčastnili adaptačního kurzu. Program pro ně připravila školní psycholožka ve spolupráci
s třídní učitelkou. Celý kurz byl zaměřen na rozvoj spolupráce, vzájemné poznání i sebepoznání.
Ve středu ráno jsme se sešli před školou a žáci byli rozděleni do skupin a za pomoci šifer museli uhodnout, kam se vydáme. Cílem dne byl vrch Zavírka. Na vrcholu čekal na žáky

poklad. Cestou jsme si povídali a hráli hry. Užili jsme si
spoustu legrace při přeskocích přes potok. Odpoledne jsme
si pro žáky a jejich rodiče připravili piknik na školní zahradě.
Rodiče nám přinesli spoustu dobrot, za to jim moc děkujeme.
V závěru dne si žáci vylosovali domácí úkol – druhý den měli
přijít v modrém nebo červeném oblečení.
Ve čtvrtek jsme se rozdělili na dvě skupiny – skupina červeňáčků a skupina modráčků. Červeňáčci si pro modráčky připravili šipkovanou, kterou je dovedli k hájovně u Slaniny. Zde
jsme společně obědvali a vydali se na zpáteční cestu. Občasný
déšť nám hezkou procházku nezkazil.
V pátek se role obrátily. Tentokrát se vydali modráčci tvořit šipkovanou. Při cestě vymysleli mnoho prima úkolů. Jejich
trasa nás vedla přes lesopark až do Příbrami. Zde jsme společně posvačili, zhoupli se na houpačkách a protáhli na prolézačkách. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na zmrzlině
a vydali se směrem ke škole.

Nejprve měli
žáci krátkou
přednášku, kde
se dozvěděli, co
to je robot, co
to je umělá inteligence nebo
k čemu je dobré
programování.
V
praktické
části si pak
sami vyzkoušeli, jak sestrojit
z
lega
robotickou
ruku a jak ji pomocí tabletu
ovládat nebo
jak programovat počítačovou hru.
Na konci si ověřili získané znalosti při vědomostní soutěži
a na vlastní oči zažili virtuální realitu, kdy jsme společně navštívili světové metropole – New York, Paříž nebo Londýn a
také jsme prozkoumali podmořský svět - nejen v ponorce, ale
i jako potápěči.
Mgr. Hana Szabad

distanční výuka v 1. třídě
Distanční výuka u nás prvňáčků probíhala bez problémů.
Děti byly při on-line výuce rozděleny do tří skupin, takže se
všichni dobře viděli i slyšeli. Občas technika zlobila, ale to
jsme nijak neovlivnili. Učili jsme se společně každý den a střídali vždy český jazyk a matematiku.
V českém jazyce jsme se v Živé abecedě učili nová písmenka pomocí hezkých říkanek a děti potom četli s novými
písmenky slabiky, slova i obrázkové věty. S rodiči pracovali
podle výukového videa, které je k Živé abecedě moc hezky
zpracované. Při matematice jsme počítali v pracovním sešitě

Letošní adaptační kurz byl jiným v tom, že se
konal pouze přes den a na noc žáci odjížděli do svých
domovů. Přesto jsme si ho všichni užili a odnesli si
mnoho zážitků a vzpomínek.
Mgr. Martina Berkovcová,
Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD.

projektový den v technické akademii
v březnici
V pátek 18. 9. 2020 se 7. třída zúčastnila v rámci
projektu EU OP VVV ZŠ Bohutín 063 projektového
dne v Technické akademii v Březnici. Tématem projektového dne byla Robotizace a polytechnika.
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a hodně jsme využívali stírací tabulky. Část každé on-line hodiny jsme také věnovali hrám, ve kterých si děti zábavnou
formou opakovaly a procvičovaly probrané učivo. Děti si je
moc oblíbily. Prvouku si procvičovaly s rodiči pomocí interaktivní učebnice. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech děti vyrobily spoustu krásných výrobků v podzimním
tvořeníčku, písmenka z modelíny a vlaštovky z papíru. Také
napsaly a nakreslily moc hezké obrázkové věty. Škoda, že nemohu zveřejnit všechny ty krásné práce mých dětiček!
Děti byly v on-line hodinách moc šikovné, usměvavé a
v pohodě. Nesmím zapomenout, že s námi byla každý den při
on-line výuce také naše plyšová housenka Julča – náš třídní
maskot. Děti se s Julčou na začátku i na konci výuky pozdravily a zamávaly si.
Každý den jsem posílala rodičům e-mailem úkoly na další
den. Komunikovali jsme spolu tímto způsobem a dále přes
WhatsApp, kde máme založenou skupinu, také jsme si spolu
telefonovali. Zadané úkoly mi fotili nebo skenovali a posílali
je v příloze e-mailu. Já je hned zpětně hodnotila slovně a
někdy i známkou – jedničkou. Všechny jsem potom vkládala
do Google učebny, kde je všichni mohli vidět. Sem jsem také
rodičům posílala odkazy na různá výuková videa, hry, kvízy
a luštěnky k probíranému učivu.

šitě. Také si spolu všichni rádi chvíli popovídali a viděli se, i
když jen na monitorech počítačů.
Všechny děti a rodiče musím pochválit za výbornou spolupráci v této nelehké době. Měla jsem obavy, jak druháci
zvládnou práci na počítači, ale velmi mile mě překvapili. Na
on-line hodiny se těšili a zvládali je s přehledem.
Přikládám fotograﬁi druhácké rodiny duchů, kterou jsme
si vyrobili při distanční výuce.
Mgr. Lenka Malá, třídní učitelka 2. třídy

distanční výuka ve 3. třídě
Jako ve všech třídách a školách, tak i v naší třídě probíhala
distanční výuka. S žáky jsme se viděli každý den, za což jsem
moc ráda. Pracovali ve dvou skupinkách tak, aby všichni měli
dostatečný prostor pro sebe a svůj rozvoj. Zároveň jsme se
jednou týdně vídali i všichni dohromady, protože všem se
stýskalo po kamarádech, po třídě, po škole…

Rodiče mi též poslali zpětnou vazbu k distanční výuce. Neměli to vůbec lehké, ale všichni se moc snažili a pracovali.
Smekám před jejich domácí výukou, při které významně pomáhali práci učitele v první třídě, to není vůbec lehké. Moc
jim všem za to děkuji!
Mgr. M. Sláviková, třídní učitelka první třídy

distanční výuka ve 2. třídě
Druháci ZŠ Bohutín se při distanční výuce doma pilně
učili. Část učiva zvládli samostatně v rámci asynchronní distanční výuky a část při synchronních on-line hodinách s
třídní učitelkou. Při on-line hodinách byli žáci rozděleny do

Distanční výuku jsem plánovala tak, aby se nám střídaly
různé aktivity a žáci se měli na co těšit. Protože v této nelehké době je potřeba se těšit na „něco“. Kromě učiva jsme se
naučili používat a napsat email, vyhledávat na internetu, pracovat v Google Učebně, prostě celkově jsme zlepšili práci s počítačem a internetem.

dvou skupin, aby se všichni dobře viděli i slyšeli. Každý den
jsme se setkávali nad českým jazykem, matematikou a vždy
v pondělí všichni ukázali spolužákům zápis v zážitkovém se-

Také jsme poprvé zažili on-line Halloween, kdy všichni žáci
měli zajímavou masku. Vyprávěli jsme si o Halloweenu i o Dušičkách, zkoumali rozdílnost a podstatu těchto svátků. Dále
jsme zažili krásnou třídnickou hodinu, kdy všichni žáci postupně představili své domácí mazlíčky a ukázali je celé třídě.
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Závěrem bych ráda řekla, že všichni máme radost, že se
můžeme vrátit do školních lavic.
Mgr. Lada Žáčková, třídní učitelka 3. třídy

distanční výuka ve 4. ročníku
Od 14. října žáci nemohli navštěvovat školu a výuka musela probíhat distančně. Pro žáky, učitele a hlavně rodiče tato
forma vzdělávání není vůbec jednoduchá. Myslím, že jsme se

jsme se scházeli při on-line hodinách každý den ve stejný čas.
Myslím, že to byla určitá výhoda, neboť se nestalo, že by
někdo na společnou on-line hodinu zapomněl a do výuky se
nepřipojil. S připojováním neměl nikdo problémy, jen někdy
někoho potrápil jeho mikrofon nebo kamera.
Každý den jsme se při on-line hodinách zaměřovali především na učivo českého jazyka a matematiky. Pravidelně ve
čtvrtek měli páťáci ještě on-line hodinu angličtiny s paní učitelkou Haškovou. V českém jazyce jsme se učili poměrně
těžké pravopisné učivo, a tak jsem se při on-line hodinách snažila žákům neznámé učivo vysvětlit a zároveň ho společně procvičovat. V matematice jsme se
začali učit počítat se zlomky, zde žáci potřebovali také
moje vysvětlení, k čemuž jsem právě využívala on-line
hodiny.
Při distanční výuce musejí žáci také pracovat samostatně ze svého domova. K zadávání domácích úkolů
jsme využívali kromě pracovních sešitů především
Google Učebnu, kam jsem posílala dětem zajímavé
úkoly na procvičování probíraného učiva a také odkazy na zajímavá výuková videa k učivu přírodovědy
a vlastivědy. Vypracované domácí úkoly mi žáci posílali do Google Učebny nebo v příloze e- mailu. Každý
úkol jsem hned slovně hodnotila a dávala tak dětem
zpětnou vazbu, za některé úkoly dostávaly velmi
pěkné známky, které jsem jim průběžně zapisovala do
Bakalářů.

s touto situací poprali všichni velmi statečně a snažili jsme
se ze všech sil to zvládnout.
Žáci večer do svých Gmailů dostávali zadání úkolů na další
den. Každé ráno v 7:45 jsme se sešli na on-line hodině. Děti
se na on-line hodiny velmi těšily, protože se mohli alespoň
přes obrazovku vidět s ostatními kamarády. Častokrát byly
na hodině připojeny dříve než já a společně si povídaly a sdělovaly si svoje zážitky. Při on-line hodině jsme se věnovali
především matematice, českému jazyku, ČaSu, povídali si o
přečtených knihách a vysvětlovali si, co měly děti během dne
splnit. Po skončení on-line hodiny děti v Google Učebně nalezly úkoly, které měly během dne vypracovat a poslat mi
zpět. Kromě úkolů děti v Google učebně našly výuková videa,
odkazy na procvičování probírané látky a také si zde mohly
prohlédnout práce svých kamarádů.

Chtěla bych všechny pochválit, protože většina dětí plnila
zadané úkoly okamžitě a zodpovědně mi je včas posílaly.
Přestože se nám dařilo distanční výuku velmi dobře zvládat,

Žáci byli moc šikovní a velmi brzo se naučili samostatně
pracovat na počítači a v Google Učebně. Musím je všechny
moc pochválit, jak se snažili! Velké poděkování posílám rodičům, protože bez jejich pomoci by distanční výuka probíhat
nemohla.
Přikládám fotku prací žáků, které vytvořili při distanční
výuce. Dětem se velmi stýskalo po kamarádech a všichni jsme
se moc těšili do naší třídy.
Mgr. ilona Chvalníková, třídní učitelka 4. třídy

distanční výuka v 5. třídě
V páté třídě probíhala distanční výuka hned od druhého
dne, kdy došlo z důvodu pandemie k uzavření škol. Se žáky
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všichni jsme se těšili, až se společně sejdeme v naší třídě a
popovídáme si spolu osobně a ne přes monitor počítače.
Velkou roli v distanční výuce hráli i rodiče žáků, kteří dětem
především s odesíláním úkolů velmi pomáhali. Chtěla bych
jim tímto za jejich spolupráci poděkovat a popřát jim pevné
zdraví v této nelehké době.
Na závěr přikládám několik pěkných prací, které žáci
v době distanční výuky doma vytvořili.
Mgr. Jitka Mrázová, třídní učitelka 5. třídy

soutěž o nejhezčí podzimní fotograﬁi
Distanční forma výuky vyžaduje od žáků časté sezení u počítače, sešitů a knih. Aby měli žáci 8. a 9. ročníku pádný
důvod a motivaci vyjít do podzimní přírody a pořádně se
kolem sebe rozhlédnout, vyhlásili jsme pro ně soutěž o nejhezčí podzimní fotograﬁi. A jak se jim to podařilo? Podívejte
se na koláž z nejpovedenějších fotek. Vítězem se staly jeřa-

lovali a procvičovali. I my všichni pedagogové jsme se pilně
připravovali na případnou další distanční výuku. Zakoupili
jsme notebooky pro pedagogy, zajistili notebooky pro zapůjčení některým našim žákům, absolvovali sérii školení, promýšleli úpravy rozvrhů, reagovali na další a další nařízení
vlády a MŠMT, byli nuceni řešit nespočet nových složitých
úkolů. Chtěli jsme a chceme být připraveni pro naše žáky co
nejlépe! Rodiče nám dávají do školy to nejdražší, co mají –
své děti - a my jim musíme dát to nejlepší, co máme my.
Děkuji z celého srdce všem svým kolegyním a kolegům,
žákům a hlavně rodičům za jejich pochopení, spolupráci a za
to, jak se s touto situací statečně perou. Rodičům a prarodičům našich žáků děkuji za jejich úsilí, vstřícnost, zájem a zejména za pozitivní zpětnou vazbu, kterou od nich i jejich dětí
dostáváme. Je to pro nás velká pomoc a povzbuzení!
V naší základní škole všichni pevně věříme, že se dveře
škol znovu otevřou pro opravdu všechny žáky a výuka se bude
odehrávat opět prezenčně ve škole. Protože právě vzájemný
kontakt učitelů a žáků tváří v tvář, emoce a možnost přímé
interakce, skupinové kooperativní aktivity, hry, projekty,
kroužky, soutěže a každodenní školní potkávání se se spolužáky dávají školnímu učení sílu a atraktivitu. Vřelý lidský
kontakt, osobní setkávání a zkušenosti ve vzdělávání a osobnostním rozvoji žáků prostě nemohou sebelepší moderní
technologie nahradit.
V roce 2020 jsme v naší škole udělali opět kus práce.
Během prázdnin jsme ve škole zrealizovali celou řadu oprav a
úprav za účelem zlepšení prostředí či zvýšení bezpečnosti
žáků. V rámci úprav interiérů školy byly vymalovány školní
chodby, školní klub, dokončeny byly drobnější úpravy interiérů tříd a jejich vybavení. Rozsáhlou rekonstrukcí včetně
nového vybavení během prázdnin prošla i sborovna a kancelář zástupkyně ředitelky školy.

biny, které vyfotil a poslal Karel Kilián. Pokud vás soutěž zaujala, můžete se těšit na připravovanou soutěž o nejlepší
zimní snímek.
Gratulujeme vítězi!!! A děkujeme všem účastníkům fotograﬁcké soutěže za povedené snímky podzimní přírody.
ing. Marie Traxlerová

vážení čtenáři bohutínského zpravodaje!
Velmi mě těší, že se s vámi můžeme podělit o zprávy z našeho školního života, který je v letošním roce bohužel hodně
ovlivněn pandemií covid-19 a nejrůznějšími restrikcemi s ní
spojenými. I přesto se ale my všichni, pedagogové, žáci i jejich
rodiče, maximálně snažíme o to, aby školní výuka probíhala
co nejlépe a nejúčinněji.

Za možnost mít takto pěkně vybavenou a návštěvníky obdivovanou školu zaslouží velké poděkování náš zřizovatel obec Bohutín v čele s panem starostou Ladislavem Turkem.
Pro práci školy je velice důležitá dobrá spolupráce s partnery
- Školskou radou, SRPŠ a místními spolky. Klíčová je pak pro
nás právě podpora zřizovatele školy – obce Bohutín. Jsme
rádi, že škola patří mezi priority obce a velice si toho vážíme.
Vážení čtenáři Bohutínského zpravodaje, vážení rodiče, vážení spoluobčané, srdečně děkuji všem, kdo podporují naši školu! Přeji vám i našim žákům a
zaměstnancům ZŠ Bohutín klidné prožití nadcházejícího
adventního období a klidné a pohodové vánoční svátky.
Všem dětem přeji, aby se jim pod vánočním stromečkem
splnila jejich přání, rodičům i prarodičům pak, aby měli
kolem sebe své nejbližší, protože to je ten nejkrásnější
dárek. Přeji vám všem co nejvíce lásky, trpělivosti a
především hodně, hodně pevné zdraví! ať vás neopouští
síla, víra a naděje. a těším se na setkání s vámi v novém
roce 2021!

Hned od začátku školního roku jsme v naší škole ani chvíli
nezaháleli. S žáky jsme důkladně opakovali učební látku
z loňského distančního vzdělávání, vše jsme poctivě vysvět-

25

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

sdH vysoká pec
Konec roku se kvapem blíží a my skládáme účet za druhé pololetí tohoto roku.
Náš sbor se na konci měsíce července zúčastnil výpomoci při
organizování zpívající vodní fontány v Bohutíně. Letos byla fontána velice úspěšná, vydařilo se počasí, takže barvy fontány
krásně vynikly, což ocenila velká účast diváků.
Kvůli koronavirovému opatření, které nás v druhé polovině
roku opět dostihlo, jsme se nemohli zúčastnit akcí, které vždy
jako sbor navštěvujeme anebo které pořádáme.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na naše oslavence
posledních měsíců roku 2020. Své kulaté 90. narozeniny oslavila
paní Šebková, paní Týrová 75. narozeniny a paní Pechanová taktéž 75. narozeniny. Jubilantům přejeme do dalších let vše nejlepší a především hodně zdraví.
Další akce jsme v tomto roce kvůli opatření byli nuceni zrušit, přesto je určitě nutné, abychom poděkovali všem sponzorům, kteří se podíleli na pomoci našemu sboru.
Všem občanům Bohutína přejeme krásné prožití vánočních
svátků strávených v kruhu rodiny, hodně zdraví, štěstí a pohody
v roce 2021.
za SDH Vysoká Pec Eva Plívová
Myslíme si, že je také na místě zmínit, že se náš sbor nepodílí jen na hasičských činnostech, ale je aktivní i v jiných oblastech. Každý rok v září se naši dva členové, jmenovitě Hudeček
Václav ml. a Hudeček Vojtěch, kterého tento rok vzhledem k pracovním povinnostem zastoupil p. Hudeček Václav st., účastní
amatérského rally, kde již pátým rokem po sobě obhájili krásné
1. místo ve své skupině. Tímto bychom chtěli také poděkovat
všem sponzorům, kteří se podíleli jak na ﬁnanční, tak materiální
podpoře.
Poslední prázdninovou sobotu jsme v hasičské zbrojnici pořádali posezení s občerstvením a hudbou pro všechny členy a
členky našeho sboru, všichni dorazili s veselou náladou a náležitě si to užili.

sdH boHutín
Stejně jako zasáhla nejrůznější vládní nařízení všechny
možné sporty, podepsala se i na činnosti sborů dobrovolných
hasičů. Neminulo to samozřejmě ani SDH Bohutín.
Soutěže dětí vlastně skončily před rokem. Poslední soutěž,
které se zúčastnily, byla zimní soutěž na HZS Příbram 23. 11.
2019. Již více než měsíc předtím měly „smůlu“, neboť vzhledem k nepříznivému počasí byla odvolána podzimní část, a to
štafety. Od té doby se neudálo vůbec nic. V měsíci září tohoto
roku se po uvolnění začalo trénovat, nicméně to netrvalo

dlouho. Ještě před koncem září se muselo
zrušit soustředění a poté byla odvolána i
podzimní část. Tréninky se zrušily také.
Amatérští sportovci se scházet nemohou…
Uvidíme, jak se situace vyvine na jaře. Doufejme, že se vše
vrátí do „starých kolejí“ a mladí hasiči se opět rozjedou. Mnozí
mají poslední možnost běžet ve svých kategoriích. Přáli bychom jim, aby přece jen měli šanci svůj poslední rok odběhnout.

26

areálu v Rožmitále pod Třemšínem – na Zalánské, kde bylo
nutné mimi jiné ochránit životy zvířat, která jsou v tomto
areále ustájena. Rozhodně to nebyl jednoduchý úkol, ba naopak. Celá „akce“ byla velice vyčerpávající. Vše se nakonec
zvládlo. Dalším požárem byl ten v Orlově, kde hořel rodinný
dům. Škoda na majetku byla vyčíslena na 10.000.000 Kč a
skutečná příčina vzniku není stále objasněna.

U dospělých hasičů tomu není jinak. Některé soutěže byly
zrušeny, nebo přesunuty na neurčito. Na dobu, až to bude
„dobrý“. Ani dospělí se na trénincích nescházejí. Nicméně se
alespoň několikrát sešli na schůzích, či brigádách, kde opravovali hasičskou techniku. Dokonce se jim povedlo uspořádat
společná posezení.
Nejvýznamnější akcí byly pouťové oslavy, které v letošním
roce proběhly poněkud klidněji, než jsme byli zvyklí z předchozích let. Hasiči se ve spolupráci se sbory z Vysoké Pece a
Lázu podíleli na zpívající vodní fontáně, která přilákala
mnoho diváků. Dá se říct, že účast byla jednou z nejsilnějších.
V sobotu se nekonala tradiční pouťová zábava, ale jen takové
malé sousedské posezení u piva. Lidé si mohli zajít posedět
do stanu a popít dobrý mok. Nakonec se ukázalo, že nápad
pustit zde písně alespoň z tabletu přes reprobednu, bylo fajn.
Obsluha měla co dělat, aby některé návštěvníky dostala okolo
druhé ranní domu. Akce se vyvedla nad očekávání všech. Neděle patřila hasičskému miniútoku, kde se utkala dvě družstva stávajících a zřejmě budoucích malých hasičů.
Nejmladším „stříkačům“ byly jen 3 roky.
SDH Bohutín dále pokračovala v požárních dozorech při
zápasech 1. FK Příbram.
Jestli se uskuteční Výroční výborová hromada a ples, se teprve rozhodne.
Mimo tato setkání se hasiči podíleli na záchraně majetku
při mnoha požárech. Dva požáry se udály před a během pouti.
V sobotu o pouti vyjížděli k malému požáru do areálu ZD Bohutín. O několik týdnů později byli hasiči povoláni k jednomu
z největších požárů posledních let, a to do zemědělského

Na závěr děkujeme všem sponzorům, kteří se v průběhu
celého roku podíleli na ﬁnanční či materiální pomoci našemu
sboru.
Vážení čtenáři, přejeme vám, abyste Vánoce prožili
v klidu, v pohodě a se svými nejbližšími. V roce 2021 nelze
přát nic jiného než pevné zdraví a štěstí. Dávejte na sebe
pozor a buďte si vzájemně oporou. ať je ten rok nový
opravdu lepším, než je – byl ten letošní.
za SDH Bohutín Klára Bambasová

sport
Fotbal
sk litavan bohutín, z.s.
Vážení přátelé bohutínského fotbalu,
toto ohlédnutí za uplynulým půlrokem v našem sportovním klubu bychom chtěli začít poněkud neobvykle a to
přáním. Žijeme ve zvláštní době a všichni se více či méně
musíme potýkat s omezeními zaváděnými v souvislosti
s onemocněním COVID-19. Chtěli bychom proto všem po-

přát, pokud možno, co nejrychlejší návr-at do „normálního“ života, i když víme, že slovo normálního je v této
době poněkud speciﬁcké a každý si pod ním představí něco
jiného, tak alespoň života s co nejmenším počtem omezení.
Ale zpět k fotbalu. Veškeré předsezónní dění se neslo
v duchu doznívajících opatření tzv. I. vlny nemoci COVID19, např. veškeré losovací aktivy byly provedeny distančně.
Do sezóny 2020/2021 jsme přihlásili dvě družstva dospělých („A“ + „B“), družstvo dorostu, které jak už je zvykem, bylo opět přihlášeno do krajské I. A třídy. I letos
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pokračuje naše spolupráce s Podlesím a společně jsme přihlásili napříč kategoriemi žáků a přípravek pět mužstev
sdružených.
Začátek fotbalového podzimu se nesl v uvolněnější atmosféře, která byla v průběhu prázdnin snad všudypřítomná. Bohužel ke smůle nás všech nám nevydržela příliš
dlouho. Už v průběhu září začalo docházet k postupnému
zpřísňování, to se samozřejmě dotklo i fotbalu. Nejprve
byla dne 16. 9. vydána obecná pravidla chování při fotbalových utkáních. Následující týden došlo k dalšímu zpřísňování napříč společností a pro nás to znamenalo omezení
počtu diváků. Devátého října došlo k dalšímu zpřísnění
pravidel a následně 12. 10. došlo k dočasnému přerušení
soutěžního ročníku, které mělo trvat 14 dní. O čtrnáct dní
se bohužel nejednalo, protože dne 27. 10. rozhodl Výkonný výbor FAČR o přerušení všech amatérských soutěží
do 31. 12. 2020.

V neúplné podzimní části si naše mužstva vedla následovně. Obě družstva dospělých stihla odehrát osm zápasů.
Mužstvo „A“ s bilancí 3 výhry, 0 remíz, 5 porážek je se ziskem 9 bodů na 11. místě Okresního přeboru. „Béčko“ s vyrovnanou bilancí 4, 0, 4 je ve III. třídě sk. A páté s 13 body.
Dorost v I. A třídě skupiny D zvládl zápasů sedm, bilance
4, 2, 1 mu přisoudila 14 bodů a průběžné třetí místo.
Starší žáci odehráli zápasů šest, přičemž jen jednou prohráli a s 15 body jsou třetí v Okresním přeboru. Mladší
žáci hrající Okresní přebor sk. A odehráli devět zápasů a
jsou s bilancí 2, 0, 7 v průběžném pořadí sedmí. Starší přípravka hraje rovněž Okresní přebor sk. A a po sedmi odehraných zápasech je rovněž sedmá. V kategorii mladších
přípravek jsou přihlášena dvě družstva, obě také hrají
Okresní přebor sk. A, „Áčko“ je s bilancí 3, 0, 2 třetí a
„Béčku“ patří s bilancí 1, 0, 5 místo osmé. Bližší hodnocení neúplného podzimu přenechám na zástupcích jednotlivých mužstev.
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A co bude dál? V současné době čekáme na další vyjádření Výkonného výboru FAČR, potažmo SKFS nebo OFS
k případnému plánu na pokračování amatérských fotbalových soutěží. Nejhorší variantou, která nás pořád může
potkat, ale o které doufáme, že nenastane, je zrušení celého ročníku 2020/2021, respektive jeho ukončení a vyhodnocení na základě odehraných zápasů. Nezbývá nám
než doufat, že tato nejčernější varianta opravdu nenastane a po novém roce se podaří amatérský fotbal opět alespoň v nějakém provizorním módu rozeběhnout.
Co se týká mimo fotbalového dění v našem klubu, tak
ani zde nezahálíme. Mimo standardní práce týkající se
udržování hrací a tréninkové plochy a udržování zelených
ploch navazujících na hrací plochu se nám v posledním období povedlo uzavřít s dodavatelem drenážního sytému
dlouho táhnoucí se reklamaci části jeho plnění. V průběhu
podzimu nás také čekají dvě akce stavebního charakteru.
První je Rekonstrukce (přístavba) sociálního zázemí k budově čp. 176 a druhou potom Stavební úprava šaten (zázemí pro hráče a rozhodčí). Prostředky na ﬁnancování
Rekonstrukce (přístavba) sociální zázemí k budově čp. 176
budou v plné výši získány ze soukromých zdrojů. Stavební
úpravy šaten budou částečně ﬁnancovány z rozpočtu obce
Bohutín, které nám na tento záměr poskytla dotaci ve výši
150.000,- Kč, za kterou patří zastupitelům obce velké poděkování. Doﬁnancování poté provedeme z vlastních

zdrojů. Obě tyto akce bychom rádi dokončili do konce letošního roku.
Rádi bychom Vás s připravovanými úpravami alespoň
krátce seznámili:
rekonstrukce sociálního zázemí je navržena jako
přízemní přístavba o maximálním půdorysu 6,2 x 11,05
m (celková zastavěná plocha činí 64,035 m2), maximální
výška ploché střechy + 3,15 m. Přístavba má nosnou zděnou konstrukci, obvodové nosné zdivo bude vyzděné z pórobetonových tvárnic. Zdivo bude ukončeno ztužujícím
železobetonovým věncem. Přístavba bude zastřešená plochou střechou s foliovou krytinou, nosná konstrukce střechy bude dřevěná. Plochá střecha bude navazovat na
zastřešení stávající budovy, které bude pro potřeby napojení částečně zkráceno. Vnější povrchové úpravy budou
provedeny tenkovrstvou silikátovou omítkou, sokl bude
opatřený Marmolitem. Výplně otvorů budou tvořeny okny
a vnějšími dveřmi s plastovými rámy, okna budou zasklena izolačními trojskly. Vnitřní příčky budou zděné
z pórobetonových tvárnic. Vnitřní povrchové úpravy stěn
budou tvořeny kombinací keramických obkladů a omítek,
povrchové úpravy podlah keramickou dlažbou. Dispoziční
řešení přístavby: 2x chodba, 1x WC muži, 1x WC ženy, 1x
úklidová komora, 1x suchý sklad, 1x chladírna. V rámci
stávajícího zázemí dále dojde k několika dispozičním úpravám. Bar bude přesunut ze stávajícího místa v „historické“
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části budovy do části přistavované v roce 2001 (dále jen
„původní přístavba“) a na jeho místě vznikne místnost výdeje a mytí nádobí. Stávající šatna zaměstnanců bude rovněž přesunuta z „historické“ části budovy do původní
přístavby a na jejím místě vznikne sklad zeleniny.
Provedením všech výše popsaných úprav si slibujeme
další pozvednutí celkové funkčnosti areálu a v neposlední
řadě zlepšení poskytovaných služeb pro širokou skupinu
návštěvníků. Zároveň považujeme za důležité doplnit, že
ani po dokončení přístavby není uvažováno se změnou
rozsahu poskytovaných služeb, tedy že není uvažováno
s vařením na denní bázi.
Stavební úprava šaten je zaměřena na vybudování samostatného zázemí, včetně sociálního vybavení pro hráče
(domácí / hostující) a rozhodčí. V rámci návrhu je počítáno s vymístěním stávajících šaten hostů a rozhodčích, v
současné době umístěných v „historické“ části kabin do
nově vybudovaných kabin v části původní garáže. Po vymístění šaten hostů a rozhodčích a provedení drobných
stavebních úprav, v rámci kterých dojde k vybourání dvou
nenosných příček a zazdění dvou dveřních otvorů,
vznikne nová „hlavní“ šatna a dojde ke zvětšení stávajícího skladu. Zázemí pro rozhodčí bude vybudováno
v první šatně vzniklé z původní garáže. V rámci této šatny
bude realizována jedna příčka, která rozdělí stávající prostor na dvě části (šatnu a sociální zázemí). V sociální části
dále dojde k úpravě povrchů a osazení zařizovacích předmětů. Do druhé šatny vzniklé z původní garáže bude přesunuto zázemí pro hostující mužstvo. Prostor stávající
garáže bude cca o 2bm zmenšen a v této části bude vybudováno nové sociální zázemí, jehož součástí budou sprchy,
chodba s umyvadlem a samostatné WC. V rámci stávající
šatny dojde pouze k vybourání dveřního otvoru, čímž
dojde k propojení šatny a sociálního zázemí.
Každoroční náplní posledního čtvrtletí je rovněž administrativa, týkající se dotací ze státního rozpočtu. Letošní
rok nebude výjimkou, prozatím jsme již absolvovali podání žádosti na rok 2021 a ještě nás čeká příprava vyúčtování získaných dotací pro rok letošní.
Závěrem bychom chtěli všem popřát, pokud možno,
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně
hodně zdraví.
za Výkonný výbor SK LiTaVan Bohutín, z.s.
Jan Bittner

soutěže dva týmy v každé kategorii, zatím se nám to daří
jen v mladší přípravce.
Mimo nejmladší přípravky všechny týmy začaly s tréninkem v srpnu.
Nejstarší kategorii starších žáků /2006-2007/se podařilo dobře doplnit kluky končícími v mladší kategorii, tým
šlapal. Vytvořila se dobrá parta, trénovalo se třikrát v
týdnu a účast byla vždy dostatečná. Díky tomu se kluci
stále zlepšovali, bavili se fotbalem a zaslouženě se objevovali na nejvyšších příčkách tabulky.
O kategorii níže jsme již na začátku věděli, že si budeme
muset vystačit převážně s mladším ročníkem, protože
starší ročník 2008 má jen čtyři hráče. Zajímavostí je zastoupení čtyř velmi šikovných děvčat, která doplňují ostatní kluky z ročníku 2009. V těch několika odehraných

mládežnické týmy (žáci / přípravky)
Máme za sebou podzimní část zvláštní sezóny. Je
strašně smutné, že po jarní sezóně byla přerušena i ta podzimní. Nadále pokračujeme ve spolupráci s týmem Podlesí, kdy žáci a přípravky hrají jako sdružené týmy.
Tréninky a zápasy probíhají v areálech v Bohutíně a Podlesí.
Podařilo se nám stabilizovat počty hráčů v nejstarších kategoriích, přáním a vlastně i cílem je přihlásit do
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Na závěr patří velký dík trenérům za jejich přínos, rodičům, bez nichž by to nešlo, a oddílům za podporu.
za mládežnické týmy Bohumil Šípek

Fotbal - dorost

zápasech získávali zkušenosti, které se jim budou hodit v
jarních zápasech.
Též kategorie přípravek odehrála několik zápasů se zajímavými výkony. V těchto kategoriích se kluci a děvčata
seznamují se základy a pravidly hry. Důraz je kladen na
správnou techniku ovládání míče, přihrávky a střelbu. V
týmech je celkem dost hráčů, což je potěšující, je zde však
velký rozdíl v dovednostech. Budoucí výzvou pro trenéry
je tyto rozdíly srovnat.
Pak tu máme naše benjamínky, děti do 6 let, je to krásný
pohled nestranného pozorovatele vidět, jak se 25 prcků
honí za mičudou. Zde se kluci a holky seznamuji s míčem
zábavnou formou. Náplň tréninků osahuje různé hry a
cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost.

Je celkem jasné, co je asi hlavním tématem a momentálně největším problémem takřka ve všech sportech.
Během léta, kdy jsme na jaře neodehráli ani jeden soutěžní
zápas, jsme dávali dohromady hráčskou sestavu a také to,
kdo a jak v zázemí bude fungovat. Při sestavování mužstva jsme se dostali do nezvyklé situace. Jelikož předchozí
roky dobře fungovala výchova v mladších kategoriích a ze
dvouletých cyklů se v dorostu stává čtyřletý, vzniká
„potíž“ ve velkém počtu zájemců hrát kopanou za Bohutín. Ačkoliv pár jedinců ztratilo zájem, tak se našli i navrátilci a momentálně můžeme postavit hned dvě
družstva ročníku 2002-2005. S tím souvisí problém nasazování do zápasů. Ačkoliv můžeme střídat až 5 hráčů, tak
se stává, že bohužel ne všichni se na zápas dostanou. Takovéto starosti nám závidí nejenom na okrese, ale i v kraji.
Účast až 20 dorostenců na tréninku je v našich poměrech
taktéž neobvyklá.
Z mého pohledu je velmi důležitá i celková parta
v týmu. Důkazem je například cestování na zápasy, kde je
někdy hodně veselo. Je také velmi potěšující, že soupeři
z okolí Prahy přijedou do Bohutína a mají jen slova chvály
k našemu areálu. Pro nás je dobrou známkou to, když
navíc odjíždějí s prohrou.
A co výsledky? Celkem ucházející. Až na jeden úplně
nepovedený zápas v Jesenici jsme odehráli velmi dobré zápasy. Do přerušení soutěže jsme odehráli 7 zápasů se ziskem 14 bodů (4 výhry / 2 remízy / 1 prohra), se skóre
23:15 jsme na 3. místě v průběžné tabulce.
Do konce roku je soutěž přerušena a jarní část je naplánovaná od 13. 2. Jakmile to bude možné, začneme ihned
trénovat na umělce, abychom se dostali do dobré formy.
Věřím, že kluci vydrží tuto realitu dneška a plně se opět
zapojí do procesu. Nám všem fotbal chybí a doufáme, že se
opět brzo rozběhnou soutěže v plném proudu a bez omezení. Vydržme a věřme v lepší časy.
Závěrem klasické heslo:
Fotbalu zdar a Litavanu zvláště!
za dorost Jan novotný

sk litavan boHutín, z.s. děkuje za podporu:
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tenis
Všichni momentálně prožíváme tíživé období a tato
doba silně zasáhla i do života tenisového klubu. V jarním
období jsme museli uzavřít tenisovou halu a tělocvičnu a
bohužel stejná situace se opakuje opět v těchto dnech. Tenisový klub využil této nucené pauzy k mnohým změnám.
Na jaře byl spuštěn nový rezervační systém, klub začal ak-

ceptovat MULTISPORT karty, které mohou návštěvníci
použít k úhradě za tenisové kurty. Proběhla úprava okolí
tenisových kurtů. V současné době se provádí výmalba tělocvičny.
Tenisovému klubu se podařilo udržet poměrně velkou základnu dětí, která se dále rozšiřuje. V měsíci červenci se
podařilo uskutečnit tenisové školičky a ve spolupráci s RC SPV letní
tábor pro děti z Bohutína. O obě akce
by velký zájem, což nás všechny
opravdu potěšilo. Zřejmě se děti po
nuceném sezení doma chtěly pořádně proběhnout a „protáhnout si
kosti“. Snažíme se pracovat i na podpoře rekreačního tenisu.
Děkujeme touto cestou všem příznivcům tenisového klubu za podporu a zvláště pak obci Bohutín.
za TK Bohutín Jiří Tureček
Výbor TK Bohutín
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cyklo
Vzhledem k situaci byly veškeré cyklistické závody zrušeny. Přinášíme tedy jen ukázku z několika málo cyklo
výletů bohutínských cyklistů.

vČelařské sdružení
Včelařovo vyprávění – pana Punčocháře z Lázu
Jaký vztah máte k včelám?
Včely považuji za nejužitečnější hmyz. Až 80% evropských
rostlin je na opylování hmyzem závislých. Odhaduje se, že
za jeden den dokáže jedno včelstvo opylit až dva miliony
květů. Pokud by tyto rostliny, keře a stromy včely a čmeláci neopylovali, nevzniklo by semeno ani nová rostlina a
zmizelo by mnoho druhů plodin. Viděl jsem v televizi
pokus o ruční opylování ovocných stromů, který však
skončil neúspěšně.
Medy rozdělujeme na květové a medovicové. Co je
vlastně medovice?
Medovici tvoří hmyz – mšice, červci a mery. Jako hlavní
producent medovice jsou desítky druhů mšic. Vývojový
cyklus těchto producentů je rozdělen na 8 generací. Po-

slední generace na konci léta je tzv. mateřská. Samičky 8.
generace rodí samečky a samičky, kteří se vzájemně páří.
Samičky poté kladou vajíčka, která přezimují, a tím je vývojový cyklus uzavřen. A tady nastává problém s letošním
medem. Tyto poslední generace vlivem nadměrného
sucha neměly možnost přežít, protože stromy neměly dostatek mízy.
Mnoho lidí myslí, že jsou medovice výkaly, je to
pravda?
Cukerný roztok – medovice nejsou výkaly mšic, ale jen
přeﬁltrovaná rostlinná šťáva ze sítkovic. Ta je rovněž základem nektaru ostatních rostlin. Nektar a medovice mají
tedy stejnou podstatu.
Z čeho se medovice skládá?
Je tvořena hlavně fruktózou (ovocný cukr), méně glukózou (hroznový cukr) a sacharózou. Jsou v ní také minerální látky, barviva a aromatické prvky, které mají vliv na
barvu a vůni medovicového medu. Tento med je oblíben
také proto, že dlouhodobě nekrystalizuje.
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Včelaři nemají rádi medovici ojíněnou, proč?
Produkuje totiž známý melecitózní (betonový) med, který
rychle krystalizuje již v plástech. Z medu se tak stane
opravdu jen beton.
Jak na tom byl v tomto roce květový med?
V letošním roce bylo i toho méně. Především vlivem nepříznivého počasí. Včelám vadí chladno a déšť. Vylétávají,
když je alespoň 10 °C. Dobré výsledky měli včelaři, kteří měli
v doletu včel (cca 3km) kvetoucí řepku. Med z této rostliny
má vysoký obsah glukózy, proto velmi rychle krystalizuje. Někteří tento med pasterují a tím v něm vytváří pouze jemné
krystalky, med se pak snadno roztírá a neteče.
Lipový med
I tohoto medu bylo málo, hlavně proto, že nebyla na listech lip mšice lipová, která produkuje medovici v období
květu lip.
Co všechno ohrožuje život včel?
Včely v současné době ohrožuje nejvíc varoáza. Dále
mor včelího plodu, který se vyskytl na Dobříšsku a Benešovsku. Nejvíce moru je v současné době na Moravě. U
moru je nejhorší to, že se musí likvidovat spálením nejen
včely, ale i úly a veškeré nářadí, které bylo použito. Zárodky moru přežívají i 40 let a bohužel se mor nijak léčit
nedá.Dále včely ohrožují roztoči. Ti žijí nejen na plodu, ale
i na včelách a sají jim hemolymfu. U včel dlouhověkých vysávají tukové tělísko, které se nachází právě v hřbetní části
a které jim zaručí přežití v zimě.Při jednání ministrů zemědělství ve slovinském Mariboru byly včely prohlášeny
ohroženým druhem v Evropě.

toho, když nádobu s medem obrátí vzhůru nohama a čeká,
za jak dlouho bublina přijde nahoru. Když vyběhne hned,
obsah vody je příliš vysoký a to je špatně. Kvalitní med
musí mít nízký poměr vody, vysoký obsah fruktózy a ne
vyšší glukózu.Pan Punčochář na konec rozhovoru dodává:
„Bez včel by naše vlast nebyla tou zemí „oplývající mlékem a strdím“, ale holou pouští, které by se praotec Čech
se svým lidem určitě velikým obloukem vyhnul. Všem včelám a čmelákům zdar.“
Panu Ladislavu Punčochářovi mnohokrát děkujeme
za informace a přejeme mu další úspěšné
„medové“ roky.

vČelařský kroužek
Milí čtenáři Bohutínského zpravodaje, je tu opět adventní čas. Tato doba nás nabádá k zamyšlení, ohleduplnosti k druhým, ale i k tomu, abychom více času věnovali
rodině.
Náš včelařský kroužek zažívá již od března špatné časy
kvůli virové epidemii. Děti se nemohly účastnit schůzek,
natož soutěže v jiném okrese.
V září se nám povedlo získat několi nováčků, ale bohužel
několik starších dětí odpadlo z rozličných důvodů. Hledáme tedy dál nové členy, jakmile to bude možné, máme
otevřené dveře pro všechny zájemce.
Rok 2020 nebyl na snůšku nektaru a medovice moc
dobrý. Kdo byl pilný, měl alespoň jarní med, ale medovice
se nepovedla. To jste jistě pocítili, protože sehnat

Letošní rok měl být nejhorší za 20 let, je tomu tak?
V loňském roce jsem na včelařské schůzi prohlásil, že
mám obavy, zda v následujícím roce bude lesní medovicový med. V červenci a srpnu bylo nadměrné sucho, které
ovlivnilo hladinu vody nejen ve studních, ale také v lesních porostech. Lesy v naší republice zaujímají téměř
třetinu rozlohy státu a včely již od daleké minulosti využívaly zdroje medovice. Medovice je významná
nejen jako bohatý zdroj snůšky pro včely, ale i tím, že její
maximální výskyt spadá do doby, kdy vývoj včelstva
vrcholí, a v přírodě je od poloviny června málo kvetoucích
nektarových rostlin.Letošní rok byl snad nejslabší. Ve
svých statistikách jsem se dostal několikrát i přes hranici
600 kg medu za rok, jindy kolem 300 kg, letos je to
pouhých 6 kg.
Jaké další skutečnosti působí na nedostatek medu?
Nedostatek medu je způsoben i úbytkem nektarodárných
květin. Zemědělci málo pěstují jetel, vojtěšku, svazenku a
další, které dříve bývaly zdrojem kvalitního medu.Také postupná změna klimatu bude mít jistě vliv na produkci
medu v následujících letech.
Jak poznáme kvalitní med?
Med by neměl mít větší poměr vody než 18%. Hustota se
měří reﬂektometrem. Obsah vody člověk pozná podle

během letošního září med bylo skoro nemožné. Moje maličkost tento včelařský rok věnovala rozmnožování včel
doma, i ve školních úlech. Medu bylo opravdu pomálu, a
tak jsme ho nechali včelám, aby se posílily do příštího
roku. Zdraví včel je prokazatelně horší, než kdysi bývalo.
Obecně platí, že čím více o určitém druhu víme, tím větší
úspěch máme při jeho chovu nebo pěstování. To ale u včel
přestalo platit. Úhyny včel a i jiného opylujícího hmyzu
mají vzestupnou tendenci a to i přes to, že mnoho se organizací snaží životní prostředí chránit. Jistě na tom má
velký podíl i chemie v zemědělství a na našich zahradách.
Je to celosvětová otázka pro včelaře a včelařský výzkum,
jakým směrem se dále ubírat. Na kvetoucích loukách a za-
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Hlávku zelí rozdělte na čtyři části.
Odstraňte spodní část košťálu a
zbytek zelí nakrájejte na silnější
plátky. Zelné kousky vrstvěte
po částech do velké mísy a vždy
je posolte. V míse zelí rukama
ještě promíchejte, aby se dobře
prosolilo. Nechte v pokojové teplotě 2 hodiny odležet. Každých
30
minut
zelí
promíchejte. Zelí postupně
zvadne a pustí vodu.

hradách by mohl hmyz i lidé najít potravu. Byliny, které mají léčivé květy, listy a kořeny
se dají sbírat od jara do podzimu ku
prospěchu všech. Kdybychom se
rozhlédli, nemusíme se bát, že bychom si neporadili.
na infekční onemocnění
dýchacích cest tu je hluchavka, pukléřka, bedrník,hulevník,
kerblík,
hadinec, rýmovník, divizna,
brutnák, černohlávek, čechřice
nebo popenec.
na horečnaté onemocnění černý bez, lípa, šípek,
šalvěj a heřmánek.
pro posílení imunity: echinacea, lichořeřišnice,
ostropestřec mariánský, medvědí česnek, rakytník
řešetlákový. peckou minulé kulinářské sezóny
se stala „bršlice“. dělá se z ní pesto, upravuje se jako
špenát a přidává se syrová do koktejlů, zmrzliny
i rizota. její listy se mohou i kvasit. právě kvašená
zelenina je vitamínová bomba.
Dovoluji si připojit korejský recept „ Kimchi“.
Pikantní naložená zelenina je hitem zdravé výživy posledních let, ale v Koreji, odkud pochází, má úctyhodnou
historii. Tento způsob mléčného kvašení tu používali k
uložení zeleniny a zajištění vitaminů na zimu. Kimchi přispívá k udržení harmonie trávicího systému, stimuluje
chuť k jídlu a vitalitu. Můžeme si ho připravit i my v Čechách.

Mezitím si nakrájejte
nebo nastrouhejte mrkev na tenké plátky a cibulku nakrájejte na kousky o velikosti 3 cm.
Na přípravu rýžové kaše vlijte vodu do kastrůlku, přidejte rýžovou mouku (kukuřičný škrob) a dobře promíchejte. Přiveďte k varu a povařte 2 minuty do zhoustnutí.
Do teplé kaše přidejte med (třtinový cukr) a promíchejte.
Do mixeru vložte nakrájenou cibuli, česnek, oloupaný
zázvor a rozmixujte. Přidejte rybí omáčku a znovu mixujte. Směs přidejte do kastrůlku k rýžové kaši, kdo bude
chtít, přidá chilli vločky, a promíchejte.Zelí 3x – 4x lehce propláchněte ve studené vodě a nechte okapat přebytečnou vodu. Nemělo by chutnat přesoleně. Vložte ho do mísy. Přidejte nakrájenou mrkev,
cibulku a chilli směs.
Navlékněte si ochranné gumové rukavice a směs důkladně promíchejte. Vložte do sklenice asi 3 cm pod okraj.
Upěchujte, aby zelí nevyčnívalo z chilli omáčky.
Sklenici uzavřete a nechte na lince kvasit 2 dny, pak v
chladu 7 dní. Potom vložte do lednice.

jak na kimchi?

Podávejte k hlavním chodům, nebo samostatně.

Potřebujeme:

Upravit si recept můžete. Kimchi jsem jedla i bez rybí
omáčky se sójovou omáčkou a bylo taktéž chutné. Jako
další zelenina se hodí např.: kadeřávek, ředkev, kedlubna
nebo květák. U nás doma to mají rady i děti.

1,2 kg pekingského zelí

Hodně zdraví, štěstí a lásky přejí mladí včelaři
a V. Etrychová.

½ hrnku mořské soli (60 g)
3 mrkve
5 jarních cibulek
1 hrnek vody (250 ml)
1-2 vrchovaté lžíce rýžové mouky
nebo našeho kukuřičného škrobu
3 lžíce medu (nebo třtin. cukru)
1 střední cibule
6 stroužků česneku
2 vrchovaté lžíce strouhaného čerstvého zázvoru
¼ hrnku rybí omáčky
dle chuti: 30 g drcené chilli vločky
na ozdobení: sezamová semínka
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myslivecký spolek
Rok 2020 je svým průběhem spojený s koronavirovou
pandemií, která se negativně podepsala na životech a činnostech asi všech lidí. Samozřejmě má své dopady na činnost všech spolků a MS Bohutín není výjimkou.
V ohrožení byly a jsou všechny akce (schůze, brigády,
střelby, hony), které MS Bohutín každoročně pořádá. Ty
realizujeme na základě termínové listiny, kterou schvalujeme jednou ročně při příležitosti konání výroční členské
schůze. Ta letošní se odehrála až v měsíci červnu místo
března, když 31.3. končí myslivecký rok. Co naplat, že
jsme si odsouhlasili novou ,, termínovku" , když s podzimem přišla druhá vlna pandemie a my rušíme
jednu akci za druhou...

něž nejsou zakázané. Máme v plánu dvě tyto akce, a sice
v termínech: 28. 11. a 26. 12. Výbor mysliveckého spolku
se bude zabývat tím, zda pořádání naháněk bude možné,
a to především z hlediska bezpečnosti, protože v lesích a
obecně v přírodě se pohybuje velké množství lidí. Dalším
aspektem, který dle mého uvážení komplikuje pořádání
naháňky, je fakt, že nemůžeme uspořádat ,,poslední leč",
jež je podle mysliveckých tradic nedílnou součástí každého
společného lovu. Otazník rovněž visí i nad pořádáním tradičního mysliveckého plesu.

Čeho se ale žádná vládní nařízení a
zákazy netýkají, je lov a péče o zvěř.
Tyto činnosti provádíme individuálně. V současné době chceme ve
spolupráci s obcí Bohutín zasadit
ovocné stromy v okolí školního
hřiště a dále se zabýváme myšlenkou
na uspořádání společných lovů (naháněk), které při určitých opatřeních rov-

Aktuálně se sice situace mění k lepšímu, ale rámec opatření nařízených vládou zůstává v podstatě stejný.
Doufejme, že následující rok bude po všech
stránkách lepší a vše se vrátí k normálu.
Za všechny členy Mysliveckého
spolku Bohutín chci poděkovat obci
Bohutín za podporu a všem spoluobčanům přeji hodně zdraví a
úspěšný nový rok.
Myslivosti zdar!
za MS Jiří Tureček

Znění tajenky „muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.“Citát Victor Hugo
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rybářský spolek
Český rybářský svaz – MO Bohutín
Vážení čtenáři, v létě tohoto roku vznikla
místní organizace Českého rybářského svazu v
obci Bohutín. Jejím hlavním cílem je propojení
všech věkových skupin, představení sportovního
rybolovu, rybářství a ochrany přírody. Jsme skupina nadšených a hlavně pracovitých rybářů. Ačkoli je naše organizace docela mladá, jsou naše
aktivity již teď vidět kolem nás. Během krátké doby po
našem vzniku čítáme několik desítek členů.

Mezi další cíle organizace patří péče o vodní plochy a jejich okolí. Nebudeme si nalhávat, že všichni návštěvníci
vodních ploch z řad rybářů nebo jen kolemjdoucích se chovají k přírodě tak, jak by si zasloužila. Právě opakovaný
sběr odpadků a údržba vodních ploch zaměstnala na dva
víkendy kluky z MO Bohutín. Konkrétně se jednalo o VD
Drásov 10. 10. a vodní nádrž Rezervo 24.10.

Územním svazem města Prahy tisíc kusů ročka
candáta. Než tito „fešáci“ vyrostou, mohou se rybáři těšit i na úlovky větších ryb. Mezi obyvatele
nově patří štiky, okouni, ale i candáti o celkové
váze 2q. Zarybnění proběhlo začátkem listopadu. Tak neváhejte a přijeďte si zpříjemnit podzimní dny skvělou rybařinou.
Bez mládeže by nebyla budoucnost, proto
jsme se letos zúčastnili akce ,,Pohádková louka v areálu

Vysokopeckého rybníka, kde jsme představili rybářství
mladé generaci a nejen jí. U našeho stánku se vystřídala
spousta dětí, které si chtěly ulovit svoji první živou rybu,
naučit se rozpoznávat druhy ryb a užít si legraci s celou
rodinou. Pro názornou ukázku sloužily živé ryby (sumci,
kapři, cejni, plotice, karasi a líni). Zvláště bychom chtěli

K čemu by byla voda, kdyby v ní nebyl život? I na to se
myslelo, a proto bylo do vodní nádrže Rezervo nasazeno
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poděkovat panu Jiřímu Vávrovi a panu Karlu Pečenému
za jejich výpomoc u našeho stanoviště. Nesmírně si vaší
pomoci vážíme a těšíme se na další spolupráci. Akce se velice vydařila.
Pro nové malé zájemce rybářského cechu chystáme bezplatné rybářské kroužky (Bohutín a Pičín). Po jejich absolvování jsou pro malé rybáře připraveny díky podpoře
Územního svazu města Prahy první povolenky k lovu ryb
zdarma.

bářské závody s názvem Pstruhobraní. Jak už název napovídá, chystáme závody, kde si soutěžící budou moci zachytat pstruhy a siveny. O tom ale až jindy …
Velice nás těší jakýkoliv zájem a podpora naší organizace. Rádi mezi sebe přivítáme jakékoliv další zájemce.
Bližší informace naleznete na našich webových stránkách
www.rybaribohutin.cz.

Jako každého, tak i nás přibrzdil rok 2020 a s ním spojený Covid. Měli jsme připravenou ještě jednu „sranda“
akci, o kterou ale nepřijdete. Uskutečníme ji hned, jak nám
to situace dovolí. A o co se vlastně jedná? Jedná se o ry-

S rybářským pozdravem „Petrův zdar!“
za MO ČrS Bohutín
Lumír Mazánek, předseda

galerie milan eberl
GaLEriE Milana Eberla, Bohutín 20
upřímně doufáme v příznivější podmínky pro život bez epidemických zákazů
a těšíme se na návštěvu každého z vás v naší Galerii.
Jakmile se naskytne možnost, budeme přijímat návštěvníky neomezeně bez ohlášení,
ale pro jistotu zavolejte na tel. čísla 723 554 728 nebo 602 772 421.
Klidné Vánoce všem a opravdu uvolněný rok 2021
přejí manželé Eberlovi.
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Lze si u nás po domluvě s výtvarníkem objednat portrét nebo jiné dílo.
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rekonstrukce vysokopeckéHo rybníka
Vysokopecký rybník je historickou nádrží, dříve využívanou pro báňské účely. Donedávna byl s ohledem na
ohrožení majetku a životů pod hrází zařazen do tzv. IV. kategorie s nejméně přísným dohledem (tímto způsobem
jsou deﬁnovány všechny nádrže v České republice v rozmezí od I. do IV. kategorie). Manipulační řád pro IV. kategorii umožňuje krátkodobé přelití koruny (horní plochy)
hráze, k němuž došlo během povodní v roce 2002. „Na základě technicko-bezpečnostního dohledu byla hráz vyjmuta ze čtvrté kategorie do třetí, což znamená vyšší
riziko. Historické bezpečnostní přelivy – pecovský a kozičínský – nebyly ve stávajícím provedení schopny bezpečně
převést vodu. Z těchto důvodů tedy dochází k úpravám
hráze,“ vysvětluje Josef Benda ze Svazku obcí pro vodovody a kanalizaci, proč jako vlastník nádrže museli přistoupit k řešení situace. Zároveň nebylo dosud povolené
krátkodobé přelití koruny hráze pro její stav ideální, jak
ukázala povodeň před 18 lety.

Pro zajištění náhradního zásobování po dobu rekonstrukce byla v zahrádkářské kolonii pod Vysokou Pecí u
tzv. spojné věže vybudována šachtice. Investice stála více
než více než dva miliony korun a šachtice již bezproblémově funguje.

Jeden přeliv místo dvouV důsledku přeřazení Vysokopeckého rybníka do III. kategorie dojde k zasypání obou
dosavadních bezpečnostních přelivů, překopání hráze a
zrušení betonového požeráku uprostřed hráze. „V tomto
místě bude vybudován nový bezpečnostní přeliv včetně
nového odběrného potrubí, aby byla voda bezpečně převedena pod hráz a dále novým korytem do navazujícího
toku Litavky,“ říká Josef Benda. V současnosti jsou staré
přelivy vybagrovány, přechod po hrázi není možný a pro
veřejnost je uzavřeno i blízké okolí rybníka.

Některé stromy u rybníka jsou již vykáceny a dojde k
vymýcení topolů. Kvůli prosychání z nich padají větve a
na rozdíl od letitých dubů mohou jejich kořeny narušit
hráz. „Pokud strom zahyne, začne vyhnívat kořen, který
se ‚táhne‘ za vodou. V místě vyhnívání pak může dojít k
prosakování vody do tělesa hráze a následnému poškození
jednotlivých vrstev v hrázi, případně k její destrukci,“ doplňuje Josef Benda.

Po vypuštění se počítá s převedením toku, aby v případě
srážek a tání nezasáhla voda do nově budovaného objektu.
Nový kašnový přeliv (obdobný má vodní nádrž Láz) nahradí původní pecovský a kozičínský. Hráz bude do budoucna širší a také přechod přes kašnový přeliv poskytne
větší komfort než dosavadní úzké lávky. Náklady na rekonstrukci vyjdou na více než 35 milionů korun. „Máme
přislíbenu menší dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Většinu prací zaﬁnancujeme z vlastního rozpočtu,“
říká Josef Benda.

Raci a topoly musí pryčRybník je nyní téměř vypuštěn
a v blízké době dojde k odlovu ryb. Likviduje se populace
amerických raků, kteří přenášením račího moru ohrožují
místní raky říční a raky kamenáče.
„Od krajského odboru životního prostředí jsme dostali
výjimku, raky pravidelně ručně sbíráme a usmrcujeme.
Protože mají nákazu, vozí se do kaﬁlérie,“ objasňuje Josef
Benda. Sbírají se rovněž škeble a převážejí do nádrže v Kamýku nad Vltavou, kde byla nákaza račím morem již dříve
také prokázána. „Tímto způsobem z Vysokopeckého rybníka zachraňujeme vzácný druh škeble rybničné,“ dodává
Josef Benda.

Kameny pocházejí až z 18. stoletíSoučástí staré hráze
byly také historické kameny s vyrytými letopočty (nejstarším je rok 1779). Ty budou znovu použity do nové zdi,
nebo z nich bude vytvořena vzpomínková skulptura. Kamenných kvádrů se během stavby ujme důl Řimbaba, aby
nedošlo k jejich znehodnocení.
Úpravy byly započaty letos v září a veškeré práce mají
být dokončeny během 18 měsíců. Po nové hrázi se tedy
projdeme v březnu roku 2022.

Vodu z nádrže, kterou odebírá například místní teplárna, nahradí energeticky náročné čerpání vody z Vltavy
u obce Solenice, což se promítne do ceny průmyslové vody.
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Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram
a Magdalena rezková

výstavba cHodníku v západní Části boHutína
V roce 2020 byla nejvýznamnější akcí výstavba II. etapy
chodníku, oprava komunikace a dešťové kanalizace v západní části Bohutína. Do výběrového řízení se přihlásilo 8
ﬁrem. Výběrovou komisí byla vybrána ﬁrma Lesostavby
Třeboň, neboť splnila podmínku nejnižší pořizovací ceny,
a to 6.032.533,- Kč. Obec Bohutín požádala o dotaci na
tuto stavbu Středočeský kraj – program obnovy venkova.
Ten dotaci schválil a na účet obce tak přišla částka ve výši
1.727.000,- Kč.

Celá výstavba proběhla v letních měsících a byla dokončena ve druhé polovině září. Neoﬁciální přestřihávání
pásky se odehrálo 23. 9. 2020. Opravdová kolaudace se uskutečnila 16. 10.
V souvislosti s tímto byla zrekonstruována i obecní
studna a upraveno její okolí.
Děkujeme za vstřícnost všem, kterým celá akce komplikovala možnost dostat se do svých domů.

bus park boHutín u kostela

návrh na úpravu prostoru v blízkosti Základní školy Bohutín a kostela
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu a vznik nových parkovacích míst.

po uzávěrce
v sobotu 5. 12. 2020
prošel bohutínem mikuláš
s andělem a čerty.
obdarovali 50 dětí,
které se na mikuláše těšily.
je to jediná adventní akce,
jež se v roce 2020 uskutečnila.
41

Fotokronika - dění v obci

Volby 2020

Výstavba chodníku v západní části Bohutína
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Fotokronika - dění v obci

Výstavba chodníku v západní části Bohutína

Soukromá výstavba
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Soukromá výstavba

pouŤové oslavy v letošním roce

Zahájení pouťových oslav - zpívající vodní fontána
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Potové oslavy v areálu dolu Řimbaba

Pouťový miniútok
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Pouťový turnaj v malé kopané ,,O pohár starosty obce”
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srpnové a zářijové akce pro děti

Čarodejnice

Pohádkový les

Stezka odvahy

Loučení s létem - Pohádková louka
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5. neckyáda 2020
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zelňaČka na řimbabě
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spolek řimbaba

Letošního tradičního hornického Mikuláše si vzhledem ke stávajícímu nouzovému
stavu a z něj vyplývajících opatření budeme
muset odpustit, snad se setkáme o Vánocích.
Vážení spoluobčané,
čtenáři Bohutínského zpravodaje,
v úvodu mého krátkého příspěvku bych vás rád seznámil s činností Spolku Řimbaba v druhé polovině letošního
roku.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem, tak
jako každý rok, popřál šťastné a veselé Vánoce, vše nejlepší do nového roku, především hodně zdraví a vzájemného porozumění a současně vás co nejsrdečněji pozval na
akce pořádané spolkem v příštím roce.

Plánované „12. hornické odpoledne“ během bohutínské pouti 25. 7. nakonec proběhlo, sice kvůli koronaviru
v komornějším rozsahu, ale vydařilo se. Stejně tak se podařilo uspořádat akci „Zelňačka na Řimbabě“ v sobotu 19.
9., být to o týden později, tak bychom měli smůlu. 12. 9.
jsme se zúčastnili hornického dne v Žacléři (místo původně plánovaného setkání hornických měst a obcí ČR,
zrušeno kvůli koronaviru). Pak už proběhlo jen několik sobotních brigád na Řimbabě, dvakrát bezplatná brigáda
v Brdech při výsadbě stromků pod Tokem, rekonstrukce
střechy nad strojovnou a toť je bohužel vše z naší jinak bohaté činnosti.
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Hezký konec roku bez koronaviru
přeje za Spolek Řimbaba Pepík Kovář.

RYCHLE A KVALITNĚ
LEVNĚ

Tiskárna

Jiří KRÁKORA

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

provádí
ekologickou likvidaci
odpadních domovních vod
pro občany
Objednávky na telefonu:
318 676 223 | 7-13 hod. | 602 732 352 | 7- 8 hod.

www.tiskarna-krakora.pb.cz

Jiří KRÁKORA

Dobříš

tel.: 603 427 151, e-mail: tisk@pb.cz

VAŠE ZAKÁZKY

ZPRACUJEME

OFSETOVÝ a DIGITÁLNÍ TISK

Zemědělské družstvo
Bohutín

POTRAVINY DRMLOVKA
Vysoká Pec 225

VÁS ZVE K NÁKUPU: | širokého sortimentu
potravinářského zboží | denně čerstvého pečiva | zákusků
| 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 2021 zdraví, štěstí a vše dobré.

PF 2021

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.

AUTODOPRAVA

Přeji Všem vánoční pohodu.
Do nového roku 2021
zdraví, štěstí, radost a spokojenost.

NAŠE SLUŽBY:
SMLUVNÍ PŘEPRAVA
V PŘÍBRAMI A OKOLÍ

VŮZ: MULTICAR M25
MAXIMÁLNÍ NÁKLAD: 2 TUNY
KORBA: SKLÁPĚCÍ DO TŘÍ STRAN

ZAJIŠŤUJEME PŘEPRAVU:
stavebních materiálů | písků | štěrku
| betonu | dřeva | uhlí | a spoustu dalších ...

608 438 839 | www.autodopravamulti.cz

1
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0
2
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Jana Heřmanová - koloniál
Bohutín 79

Děkuji za přízeň v uplynulém roce
a do nového roku 2021
přeji všem
zákaznicím a zákazníkům
pohodu a klid
tak jako o svátcích vánočních.
Pevné zdraví, hodně radosti
a spokojenosti.

OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ

Tel.: 607 165 978
Vydává: Obecní úřad Bohutín, který odpovídá za korektury zpravodaje. Registrováno: pod číslem
MK ČR E 15726. Příspěvky a připomínky zasílejte na e-mail: bohutinskyzpravodaj@seznam.cz,
nebo zaneste na OÚ Bohutín. Grafické zpracování a tisk: Tiskárna J. Krákora - 603 427 151,
e-mail: tisk@pb.cz, www.tiskarna-krakora.pb.cz, v počtu 950 výtisků.

